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ايستگاه راه  آهن 
فامنين جابجا 
مي شود

فرمان 15 ماده اى 
به استانداران 
براى مقابله با 
حوادث فصل 
سرما

همدان ميزبان 
نخستين ميز 
تخصصى 
كشمش كشور 
مى شود

گردان
 رئيس جديد 
هيأت 
دوچرخه سوارى 
همدان
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سكان هدايت استان را 
به اهلش بسپاريم

  به دنبال تأييد مصوبه مجلس شــوراى 
اســالمى در خصوص منع بــه كارگيرى 
مباحث  نگهبان،  شــوراى  در  بازنشستگان 
مختلفى پيرامون اين قانون و مصاديق آن در 

محافل رسانه اى مطرح شده.

كشت400 هزار هكتاراز اراضي استان با بذر اصالحي
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سالـن سالـن 3131AA(ميـالد)- غـرفـه (ميـالد)- غـرفـه 1515
ساعت بازديد: 8:30 صبح لغايت 16:30 بعدازظهر 

تشريفات: 09336860145

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

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

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

شهادت سيدالساجدين امام زين العابدين (ع) 
تسليت باد

 نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان گفت: 
مداحان و منبرى ها فلسفه و وااليى نهضت و قيام خونبار 

عاشورا را براى مردم تبيين كنند.
به گــزارش ايرنا، آيت ا... غيــاث الدين طه محمدى در 
خطبه هاى عبادى سياســى اين هفته نماز جمعه همدان 
با تاكيد بر حفظ و پايدارى فرهنگ عاشورا اظهار داشت: 
مداحــان و روحانيان تبليــغ و ترويج فلســفه قيام امام 

حسين(ع) را در اولويت قرار دهند.
وى ادامــه داد: محرم و صفر بهتريــن فرصت براى بيان 
فلســفه و فرازهاى مختلف قيام امام حسين(ع) است و 
آنهــا كه در اين ايام به منبر مى روند اين موضوع را مورد 

توجه قرار كنند.
وى به مداحان و منبرى ها توصيه كرد: به مقتضيات زمان 
آشــنا باشند و از بيان مطالب و مباحثى كه بهانه به دست 
دشــمنان داده و مذهب شيعه را سســت جلوه مى كند، 

بپرهيزند.
امــام جمعه همدان تاكيد كرد: عقل و دين حكم مى كند 
آيين ها و مجالس عزادارى امام حســين و اهل بيت (ع) 
خالى از كم و كاستى و نقص باشد تا بيشترين اثر بخشى 

را در بين مردم ايجاد كند.
محمدى با بيان اينكه عــزادارى هاى مردم همدان براى 
امام حسين(ع) بسيار خوب برگزار شده است گفت: شور 

و اشتياق نوجوانان و جوانان براى برپايى مجالس روضه 
و ايســتگاه هاى صلواتى و اطعام و توزيع نذرى ستودنى 

است.
وى يادآورشــد: محتواى مجالس روضــه، تعظيم و 
تكريــم اباعبدا... الحســين(ع) نيازمنــد بازنگرى و 
تقويت اســت تا موجب بالندگى و عزت روزافزون 

شود. عاشورا  مكتب 
خطيب جمعه همدان خاطرنشان كرد: سروده ها و نوحه 
هاى گذشــته به روز شــده و در مجالس مورد استفاده 
قرار گيرد و از اشــعار كم ارزش و بى محتوا در مجالس 

عزادارى خوددارى شود.

 خدمت به مردم توفيقى است كه خداوند به مديران و 
مســئوالن نظام جمهورى اسالمى عطا كرده است و نبايد 

آن را سبك بشمارند.
امام جمعه ســابق مالير در ديدار فرماندار ويژه مالير و 
جمعى از مسئوالن اين شهرســتان با وى، اظهار داشت: 
همه ما موظف هســتيم اين توفيق خدمــت را با تالش 

خالصانه و صادقانه قدر بدانيم.
به گزارش ايرنا، آيت اهللا ســيد رضا فاضليان با اشاره به 
پيشــينه فرهنگى مالير و جايگاه مردم اين شهرستان در 
دوران انقالب اسالمى و هشت سال دفاع مقدس، افزود: 
اين شهرســتان داراى مردمانى انقالبى، مومن، دلسوز و 
وفادار به انقالب و ارزش ها است كه قدر خادمان راستين 

خود را به خوبى مى داند.
آيت اهللا فاضليان با اشاره به بروز مشكالت اقتصادى در 
جامعه بيان كرد: شايســته است با حفظ وحدت، همدلى 

و تالش مضاعف در راســتاى حل مســايل و مشكالت 
مردم تالش كنيم.

وى ادامه داد: با توجه به كمبود فرصت شــغلى مناسب 
براى نســل جوان، اقدام در راستاى پيگيرى حل اشتغال 
جوانان و رفع مشكالت معيشتى مردم از مهمترين وظايف 

مسئوالن در نظام جمهورى اسالمى است.
معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه مالير نيز در اين 
ديدار با اشــاره به برگــزارى رخدادهاى مهمى همچون 
دومين جشنواره شهر ملى منبت، هفته دولت و جشنواره 
فيلم و عكس در اين شهرســتان افزود: مالير روى ريل 

توسعه و پيشرفت است.
باب اهللا فتحى بيان كرد: اجراى اين جشــنواره ها موجب 
رونق و نشــاط خاصى در زندگى اجتماعى و اقتصادى 

مردم مالير شد.
وى گفت: مالير ديگر بار به خوبى و شايستگى از طريق 

رســانه هاى ملى و منطقه اى معرفــى و ميهمانان زيادى 
از اقصى نقاط كشــور براى خريد مبــل و منبت به اين 

شهرستان آمدند.
فرماندار ويژه مالير آماده سازى، افتتاح و شروع عمليات 
اجرايى، دههــا طرح عمرانى با صرف بيــش از 2 هزار 
ميليارد ريال اعتبار در هفته دولت را از ديگر رخدادهاى 

مهم اين شهرستان برشمرد.
وى افزود: با افتتاح طرح هــاى آماده بهره بردارى، 350

فرصت مستقيم شــغلى به ظرفيت اشتغال اين شهرستان 
اضافه مى شود.

فتحــى با بيان اينكه پيگذيرى ثبت جهانى انگور مالير از 
ديگر وقايع مهم در توسعه و رونق اقتصادى مالير است، 
اظهار داشت: در اين راستا گام هاى موثرى برداشته شده 
اســت و اميدواريم در آينده نزديك شاهد تحقق اين امر 

مهم در عرصه بين المللى باشيم.

مراسم
 تجمع رهروان زينبى 
در همدان 
برگزار مى شود
 مديــركل اوقــاف و امور خيريه اســتان همدان از 
برگزارى مراسم تجمع رهروان زينبى در روز دوازدهم 

محرم در همدان خبر داد.
حجت االسالم سيد محمد كاروند در گفت وگو با  فارس 
از برگزارى مراسم تجمع رهروان زينبى در همدان خبر 
داد و اظهار كرد: امــروز  همزمان با 12 محرم همزمان 
با سالروز شهادت امام سجاد(ع) مراسم تجمع رهروان 

زينبى در سطح استان برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه اين مراسم ساعت 17 در آستان مقدس 
امامزاده عبداهللا(ع) همــدان با همكارى واحد خواهران 
هيأت رزمندگان اسالم استان برگزار خواهد شد، گفت: 

در اين مراسم از مادران شهدا تجليل مى شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان به برگزارى 
مراسم رهروان زينبى در نهاوند اشاره كرد و افزود:  اين 
مراسم در امامزاده مهدى(ع) نهاوند در روز شنبه ساعت 

17 برگزار خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه در امامزاده جعفر(ع) شهرســتان 
نهاوند ساعت 18 شاهد برگزارى مراسم رهروان زينبى 
خواهيم بود، خاطرنشان كرد: در امامزاده شاهزاده محمد 

و على(ع) نهاوند اين مراسم از 17 برگزار مى شود.
كاروند با بيان اينكه در امامــزاده باباپيرعلى بخش 

فرسفج شهرســتان تويسركان در ساعت 17 مراسم 
رهروان زينبى برگزار مى شــود، افزود: در امامزاده 
16 ســاعت  مراســم  اين  كبودراهنگ  ذوالفقار(ع) 

شد. خواهد  برگزار 
وى با اشــاره به اينكه در مرقد آيت اهللا بهارى شهرستان 
بهــار در ســاعت 18 شــاهد برگزارى اين مراســم با 
همكارى واحد خواهران هيأت رزمندگان اسالم استان و 
حوزه عمليه خواهران خواهيم بود، خاطرنشان كرد: در 
امامزاده احمد(ع) محله سيدان شهرستان اسدآباد ساعت 

17 اين مراسم برگزار مى شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان بيان كرد: 
در امامزاده قاسم(ع) و امامزاده اظهر(ع) شهرستان رزن 
در ساعت 17 روز شــنبه مراسم رهروان زينبى برگزار 

خواهد شد.

امام جمعه همدان:

فلسفه قيام عاشورا در مداحى ها تبيين شود

امام جمعه پيشين مالير:

مديران نبايد توفيق خدمت به مردم را سبك شمارند

زنگ مدرسه امروز در استان نواخته مي شود

30هزار كالس اولي در راه مدرسه

مراسم هاي ويژه تاسوعا و عاشورا در 
استان برگزار شد

كمپين بزرگ 
عاشقان حسين(ع)

■ امروز سوم واقعه كربال 
سالروز شهادت امام سجاد(ع) 

هيأت هاي مذهبي مراسم 
باشكوه در ميدان مركزي 

همدان برگزار مي كنند

32 عنوان برنامه محورى در هفته بزرگداشت دفاع مقدس برگزار مى شود 

تجديد ميثاق با دفاع مقدس
■ مراسم رژه نيروهاي مسلح امروز در ميدان باباطاهر برگزار مي شود

امروز پايان مهلت است و بانكها مي گويند دستورالعمل 
بخشودگي جرائم هنوز ابالغ نشده است 

پستچي شبكه بانكي 
در راه ماند!
■ معاون استاندار: تمديد مي كنيم

 ■ دادستان نهاوند: دستور الزم صادر شده است
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ انهدام 2 شبكه ترويج پوشش مبتذل 

در فضاى مجازى
 معاون روابط عمومى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان از كشف و انهدام 
دو شــبكه «ترويج پوشش مبتذل و تغيير در ســبك زندگى اسالمى در فضاى 

مجازى» استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ســپاه انصارالحسين(ع) استان ، على اكبر كريم پور از 
كشف و انهدام دو شبكه «ترويج پوشش مبتذل و تغيير در سبك زندگى اسالمى 

در فضاى مجازى» استان همدان خبر داد.
وى اظهار كرد: در راستاى مبارزه با هجمه فرهنگى دشمنان و معاندان نظام در 
راســتاى تغيير فرهنگ ناب اسالمى و ترويج سبك زندگى غربى و پياده سازى 
مبانى تئوريك غرب در زمينه ترويج و اشــاعه پوشش ابتذال، ضابطين قضايى 

بسيج موفق به كشف و انهدام شبكه هاى مذكور شدند.

شناسايى 70 نقطه پرتصادف در همدان
 مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان همدان از ثبت 90 ميليون تردد 
در 6 ماهه امسال خبر داد و گفت: در 6 ماهه امسال 90 ميليون تردد توسط 68 

دستگاه ترددشمار در محورهاى استان همدان ثبت شده است. 
مصطفــى پناهنده در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه تــردد خودرو در 
محورهاى استان نسبت به ســال گذشته 19 درصد افزايش داشته است، اظهار 
كرد: در ســال گذشته 151 ميليون و 700 هزار وسيله نقليه از محورهاى استان 

عبور كرده كه ميزان تردد در 6 ماهه ابتداى سال 73 ميليون بوده است. 
وى با بيان اينكه محور همدان- كرمانشــاه تا سه راهى بهار پرترددترين محور 
اســتان بوده است، خاطرنشان كرد: در 6 ماهه امســال 10 ميليون و 400 هزار 
وســيله نقليه از محور همدان- كرمانشــاه عبور كرده است. پناهنده افزود: 17

درصد وسايل نقليه عبورى از محورهاى استان سنگين بوده است. 

همدان؛ رئيس دبيرخانه منطقه 4 دانشگاه پيام نور شد
 رئيس دانشگاه  پيام نور استان همدان با بيان اينكه امسال استان هاى همدان، مركزى و 
قزوين جزء منطقه چهار شناخته شده اند، گفت: دبيرخانه منطقه چهار در استان همدان 
قرار دارد و دانشــگاه پيام نور رياست اين دبيرخانه را به عهده دارد.صفى ا... صفايى در 
گفت وگوى  با ايسنا، با اعالم وضعيت دانشگاه پيام نور استان، بيان كرد: پيام نور استان 
شامل 9 مركز و 4 واحد بوده و 140 استاد، 49 رشته در مقطع كارشناسى ارشد، 400

رشــته در مقطع كارشناسى و نزديك به 12 هزار دانشجوى مشغول به تحصيل دارد 
كه اين تعداد منهاى ورودى هاى جديد هستند.وى در رابطه با علت كاهش چشمگير 
دانشجو در دانشگاه پيام نور مطرح كرد: گرايش بيشتر دانشجويان به رشته هاى پزشكى 
از داليل كاهش دانشجو است چرا كه در اين دانشگاه رشته هاى پزشكى ارائه نمى شود 
همچنين وجود مؤسســات آموزش عالى، پرديس دانشگاه آزاد و دانشگاه بوعلى از 

جمله داليل كاهش دانشجو در اين دانشگاه به شمار مى آيد.

اسكانيا در همدان سوخت
 يك دستگاه اتوبوس اسكانيا در جاده همدان - تهران به طور كامل در 

آتش سوخت اما آسيبى به سرنشينان خودرو وارد نشد.
رئيس پليس راه استان همدان گفت: در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 

اين اتوبوس مدل سال 97 و متعلق به شركت سير و سفر است.
رضا عزيزى اضافه كرد: راننده خودرو مسافران را از كرمانشاه به مقصد 
كرج سوار كرده بود كه در فاصله يك كيلومترى پاسگاه پليس راه جاده 

همدان - تهران دچار حريق شد.
رئيس پليس راه اســتان همدان بيان كرد: راننده اتوبوس متوجه حريق 
خودرو شده و مسافران را از خودرو پياده مى كند بنابراين هيچ يك از 

سرنشينان اين وسيله نقليه آسيبى نمى بينند.
سرهنگ عزيزى افزود: تيم گشتى پليس راه كه پشت سر اين خودرو در 
حال تردد بود نيز متوجه حريق شــده و با استفاده از 2 كپسول اقدام به 
مهار حريق مى كند.وى اضافه كرد: تالش عوامل گشتى براى خاموش 
كردن آتش بى نتيجه مانده و تا زمان رسيدن تيم آتش نشانى، خودرو به 
طور كامل در آتش مى سوزد. وى بيان كرد: هنوز علت بروز اين آتش 

سوزى مشخص نيست و اين موضوع در دست بررسى است.

همدان ميزبان نخستين ميز تخصصى 
كشمش كشور مى شود

 نخستين ميز تخصصى كشمش كشور چهارم مهر ماه سالجارى در 
استان برگزار مى شود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در گفت و گوى  با  ايرنا 
اظهار داشــت: توليد و صادركنندگان اين فرآورده باغى از استان هاى 
صاحب نامى همچون قزوين، آذربايجان غربى و لرســتان در اين ميز 

تخصصى شركت مى كنند.
حميدرضا متين افزود: بررســى راهكارهاى رونــق توليد و صادرات 
كشــمش و پيگيرى مشكالت و موانع فعاالن اقتصادى در زمينه توليد، 

سورت و بسته بندى مورد بررسى مسئوالن كشورى قرار مى گيرد. 
متين با بيان اينكه همدان قطب توليد كشمش كشور محسوب مى شود، 
گفت: 60 واحد فرآورى و بسته بندى كشمش در مالير فعال است و اين 

شهرستان خواستگاه نخست اين محصول شهرت گرفته است. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشان كرد: به همين 
دليل ميز تخصصى كشمش در اين شهر برگزار مى شود تا نتايج بهتر و 

اثر بخشى بيشترى داشته باشد.
همدان ميزبان ميزهاى تخصصى فرش دســتباف، سير، سيب زمينى و 
كشمش است و تيرماه امسال ميز فرش با حضور 100 تاجر و بازرگان 

و توليدكنندگان فرش دستباف كشور برگزار شد. 

آمادگى مجتمع هاى خدماتى رفاهى  براى 
خدمات رسانى به زوار اربعين 

 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان بر آمادگى 
مجتمع هاى خدماتى رفاهى استان براى خدمات رسانى به زوار اربعين 

حسينى تأكيد كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، مصطفى پناهنده، در جمع مسئوالن 
كميته حمل و نقل و ســوخت ستاد اربعين استان همدان اظهار داشت: 
تا قبل از آغاز طرح اربعين ضمن معرفى مديران مجتمع هاى خدماتى 
رفاهى استان، از تمامى مجتمع هاى خدماتى رفاهى بازديد الزم انجام 
مى شود.وى افزود: توسط گروه نظارت بر مساجد بين راهى و مجتمع 
هــاى خدماتى رفاهى از همه مجتمع ها به ويژه واحدهاى در مســير 
حركت زائران و پمپ بنزين هاى جاده اى و مراكز بين راهى بازديد و 

براى استفاده در ايام مذكور، نواقص موجود برطرف مى شود.
پناهنده با تأكيد بر اينكه مجتمع ها بايد آمادگى الزم را از هر نظر براى 
اجراى مطلوب طرح داشته باشند، تصريح كرد: سرويس هاى بهداشتى 
و ذخيره آب آشــاميدنى و بهداشتى، مساجد و تأسيسات مجتمع هاى 
بين راهى فعال و از لحاظ گرمايشــى براى اســتراحت زائران آماده به 
كار باشند كه در صورت نياز موكب ها به سمت مجتمع هاى خدماتى 

رفاهى هدايت شوند.

سكان هدايت استان را به اهلش بسپاريم
  به دنبال تأييد مصوبه مجلس شــوراى اســالمى در خصوص منع 
به كارگيرى بازنشســتگان در شوراى نگهبان، مباحث مختلفى پيرامون 
اين قانون و مصاديق آن در محافل رســانه اى مطرح شده كه هريك به 

فراخور موضوع حائز اهميت است.
اســتانداران از جمله مصاديق اين مصوبه هستند كه اتفاقا تعداد آنهاكم 
نيست و دولت بايد در بازه زمانى 60 روزه كه چند روز آن را هم پشت 
سرگذاشــته ايم، در خصوص مديريت ارشد استان هايى كه استانداران 

آنها بازنشسته محسوب مى شوند، تصميم گيرى كند.
محمدناصرنيكبخت كه از سال 92 ســكاندار اجرايى استان و نماينده 
عالى دولت در اين خطه بوده است، كمتر از دو ماه ديگر بايد استان را 
ترك كند تا شخص ديگرى به جاى او هدايت استان را بر عهده بگيرد.

اينكه سرنوشــت نيكبخت چه مى شود واستاندار چندين ساله همدان 
كجا خواهد رفت، موضوعى است كه اين روزها گمانه زنى هاى زيادى 

پيرامون آن ديده مى شود.
گذشــته از اين موضوع، آنچه مهم اســت، آينده استان و مديريت آتى 
آن اســت كه به نظر مى رسد در شرايط فعلى بايد به طور جدى به آن 
پرداخت؛ چراكه ســپردن مديريت اجرايى استان به فردى كه شرايط و 
صالحيت هاى الزم را داشته و بتواند با همكارى و همراهى بخش هاى 
مختلف از تمام ظرفيت ها در جهت توسعه استان استفاده نمايد، بسيار 

حائز اهميت است.
در چنين شــرايطى بى تفاوتى فعاالن استان اعم از  نمايندگان، احزاب 
سياسى، تشكل هاى صنفى، رسانه ها و... پذيرفتنى نيست و مردم انتظار 
دارند همه  كســانى كه دلسوز استان بوده و به نوعى در معادالت تأثير 
گذارند، فعاالنه به صحنه بيايند تا آنچه خير و صالح اســتان و به نفع 

مردم است، رقم  بخورد.
مردم انتظار دارند فردى كه پس از رفتن نيكبخبت، استاندار مى شود از 
هر لحاظ شايســتگى هاى الزم را داشته باشد و سكان هدايت استان به 
كسى سپرده شود كه عالوه بر اقبال عمومى، نيروهاى تأثيرگذار استان نيز 

در خصوص او متفق القول باشند.
استان همدان امروزه شرايط خاصى را تجربه مى كند؛ چراكه از يكسو 
به لحاظ زيرساختى حركت هايى صورت گرفته و شرايط براى توسعه 
فراهم گرديده اســت واين اقدامات ادامه داربايدباشد و از سوى ديگر 
موانع و مشكالت متعددى بر سر راه پيشرفت استان وجود دارد كه بايد 

براى آنها چاره انديشى شود.
اين استان داراى ظرفيت هاى فراوان و ارزشمندى در زمينه هاى مختلف 
از جمله علمى، فرهنگى، گردشگرى، كشاورزى است كه چناچه از اين 
ظرفيت ها به درستى استفاده شود و توان بالقوه استان مورد بهره بردارى 

قرار گيرد، شاهد جهش و توسعه متوازن آن خواهيم بود.
در چنين شــرايطى مديريت اســتان بايد به شخص مجرب، توانمند و 
مورد وثوق مردم كه مرد عمل  باشــد و مســير توسعه را هموار نمايد، 

سپرده شود.
سوال جدى افكار عمومى آن است كه براى تحقق اين مهم چقدر تالش 

شده و فعاالن استان چه حركت ها و اقداماتى را آغاز كرده اند؟
اكنون زمان آن رسيده است كه براى اين مهم اقدامات مهم و اثربخشى 
صورت گيرد تا مديريت ارشــد استان به كسى سپرده شود كه در شأن 

اين استان تاريخى و مردمان بزرگ آن باشد.

1- حضور يكي از چهره هاي سياسي در مراسم شام غريبان در استان، 
با استقبال همراه نبوده اســت. گفته مي شود سخنراني حميد رسايي، 
نماينده مجلس نهم در يكي از شهرهاي استان با بي توجهي مخاطبان 
همراه بوده اســت. گويا در زمان سخنراني اين چهره جبهه پايداري، 
بســياري از مردم محل را ترك كرده اند. گفتني است تردد چهره هاي 

تندرو به استان، اين روزها افزايش يافته است.
2- عملكرد مالي شهرداري همدان شفاف سازي مي شود. گفته مي شود 
قرار است مديريت شهري گزارش مالي يكسال گذشته خود را همزمان 
با شــورا براي مردم هم اطالع رساني كند. گويا اين تصميم در راستاي 
شفاف سازي و پاسخگويي به مطالبات مردم گرفته شده است. گفتني 
است در صورت تحقق اين تصميم، مديريت شهري همدان، نخستين 

دستگاه استان است كه اقدام به شفاف سازي و پاسخگويي مي كند.
3- حضور شخصيت هاي سياسي و نماينده هاي مجلس در مراسم هاي 
مذهبي شــائبه  تبليغاتي ايجاد كرده است. گفته مي شود در حاليكه در 
مراسم هاي مذهبي گروه هاي مختلف حضور مي يابند، تصويربرداري 
و انتشار تصاوير چهره هاي سياســي بخصوص نماينده هاي مجلس، 
تبليغاتي بودن آن را پررنگ كرده است. گفتني است تيم هاي رسانه اي 
نماينده هــاي مجلس و برخي چهره هاي سياســي، به طور گســترده 
تصاوير شخصيت ها را در فضاي مجازي منتشر مي كنند كه با واكنش 

مردم مواجه شده است.

 سوگواران حسينى صبح روز پنج شنبه 
در اقصى نقاط اســتان همــدان با حضور 
باشكوه خود در مراسم روز عاشورا ضمن 
ابراز ارادت به شهداى دست كربال به ويژه 
سيدالشــهداء(ع) جلوه اى شــور و شعور 
حسينى را در اين روز به نمايش گذاشتند. 
دسته هاى عزادارى ساعت 9 صبح در نقاط 
مختلف استان به ســينه زنى و زنجير زنى 
پرداخته و در سوگ شــهادت امام حسين 

(ع) گريستند. 
در اين بين يكــى از هيأت هاى عزاداراى 
كه بخش زيادى از عــزاداران آن را بانوان 
تشــكيل مى دادند، با چهره اى متفاوت در 

مراسم سوگوارى حسينى حضور يافتند. 
بانوان و دختران جوان اين هيأت عزادارى 
با سربندهاى ســبز و قرمز يازهرا (س) و 
روبندهاى مشكى به گونه اى كه چهره آنها 
مشخص نبود عزاداراى كرده و پالكارهايى 
حاوى پيام هاى از عفاف و حجاب دست 

داشتند. 
در ايــن پالكاردها پيام هايى همچون نقش 
زن در ترويج حجاب، حجاب در اســالم، 
رعايت حجاب و پوشش مناسب براى زن 
به معنى خانه نشينى او نيست، آثار مثبت و 
فوايد حجاب و عفاف، سودمندى حجاب 
و بيانات امام خمينــى (ره) و رهبر معظم 

انقالب در اين زمينه نقش بسته بود.
در گوشــه اى از بلوار شــهيد آيــت ا... 
مدنى نيز ماكت ضريح شــش گوشــه امام 
قرار داده  كوچكتر  مقياســى  حسين(ع) با 
شــده بود كه نظر برخى عزاداران را به آن 

سمت جلب مى كرد.
بســيارى از عزاداران حســينى دوربين به 
دســت يا با استفاده از تلفن همراه اقدام به 
تصوير بردارى و ثبت اين لحظه ها كرده يا 
عكس سلفى در كنار همديگر مى گرفتند. 
تعزيه خوانان نيز به ترســيم صحنه كربال 
و بــه نمايــش كشــيدن مظلوميت ســيد 
الشــهدا(ع) و يارانش به ويژه طفل 6 ماهه 

امام حسين(ع) اقدام مى كردند. 
برخى از هيات هاى عزاداراى اقدام به گل 
مالى بر سر، صورت و شانه هاى عزاداران 

كرده و گل به دست به عزاداراى پرداختند. 
شمارى از عزداران حسينى اقدام به توزيع 
شربت، چاى و شله زرد در بين دسته هاى 
هيات هاى مذهبى كرده و همچنين جمعى 
از مردم با اميد رفع حاجات شــمع روشن 

كردند. 
«نــذر پاكيزگــى» در راســتاى جمــع آورى 
ــوعا  ــى تاس ــاى مذهب ــه در مراســم ه زبال
و عاشــوراى حســينى نيــز بــه همــت 
تشــكل رفتگــران طبيعــت و بــا همــكارى 
ــاز شــد و جمعــى  شــهردارى همــدان آغ
ــا در  ــان ب ــا پاكبان ــگام ب ــان هم از جوان
دســت داشــتن پالســتيك اقــدام بــه جمــع 

ــد.  ــى كردن ــتيكى م ــروف پالس آور ظ
به گــزارش ايرنا، تيم هاى امــدادى نظير 
عوامل انتظامى، خودروهاى آتش نشانى و 
تيم هاى هالل احمــر نيز حضور فعال در 

اين مراسم داشتند.
بعد از عزادارى ســالروز شــهادت سيد و 
ساالر شهيدان در همدان، نماز ظهر عاشورا 
به ياد آخرين نماز اباعبدا...  الحسين(ع) در 

دارالمومنين اقامه شد.
روز پنج شنبه سوگواران حسينى با شنيدن 
بانــگ اذان، زنجير، ســنج و ديگر ادوات 

عزادارى را كنار گذاشــته و در صفوف به 
هم پيوسته نماز حضور يافتند.

نمــاز ظهر و عصر عاشــورا در ميدان امام 
خمينى (ره) شــهر همــدان به امامت آيت 
ا... غياث الدين طــه محمدى نماينده ولى 
فقيه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان 

اقامه شد.
همچنين امسال نماز جماعت ظهر عاشورا 
در آرامگاه بوعلى نيــز با حضور عزاداران 

حسينى اقامه شد.
عاشوراى امسال در 10 نقطه از استان همدان 
نماز ظهر به صورت متمركز برگزار شــد و 
عالوه بر اين هيات هاى مذهبى در حسينيه و 

مساجد نيز فريضه نماز را برپا كردند.
برخالف سال هاى قبل كه نماينده ولى فقيه 
در همدان، بين الصالتين چندكالمى با مردم 
در خصوص قيام عاشورا صحبت مى كرد، 
امسال به دليل گرماى هوا و راحتى مردم از 

سخنرانى امتناع كرد.
 شام غريبان است 

سوگواران حسينى شامگاه پنجشنبه نيز در 
شب شهادت سيد الشهدا(ع) با زينب كبرى 
همدردى كرده و با روشــن كردن شمع به 

عزادارى پرداخته و سوگوارى كردند.

عزاداران حسينى با حضور در امامزادگان، 
حســينيه ها و مساجد در غم شهادت سبط 

پيامبر(ص)اشك ماتم ريختند.
روشــن كــردن شــمع يكــى از ويــژه 
برنامــه هــاى شــب شــهادت امــام حســين 
ــى و  ــاى همدان ــواده ه ــت و خان (ع) اس
ــار  ــور در كن ــا حض ــان ب ــژه جوان ــه وي ب
در  را  خــود  هــا  حســينيه  و  مســاجد 
ــرى (س)  ــب كب ــرت زين ــت حض مصيب
شــريك دانســته و بــا آنهــا همــدردى 
ــزن  ــورا ح ــارت عاش ــواى زي ــد.  ن كردن
انگيزتــر از روزهــاى ديگــر از منــاره هــاى 
ــى  ــوش م ــه گ ــا ب ــينه ه ــاجد و حس مس
رســيد و عــزاداران بــا نــواى حــزن انگيــز 
«الهــم اجعلنــى عنــدك وجيهــا بالحســين» 

ــردادند. س
ايســتگاه هاى صلواتى كه در روز عاشورا 
داير شــده بود همچنان تا پاســى از شب 
پذيراى عزاداران حســينى (ع) در خيابان 

هاى مختلف سطح شهر بود.
همچنين نواى «امشــب بــه صحرا بى كفن 
جسم شهيدان است، امشب به صحرا بى كفن 
جســم شهيدان است، شام غريبان است» و « 

لبيك يا حسين» در همدان طنين انداز شد. 

مراسم هاي ويژه تاسوعا و عاشورا در استان برگزار شد

كمپين بزرگ عاشقان حسين(ع)
■ امروز سوم واقعه كربال سالروز شهادت امام سجاد(ع) هيأت هاي مذهبي مراسم باشكوه در ميدان مركزي همدان برگزار مي كنند

همراهي توليدكنندگان و فروشندگان 
كيف و كفش با مردم

 همواره در آســتانه ماه مهر تقاضا براى خريد كيف وكفش افزايش 
مى يابد و خانواده ها درصدد تدارك آغازي خاطره انگيز براى فرزندانشان 
به ويژه كالس اولي ها هســتند اما در سال هاى اخير به وي ژه امسال بروز 
برخى مشكالت اقتصادي و نوسانات موجود در بازار آشفتگى هايي را 

موجب شده تا شيرينى اين ايام را بركام مردم تلخ مى كند.
به گزارش ايسنا، در همين راستا به بازار كيف و كفش همدان رفتيم تا 
ضمن بازديد ميداني از اوضاع و احوال بازار مطلع شويم، با خانواده اى 
كه براى خريد به بازار مراجعه كرده بودند، همكالم شديم، آنها از قيمت 
سرسام آور كيف وكفش گاليه داشتند و گفتند: با نگاهي به بازار و جويا 
شدن قيمت ها متوجه شديم توانايى خريد مهر براي فرزندنمان را نداريم 
و مجبوريم كيف  و كفش ســال گذشــته اش را تعمير كنيم تا دوباره از 

آنها استفاده كند.
با اثر والديني كه هم صحبت مي شــديم يكي از دغدغه ها و معضالت 
مشتركشان اين جمله بود «ما شرمنده فرزندمان مى شويم وقتى نتوانيم در 

سالتحصيلى جديد خواسته هاى معمولي آنها را برأورده كنيم.»
يكى از فروشندگان كيف وكفش همدان با اظهارناراحتى بيان كرد: مردم 
از ما انتظارات نابجايس دارند و مردم فكر مى كنند تعيين و حتي افزايش 
قيمت بعضى اجناس  برعهده ما بوده و ما در اين گرانى ســهيم هستيم 

و گرانفروشى مى كنيم.
رئيس اتحاديه كيف و كفش همدان در اين باره در گفت وگو با ايســنا، 
با اشــاره به اينكه قيمت كيف و كفش افزايش چنداني نداشــته است، 
اظهار كرد: قيمت كيف وكفش در همدان براى دانش آموزان به طور قطع 
افزايش داشته اما نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيرى نداشته است.

احمد گازرانى با اشــاره به توليدات داخلى كيف وكفش بيان كرد: اين 
روزها مردم به دنبال كيف وكفش ايراني هستند و اين امر باعث شده تا 
توليدكنندگان عالقه زيادى به توليدات داخلى داشته باشند ضمن اينكه 

امسال اجناس خارجى چه به صورت واردات يا قاچاق نداريم.
وى با بيان اينكه قيمت كيف وكفش نســبت به ســال گذشته افزايش 
چندانى نداشــته اســت، گفت: با وجود اينكه افزايش قيمت چندانى 
نداريم، بسياري از خانواده ها توان مالى خريد و تهيه كيف وكفش مدارس 

را براى فرزندانشان ندارند.

 معاون وزير راه و شهرسازى و مديرعامل 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و 
نقل كشور گفت: عمليات اجرايى جابجايى 
ايســتگاه راه آهن فامنين پس از آزادسازى 

زمين هاى داراى معارض انجام مى شود.
خيرا... خادمى در حاشيه بازديد از محورهاى 
منتهى به اســتان همدان و ايستگاه راه آهن 
فامنين در جمــع خبرنگاران افزود: راه  آهن 
تهران - همدان داراى 12 ايستگاه است كه 
سه ايستگاه آن ايســتگاه هاى فامنين، رباط 
شورين و ايستگاه جنب پايانه اتوبوس هاى 

همدان را شامل مى شود.
وى با بيان اينكه جابجايى ايستگاه راه آهن 
فامنين بايد در نزديك ترين نقطه اين شــهر 
و در كمترين زمان ممكن انجام شود افزود: 
پيمانكار اين طرح انتخاب شــده و عمليات 
آن پــس از آزادســازى زمين هــاى داراى 

معارض آغاز خواهد شد.
معــاون وزيــر راه و شهرســازى در ادامه 
يادآورشد: جانمايى ايستگاه راه آهن بعد از 

بررسى در كميته فنى قطعى مى شود.
گفتنى اســت معاون وزير راه و شهرسازى 

از ســه راهى اصله نيز كــه يكى از نقاط پر 
حادثه اين شهرســتان به شمار مى رود نيز 

بازديد كرد.
اين طــرح چهــار كيلومتــرى تاكنون 90 

درصدى پيشرفت فيزيكى داشته است.
طرح احداث راه آهــن همدان - تهران در 
سفر پر خير و بركت رهبرمعظم انقالب در 

سال 83 به همدان مصوب شد. 
راه آهــن همــدان - تهران بــه طول 267

كيلومتر است كه در مسير خود از شهرهاى 
تهران، رباط كريم، ســاوه، فامنين و همدان 

عبور مى كند. 
خــط ريلى همدان - تهران داراى 35 پل به 
طول يك هزار و 640 متر است و اين مسير 
ريلى به صورت يك خطه با ســرعت 160 
كيلومتر بر ســاعت براى مسافربرى و 120 
كيلومتر بر ساعت براى قطار بارى طراحى 

شده است. 
نخستين قطار مسير همدان - مشهد نيز تير 
ماه سال گذشــته با حضور حدود 150 تن 
از خانواده هاى شهدا، ايثارگران و اصحاب 
رسانه استان همدان عازم مشهد مقدس شد. 

ايستگاه راه  آهن فامنين جابجا مي شود

دالالن سودجو 
در بازار اخالل 
ايجاد مي كنند
 در حال حاضر حضور دالالن در ميدان 
بار همدان و صــادرات محصوالتى چون 
ســيب زمينى، گوجه فرنگى و هويج باعث 

گرانى كاالها در بازار شده است.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار شهرستان همدان 
گفت: افزايش قيمت ميوه و تره بار در سال 
جــارى پيش از افزايــش قيمت ها به دليل 
ســرمازدگى باغ ها رخ داد و  التهابات اخير 

نيز آن را تشديد كرد.
عليرضــا شــمس در گفت و گو بــا فارس 
اظهار كرد: علــت گرانى ميوه و تره باره به 
ويژه ســيب زمينى، گوجه فرنگى و هويج 
بــه صادرات اين محصــوالت به عراق باز 
مى گردد كه به دليل كاهش ارزش پول ملى 
سود بسيار خوبى را نيز براى عوامل دخيل 

در آن به دنبال دارد.
رئيس اتحاديــه ميوه و تره بار شهرســتان 

همدان با بيان اينكه 700 تومان سه ماه پيش 
معادل 2 هزار تومان فعلى اســت، بيان كرد: 
همين مســأله باعث كمبود محصوالت در 

بازار شده و بر قيمت آن مى افزايد.
وى با بيان اينكه هزينه هاى سربارى چون 
كرايــه حمل بار، هزينه كارگرى و ســبد 
ميوه نيز بــر افزايش هزينه هــا تأثيرگذار 
است، گفت: ســبد ميوه نسبت به سه ماه 
گذشــته از 800 تومان به 3 هزار و 500
تا 4 هزار تومان رســيده كــه كمياب نيز 
هست و بر قيمت ميوه موثر است.شمس 
افزود: بــا اين وضعيت كارگر ســاده اى 
كه ماهانه يك ميليــون و 200 هزار تومان 
حقوق دريافت مى كند اگر بخواهد در سه 
وعده غذايى نان و ســيب زمينى مصرف 
كند، توان اداره زندگى خود را ندارد.وى 
ادامه داد: با كمبــود رب گوجه فرنگى در 
بــازار مواجهيم و آنچــه امروز به فروش 
مى رسد، با گوجه فرنگى گران امروز توليد 
نشده است بنابراين قيمت كاالهاى جديد 

افزايش چشم گيرى دارد.
دبير جامعه اســالمى اصناف و بازار همدان 
خاطرنشان كرد: الزم اســت اتاق اصناف، 
اتحاديه بنكداران مواد غذايى و ميوه و تره بار 

فروش با همكارى سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، تالش و همكارى بيشترى به عمل 

آورند تا بتوانند بازار را مديريت كند.
 لزوم اعمال نظارت سختگيرانه در بازار ميوه

وى در ادامه با بيان اينكه برخى ديگر از 
عوامل گرانى ميــوه و تره بار را مى توان 
با نظــارت دقيق تر برطــرف كرد، ادامه 
داد: در همدان واســطه و دالل سودجو 
به وفــور وجود دارد كه در بازار اخالل 
ايجاد مى كنند.شمس با اشاره به اينكه هيچ 
يك از اين دالالن شــناخته شده نيستند و 
مالياتى نيز پرداخت نمى كنند، خاطرنشــان 
كرد: اين افراد به راحتى در قيمت ميوه ها به 
ويژه ميوه هاى ممتاز چون موز، گوجه فرنگى 

و حتى هويج تأثير مى گذارند.
وى در تشــريح راهكارهايى براى كاهش 
هزينه ها بيــان كرد: ابتدا بايــد از صادرات 
محصوالت تا زمانــى كه بازار داخل تأمين 
شــود و قيمت به يك حد متعادل برســد، 
جلوگيــرى شــود.رئيس اتحاديــه ميوه و 
تره بــار همدان با تأكيد بر اينكه واســطه ها 
در بازار همدان بســيار فعال هستند، گفت: 
خرده فروش ميوه و تره بار از ســاعت 5 تا 
22 مشــغول به كار است و طبيعى است به 

چند ساعت استراحت نياز دارد، زمانى كه او 
در حال استراحت است، واسطه گر بامداد به 
ميدان ميوه و تره بار مراجعه كرده و به خريد 
محصولى كه كمتر در بازار باشد مى پردازد و 

هر آنچه موجود است را خريدارى مى كند.
وى افــزود: وقتى خرده فروش صبح زود به 
ميدان بار مراجعه مى كند محصول كمياب در 
اختيار عمده فروش نيست، زيرا واسطه آن را 
خريدارى كرده و حتى چند دست چرخيده 
است، همين مســأله باعث افزايش قيمت 
حداقــل 200 تومان بــه ازاى هر يك هزار 

تومان مى شود.
شــمس با تأكيد بر اينكه با اين واســطه ها 
بايــد برخورد كرد، ادامــه داد: اتاق اصناف 
با همكارى اتحاديــه فاكتورهاى يكپارچه 
تعريــف كند كه بنگاه فروشــنده با فاكتور 
خود محصوالتش را به فروش برســاند و 
مســؤوليت نيز بر عهده بنگاه عمده فروش 

است.
وى با اشــاره به اينكه بايد خريد و فروش 
ميــوه در ميدان بار شــفاف صورت گيرد، 
خاطرنشــان كرد: ميوه به طور مستقيم در 
اختيار خرده فــروش قرار بگيرد و از خريد 

واسطه ها جلوگيرى شود.

خبـر
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درج برچسب «مشخصات» به جاى «قيمت» 
روى اجناس

 شهرســتان خوشبختانه در قيمت كاالهاى اساســى مردم در تعادل بوده و هيچ گونه 
مشكلى ندارد.

فرماندار شهرستان اسدآباد در كميسيون تنظيم بازار شهرستان اسدآباد، اظهار كرد: برخى 
از فروشــندگان سطح بازار به عنوان برچسب به جاى قيمت، مشخصات كاال را بر روى 
اجناس و كاال نصب مى كنند كه بايد اين افراد را با نظارت هاى دقيق در صورت عدم درج 

قيمت ملزم به نصب قيمت كرد.
به گزارش ايســنا، كريم حميدوند با اشاره به محو شدن برخى از كاالها از سطح برخى 

فروشــگاه ها و يا مغازه ها افزود: برخى مردم انبار ذخيره كاال شده اند و محو شدن برخى 
كاالها به علت ذخيره بيش از نيازى بوده كه بدون هيچ توجيهى توســط مردم ناشــى از 
ترس در حال انجام بوده و اين امر كمبود برخى كاالها را در برخى مغازه ها و فروشگاه ها 

رقم مى زند.
حميدوند با تأكيد بر اينكه در صورت هر گونه گزارش از مردم و يا نهاد ملزم به پيگيرى 
هستيم، تصريح كرد: با پيگيرى دقيق گزارش ها و نظارت هاى دقيق بر بازار و مستند كردن 
بازديدها و نظارت ها موجب اعتمادسازى مردم و نهادها بوده و مانع هر گونه تخلف در 

سطح بازار خواهد شد.
وى در ادامه با بيان اينكه بنده به حركت هاى جمعى و گروهى اعتقاد دارم، خاطرنشــان 

كرد: براى نظارت هر چه بيشــتر بر بازار در يك حركت جمعى و گروهى طى جلسه اى 
كل اعضا كارگروه از سطح بازار و انبارها بازديد خواهيم داشت.

فرماندار شهرســتان اســدآباد همچنين با تأكيد بر جذب سرمايه گذار در بحث دامدارى 
صنعتى گوشــتى در شهرســتان توسط جهادكشاورزى يادآور شــد: با توجه به پتانسيل 
شهرســتان در بحث علوفه و زيرساخت ها جهادكشــاورزى مى تواند نسبت به اين امر 

پيگير باشد.
مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد هم از برگزارى نمايشگاه پاييزه در 
اين شهرستان خبر داد و گفت: برپايى اين نمايشگاه در شهرستان در دست پيگيرى بوده 
و به زودى نمايشگاه فوق با جانمايى هاى انجام گرفته در مكان موردنظر برپا خواهد شد.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

كارت دانشجويى ابوالفضل صاحبان ملكى فرزند محمد 
حسين به شماره ملى 3860921258 رشته برق دانشگاه 
بوعلى سينا به شماره دانشجويى 9512317028مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى  حامد زند  فرزند  قاسم به شماره ملى  
3790267384 رشته  فيزيك اتمى مولكولى  دانشگاه 
بوعلى سينا به شماره دانشجويى  9212111012مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

 دهيارى روستاى قالسيجان تويسركان

آگهي مناقصه
از  دارد  نظــر  در  قالســيجان  دهيــاري 
طريــق مناقصــه اقــدام بــه جدول گــذاري 
ــول 250  ــه ط ــتا ب ــر روس ــي از معاب يك
ــكاران واجــد  ــد. از پيمان ــدام نماي ــر اق مت
شــرايط درخواســت مي گــردد جهــت 
ــاري و  ــا دهي ــا ب ــتعالم به ــت اس درياف
ــاس 09192488253 مراجعه  شــماره تم
ــول  ــا قب ــاري در رد ي ــاً دهي ــد ضمن نماين
ــه  ــد و هزين ــار مي باش ــنهادات مخت پيش
ــده  ــه عهــده برن چــاپ آگهــي مناقصــه ب

مناقصــه مي باشــد.

 نهاوند-معصومه كمالوند- خبرنگار 
همــدان پيام: از جمله  تكاليف شــبكه 
بانكى كشور مقرر در قانون بودجه سال 
97 كل كشور كه توسط بانك مركزى به 
شــبكه بانكى ابالغ شد، اعالم شرايطى 

براى بخشودگى معوقات بانكى بود.
تيرمــاه امســال  به تمامــى بانك ها و 
موسسات مالى اين شهرستان نامه اى  با 
اين محتوا ارسال شــد كه) در راستاى 
تحقــق منويات مقام معطــم رهبرى و 
اقتصــاد مقاومتى و حمايــت از كاالى 
ايرانــى و بــا توجه به تصريــح قانون 
بودجــه ســال 97 در بــاره برخى از 
تكاليف شــبكه بانكى كشور و بند (و) 
تبصره 16 مذبور مبنى بر اينكه به منظور 
تشويق توليد كنندگان و تسويه مطالبات 
بانك ها و موسســات مالى و اعتبارى  
چنانچه مشــتريان بدهى معوق خود را 
كه تا پايان ســال 96 سررسيده باشد از 
تاريخ ســر رســيد تا پايان شهريور ماه 
97 تسويه نمايند، بانك ها و موسسات 
مالــى و اعتبارى موكلف هســتند اصل 
و ســود خود را مطابق قرارداد اوليه و 
بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه 

نمايند)
همچنين بر اســاس اين نامه  مقررشده 
است تمامى شــركت هاى توليدى كه 
تســهيالت بانكى دريافت نموده اند و 
حاضر به تســويه اصل و سود خود بر 
طبق قرارداد اوليه مى باشــند بر اساس 
قانون ياد شــده اقدام و بدون احتساب 

جريمه وجوه ازآنان دريافت و تســويه 
شود.

همچنيــن از اجرا نســبت به وســايل 
وام گيرندگان شــركت هاى توليدى و 
اشــخاصى كه وام هاى توليدى دريافت 
نمــوده اند و ضامنين آنها از طريق اداره 

ثبت اسناد و امالك خود دارى شود.
در پايان اين نامه عنوان شده است،نتيجه 
اقدامات انجام شده به اين مرجع گزارش 
ش ود و در صورت عدم رعايت قانون 
اشاره شــده مسئوليت قانونى متوجه آن 

مديريت خواهد شد.

 اتمام فرصــت يكماهه اجراى 
بخشودگى

همانطور كه در نامه عنوان شــده اســت 
تاريخ اجراى اين دســتورالعمل تا پايان 
شهريور97 بوده اســت كه در پايان بايد 
دستگاه هاى مورد نظر گزارش اقدامات را  
ارايه دهند، امروز آخرين روز مهلت مقرر 
براي شبكه بانكي است.اما اين ميان افرادى 
كه شامل اين بخشــودگى مى شده اند و 
قصد تسويه حساب داشته اند با مراجعه 
به بانك ها و اعالم موضوع با اين پاســخ  
بانك ها مواجه شــده اند كه دستورالعمل 

اجرايى هنوز به ما ابالغ نشده است!
چنان كه بر مى آيد اين نامه هنوز به مرحله 

اجرا از جانب بانك ها نرسيده است.
اين در حالى اســت كــه فرصت هم به 
اتمام رسيده است و بنا به آنچه بانك ها 
مى گويند، بانك مركزى دستورالعمل را 

به آنها براى اجرا ابالغ نكرده است.
 دادستان؛ دســتورات الزم به 

بانك ها داده شد
دادســتان نهاوند اوايل تيرماه 97 ارسال 
ايــن نامــه را بــه تمامى بانــك ها و 
موسســات مالى شهرســتان دستور داد 

و بــر اجراى آن تاكيد كــرد، و با اعالم 
فرصــت يك ماهــه براى اجــراى اين 
دســتورالعمل گفت: به بانك ها دستور 
داده شــد براى حمايت از توليدكننگان 
و در اجراى بنــد (و) تبصره 16 قانون 
بودجــه بــراى عدم احتســاب جريمه 
در صورت پرداخــت معوقات تا پايان 

شهريور مهلت الزم داده شود.
ســيد هادى مصطفوى گفت: از بانك ها 
ليســت اشــخاص حقوقى اخذ كننده 
تســهيالت كالن استعالم شد و به اداره 
ثبت شــركت ها اعالم شــده اســت تا 
مشــخص گردد كدام يك از شركت ها 
صورى بوده و اساسا فعاليت نداشته اند 
و صرفــا براى اخذ تســهيالت اقدام به 

ثبت شركت كرده اند.
 بخشــودگى جريمــه ديركرد 

منوط به ابالغيه نيست
معاون اقتصادى و منابع انسانى استاندار 
همدان در اين باره گفت: در حال حاضر 
اگر فردى براى تســويه بدهى خود به 
بانك مراجعه كند شــامل بخشــودگى 
6درصد جريمه ديركرد خواهد شــد و 
اين منوط به ابالغ اين اســاس نامه نمى 

باشد.
رضا قياسى تصريح كرد: امتيازى كه  براى 
بدهكاران بانكى عنوان شده است ، اجراى 
بند (و)تبصره 16 اســت كــه بانك ها و 
موسسات مالى و اعتبارى موكلف هستند 
اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و 
بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه 
نمايند، و اين شامل نرخ سود جرايم مى 

شود كه شامل بخشودگى شده است.
وى درباره اينكه ايــن نامه در چه مرحله 
اى قــرار دارد گفت:گويــا بانك مركزى 
دســتورالعمل اجرايى  را فعال به بانك ها 
ابالغ نكرده اســت اما با توجــه به اينكه 
مهلت اجراى اين بند (شــهريور97) بوده 
اســت و امروز هم پايان شهريور است و 
طبعيتا كسى از اين موضوع بهره مند نشده 
است بنا به وعده اى كه اعالم كرده بودند 

اين فرصت تمديد خواهد شد.
معــاون اســتاندار همدان گفــت: اين 
مجلس  اقتصادى  كميسيون  در  موضوع 
مطرح اســت و براى استفاده مشمولين 

تمديد خواهد شد .

 ســال گذشــته دانش آموزان استان 
همــدان رتبه هاي برتر كشــوري را در 
اردوگاه شــهيد باهنر تهران از آن خود 
كردند كه مورد تشويق معاون وزير قرار 

گرفتند. 
دارد  شــاخه هايي  پــرورش  و  آموزش 
كه به شــكل خصوصي اداره مي شــوند 
و ســازمان دانش آموزي نيــز يكي ازآن 
دانش آموزان  مي تواند  كه  است  شاخه ها 
هاى  ومهارت  شــخصيت  اعتالي  رادر 
زندگــى  مجهز كندتا بــا آمادگى كامل 
درعرســه هاى مختلــف زندگى موفق 
باشــند  اين در حالي است كه اكثردانش 
آموزان و خانــواده ها آگاهي چنداني از 
اين موضوع ندارند و براي عضويت در 

اين سازمان تمايل نشان نمي دهند.
رئيس سازمان دانش آموزي استان ضمن 
اشــاره به اهداف و فعاليت هايي كه در 
اين ســازمان انجام مي شــود گفت: اين 

نهاد يك مجموعه غيردولتي اســت كه 
يكــي از زير مجموعه هــاي آموزش و 
پرورش مي باشد و بر اساس خصوصي 
بودنــش مى توانــد با دســت بازتري 
در امر برنامه هاي ســاخت شــخصيت 

دانش آموزي وارد شود 
گفت وگــو  در  ميرزايــي  رضــا 
و  كار  رونــد  همدان پيــام  بــا 
ســازمان  در  دانش آمــوزان  فعاليــت 
ــرد:  ــان ك ــه بي ــوزي را اينگون دانش آم
ــا  ــال ب ــول س ــوزان در ط ــه دانش آم ك
ــر و  ــد 23 نف ــاي رس ــكيل گروه ه تش
ــي  ــر مرب ــك نف ــا حضــور ي ــر ب 46 نف
فعاليت هــاي  مــدارس  در  مجــرب 
گروهــي زيــادي انجــام مي دهنــد. و 
در ايــن گروه هــاي پنجگانــه از جملــه، 
ــوزش  ــروژه، آم ــاخت پ ــره زدن، س گ
كمــك هــاى اوليــه cpr ، مهــارت 
ــاى زندى،صــف جــم و حضــور در  ه

ــود. ــزار مي ش ــوري برگ ــابقات كش مس
وي درباره مســابقات كشــوري گفت: 
ســال گذشــته 70 نفر از دانش آموزان 
دانش آموزي  ســازمان  عضــو  منتخب 
استان بودندوضمن حضور در مسابقات 
كشوري كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران 
برگزار بــود رتبه هاي برتر را از آن خود 
كردند كه مورد تشــويق معاون وزير نيز 

قرار گرفتند.
ميرزايى از افزايش تعداداعضاء خبر داد 
و گفــت در نظر داريم ســال تحصيلى 
جديد تعداد دانش آموزان عضو سازمان 
دانش آموزى را  از 13 هزار به 20 هزار 

نفر افزايش دهيم.
ســازمان  هــدف  مهمتريــن  وي 
ــا  ــن روش ه ــوزي را آموخت دانش آم
بــراي  مختلــف  مهارت هــاي  و 
ايــن  و  كــرد  بيــان  دانش آمــوزان 
ــت  ــي دانس ــي گروه ــاد را فضاي نه

كــه دانش آمــوزان مي تواننــد همــه 
زندگــي  نيــاز  مــورد  مهارت هــاي 
اجتماعــي،  زمينه هــاي  همــه  در 
هنــري، فرهنگــي، دينــي، سياســي 
ــل  ــرد كام ــك ف ــه ي ــد وب را بياموزن
بــراي حضــور در جامعــه تبديــل 
بــدون  علــم  كــه  زيــرا  شــوند 
ــن  ــردي نداردواي ــچ كارب ــارت هي مه
موضــوع را خــود دانــش آمــوزان 

ــد . ــرده ان ــاور ك ــم ب ه
وي از تعامــل نهادهــاي كميته امداد، 
سازمان  با  خياطان  صنف  و  هالل احمر 
دانش آموزي خبر داد و گفت: امســال 
تصميم داريم اهداف جديد و ابتكاري 
پياده كنيــم كه از جملــه آنها دوخت 
دانش آموزي  ســازمان   فــرم  لبــاس 

تعامل  دانش آمــوزان،  خــود  توســط 
بــا كتابخانــه مركــزي بــراي ترويج 

ســازمان  با  تعامل  كتابخواني،  فرهنگ 
گردشــگري بــراي همــدان گــردي 
دانش آموزان اســت كه ايــن برنامه ها 
دانش آموزان  خالقيــت  افزايش  براى  

انجام خواهد شد.
ــس  ــازمان دانش آموزي،مجل ــس س رئي
نتايــج  ديگــر  از  را  دانش آمــوزي 
دانســت  نهــاد  ايــن  فعاليت هــاي 
كــه پايــه آن از انتخابــات شــوراي 
هميــن  از  و  اســت  دانش آمــوزي 
ــراي  ــراد انتخــاب مي شــوند ب جمــع اف
ــه آن  ــه جلس ــوزي ك ــس دانش آم مجل
در ســاختمان قديــم مجلــس در تهــران 
دانش آمــوزان  و  مي شــود  برگــزار 
تربيــت  و  تعليــم  نظــام  دربــاره 

مي كننــد.  برنامه ريــزي 

امروز پايان مهلت است و بانكها مي گويند دستورالعمل بخشودگي جرائم هنوز ابالغ نشده است 

پستچي شبكه بانكي در راه ماند!
■ معاون استاندار: تمديد مي كنيم                  ■ دادستان نهاوند: دستور الزم صادر شده است

هفته دفاع مقدسهفته دفاع مقدس يادآور دالورمرديهاى بزرگ مردان  يادآور دالورمرديهاى بزرگ مردان 
است كه براى آبادى و آزادى اين ديار جانفشانى كردند.است كه براى آبادى و آزادى اين ديار جانفشانى كردند.

ن ھمدا تان  ا ق  روی  وز  ر  ی  و ع ط  روا

د عالم  داغ  ه  ط دل  د،  م  ما ماه  ا  ون،ماه  دماه  عالم  داغ  ه  ط دل  د،  م  ما ماه  ا  ون،ماه  ماه 

ن ھمدا تان  ا ق  روی  وز  ر  ی  و ع ط  روا

شهادت امام زين العابدين شهادت امام زين العابدين (ع)(ع)  
را به عزاداران و پيروانرا به عزاداران و پيروان

 راستين آن حضرت راستين آن حضرت
 تسليت عرض مى نماييم. تسليت عرض مى نماييم.

رئيس سازمان دانش آموزي استان:

اولويت ما افزايش 
اعضا سازمان دانش آموزي 

به20 هزار نفر است

دانش آموزي  ســازمان 
براي  نهــاد  كامل ترين 
شــخصيت،  تكميــل 
اجتماعــي،  اخالقــي، 
علمي،  هنري،  سياسي، 
كه  اســت  اقتصــادي 
مي توانــد مديران اليق 

آينده را تربيت كند.

بــراى  كــه   امتيــازى 
عنوان  بانكى  بدهــكاران 
شده اســت ، اجراى بند 
كه  اســت  (و)تبصره 16 
بانك ها و موسسات مالى 
هستند  موكلف  اعتبارى  و 
اصل و سود خود را مطابق 
قــرارداد اوليــه و بدون 
دريافت  جريمه  احتساب 
اين  و  نمايند،  تســويه  و 
شامل نرخ سود جرايم مى 
شود كه شامل بخشودگى 

شده است

آسفالت برخي كوچه هاي شهر مناسب نيست و با وجود اينكه بارها 
با شهرداري منطقه تماس گرفتيم اقدام نمي شود.

كوچه نصر واقع در شــهيد زماني كنده كاري دارد كه آسفالت نشده 
است چند روز پيش كودكي كه در كوچه با دوچرخه بازي مي كرد به 

دليل اين كنده كاري دچار آسيب شد رسيدگي شود.
محمدي 

با توجه به شروع سال تحصيلي خواهشمند است نظارت بيشتري بر 
ثبت نام پيش دبستاني هاي تحت پوشش بهزيستي داشته باشيد برخي 
مهدها و پيش دبستاني ها اقدام به گرفتن نرخ هاي نجومي و با عناوين 
مختلف براي تهيه وسايل بهداشــتي، كمك آموزشي و... مي كنند و 
حاضر نيستند كه آنها را خود خانواده ها تأمين كنند بهتر است در اين 

ارتباط دستورالعمل ها جلوي ديد خانواده ها زده شود.
رضايي

با تماس يك شــهروند، تاكســى هاى كه از ميدان سپاه تا ميدان امام 
مســافر جابجا مى كنند از سمت ميدان ســپاه تا ميدان امام مسافر را 
ابتداى خيابان شــهدا پياده مى كنند و مســافر مجبور مى شــود اين 
مســافت را پياده طى كند، حاال اگه عجله داشــته باشه يا مثال بر اثر 
كهولت سن مشكل داشته باشه، از مسئول مربوطه خواهشمند است 

پيگيرى شود تا مشكل شهروندان حل شود.
تماس تلفني

با تماس يك شــهروند، پل هوايى ترمينــال بديع الزمان با وجود پله 
برقى همچنان بســته و راكد مانده است، مگر پله برقى را براى رفاه 
شهروندان راه اندازى نكردند پس چرا همچنان تعطيل است، از مسئول 

مربوطه خواهشمنديم كه پيگيرى فرماييد.
يك شهروند

گرانى مواد اوليه مبل و منبت 
مالير را تهديد مى كند

 تســهيالت بانكى، گرانى مواد اوليه، صادرات، بيمه منبت كاران و 
آموزش از جمله مشكالت مهم در صنعت مبل و منبت مالير است كه 
ذائقه صنعتگران و مردم اين شهرستان را تلخ كرده و گرانى مواد اوليه 

اين صنعت را تهديد مى كند.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى گفت: با وجود اينكه 
130 ميليارد تومان تسهيالت در حوزه اشتغال مالير تخصيص يافته اما 
هنوز منبت كاران از تسهيالت اشتغال بهره مند نشده اند و اعطاى 100

ميليون تومان تســهيالت براى هر واحد نمايشــگاهى شهرك مبلمان 
حاجى آباد هنوز محقق نشده است.

حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه در گفت وگو با ايسنا افزود: 
بخشودگى جرائم ديركرد تسهيالت بانكى در مجلس تصويب شد كه 
به همين منظور بانك هاى عامل بايد هرچه ســريع تر اين قانون را به 

ويژه براى اين صنعت اجرايى كنند.

گزارش ويژه
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 احزاب

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران وجهان

125 سال تاكسى
 از مرگ درشكه تا تولد روبوتاكسى

 در ســال 1893 در شهرى در شمال شرقى آلمان نخستين شركت 
تاكســيرانى جهان تأسيس شد. ديگر به جاى درشكه، بنز ويكتورياى 
چهارسرنشين مســافران را جابه جا مى كرد. اينك "تاكسيرانى سنتى"

پس از چندين دهه در حال دگرگونى هاى ژرفى است.
وقتى فريتس ُكخ و فريدريش لوتسمان در 17 سپتامبر 1893 در شهر 
"دِســاو" آلمان نخستين شركت تاكســيرانى مدرن جهان را تأسيس 
كردند، احتماال انتظار نداشــتند كه چند دهه بعد يك راننده تاكســى 

سابق، وزير امور خارجه كشورشان شود.
يوشكا فيشر، سياستمدار آلمانى از حزب سبزها كه در نخستين ادوار 
مذاكرات هســته اى با ايران با نمايندگان تهران به سرپرســتى حسن 
روحانى سر ميز مذاكره مى نشست، سرشناس ترين راننده تاكسى آلمان 
برشــمرده مى شود. او كه ديپلم نداشــت، تصميم گرفت به "دانشگاه 
زندگى" برود و از طريق رانندگى تاكســى هر چه بيشــتر با مردم در 

تماس باشد.
* منبع: كانال اقتصاد ايران

نقش احزاب سياسى در ايران
شبنم طهماسبى »

 با توجه به موقعيت ، قدرت و كاركرد احزاب در كشــور در صدد 
هســتيم كه در روزهاى شنبه و سه شنبه در اين ستون به نقش احزاب 
بپردازيم. در اين شماره به "احزاب سياسى برخاسته از انقالب"پرداخته 

شده است كه در ادامه مى خوانيد.
احزاب سياسى برخاسته از انقالب

ــن  ــفند 1359 اي ــالمى در 29 اس ــورى اس ــزب جمه ــيس ح تاس
حــس در جامعــه انقالبــى ايــران بــه وجــود آمــده بــود كــه شــاهد 
شــكل گيرى يــك نظــام حزبــى تمام عيــار در كشــور خواهيــم بــود.

ــس از  ــزب پ ــتين ح ــوان نخس ــالمى به عن ــورى اس ــزب جمه ح
ــالمى در  ــورى اس ــرد. حــزب جمه ــت ك ــالم موجودي ــالب اع انق
ابتــدا حزبــى منســجم بــه نظــر مى رســيد و همفكــرى ويــژه اى در 

ــورد. ــم مى خ ــه چش آن ب
ــا  ــرد ب ــعى ك ــالب س ــاز انق ــالمى در آغ ــورى اس ــزب جمه ح
ــالب  ــه انق ــى ك ــكلى از حــزب را در ايران ــالمى ش ــردى اس رويك
ــه اى  ــام آن به گون ــا ن ــذارد، ام ــش بگ ــه نماي ــود از خــود ب ــرده ب ك
بــود كــه نوعــى انحصــار را تداعــى مى كــرد و ايــن تلقــى وجــود 

ــورى اســالمى آن حــزب اســت. ــاد جمه ــا نم ــه تنه داشــت ك
ــر انحصــار  ــام خــاص آن تداعى گ ــورى اســالمى و ن حــزب جمه
سياســى نبــود، بلكــه ايــن حــزب براســاس جهان بينــى و ايدئولوژى 
ــرد خاصــى  ــادى رويك ــه من ــت ك ــت موســس آن شــكل گرف هيئ
بــود؛ درحقيقــت، هــر حزبــى يــك اساســنامه و مرامنامــه مشــخص 
ــى، انحصــارى دارد. هــر انحصــارى نامطلــوب  ــه قــول جنابعال و ب
نيســت؛ انحصــارى نامطلــوب و نامبــارك اســت كــه اجــازه رشــد و 
رقابــت بــه ديگــران ندهــد. كمــا اين كــه نخســتين رئيس جمهــورى 
هــم روزنامــه «انقــالب اســالمى» را تاســيس كــرد و ديگــر احــزاب 
كوچــك و بــزرگ اســالمى و غيراســالمى و ضداســالمى و الئيــك 
نيــز هريــك انحصــار فكــرى يــا مرامنامــه خــاص خــود را داشــتند.

ــوادث و  ــن ح ــد در مت ــالمى را باي ــورى اس ــه حــزب جمه كارنام
وقايــع صدرانقــالب تجزيــه و تحليــل كــرد. ايــن حــزب هماننــد 
ديگــر احــزاب و گروه هــا، نقــاط قــوت و ضعــف دارد؛ البتــه بايــد 
توجــه داشــت كــه ايــن حــزب عمــرى حــدود 6 تــا هفــت ســال 
داشــت؛ آن هــم در شــرايط بحرانــى اول انقــالب و بــا لحــاظ 
بحــران سياســى و فرهنگــى ايــران آن روزگار بايــد ايــن حــزب و 

ــرد. ــى و داورى ك ــاخص آن را ارزياب ــخصيت هاى ش ش
 حــزب جمهــورى اســالمى توانســت نيروهــاى روحانــى، مذهبى و 
ســنتى و طبقــه متوســط ســنتى و برخــى از نيروهــاى جــوان مذهبــى 

نوگــرا را در سراســر كشــور متشــكل، ســازماندهى و متحــد كنــد. 
ــه  ــتى ك ــر بهش ــخص دكت ــژه ش ــزب، به وي ــس ح ــت موس هيئ
ــكيالت  ــأل تش ــى خ ــود، به خوب ــزب ب ــور ح ــاخص ترين و مح ش

ــخيص داد.  ــى تش ــاى مذهب ــت و نيروه ــان روحاني را مي
ايــن حــزب حتــى در شهرســتان هاى كوچــك كشــور نيــز، دفتــر و 
شــعبه و شــاخه تاســيس كــرد؛ به گونــه اى كــه در انتخابــات مجلــس 
اول، اكثريــت قاطــع مجلــس اول، از اعضــاى ايــن حــزب يا هــوادار 

و همســو بــا حــزب جمهــورى اســالمى بودند.
بــا توجــه بــه مطالبــى كــه بيــان شــد حــال ســوال ايــن اســت كــه 
چــرا حــزب جمهــورى اســالمى خيلــى زود از فعاليــت باز ايســتاد؟
ــول  ــه اف ــال رو ب ــر از هفت س ــالمى در كمت ــورى اس ــزب جمه ح
نهــاد. داليــل آن عبارتنــد از: شــهادت دكتــر بهشــتى و ســپس دكتــر 
باهنــر كــه دبيــركل دوم حــزب بــود بــه گواهــى اعضــاى شــوراى 
مركــزى و هيئــت موســس حــزب، دكتــر بهشــتى شــخصيتى بــود 
ــرده حــوزه و دانشــگاه،  ــده، تحصيلك ــد، اروپادي تشــكيالتى، كاربل
ــه  ــتگى ناپذير ك ــاال و خس ــاده ب ــان فوق الع ــم، بي ــدرت قل ــا ق ب

ــود.  شــخصيت محــورى حــزب ب
آيــت اهللا هاشمى رفســنجانى يكــى از شــخصيت هاى كليــدى 
ــت  ــابقه فعالي ــون س ــه چ ــود ك ــالمى ب ــورى اس ــزب جمه ح
ــه قــم و بعدهــا در تهــران  ســازمانى و فرهنگــى در حــوزه علمي
را داشــت، تاثيــر بســزايى در شــكل گيرى حــزب جمهــورى 
ــتى  ــر بهش ــراى دكت ــرم ب ــه نظ ــه ب ــت؛ البت ــالمى مى گذاش اس
ــراى آيــت اهللا هاشمى رفســنجانى حــزب يــك  حــزب هــدف و ب

ــود. ــزار ب اب
*كارشناس ارشد انديشه سياسى

فاطمه پاكزاد »
 فرهنگ دفاع مقــدس فرهنگ پايدارى، 
مجاهدت و صبر اســت. فرهنگــى كه به ما 
مى آموزد براى رسيدن به اهداف متعالى بايد 
كمر همت بسته و با تمام سختى ها و فتنه ها 
مبارزه كــرد. هر چند به ظاهر جنگ به پايان 
رسيده، ولى آنچه بر جهان حاكم است نشان 
مى دهد هنوز مبارزه به اتمام نرسيده است. لذا 
بــه فرموده امام راحل: «تــا بانگ ال اله اال اهللا و 
محمد رســول اهللا بر تمام جهان طنين نيفكند، 
مبارزه هســت و تا مبارزه در هر جاى جهان 
عليه مســتكبران هست، ما هستيم». و اين در 
واقع همان دفاع جانانــه از فرهنگى مقدس 
اســت. به قول شــهيد آوينى: «شهدا ماندند 
و زمان ما را با خود برده اســت.» كاش زمان 
بايســتد تا اين قدر از شهدا دور نشويم. بايد 
بار ديگر با خــداى خود پيمان ببنديم كه در 
راه ارزش هاى مقدس خود تا آخر ايستاده ايم. 
دوران هشــت ســاله دفاع مقدس به فرموده 
مقام معظم رهبرى «اوج افتخارات ملت ايران 
است». لذا براى حفظ و انتقال ارزش هاى آن 
و فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده، بايستى 
اين فرهنگ با جديت در برنامه ريزى فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى كشور مدنظر قرار گيرد.

در دنيا دو نوع استراتژى درباره جنگ وجود 
دارد به گونه اى كه برخى جنگ را اســتراتژى 
سياســت مى دانند و برخى ديگر نيز معتقدند 
ديپلماســى برگرفته از جنگ اســت، عمومًا 
جنگ ها يا ضامن بقاى يك كشــور هستند يا 
سبب نابودى آن كشور، واقعيتى كه در جنگ 

جهانى براى متحدين و متفقين رخ داد.
31 شــهريور آغاز هفته دفــاع مقدس- آغاز 
جنگ تحميلى، در اين راستا با مسئول مجمع 
روايان دفاع مقدس غرب كشورگفتگو كرديم 

كه در ادامه مى خوانيد.
مســئول مجمع روايان دفــاع مقدس غرب 
كشــور با بيان اينكه حفظ و نشــر فرهنگ 
دفاع مقــدس در حال حاضر، عنــوان كرد: 
متاسفانه به آن صورت حماسه ها، رشادت ها، 
جوانمردى ها، جهادگرى هاى  جوانانى كه با 
روحيه سلحشورى  را داشتند و به صورت يك 
معجزه در جبهه هاى جنگ حضور داشتند به 

نسل جوان امروز منتقل نشده است.
رضا ميرزائى بيان كرد: اصل دفاع مقدس زمين 
مانده و فقط به صورت كليشــه اى به نســل 

جوان امروزى انتقال داشته است.
وى با بيان اينكه مهارت ها و رشادت هاى دفاع 
مقدس آن طور كه بايد به نســل هاى آينده 

منتقل شود نشده است و فقط گوشه اى از آن 
را راويان بازگو مى كنند و اهداف اصلى دفاع 
مقدس كه به صورت تخصصى بايد روايت 
شود نشــده است.مسئول مجمع روايان دفاع 
مقدس غرب كشورگفت: اول بايد براى نسل 
جوان روايت ها جا بيافتد كه در جنگ پيشينيان 
و پداران چه كردند، با جان و دل زمانى كه هم 
جنگ اقتصادى، جنگ فرهنگى، جنگ روانى 
و از همه مهمتر جنگ نظامى بود چگونه مقابله 

كردند.
وى تصريــح كرد: امــروزه بــا وجود همه 
دشمنى ها كه عليه نظام آن هم از طريق جنگ 
اقتصادى و روانى روى افــكار جوانان تاثير 
بسزايى داشته، مانند دوران دفاع مقدس كه در 
كنار جنگ اقتصــادى و روانى، جنگ نظامى 

هم بود بــا روحيه سلحشــورى وارد ميدان 
شوند تا در مقابل دشــمن ايستادگى كننند. 
ميرزائى افزود: در حال حاضر كه جنگ نظامى 
نداريم كار اســان تر از گذشته است مسئولين 
بايد با برپا كردن عدالت و به صورت جدى و 
فوق العاده اين مسئله را دنبال كنند، تا در برابر 

هجمه هاى دشمنانى استادگى كنند.
مســئول مجمع روايان دفــاع مقدس غرب 
كشوربيان كرد: در حال حاضر كه دشمنان و 
كسانى كه عليه نظام و مفسدان اقتصادى اقدام 
مى كنند، مســئولين (به خصوص قوه قضايئه) 
اقدام ســريع بايــد انجام دهنــد و حكم را 
ســريع اجرا كنند. وى همچنيــن ادامه داد: 
اگر قوه قضائيه به صورت جدى با مفســدان 
اقتصادى مقابله كند دشــمنان ما گســتاخ تر 

نمى شــوند، در اين برهــه اقدامات جدى را 
مى طلبد تا در مقابل جنگ اقتصادى و روانى 

كه دشمنان به راه انداختند مقابله كنند. 
ميرزائى با اشــاره يه اتفاقات سال 60 گفت: 
در حال حاضر خروجى از طرف قوه قضائيه 
حكم سريع نيســت. در سال 60 هم هميت 
اتفاق پيش آمده بــود با توجه به اين كه در آن 
زمان ترور، ناامنى (به خصوص در كردستان)، 
همچنين در خطــر بودن مذهبيــون امنيتى 
نداشتند با حكم سريع از طرف قاضى وقت 
در مقابل بحران هايى كه آمريكا، اســرائيل و 
متحدانشــان به وجــود آورده بودند، با قدام 
سريع قوه قضايئهو شادت رزمنده هاموفق به 
اجرا كردن برنامه هايشان نشدند و نتوانستند به 

نظام صدمه بزنند.
وى گفت: فشــارهاى اقتصادى براى قشــر 
ضعيف هستند، ايشان با ذكر اينكه در كشور 
بازار گرمى كه به را افتاده (جناح راســت و 
چپ) هر دو خائن به كشــور هســتند و در 
كشورشايســته ساالرى نيســت و فقط يك 
مجلس حرف داريم تا عمل، مسائل اصلى به 
حاشيه كشيده شده است و قدرت در دست 
دو جناح دست به دست مى شود و تا زمانى 
كه اينگونه عمل كنند اوضاع كشور شرايطش 

بدتر مى شود.
ميرزايــى گفت: بــراى بيرون رفــت از اين 
مشــكالت با بكار بــردن از فرهنگ جهاد و 
شهادت، واليتمدارى، يكپارچگى، ايستادگى 
در مقايل دشــمنان و در مقابــل يزيد زمانه 

ايستادگى كرد.

32 عنوان برنامه محورى در هفته بزرگداشت دفاع مقدس برگزار مى شود 

تجديد ميثاق با دفاع مقدس

با انتشار نامه  رئيس سازمان مديريت بحران كشور صورت گرفت
فرمان 15 ماده اى به استانداران براى مقابله با حوادث 

فصل سرما
 رئيس سازمان مديريت بحران كشور در آستانه آغاز فصل پاييز طى نامه اى به استانداران 
و رؤساى شوراى هماهنگى مديريت بحران كشور، آنان را ملزم به رعايت و انجام اصول 15

گانه در برابر بحران كرد.
به گزارش مهر، اســماعيل نجار گفت: با توجه به اينكه در آســتانه فرا رسيدن فصل 
پاييز و زمســتان هســتيم و در اين ايام نيــز وقوع حوادث طبيعى فصلى ناشــى از 
بارندگى هــاى بــاران و برف و كوالك در مناطــق كوهســتانى و همچنين تغييرات 

نابهنــگام جــوى افزايش مى يابد، لذا طى نامه اى به تمامى اســتانداران و روســاى 
شوراى هماهنگى مديريت بحران كشــور از آنان خواسته شد كه در راستاى ارتقاى 

آمادگــى خود براى مقابله با هرنوع حادثه احتمالى مواردى را رعايت كنند.
وى با بيان اينكه موارد طرح شده در اين نامه بايد در دستوركار تمام استان ها قرار بگيرد، گفت: 
نخستين مورد پاكسازى معابر و آبراهه هاى زير گذر جاده ها و خطوط ريلى است كه بايد در 

تمام استان ها و شهرها انجام شده و گزارشى از آن ارائه شود.
نجــار با بيان اينكه بايد تمهيدات الزم در مجموعه درون شــهرى به ويژه در مســيل ها و 
رودخانه هاى داخل شــهرها توسط شهردارى ها انجام شده و نسبت به پاكسازى و اليروبى 
انهار و قنوات اقدام شود، گفت: رصد و بازبينى دوره اى پل هاى كم ارتفاع توسط دستگاه هاى 

اجرايى ذيربط كه عمدتا به هنگام جارى شدن سيالب سبب مسدود شدن مسير رودخانه و 
انحراف آب و بروز خسارت جانى و مالى مى شود نيز جزو مواردى است كه بايد در دستوركار 

قرار بگيرد.
رئيس ســازمان مديريت بحران كشور با تأكيد بر ضرورت اقدامات بازدارنده وجلوگيرى از 
ساخت وسازها در حريم و بستر رودخانه ها، گفت: بايد با متجاوزان به حريم و بستر رودخانه ها 

برابر مقررات برخورد قانونى الزم انجام شود.
به گفته وى اتخاذ تمهيدات الزم براى تامين انرژى، ذخيره سازى امكانات و سوخت مورد نياز 
استان در بخشهاى مختلف، به ويژه پيش بينى ذخيره سوخت مايع كافى در نيروگاه ها، نانوايى ها، 

مراكز درمانى و خدماتى و... از جمله ديگر بندهاى مطرح شده در اين نامه است.

مراسم رژه نيروهاي مسلح امروز در ميدان 
باباطاهر برگزار مي شود

 ســخنگوى ارتش گفت: به مناسبت سى و هشتمين سالگرد دفاع 
مقدس، رژه نيروهاى مســلح جمهورى اسالمى ايران، امروز شنبه در 

سراسر كشور برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى ارتش، تقى خانى سخنگو و معاون فرهنگى 
و روابط عمومى ارتش جمهورى اسالمى ايران افزود: به مناسبت سى 
و هشتمين سالگرد دفاع مقدس رژه يكان هاى منتخب نيروهاى مسلح 
بصورت گسترده و در سراسر كشور با شعار محورى "ما توانستيم" به 

صورت همزمان برگزار مى شود.
سخنگوى ارتش خاطر نشان كرد: ملت شريف ايران در اين روز و در 
آستانه چهل سالگى انقالب شكوهمند اسالمى در مراكز استانها و دهها 
شــهر شاهد تحقق فعل توانستن و غلبه بر تحريم ها با نمايش گوشه 
هايى از روحيه سلحشــورى ، اقتدار ، آمادگى و توانمندى نيروهاى 

مسلح كشورمان خواهند بود.
در همدان نيز مراســم صبحگاه و رژه امروز در ميدان باباطاهر برگزار 

مي شود.

درخواستى براى مالقات با ترامپ نداشته ايم
 ســخنگوى وزارت خارجه تاكيد كرد: هرگز درخواستى از سوى 
جمهورى اسالمى ايران براى مالقات با آقاى ترامپ مطرح نشده است.

به گزارش ايســنا، بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه خبر 
منتشره از سوى يكى از خبرگزارى هاى خارجى به نقل از نيكى هيلى، 
نماينده آمريكا در سارمان ملل متحد مبنى بر درخواستى از سوى طرف 
ايرانى براى  مالقات با رئيس جمهور آمريكا در حاشيه نشست مجمع 
عمومى ســازمان ملل متحد را مضحك  و در جهت ايجاد يك فضاى 

روانى با اهداف مشخص خواند و آن را تكذيب كرد.
بر اســاس گزارش اداره اخبار و اطالعات وزارت خارجه، قاســمى 
افزود: اينگونه اظهارات يا خبرســازى ها طراحى رسانه اى - روانى و 
نعل وارونه زدن هاى محافل خاصى است كه ناشيانه به قلب واقعيات 
مى پردازند؛ اين روش ها كامال براى ما شــناخته شده است و آرشيو 
ما مشحون از اين دست خبرســازى هاست. مجددا تاكيد مى كنم از 
سوى جمهور اسالمى ايران هرگز درخواست مالقاتى با آقاى ترامپ 

مطرح نشده است.

سخنرانان نبايد وارد مسائل جناحى شوند
 يك عضو كميســيون شوراها و امور داخلى كشور گفت: وعاظ و 
مداحان نبايد وارد مسائل جناحى شوند، چرا كه اين امر باعث مى شود 

عده اى از جوانان از مراسم عزادارى دور شوند.
عبدالرضا هاشم زايى در گفت  وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه سخنرانان 
در اين ايام به چه مواردى بايد توجه داشــته باشند، بيان كرد: وعاظ و 
سخنرانان مذهبى بايد به شكاف نسلى توجه داشته باشند. واعظى كه 
براى افراد باالى 60 ســال صحبت مى كند، بايد به گونه اى ديگر براى 
افراد 20 ساله صحبت كند و به اين اختالف نسلى توجه داشته باشد كه 

متاسفانه در خيلى از جاها اين امر مورد توجه قرار نمى گيرد.
وى در ادامه گفت: مسئله بعدى مداحانى هستند كه متاسفانه در بعضى 
از مداحى ها شو اجرا مى كنند و حتى تلويزيون نيز آن را پخش مى كند. 
من از ديدن اين مراســم ها خجالت مى كشم، چرا كه مراسم عزادارى 
امام حسين (ع) تبديل به يك شوى غير مذهبى شده است. من معتقدم 

كه مداحان و وعاظ بايد روش هاى قديمى عزادارى را اجرا كنند.

همتى و نوبخت درباره 11 ميليارد دالر ارز 
دولتى شفاف سازى مى كنند

 يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت 
كه اين كميسيون هفته آينده از رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس 
كل بانــك مركزى براى ارائه توضيح درباره نحو تخصيص ارز دولتى 
به وارد كنندگان دعوت خواهد كرد.على قربانى در گفت وگو با ايسنا، 
اظهاركرد: پس از افزايش قيمت دالر، مقرر شــد دولت براى كاالهاى 
اساســى ارز 4200 تومانى اختصاص دهد و مابقى واردات به قيمت 
ترجيحى انجام شــود. طبق گفته دولــت، 10 تا 11 ميليارد دالر براى 
كاالهــاى اساســى ارز تخصيص يافته، اما دولت بايــد در اين رابطه 
شفاف سازى كند.وى افزود: در همين رابطه، كميسيون برنامه و بودجه 
هفته آينده از رياست سازمان برنامه و بودجه و رياست بانك مركزى 
دعوت خواهد كرد تا با حضور در كميســيون درباره ميزان ارز دولتى 
تخصيص يافته به وارد كنندگان توضيح دهند و شــبهاتى كه در اين 

رابطه وجود دارد را برطرف كنند.

گشايش مرز خسروى تكذيب شد
در پى انتشــار اخبارى مبنى بر گشــايش قريب الوقوع گذرگاه مرز 

خسروى، يك مقام مسوول در ستاد اربعين اين امر را تكذيب كرد.
"مصطفى مراديان" در گفتگوى با ايرنا در بغداد برخى خبرهاى منتشر 
شده مبنى بر توافق ايران و عراق براى گشايش گذرگاه مرز خسروى 

براى ورود زائران اربعين را نادرست خواند و تكذيب كرد.
مراديان افزود: اين موضوع از سال گذشته نيز مطرح بود و امسال نيز تالش 
ها و مذاكراتى انجام شده است اما طرف عراقى هنوز هيچ اعالم آمادگى 
و يا توافقى با اين امر نداشــته است.وى انتشار اين گونه خبرها را داراى 
تبعات منفى بر روى افكار عمومى و همچنين همكارهاى اربعينى دو كشور 
و بويژه احتمال بروز مشكالت امنيتى دانست و گفت: مسئوالن عراق مرز 
خسروى را همچنان بعنوان يك مرز صرفا تجارى مى شناسند. مراديان 
با اشاره به اينكه سال گذشته نيز برخى اظهارنظرهاى مشابه مشكالتى را 
ايجاد كرد خواستار آن شد كه اخبار مربوط به اربعين صرفا از سوى ستاد 

اربعين اعالم و از سوى رسانه ها منتشر شود.

 ايــران كه تا قبل از پيــروزى انقالب به 
عنوان يك قدرت منطقه اى حافظ منافع غرب 
تلقى مى شد و به عنوان مانعى در برابر نفوذ 
و گسترش كمونيسم بود، با پيروزى انقالب 
اسالمى با ارائه الگوى جديدى در سياست 
خارجى خود، با شــعار «نه شرقى نه غربى» 
استراتژى وابستگى را به استراتژى عدم تعهد 
تغيير داد .در دوران هشت سال دفاع مقدس، 
در ميــان رزمنده ها و حتــى مردمان عادى، 
ارزشــهايى حاكم شد كه مى توان ريشه هاى 
آن را در انقالب اســالمى جست وجو كرد. 
در جنگ نابرابر ايران با تكيه بر رشــادت و 
ازخود گذشتگى نيروهاى مردمى، ارتش و 
ســپاه پاسداران هشت سال جانانه دفاع كرد 
و بدون آن كه يك وجب از خاك كشور را 
به دشمن واگذار كند در سال 1367 قطعنامه 

598 را پذيرفت.  
قطعنامه 598  شوراي امنيت نتيجه تحوالت 
عظيــم در صحنه داخلي ايران و سياســت 
بين المللي و نيــز حــوادث و رويدادهاي 
جبهه هــاي نبرد بود. پيشــرفت هاي نظامي 
عمده اي كه در رشــته عمليات هاي والفجر، 
خيبر، قدس، ظفر، كربال و نصر به دست آمد 
و تلفات و خسارات سنگيني كه به نيروهاي 
دشمن وارد شد و تصرف بخشي از اراضي 
در داخل عراق بخصوص نزديك شدن ايران 
به بصــره وضعيت بغرنجي بــراي عراق و 

حاميان جهاني اش به وجود آورد. 
علل و ريشــه هاى قطعنامــه 598: جنگ 
تحميلــى عراق عليه ايــران اگرچه در ابتدا 
با نويدهــاى ناپايدار پيــروزى براى صدام 
جنايتكار همراه بود ولى اين روند از ســال 

61 روند معكوســى پيدا كرد. ارتش عراق 
پس از عمليات خيبــر 1362 در يك روند 
صعودي، پذيراي شكســت شد و سرانجام، 
در عمليات والفجــر 8 در عين ناباوري فاو 
را از دست داد. اما شكست نظامي در جبهه 
شلمچه طي عمليات كربالي 5 با هيچ يك از 
شكست هاي عراق قابل مقايسه نيست، زيرا 
اين شكست، آن هم در سال هفتم جنگ و 
در حساس ترين منطقه نبرد، آينده حكومت 
عراق را در تاريكي فــرو برد . ارتش عراق 
پس از عمليات خيبــر 1362 در يك روند 
صعودي، پذيراي شكســت شد و سرانجام، 
در عمليات والفجــر 8 در عين ناباوري فاو 
را از دست داد. اما شكست نظامي در جبهه 
شلمچه طي عمليات كربالي 5 با هيچ يك از 
شكست هاي عراق قابل مقايسه نيست، زيرا 
اين شكست، آن هم در سال هفتم جنگ و 
در حساس ترين منطقه نبرد، آينده حكومت 
عــراق را در تاريكي فرو برد. به همين دليل 
پس از عمليات كربالي 5 امريكا منافع حياتي 
خود را در خليج فارس با خطر جدي مواجه 
ديد و از طريق شوراي امنيت سازمان ملل و 
هماهنگي با اتحاد شوروي در صدد برآمد تا 
به جنگ ايــران و عراق پايان دهد. تصويب 
قطعنامه 598 در نشست شوراي امنيت ملل 
متحد، محصول چنين شــرايطي بود. از اين 
رو در ســال 1366 شاهد ورود رسمي نظام 
بين الملل در جنگ هســتيم. اما از عملكرد 
امريكا در طي اين مدت مي توان اســتنباط 
كرد، كه او به دنبال شكســت نظامي ايران 
نبود، زيرا به طور مسلم اين امر، ضمن تغيير 
توازن معادالت درمنطقه، در ارتباط با روسها، 

انقالب اســالمي را به زخمي ناعالج براي 
منافع غرب تبديل مي كرد. لذا براي امريكا 
شكستن روحيه انقالبي در ايران اصل بوده، 
نه شكستن توان فيزيكي كه به سرعت قابل 

ترميم است. 
متن قطعنامه 598: قطعنامه 598 داراى يك 
مقدمه و 10 بند اســت كه در جلسه 2570
شــوراى امنيت بــه اتفــاق آرا به تصويب 
رسيد. بندهاى قطعنامه بر اساس مواد 39 و 
40 منشور ســازمان ملل متحد به شرح زير 
اســت: حل و فصل از طريق مذاكره، ايران 
و عراق به يك آتش بس فورى فورى اقدام 
كنند، نظارت ناظران ســازمان ملل متحد بر 
آتش بس و عقب نشــينى بــه مرزها اعزام 
كند، از ايران و عراق دعوت مى شــود كه با 
دبير كل، بر اساس اصول مندرج در منشور 
ملل متحد همكارى كنند، شورا اصرار دارد 
كه پس از توقف مخاصمات فعال بالدرنگ 
اســراى جنگى را بر اساس كنوانسيون سوم 
ژنــو در 12 اوت 1949، آزاد كند و عودت 
داده شوند، از تمامى دولتهاى ديگر حداكثر 
خويشــتن دارى را به عمل آورند و  به اجرا 
در آوردن قطعنامه حاضر را تســهيل كنند، 
از دبير كل درخواســت مى شود تحقيق در 
باب مسئوليت مخاصمه به هياتى بى طرف 
را بررسى كند، هياتى از كارشناسان را براى 
پژوهش در باب مساله نوسازى تعيين كند و 
به شــوراى امنيت گزارش دهد، از دبير كل 
درخواست مى شود كه با مشورت با ايران و 
عراق و ساير كشورهاى منطقه، طرق افزايش 
امنيت و ثبات را مــورد مداقه قرار دهد، از 
دبير كل شــوراى امنيت را در مورد به اجرا 

در آوردن قطعنامه، به طور مداوم مطلع كند، 
اقدامات بيشتر و تضمين اجراى اين قطعنامه 

در صورت ضرورت جلساتى تشكيل دهد.
عليرغم وجود نكات مثبت فوق، بســياري 
موارد منفي در قطعنامه وجود داشــت كه 
هر يك به تنهائي مي توانست عاملي براي 
عدم پذيرش قطعنامه از ســوي ايران باشد. 
به همين خاطر نيز وزارت امور خارجه ايران 
روز بعد از ارسال نامه دبيركل كه همراه آن 
قطعنامه 598 براي هر دو كشــور فرستاده 
شــده بود بيانيه اي در خصوص آن صادر 
كــرد و آن را غير عادالنه اعــالم نمود. در 
اين بيانيه ضمن اشاره به تناقضات موجود 
در قطعنامه و نيز نقــض بند پنجم اجرايي 
آن بوســيله حضور آمريكا در منطقه خليج 
فارس بود، شــوراي امنيت و  سازمان ملل 
بار ديگر با تصويب قطعنامه غير عادالنه از 
ايفاي مهمترين وظيفه خود در حفظ صلح و 
امنيت بيــن المللي عدول نمود. به هر حال 
پذيرش طرح اجرائي دبيركل از سوي ايران، 
موجب تعجب محافل سياسي و بين المللي 
دنيا شــد. اما ايران با تصميم خود مبني بر 
پذيرش طرح اجرايي دبيركل در اواخر سال 
66 نشان داد كه راه حل سياسي را براي پايان 
جنگ همچنان مد نظر دارد. به همين دليل 
در تاريــخ 1367/4/26 (17 ژوئيه 1988) 
با افزايش فشــارهاي نظامي به ايران بويژه 
مورد هدف قرار گرفتن هواپيماي مسافربري 
كشــورمان توســط ناوچه هاي آمريكا در 
خليج فــارس كه حاكي از آغاز يك مرحله 
جديــدي در جنگ بود، ايران قطعنامه 598

را پذيرفت. 

 مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس همدان گفت: امسال 32 عنوان 
برنامه محورى در هفته بزرگداشــت دفاع 
مقدس برگزار مى شــود.  مهدى ظفرى با 
اعالم اينكه امسال در هفته بزرگداشت دفاع 
مقدس 34 عنــوان برنامه محورى برگزار 
مى شود، اين برنامه ها شامل: رژه نيروهاى 
مسلح، ديدار فرماندهان با نماينده ولى فقيه 
در اســتان، مراسم عطرافشانى مزار شهدا، 
بيــان خاطرات دفاع مقــدس و تجليل از 
ايثارگران،اجراى ويژه برنامه زنگ مقاومت 
در اولين روز بازگشايى مدارس، برگزارى 
نمايشــگاه  برپايى  يادواره ها،  همايش ها، 
عكس و اسناد دفاع مقدس و غيره ازجمله 

برنامه هاى تدوين شده براى اين هفته است. 
بسيجيان  رزمايش 20هزارنفرى  برگزارى 
در 5 مهرماه نيز ابراز كرد: بايد اين برنامه 
به گونه اى موردتوجــه قرارگرفته و اجرا 
شــود كه همدان به نماد وفاق ملى عينى 
كشور تبديل شــود. مديركل حفظ آثار 
و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس همدان 
درباره وضعيت ادبيات پايدارى در استان 
نيز گفت: امــروز همدان تبديل به قطب 
نويســندگى ادبيات دفاع مقدس شــده 
است به همين دليل در هيچ جاى كشور 
نمى بينيم كه رهبرى براى اســتانى مانند 
همدان از لفظ بچه هاى همدان اســتفاده 

كرده باشند.

تحميل جنگ ناعادالنه و قطعنامه ناعادالنه

 فضاي مجازي
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الكترونيكى شدن پيش شرط حذف دفترچه هاى درمانى
 معــاون آمار، فناورى اطالعات و ارتباطات ســازمان بيمه ســالمت ايران حذف 

همپوشانى ها و دفترچه هاى درمانى را در گرو الكترونيكى شدن خدمات عنوان كرد.
به گزارش مهــر، على اصغر قائمى با بيان اين مطلب افزود: عدم شناســايى صحيح 
بيمه شــدگان و همپوشانى  بيمه اى آسيبى اســت كه باعث عدم برنامه ريزى صحيح و 

هدر رفت منابع مى شود.
  وى با بيان اين كه سازمان هاى بيمه گر نقش كليدى در تشكيل پرونده الكترونيك 
ســالمت دارد، گفت: اين موضوع تكليف قانونى  وزارت بهداشــت است و ما نيز 
تعامالتــى را با وزارت بهداشــت براى اجراى پرونده الكترونيك ســالمت آغاز 

كرديم. 

673 هزار درخواست وام ازدواج
 از اول امسال با 673 هزار نفر درخواست وام مواجه شديم كه تقريبا به 60 درصد 
آن ها وام پرداخت شــد. با افزايش اين وام ها آمار به ما مى گويد روند ازدواج در شش 

ماهه اول سال افزايش پيدا كرده است.
معاون وزير ورزش و جوانان ادامه داد: در راســتاى ســاماندهى جوانان 72 جلسه را 
برگزار كرديم اين تعداد جلسات به اين معنى است كه 46 درصد از اهداف ما محقق 
شــده است.وى با اشاره به وجود 49 خانه جوان در سال گذشته گفت: امسال نيز 63 

خانه فعال داشته و 30 خانه نيز در حال ساخت هستند.
تندگويان يادآور شــد: در حوزه صندوق كارآفرينى اميد امسال 155 هزار وام با مبلغ 

بيش از 6 ميليارد تومان وام جهت كار آفرينى پرداخته شده است.

هيچ دارويى را نداريم كه اصال 
در بازار وجود نداشته باشد 

 هيچ دارويى را نداريم كه اصال در بازار وجود نداشــته باشد. ما به صورت روزانه 
وضعيت دارو را رصد مى كنيم. 

به گزارش ايســنا، ســخنگوى وزارت بهداشــت گفت: قبول داريم كه دارويى مانند 
وارفارين مصرفش زياد اســت و بايد در همه داروخانه ها وجود داشته باشد، اما وقتى 
توليد كننده دچار مشــكل مى شود، مجبوريم دارو را در برخى داروخانه هاى دولتى و 

بزرگ توزيع كنيم.
 ايــرج حريرچى افزود: برخى اعالم كردنــد كه در اين مدت به دليل برخى كمبودها 

اعمال جراحى بسيارى كنسل شده،  اما اين طور نبوده شايد عملى به تعويق افتد

نتايج نهايى دانشگاه آزاد در كنكور ارشد 97 اعالم شد
 اسامى پذيرفته  شدگان  نهايى  رشــته هاى تحصيلى دانشگاه آزاد اسالمى در آزمون  

ورودى  دوره هاى كارشناسى  ارشد ناپيوسته  سال  97 اعالم شد.
به گزارش مهر، داوطلبان مى توانند با ورود به سايت سازمان سنجش، بر روى لينك «سامانه 
جامع آزمون تحصيالت تكميلى ســال 1397 ( مشاهده نتايج دانشگاه آزاد اسالمى ) كليك 

كنند.
داوطلبانى كه در زمان مقرر با مراجعه به پايگاه اطالع رســانى دانشــگاه آزاد اســالمى 
نســبت به انتخاب رشــته اقدام كردند مى توانند هم اكنون نتايج نهايى پذيرفته شدگان 

رشته محلهاى اين دانشگاه از طريق پايگاه اطالع رسانى سازمان سنجش مشاهده كنند.
داوطلبانى كه هم در رديف پذيرفته شدگان يكى از دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و هم 
در رديف پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمى قرار گرفته اند توجه داشته باشند كه منحصراً 
مى توانند در يكى از كدرشته محلهاى قبولى ثبت نام كنند و به عبارتى مجاز به ثبت نام در هر دو 

محل قبولى نيستند در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

شناسايى فاكتورهاى پرخطر ابتال به سرطان پروستات
 سرطان پروستات در مردان كمتر از 40 سال بيمارى اى نادر است اما زمانيكه مردان 

به سن 50 سال مى رسند احتمال ابتاليشان به اين بيمارى افزايش مى يابد.
به گزارش مهر، به گفته محققان حدود 6 مورد از هر 10 مورد ابتال به سرطان پروستات 
در مردان باال 65 سال اتفاق مى افتد. انجمن سرطان آمريكا، فاكتورهاى پرخطر سرطان 

پروستات را به شرح زير اعالم مى كند.
- سن: شيوع اين بيمارى در مردان مسن بيشتر است.

- نژاد: شيوع اين سرطان در سياهپوستان بيش از ساير نژادهاست.
- زيستگاه: سرطان پروستات در آمريكاى شمالى، جنوب غرب اروپا، استراليا و جزاير 

كارائيب بيشترين شيوع را دارد. 
سابقه خانوادگى: اين سرطان داراى ارتباط ژنتيكى است.

رژيم غذايى: مردانى كه گوشت قرمز يا لبنيات پرچرب زياد مصرف مى كنند و كمتر ميوه 
و سبزيجات مى خورند بيشتر در معرض ابتال به سرطان پروستات قرار دارند.

تاثير مكمل ويتامين D در افزايش عمر مبتاليان به 
سرطان سينه

 نتايج مطالعات جديد نشــان مى دهد مصرف مكمــل ويتامين D مى تواند نرخ بقاء 
بيماران مبتال به سرطان سينه را افزايش دهد.

بــه گزارش مهر، محققان دريافتند بيماران مبتال به ســرطان ســينه مى توانند با مصرف 
ويتامين D طول عمرشان را افزايش دهند.در اين مطالعه 5500 بيمار مورد بررسى قرار 
گرفتند و داده هاى بدســت آمده از آنها به وضوح نشان داد بيمارانى كه بعد از تشخيص 
بيمارى شان مكمل ويتامين D دريافت كرده بودند در مقايسه با ساير بيماران نرخ بقايشان 
به اندازه 20 درصد افزايش يافته بود. تمامى شركت كنندگان در رده سنى 50 تا 80 سال 
قرار داشــتند.«كاتلين بنت»، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «مطالعات قبلى 
نشــان داده بودند كه ميزان باال ويتامين D خــون با افزايش مدت زمان زنده ماندن بعد 
از ابتال به ســرطان سينه مرتبط است. حال مطالعات ما هم نشان مى دهد مصرف مكمل 

ويتامين D مى تواند براى زنان مبتال به سرطان سينه سودمند باشد.»

اهميت امانت دارى در سخن امام سجاد (ع)
علي حيدري»

 بنا به برخى روايات دوازدهمين روز از ماه محرم سالروز شهادت 
امام سجاد (ع) است. بر اساس باورهاى شيعيان، ائمه اطهار به عنوان 
الگوى زندگى انســان در تمامى دوران هســتند و ايشــان به جهت 
عصمت و آگاهى خدادادى در سراســر زندگى خويش در مســير 
صحيح حركت كرده و بنابراين گفتار، كردار و رفتار آنان حكيمانه و 
پندآموز اســت.  به همين مناسبت شايسته است در اين مقال، كتاب 
زندگى چهارمين اختر تابناك آســمان امامت را ورق زده و گوهرى 

از خزانه معرفت آن امام همام را جويا شويم. 
منابع معتبر روايى ســخنى از حضرت سيد الساجدين زين العابدين 
(ع) نقل كرده اند كه بســيار درس آموز و قابل تأمل اســت: «َعَليُْكْم 
بِــَأَداءِ األََْمانَِة َفَلْو أَنَّ َقاتَِل أَبَِي الُْحَســيِْن بِْن َعلِــيٍّ (ع) ائْتََمنَنِي َعَلى 
يْتُُه إِلَيِْه». بر شما باد به اداي امانت. به خدايي  َِّذي َقتََلُه بِِه َألَدَّ يِْف ال السَّ
كه محمد (ص) را بحق به پيامبري برانگيخت، اگر قاتل پدرم حسين 
بن علي (ع) به من اعتماد كند و شمشيري را كه با آن پدرم را كشته 

است نزد من امانت گذارد، بي گمان آن را به او باز مى گردانم.
همانگونه كه مشــخص است امام ســجاد (ع) در روايت مذكور در 
خصوص يكى از مهم ترين بايسته هاى حيات اجتماعى انسانها يعنى 
ضرورت امانت دارى و پرهيز از خيانت ســخن مى گويد. به همين 
مناســبت جاى آن دارد كه بر اساس اين گفتار امام سجاد(ع)، اندكى 

پيرامون اين مسئله و جايگاه آن در زندگى كنونى تأمل نماييم. 
مى توان مدعى شد قاطبه انديشــمندان انسان را موجودى اجتماعى 
مى دانند، يعنى زندگى او منحصر در بعد فردى نيست و براى تأمين 
نيازهاى خود بايد رو به اجتماع آورد و به انواع مبادالت و مراودات 
با هم نوعان خود بپردازد. نيز در اين مطلب ترديدى وجود ندارد كه 
زندگــى اجتماعى نيز لوازم خاص خود را دارد و پيوندهاى خاصى 
بر آن حاكم است. يكى از مهم ترين و بنيادى ترين مؤلفه هاى سازنده 
هر جامعه اى وجود حس اعتماد متقابل بين اعضاى آن است. به بيان 
ديگر، در ســايه اعتماد بين اعضاى يك گروه و جامعه استحكام آن 

مجموعه محقق مى شود.
روشــن اســت اگر در فضاى جامعه حس بى اعتمادى حاكم شود و 
خيانت در امانت روا داشــته شــود، در چنين فضايى ســخن گفتن 
از امنيــت و آرامــش مضحك مى نمايد، زيرا هيــچ كس به ديگرى 
اعتماد ندارد و افراد جامعه به اصطالح از ســايه خودشان هم هراس 
دارند! وقتى انســانها در يك مجموعه زيرپا گذاشتن عهد و پيمان را 
جايز بدانند و هيچ حرمتى نســبت به حقوق يكديگر نداشته باشند، 
تشــويش و نگرانى بر جامعه سايه مى گســتراند و بنيان هاى جامعه 

دچار اختالل اساسى مى شود.
 پايه هاى هر اجتماعى بر پيوندهاى ميان افراد آن است كه عقل آدمى نيز 
بر رعايت آنها صحه مى گذارد. بنابراين مى توان امانت دارى را يكى از 
اولويت هاى نخستين زندگى اجتماعى انسان برشمرد كه رعايت آن در 

همه برهه هاى تاريخ براى حيات اجتماعى ضرورى است.
نگاهــى دوباره بــه روايت امام ســجاد(ع) به خوبى نشــان دهنده 
ضرورت فضيلت امانت دارى در آموزه هاى اسالمى است. بنابر فهم 
متعارف از اين روايت، اگر شخص امانت دهنده يكى از منفورترين 
و شــقى ترين افراد تاريخ باشد- يعنى قاتل امام حسين(ع)- اما باز 

هم جوازى براى خيانت در امانِت او نيست. 
توجــه و تأمل در اين روايت گهربار حجت را در خصوص رعايت 
امانت دارى از ســوى پيروان و شــيفتگان امام سجاد (ع) تمام مى 
كند. امانت دارى در آموزه هاى اســالمى شامل مفهوم عامى است و 
طيف گســترده اى از حقوق را در بــر مى گيرد. هريك از ما در قبال 
مقام، جايگاه و امكاناتى كه از جانب جامعه به ما واگذار شده است 
مسئوليت داريم. بنابراين نيك شايسته است در كنار سوگوارى براى 
رهبــران دين و مذهب اما پيرو بودن خــود از آن حضرات مقدس 
را در برپايــى آيين ها خالصه نكنيم و تالش كنيم در اين مســير بر 
معرفت خود نســبت به آن ذوات مقدس بيفزاييم و آموزه هاى ائمه 

معصومين(ع) را در زندگى خود نيز به كار ببريم. 
منابع:
شيخ صدوق، معانى االخبار
شيخ حر عاملى، وسائل الشيعهت

حمايت از 44 طرح پژوهشى محققان كشور 
تصويب شد

 صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى حمايت 
از 44 طرح پژوهشى محققان سراسر كشور را تصويب كرد.
حمايت از 44 طرح پژوهشى محققان كشور تصويب شد

پشتيبانى از طرح هاى پژوهشــى محققان كشور يكى از فعاليت هاى 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمى است؛ بر اين 
اساس هر ماه كميته تخصصى اين صندوق جلسه اى را تشكيل داده و 
طرح هاى پژوهشــى محققان از كارگروه هاى مختلف را بررسى و در 

نهايت طرح هاى مصوب براى حمايت را مشخص مى كند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا؛ در جلسه شهريور ماه اين صندوق 

44 طرح پژوهشى براى حمايت مصوب شد.
از اين تعداد 19 طرح پژوهشى، سه طرح تفاهم نامه اى، 11 پسا دكترى 

و 11 پسا دكترى تفاهم نامه اى است.
همچنيــن 26 طرح مربوط به محققــان تهرانى و 18 طرح نيز 
مربوط به ســاير اســتان ها اســت؛ فنى و مهندسى، سالمت و 
محيط زيســت، فرارشــته اى علوم انســانى، هنر و معمارى و 
اين پژوهش ها  اقتصاد برخــى از موضوعات  علوم  مديريت و 

است.
حمايت از ايده هاى فناورى سبب رشد اقتصادى در كشورها مى شود 
چرا كه با نتيجه بخش بودن اين تحقيقات ســال ها شاهد سودآورى 

اقتصادى آن هستيم.
رشد چشمگير انجام طرح هاى فناورانه در كشورهاى مختلف اهميت 

توجه به علم و پژوهش و اقتصاد دانش بنيان را نشان مى دهد.

نظارت مداوم بر مراكز نگهدارى غير دولتى 
معلوالن

 مديركل دفتر توانبخشــى و مراقبتى ســازمان بهزيستى از نظارت 
مداوم بر عملكرد مراكز نگهدارى غيردولتى تحت پوشش اين سازمان 

خبر داد.
مصطفى ســراج در گفتگو با مهر گفت: نظارت بر مراكزى كه پروانه 
فعاليت آنها از سوى بهزيستى صادر شود برعهده اين سازمان است و 

فرقى ميان مراكز دولتى و خصوصى در نظارت وجود ندارد.
وى گفــت: نظارت هــاى مداوم و پى در پــى از فعاليت بر عملكرد 
مراكز نگهدارى سالمندان و معلوالن انجام مى شود و در صورت بروز 

تخلف به آنها تذكر داده مى شود.
مديركل دفتر توانبخشى و مراقبتى سازمان بهزيستى افزود: هنگامى 
كه يك مركز نگهدارى از دستگاه حكومتى پروانه دريافت مى كند، 
در اين صورت وظيفه دســتگاه اســت كه بر فعاليت مركز نظارت 
داشته باشــد و اين گونه نيســت كه بگوييم چون مركز غيردولتى 

است، رها شود.
سراج با اشاره به اينكه عالوه بر بهزيستى كل، بهزيستى استان ها نيز به 
مراكز غيردولتى فعال در آن استان نظارت دارند، گفت: براى هر مركز 
ضوابط و مقرراتى در نظر گرفته شــده است و در صورتى كه آنها را 

اجرايى نكنند، برخورد مى شود.
به گفته وى، در مرحله اول تذكر داده مى شــود و در صورت تكرار 

تخلف به صورت جدى برخورد خواهد شد.

ايرنا: پيش فروش خودروها و استانداردهايى كه بالتكليف است
 مهم اينه كه يه ماشين مى فرستن خيابون كه ميتونه به عزرائيل 

كمك كنه!!
ايسنا: از الك سياه تا آرايش به سبك محرم

 همين رو كم داشتيم!!
مهر: ورود دالر از افغانستان شدت گرفت

 قاطى نداشته باشه خوبه!!
فارس: بحران كمبود جسد در دانشگاه هاى علوم پزشكى

 مى گى يعنى آدم بكشــيم به دانشــگاه تحويل بديم تا شما يه 
چيزى ياد بگيرين!!

ايرنا: عزم دولت براى پرداخت وام ازدواج جوانان جزم است
 از اين عزم هاى جزم شده زياد ديديم!!

فارس: دليل گلزنى رونالدو مقابل ساسولو فاش شد
 مگه گل زدن هم دليل مى خواد!!

تابناك: پاى اينستاگرام روى پوست موز
 نخورى زمين!!

تســنيم: وزارت كار جوابگوى مشكالت كارگران نيست/درخواست 
بازنگرى دستمزد در شوراى عالى كار

 ديگه هيچ وزارتى جواب هيچ ســوالى رو نميده چون ميدونه 
براش خرج مى تراشن!!

فرارو: پروژه  آمريكا براى تشكيل دولت عراق شكست خورد
 ترامپ همون دولت خودش رو سر و سامان بده كافيه!!

شبستان: نحوه توزيع "كاالهاى احتكارى" مشخص شد
 دست فقرا برسه صلوات!!

ايلنا: فيروزآبادى: احتمال فيلتر اينستاگرام هم هست
 اونوقت ما از كجا بدونيم همســايمون چى مى پوشــه، چى 

مى خوره، كجا ميره و ...
باشــگاه خبرنگاران جوان: اگر آمريكا تجربــه تحريم دارد، ما تجربه 

دورزدن تحريم را داريم
 اين به اون در!!

 فصل فراگيرى علم و دانش بار ديگر 
از راه رســيد، ماه مهرى كــه براى همه 
سرشــار از خاطراتى است كه با گذشت 
ســالها از ذهن انسان پاك نمى شود، روز 
اول مدرســه، زنگ هاى تفريح، بازيهاى 
كودكانه، صف هاى كالس و  لبخند، همه 
و همــه ازبهترين خاطرات دوران زندگى 

هستند.
درحالــى آغاز فصل پاييز، ماه مهر و ايام 
بازگشايى مدارس را شــاهد هستيم كه 
از  پرورش  و  آموزش  دســت اندركاران 
مدتها پيش پــاى كار آمده اند تا فضاى 
مناســبى براى اســتقبال از دانش آموزان 

درهمدان فراهم شود.
هزار  ميزبان 29  همدان  مدارس   

كالس اولى
امسال روز غنچه ها، شــكوفه ها و جوانه ها 
شــنبه 31 شــهريور 97 در تمامــى مراكز 
پيش دبستانى، مدارس ابتدايى و متوسطه اول 

برگزار مى شود.
مراســم آغاز ســال تحصيلى با حضور 29
هزار نوآموز اســتان امروز 31 شــهريورماه 
در مدارس ابتدايى اســتان همــدان برگزار 

مى شود.
 به گزارش خبرنگار ما در ســال تحصيلى 
جديد حدود 6 هزار و 300 آموزگار، مدير 
و معاون در مقطــع ابتدايى دانش آموزان را 

تعليم مى دهند.
امروز31 شــهريور در نخســتين روز سال 
تحصيلى جديد، نوگالن باغ علم و دانش، به 
همراه والدين خود راهى مدارس مي شوند 
تا در جشنى به نام "شكوفه ها" كه براى اين 

غنچه ها برگزار  مي شود، شركت كنند.
خيابانهــا و كوچه ها امــروز با گذر كالس 
اولى ها براى رفتن به مدرســه حال و هواى 
ديگرى دارد و اين نوگالن مى روند تا تجربه 

كنند نخستين روز رفتن به مدرسه را.
در اين ميان بسيارى از بزرگترها هم با ديدن 
اين شور و شوق، به ياد نخستين روز رفتن 
مدرســه  افتند و كلى خاطــرات از دوران 

كودكى آنها در ذهنشان مرور مى شود.
امــروز در ميان كالس اولى هــا، هم چهره 
خندان ديده مى شــود و هم چهره هايى كه 
با اشــك خيس شــده اند، گرچه بســيارى 
از نوآمــوزان براى رســيدن اين روز لحظه 
شــمارى كرده اند اما انــدك فرزندانى هم 
هســتند كه جدا شــدن از والدين و رفتن 
در مرحله اى ديگر و مكانى جديد برايشان 

سخت است.
شور و شوق اين غنچه هاى مدارس ديدنى 
اســت كه با قدم هاى كوچــك خود براى 
رســيدن بــه اهدافى بزرگ راهى مدرســه 
شده اند و مى خواهند درس بخوانند تا فردى 

موفق براى جامعه باشند.
نوآموزان كالس اول بعد از كلى ســوال و 
جواب از والدين در مورد مدرسه، امروز با 
پوشيدن لباس هاى فرم و با در دست داشتن 
شــاخه گلى زيبا براى هديه به معلم، پا در 

عرصه تعليم و تربيت مى گذارند.
صداى ســرود از مدرسه به گوش مى رسد، 
مدارس از مدتها قبل آماده بازگشايى بوده اند، 
در اين ميان معلمانى مهربان و دلسوز آماده 

ورود نوگالن باغ علم و دانش هستند.
مدير كل آموزش و پرورش اســتان همدان 
اظهار داشت: امســال با توجه به همزمانى 
آغاز سال تحصيلى با ايام عزادارى اباعبدا... 
الحســين(ع) مراســم روز غنچه ها (پيش 
دبستانى ها)، شــكوفه ها (پايه اولى ها) و 
جوانه ها(پايه هفتم) امروز شنبه متناسب با 
ايام عزادارى برگزار و به صورت نمادين در 
يكى از مدارس ناحيه يك (خورشــيد پور) 

ساعت  8 صبح برگزار ميشود
وى ادامه داد: زنگ بازگشــايى مدارس نيز 
روز اول مهر در يكــى از مدارس ناحيه 2

همدان ( عالقبنديان ) نواخته مى شود.
محمد پورداود،  با اشاره به اينكه 165 هزار 
دانش آموز در مقطع ابتدايى استان تحصيل 
مى كنند، افزود: در اين مقطع يكهزار و 516

مدرسه با 6 هزار و 606 كالس درس ميزبان 
دانش آمــوزان در ســال تحصيلى 97-98

هستند.
مدير كل آموزش و پرورش اســتان همدان 
اضافه كرد: امســال يك ميليون و 280 هزار 
جلد كتاب در روز اول سال تحصيلى در بين 

دانش آموزان ابتدايى توزيع مى شود.
وى بــا بيــان اينكه امســال گزارشــى در 
خصوص كمبــود معلم در مقطــع ابتدايى 
استان نداشتيم، اظهار داشت: امسال عالوه بر 
آموزگاران مقطع ابتدايى، از ظرفيت مديران، 
معاونان و همچنين نيروهاى حق التدريس 
ســال هاى گذشــته كه داراى كد پرسنلى 

هستند، استفاده شده است.
پورداود با اشاره به اينكه در مقطع ابتدايى 
سه مدرســه جديد به آموزش و پرورش 
تحويل شده اســت و چهار مدرسه ديگر 
نيــز مهر ماه تحويل مى شــود، گفت: در 
برخــى از مناطق محروم و روســتايى از 
كانكــس بــراى تحصيل دانــش آموزان 

استفاده مى شود.
به گفته مدير كل آموزش و پرورش اســتان 
همدان در ســال تحصيلــى 98-97 بيش 
از 270 هزار دانش آموز در اســتان همدان 
تحصيل مى كنند كه از اين تعداد 160 هزار 
دانش آموز در مقطــع ابتدايى، 65 هزار تن 
متوســطه اول و 45 هزار تــن نيز در مقطع 

متوسطه دوم به تحصيل مى پردازند.

زنگ مدرسه امروز در استان نواخته مي شود

30هزار كالس اولي در راه مدرسه

  ســنت حســنه «اهــداى خــون» به 
خصوص در ايام عزادارى سيدالشهدا(ع) 
مويد تــداوم ايثارگراى مــردم در جبهه 
كمك به بيماران نيازمند اســت؛ حركتى 
فرهنگى كه از ماه محــرم آغاز و تا صفر 

ادامه مى يابد.
بــه گزارش ايرنا، گذشــتن از جان و مال 
براى كمك به بــرادران و خواهران دينى 
از اعمالى نيكى اســت كه ايرانيان همواره 
پيشــتازى در ايــن عرصــه را در مواقع 

حساس به نمايش گذاشتند.
زمانى فرزندان وطن به عشق دفاع از ميهن 
در قالب گروه هاى بسيجى براى دفاع از 
ميهن در جبهه نبرد با دشــمن حضور مى 
يافتند، بــا اين وجود اتمــام جنگ پايان 
ايثارگرى نبــود بلكه رزمندگان با عناوين 
مختلف از جمله جهاد سازندگى و بسيج 
سازندگى، آبادانى كشور و رفع محروميت 

را كليد زدند.
سنت حســنه «نذر خون» نيز چند سالى 
است در كنار يگر نذرها رواج يافته است 
و اقشــار مختلف از جملــه جوانان براى 
كمك به بيماران نيازمند، آســتين باال زده 

و به مراكز انتقال خون مراجعه مى كنند.

حضور فوجــى از عزداران حســينى در 
صف انتظار براى اهداى خون را مى توان 
حركت نوع دوستانه براى ايثار بى منت به 

همنوعان تفسير كرد.
اهــدا كنندگان خون در ايام محرم به ويژه 
روزهاى تاســوعا و عاشورا بيش از ساير 
ماه هاى ســال براى اهداى خون و نجات 
جــان بيماران نيازمند به خــون اقدام مى 

كنند.
مديركل انتقال خون همدان در اين باره به 
ايرنا گفت: به طور ميانگين در ايام محرم 
روزانه 90 تن بــراى اهداى خون به اين 

مركز مراجعه مى كنند.
افشــين محمدى افزود: 699 واحد خون 
در هفته نخست ماه محرم امسال اهدا شد 
كه 510 واحد متعلق بــه مركز همدان و 
189 واحد مربوط به مركــز انتقال خون 

مالير است.
وى اضافــه كــرد: تيم هاى ســيار انتقال 
خون ماهانه 2 نوبت در شهرســتان هاى 
تويســركان و نهاوند حضور مى يابند اما 
ساكنان مابقى شهرســتان ها براى اهداى 

خون بايد در مركز استان حضور يابند.
مديركل انتقــال خون همــدان بيان كرد: 

بسيارى از عزاداران حسينى در دهه نخست 
محرم به ويژه در روزهاى تاسوعا و عاشورا 

براى اهداى خون مراجعه مى كنند.
محمدى افــزود: بهتر اســت افرادى كه 
اهــداى نذر خون مــى كننــد از ابتداى 
محــرم تا پايان ماه صفر را براى اين اقدام 

پسنديده در نظر بگيرند.
وى توضيــح داد: ازدحــام جمعيت براى 
اهــداى خون آثار منفى در پى دارد با اين 
توضيح كه خون تا مدت زمانى محدودى 

قابليت استفاده دارد.
مديــركل انتقال خون همدان با بيان اينكه 
بيماران نيازمند خون تازه هســتند، گفت: 
مشــخصات افرادى كه ماه محرم ســال 
هاى گذشــته براى اهداى خون مراجعه 
كردند ثبت شده و براى آنها پيامك هايى 
براى مراجعه نكردن در روزهاى تاســوعا 
و عاشــورا و موكول كــردن نذر خون به 

روزهاى ديگر ارسال شده است.
محمدى بيان كرد: اين رويه هفت ســالى 
اســت كه اجرايى مى شود و تاكنون آثار 
مثبتى در كاهش مراجعه عزادران به مركز 
انتقال خون داشــته با ايــن وجود نيازمند 

فرهنگ سازى هستيم.

نـذر خـون؛ از محــرم تا صفـرنـذر خـون؛ از محــرم تا صفـر
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از نيمه مهرماه عرضه سيب زمينى افزايش مى يابد
 نايب رئيس انجمن ملى سيب زمينى ايران از توليد 420 هزار تن سيب زمينى تابستانه 
در اســتان همدان خبر داد و گفت: علت افزايش قيمت سيب زمينى صادرات و يا كمبود 

سيب زمينى نيست.
خسرو طالبى با بيان اينكه افزايش قيمت سيب زمينى به علت خأل بين برداشت تابستانه و 
پاييزه است، اظهار كرد: وضعيت جوى امسال و بارندگى هاى بهاره در كشت و برداشت 
ســيب زمينى تأثيرگذار بوده و باعث شد ميان كشت كمتر انجام شود و اين 25 روزى كه 

احساس كمبود سيب زمينى مى شود، به علت نرسيدن محصول ميان كشت است.
وى با تأكيد بر اينكه از 15 مهر به بعد افزايش عرضه محصول خواهيم داشت، بيان كرد: 

افزايش قيمت ســيب زمينى در بازار مقطعى است و با برداشت سيب زمينى پاييزه عرضه 
بيشتر خواهد شد.طالبى با اشــاره به اينكه سيب زمينى گران نشده است، به ايسنا يادآور 
شــد: اكنون قيمت سيب زمينى در ســرمزرعه بين 1500 تا 2000 تومان معامله مى شود 
در حاليكه ســال گذشته 800 تومان بود اما بايد به اين نكته توجه شود كه امسال قيمت 
نهاده ها نيز 4 برابر شــده به طوريكه كيسه هاى خالى سيب زمينى كه در سال گذشته 270

تومان بود امســال به 1100 تومان رســيده، از طرفى دستمزد كارگران و ساير هزينه هاى 
توليد نيز افزايش داشته است.

مديرعامل شــركت تعاونى زرخيز هگمتانه اســتان همدان درباره اينكه گفته مى شــود 
واســطه گرى و داللى باعث افزايش قيمت ســيب زمينى شده اســت، خاطرنشان كرد: 

واســطه گرى زمانى امكان پذير اســت كه محصول در انبار دپو شود و عرضه اى صورت 
نگيرد اما در حال حاضر محصول توليدى طبق روال عادى وارد بازار مى شود.

وى با اشاره به اينكه امسال بيش از 120 هزار هكتار سيب زمينى در استان همدان كشت 
شــده است، افزود: در كشور 5 ميليون تن سيب زمينى توليد مى شود كه 3 ميليون و 600

هزار تن آن مورد استفاده قرار مى گيرد و كمبودى در كشور نداريم.
طالبى با بيان اينكه در استان همدان يك ميليون تن سيب زمينى توليد مى شود، عنوان كرد: در 
استان همدان امسال 420 هزار تن سيب زمينى تابستانه توليد شده كه 30 درصد محصول صادر 
شده است. وى با اشاره به اينكه 15 درصد سيب زمينى استان برداشت شده است، خاطرنشان 

كرد: پيش بينى مى شود امسال 500 هزار تن سيب زمينى پاييزه در استان همدان توليد شود

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خبر داد
توزيع گوشت قرمز يخى و گرم 

با قيمت دولتى
 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان گفت: در 
هفته دو نوبت گوشت قرمز گرم و هر روز گوشت يخى به بازار تزريق 
مى شود كه قيمت گوشت يخى 29 هزار تومان و گوشت گرم 42 هزار 

تومان است.
حميدرضا متين درباره افزايش قيمت گوشت قرمز اظهار كرد: صادرات 
دام ممنوع است و ممكن است از شهرهاى مرزى قاچاق شود اما براى 

تعادل بازار گوشت قرمز به صورت منجمد و گرم توزيع مى شود.
وى با اشــاره به اينكه دو روز در هفته گوشت گرم و هر روز دو تا سه 
تن نيز گوشت يخى توزيع مى شود، افزود: در حال حاضر گوشت يخى 
برزيل با ارز 4 هزار و 200 تومانى وارد كشور مى شود و 29 هزار تومان 

به ازاى هر كيلو در چهار فروشگاه شهر همدان توزيع مى شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه در ايام 
عزادارى اباعبداله الحسين(ع) ظرفيت توزيع گوشت قرمز افزايش يافت، 
تصريح كرد: گوشــت گرم نيز از 38 هزار و 500 تا 42 هزار تومان در 

سطح شهر توزيع مى شود تا بازار به تعادل برسد.
وى با اشــاره به اينكه بازار آرام شــده است، ادامه داد: هيچ فروشگاه و 
واحد صنفى اجازه فروش گوشت يخى آزاد ندارد و اگر گوشت يخى 
با قيمتى بيش از نرخ دولتى توزيع شود از مبادى غير قانونى وارد بازار 
شده است. متين با بيان اينكه روغن نباتى جامد با بسته بندى حلبى در 
بازار كاهش يافته است، افزود: روغن حلبى به دليلى تعطيلى دو كارخانه 
اطلس و جهان با كمبود مواجه شده و بسته بندى فلزى هم كمياب شده 

و قيمت آن افزايش يافته است.
وى با اشاره به اينكه يكشنبه گذشته 50 تن و دوشنبه 40 تن روغن نباتى 
مايع به بازار تزريق شــد، تصريح كرد: روز دوشنبه گذشته نيز 50 تن 
روغن نباتى مايع توزيع شد و هيچ كمبودى در اين حوزه وجود ندارد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأكيد بر اينكه 
هيأت هاى مذهبى نيز هر ميزان كه روغن نياز دارند، مى توانند از كارخانه 
تهيــه كنند، ادامه داد: برنج مرغوب هنــدى نيز با قيمت 6 هزار و 800

تومان در بازار وجود دارد كه هيأت ها مى توانند تهيه كنند.
وى خاطرنشــان كرد: هنوز خبرى از برنج سهميه نذورات كه با قيمت 
4 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شــده، نيست و حتى يك كيسه هم 

اختصاص نيافته است.
متين با تأكيد بر اينكه در حال حاضر هيچ گونه انبار احتكارى عمده در 
اســتان همدان وجود ندارد، گفت: البته انبار خيلى شاخصى نيز وجود 

نداشت و كاالهاى كشف شده توزيع شد.
 از صادرات سيب زمينى بايد جلوگيرى شود

وى با بيان اينكه خواســتار جلوگيرى صادرات ســيب زمينى از عراق 
شــديم، اظهار كرد: البته مخالف صادرات سيب زمينى نيستيم اما تقاضا 
كرديم اين صادرات از مرز عراق صورت نگيرد بلكه از ساير مجارى به 

كشورهاى حاشيه خليج فارس صورت گيرد.
وى افــزود: در صورت ادامه روند كنونــى ظرف يك ماه آينده قيمت 

سيب زمينى به ازاى هر كيلو 5 هزار تومان مى شود.

 معــاون مديريــت زراعت ســازمان 
جهادكشاورزى اســتان همدان در بازديد 
از دو شــركت توليد بذر استان همدان در 
جمع خبرنگاران اعالم كرد كه در ســطح 
استان نزديك به 400 هزار هكتار گندم زير 
كشــت داريم كه 18 درصد آن به صورت 
كشت آبي و بقيه آن به صورت ديم كشت 

مي شود.
على بايگانه در اســتان به 65 هزار تن بذر 
براي كشت ســاالنه نياز است كه حدود 
25 درصد آن توســط شركت هاي بذري 
استان به صورت اصالح شده توليد مي شود 
و بقيه آن توســط كشاورزان تحت عنوان 
بذر خود مصرفى كشت مى شود كه از نوع 

اصالح شده نيستند.
وي با بيــان اينكه بذر اصالح شــده هم 
كيفيت توليدات را باال مي برد و هم تا 25
درصد افزايش توليد در ســطح را افزايش 
مي دهد، گفت: بذرى كه شركت ها توليد 
مى كنند، بذرى شناسنامه دار و به عنوان بذر 

اصالح شده به كار گرفته مى شود. 
ســازمان  زراعــت  مديــر  معــاون 
جهادكشاورزى استان همدان گفت: امسال 
40 هزار هكتار گندم و جوى اصالح شده 

در استان همدان كشت شده است.
وى افزود: شــاخص توليد بذر بين 25 تا 
30 درصد اســت كه همدان در سال 95

با توليد 35 درصدى ركورد اين شاخص 
را شكست. 

بايگانه ادامه داد: توليد بذر اســتان تا سال 
83 توســط شركت حمايتي كه دولتي بود 
توليد بذر انجام مى شد اما با تغيير رويكرد 
سياســت دولــت، توليد بــذر به بخش 
خصوصي واگذار شد و شركت هاي متعدد 

در اين زمينه فعال شدند. 
بايگانه با اشــاره به 8 شركت توليد بذر 
فعال در اســتان گفت: در اين 8 شركت 
كه در سطح اســتان فعاليت مى كنند، 6
شــركت در زمينه توليد بذر گندم و دو 
شــركت ديگر در زمينــه توليد بذر جو 

فعاليت دارند. 

به گفته وي، 3 شــركت به صورت كشت 
ديمي و 3 شــركت هم به صورت ديمي 

بذر گندم توليد مي كنند.
وي بيان كرد: غالباً تحقيقات بر روي توليد 
بذر اصالح شده توســط موسسات داخل 
شركت ها  به طوريكه  مي شود  انجام  استان 
درحال تحقيق بر روي توليد ارقام جديد 
بذور هستند كه فعال در حال تست هستند 

و بزودي ارقام جديد ارايه مي كنند.
ســازمان  زراعــت  مديــر  معــاون 
جهادكشاورزى استان همدان اعالم كرد 
كه همه شــركت ها بذري زيرنظر كميته 
بذر اســتان كار مي كنند كــه اين كميته 
استان  اصالح شده  بذر  تأمين  متولي  فني 
را بر عهده دارد و زيرنظر كميته كشــور 

مي كند. فعاليت 
بايگانه توضيــح داد: كميته بذر به طور 
ســاالنه برنامه ريزى توليــد بذور را در 
شــركت هاى خصوصى انجام مى دهد و 
ميزان سهم آنها كه چقدر بذر خريداري 
كننــد را مشــخص كــرده و در نهايت 
تقســيم  بين  كشــاورزان  كميته  زيرنظر 

مى شود.
بايگانه در رابطه با قيمت بذور اصالح شده، 

افزود: اين بذور با قيمت مصوب دولت در 
سطح شهرستان ها توزيع مى شود كه قيمت 
آن كمــي باالتر از بذر معمولي اســت اما 
عالوه بر باال بردن كيفيت توليد 25 درصد 

افزايش توليد در سطح را به دنبال دارد.
وي گفت: بذر خودمصرفي كشاورزان هر 
كيلو 1300 تومان و بذر اصالح شده است 
و هر كيلو بذر اصالح شــده گندم حدود 
2200 تومــان تمام مي شــود. اما در حال 
براي اينكه كشــاورزان از بذر اصالح شده 
اســتفاده كنند دولت بــا تخصيص يارانه 

قيمت آن را به 1750 تومان رسانده است. 
بايگانــه افــزود: دســتورالعملي بــراي 
غني ســازي گندم داريم كه بايد بذري كه 
به كشاورزان مي دهيم با ريزمغذي ها تغذيه 
شده باشند كه اين را براي سال بعد توسعه 

خواهيم داد.
خصوصي سازي  بايد  كشاورزي   

شود
در بازديــد از ايســتگاه بذر پاســارگاد 
مديرعامل شركت گفت: اولين شركتي كه 
توانست به عنوان بخش خصوصي مجوز 

توليد بــذر در ايران را دريافت كند همين 
شــركت بود كه اكنــون در واحد آرندي 
شــركت مشــغول توليد ارقام جديد بذر 

هستيم.
معينــي ادامه داد: چند ســال اســت كه 
يك سري بذر از كشورهاي خارجي مانند 
روسيه، اوكراين، فرانسه و ايتاليا آورده ام و 
تحقيقات الزم را روي آنها انجام مي دهيم 
كه درحال حاضر بعد از 3 ســال تست بر 
روي ارقام جديــد، به نتايج خيلي خوبي 

رسيده ايم. 
پــدر بــذر در بخش خصوصــي گفت: 
اين تحقيقــات هزينه بســياري دارد اما 
استراتژيك ترين محصول ايران توليد بذر 
است و بايد به ارقامي برسيم كه كم آب بر 

باشند.
وي گفت: ما نمي توانيم كشاورزي نكنيم 
اما بايد بذرهايي توليد كنيم كه نســبت به 

كم آبي مقاوم هستند
به گفته معيني، اين شركت مجوز 7 هزار 
تن توليد بذر را دارد اما اكنون ساالنه بيش 

از 10 هزار تن بذر توليد مي كند.
مديرعامل ايســتگاه بذر پاسارگاد گفت: 
ايستگاه بذر پاسارگاد پايلوت بذور مناطق 
سرد كشور است و ساير استان ها مشتري 

اين بذور هستند.
گفــت  ســخنانش  پايــان  در  معينــي 
كــه راه نجــات بخــش كشــاورزي در 

خصوصي ســازي آن است و همانند ساير 
كشورها موفق در كشاورزي و توسعه يافته 
دولت نبايــد هيچگونه دخالتــي در اين 

بخش داشته باشد.
شــركت ســبزپويان زاگــرس يكــى از 
شــركت هاى فعال و موفق در زمينه بذر 
اصالح شــده ديمى اســت كه شعبه اول 
آن در مالير و شــعبه دوم آن در كوريجان 
استقرار دارد و ساالنه 5 هزار تن بذر توليد 
مى كند كه مدير داخلى شركت سبز پويان 
زاگرس هنگام بازديد معاون مدير زراعت 
سازمان جهادكشــاورزى استان همدان و 
خبرنگاران درباره اين شركت توضيح داد: 
پروسه فعاليت اين شركت در سه مرحله 
بوجارى، ســم زنى و كيسه گيرى است كه 
علف هاى هرز و بذر پوك و شكسته جدا 

مى شوند.
حسين آقامحمدى افزود: كيفيت بذرهاى 
اصالح شــده در چند ســال اخير بســيار 
باال رفته كه پــس از طى فرآيند اصالحى 
مقدارى از آن به مؤسسه تحقيقات غالت 
كرج فرستاده مى شــود و در آنجا كيفيت 

بذر نيز مورد بررسى قرار مى گيرد.
آقامحمدى عنوان كــرد: كيفيت بذرهاى 
اصالحى در چند ســال گذشــته در رنج 
متوسط قرار گرفته بود اما در سه سال اخير 
با تمهيدات و تدبيرات فراوان اين كيفيت 

در رنج خوب قرار گرفته است.

در بازديد مسئوالن جهاد كشاورزي و خبرنگاران از شركت هاي توليد بذر در استان مطرح شد

كشت400 هزار هكتاراز اراضي استان با بذر اصالحي

يك استاد اقتصاد: 
تا وقتى پول نفت در جيب 
دولت است نه بانك مركزى 
استقالل دارد نه بخش 
خصوصى احترام
 يك استاد دانشگاه گفت:  تا زمانى كه بخش خصوصى 
و حكومت قانون در اقتصاد ايران محترم شمرده نشود و 
دولت تصدى گرى را رها نكند،  مشكالت ادامه مى يابد.

محمد قلى يوســفى افزود:  براى رسيدن به اين مهم 
بانك مركزى بايد اســتقالل داشته باشد و هم اينكه 
ذخايــر نفتى بايــد در اختيار يك نيرو و شــوراى 

مســتقل باشــد تا بتواند براى نسل هاى آينده نيز از 
آن صيانت كرده و همچنين ســرمايه گذارى توليدى 

گيرد.  صورت 
 وى به خبرآنالين گفت: محترم شمرده نشــدن بخش 
خصوصى به ساختار قانون اساسى برمى گردد كه بايد 
اصالح شــود و هيچ راهى جز اين نداريم؛  در اين راه 
قدرت ها و نيروهاى موازى بايد حذف شــوند و بايد 

صراحت قانونى داشته باشيم. 
اين اقتصاددان تاكيد كرد:همچنين دولت بايد كارها را 
رها كرده و به بخش خصوصى بدهد زيرا تا زمانى كه 
بخــش خصوصى محترم شــمرده نشــود و دولت و 
حاكميت به خود اجازه دهد به زندگى خصوصى افراد 

دخالــت كند طبيعتا بخش خصوصى محترم شــمرده 
نمى شود. 

وى توضيح داد:  متاســفانه به دليــل اينكه درآمد نفت 
در اختيــار و در جيب دولت اســت، بازرگانى رونق 
پيــدا مى كنــد و بازرگانــان قــدرت مى گيرند و در 
سياســت گذارى تصميمــات مهم را اتخــاذ مى كنند. 
اين حوزه ســودآورى بسيار بااليى داريد و پيوند بين 
بازرگان مأبان و يا تاجرمأبان و سياســتمداران شــكل 

مى گيرد.
ارتباط ســه گانه بين اين افراد به وجــود مى آيد و اين 
مهمترين مشــكلى اســت كه در جامعه با آن مواجه 

هستيم.

پ
 آگهي ارزيابي كيفي 

شركت گاز استان همدان سهامى خاص
مناقصه 35-97 يك مرحله اي با شماره مجوز 1397,2865(نوبت اول)

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

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

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

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 3/212/003/010 (سه ميليارد و دويست و دوازده ميليون و سه هزار و ده)ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 160/600/000 (يكصد و شصت ميليون و ششصد هزار) ريال مي باشد كه به صورت يكي از تضامين 
قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد.
متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شركت در مناقصه 

مذكور، نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز دوشنبه 1397/07/15 مي باشد.

محل تحويل همدان، ميدان شيرسنگي، ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، امور قراردادها مي باشد.
تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقبًا  در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

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

www.nigc-hm.ir :نآدرس اينترنت ه ھمدا ات  خا ی  و ط ع نروا ه ھمدا ات  خا ی  و ط ع روا
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هيأت هــاى  از  يكــى 
گذشته  از  كه  ورزشــى 
ظرفيت هــاى  داراى 
بى شــمارى در كشور و 
دوچرخه  بوده  اســتان 

سوارى همدان است

علم ورزشخبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

سرپرست ها جايگزين 
روساى بازنشسته مى شوند

 با توافق با بانك مركزى، ارز اعزام هاى ورزشــى از طريق بازار 
ثانويه فراهم مى شود.

وزير ورزش و جوانان با اشــاره به قانون منع بكارگيرى بازنشستگان 
گفت: وزارت ورزش وجوانان ملزم به اجراى قانون است و  با اجراى 

اين قانون تغييراتى در  برخى فدراسيون ها بوجود خواهد آمد.
به گزارش ايســنا، مسعود سلطانى فر ادامه داد: با توجه به اين قانون 
بزودى براى برخى فدراســيون هاى ورزشى كه روساى آنها شامل 

اين قانون مى شوند سرپرست تعيين مى كنيم.
ســلطانى فر گفت: هم اكنون نزديك به 10 مدير كل زير 30 سال در 
ورزش كشــور به خصوص در اســتان ها منصوب شده اند و  روند 
جوانگرايــى مديريتى در ورزش كشــور ادامه خواهــد يافت اما از 
انديشه هاى مديران و روساى فدراســيون هاى بازنشسته به عنوان 

ذخاير با ارزش عرصه  ورزش بهره خواهيم برد.
وزيــر ورزش و جوانان درباره وضعيت ارزى اعزام هاى ورزشــى 
گفت: در دولت يازدهم تالش هاى ارزشــمندى در قالب ســى ماه 
مذاكره با پنج بعالوه يك صورت گرفت تا از بن بست هاى تحريم 
كه در ســال 91 و92 با آن مواجه بوديم، خارج شــويم و درنهايت 
منجــر به توافق برجام شــد و گشــايش هايى هم بوجــود آمد اما 
بدعهدى آمريكا با شــرايط خاص مواجه شديم و با روى كار آمدن 
ترامپ  كه نه فقط با ايران كه با بســيارى ديگر از كشورهاى جهان 
مشــكل پيدا كرده است، شــرايط به گونه اى ديگر رقم خورد.وزير 
ورزش و جوانان ادامه داد: خوشــبختانه در كشــور در تأمين كاالها 
مشــكل نداريم و با وحدت، همدلى و تقويت عنصر اميد و اعتماد 
در بيــن مردم و حمايت مردم چند ماه آينده را هم ســپرى خواهيم 
كرد تا مشكالت را پشت سر بگذاريم. سلطانى فر با اشاره به اهميت 
تأميــن ارز براى اعزام هاى ورزشــى گفت: با توجه به توافقى كه با 
بانك مركزى صورت گرفته است، ارز فدراسيون ها براى اعزامها از 
طريق بازار ارز ثانويه تأمين مى شود. وزير ورزش و جوانان همچنين 
فدراسيون ها را به توجه در صرفه جويى در منابع در شرايط كنونى 

توصيه كرد.

براى ديدار رفت با السد؛
تدبير مديرعامل باشگاه پرسپوليس براى 

تقويت روحى سرخپوشان
 مديران باشگاه پرسپوليس در تالش هستند تا به هر شكل ممكن 
وعده پاداش صعود به نيمه نهايى را پيش از بازى با السد عملى كنند.
به گزارش مهر، حميدرضا گرشاســبى پيش از بازى پرســپوليس و 
الدحيــل قطر وعده داده بود در صورت صعود پرســپوليس به نيمه 
نهايى ليگ قهرمانان فوتبال آســيا، پاداش پنجاه ميليون تومانى براى 

اعضاى اين تيم درنظر خواهد گرفت.
سرخپوشــان پايتخت نيز با پيروزى ســه بر يك موفق شدند جواز 
حضــور در مرحله بعدى رقابت ها را از آن خــود كنند. از اين رو 
مديرعامل باشگاه پرســپوليس موظف به پرداخت اين رقم خواهد 

بود.
گرشاســبى قصد دارد اين پاداش را پيش از بازى رفت پرسپوليس 
مقابل السد قطر به حســاب بازيكنان و كادرفنى اين تيم واريز كند 

تا سرخپوشان با روحيه باال به مصاف السد قطر در دوحه بروند.
ديدار رفت تيم هاى فوتبال پرسپوليس و السد قطر دهم مهر ماه سال 

جارى در شهر دوحه برگزار مى شود.

بازتاب قهرمانى جوانان فرنگى كار ايران در 
سايت اتحاديه جهانى كشتى

 اتحاديــه جهانى كشــتى در خبرى به قهرمانى تيم ملى كشــتى 
فرنگى جوانان ايران در مسابقات جهانى اسلواكى پرداخت.

به گزارش ايســنا، در خبر اتحاديه جهانى آمده است: ايران با كسب 
4 مــدال طال و 136 امتياز عنوان قهرمانى تيمى رقابت هاى كشــتى 
جوانان قهرمانى جوان در اســلواكى را بدست آورد در حالى كه تيم 

روسيه با 5 امتياز كمتر در جايگاه دوم قرار گرفت.
تيم ايــران با 4 مــدال طالى پويا ناصرپــور، اميــن كاويانى نژاد، 
محمدهادى ساروى و امين ميرزازاده به عنوان قهرمانى جهان رسيد 
در حالى كه تيم روســيه به رهبرى كوماروف كشــتى گير مدال آور 

خود با 131 امتياز و كسب عنوان دومى به كار خود پايان داد.
در ادامه اين خبر نيز نتايج ديدارهاى فينال و رده بندى و امتياز تيمى 

اين رقابت ها آمده است.

مسى باالتر از تاريخ باشگاه منچستر سيتى 

 مهاجم آرژانتينى بارســلونا با هتريك در هفته اول ليگ قهرمانان 
اروپا به ركوردى ويژه دست يافت. 

به گزارش ايلنا، ليونل مســى موفق شد در ديدار هفته نخست ليگ 
قهرمانان اروپا برابــر آيندهوون هت تريك كند  و تعداد گل هايش 

در اين رقابت ها را به 103 گل برساند.
اين در حاليست كه منچستر سيتى در طول تاريخ حيات خود در اين 

رقابت ها 101 گل به ثمر رسانده است.

شطرنج سبب پيشگيرى از آلزايمر مى شود
 عضو انجمن پزشكان ورزشى معتقد است كه شطرنج و تمرينات 

هوازى با شدت متوسط سبب پيشگيرى از آلزايمر مى شود.
حســين ســعادت مهر در گفت وگو با ايســنا، با بيان اين كه ورزش 
منظم خطر ابتال به آلزايمــر را تا پنجاه درصد كاهش مى دهد، افزود: 
ورزش هاى ذهنى مانند شطرنج و تمرينات هوازى با شدت متوسط در 

پيشگيرى از آلزايمر بسيار موثر است.
وى گفت: آلزايمر بيشتر در بانوان و افراد باالى 65 سال ديده مى شود. 
ضربه هاى ناگهانى، اضافه وزن و كم تحركى، انزوا و گوشــه گيرى، 
بيمارى هايى مثل ديابت، كلســترول و فشار خون باال، كم خوابى و 
اســترس از عوامل ايجاد آلزايمر بشــمار مى رود كه تمام موارد ذكر 
شــده با 30 دقيقه ورزش منظم روزانه قابل پيشگيرى است. همچنين 
باالرفتن فعاليت قلبى و ذهنى مغز را وادار مى كند تا ارتباطات تازه اى 
را به وجود بياورد كه اين ارتباط به كاهش سرعت زوال عقل و آلزايمر 

كمك مى كند.
سعادت مهر خاطرنشان كرد: مواد غذايى مثل قند و شكر، كربوهيدرات 
هاى تصفيه شده و بدون سبوس مثل نان و برنج سفيد و فست فود ها 
احتمال ابتال به الزايمر را افزايش مى دهند و در مقابل غذاهاى سرشار 
از امــگا3 يا چربى هاى مفيد مثــل ماهى هاى قزل آال و ماهى تن اين 
احتمال را كاهش مى دهند. همچنين مواد غنى از اسيد فوليك و منيزيم 

مغز را در برابر آلزايمر مقاوم مى كنند.
وى اضافه كرد: بيمارى آلزايمر با از دســت دادن حافظه كوتاه مدت، 
فرامــوش كردن نام ها و آدرس ها آغاز و كم كم تا جايى پيش مى رود 
كه فرد حتى راه بازگشت به خانه را فراموش مى كند. اين بيمارى يك 
بيمارى مزمن، پيش رونده و تحليل برنده ســلول هاى مغزى است كه 
به اختالل شناختى در فرد منجر مى شود. فرد مبتال در شناخت زمان، 
مكان و اشــخاص دچار اختالل مى شود و حافظه اخيرش از كار مى 
افتــد. در اين بيمــاران بافت مغز تحليل مــى رود، بافت و جرم مغز 

كوچك مى شود و پالك هاى پيرى بافت مغز را احاطه مى كند.
عضو انجمن پزشــكان ورزشــى گفت: ورزش منظــم تا حد زيادى 
مى تواند از افراد در برابر بيمارى آلزايمر محافظت كند. ورزش در افراد 
مســن عالوه بر سالمت جسم و بدن باعث سالمت روح و روان هم 
مى شــود. از نتايج تاثير مثبت ورزش بر روح و فكر انسانها جلوگيرى 
از آلزايمر در كهنســالى است. ورزش كردن باعث بهبود گردش خون 
در فرد به ويژه در سيســتم سلول هاى مغزى و عصبى مى شود كه اين 
امر ترشح بهتر و موثر تر پروتيين و اسيد كولين در اين سلول ها را به 

همراه خواهد داشت.
وى ادامه داد: از جمله ورزشــهاى مفيد براى افــراد مبتال به آلزايمر 
پياده روى روزانه، دوچرخه ســوارى جهت بهبــود تعادل و افزايش 
خونرسانى به مغز، شنا جهت ايجاد شادابى، احساس آرامش و بهبود 

عملكرد قلب و ريه هاست.
ســعادت مهر در پايان افزود: ورزش مداوم، شــركت در كالس هاى 
گروهى در كنار رژيم غذايى ســالم، خواب باكيفيت و از همه مهمتر 
مديريت اســترس مى تواند در پيشــگيرى از آلزايمر بسيار مفيد واقع 

شود.

اسكيت همدان از امكانات استاندارد برخوردار است
 با مســاعدت هاى صورت گرفته شــاهد تجهيز ورزش اســكيت استان به امكانات 

استاندارد و رشد قابل توجه اين رشته ورزشى هستيم. 
مديركل ورزش و جوانان همداندر آيين اســتقبال از ملى پوشــان اســكيت همدان 
اعزامى به مســابقات قهرمانى آسيا گفت: عملكرد هيات اسكيت همدان در سال هاى 
اخير درخشــان بوده و اكنون شاهد كســب مدال ها و عنوان هاى قهرمانى در سطح 

بين المللى هستيم.
رســول منعم اضافه كرد: برنامه ريزى هاى صورت گرفته در ورزش اســكيت استان و 
برخوردارى از امكانات و تجهيزات مدرن و اســتاندارد باعث شده تا اين رشته ورزشى 

جايگاه بسيار خوبى به لحاظ قهرمان پرورى و كسب مقام در كشور پيدا كند.
منعم بيان كرد: زيرســاخت هاى الزم براى رشــد و پيشرفت اسكيت بازان همدانى مهيا 
است و به طور حتم در سال هاى آينده شاهد حضور چشمگير و موفق تر آنها در ميادين 

بين المللى خواهيم بود.
رئيس هيات اسكيت همدان نيز در اين آيين گفت: اسكيت همدان امروزه با گرايش هاى 

متنوع شاهد درخشش در مسابقات برون مرزى است.
مهدى مجيدى افزود: حضور سه ورزشكار از هيات اسكيت همدان در مسابقات قهرمانى 

آسيا نشان از ظرفيت و پتانسيل باالى اين رشته ورزشى در سطح استان دارد.
وى بيان كرد: مســابقات اينالين هاكى قهرمانى آســيا به ميزبانى شهر ناموان كشور كره  

جنوبى برگزار شد و حميد آبكار و عرفان زنگنه 2 اسكيت باز همدانى كه در تركيب تيم 
ملى اينالين هاكى مردان كشورمان موفق به كسب مدال طال شدند.

رئيس هيات اسكيت همدان اظهار داشت: هدفگذارى ما حضور پرشمار در رقابت هاى 
برون مرزى است و نياز به حمايت همه جانبه داريم.

مجيدى يادآور شد: ايجاد تحول و فعال سازى گسترده ورزش اسكيت در شهرستان ها، 
توجه به اســتعدادها، افزايش دوره هاى آموزشى و نيز توجه جدى به نخبه هاى اسكيت 

استان از برنامه هاى مهم هيات در سال جارى است.
هم اينك بيش از يك هزار اســكيت باز به صورت حرفه اى در ســطح اســتان همدان 

فعاليت دارند.

هيأت  انتخاباتى  مجمع  در   
گردان  كيوان  كه  همدان  دوچرخه سوارى 
انتخاب  هيأت  اين  جديد  رئيس  عنوان  به 
از  فدراسيون  رئيس  قمرى  خسرو  شد، 
تور  مجددا  تا  خواست  همدانى  مسئوالن 
برگزار  و  احيا  را  همدان  دوچرخه سوارى 

كنند.
سوارى  دوچرخه  هيأت  انتخاباتى  مجمع 
قمرى  خسرو  حضور  با  همدان  استان 
رئيس فدراسيون دوچرخه سوارى، رسول 
و  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل  منعم 
استاديوم  كنفرانس  سالن  در  اعضا  ساير 

شهيد شمسى پور همدان برگزار شد.
در پايان اين مجمع كيوان گردان با كسب 
11راى از 12 راى ماخوذه به مدت 4 سال 
همدان  دوچرخه سوارى  رياست  عنوان  به 

انتخاب شد.
در  همدان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
ياد  گراميداشت  با  انتخاباتى  مجمع  اين 
سابق  رئيس  شمسى پور  شهيد  خاطره  و 
هيأت دوچرخه سوارى استان گفت: يكى 
داراى  گذشته  از  ورزشى كه  هيأت هاى  از 
استان  و  كشور  در  بى شمارى  ظرفيت هاى 

بوده دوچرخه سوارى همدان است.
كرد: هيأت دوچرخه سوارى  تصريح  منعم 
فعاليت  قهرمانى  و  همگانى  عرصه  در 
چشمگيرى داشته و انتظار است در ترويج 
اين ورزش در جامعه تالش الزم صورت 

گيرد.
قهرمانى  و  حرفه اى  بخش  در  افزود:  وى 
نيز داراى سوابق ارزنده اى هستيم كه نشان 
از پتانسيل باالى ورزش دوچرخه سوارى 

در استان دارد.
به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  مديركل 
حضور رئيس فدراسيون در همدان عنوان 
در  مختلف  سال هاى  طى  در  قمرى  كرد: 
و  بوده   مركزى  استان  و  همدان  استان 
اكنون هم در فدراسيون دوچرخه سوارى 
شناخت خوبى از استان دارد و اميدواريم 
بركت  و  خير  مايه  استان  در  وى  حضور 

باشد.
در اين مجمع با حضور رئيس فدراسيون 
زحمات  از  جوانان  و  ورزش  مديركل  و 
تجليل  هيأت  سرپرست  پارساجو  على 
رئيس  مجمع  اين  در  اما  آمد.  به عمل 
مسووالن  از  دوچرخه سوارى  فدراسيون 

تور  كرد  درخواست  همدان  ورزش 
دوچرخه سوارى همدان را احيا كنند.

راستاى  در  كرد:  اظهار  قمرى  خسرو 
مسابقه  دوره  يك   «2018 «همدان  رويداد 
استان  در  دوچرخه سوارى  بين المللى 

همدان برگزار خواهد شد.
استان  ورزش  مسووالن  اينكه  بيان  با  وى 
دنبال  به  بايد  همدان  دوچرخه سوارى  و 
تور  اين  و  باشند  همدان  تور  احياى 
ورزش  افزود:  كنند،  برگزار  مجددا  را 
محبوب ترين  از  يكى  دوچرخه سوارى 
ورزش ها در سطح كشور به شمار مى رود 

كه مورد توجه خانواده هاست.
با  دوچرخه سوارى  فدراسيون  رئيس 
استعداديابى  طرح هاى  اجراى  اينكه  بيان 
براى  فدراسيون  برنامه هاى  مهم ترين  از 

شناسايى استعدادهاى ورزشى است، عنوان 
كرد: توسعه رشته ورزشى دوچرخه سوارى 
با توسعه ورزش هاى همگانى در اين رشته 

ورزشى محقق مى شود.
دوچرخه سواران  نتايج  به  اشاره  با  وى 
كشورمان در بازى هاى آسيايى گفت: ما در 
چهارمى،  عنوان  دو  صاحب  رقابت ها  اين 
دو  ششمى،  رده  يك  پنجمى،  عنوان  دو 
رده هفتمى و يك عنوان هشتمى شديم و 
اين  در  نتوانستيم  بدشانسى  با  مجموع  در 

مسابقات صاحب مدال شويم.
كوهستان  رشته  در  كرد:  تصريح  قمرى 
براى نخستين بار نتايج بدى در بازى هاى 

دو  اينكه  برخالف  و  نگرفتيم  آسيايى 
در  آمد،  پيش  ما  ورزشكاران  براى  حادثه 
اگر  شد،  پنجم  زنجانيان  حسين  دانهيل 
بود  اين  از  بهتر  مى شد  پنچر  او  دوچرخه 
كه دوچرخه اش دچار تركيدگى تاير شود.

نمى داد  رخ  اتفاقات  اين  اگر  گفت:  وى 
چراكه  بود،  قطعى  دانهيل  در  مدال  كسب 
زنجانيان تنها چند ثانيه اى با نفر اول فاصله 

داشت.
اضافه  دوچرخه سوارى  فدراسيون  رئيس 
كرد: در كراس كانترى بانوان براى نخستين 
بار مى رفتيم كه شاهد كسب مدال توسط 
بانوان در اين بازى ها باشيم اما نقص فنى 
داد  ما  دوچرخه سوار  دست  كار  دوچرخه 
و به دليل پارگى زنجير نتوانست صاحب 

مدال شود.
وى بيــان كــرد: در بخــش جــاده 10 روز 
ــوار  ــن دوچرخه س ــزام، بهتري ــل از اع قب
مــا ســميه يزدانــى از ناحيــه ترقــوه دچــار 
ــزام  ــر دوم را اع ــا نف ــد ت ــتگى ش شكس

كنيــم.
 قمــرى ادامه داد: در تايم تريل انفرادى هم 
تايم هايى كه در ايران مى گرفتيم طورى بود 
كه يزدانى بــا دو دقيقه فاصلــه از دهقانى 
جلو بود و اگر ســميه يزدانــى به جاكارتا 
مى رفت و شرايط خودش را داشت، حداقل 

مى توانست مدال برنز بگيرد.
وى خاطرنشــان كرد: در بخش جاده مردان 
آرويــن معظمى گودرزى چهــار هفته قبل 
از اعــزام به زمين خورد و از ناحيه صورت 
و بينى دچار شكســتگى شــد و 20 روز از 
تمرين به دور ماند تا از شــرايط آرمانى اش 

دور شود.
دوچرخه ســوارى  فدراســيون  رئيــس 
ــد  ــرد در چن ــوش ك ــد فرام ــت: نباي گف
در  زيــادى  افتخــارات  گذشــته  ســال 
ــن  ــده و اولي ــوارى كســب ش دوچرخه س
ــه   ــتان ب ــش كوهس ــوان در بخ ــدال بان م
آســيايى  رنكينــگ  در  و  آمــد  دســت 
ــم. ــى گرفتي ــج خوب ــز نتاي ــتان ني كوهس

وى بيــان كــرد: ســه مــاه ديگــر مســابقات 
قهرمانــى آســيا 2019 را پيــش رو داريــم 
ــوارى  ــن هســتم دوچرخه س ــن مطمئ و م
مى توانــد  خــوب  نتايــج  كســب  بــا 
اتفاقاتــى را كــه در جاكارتــا افتــاد را 

ــد. ــران كن جب

گردان، رئيس جديد 
هيأت دوچرخه سوارى همدان

■ رئيس فدراسيون: تور دوچرخه سوارى همدان احيا و برگزار شود

اجرائيه
مشخصات محكومه له

1- شركت توليدي صنعتي كاويان سوله همدان با مدير عاملي مصطفي پشوتن به آدرس همدان ، اسدآباد، سه راهي موسي آباد شركت كاويان سوله همدان 
2- مصطفي پشوتن فرزند يزدانعلي به آدرس همدان، شهرستان اسدآباد، شهر اسدآباد، سه راهي موسي آباد شركت كاويان سوله همدان 

مشخصات محكوم عليه 
1- مهدي بنائيان فرزند برات مجهول المكان 

مشخصات نمانيده يا قائم مقام قانوني محكوم له 
1- اكبر مراد نجفي زاده فرزند يوســفعلي به آدرس همدان، اسدآباد سه راهي موســي آباد شركت كاويان سوله همدان نماينده حقوقي شركت توليدي صنعتي كاويان سوله 

همدان با مدير عاملي مصطفي پشوتن
به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709978537200117 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ چهل و هفت ميليون و هفتصد هزار ريال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و چهارصد و بيست و هفت هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم درخواست (1396/10/26) 

تا اجراي حكم و نيم عشر دولتي.
متصدي امور دفترى دادگاه شعبه 112 شوراي حل اختالف شهرستان اسداباد- الهام سرمدي 

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه 
1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماد 34 قانون اجراي احكام مدني) 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميســر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاي مذكور و كليه 
اموالي كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع  تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 
1394) 4- خودداري محكوم عليه از  اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد (ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394) 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون 
كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394) 6-چنانچه 

صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له مى باشد.   (م الف 417)

 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر رأي شــماره 139760326009000208 مورخه 97/5/23 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات 
مالكانه و بالمعارض آقاي حسين  جلوه فرزند علي به شماره شناسنامه 
8459 صادره از       به شــماره ملي 5029474870 در شــش دانگ 
يك باب خانه به مساحت پانصد و بيســت و هشت مترمربع و پنجاه 
و هفت صدم مترمربع قســمتي از پالك 104 اصلي واقع در بخش پنج 
همدان اراضي فامنين خريداري از مالك رســمي آقاي علي  اكبر جلوه 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 138)
 تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/13

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/28
 رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 

رسمي
 برابر رأي شماره 139760326009000104 مورخه  5/ 1397/3 هيأت  موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي  شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاي  مهدى كرمى فرزند  محمد حســين به شماره شناسنامه  صفر صادره از  
فامنين به شماره ملى 5020003999 در شش دانگ اعيانى بانضمام عرصه 79 
شعير مشاع از 96 شــعير  ششدانگ يك باب خانه به مساحت  صد و چهل و 
دو مترمربع و بيســت و يك صدم متر مربع  قسمتي از پالك  99 اصلي واقع 
در بخش  5 همدان اراضى ماماهان خريدارى از مالك رســمى آقاي  حسين 
قربانى محرز گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف  154)
 تاريخ انتشار نوبت اول: 31/ 97/6

 تاريخ انتشار نوبت دوم:  15/ 97/7
  رضا بيات،رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

تبريك فيفا به بيرانوند
 فيفا تولد دروازه بان تيم ملى ايران 

را تبريك گفت.
به گزارش ايسنا، فيفا هميشه در شبكه 
هــاى اجتماعى خود تولــد بازيكنان 

مشهور را تبريك مى گويد.
روز گذشته سى شهريور تولد عيلرضا 
بيرانونــد دروازه بان تيــم ملى فوتبال 
ايران و پرســپوليس بود  و فيفا نيز اين 
موضوع را از ياد نبرده اســت. اكانت 
رسمى اين ســازمان در توئيترش تولد 
دروازه بــان ايرانى را در كنار بازيكنانى 
همچون آنته ربيچ، ميهال پزدان، مارت 
اســمايلوف، ريچارد داون و اوسوالدو 
ســانچس را تبريك گفت. بيرانود 26 
ســاله شــد. او در جام جهانى 2018

روسيه با مهار پنالتى كريستيانو رونالدو 
در ديــدار برابــر پرتغال يكــى از به 
يادماندنى ترين لحظات اين رقابتها را 

به ثبت رساند.

دختران واليباليست 
ايران بار ديگر استراليا 

را بردند
 تيم ملى واليبال بانوان ايران در ادامه 
ديگر  بار   AVC CUPرقابت هــاى

استراليا را شكست داد. 
به گزارش ايسنا، تيم ملى واليبال بانوان 
ايران كه بــراى حضور در رقابت هاى 
جام كنفدراســيون واليبال بانوان آسيا 
در تايلند به ســر مى برد بار ديگر برابر 
اســتراليا به ميدان فت و اين تيم را با 
نتيجه سه بر يك شكست داد. پيش از 
اين ايران در مرحله مقدماتى اســتراليا 
را ســه بر صفر برده بود. در اين بازى 
مونا آشــفته بــا 16 امتياز بــه عنوان 
امتيازآورترين بازيكن ايران معرفى شد.

  تيم ايران هر چند ســت اول بازى را 
از دســت داد اما با عملكرد قابل قبول 
توانست در سه ست ديگر پيروز شود.

تيم مينى هاكى پسران 
همدان قهرمان جشنواره 

مستعدين هاكى 
 تيــم مينى هاكى همدان با كســب 
جشــنواره  قهرمــان  امتيــاز  دوازده 
مســتعدين هاكى پسران- منطقه چهار 
شــد. به گزارش روابط عمومى اداره 
كل ورزش و جوانان اســتان ، در پى 
هاكى  مســتعدين  جشنواره  برگزارى 
پســران- منطقه چهار كه در شهرستان 
اراك برگــزار شــد. تيــم مينى هاكى 
همدان توانســتند بسيار مقتدرانه عمل 
كننــد و افتخارى ديگر براى اســتان 

همدان به ارمغان بياورند.
تيم مينى هاكى همدان در آخرين بازى 
خود در مقابل قم با نتيجه چهار بر صفر 
حريف خود را مغلوب خود ساخت و 
همچنين با كسب دوازده امتياز در ميان 
پنج تيم شركت كننده و تعدهد بيست و 
هفت گل زده و با مربى گرى امير باللى 
و سرپرســتى عارف محمدى توانست 
قهرمان مسابقات مينى هاكى كشور شود.

درخشش سوتياردى و برد ناباورانه اندونزى
شكست تيم نوجوانان ايران در گام اول

 تيم ملى فوتبال اندونزى با پشــتيبانى هوادارانش موفق به نتيجه 2ـ  
صفر مقابل ايران در اولين مســابقه تيم ملى در رقابت هاى زير 16 سال 

قهرمانى آسيا در مالزى شد.
به گزارش"ورزش سه"، اندونزى كه از هواداران پرتعدادش در استاديوم 
كواالالمپور ســود مى برد در دقيقه چهارم با سانتر محمد سوپريهالى و 
ضربه اميرالدين الفكرى گل اول بازى را به ثمر رساند. شاگردان چمنيان 
بعد از دريافت اين گل بازگشــت سريعى به بازى داشتند اما ضربه سر 
مهدى سيدى با واكنش خوب ارناندو سوتياردى دروازه بان حريف مهار 
شد. ايران براى جبران گل باز هم به حمالت خود ادامه داد اما اندونزى 
باز هم در دقيقه 24 با لرزاندن  تير دروازه ايران، موقعيتى را  از دست داد.
حمالت ايران در نيمه دوم هم ادامه داشت اما اين بار ضربه حاجى زاده 
توسط سوتياردى مهار شد، اندونزى هم در دقيقه 51 موقعيتى داشت كه 
از آن استفاده نكرد. آنها همچنين در دقيقه 79 مى توانستند به گل برسند 
اما ايران بعد از نجات از اين موقعيت دوبار ديگر قبل از سوت پايان مى 

توانست به گل برسد كه اين موقعيت ها نيز از دست رفت.
سپس و در شرايطى كه ايران براى گلزنى به آب و آتش مى زد، اندونزى 
از غفلت مدافعان ما استفاده كرد و اين بار در دقيقه 90 توسط اميرحسين 
ارزقى موفق به ثبت گل دوم شــد تا هــواداران پرتعداد اين تيم از خود 
بيخود شــوند. اين شكست براى تيم ملى نوجوانان ايران بسيار تلخ بود 

چراكه آنها در اغلب دقايق بازى كنترل مسابقه را در اختيار داشتند.



 مدير اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
مالير با بيان اينكه انجمنى براى گروه هاى 
نشده  تشــكيل  شهرســتان  تعزيه  هنرى 
اســت؛ گفت: متاســفانه امروز كســانى 
هســتند كه شــأن اين هنر ارزشمند را با 
تكدى گــرى و تك خوانــى در ميادين و 

خيابان ها زير سوال مى برند .
غالمرضا جمالى زاده در گفت وگو با فارس 
با بيان اينكه در حال حاضر حدود 6 گروه 
تعزيه خوانى با بيش از 50 نفر با مجوز اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمى مالير در سطح 
شهرســتان فعاليت دارند، اظهار كرد: اين 

افــراد داراى كارت تعزيه از انجمن تعزيه 
ايران هستند.

وى گفت: گروه هاى تعزيه خوانى مالير 
شامل دو گروه در شهر مالير و چهار گروه 
در روستاهاى ســلطانيه، دهنو آورزمان، 
كرتيل آباد و حسين آباد ناظم هستند كه در 
ايام محرم و مراســم و آيين هاى ديگر به 

اجراى تعزيه مى پردازند.
مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير 
اضافــه كــرد: در نقاط ديگر شهرســتان 
نيــز گروه هــاى تعزيه خوانــى محلى در 
مناســبت هاى مختلف به ويژه ايام محرم 

اجراى تعزيه دارند.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه بــا توجه به 
مشــكالت و عدم پيگيرى ، انجمنى براى 
تشكيل  شهرستان  تعزيه  هنرى  گروه هاى 
نشده اســت؛ افزود: اداره ارشاد اسالمى 
طى ســال هاى گذشــته حداقــل در هر 
ســال دو جلســه كارگاه هاى آموزشى و 
آسيب شناســى هنر تعزيه را براى گروه ها 
برگــزار كرده كه تاثيــرات مثبتى در رفع 

آسيب هاى تعزيه داشت.
جمالى زاده با بيان اينكه متاســفانه امروز 
كسانى هســتند كه شأن اين هنر ارزشمند 

را با تكدى گرى و تك خوانى در ميادين و 
خيابان ها زير سوال مى برند گفت: مراقب 
هستيم مجوزى براى اين افراد صادر نكنيم.

وى با اشــاره به اينكه محرم امســال نيز 
برنامه هاى مختلفى از سوى ارشاد اسالمى 
ماليــر در حال برگزارى اســت تصريح 
كرد: اجــراى نمايش صحنــه اى مذهبى 
و حماســى جابر ويژه خواهران از شهر 
قــم در مركز آموزش هنر در دو ســانس 
در روز 31 شــهريورماه و اجراى نمايش 
خون)  (نقل  عاشــورايى  آييــن  خيابانى 
توسط گروه هنرى ياس كبود با همكارى 

هيات حزب اهللا مالير از 22 تا 29 شهريور 
ماه ســاعت 19 در ميدان امام خمينى(ره) 

از جمله اين برنامه هاست.
مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير 
از اجــراى چهــار برنامه تعزيــه ميدانى 
توسط گروه هاى هنرى تعزيه خوانى مالير 

همزمان با ايــام محرم خبر داد و تصريح 
كرد: اين اجراها از 20 تا 29 شــهريورماه 
در خيابان شــهيد مصطفــى خمينى در 
و  ناظم  حســين آباد  روســتاهاى  مالير، 
روستاى سلطانيه و شهر اسالمشهر آقگل 

اجرا مى شود.
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سلول هاى بنيادى پوست راهى براى ترك 
مصرف كوكائين 

 محققان درمانى را ارائه كردند كه با اســتفاده از ســلول هاى بنيادى 
پوست مى توان به ترك مصرف كوكائين كمك كرد. به گزارش فارس، 
كوكائين يكى از مواد مخدر بسيار خطرناك است.در حال حاضر محققان 
دانشگاه شيكاگو يك نمونه جديدى از درمان را ارائه كردند كه مى تواند 
بــه قطع ميل فرد به مصرف كوكائين و همچنين كاهش اثرات مضر آن 
بر بدن كمك كند.اين روش داراى مراحلى از جمله برداشتن يك تكه 
كوچكى از پوســت، معرفى ژن هايى كه آنزيم هاى مخرب كوكائين را 
توليد مى كنند و سپس پيوند آنزيم به بيمار است.«مينگ خوو» نويسنده 
اصلى اين پژوهش گفت: ما در اين تحقيق از يك آنزيم موثر در تخريب 

كوكائين و نوعى ابزار ژنتيكى به نام «كريسپر» استفاده كرديم.

رگ هاى خونى تازه شكل گرفته در 
بيمارى هاى چشمى نقش دارند

 محققــان به تازگى دريافتند كه رگ هاى خونى تازه شــكل گرفته 
ممكن است در بيمارى هاى چشمى دخيل باشند. 

به گــزارش فــارس، محققان دانشــگاه نورت وســترن دريافتند كه 
پروتئين هــاى خونى مرتبط با «دژنراســيون ماكــوال» (يك وضعيت 
پزشكى است كه ممكن است نتيجه آن تارى يا از دست دادن بينايى در 
مركز ديد باشد) از سد خونى چشمى عروق خونى جديد در موش ها 
عبور مى كند.اين نشان مى دهد كه رگ هاى خونى جديد ممكن است 
شكافى را در اين سد كه ميان گردش خون و چشم است، ايجاد كند.

در ايــن مطالعه محققان خون ايزوتوپ 15 موشــى را به يك موش 
معمولى كه داراى رگ هاى خونى جديد بود تزريق كردند.

كشف نقش 73 هزارساله در آفريقا
 دانشمندان از كشف نقش 73 هزار ساله در آفريقا خبر دادند. 

بــه گزارش فارس، دانشــمندان اعالم كردند كــه قديمى ترين نقش 
شناخته شــده بر روى قطعه ســنگى در غار «بلومبوس» در سواحل 

آفريقاى جنوبى كشف شد.
بر اين اساس بر روى اين ســنگ خطوط ضربدرى ديده مى شود كه 

قدمتى حدود 73 هزار سال دارد.
دانشمندان معتقدند كه اين نقش ها نشانگر مهم تفكر مدرن است.

كريستوفر هنشيلوود از باســتان شناسان اين مطالعه گفت كه به طور 
كلى احتماال اين نقش پيچيده تر بوده است.

وى افزود: خطوط لبه اين ســنگ نشان مى دهد كه اين نقش بر روى 
سطح بزرگ ترى كشيده شده است.

خودروى همه جارو را ببينيد
  يك خودروى همه جارو ســبك ســاخته شــده كه مى تواند از 
موانعــى با ارتفاع 70 ســانتيمتر بگذرد و با ســرعت 40 كيلومتر در 

خشكى حركت كند.
All-Terrain) به گزارش مهر به تازگــى يك خودروى همه جارو
Vehicle) ساخته شده كه Sherp نام گرفته است. اين خودرو يك 

سروگردن از رقبايش باالتر است. 
خودروى مذكور براى رانندگى در بدترين آب وهوا و شرايط زمينى 
ساخته شده است.   Shrep به راحتى مى تواند از برف زياد وجنگل 

عبور كند.
همچنيــن مى تواند از موانعى تا ارتفاع 70 ســانتيمتر عبور كند. اين 

خودرو وزن كمى دارد و كوچك است.

سازگار شدن لوازم خانگى و خودروها 
با بلندگوى هوشمند الكسا

 آمازون در حال برنامه ريزى براى عرضه 8 محصول تازه سازگار 
با بلندگوى هوشمند خود موسوم به الكسا است. اين محصوالت انواع 

مختلف و كاركردهاى متفاوتى دارند.
بــه گزارش  مهــر يكى از ايــن محصوالت ابزارى اســت كه براى 
دسترســى به فناورى هاى جديد در خودروها طراحى شــده، يكى 
از آنها محصولى صوتى و ديگرى يك اجاق مايكروويو اســت.هنوز 
مشخص نيست كدام يك از اين محصوالت قرار است به طور كامل از 
طريق سيستم صوتى هوشمند الكسا قابل كنترل باشند. گفته مى شود 
برخى از آنها به طور مســتقل دستورات صوتى را مى پذيرند و برخى 
ديگر براى اين كار كماكان وابسته به بلندگوى هوشمند الكسا هستند.
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■ حديث:
امام حسين(ع):

مبادا از كسانى باشى كه به سبب گناهاِن بندگاِن خدا بر سرنوشت آنان بيمناك است 
، ولى خود را از سزاى گناه خويش ايمن مى داند .
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همدان با «وينچستر» و «اجنبى» دنبال اكران 
فيلم هاى خارجى مى رود 

 مدير امور ســينمايى حوزه هنرى اســتان همدان از انتخاب دو فيلم 
خارجى براى اكران در همدان خبر داد.سعيد شرفى در گفت وگو با ايسنا،، 
با بيان اينكــه دو فيلم اجنبى (The Foreigner) در ژانر اكشــن و 
وينچستر(Winchester)  در ژانر ترسناك براى اكران انتخاب شده اند، 
افزود: در حال تهيه رزومه اى از فيلم هاى خارجى اكران شده در سينماهاى 
كشــور هستيم تا با فيلم هايى كه استقبال بيشترى از آنها شده است، آشنا 
شــويم.وى با اشاره به اينكه هنوز تصميمات نهايى درباره انتخاب سالن 
نمايش گرفته نشده است، ادامه داد: تالش ما بر اين است تا سالن سينما 
قدس براى اكــران فيلم هاى خارجى انتخاب شود.شــرفى درباره علت 
پيشنهاد سالن سينما قدس براى اكران فيلم هاى خارجى گفت: سالن سينما 
قدس داراى ظرفيت بيشترى اســت و اميدواريم تا با استقبال مردم، اين 
سالن پر شود.وى با بيان اينكه زيرنويس يا دوبله بودن فيلم هاى خارجى 
اكران شده هنوز مشخص نيست، يادآور شد: البته تالش ما بر اين است تا 

فيلم ها به صورت دوبله براى مخاطبان اكران شود.

مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير:

گروه هاى هنرى تعزيه مالير بدون انجمن هستند
■ برخي با تكدى گرى شأن هنر تعزيه را زير سوال مى برند

حسيني اي  ر شو عا و  عا  سو تا ز  و ر ر  د ستان  ا دم   مر ري  ا د ا عز سم  ا مر
عكس ها:مسعود طاهري
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