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بانك اطالعاتي مديران 
كامل نيست

  روز شــنبه 10 آذر 97 رســانه ها خبر 
بازنشستگي و خداحافظي 3 مدير استاني به 
علت قانون منع بكارگيري بازنشستگان را 

اعالم كردند. اين افراد عبارت بودند.

مادامي كه نظام توزيع غلط است كمبودها هم تمامي ندارد
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 چنــدى پيش خبــرى در فضاى مجــازى مبنى بر 
«كشف تابوتى باستانى در سايت موزه  ميدان امام(ره)» 
منتشر شد كه باعث داغ شــدن بازار شايعات و شدت 

همهمه پيدا شدن گنج در بين مردم شد.
هر چند كذب بودن خبر منتشــر شده، اعالم شد اما به 
جهت اينكه اين قبيل موضوعات در بين مردم محبوب 
و جالب اســت، زبان به زبان اين ماجرا مى چرخد. بر 
همين اساس از اداره  كل ميراث فرهنگى استان حقيقت 

ماجرا را جويا شديم.
معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان همدان در اين باره به خبرنگار 
ايسنا گفت: خبر كشف تابوت باستانى در سايت موزه 
ميدان مركزى همدان كذب است چرا كه هيچ عمليات 

حفارى در اين منطقه انجام نمى شود.
احمد ترابى ادامــه  داد: عمليات حفارى و كاوش اين 
منطقه در پاييز ســال گذشــته به اتمام رسيد و در حال 
حاضــر ميراث فرهنگى هيچ اقدامى در اين مكان انجام 

نمى دهد.
وى درباره آثار يافت شــده عنوان كرد: هر شــىء و يا 
اثر تاريخى كه از اين محل يافت شــده، به آزمايشــگاه 
اداره كل ميراث فرهنگى اســتان منتقل شده و اقدامات 
الزم نظير مطالعه و مرمــت بر روى آنها در حال انجام 

است.
معاون ميراث فرهنگى استان همدان تأكيد كرد: در اين 
مــدت، هيچ آثار جديدى يافت نشــده و هر خبرى كه 
مبنى بر كشف و يا حفارى در اين منطقه منتشر مى شود، 

كذب است.
ــوت كشــف  ــاره تاب ــى درب ــنا، تراب ــزارش ايس ــه گ ب
ــه كشــف شــده، در  ــى ك ــرد: تابوت ــح ك شــده، تصري
فصــل تابســتان بــوده و مطالعــات و بررســى هاى الزم 
ــىء در  ــن ش ــت اي ــت و قدم ــخيص اصال ــراى تش ب

حــال انجــام اســت.
وى اعــالم كرد: چهار عدد تابوت ســفالى بزرگ براى 
تدفين انســان بالغ، يك تابوت ســفالى كوچك براى 

تدفين كودك 10 تا 12 ساله، يك اسكلت كامل خارج 
از تابــوت و به صورت چمباتمه، باالتنه يك اســكلت 
همراه بخشــى از جمجمه، بخش هايى از اسكلت يك 
كودك و بخش هايى از دو اســكلت به صورات طاق باز 
به همراه النگو و پابند از جمله آثار يافت شده از حفارى 

ميدان امام خمينى(ره) همدان بوده است.
ترابى گفت: همچنين 10 عدد ظرف ســفالى بزرگ و 
كوچك مربوط به دوره هاى مختلف، 12 قطعه اشــياء 
مفرغى شامل النگو، پابند، دستبند و ...، 13 قطعه آسياب 
در اندازه هاى مختلف، يك پايه ســتون شكسته و چند 
شىء سنگى كه به علت شكسته بودن كاربرى آن معلوم 
نيســت و يك قطعه سكه مشكوك به دوران تاريخى از 

اين منطقه استخراج شده است.
معاون ميراث فرهنگى استان همدان در پايان بيان كرد: 
تمام آثار كشــف شده از ميدان امام(ره) شهر همدان در 
يك فصــل كاوش، نظارت و گودبردارى در اين منطقه 

پيدا شده است.

 شــهردار ماليــر از تكميــل محوطه ســازى و مســير 
ــرفت  ــا پيش ــى ورد» ب ــروژه «مين ــه پ ــكه مجموع كالس
90 درصــدى خبــر داد و گفــت: پروژه هــاى عمرانــى 
ــذب  ــگرى و ج ــوزه گردش ــر در ح ــهردارى مالي ش

ــود. ــل مى ش ــت تكمي توريس
حســين بابايــى افــزود: تكميــل المــان بــرج ايفــل بــا 
ــا  ــاهير ب ــارك مش ــداث پ ــرفت 75 درصــد و اح پيش
60 درصــد پيشــرفت و تكميــل مجموعه هــاى تخــت 
ــاگارا  ــار ني ــل و آبش ــاج مح ــس، ت ــيد، اكروپلي جمش

ــز درحــال اجراســت. ني
وى اظهــار كــرد: مجموعــه شــاخص هاى توريســتى و 
تفريحــى ديگــرى كــه تكميــل آن در دســتور كار قــرار 
ــام  ــزرگ ب ــار ب ــعه آبش ــل و توس ــامل تكمي دارد، ش
ــى  ــاى قوس ــد، نصــب آرك ه ــرفت 75 درص ــا پيش ب
بــا پيشــرفت 100 درصــد و تكميــل ســتون هاى 

ــا پيشــرفت  هخامنشــى رســتوران و محوطــه مقابــل ب
30 درصــد اســت.

ــه  ــه تهي ــا ايســنا، ب ــر در گفــت وگــو ب شــهردار مالي
ــار و  ــنتى و غ ــتوران هاى س ــرآورد رس ــرح و ب و ط
ــا پيشــرفت  ــرايط ب ــكاران واجــد ش ــا پيمان ــه ب مكاتب
ــات الزم  ــه داد: اقدام ــرد و ادام ــاره ك ــدى اش 20 درص
ــاى  ــاى دروازه ه ــب كتيبه ه ــى و نص ــه طراح در زمين
ورودى، احــداث نمازخانــه و تكميــل و راه انــدازى 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــز ص ــام ني ــاى ب هتل ه
گفــت:  ســخنانش  از  ديگــرى  بخــش  در  بابايــى 
ــعه  ــى وتوس ــوزه برنامه نويس ــر در ح ــهردارى مالي ش
ــهردارى  ــى ش ــم برنامه نويس ــد و تي ــا ش وب خودكف
ماليــر بــه طــور خودكفــا اقــدام بــه طراحــى و 

راه انــدازى وب ســايت شــهردارى كــرد.
وى گفت: با توجه به اينكه وب ســايت شــهردارى 

مالير توســط شركت هاى مرتبط طراحى و شهردارى 
متحمــل هزينه هايــى از جمله قــرارداد پشــتيبانى 
مى شد و ايميل ســازمانى و تمامى اطالعات مندرج 
بود  شــركت هاى مربوطه  اختيار  در  وب ســايت  در 
بنابرايــن كار طراحى و برنامه نويســى وب ســايت 

شد. آغاز  شهردارى  جديد 
بابايــى بــا بيــان اينكــه پــس از چنــد هفتــه كار تيمــى 
واحــد برنامه نويســى و توســعه وب بــه اتمــام و 
ــزود: ايــن وب ســايت  ــردارى رســيده اســت، اف بهره ب
كــه مراحــل آزمايشــى خــود را ســپرى مى كنــد، 
جايگزيــن پورتــال قبلــى شــد و ســامانه هاى كارهــاى 
ارجاعــى، مطالبــات، پروژه هــاى عمرانــى، حقوقــى و 
ــال  ــز در ح ــهردارى ني ــوئيت هاى ش ــيون س رزرواس
بهره بــردارى  بــه  زودى  بــه  و  بــوده  كدنويســى 

مى رســد.

«گنـج» ورود زبـان همدانى هـا

شهردار مالير خبر داد

پيشرفت 90 درصدى پروژه «مينى ورد» مالير

تاخير درپرداخت حقوق 
كارگران فضاى سبز 
شهردارى همدان

 حقوق 2 ماه اخير كارگران فضاى ســبز شهردارى 
همدان درحالى پرداخت نشده كه مصوبه شوراى شهر 

پرداخت حقوق كارگران قبل از حقوق كاركنان است.

رئيس كميسيون خدمات شــهرى شوراى شهر همدان 
بــا بيان اينكه تاخير در پرداخت حقوق كارگران فضاى 
ســبز شــهردارى همدان تا 2 ماه حقيقت دارد و 2 ماه 
است كه حقوق كارگران اين بخش پرداخت نشده است 
و از مهرماه پرداختى صورت نگرفته اســت، گفت: در 
اين ميان شــهردارى منطقه 4 قسمتى از حقوق مهرماه 
كارگران خــود را پرداخــت كرده و يك مــاه معوقه 

پرداخت حقوق دارد.
على فتحى در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه طبق پيگيرى 

انجام شده و صحبت با معاون خدمات شهرى شهردار 
همدان موضوع پرداخت نشدن حقوق كارگران پيگيرى 
و بررسى شد، گفت: طبق آنچه عنوان شده حقوق معوقه 

كارگران طى چند روز آينده پرداخت خواهد شد.
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان با 
بيان اينكه مصوبه اى شوراى شهر بايد توسط شهردارى 
انجام شــود ولى اين چنين نيســت و در اين راستا از 
شــهردار و مدير امور مالى توضيح مى خواهيم، گفت: 

واقعيت ها بايد بيان شود

5 هزار زباله گرد 
در همدان

شناسايي شد

سرپرست معاونت سياسى استاندارى همدان خطاب به مديران:

كارهاى كليشه اى 
در 40 سالگى انقالب 

نيست اثربخش 

معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان:

گوشت قرمز به بازار همدان 
نمى رسد

علي رغم سقوط شاخص هاي استان محقق شد

رشد 11پله اي كسب وكار درهمدان
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

همدان ساالنه 300 بار مى لرزد
 به طور ميانگين بروز ساالنه 300 زلزله توسط شبكه لرزه نگارى اين استان ثبت شده 

است كه شهرستان هاى جنوبى بيشترين سهم را دارند.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان گفت: شهرســتان هاى جنوبى استان شامل 
نهاوند، تويســركان و مالير با 70 درصد بيشترين ســهم را در زلزله هاى استان همدان 

دارند.
عليمردان طالبى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: 20 درصد زلزله در مناطق شمالى 
استان شامل رزن، كبودراهنگ و فامنين و 10 درصد در مناطق ميانى شامل همدان، بهار 

و اسدآباد رخ مى دهد. مديركل مديريت بحران استاندارى همدان اظهار داشت: هر يك 
از شهرستان هاى استان داراى 2 معين بوده و براى هر يك از آنها وظايفى تعريف شده 
است. طالبى ادامه داد: همچنين شهرستان ها ناحيه بندى شدند و براى هر يك از نواحى 

سناريوى خاصى تعريف شده است.
وى گفت: طبق اين ســناريو، تمامى نواحى، روستاها، جمعيت روستاها، اسامى دهياران 
و شــوراهاى اسالمى با شماره تماس آنها و نقشه مناطق به صورت دقيق شناسايى شده 

است.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان افزود: وظايف شركت هاى خدمات رسان 

و امدادى در هر يك از مناطق تعريف شده است و محل استقرار آنها مشخص است.

طالبى بيان كرد: با توجه به تدوين و ارايه اين ســناريو، در صورت بروز زلزله نيازى به 
دريافت اطالعات مناطق و جمعيت ساكن در آن يا تجمع چند دستگاه خدماتى در يك 

منطقه و حضور نيافتن در مناطق ديگر نخواهيم بود.
وى اظهار داشــت: تمرين آمادگى در برابر زلزله شامل 2 بخش مقياس بزرگ و كوچك 
است كه به علت فراوانى زلزله در نهاوند يك نوبت تمرين (مانور) مقياس بزرگ برگزار 

شد و دستگاه ها در نواحى پيش بينى شده مستقر شدند.
مديركل مديريت بحران استاندارى همدان اضافه كرد: تاكنون 200 تمرين مقياس كوچك 
شــامل دورميزى برگزار شده است كه هر يك از دستگاه ها به صورت مجزا اين تمرين 

را انجام دادند.

بانك اطالعاتي مديران كامل نيست
فيض ا... مظفرپور »

  روز شــنبه 10 آذر 97 رســانه ها خبر بازنشستگي و خداحافظي 
3 مدير اســتاني به علت قانون منع بكارگيري بازنشســتگان را اعالم 
كردند. اين افراد عبارت بودند از رضا قياســي معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار- علي تعالي فرماندار همدان و 
هاشم صوفي مدير كل پدافند غيرعامل استانداري، آنگونه كه در خبرها 
درج شده حكم بازنشســتگي اين افراد از طرف وزارت كشور صادر 
شــده است و به دنبال آن سعيد شــاهرخي با تشكر از زحمات آنان 
افرادي را به عنوان سرپرست جايگزين آنان نموده است. به طوري كه 
اعالم شــده آزادبخت سرپرست فرماندار همدان حكم گرفته است و 
بر اساس اعالم روابط عمومي استانداري سيدمحمود عسگريان نيز با 
حفظ سمت قبلي به عنوان سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي 
و توسعه منابع انساني استاندار را عهده دار شده است و عبدا... اميري 
نيز به عنوان سرپرست اداره كل پدافند غيرعامل استانداري از استاندار 

حكم گرفته است.
همچنين فرداي همان روز يعني يكشــنبه 11 آذر ماه رســانه ها به 
نقل از سيداســكندر صيدايي رئيس سازمان برنامه و بودجه استان 
در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا اعالم كردند امسال هيچ مديري در 

همدان بازنشسته نمي شود. 
وي ادامه مي دهــد اطالعاتي كه ما داريم حاكي از اين اســت كه 

مديران استان امسال بازنشسته نمي شوند. 
صيدايي ســپس به اين نكته تأكيد كرده است كه بازنشستگي اين سه 
مدير از طرف وزارت كشــور اعالم شده است اما بر اساس اظهارات 
خــود آنها و اطالعات ما موعد بازنشســتگي اين دو مدير يعني رضا 

قياسي و هاشم صوفي فرا نرسيده است.
 رئيس ســازمان برنامه و بودجه استان  در يك سخن همراه با تناقض 
آشــكار تأكيد مي كند كه ما اطالعات ريزي از مجموعه ســوابق رضا 
قياسي در دست نداشتيم. و بعد از اينكه خبر بازنشستگي وي از طرف 

وزارت كشور اعالم شد براي ما ايجاد سوال شده.
وي به اين نكته هم تأكيد كرده كه دستور داده تا اطالعات ريز مديران 
بررسي شــود تا مشخص شــود افراد ديگري نيز شامل بازنشستگي 

مي شوند يا نه.
و آيا موارد مشابهي در استان وجود دارد يا نه؟

آنچه مهم است اين نكته است بانك اطالعاتي مديران در استان كامل 
نيست و دستگاه هاي متولي نتوانسته اند. در دولت الكترونيك كه هدف 
آن شفافيت و تسريع در امور است. اطالعات مديران خود را به طور 
شفاف در اختيار داشته باشند و اينگونه هاي مصاحبه هاي شك برانگيز 
نيز نه تنها كمكي به شــفافيت اين موضــوع نمي كند بلكه ابهامات و 
شبهات جديدي در خصوص ســوابق مديران ايجاد مي كند. و براي 

مردم سواالت جديدي پيش مي آيد؟
به نظر مي رسد  رئيس ســازمان برنامه و بودجه استان  بهتر بود ابتدا 
اطالعات خود را از اين موضوع كاملتر نموده و بعد از بررســي ريز 
ســوابق مديران و مطمئن شدن از اينكه اين مديران بازنشسته نيستند 
اظهار نظر مي كرد زيرا همانطور كه خدا وي گفته حكم بازنشســتگي 
اين سه مدير از طرف وزارت كشور صادر شده و استانداري نيز آنها را 

اجرا نموه و ديگر راه بازگشتي براي اين افراد نمانده است. 
علي تعالي نيز خود نيروي وزارت كشور است و قطعاً اطالعات كاملي 
از ســوابق و طول مدت خدمت وي در دست وزارت كشور بود كه 

اقدام به صدور حكم بازنشستگي وي كرده است.
از طرفي نيز قرار اســت دستگاه هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات 
مجلس و سازمان بازرسي و هدف كشــور وابسته به قوه قضائيه نيز 
مديران با ســابقه باال و در آستانه بازنشســتگي را رصد نموده و در 
صورتــي كه افرادي از قانون تخلف نموده و علي رغم باز نشســتگي 
بــه كار خود ادامه دهند به دادگاه معرفــي خواهند كرد. و لذا به نظر 
مي رسد بازنشستگي به موقع مديران بازنشسته به نفع خود آنان است 
و به همين ســبب وزارت كشور پيشقدم شد و ابتدا معاون سياسي و 

14 استاندار را بازنشسته اعالم كرد. 
و نهاد رياســت جمهوري نيز 10 نفر از كاركنان خود را به خانه هاي 
خود فرســتاد از طرفي نيز وزارت كشور به شــهردار تهران و ساير 
شهرداران بازنشســته اعالم كرد كه بايد سمت هاي خود ترك كنند و 

دنبال كار و زندگي خود بروند.
به نظر مي رسد مقاومت در برابر قانون و آسمان به ريسمان دوختن براي 
نگهداشتن افرادي كه بيش از حد مجاز قانوني در دستگاه هاي دولتي فعاليت 
اداري كرده اند يك رويه شــده است كه اين رويه نااصواب بايد اصالح 
گرديده و همگان به ويژه متوليان امر به قانون گردن نهند كه اين به صالح 
ملك و ملك است و استناد كردن به گفته خود افراد كه من بازنشسته نيستم 
نمي تواند سندي براي اظهار نظر يك مسئول باشد. همانگونه كه بيش از نيز 
افرادي همانند شهردار تهران اعالم كرده بودند. بازنشسته نيستند ولي در 
نهايت بر اساس قانون منع به كار گيري بازنشستگان و اعالم نظر معاونت 
نظارت بر قوانين مجلس و معاونت حقوقي رياست جمهوري اين افراد 

بازنشسته اعالم شدند. و پست هاي اداري خود را ترك كردند.

مدير انجمن بين المللي ايران در جهان اسالم
 ايران در تنبلى مصرف گرايى 
به ترتيب اول و دوم جهان است

 نيروهاى سپاه، بسيج ومســئولين ، تالش و پويايي را در جامعه 
نهادينه كنند و مصرف گرايي و تنبلي را با فرهنگ سازي كاهش دهند.
مديــر انجمن بين المللــي ايــران در جهان اســالم در گردهمايي 
فرماندهان نواحي، مسئولين شجره طيبه صالحين و نخبگان فرهنگي 
بسيج استان گفت: اينكه عموم مردم بر اين باورند در آمريكا مشكل 
نيست  يك توهم است زيرا آمريكا با وجود داشتن درآمدهاي كالن 

بدهي هايش به اندازه 430 سال فروش نفت ايران است. 
محمدحســن قديمي ابيانه، در اين گردهمايى  كه با عنوان افزايش 
افول آمريكا از توهم تا واقعيت برگزار شــد فرهنگ ســازي و سالم 
سازي محاسبات در جامعه را بســيار با اهميت دانست و گفت: در 
پيچ تاريخي فرصت ها و تهديدات زياد است و ما براي نجات خود 

و جامعه بايد تهديدها را به فرصت تبديل كنيم.
عضو شــوراي بين المللي و ديپلمات انقالبــي در خاورميانه  افزود: 
دشــمنان از شــرايط اقتصادي جامعه ايران براي رسيدن به اهداف 
و ايجاد اغتشاشــات و تفرقه اســتفاده مي كنند كــه وظيفه همه ما 
به خصوص كســاني كه در بطن جامعه هســتند و قشرهايي مانند 
فرماندهان بسيج و مربيان است كه فكرها را به سمت واقعيت جامعه 
ببرند زيرا كه باور ناكارآمدي حكومت به دليل تصور رويايي و توهم 
از درآمد هاى واهى كشــور و نبود محاسبات درست از منابع كشور 

است كه واقعيت ندارد.
مدير انجمن بين المللي در جهان  اســالم، نقش صدا و ســيما را در 
تبليغات صحيح با اهميت دانســت و افــزود: يكي از باورهاي مردم 
اين اســت كه دولت موظف است  نيازهاي مردم را تأمين كند و اين 
توقع واهي باعث شــده مردم به تنبلــي و مطالبه گري روي آورند و 
ايران نخستين كشور در مصرف گرايي و دومين كشور در تنبلي باشد.

قديري ابيانه ساعت كاري مفيد در ايران را 22 دقيقه در روز دانست 
و گفت: اين در حالي اســت كه كشــورهايي مثًال كره، ژاپن و چين 

روزانه 12 ساعت كار مفيد انجام مي دهند.
همچنين آگاه نبودن مــردم از عدد هاى واقعى ودر آمد هاى دولت  
باعث شــده كه همه مشكالت جامعه به پاي حكومت نوشته شود و 
نياز اســت براي رفع معضالت اقتصــادي و اجتماعي همه مردم به 
كار و تــالش روي آورند. چراكه  30  درصد مشــكالت بى كارى 
و اقتصادى در تبــع آن اجتماعى  به دولت بر مي گردد و 70 درصد 

آن مردم مقصرند.

كارمندان به پويش 
«من هم آزمايش ايدز مى دهم» پيوستند

40 تــن از كاركنــان مركــز بهداشــت شهرســتان همــدان در يــك 
حركــت نماديــن بــا انجــام آزمايــش اچ.آى.وى بــه پويــش «بــراى 
ــم»  ــدز مى ده ــش اي ــم آزماي ــن ه ــود، م ــالمتى خ ــى از س آگاه

پيوســتند.
كارشناس برنامه اچ.آى.وى- ايدز مركز بهداشت همدان روز دوشنبه 
در حاشيه اين برنامه به ايرنا گفت: اين پوش با هدف كاهش هراس از 

انگ ايدز و اقدام براى آزمايش صورت گرفت.
مريــم جعفــرى افــزود: افــرادى كــه رفتــار پرخطــر داشــته انــد هــر 
ــه ويــروس اچ.آى.وى هســتند  ــودن ب ــه مبتــال ب چنــد مشــكوك ب

امــا نســبت بــه انجــام ايــن تســت امتنــاع مــى كننــد.
ــدز از  ــروس اچ.آى وى اي ــش وي ــن آزماي ــه داد: بنابراي وى ادام
كاركنــان مركــز بهداشــت آغــاز شــد تــا ديگــر شــهروندان نيــز بــه 

انجــام آن ترغيــب شــوند.
ــدان  ــت هم ــز بهداش ــدز مرك ــه اچ.آى.وى- اي ــناس برنام كارش
ــروس اچ.آى.وى  ــه وي ــان ب ــش از زن ــردان بي ــت: م ــار داش اظه

ــتند. ــال هس ــدز مبت اي
ــدان  ــكى هم ــوم پزش ــگاه عل ــه اى در دانش ــزود: غرف ــرى اف جعف
ــدازى شــد و در  ــدز راه ان ــه اي ــا هــدف اطــالع رســانى در زمين ب
ايــن غرفــه كارشناســان عــالوه بــر اطــالع رســانى اقــدام بــه انجــام 

ــد. تســت اچ.آى وى كردن

1- با الحاق روســتاهاى حاشيه همدان به شهر  مخالفت شده است. 
گفته مى شــود شوراى شهر با درخواســت الحاق 4 روستاى حاشيه 
شهر به همدان مخالفت كرده اســت. گويا دليل اين اقدام جلوگيرى 
از افزايش حاشيه شــهر مى باشد. گفتنى است   على رغم شعارهاى 
قبلى براى كالن شــهر شــدن همدان گويا برخى ها تالش دارند تا با 
اين شــيوه جمعيت شهرى راافزايش داده و وعده محقق نشده خودرا 

جامه عمل بپوشانند!
2- گرانى بيش از پيش كاال ولوازم خانگى شــيوه هاى فروش متنوع 
ايجادكرده است. گفته مى شــود برخى شركت هاى ليزينگ فروش 
كاالى خانگى دركشــورراه اندازى شده اســت. گويا اين شركت ها 

شرايط خريد با تسهيالت ويژه براى خريداران ارائه ميدهند.
گفتنى اســت تجربــه ليزينگ خــودرو وبرخى تخلفهــا نگرانى از 

سودجويى را افزايش داده است.
3- گروههاى سياســى پيگير تغييرات معاونان علوم پزشكى هستند. 
گفته مى شود در اين زمينه يكى از احزاب استان اقدام به صدور بيانيه 
كرده است. گويا بركنارى معاونانى كه گفته مى شود از حاميان دولت 
مى باشند با واكنش تند مواجه شده است. گفتنى است پيش از اين نيز 

برخى از افراد واحزاب به وزير بهداشت نامه نوشته بودند.

 سرپرســت معاونــت سياســى، امنيتى 
اســتاندارى همدان خطاب به مديران استان 
گفت: به منظور تشــريح 40 سالگى انقالب 
چاپ بروشور و كارهاى كليشه اى تأثيرگذار 

نيست، نوآور باشيد.
ابوالقاسم الماسى در ستاد چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى استان همدان سخنان 
خود را با گاليه از دستگاه ها و مديران آغاز 
كرد و افزود: بســيارى از مديران بزرگى و 
اهميت كار را درك نكردند چراكه قرار است 
40 سال اقتدار انقالب و دستاوردهاى آن را 

به رخ جهانيان بكشيم.
وى با بيان اينكه 40 سالگى انقالب فرصت 
مناســبى اســت كه بايد جدى گرفته شود، 
تأكيد كرد: حضور مديران در اين جلســات 
الزامى است اما مشاهده مى شود كه برخى از 
مديران كل حتى در حد معاونت هم نماينده 

معرفى نكردند و در جلسه شركت نكردند.
سرپرست معاونت سياسى، امنيتى استاندارى 
همدان با بيان اينكه هر مقطع انقالب اسالمى 
حرف هاى بسيارى براى گفتن دارد، تصريح 
كرد: الزم است ديد خود را وسيع تر كرده و 
نسبت به 40 سالگى انقالب كه دشمن براى 

آن برنامه دارد، جدى تر باشيم.
به گزارش فارس، الماسى با اشاره به اينكه با 
اشاره به اينكه بايد از ابزارهاى جديد براى 
پاسخ به شبهات اســتفاده كنيم، خاطرنشان 
كرد: متأســفانه كارگروه ها برنامه روشــن 
و واضحى متناســب با شــرايط امروز ارائه 

نكرده اند.
 بايد از عظمت 40 ســال انقالب 
توجيه  مسئوالن  از  برخى  اما  بگوييم 

نيستند
وى تأكيد كرد: نبايد به كليشــه ها بســنده 
كــرد بنابراين همه مديران بايد با جديت به 
برنامه هاى 40 ســالگى انقالب ورود كنند 
و هيچ توجيهى بــراى ارائه ندادن برنامه ها 

وجود ندارد.
سرپرست معاونت سياسى، امنيتى استاندارى 
همدان با بيان اينكه جمعيت كثيرى از مردم 
و نسل امروز انقالب اسالمى و هشت سال 
دفاع مقدس را به چشم خود نديدند، اظهار 
كرد: بايد اين رويدادهاى بزرگ براى مردم 
به خوبى تدوين شــود تا نگاه صحيحى به 
رخداد هاى كشور پيدا كند و اگر نه دشمن 

نگاه خود را غالب مى كند.
وى با تأكيد بر اينكه دســتاوردهاى انقالب 
در حوزه هاى مختلف علمى، عمرانى، رفاه، 
اجتماعى  و... كم نبوده است، اظهار كرد: در 
كشور مشكالتى هســت و دشمن به دنبال 

استفاده از اين خألهاســت بنابراين ما بايد 
تمام قد وارد شويم جلوى توطئه را بگيريم.

الماســى با اشاره به اينكه امروز هم انقالب 
اسالمى از استحكام 40 سال قبل برخوردار 
است، افزود: امروز ما مى خواهيم از عظمت 
40 سال بگوييم اما به نظر مى رسد كه برخى 

از مسئوالن به خوبى توجيه نيستند.
الماسى با اشــاره به اينكه تنها به دهه فجر 
متمركز نشويد چراكه اين ايام تنها جزئى از 
40 سالگى انقالب است، گفت: امروز انتظار 
داشــتيم كه از مجموعه اقدامات انجام شده 

صحبت بشود كه رخ نداد.
 بايــد برنامه ها با محوريت مردم 

انجام شود
سرپرست معاونت سياسى، امنيتى استاندارى 
همدان با اشــاره به اينكه صدا و ســيما با 
همه كارگروه هــا هماهنگ باشــد، افزود: 
همه دستگاه ها در 40 سال گذشته اقدامات 
شايســته اى انجام دادنــد و بايد برنامه هاى 

مشاركتى با صدا و سيما توليد شود.
وى با بيــان اينكه بايد برنامه ها با محوريت 
مردم انجام شود، تصريح كرد: محور انقالب 
و پشــتيبان اصلــى آن مردم بودنــد و امام 
خمينــى(ره) نيز در نخســتين اقدام پس از 
پيروزى انقالب به رأى مردم رجوع كردند.

وى با بيان اينكه دسترسى  مردم به مسئوالن 
گاهى دشــوار مى شــود، افزود: تقاضاهاى 
مردم زياد نيست و بايد مديران در ميان مردم 
حاضر شــوند و حتى مورد نقد مردم قرار 
گيرند چراكه اين موضوعات باعث افزايش 

سرمايه اجتماعى مى شود.
 تقدير از 40 فعــال اجتماعى در 

همدان
مديركل دفتــر امور اجتماعى اســتاندارى 
همــدان هم گفــت: به مناســبت چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى از 40 فعال 

اجتماعى در همدان تقدير مى شود.

مهــرداد نادرى فــر با بيان اينكــه چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى از  اهميت 
كرد:  اظهــار  اســت،  برخوردار  بســيارى 
اميدواريــم خدمات و دســتاوردهاى نظام 
مقدس جمهورى اســالمى به خوبى تبيين 

شود.
وى گفت: به همين منظور ستاد ويژه اى در 
ســطح عالى كشور شكل گرفته و به تبع آن 

بايد در استان ها نيز تشكيل شود.
مديركل دفتــر امور اجتماعى اســتاندارى 
همدان از لــزوم تهيه و تدويــن خاطرات 
پيشگامان انقالب خبر داد و افزود: شناسايى 
40 فعال اجتماعــى در حوزه مقابله با فقر، 
اعتياد، حل مشــكل كودكان كار و تجليل از 
آنها و شناسايى 40 خير و تهيه كتاب درباره 

زندگى آن ها نيز بايد در برنامه باشد.
 راه اندازى كلينيك خانواده

مديركل دفتــر امور اجتماعى اســتاندارى 
همدان با بيــان اينكه 40 ســالگى انقالب 
فرصتى اســت براى بيان اقدامات و معرفى 
برنامه  آينده، خاطرنشــان كرد: بايد سرمايه 
اجتماعــى را ارتقا داده و ارتباط بين مردم و 
مســئوالن افزايش يابد و شكاف نسلى بين 

نسل امروز و نسل انقالب را از بين برد.
وى در ادامه به برخى از مســائل اجتماعى 
پرداخت و با اشــاره بــه اينكه براى كاهش 
طالق دو اقدام را در دســتور كار قرار داديم 
گفــت: راه اندازى كلينيك خانواده به منظور 
اجراى مشــاوره خانواده در نظر گرفته شده 
كه بايد دو مركز در همدان و مالير توســط 

جهاد دانشگاهى راه اندازى شود.
وى به استقرار حكمين قرآنى براى كنترل و 
كاهش طالق در 6 شهرستان استان خبر داد.

نادرى فر ادامــه داد: برنامه ويژه براى ايجاد 
اشتغال زنان بى سرپرست كه سال گذشته در 
فنى وحرفه اى آموزش ديدند در نظر گرفته 
شــده كه بايد توسط بهزيســتى و اداره كل 

زندان ها دنبال شود.
مديركل دفتــر امور اجتماعى اســتاندارى 
همدان از اجراى تســت الكل در جاده هاى 
برون شهرى براى كاهش تصادفات خبر داد.

وى گفــت: دولت بودجه ويــژه در حوزه 
مناطــق حــاد و بحرانــى، اجــراى برنامه 
اشــتغالزايى براى مناطق محروم شهرستان 

فامنين در نظر گرفته است.
نادرى فر افزود:  طرح فرهنگى و ورزشــى 
براى ارتقاى نشــاط اجتماعى در حاشــيه 
شــهر هاى همدان، مالير، نهاوند، اسدآباد و 

فامنين اجرا مى شود.
الوندى قائم مقام ســازمان صدا و ســيماى 
مركز همدان نيز برگزارى همايش اســتانى 
تابســتان  در  انقالب  دســتاوردهاى  تبيين 
گذشته، توليد سرود و فتوكليپ از شهداى 
انقالب، توزيع لوح فشرده از فيلم هاى ارزش 
و توزيع آن، اكران فيلم هاى ارزشــى، تهيه 
محتوا براى معرفى هرچه بهتر  دســتاوردها 
و انقالب هاى اســالمى، معرفى شخصيت 
هاى برجسته كشور و ايجاد سايت محتوايى 

فرهنگ سديد را از ديگر اقدامات برشمرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان نيز 
گفت: تبيين مبانى انقالب براى نسل جوان 
بــا هماهنگى برخى از فعــاالن فرهنگى و 
هنرى در قالب مقاالت و وركشاپ ها انجام 

مى شود.
عليرضــا درويش نژاد با بيــان اينكه تبيين 
نقش جوانان در پيــروزى انقالب را دنبال 
كرديم، اظهار كرد: كارگروه تأثيرات هنر در 
ماندگارى انقالب برگزار شد و تدوين كتاب 

هنر انقالب نيز در حال انجام است.
 كــم كارى در چهلمين ســالگرد 

انقالب قابل توجيه نيست
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
اســتان همدان گفت: كم كارى در چهلمين 
ســالگرد انقالب قابل توجيه در برابر خون 

230 هزار شهيد نيست.
با  فاضليــان  سيدحســن  حجت االســالم 
بيان اينكه جلســات شــوراى راهبردى و 
سياستگذارى از 17 شــهريورماه آغاز شد، 
اظهــار كرد: روز 17 شــهريورماه يك روز 
مقدس و ماندگار در تاريخ انقالب اسالمى 

است.
وى با بيان اينكه امسال يك ويژگى خاصى 
براى ســالگرد پيروزى انقالب محســوب 
مى شــود، افزود: يوم اهللا ســال جارى با 39

سال قبل متفاوت است چراكه چهلمين سال 
است و عدد 40 يك عدد گويا و رمزدار در 

آيين اسالم است.

سرپرست معاونت سياسى استاندارى همدان خطاب به مديران:

 كارهاى كليشه اى 
در 40 سالگى انقالب اثربخش نيست

رئيس شــوراى زكات كشور و نماينده 
ولى فقيــه در وزارت جهاد كشــاورزى 
گفت: تالش در حوزه زكات دلســوزى و 
توجه براى زندگى محرومان، مستضعفان 

و فقيران است.
حجت االسالم سيد رضا تقوى در شوراى 
زكات همدان افزود: تالش در مسير زكات 
بسيار مقدس و يك عبادت محسوب مى 

شود.
وى عنوان كرد: 16 هزار گروه جهادى در 
كشور فعاليت دارند كه مى توانند در حوزه 

جهاد نيز ورود پيدا كنند.
رئيس شــوراى زكات كشــور با اشاره به 
اينكه يكى از اركان اقتصاد مقاومتى توسعه 
كشــاورزى اســت افزود: هفت قلم از 9 
قلم كاال شامل زكات در حوزه كشاورزى 

است.
بــه گزارش ايرنــا وى ادامــه داد: هرچه 
كشاورزى توســعه يابد زكات نيز افزايش 
مى يابد و در نتيجه ســفره فقيران رنگين 

تر مى شود.
حجت االسالم تقوى اظهار داشت: كسانى 

كــه در حوزه زكات تالش مى كنند حكم 
الهى را در جهت گره گشــايى مشكالت 

مردم به اجرا در مى آورند.
نماينــده ولــى فقيــه در وزارت جهــاد 
كشاورزى تاكيد كرد: گندم از محصوالت 
راهبردى و جز محصــوالت غذايى مهم 
محسوب مى شــود و با خود كفايى نبايد 

هيچگاه نيازمند ساير كشور ها باشيم.
حجت االســالم تقوى ادامه داد: به بركت 
انقالب اســالمى و خون شهيدان فرصت 
ارايه خدمت در تمامى دستگاه هاى كشور 
فراهم شــده اســت و بايد از اين فرصت 

ايجاد شده نهايت بهره را برد.
وى اظهــار داشــت: جهاد كشــاورزى 
كننده  تامين  و  تغذيه  معيشــت،  وزارت 
امنيت غذايى مردم اســت و همه بايد در 
كنار مســئوالن اين مجموعه رونق را به 

سفره هاى مردم ببريم.
وى ادامــه داد: ســاماندهى زندگــى مــردم 
بايــد اولويــت مســئوالن قــرار گيــرد و در 
ــن معيشــت  ــال تامي ــه دنب ــير ب ــن مس اي

مــردم باشــند.

نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
شهر همدان نيز گفت: امروز جهان بشريت 
از فراموشــى ســنت هاى الهى و ترويج 

بدعت هاى شيطانى رنج مى برد.
آيت اهللا غياث الدين طه محمدى با اشاره 
به اينكه احياى نماز و احياى زكات روز به 
روز بالنده تر مى شود افزود: احياى زكات 
در مرحله اول به طالب جوان و پا به كار 
بستگى دارد تا در همه شهرها و روستا ها 
به ترويج فرهنــگ زكات در بين مردم و 

كشاورزان بپردازند.
وى اظهــار داشــت: آنهايى كــه زكات 
پرداخت مى كنند پــاداش يزرگى در اين 
دنيــا و جهان آخرت دارنــد و آنهايى كه 
زكات نمــى پردازند عذاب الهى شــامل 

حالشان مى شود.
آيــت ا... محمدى ادامــه داد: امروز مردم 
زكات را به نــگاه غرامت نبينند بلكه بايد 
بدانند زكات موجب تطهير انسان مى شود.

وى عنــوان كــرد: اگــر زكات به خوبى 
پرداخت شــود با اســتفاده درست از آن 

موجب ريشه كن شدن فقر مى شود.

رئيس شوراى زكات كشور:

تالش در حوزه زكات 
توجه به محرومان است

سامانه بارشى وارد همدان مى شود
 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: سامانه بارشى از اواخر 
امروز وارد اين استان مى شود و به صورت بارش باران و در ارتفاعات 

ريزش برف فعال است.
شهرام حكيمى در گفت و گو با ايرنا افزود: آسمان استان در 24 ساعت 
آينده صاف تا قسمتى ابرى همراه با وزش باد و نسيم صبحگاهى پيش 
بينى مى شــود.وى اضافه كرد: در نقشــه هاى پيش يابى هواشناسى، 
ســامانه بارشى از عصر امروز آسمان اســتان را فرا مى گيرد و تا روز 
جمعه در اســتان اثر خود را مى گذارد.حكيمى ادامه داد: بارش ها به 
صورت باران و در ارتفاعات به صورت برف است و در برخى از نقاط 

ممكن است موجب آبگرفتگى معابر شود.

امسال
بيش از يك ميليارد تومان 
مستمرى به مددجويان 
همدان پرداخت شد

 يك ميليارد و 410 ميليون تومان مستمرى 
در هشت ماهه امســال به حساب مددجويان 
زيرپوشــش كميته امداد منطقه يك همدان 
واريزشده است.رئيس كميته امداد منطقه يك 
همدان به اهميــت برنامه هاى اجرايى كميته 
امداد براى رفع مشكالت نيازمندان پرداخت 
و اظهار كرد: تعامل بــا اتحاديه ها و اصناف 
براى تخفيف و رايگان شدن مجوز و پروانه 
كسب مجريان طرح هاى خودكفايى، كمك به 
خانواده هاى زيرپوشــش در قالب طرح هاى 
كوثر، جشــن عاطفه ها و نيكوكارى خواسته 
ماست.جعفر بهرامى خشنود در گفت وگو با 
فارس براى تعامل و بهره مندى هرچه بيشتر 
از ظرفيت هاى مادى و معنوى اتاق اصناف به 
توضيح برخى فعاليت هاى كميته امداد منطقه 
يك در هشت  ماهه امسال پرداخت و افزود: 
يك ميليارد و 410 ميليون تومان مســتمرى 
به حساب مددجويان زيرپوشش كميته امداد 
منطقه يك همدان واريز شــده است.رئيس 
كميته امداد منطقه يك همدان با اشاره به اينكه 
در ســال جارى 198 مددجو خودكفا شده و 
از چرخه حمايتى خارج  شــده اند، ادامه داد: 
600 پرونــده جديد نيز براى مددجويان اين 

نهاد تشكيل شده است.
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سازه هاى آبخيزدارى تويسركان آبگيرى شدند
 بارش هاى اخير منجر به آبگيرى سازه هاى آبخيزدارى طرح كنجوران اين شهرستان شده است.

رئيس اداره منابع طبيعى تويســركان گفت: طرح حوزه آبخيز كنجوران به مساحت چهارهزار و 100 
هكتار شامل چهار روستا است كه براى اجراى اين طرح 10 ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملى 

اختصاص يافت.
كامران كيانى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اجراى اين طرح از هفته دولت آغاز شده و بندهاى 

سد مالتى، گابيونى و خشكه چين با 40 درصد پيشرفت در حال ساخت است.
رئيس اداره منابع طبيعى تويســركان افزود: آبگيرى در پشت سازه ها و سدهاى احداث شده منجر به 
جذب رسوب، تقويت آب هاى زيرزمينى، مهار آب هاى سطحى و جلوگيرى از هدر رفت آب شده 

اســت. كيانى توضيح داد: در گذشــته پس از بارش باران شاهد بروز سيالب بوديم كه با ساخت اين 
سازه ها، روان آب پشت آن جمع شده و عالوه بر جلوگيرى از رسوب خاك موجب تعذيه سفرهاى 

زيرزمينى و افزايش و باال آمدن آب چاه ها مى شود.
وى ادامه داد: 700 ساله زمان براى بدست آمدن يك سانتيمتر خاك طول مى كشد بنابراين با ايجاد سازه 
ها و سدها مى توان از رسوب و هدر رفت خاك هنگام بارندگى شديد و بروز سيالب، جلوگيرى كرد.

رئيس اداره منابع طبيعى تويســركان بيان كرد: در حوزه آبخيز كنجوران اين شهرســتان 30 هكتار كپه 
كارى و 10 هكتار جنگل كارى با گونه هاى بومى منطقه صورت گرفته است.

كيانى افزود: قرار اســت 10 هكتار جنگل كارى مشــاركتى با همراهى مردم و ســاكنان حوزه آبخيز 
كنجوران صورت گيرد..

خبـر

ميدان "وحدت اسالمى"
 در فامنين ايجاد مى شود

 با مشاركت و همكارى امام جمعه همدان و شهردارى فامنين ميدان 
وحدت اسالمى در اين شهرستان احداث مى شود. 

به گزارش روابط عمومى شــهردارى فامنين شهردار فامنين در جلسه 
هم انديشــى كه در دفتر امام جمعه همدان و باحضور حضرت آيت 
ا... غيات الدين طه محمــدى برگزار بود در خصوص احداث ميدان 
وحدت اســالمى در فامنيــن جزييات طرح معمــارى اين ميدان كه 
برگرفته از معمارى اســالمى ايرانى اصيل و بومى اســت توضيحاتى 

ارائه داد.
در ادامــه امام جمعه همدان و نماينده ولى فقيه در اســتان با تاكيد بر 
ساماندهى بازار و ميدان مسجد جامع شهر بر لزوم نامگذارى بزرگان 
تاريخ فامنين هم چون مجتهد ارزشــمند آقاى جنــاب بر ميادين و 
خيابانهاى شــهر تاكيد كرد. محمدى با ابراز خرســندى از پيگيرى و 
تحقق طرح زيباى ميدان وحدت اســالمى توسط شهردارى فامنين ، 
آن را آغازگر ايجاد مركز هويتى براى مجموعه مركزى شــهر فامنين 
برشــمرد. در حاشــيه اين ديدار امام جمعه همــدان قطعه زمينى به 
مساحت 305 متر مربع واقع در محدوده ميدان وحدت اسالمى را به 

شهردارى فامنين اهدا كرد .

20 هكتار جنگل كارى در منطقه چهاردولى 
اسدآباد

 مدير اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان اسدآباد از احداث 
و ايجــاد 20 هكتار جنگل  دستكاشــت در منطقــه چهاردولى اين 

شهرستان خبر داد.
قباد پيرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين جنگل كارى با قرارداد 
2 ماه و اعتبارى افزون بر 600 ميليون ريال از محل اعتبارات صندوق 
توســعه ملى در راستاى زيســت محيطى، توسعه فضاى سبز، كاهش 
آلودگى و بهبود معيشت و اقتصاد جوامع محلى در دست انجام است.
وى با بيان اينكه امروزه يكى از شاخصه هاى توسعه جوامع جنگل كارى 
محسوب شده، افزود: در حال حاضر سرانه جنگل اسدآباد به ازاى هر 
نفر 40 متر بوده كه با اين ميزان سرانه شهرستان اسدآباد داراى كمترين 

سرانه فضاى سبز است.

انشعاب غير مجاز در تويسركان 
به مجاز تبديل شد

 مديــر امور آب و فاضالب روســتايى تويســركان از تبديل 80 
انشعاب غير مجاز به مجاز در اين شهرستان خبر داد.

محمد الوندى با اشــاره به وجود انشــعابات غير مجاز در تويسركان 
اظهار كرد: در راســتاى جلوگيرى از هدررفت آب كشف 172 مورد 
انشــعاب غيرمجاز در هشت ماهه سال جارى عملياتى شد كه از اين 

تعداد تاكنون 80 مورد تبديل به مجاز شده است.
وى گفــت: امســال تعميــر و تجهيــز الكتروپمپ و بازســازى 
موتورخانه و حوضچه هاى ســرچاه در 13 روستا به منظور ارتقاى 
عملكرد آبرسانى و جلوگيرى از هدررفت آب در دستور كار قرار 
گرفت كه در ايــن رابطه عمليات اجرايى در بــازه زمانى تعريف 

شده امكانپذير شد.
مدير امور آب و فاضالب روســتايى تويســركان با بيان اينكه در اين 
مدت بهســازى و اليروبى دو دهنه چشــمه، يك رشته قنات و يك 
حلقه چاه نيز به منظور افزايش و بهبود كيفيت آبرســانى مورد توجه 
قرار گرفت عنوان كرد: 70 متر فنس چاه در روســتاى «وردآورد عليا» 

نيز انجام شد.
وى به اجرا و اصالح 15 هزار و 500 متر خطوط شبكه توزيع و انتقال 
آن به 13 روستا به منظور اجراى مديريت مصرف اشاره كرد و اظهار 
كرد: تعميرو رفع نشتى مخزن روستاى «كمانگران» به منظور جلوگيرى 

از هدر رفت آب و ارتقاى كيفيت اب شرب عملياتى شد.

اسدآباد انجمن معلوالن نياز دارد
 معاون فرماندار شهرستان اسدآباد بر ضرورت راه اندازى و پيگيرى 

انجمن معلوالن در اين شهرستان تأكيد كرد.
به گزارش ايسنا،، يزدان آزرمى در نشست با معلوالن شهرستان اسدآباد 
اظهار كرد: تشكيل انجمن ها و سازمان هاى مردم نهاد در همه حوزه ها 
هر چه گســترش يابد دولت از اين تشكل ها حمايت بيشترى خواهد 
كرد كه به طــور قطع انجمن هاى معلوالن در اين راســتا از اولويت 

ويژه اى برخوردار است.
وى در ادامــه با بيان اينكه معلوالن اگر مى خواهند مطالبه اى داشــته 
باشند، در هر زمينه اى سقف مطالبات خود را باال ببرند، افزود: بايد با 
مكفى بودن مستمرى معلوالن موجبات شكوفايى و باال رفتن استعداد 
معلوالن را فراهم كرده و معلوالن نيز ســقف مطالبات خود را ارتقاء 

دهند. 
آزرمى با تأكيد بر ترويج مباحث گفتگومحور تحت عنوان گفتمان هاى 
سياســى، اجتماعى، فرهنگــى و اقتصادى بين مســئوالن و معلوالن 
اسدآبادى تصريح كرد: در بسيارى از موارد پيگيرى و دقت نظر، تالش 
و ايفاى نقش معلوالن بيشــتر از ساير اقشار جامعه بوده كه اين امر از 

نقش موثرى در تأثيرگذارى جامعه برخوردار است.

تأكيد فرماندار كبودراهنگ بر اجرايي شدن 
تمام مصوبات جلسات 

 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيام: بزرگتريــن ويژگي مديران 
مســئوليت پذير است و همه مســئوالن بايد صادقانه و خالصانه براي 

مردم خدمت كنند.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در جلسه شوراي 
فرهنگ عمومي از اجرايي نشدن برخي از مصوبات جلسات گله مندي 
كــرد و گفت: مديران بايد همه مصوبات جلســات را اجرايي كنند و 

جوابگو باشند چرا كه بي جوابي بي احترامي است.
حجت ا... مهدوي خاطرنشــان كرد: نتيجه تمام جلسات بايد خدمت 
خالصانه و بي منت و شبانه روزي به مردم و رضاي خدا باشد بنابراين 
مديــران بايد با اجرايي كردن مصوبات خدمات صادقانه خود را براي 

مردم به اثبات برسانند.
وي همچنيــن افزود: با توجه به اينكه در برخي از موارد جشــن هاي 
عروسي در كبودراهنگ بيش از ساعات پاياني شب (بعد از 12 شب) 
طول مي انجامد تأكيد كرد: همه ادارات و عوامل بايد دست در دست 
هم دهند و براي اين سلســله كه تبديل به يك معضل شــده اســت 
چاره اي بينديشند تا به امنيت و آسايش و رفاه مردم در اين گونه موارد 

آسيبي وارد نشود.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشســت تأكيد كرد: در شركت ها، 
كارخانجات و ادارات بايد نماز جماعت برگزار شــود و خوشبختانه 
در شهرستان كبودراهنگ نماز جماعت توسط امام جماعت در ادارات 
برپا مي شــود و اميدواريم شركت ها و كارخانجات خصوصي نيز اين 
فرهنگ را نهادينه كنند تا نمــاز اول وقت در همه اين اماكن خوانده 

شود.
حجت االسالم و المسلمين نقي باقري همچنين افزود: متأسفانه براي 
نمازخانه عليصدر اقداماتي انجام نشــده و موجب اعتراض مسافران 
شده است و با توجه به اينكه استان همدان قرار است قطب گردشگري 
ايران معرفي شــود مسئوالن بايد هر چه سريعتر براي رفع اين مشكل 

نيز اقدامات الزم را انجام دهند.
دبير ستاد اقامه نماز شهرستان نيز در اين نشست گفت: در تمام اداراتي 
كه بيش از 10 نفر پرســنل دارند نماز جماعت برگزار مي شود و 20

اداره دولتي، دو مركز و 3 منطقه نظامي در اين شهرســتان اقامه نماز 
جماعت را داريم همچنين 132 آموزشگاه داراي نمازخانه هستند و در 

28 مدرسه نماز جماعت توسط روحاني بر پا مي شود.
و در مابقي مدارس نيز توسط عوامل آموزشگاه نماز جماعي برپا است 
و از 157 مسجد شهرســتان در 126 روستا نماز جماعت برپاست و 
50 مسجد نيز داراي روحاني است و 45 باب خانه عالم در شهرستان 

وجود دارد و 3 باب نيز در حال ساخت است.
مهدي ســعادتمند افزود: شهرستان كبودراهنگ رتبه برتر اقامه نماز را 
دارد و به همين مناسبت از فرماندار اين شهرستان در اجالس استاني 

ستاد اقامه نماز تجليل شد.

چاه هاى آب اسدآباد در خطر رانش
 مدير امور آب و فاضالب شــهرى اسدآباد از تخريب و رانش 2

حلقه چاه آب شــرب شهرى از ابتداى سال تا كنون در اين شهرستان 
خبر داد.

محســن اكبرى در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر افزود: افزايش 
و مصرف آب كشاورزى چاه هاى مجاور از داليل رانش اين دو حلقه 

چاه آب شرب شهرى در اسدآباد بوده است.
وى بــا بيان اينكه با اخذ مجوز الزم براى تغيير محل يكى از چاه هاى 
رانش شده به زودى  اقدام خواهد شد، گفت: تغيير كاهش قدرت پمپ 
و مديريت آبدهى از ديگر اقداماتى است كه در رابطه با ديگر چاه آب 

شرب شهرى دچار رانش شده اين شهر انجام گرفته است.
اكبرى تعداد حلقه چاه هاى آب شــرب شــهر اســدآباد را 11 حلقه 
برشــمرد و تصريح كرد: متأسفانه ميزان آبدهى چاه هاى آب شرب در 
حال كاهش بوده به نحوى كه ميزان آبدهى يكى از چاه هاى آب شرب 

شهر از  50 ليتر در ثانيه به 15 ليتر تقليل يافته است.
وى همچنين با اشاره به رانش يك حلقه چاه آب شرب شهر اسدآباد 
در سال گذشــته يادآور شــد: رانش  و تخريب چاه هاى آب شرب 
يكى از بزرگترين دغدغه ها و نگرانى هاى امور آب و فاضالب شهرى 
اســدآباد بوده كه كنترل برداشت آب كشــاورزى از نقش موثرى در 

پيشگيرى اين موارد دارد.
مدير امور آب و فاضالب شــهرى اســدآباد اظهار كرد: به علت افت 
ســفره هاى آب زيرزمينى و تداوم اين روند ساليانه در دشت اسدآباد 
نياز به تأمين منبع جديد و حفر چاه جديد آب شــرب شهرى خواهد 
بود. وى با اشــاره به اينكه بر اســاس بافت زمين در دشــت اسدآباد 
كاهش مخازن آب زيرزمينى ايجاد فروچاله نمى كند، خاطرنشان كرد: 
براســاس بافت زمين شناسى در زمين اين دشت افزايش برداشت آب 
از ســفره هاى زيرزمينى، موجب كاهش منابع آب زيرزمينى و ايجاد 
حفره هايى شــده كه رانش زمين و تخريب چاه هاى آب را به همراه 

دارد.
اكبرى خاطرنشــان كرد: داشتن هيدروگراف دشــت اسدآباد بهترين 
حالت براى احياء ســفره هاى زيرزمينى و مديريت برداشــت مخازن 

زيرزمينى اين منطقه است.
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همدان پيــام:  كبودراهنگ،خبرنــگار   
كانون سالمت محله، بستري است جهت 
همكاري و همراهي ساختارمند، مسئوالنه 
و متعهدانه آحاد مردم براي ارتقاء عادالنه 

سالمت جامعه.
رئيس شبكه بهداشــت ودرمان شهرستان 
در مراســم افتتاح نخستين كانون سالمت 
محــالت شهرســتان با بيــان اين مطلب 
گفــت: افزايش مشــاركت افــراد محله 
براي سالمت جســمي، رواني، اجتماعي 
و معنوي ســاكنين محله، تقويت شادابي 
و اميد از طريق بهبود شــرايط محيطي و 
رعايت سبك زندگي سالم، افزايش اعتماد 
به نفس اهالي در خصوص اينكه خودشان 
مي توانند با مشــاركت داوطلبانه گام هاي 
موثرى براي ســالمت محلــه بردارند و 
اجتماعي  مســئوليت پذيري  حس  تقويت 
اهالي محلــه براي ســالمت از مهمترين 
در  ســالمت  كانون هاي  تشــكل  اهداف 

محله ها مي باشد.
حسن بهرامي با اشاره به اينكه كانون هاي 

ســالمت در راســتاي اجتماعــي نمودن 
و ســهيم شدن مردم در ســالمت جامعه 
اســت گفت: با تشكيل كانون سالمت در 
محالت شــهر و شهرســتان كبودراهنگ 
مشــكالت و مســائل و برنامه هاي حوزه 
سالمت در محله ميان معتمدين و افرادي 
آگاه و آموزش ديده كه به عضويت كانون 
درآمده انــد بررســي و در اولويت هــاي 

مختلف نقد و بررسي و رفع مي شود.
وي خاطرنشان ساخت ارتقاء خود مراقبتي 
ارتقاء فرهنگ ســالمت و ســبك زندگي 
ســالم، كاهش مراجعات غيــر ضروري 
به مراكــز درماني، ترويج زندگي ســالم 
در محالت، آمــوزش و... از جمله اثارى 
است كه با تشكيل كانون هاي سالمت در 

محالت شاهد آن خواهيم بود.
دانشگاه  اجتماعي  معاون  اجرايي  معاون 
علوم پزشــكي همدان نيز در اين مراسم 
با اشاره به راه اندازي كانون هاي سالمت 
در سرتاســر استان گفت: كبودراهنگ به 
عنوان چهارمين شهرســتان استان شاهد 

محله  ســالمت  كانون  نخســتين  افتتاح 
اســت كــه در ســال 97، 15 درصد از 
محالت شهرســتان بايــد از كانون هاي 

شوند. بهره مند  سالمت 
ســيامك حق جو افزود: اجتماعي شــدن 
سالمت در كشور به صورت ويژه در حال 
شكل گيري اســت كه اين اجتماعي شدن 
اركان هاي مختلفي دارد يكي از مهمترين 
اركان هــا مي توان به مشــاركت مردم در 
بحث ارتقــاء و تأمين ســالمت محالت 
اشــاره كرد، با تشكيل كانون هاي سالمت 
در محــالت و عضويت افــراد متعهد و 
مسئوليت پذير و مشــاركت همواره مردم 
و تبليغ و ترويج ايــن كانون ها در ارتقاء 
و افزايش فرهنگ ســالمت نقش بسياري 

دارد.
فرمانــدار كبودراهنگ نيــز در اين برنامه 
با اشــاره به وضعيت بهداشتي شهرستان 
گفت: وظيفه حكومت تأمين ســالمت و 
امنيت در جامعه اســت و تأمين سالمت 
همه اقشــار جامعه را شــامل مي شود و 

بهداشــت يعني بهترين زندگــي را بايد 
داشته باشــيم و براي محقق شدن اين امر 
سالمت  و  بايد صورت گيرد  پيشــگيري 

همگاني ترويج يابد.
وي ادامــه داد: براي ارتقاء ســالمت در 
جامعه، بعد از اســتان ها، شــهرها مراكز 
شــهري و روستايي، مشــاركت مردم در 
محالت را بايد ترويج داد و كاهش فاصله 
ميان مــردم و مســئولين و مردمي كردن 
مشــاركت ها ارتقاء ســالمت جامعه را به 
دنبال دارد چرا كه شــادي نشاط و پويايي 
يك جامعه از اجزاي آن جامعه كه محالت 

مي باشد شكل مي گيرد.

 بايد كنترل  بيشترى بر بازار و قيمت ها 
صورت گيرد.

فرماندار شهرســتان مالير در ستاد تنظيم 
و كنترل بازار با تأكيد بر نظارت دقيق بر 
بازار اظهار كرد: بايد كنترل بيشــترى در 
بازار صورت گيرد تا شرايط بهترى براى 

شهروندان مهيا شود.
بــاب ا... فتحى افــزود: در مــواردى كه 
نارضايتــى  وجــود دارد و موارد خالف 
قانون مشاهده شــود، بايد برخوردها نيز 

جدى ترى اعمال شود.
فرماندار شهرســتان مالير بــا بيان اينكه 
آموزش نيروهــاى واحدهاى صنفى بايد 
مد نظر باشــد افزود: اين آموزش ها بايد 
به  روز و مستمر باشــد تا در اذهان نقش 

بگيرد.
وى با اشــاره به افزايــش قيمت نان بيان 
كرد: قيمت نان اصالح  شده و بايد كنترل 
بيشترى صورت بگيرد تا در اين خصوص 

نيز مشكلى براى شهروندان پيش نيايد.

مورد  الســتيك هاى  كرد:  تصريح  فتحى 
نياز شهرستان تهيه و توزيع  شده و پيگير 

بخشى از كمبودها در اين زمينه هستيم.
وى افزود: بايد تالش شــود به  سالمت و 
بهداشــت مردم آسيبى وارد نشود كه جز 
با نظارت  و كنترل مستمر عملى نخواهد 

شد.
  به گزارش فــارس رئيس اداره صنعت، 
معدن و تجــارت مالير نيــز از انجام 7 
هزار و 662 مــورد بازرســى از ابتداى 
ســال تاكنون در مالير خبر داد و گفت: 
از اين تعداد يك هزار و 611 مورد تخلف 

شناسايى شده است.
 توزيع گوشت منجمد ادامه دارد

داريوش صفارى ارزش تخلفات كشــف 
شــده را نيــز 3 ميليارد تومان دانســت 
و افزود: بيشــترين تخلفــات مربوط به 
گرانفروشى، كم فروشى، عدم درج قيمت 

و عدم صدور فاكتور و... بوده است.
وى از انجــام يك هــزار و 290 مــورد 

بازرســى از نانوايى هاى مالير خبر داد و 
گفت: از اين تعداد نيز 223 مورد تخلف 
كشف و تخلفات شناسايى شده به مراجع 

براى رسيدگى اعالم شده است.
رئيــس صنعت، معــدن و تجارت مالير 
با اشــاره به افزايش قيمــت نان طى ماه 
گذشته گفت: در اين زمينه نظارت بيشتر 
بر كيفيت نــان نيز افزايش يافته اســت 
ضمن اينكه اگر آزادپزها و يا نانوايى هايى 
كه نان محلى توليد مى كنند افزايش قيمت 

داشته باشند غير قانونى است.
وى با اشاره به ثبات قيمت هاى كاالهاى 
اساســى در بازار بيان كرد: بر اساس آمار 
روزانه قيمت ها به ثبات رســيده و برخى 
قيمت هــا نيــز رو به كاهش اســت كه 
اميدواريم در آينده شــاهد ثبات بيشتر و 

روند كاهشى قيمت ها در بازار باشيم.
صفارى به آمار قاچاق كاال طى هشــت 
ماه گذشته اشاره كرد و افزود: 187 مورد 
بازرســى در اين زمينه انجام شــده و به 

همين تعداد نيز پرونده تشــكيل و براى 
رسيدگى به مراجع ارجاع شده است.

وى از توزيع 45 تن گوشــت منجمد از 
اول مهرماه در فروشگاه هاى شهرستان با 
قيمت 29 هزار تومان خبر داد و تصريح 

كرد: توزيع گوشت منجمد ادامه دارد.
رئيــس صنعت، معــدن و تجارت مالير 
گفت: توزيع 170 هزار تن برنج تايلندى 
هر كيلو به قيمت 4 هزار و 420 تومان و 
برنج هومالى هر كيلو به قيمت 5 هزار و 
620 تومان در فروشگاه هاى شهرستان در 

حال انجام است.
وى با اشــاره بــه اجراى طــرح ويژه 
نظــارت و بازرســى ويژه شــب يلدا 
توســط اداره صنعت و معــدن مالير با 
 15 از  مشــترك  گشــت هاى  همكارى 
آذرماه خاطرنشــان كرد: همشهريان هر 
نــوع تخلــف را با تلفــن گوياى 124

در ميــان بگذارنــد تا در اســرع وقت 
شود. رسيدگى 

نخستين كانون سالمت محالت در كبودراهنگ افتتاح شد 

فرماندار مالير:

كنترل  بيشترى بر بازار صورت گيرد

  حدود 450 تا 500 زباله گرد در همدان 
شناســايى شده كه در ســطح شهر مشغول 

زباله گردى و جمع آورى زباله هستند.
همدان  شــهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
گفت: از 500 زباله گرد، 230 تا 250 نفر از 
اين افراد تحت نظر سازمان مديريت پسماند 
توســط يك پيمانكار براى جمع آورى مواد 

بازيافتى در سطح شهر مشغول هستند.
وحيد على ضمير با بيــان اينكه به كارگيرى 
تمام اين افراد مورد نياز ما نيست، اظهار كرد: 
با توجه به اينكه زباله گردى از نظر اجتماعى 
مورد نكوهش است و براى برخورد و كنترل 
فعاليت اين افراد در قانون ابزارى انديشيده 
نشــده و جرم نيز تلقى نمى شود، مابقى اين 
افراد ساماندهى نشــده و در سطح شهر به 
صورت شخصى در حال زباله گردى هستند.

خط پردازش سايت دفن زباله همدان پس از 
2 سال محقق مى شود 

على ضميــر  با اشــاره به اينكــه يك خط 
پردازش ســايت دفن زباله به مدت حدود 
2 ســال به داليل يكسرى  مشكالت كارى 
مســكوت مانده بــود، بيان كــرد: پنج ماه 
اســت كه جدى به اين روند ورود كرديم و 
سرمايه گذار بخش خصوصى و ما تعهداتى 
داديم و مشــكالتى هم كه با ســرمايه گذار 
بخش خصوصى بوده، كامال مرتفع شــده 

است.
وى با بيان اينكه ظرف يك ماه آينده عمليات 
اجرايى يك خط پردازش سايت دفن زباله 
محقق مى شود، افزود: با راه اندازى اين خط 
پردازش، زباله هاى ســطح شهر به صورت 

كامل به آنجا مى رود.
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان 

ادامه داد: در حال محوطه سازى هستيم و 
ســرمايه گذار نيز در حال اورهال(بازبينى، 
بررســى و معاينه كردن) دستگاه ها بوده و 
مشــكالتى كه در گذشــته بوده رفع شده 

است.
وى با اشــاره به اينكه متوســط توســط 
روزانــه زباله در همدان 450 تن اســت، 
گفت: ســرانه زباله توليدى همدان روزانه 
810 گرم است كه توليد زباله همدان چند 

10 گرمى از سرانه كشورى بيشتر است.
 همدان 10 مركــز بازيافت زباله 

دارد 
وى با اشــاره به اينكه 10 مركــز بازيافت 
زباله در سطح شهر همدان داريم، بيان كرد: 

ايستگاه هاى بازيافت زباله به صورت روزانه 
در حال فعاليت هستند و شهروندان در ازاى 
تحويل زباله به اين ايستگاه ها، مواد شوينده 

دريافت مى كنند.
على ضمير با اشــاره به اينكه 300 نفر كار 
جمع آورى زباله را با 60 دســتگاه ماشين 
حمل زباله در ســطح شهر انجام مى دهند، 
گفت: اين زباله ها ابتدا به ســكوى ميانى 
واقــع در بلــوار ملــت، پشــت ترمينال 
مينى بوس ها  مى رود و بعد از آن به سايت 
دفــن زباله در 14 كيلومترى شــهر انتقال 
مى يابــد.وى يادآور شــد: بعضى مواقع در 
نقاط مركزى و پرتردد شهر اين جمع آورى 
زبالــه در چند نوبت از شــبانه روز صورت 

مى گيرد كه ايده آل جمع آورى زباله از سطح 
شــهر باتوجه به هزينــه و نيرويى كه از ما 
مى گيرد يك روز درميان اســت كه به علت 
عدم رعايت برخى از شــهروندان و انتشار 
ميكروب و آلودگى ناشــى از تجمع زباله ها 

اين روند به صورت روزانه انجام مى شود.
على ضمير با بيان اينكــه با همكارى مردم، 
شــهر تميزترى خواهيم داشت، اظهار كرد: 
شهروندان زباله هاى خود را ساعت 9 شب 
بيــرون بگذارند، تفكيك زبالــه را رعايت 
كنند به طوريكه در اين راســتا ايستگاه هاى 
بازيافــت اين مواد را مجدد به چرخه توليد 
بازمى گردانــد كــه ايــن كار داراى صرفه 

اقتصادى است.

5 هزار زباله گرد درهمدان شناسايي شد



Y K

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

چهارشنبه  14 آذر ماه 1397  شماره 3353 

4

خبـر

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

خبـر

بـرخبرخبر
خ

تأكيد رهبر انقالب بر اهميت و لزوم اجراى 
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان

 رهبــر معظم انقالب اســالمى در ابتداى جلســه درس خارج 
فقه ضمن تأكيــد بر اهميت و لزوم اجراى قانــون منع به كارگيرى 
بازنشســتگان، توضيحاتى درخصوص برخى خألهاى اين قانون و 
درخواســت هاى برخى مسئوالن از ايشــان براى كسب مجوزِ ابقاء 

تعداد معدودى از مديران بازنشسته، بيان كردند.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطالع رســانى دفتــر مقام معظم رهبرى، 

جلسه درس خارج فقه حضرت آيت اهللا خامنه اى برگزار شد.
متن بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى به اين شرح است:

ديروز يكى از آقايان بعد از درس تشريف آوردند جلو بعد از درس 
كه مى بينيد همينطور يُسرعوِن إلينا  

ِ ى معظم له و حضار) و با اوقات تلخــى تمام گفتند كه اين  (خنــده 
بازنشســته هايى كه طبق قانــون بايد بركنار بشــوند، اينها را برمى 
گردانند و اين را به پاى شــما مى نويسند، يعنى به پاى من. البته اين 
محبت است، اين نشــان دهنده ى اين است كه اين برادرمان نسبت 
به اين كه يك چيزى را به ما نسبت مى دهند كه ايشان نمى پسندد، 
ناراحت اســت. منتها اشــكالش اين بود كه ســر من داد مى كشيد. 

ِ ى معظم له و حضار) (خنده 
ــا! چــرا داد مــى  ــه ايشــان يــك قــدرى تنــد گفتــم آق مــن هــم ب
ــذرت  ــم مع ــان ه ــتيم از ايش ــا خواس ــال م ــر ح ــه ه ــيد؟! ب كش

ــم. ــى كني خواه
طلبه: من معذرت مى خواهم. ببخشيد.

معظم له: خيلى خب، ما هم از شما معذرت مى خواهيم.
ايــن قانــون بازنشســتگان، يــك قانــون بســيار خوبــى اســت. ايــن 
از آن قوانينــى اســت كــه مــا بــه آن احتيــاج داشــتيم، جايــش هــم 
ــى را  ــه ى بســته ى مديريت ــع حلق ــون در واق ــن قان ــود. اي ــى ب خال
كــه گاهــى اوقــات در بعضــى از جاهــا ســال هــاى ســال طــول 
ــى  ــد، م ــاز ميكن ــته را ب ــى بس ــه ى مديريت ــن حلق ــد، اي ــى كش م
شــكند، راه را بــراى جــوان هــا مــى گشــايد كــه بتواننــد خودشــان 

را برســانند بــه مراكــز مديريتــى. 
بنابراين اصل قانون، قانون خوبى اســت منتها اطالق قانون، اطالق 
درستى نيســت يعنى اينكه هر بازنشسته اى بايد به كار گرفته نشود، 
اين اطالق درســت نيســت. چون بعضى از افراد هســتند بله، مثًال 
سى ســال هم خدمت كرده اند، بازنشســته هم شده اند، فرض كنيد 
كه بيست ســاله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حاال هم يك 
مردى چهل و هشت ســاله، پنجاه ساله است، وقت كارش است و 
تجربه ى خوبى هم پيدا كرده، جايگزين هم ندارد؛ اين اســت ديگر؛ 
قانون اين را هم شــامل ميشود، اما شمول قانون نسبت به اين جور 
آدمهائى كه كم و بيش پيدا ميشــوند، ممكن اســت زياد هم نباشند، 
درست نيست. خب حاال آن مسئول، آن مدير چه كار كند برخالف 
قانــون؟ اينجا به فكر واليت فقيه مى افتند كه باالخره ولى فقيه اجازه 
بدهد. مى آيند از ما ســؤال ميكنند، ما هم مواردى را، بنده اينهايى را 
كه نســبت به آنها مى آيند ســؤال ميكنند كه نميشناسم، مگر بعضى 
معدودشان را؛ ممكن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسيم؛ معدودى 
از آنها را ميشناســيم، آنهايى را هم كه نمى شناسيم، اگر به آن مدير 

اعتماد داشته باشيم قبول ميكنيم.
 مســئله اين است و اّال اصل اين قانون، قانون خوبى است، بايد هم 
اجرا بشــود و بهترش هم همين اســت كه خود نمايندگان محترم 
مجلس قانون را جورى ترتيــب بدهند و اصالح كنند كه ديگر اين 
اشكاالت پيش نيايد، مجبور نشــوند كه به اجازه ى رهبرى متوسل 

بشوند.
ــون  ــاه 97 قان ــالمى دوم مردادم ــوراى اس ــس ش ــدگان مجل  نماين
ــاى  ــالح و محدوديت ه ــتگان را اص ــرى بازنشس ــه كارگي ــع ب من

ــد. ــال كردن ــون اعم ــن قان ــدى را در اي جدي
27 شــهريورماه نيــز رييــس جمهــورى در اجــراى اصــل يكصــد و 
بيســت و ســوم قانــون اساســى جمهــورى اســالمى ايــران آن را بــه 
«ســازمان ادارى و اســتخدامى كشــور» ابــالغ كــرد و 31 شــهريور 

در روزنامــه رســمى كشــور بــه چــاپ رســيد.
ــان در  ــرى جوان ــه كارگي ــدف ب ــا ه ــه ب ــون ك ــن قان ــاس اي براس
ــتانداران،  ــد، اس ــب ش ــه و تصوي ــى تهي ــاى اجراي ــئوليت ه مس
ــد  ــر از 50 درص ــران كمت ــران و ايثارگ ــان، وزي ــفيران، معاون س
ــوند و  ــى ش ــتگان م ــرى بازنشس ــه كارگي ــع ب ــون من مشــمول قان
ــتفاده  ــته اس ــروى بازنشس ــا از ني ــگاه ه ــن جاي ــوان در اي ــى ت نم

ــرد. ك
ــا  ــلح ب ــاى مس ــتگان در نيروه ــرى بازنشس ــه كارگي ــن ب همچني
مجــوز فرمانــده معظــم كل قــوا مجــاز اســت. وزارت اطالعــات نيز 
مــى توانــد تــا ســقف يــك درصــد از مجمــوع نيروهــاى شــاغل 
ــتگان  ــى از بازنشس ــر رده مديريت ــه در ه ــن وزارتخان ــمى اي رس

ــد. اســتفاده كن
بــه گفتــه جمشــيد انصــارى رييــس ســازمان امــور ادارى و 
اســتخدامى كشــور، 210 نفــر از مقــام هــا و مســئوالن دولتــى بجــز 
ــون  ــه قان وزارت اطالعــات و نيروهــاى مســلح مشــمول اصالحي
ــى  ــتگاه هاى دولت ــدند و دس ــتگان ش ــرى بازنشس ــه كارگي ــع ب من
ــراد  ــف و انتصــاب اف ــن تكلي ــه تعيي ــبت ب ــاه نس ــان م ــا 26 آب ت

ــد. ــدام كردن ــن اق جايگزي

بانك مركزى موظف به اجراى بخشودگى 
سودتسهيالت زير100ميليون تومان شد

 نماينــدگان مجلس با اصالح تبصره اى از اليحه بودجه 97، بانك 
مركزى را موظف به اجراى طرح بخشودگى سود تسهيالت زير صد 

ميليون تومان كردند.
به گزارش مهر، در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى، بررسى طرح 
اصالح قانون بودجه سال 97 در دستور كار صحن علنى مجلس قرار 

گرفت.
نمايندگان با اصالح تبصره 16 قانون بودجه 97 مقرر كردند ســقف 
بخشودگى سود تسهيالت زير يك ميليارد ريال مشروط به بازپرداخت 
اصل تسهيالت و بخشش جريمه هاى متعلقه، 73 هزار و 200 ميليارد 

ريال تعيين مى گردد.
هر يك از مشمولين بخشودگى سود تسهيالت زير يك ميليارد ريال 
مى توانند از زمان تصويب اين قانون، صرفاً يك فقره از بخشــودگى 

سود تسهيالت موضوع اين بند را استفاده كنند.
بانك مركزى موظف شد بدون رعايت مبلغ حداكثر تسويه، مطالبات 
بانك مركزى از بانك ها به تفكيك هر بانك مندرج درجدول ضميمه 
تبصره 35 قانون اصالح بودجه ســال 95، به اجراى طرح بخشودگى 

سود تسهيالت زير يك ميليارد ريال اقدام كند.
تســهيالت اتحاديه مركزى تعاونى هاى عشــايرى ايران در صورت 
بازپرداخت اصل آن، مشــمول بخشودگى سود و استفاده از مفاد اين 

حكم مى شود.

استيضاح وزير علوم تقديم هيأت رئيسه 
مجلس شد 

 عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى خبر داد: استيضاح 
وزيــر علوم با بيش از 70 امضا و در 10 محور تقديم هيأت رئيســه 

مجلس شد.
على اصغر يوسف نژاد در گفتگو با مهر، از ارائه استيضاح وزير علوم، 
تحقيقات و فناورى به هيأت رئيسه مجلس خبر داد و گفت: استيضاح 

وزير علوم با 10 محور تقديم هيأت رئيسه مجلس شد.

ارجاع بندى از قانون مربوط «مسكن مهر» 
به كميسيون برنامه و بودجه

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى، ماده اى از طرح اصالح قانون 
بودجه در مورد مسكن 99 ساله را به كميسيون برنامه ارجاع كردند.

به گزارش مهر، در جلســه علنى مجلس شــوراى اسالمى در جريان 
بررسى طرح اصالح قانون بودجه سال 97 بند 5 اين طرح به كميسيون 

برنامه و بودجه ارجاع شد.
براســاس بند 5 اين طرح، به وزارت راه و شهرسازى اجازه داده مى 
شــد در صورت درخواست مالكين اعيانى نسبت به واگذارى قطعى 
زمينهاى اجاره اى 99 ســاله پروژه هاى مسكن مهر با شرايط «نقد» و 
«نقد و اقســاط» حداكثر 5 ساله اقدام و درآمد حاصله را حسب مورد 
به حســاب دســتگاه ذيربط نزد خزانه واريز كنند. 100 درصد درآمد 
حاصله صرف اجراى طرح هاى زيربنايى و روبنايى مسكن مهر همان 

شهر خواهد شد.
وكالى ملــت با 179 رأى موافــق، 7 رأى مخالف و 5 رأى ممتنع از 
مجموع 243 نماينده حاضر در مجلس با ارجاع اين ماده به كميسيون 

برنامه و بودجه موافقت كردند.
علــى الريجانى در صحن مجلس اعالم كــرد: بايد نرخ موضوع اين 
قانون مشــخص شــود زيرا در حال حاضر براى دولــت ابهامى در 

خصوص قيمت آن ايجاد شده است.

ظريف نبايدمعاهده پاريس را امضا مى كرد

 عضو فراكسيون اميد مجلس گفت:معاهده پاريس را يك بار وزير 
خارجه از ســوى سازمان محيط زيست، امضا كرده در حالى كه طبق 

قانون تا معاهده اى به تصويب مجلس نرسد، قابل امضا نيست.
على ابراهيمى عضو كميســيون كشــاورزى مجلس شوراى اسالمى 
در گفتگو با مهر با اشــاره به معاهده پاريس اظهار داشــت: كشور ما 
تعهدات مربوط به معاهده پاريس را بســيار واضح، آشــكار و با قيد 
درصد پذيرفته اســت كه از ديد مــا اين امر محدوديت هايى را براى 

كشور در مسير توسعه ايجاد خواهد كرد.
وى اظهار داشــت: نقش مــا در ايجاد گازهاى گلخانــه اى به اندازه 
كشورهاى توسعه يافته نيست. پذيرش اين محدوديت ها به اين شكل 
غيرمنطقى است. ما جزو كشورهايى هستيم كه سوخت فسيلى داشته 
و فروشــنده نفت خام هستيم. كشورهايى كه نقش بيشترى در ايجاد 
گازهاى گلخانه اى داشته اند بيشتر به صورت نسبى و ارشادى الزامات 

را پذيرفته اند.
ابراهيمى گفت: روســيه اجراى اين معاهده را به سال 2030 موكول 

كرده است و آمريكا به عنوان كشور صنعتى آن را نپذيرفته است.
عضو كميسيون كشاورزى مجلس با بيان اينكه مخالفت جدى با الحاق 
به اين موافقتنامه ندارم گفت: نســبت به زمان و نوع پذيرش تعهدات 
مشــكالت جدى وجود دارد كه بايد بازنگرى اساسى در اين اليحه 

انجام شود.

6 نفر از استيضاح كنندگان ظريف امضاى خود را 
پس گرفتند

 عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس گفت: 6 نفر از امضاكنندگان طرح 
اســتيضاح محمد جواد ظريف وزير امور خارجه امضاى خود را پس گرفتند و 

اين استيضاح حتما از حد نصاب مى افتد.
ــى  ــار داشــت: مجتن ــا اظه ــا ايرن «محمــد جــواد ابطحــى» در گفــت وگــو ب
ذوالنــورى رييــس كميتــه هســته اى و عضــو فراكســيون نماينــدگان واليــى 
مجلــس در حــال رايزنــى بــراى پــس گرفتــن امضــاى اســتيضاح كننــدگان 

وزيــر امــور خارجــه اســت.
وى افزود: بنده در نامه اى كه در دست وى ديدم، مشاهده كردم كه 6 نفر امضاى 
خود را پس گرفتند ولى خودم امضايم را پس نگرفتم.نماينده مردم خمينى شهر 

در مجلس ادامه داد: حتما اين استيضاح از حد نصاب مى افتد.

توضيحات نوبخت درباره اليحه بودجه 98 
در فراكسيون اميد

 عضو شــوراى مركزى فراكســيون اميد از حضور رئيس سازمان برنامه و 
بودجه در جلسه اين فراكسيون جهت ارائه توضيحاتى درباره اليحه بودجه 98 
خبر داد.به گزارش مهر، بهرام پارســايى عضو شــوراى مركزى فراكسيون اميد 
درباره جلســه اين فراكسيون با محمدباقر نوبخت اظهار داشت: رئيس سازمان 
برنامه و بودجه در اين جلســه توضيحاتى را درباره اليحه بودجه سال آينده و 

تمهيداتى كه دولت در اين اليحه در نظر گرفته است، به نمايندگان ارائه داد.
وى با اشــاره به اينكه همچنين نمايندگان در اين جلسه نظرات خود را درباره 
اليحــه بودجه 98 مطرح كردند، ادامه داد: نظر اعضاى اين فراكســيون آن بود 
كــه با توجه به بحث تحريم و احتمال كاهش بودجه، بايد برنامه ريزى جدى و 

عملياتى در اين زمينه صورت گيرد و جمع بندى هاى الزم انجام شود.

صيانت از امنيت كشور نبايد منجر به نقض حقوق 
شهروندان شود

 يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى درباره 
بازداشت افراد به اتهام نفوذ، گفت: صيانت از امنيت كشور نبايد منجر به نقض حقوق 
شهروندان شود.عليرضا رحيمى، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايرنا، دو مسأله در حوزه مسائل امنيتى را بسيار مهم دانست و اظهار كرد:   
اطال ع رسانى در مسائل امنيتى بسيار مهم است. به طورى كه عدم اطالع رسانى منجر به 
ايجاد شائبه در افكار عمومى و انتشار شايعات مى شود.او اضافه كرد: در مسائل امنيتى 
بايد توجه داشت كه صيانت از امنيت كشور نبايد منجر به نقض حقوق شهروندان 
شود و حقوق افراد نبايد به بهانه صيانت از امنيت ملى مورد تعدى قرار گيرد. بنابراين 
هم حفظ قانون و هم صيانت از امنيت كشور دو موضوع مهم است، اما نبايد با هدف 

از صيانت از امنيت كشور حقوق شهروندان را مورد تعرض قرار داد.

 آمريكا قادر نيست روابط تجارى ما را با 
منطقه و جهان قطع كند و بايد بداند مردم ما 
با كشورهاى منطقه و جهان روابط فرهنگى 
و اقتصادى و سياسى را حفظ خواهند كرد و 
ارتباطات خود را با همسايگان و كشورهاى 

اسالمى و جهان توسعه خواهيم داد.
رئيس جمهورى گفت: كه در سفر استانى به 
سمنان به سر مى برد در جمع مردم شاهرود 
با بيان اين كه امروز روز آزمايش و امتحان 
بزرگ تاريخى براى ملت ايران است افزود: 
امروز روزى اســت كه براى اولين بار بعد 
از 40 ســال مبارزه با دشمن ظالم و ستمگر 
(آمريكا) به پيروزى هاى كم نظيرى دست 
يافته ايم و ملت بزرگ ما نخواهد گذاشــت 

لبخند بر لبان دشمن نقش ببندد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحانى ابراز داشــت: آمريكا اعالم 
كرد كه ايران را از صادرات نفت محروم مى 
كند، اعالم كرد ايــران را از تبادل تجارى با 
دنيا باز مى دارد و مى خواســت ايران را در 
منطقــه و جهان منزوى كند و اعالم كرد در 
منطقه اهدافى دارد تا به آن ها دست يابد، اما 
ملت بــزرگ ما در تمام اين صحنه ها ثابت 

كرد كه پيروز نهايى اين نبرد خواهد بود.
وى گفت: آمريكا قادر نيست روابط تجارى 
ما را با منطقه و جهان قطع كند و بايد بداند 
در سراسر اين سرزمين مردم ما با كشورهاى 
منطقه و جهــان روابط فرهنگى و اقتصادى 
و سياسى شــان را حفظ خواهند كرد و ما 
ارتباطات خود را با همسايگان و كشورهاى 

اسالمى و جهان توسعه خواهيم داد.
روحانى افزود: آمريكا تالش مى كند اروپا را 
از ايــران جدا كند و در پى جدا كردن چين، 
هندوســتان و همســايگان از ايران است و 
ايران هراســى را در منطقه ترويج مى كند؛ 
ما دشــمن هيچ ملتى از همســايگان خود 
نيســتيم و نخواهيم بود و آمريكا نمى تواند 
بين ما و كشورهاى همسايه و نيز كشورهاى 
اسالمى تفرقه، نزاع و دشمنى ايجاد كند و ما 
روابط مان با جهان را روز به روز گسترش 

مى دهيم.
ايران اسالمى تهديدى براى هيچ ملتى نيست

رئيس جمهورى با اشــاره به اينكه آمريكا 
حداقل در دو ســه زمينه ناموفق بوده است، 
بيان كرد: در اولين مورد، در مبارزه با قدرت 
ايران كشورهاى جهان و سياستمداران جهان 
از آمريــكا حمايت نكردنــد، جز يكى دو 
كشور كوچك و رژيم منحوس صهيونيستى 
هيچ كشورى در دنيا از آمريكا حمايت نكرد.

مساله كم آبى ملى است
رئيس جمهورى در ادامه سخنان خود بيان 
كرد: مســاله آب است، كشــور در معضل 
كم آبى اســت و تقريبا اين مســاله در تمام 
استان هاى كشــور وجود دارد و در استان 

كويرى ســمنان اين موضوع بيشتر به چشم 
مى خورد.

انجام مطالعات الزم براى انتقال آب به مركز 
كشور

روحانى گفت: در عين حال نياز داريم آب 
را از حاشيه كشــور به مركز ايران بياوريم، 
آب مورد نياز برخى از استان هاى كشور را 
از آب هــاى جنوب، خليج فارس و درياى 
عمان و آب برخى ديگر از استان هاى كشور 
را بايد از درياى خزر تامين كنيم، اين مساله 
ملى اســت و به همه نكات آن توجه شده 

است.

روحانى:

 آمريكا قادر نيست 
روابط تجارى ما را قطع كند

 ســخنگوى كميســيون امنيــت ملى و 
سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: تقاضاى تعــدادى از نمايندگان براى 
اعمــال ماده 234 آيين نامــه داخلى جهت 
پيگيرى اظهارات وزير امور خارجه درمورد 
پولشويى از طريق قوه قضاييه در جلسه روز  

گذشته اين كميسيون بررسى شد.
«على نجفى خوشــرودى» در گفت وگو با 
ايرنا، اظهار داشــت: اعضاى اين كميسيون 
ايــن موضوع را بررســى مى كننــد كه آيا 
اظهارات ظريف در مورد پولشويى بايد براى 

بررسى به قوه قضاييه ارسال شود يا خير.
وى گفت: البته احتمال منتفى شدن استيضاح 

با توجــه به اين كه تعــدادى از نمايندگان 
امضاهــاى خود را پــس گرفتند و تعدادى 
ديگر نيز مى خواهند امضاهايشــان را پس 

بگيرند، وجود دارند.
به گزارش ايرنا، در پى اظهارات اخير ظريف 
درباره پديده پولشــويى در كشور و هشدار 
وى مبنى بر اين كه دليل فضا ســازى هايى 
كه عليه مصوبه هاى ضدپولشــويى مى شود 
"منافع اقتصادى" افراد است، منتقدان رييس 
دســتگاه ديپلماســى محمل تازه اى براى 

هجمه و تخريب وى پيدا كردند.
ظريف در اين گفــت و گو تاكيد كرد «من 
نمى خواهم اين پولشويى را به جايى نسبت 

دهم » با اين حال منتقدان وزير امور خارجه 
به وى نسبت اتهام زنى به نظام دادند.

وزير امور خارجه پس ازفضاسازى ها گفت 
كه مستندات ســخنان او در دسترس عموم 
است ولى باز هم منتقدان دولت موضوع را 

رها نكردند.
هنگامى كه صــداى منتقدان بلندتر شــد، 
دادستان كل كشور خواستار ارائه مستندات 
وزير امور خارجه شــد و در نهايت نامه 12 
صفحه اى ظريف در اين خصوص 29 آبان 

ماه جارى به دادستانى ارسال شد.
يك مقام مســئول در دادســتانى كل كشور 
امروز گفت: پاســخ 12 صفحه اى ظريف به 

نامه محمدجعفر منتظرى دادستان كل كشور، 
پنجم آذر واصل شده است.

اســتيضاح وزير امور خارجه چهارشــنبه 
گذشــته با 24 امضا تقديم هيأت رييســه 
مجلس شد، اعضاى كميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس در جلسه يكشنبه 
اين هفته كه با حضور ظريف برگزار شــد، 
مقرر كردنــد كه در مورد اســتيضاح وزير 
امور خارجه تا دو هفته ديگر بررســى هاى 

بيشترى انجام شود.
حســينعلى حاجى دليگانى عضو شــوراى 
مركزى فراكسيون نمايندگان واليى مجلس 

دهم طراح اين استيضاح است.

 معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه 
ايران، بــدون اتكاء به درآمدهاى نفتى هم 
اداره مى شود، گفت: بعيد مى دانم سهم نفت 

در بودجه 98، بيش از 25 درصد باشد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگيرى، معاون 
اول رئيس جمهور در بيســت و پنجمين 
همايــش بيمه و توســعه با بيــان اينكه 
مهمترين اولويت ايران در تمامى مقاطع و 
مقطع فعلى، توسعه پايدار همه جانبه است، 
گفت: در توســعه پايدار، توسعه اقتصادى 
كشور بيشتر از ساير جوانب اهميت دارد و 
به همين دليل فشار هاى خارجى اقتصادى 

است.
معــاون اول رئيس جمهور افــزود: اقتدار 
كشور در منطقه پرآشوب خاورميانه بسيار 
حياتى اســت؛ چراكه اگر اقتدار ايران در 
منطقه به چالش كشــيده شــود، منطقه به 
بحرانى خواهد رسيد كه دنيا نمى تواند به 

راحتى از كنار آن بگذرد.
وى مساله بيكارى را از جمله دغدغه هاى 
امــروز خانوارهاى ايرانى دانســت و با 
تاكيد بر اينكه سياســتهاى الزم بايد در 
اين زمينه اتخاذ شود، تصريح كرد:ثبات 
اقتصادى كشور، پيش نياز توسعه است و 
شاخص هايى از جمله تورم، نرخ ارز و 
سود بانكى بايد در سايه آن كنترل شوند؛ 
بر اين اســاس در دولت يازدهم تالش 

كرديم كه ثبات را به اقتصاد برگردانده و 
با دنيا تعامل داشته باشيم.

جهانگيــرى گفــت: آمريكايــى هــا و 
كشــورهايى كه با ملت ايران سر دشمنى 
دارند ســعى مى كنند در مقطعى كه كشور 
به سمت توسعه پيدا كردن مى رود مشكل 
ايجاد كنند و البته اين بار دســت به اقدام 
عجيبــى زدند كه آن ها را در ســطح بين 
المللى بى آبرو كرد؛ اما به فضل الهى ملت 
ايران تا كنون ســربلند بوده و يك نفر در 
دنيا نيســت كه بگويد ايــران در موردى 
تخلف كرده است.وى با بيان اينكه چقدر 
كشورهاى اروپايى وسازمان هاى بين المللى 
قادر به كمك به ما هستند، موضوع ديگرى 
اســت؛ اما اكنون اولويت كشور در حال 
حاضر مقابله بــا تحريم ها ظالمانه آمريكا 
است؛ چراكهيك جانبه گرايى وحشتناك و 
ترسناك آمريكايى ها در فضاى بين المللى 

اتفاق بى سابقه اى است.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشــت: 
در شــرايط تحريم اولين قشرى كه آسيب 
مى بيند بيماران، سالمندان، كودكان و اقشار 
ضعيف جامعــه اند و اگر آمريكا مى گويد 
هــدف ما دولت ايران اســت كامال دروغ 
اســت؛ البتهآمريكايى ها دســت بر نقاط 
حساســى چون فروش نفت و جابه جايى 

پول گذاشتند. 

 اروپايى ها مى خواهند بدون هزينه براى 
رفــع نگرانى هاى امنيتى، صرفــا از منافع 
برجام بهره مند شــوند كه اين امكان پذير 

نيست.
وزير امور خارجه در توضيح ادعاى اخير 
رويترز درباره عدم پوشــش فروش نفت 
در جريان مــراودات مالى اتحاديه اروپا با 
ايران، اظهارداشــت: بر اســاس اطالعاتى 
كه ما داريم اينگونه نيســت، زيرا اگر پول 
نفت ايران به حسابى واريز نشود مشخص 
نيست كه پولى براى مراودات وجود داشته 
باشد، از سوى ديگر قسمت عمده صادرات 
جمهورى اسالمى ايران نفت است بنابراين 
به نظر مى رسد برخى فضاسازى ها در حال 

شكل گيرى است تا مردم را نااميد كند.
به گزارش مهر ،محمدجواد ظريف تصريح 
كرد: جمهورى اســالمى ايران هميشه بر 
توان داخلى خود تأكيد داشته و از اين رو 
تالش خود را بــا اروپايى ها ادامه داديم و 
بر اين باوريم كه اروپايى ها در تالش براى 
ارتباط با ايران هستند. اروپايى ها معتقدند 
كه اجراى برجام براى امنيت آنها ضرورى 
اســت لذا آنها براى تأمين امنيت خود و 

اجراى برجام بايد هزينه كنند.
وى يادآور شــد: مــا در تمــاس فنى با 
اروپايى ها هســتيم تا ايــن مكانيزم ويژه 
spv مالى برقرار شود، بنابراين اميدواريم

بتوانــد نيازهــاى كشــور را در حد قابل 
قبولــى تأمين كند.ظريــف در خصوص 
مذاكرات با كشورهاى 1+4 پيرامون برجام، 
گفت: اروپايى هــا قرار بود اين مكانيزم را 
به عنوان اوليــن قدم راه انــدازى كنند و 
تاكنــون تالش هايى هم كردنــد. به نظر 
احتيــاط بيش از حدى از طرف اروپايى ها 
احساس مى شــود، اروپايى ها مى خواهند 
بدون هزينه براى رفع نگرانى هاى امنيتى، 
صرفــا از منافع برجام بهره مند شــوند كه 
اين امكان پذير نيســت.وزير امور خارجه، 
ادامــه داد: با اين شــرايط در مجموع به 
نظر مى رســد اروپايى ها ايــن واقعيت را 
درك كننــد و اميدواريم در روزهاى آينده 
خبرهاى خوبى در اين مورد بشنويم، زيرا 
از سوى اروپايى ها اطالعات مقدماتى مثبتى 
براى ثبت كانال مالى به ما رسيده بنابراين 
اميدواريم هر چه زودتر به واقعيت بپيوندد 
البته بعــد از آن تضمين عملى از اهميت 
زيادى برخوردار است.ظريف در واكنش 
به توييت وزير خارجــه آمريكا در مورد 
آزمايش هاى موشــكى ايران، گفت: آقاى 
پمپئو هيچ اعتبارى براى قطعنامه شوراى 
امنيت قائل نيســت و برخالف تعهدات 
بين المللى از برجام خارج شدند اما ديگران 
را به خاطر اجراى برجام مجازات مى كنند 

لذا از وى توقع بيشترى نيست.

تقاضاى پيگيرى اظهارات ظريف از طريق قوه قضاييه بررسى مى شود

ايران بدون اتكا به درآمدهاى نفتى 
هم اداره مى شود

اروپايى ها مى خواهند بدون هزينه 
از منافع برجام بهره مند شود
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بهداشتنكتهدانشگاه

20 ميليون كاربر ايرانى اينترنت كمتر از 20 سال سن دارند
 معاون پرورشــى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه از 56 ميليون 
كاربر اينترنت، 20 ميليون نفر زير 20 ســال ســن دارند گفت: علت بروز بسيارى از 
آسيب ها در حوزه دانش آموزى فقدان مهارت هايى چون سواد رسانه اى است كه بايد 
به آن توجه شــود.به گزارش ايسنا، عليرضا كاظمى افزود: فضاى مجازى مى تواند به 
عنوان ظرفيتى ارزشمند در اختيار نهاد تعليم و تربيت قرار بگيرد، اما شروطى دارد كه 
فراهم شدن استلزامات و زيرساخت ها در نظام آموزش و پرورش از اين جمله است.

وى با اشــاره به اينكه طبق آمارها 20 ميليون نفر در اينســتاگرام حضور دارند و 56 
ميليون نفر كاربر اينترنت در كشــور داريم گفت: همچنين 40 ميليون نفر كاربر شبكه 

مجازى و تلگرام هستند. 

15 هزار معلول شاغل شدند
 از ابتداى امسال تاكنون براى 27 هزار نفر از مددجويان بهزيستى شغل ايجاد شده 

است كه 15 هزار نفر از آنان داراى معلوليت هستند.
رئيس سازمان بهزيستى كشور گفت: براى افراد داراى معلوليت با روش هاى گوناگون 
فرصت شغلى ايجاد مى شود؛ از آن جمله كه هر نهادى كه فرد معلولى را به كار بگيرد، 
بهزيستى بيمه كارفرمايى آنان را تقبل مى كند.انوشيروان محسنى بندپى افزود: هر بنگاه 
اقتصادى كه افراد داراى معلوليت را به صورت فردى يا جمعى به كار بگيرد، بهزيستى 
بــه آن بنگاه اقتصادى، وام با بهره كم مى دهد.به گزارش ايرنا، وى با اشــاره به قانون 
سهميه ســه درصدى افراد معلول گفت: هر دستگاهى كه اين مساله را رعايت نكند، 

قانون مجازات اسالمى مشمول آن دستگاه خواهد شد.

راه اندازى اتاق اولياء در 10 درصد مدارس كشور
مديركل دفتر انجمن اولياء و مربيان وزارت آموزش و پرورش از ايجاد اتاق اولياء در 
10 درصد مدارس كشور در سال جارى خبر داد و گفت: اين برنامه به تدريج در ساير 

مدارس كشور نيز اجرا مى شود.
نورعلى عباسپور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اولياء وارد محيط مدرسه مى شوند 
و بايد كرامت آنها حفظ شــود و محلى وجود داشته باشد تا آنها در آن جلسات خود 

را برگزار كنند.
وى بــا بيــان اينكــه اوليــاء بعضــا در مــدارس جــاى مشــخصى ندارنــد گفــت: قصد 
ــا آنهــا بتواننــد امــور مديريتــى خــود را  داريــم اتــاق اوليــاء را راه انــدازى كنيــم ت

ســامان دهنــد.

بودجه مستقل براى زنان و خانواده
 از سال 98

 معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهورى از پيگيرى هايى سخن 
مى گويد كه منجر به تخصيص رديف بودجه مســتقل در سال 98به 
امور « زنان و خانواده» براى نخســتين بار در ســطح ملى و اســتانى 

شده است.
معصومــه ابتكار كه در دولت دوازهم ســكاندار امور زنان و خانواده 
شد توانست هم طرح ملى گفت و گوى خانواده و بين نسلى را آغاز 
كند و هم براى نخســتين بار در بودجه دولت ،رديفى براى امور زنان 
و خانواده دست و پا كند تا پس از آن با قدرت بتواند مسائل خانواده 

ايرانى را كه كم هم نيستند ،پيگيرى كند.
ابتكار در جمع احزاب، اساتيد دانشــگاه، فعاالن اجتماعى، مشاوران 
و سمن ها حاضر شــد تا هم تخصيص بودجه مستقل به خانواده را 
به آنان خبر دهد و هم به تشــريح اهداف طــرح ملى گفت و گوى 

خانواده بپردازد.
ــى  ــواده ايران ــال خان ــه ح ــود ك ــخص ب ــكار مش ــخنان ابت از س
ــا  ــى ب ــه ايران ــال جامع ــت: ح ــت .وى گف ــوب نيس ــدان خ چن
ــا ارتقــاى  ارتقــاى وضعيــت خانــواده و حــال خانــواده ايرانــى ب

ــود. ــى ش ــى خــوب م ــاى ارتباط ــارت ه مه
وى با بيان اينكه ارتقا مهارت ها با افزايش آگاهى جامعه اتفاق مى افتد 
افزود: اگر خانواده به عنوان يكى از مولفه هاى مهم اجتماعى كشــور 
انســجام الزم را داشته باشــد، مى تواند از سختى ها عبور و در كنار 

دولت در جهت بهبود و اعتالى جامعه حركت كند.
ابتكار ادامه داد: هرچه ارتباطات انسانى و عاطفى خانواده قويتر باشد 

جامعه و نسل آينده سالم ترى خواهيم داشت.
وى يادآورى كرد: دولــت در طرح ملى گفت و گوى خانواده و بين 
نســلى به دنبال ايجاد شرايطى است كه اعضاى خانواده بتوانند با هم 

گفت و گو كنند .
معاون رئيس جمهورى گفت:ميزان گفت و گو در خانواده ها آنچنان 
كاهش يافته كه در ده ســال گذشــته از 2 ساعت به 10 دقيقه رسيده 

است.
وى يــادآورى كرد: كيفيت گفت و گــو در ميان اعضاى خانواده هم 
پايين آمده است و افراد وقتى باهم گفت و گو مى كنند زبان همديگر 

را نمى فهمند.
ابتكار با بيان اينكه فاصله بين دو نســل از 30 به 5 سال كاهش يافته 
است گفت: نقشــه و تصوير ذهنى افراد در نسل هاى مختلف كامال 
باهم متفاوت است و همين هم آسيب هايى را در پى خواهد داشت.

وى يادآورى كرد: آرامش، گمشــده دنياى امروز اســت كه بايد در 
خانواده به دســت بيايد و هدف دولت تقويت مهارت هايى است كه 

خانواده دوباره مامن اصلى افراد شود.
طرح ملى گفــت و گوى خانواده تأثير زمينــه اجتماعى، فرهنگى و 
ســاختارهاى كالن تر بر مسائلى خردتر مثل مسائلى كه درون خانواده 

اتفاق مى افتد را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.

اطالعات: الريجاني: اولويت امروز حل مسائل مردم
 هر كى مياد مى گه اولويت اولم حل مسائل مردمِ، چرا اين مساله 

حل نمى شه خدا مى دونه!!
تجارت: گيجي بازار خودرو 

 خودش رو زده بعه گيجى واال خيلى هم عاقِل!!
جوان: غافلگيري دالر در بازديد سر زده همتي

 دالر هم باالخره سقوط كرد!! 
ابتكار: خطر فقط كجاست؟

 يعنى خط فقر هنوز كشف نشده!!
همدان پيام: چراغ خانه هاي روستايي در حال خاموشي است

 هرگز نشه فراموش المپ اضافى خاموش!!
ايسنا: جوكار لرزيد، مديران بحران در حال آماده باش

 هر وقت جايى بلرزه مديران بحران ما هم اماده مى شن!!
خراسان: راه آهن مشهد- گرگان در يك قدمي اقدام

 اقدام و عمل!!
آفتاب: انتصاب مديران احمدي نژاد در وزارت اقتصاد 

 احمدى نژادى ها دارن رو كار ميان!!
ايسنا: دليل احتمالي قرمزي چشم ها 

 گريه به خاطر گرانى!!
همدان پيام: قارچ در كشتي نهاوند نيست 

 بدون شرح!!
شروع: روزهاي سخت دولت 

 آخه چون به عقب برنگشتن هم دارن مى رن جلو!!
صبح اقتصاد: رشد 91 درصدي قيمت مسكن در پايتخت

  آتش زير خاكستر شعله كشيده!!
كسب و كار: مهار سوداگري مسكن با اهرم مالياتي 

 حاال ديدن بازار يه كم رونق گرفته ماليات يادشون افتاد!!
مستقل: شكايت از مطبوعات ممنوع 

 اينا حاال فكر مى كنن دارين مى گين ممنون!!
هدف اقتصاد: نرخ بيكاري در كشور به 12/1 رسيد

 البته اگه خانمهاى خانه دار رو جز شاغالن حساب نكنن!!

كاربران اطالعات شخصى خود را 
در فضاى مجازى قرار ندهند

 كاربــران از قــرار دادن هرگونــه محتــواى نامناســب و اطالعــات 
شــخصى و خانوادگــى در فضــاى مجــازى خــوددارى كننــد.

رئيــس پليــس فضــاى توليــد و تبــادل فرماندهــى انتظامــى اســتان 
همــدان گفــت: بــا توجــه بــه گســترش روزافــزون فضــاى مجــازى 
بايــد كاربــران نحــوه بارگــذارى اطالعــات خــود را مديريــت كننــد.

ــا اظهــار داشــت:  ــا ايرن فيــروز ســرخوش  نهــاد در گفــت و گــو ب
ــران در  ــوا و اطالعــات مهم تريــن اولويت هــاى كارب مديريــت محت
فضــاى مجــازى اســت و اســتفاده كننــدگان از ايــن فضــا بايــد دقت 

بيشــترى بــر عملكــرد خــود داشــته باشــند.
رئيــس پليــس فتــا همــدان افــزود: برخــى كاربــران به علت نداشــتن 
ســواد رســانه اى اطالعــات شــخصى خــود را در فضــاى مجــازى 
ــه  ــان ب ــود و خانواده هايش ــراى خ ــى ب ــج منف ــه نتاي ــار داده ك انتش

همــراه داشــته اســت.
ــزو  ــد ج ــازى را نباي ــاى مج ــرد: فض ــد ك ــاد تاكي ــرخوش نه س
حريــم خصوصــى تلقــى كــرد بنابرايــن بايــد از قــرار دادن هرگونــه 
اطالعاتــى در فضــاى مجــازى كــه موجــب هتــك حيثيــت خانــواده 

مــى شــود پرهيــز كــرد.
ــادل اطالعــات  ــد و تب وى گفــت: كارشناســان پليــس فضــاى تولي
همــدان آمــاده ارائــه مشــاوره در زمينــه فضــاى مجــازى بــه 

هســتند. خانواده هــا 
ســرخوش افــزود: كاربــران در صــورت مواجهــه بــا صفحــات داراى 
ــه  ــا ب ــس فت ــايت پلي ــق س ــه موضــوع را از طري ــواى مجرمان محت
آدرس cyberpolice.ir بخــش ثبــت گــزارش مردمــى بــا پليــس 

فتــا در ميــان بگذارنــد.

21 كيلوگرم مواد مخدر در همدان كشف شد

 عوامــل اين نيرو موفق به كشــف 21 كيلوگرم ترياك با لفافه در 
اين استان شدند.

عوامل پليس مبارزه با مواد مخدر پس از چند ماه كار اطالعاتى متوجه 
عزيمت اعضاى يك باند مواد مخدر به جنوب كشور و انتقال محموله 

اى به همدان مى شوند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر همدان گفت: متهمان هنگام بازگشت 

دستگير و در بازرسى از وسيله نقليه آنها محموله ترياك كشف شد.
هادى قزوينه با بيان اينكه ماموران اقدام به شناسايى منزل و مخفيگاه 
قاچاقچيان كردند بيان كرد: در اين راســتا سه متهم دستگير و پرونده 
آنها تحويل مراجع قضايى شــد. 4,5 تن موادمخدر از ابتداى ســال 

جارى تا پايان آبان در اين استان كشف شد.

تاكيد وزير علوم بر نقش خانواده ها در افزايش 
فعاليت هاى دانشجويى

 وزير علوم با تاكيد بر اينكه خانواده ها براى تشــويق دانشجويان براى حضور در انواع 
فعاليت هاى سياســى،  اجتماعى و فرهنگى دانشگاه ها نقش موثرى دارند، گفت: دانشگاه ها 
به دانشجويان براى افزايش مشاركت در فعاليت هاى دانشجويى كمك كنند.منصور غالمى 
در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: يك حركت و جنبش بسيار خوبى را در بين دانشجويان 
شاهد هستيم كه در كنار مشــغله هاى درسى نگاه و تفكرات آنها را در مورد مسائل كشور 
در زمينه هاى مختلف به اشــتراك مى گذارند.وزير علوم در خصوص داليل بى تفاوتى يا بى 
انگيزگى دانشجويان گفت:  خوشبختانه باال بودن تعداد دانشجويان در دانشگاه ها، دانشجويان 
فعــال نيز زياد داريم اما شــايد گاهى اين بحث صورت مى گيــرد كه جمعيت كمترى از 
دانشــجويان ما در فعاليت هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى شركت مى كنند كه بخشى به 
شــرايط اجتماعى و نسل جديد و اينكه خانواده ها تمام تالش خود را گذاشته اند كه درس 

بخوانند و از دوران كودكى كمتر براى حضور در فعاليت هاى اجتماعى تشويق شدند.

سن بلوغ حداقل 2 سال كاهش يافته است
 تحقيقات نشــان مى دهد، باال رفتن شناخت و آگاهى فرزندان از مسائل جنسى به 
خصوص از طريق رسانه ها موجب شده است دوران بلوغ در دختران از 12 به 10 و در 

پسرها از 15 به 12 سالگى كاهش يابد.
روانشــناس بالينى كودك و نوجوان گفت: در دوران بلوغ، دختران و پســران شــاهد 
تغييرات فيزيكى و جسمى در بدن خود هستند به طورى كه اين تغييرات در دختران بين 

10 تا 12 سالگى و در پسران در سنين 12 تا 15 سالگى شروع مى  شود.
ثريا علوى نژاد در گفت و گو با تبيان، اظهار داشــت: ظهور دوره بلوغ در بين كودكان 
متغير است؛ وقتى صحبت از بلوغ مى  شود، بيشتر تغييرات جسمى در ذهن تداعى مى  
شــود در حالى كه بلوغ عالوه بر تغييرات و رشــد جسمى شامل بلوغ روانى، عاطفى، 
اجتماعى و بلوغ فكرى نيز مى شود.وى افزود: عموما بلوغ با رشد جسمى آغاز مى  شود 
و با توجه به سير تحوالت اجتماعى و فرهنگى كه در بسيارى از جوامع صورت گرفته 

بايد اذعان كرد سن بلوغ حدود دو سال جلو افتاده است. 

سبدهاى حمايتى در حوزه بيمه درمانى هزينه شود
 اگر دولت و مجلس، منابعى دارند كه قرار است در قالب سبدهاى حمايتى از جمله 
يارانه به مردم ارائه شود، شايد خود مردم ترجيح دهند اين منابع در قسمت بيمه درمانى 

هزينه شده و از مردم به اين شكل و با اين اولويت حمايت شود.
وزير بهداشــت درباره بودجه سال 98 ســازمان هاى بيمه گر اظهار داشت: اعتبارات و 
بودجه سازمان هاى بيمه گر تاكنون واقعى ديده نشده است و بايد در اين زمينه با مردم 
بدون رودربايستى صحبت كنيم. يعنى اگر قرار است خدمات بهترى به مردم ارائه شود، 

بايد حق بيمه بيشترى پرداخت كرد.
ســيد حسن هاشمى در گفت و گو با ســالمت نيوز با بيان اينكه دولت و مجلس بايد 
درباره بودجه ســازمان هاى بيمه گر نگاه متفاوتى نسبت به گذشته داشته باشند، افزود: 
بودجه ســازمان هاى بيمه گر و اعتبارات بيمه ها حتما بايد متفاوت از گذشــته در نظر 
گرفته شود. اين موضوع شامل بيمه نيروهاى مسلح، كميته امداد امام خمينى (ره)، تامين 

اجتماعى و سازمان بيمه سالمت مى شود.

 چسبندگى دست و پا، زخم  هاى بدخيم، 
كم خونى و تاول هاى دردناك در كنار هزينه 
بــاالى درمان و قرار نگرفتن اين بيمارى در 
جمع بيماران خاص همچنان بيماران پروانه 
اى را رنــج مى دهد امــا خبرهاى خوش 
دولت، اميد را در دل اين بيماران زنده كرد.

به گزارش ايرنا «اى بى» يا بيمارى پروانه اى 
دردى اســت كه بيمار از آغازين روز تولد 
مجبور به تحمل شبانه روزى دردهاى ناشى 
از آن اســت. درد و رنجى كه حتى خوردن 
غذا را مشــكل و عذاب آور كرده و هنگام 
تعويض پانسمان اشك را از چشمان پروانه 

اى ها سرازير مى كند.
كارشناسان بهداشــتى، «اى بى» را يك نوع 
بيمارى ژنتيكى و ارثــى كه اغلب به علت 
ازدواج فاميلــى رخ مى دهــد، مى دانند كه 
حاصل آن شــكنندگى شديد پوست، ايجاد 
تاول هاى مختلف در پوست و مخاط دهان 

است.
كارشــناس بيمارهاى خاص دانشگاه علوم 
پزشــكى اســتان همدان در گفت و گوى 
تفصيلى با ايرنا به تشريح وضعيت بيماران 

پروانه اى در استان همدان پرداخته است.
سارا مرتضايى گفت: «اى بى» به طور رسمى 
جزو بيمارى خاص قرار نگرفته بود اما سال 
گذشته و امسال چند استان به عنوان آزمونه 
براى اينكه اين بيماران را جزو گروه بيماران 

خاص قرار دهند، انتخاب شدند.
وى يادآورى كرد: همدان مرداد سال گذشته 
با ارسال نامه اى به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى اعالم كرد كه مى تواند 
بيمــاران «اى بى» را پوشــش دهــد و در 
اين راســتا شــمار بيماران پروانه اى را هم 

شناسايى كرد.
كارشناس بيمارى هاى خاص با بيان اينكه 
بيشتر بيماران پروانه اى استان همدان ساكن 
تويسركان هســتند ادامه داد: در اين نامه از 
وزارتخانه درخواست شد تعهدات معاونت 
درمان در قبال بيماران اى بى را آشكار كند.

مرتضايى گفت: وزارتخانه در پاسخ به اين 
مكاتبه با ارسال بســته اى ارايه خدمات در 
زمينــه انواع ويزيت ها توســط پزشــكان 
مشــاوره  تخصص،  فــوق  و  متخصــص 
تغذيــه، كار درمانى، فيزيوتراپى، شــنوايى 
سنجى، فيزيوتراپى و يكسرى آزمايش ها و 

راديولوژى را مطرح كرد.
وى افــزود: با توجه بــه اينكه همدان جزو 
اســتان هاى آزمونه بيماران خاص نيســت 
بنابراين بســته هاى خدمتى در اختيار اين 

استان قرار نگرفته است.
 شناسايى 29 بيمار پروانه اى

كارشــناس بيمارهاى خاص دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان گفت: براى بدست آوردن 
آمــار اين بيماران با كانــون «اى بى» تهران 
رايزنى كرده و آنها مشــخصات و اطالعات 
بيماران را به دانشگاه علوم پزشكى همدان 

ارايه كردند.
مرتضايى اضافه كرد: طبق رايزنى با تمامى 
مراكز درمانى مقرر شــد بر اســاس بســته 
خدمتى ابالغ شده توسط وزارت بهداشت 
در زمينه ويزيت متخصص پوست، اطفال، 
عفونى و همتولوژى، مسئوالن مراكز درمانى 
پزشــك مورد نظر را به مركز بيمارى هاى 
خاص معرفــى و براى ويزيــت و درمان 

بيماران اى بى همكارى كنند.
وى ادامه داد: پزشــكان فعال در رشته هاى 
مختلف از طريق بيمارستان ها به اين مركز 
معرفى شدند و اسامى اين پزشكان در اختيار 
وزارتخانه قرار گرفت تا بتوان زيرســاخت 
هاى الزم براى قرار گرفتن همدان در جمع 
اســتان هاى آزمونه بيمارى هاى خاص را 

فراهم كرد.
كارشــناس بيمارهاى خاص دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان بيان كرد: در صورت قرار 
گرفتن در جمع اين اســتان ها، وزارتخانه 
ابتدا يوزر و پســور در اختيار دانشگاه قرار 
داده و هماننــد ديگر بيمــارى خاص نظير 
ام اس و تاالســمى بودجــه اى به همدان 

اختصاص مى دهد.
مرتضايى اضافه كرد: اگر در اواســط سال 
نام كاربرى و رمز در اختيار دانشــگاه علوم 
پزشــكى اين اســتان قرار مى گرفت بايد 
از ســهم و اعتبــار پيش بينى شــده ديگر 
بيماران خاص براى اســتفاده بيماران پروانه 
اى اســتفاده مى شــد بنابراين مقرر شد كه 
از ابتداى ســال آينده بودجــه اى براى اين 

خدمات پرداخت شود.
 پانســمان بــه منــزل بيماران 

پروانه اى پُست مى شود
كارشــناس بيمارهاى خاص دانشگاه علوم 
پزشكى همدان گفت: خانه «اى بى» به خاطر 
نوسان نرخ دالر، افزايش هزينه ها و وارداتى 
بودن پانسمان، نمى توانست هزينه پانسمان 

بيماران را پرداخت كند.
مرتضايى افــزود: با توجه به گــران بودن 
پانسمان، بيماران توسط سازمان هاى مردم 
نهاد حمايت مى شدند و پانسمان ها از اين 

طريق ارسال مى شد.
وى ادامه داد: بر اين اساس وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى در مكاتبه اى با 
دانشــگاه هاى علوم پزشــكى از استان ها 
خواست اطالعات كامل بيماران به همراه كد 
پستى، آدرس منزل و شماره تماس را احصا 

و به وزارتخانه ارسال كنند.
كارشــناس بيمارهاى خاص دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان بــا بيان اينكــه اطالعات 
بيماران پروانه اى همدان مهرماه امســال در 
اختيار وزارتخانه قــرار گرفت اضافه كرد: 
پانســمان توســط واحد امور بيمارى هاى 
معاونــت درمان وزارتخانه تهيه و به آدرس 

بيماران پست مى شود.
مرتضايى ادامه داد: هم اينك پيش از ارسال 
پانســمان از طريق وزارتخانه پزشكانى در 
شــهر تويســركان و همدان براى ويزيت 

رايگان بيماران پروانه اى اعزام شده است.
وى گفت: شــمارى از بيمــاران پروانه اى 
به معاونت درمان و پزشــكان اين مجموعه 

مراجعه كرده و در دريافت هزينه بيمارستانى 
هنگام بسترى به آنها تخفيف داده و بسيارى 

از فرانشيزها رايگان شده است.
علوم  دانشگاه  خاص  بيمارهاى  كارشناس 
پزشــكى همدان با اعــالم اينكه خدمات 
رســانى به بيماران پروانــه اى از ابتداى 
سال 98 منســجم تر مى شود گفت: طبق 
برنامه ريزى اين قبيــل بيماران مى توانند 
ساالنه دفعات مشــخصى براى ويزيت به 
متخصصان رشــته هــاى مختلف مراجعه 

كنند.
مرتضايى هزينه تامين دارو و پانسمان را باال 
دانســت و اضافه كرد: پيگيرى براى تامين 
داروى مــورد نياز بيماران «اى بى» بر عهده 

معاونت غذا و دارو است.
وى ادامه داد: پيگيرى هزينه و تامين پانسمان 
نيز بر عهده معاونــت غذا و دارو بود كه با 
مصوبه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشكى به معاونت درمان محول شد.
علوم  دانشگاه  خاص  بيمارهاى  كارشناس 
پزشكى همدان اظهار داشت: تامين نيازها 
و داروهــاى ضرورى بيمــاران خاص و 
هزينه ناشــى از آن براى علوم پزشــكى 
در اولويــت قرار دارد به عنوان مثال براى 
بيمــاران ام اس به علت گرانى دارو هزينه 

آن رايگان است.
مرتضايى ادامــه داد: بيمارانى ام اس كه به 
داروخانه مراجعه مى كنند توســط مسئول 
دارو به معاونت درمان معرفى شده و هزينه 

دارو آنها پرداخت مى شود.
وى بيان كرد: به تازگى مركز جامع خدمات 
بيماران خــاص همدان همزمان با 82 مركز 
به صــورت ويدئو كنفرانس با حضور وزير 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى راه 

اندازى شد.
وى افزود: راه انــدازى مركز جامع بيماران 
خاص كمك مى كند تمامى بيماران به يك 
مركــز مراجعه كنند و به صــورت رايگان 

توسط پزشك ويزيت شوند.

پايان رنج 
كودكان 
پروانه اى

ضرورت توجه ضرورت توجه 
به يادگيرى به يادگيرى 
دانش آموزان در طرح دانش آموزان در طرح 
رتبه بندى مدارسرتبه بندى مدارس
 وزير آموزش و پرورش خبر از راه اندازى سامانه 
رتبه بنــدى مدارس در روزهاى آينده داد. ضرورى 
است در اين رتبه بندى ميزان يادگيرى دانش آموزان 
به عنوان مهم ترين شاخص مورد توجه قرار بگيرد.

در روزهاى گذشــته وزير آمــوزش  و پرورش به 
راه اندازى سامانه اى براى «رتبه بندى مدارس» اشاره 
كرده است كه طى روزهاى آينده مورد بهره بردارى 

قرار خواهد گرفت. 
وى كاركرد اين ســامانه را نمايش مستمر كيفيت 
مــدارس در ديد مخاطب و ذى نفعان يعنى اولياى 

دانش آموزان عنوان كردند. 
وزيــر آموزش  و پرورش همچنيــن يكى ديگر از 
داليل بهره بردارى از اين ســامانه را «ايجاد رقابت 
سالم و مؤثر» ميان مدارس عنوان كردند. به اعتقاد 
وى تا زمانى كه نظام رقابتى مؤثر وجود نداشــته 
نباشــد، مدارس براى تعالى شاخص هاى كيفيت 

تالشى نمى كنند.
راه اندازى سامانة فوق كامًال منطبق با بند 19/3 سند 
تحــول بنيادين آموزش  و پرورش اســت. در اين 
بند بر ضرورت «ايجــاد نظام رتبه بندى مدارس و 
مؤسسات آموزش  و پرورش به  منظور شفاف سازى 
عملكرد و ارتقاء كيفيت و تقويت انگيزه هاى رقابت 

منطقى و علمى بين آنان» تأكيد شده است.
تصميم به راه اندازى اين ســامانه اقدامى شايســتة 
تقدير است و مى تواند شاهد معتبرى دال بر تالش 
وزارتخانه براى ارتقاى كيفيت مدارس باشــد. بعد 
از ايــن مرحله، آنچه در ادامــه از اهميت ويژه اى 

برخوردار است شاخص هاى اين رتبه بندى است؛ 
در واقع اين شــاخص ها به مثابه نشانگرهايى عمل 
خواهند كرد كه سمت وسوى كلى حركت مدارس 
در آينده را رقم مى زند و هرگونه انحراف در تعيين 
آن هــا مى تواند عملكرد كلى نظام آموزشــى را با 

چالش مواجه سازد.
با توجه به عدم انتشــار شــاخص هاى رتبه بندى 
مدارس، بررسى و ارزيابى بيشتر اين سامانه ميسر 
نيست؛ با اين وجود مى توان به چند نكته مهم اشاره 

كرد: 
مدرسه واحدى اســت كه وظيفة تحقق يادگيرى 
دانش آموزان متناظر با مجموعة اهداف تعيين شده 
را بر عهده دارد. بر اين اساس مى توان گفت در اين 
رتبه بندى، مدرســه اى بايد موفق تر نشان داده شود 
كه در تحقق يادگيرى موفق تر عمل كرده است. لذا 
ضرورى است يادگيرى دانش آموزان به عنوان يكى 
از مهم ترين شــاخص هاى رتبه بندى مدارس مورد 

توجه قرار بگيرد.
 بــه اســتناد يكــى از مهم تريــن كاركردهــاى 
ايــن ســامانه يعنــى ايجــاد «رقابــت مؤثــر» ميــان 
ــدارس، ذى  ــه م ــرد ك ــا ك ــوان ادع ــدارس مى ت م
ــود.  ــد ب ــى خواهن ــج ارزياب ــى نتاي ــان اصل نفع
ــدارس در  ــة م ــكان مداخل ــاس ام ــن اس ــر اي ب
ــج  ــار نتاي ــًال اعتب ــد عم ــى مى توان ــد ارزياب فرآين
آن را مخــدوش ســازد. بنابرايــن ضــرورى اســت 
تمهيــدات الزم بــراى عــدم مداخلــة مــدارس در 

ــود. ــى ش ــى پيش بين ــد ارزياب فرآين
بند 19/2 سند تحول بنيادين بر ضرورت «طراحى 
و اجراى نظام ارزشــيابى نتيجه محور بر اســاس 
استانداردهاى ملى براى گذر از دوره هاى تحصيلى» 
تأكيد دارد. اجراى اين بند به معناى ســنجش ملى 
ميزان يادگيرى دانش آموزان در پايه هاى تحصيلى 
3، 6، 9 و 12 اســت. تأكيد اين بند بر «ســنجش 
يادگيرى دانش آموزان» و نيز «ملى بودن (مســتقل 

از مدرســه بودن) اين سنجش» مؤيد دو نكتة فوق 
است و تسريع فرآيند اجراى آن مى تواند راهبردى 

براى تقويت اين سامانه باشد. 
وضعيــت عملكــرد مــدارس عالوه بــر اولياى 
دانش آموزان، بــراى گروه هاى متعدد ديگرى نظير 
نمايندگان مجلس و پژوهشــگران حوزة آموزش  
و پرورش حائز اهميت اســت. از اين رو ضرورى 
اســت وضعيــت رتبه بندى مــدارس به صورت 
«عمومى» منتشر شود. اين مهم انگيزة مدارس براى 

رقابت را نيز بيشتر تقويت مى كند. 
در فرآيند طراحى و ارتقاء اين ســامانه مى توان از 
تجربة كشورهاى پيشرو در اين زمينه بهره بردارى 

كرد.
اميد اســت عزم وزارتخانه براى راه اندازى سامانه 
رتبه بندى مدارس، ضمن توجه به مالحظات فوق، 

گامى بلند در جهت ارتقاى كيفيت مدارس باشد.
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برنج ايرانى گران شد خارجى ارزان!
 رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى گفت: كمبودى در بازار وجود ندارد و تنها شاهد 

افزايش قيمت برنج ايرانى و كاهش قيمت برنج خارجى هستيم.
محمــد آقاطاهر در رابطه با وضعيت بــازار مواد غذايى گفت: در چند وقت اخير 
قيمت رب گوجه فرنگى در ســطح عمده فروشى افت كرده و برخالف گذشته كه 
بازار اين محصول داراى تب و تاب خاصى بود، شــرايط آرام ترى در بازار حاكم 
اســت اما با تمام اين تفاسير قيمت رب در ســطح خرده فروشى آن چنان تغييرى 

است. نداشته 
رئيس اتحاديــه بنكداران مواد غذايى بيان كرد: در روزهــاى اخير مجوز صادرات رب 

گوجه فرنگى صادر شــده كه اگر صادرات تنها براساس مازاد مصرف داخلى انجام شود، 
مشــكلى در بازار رخ نخواهد داد در غيــر اين صورت افزايش قيمت رب گوجه فرنگى 

تكرار خواهد شد.
وى در رابطه با بازار برنج با تاكيد بر اين كه بازار با كمبودى مواجه نيست، به ايسنا گفت: 
شرايط عرضه برنج بسيار مناسب است و تنها در پى انتشار اخبارى مبنى بر صادرات برنج 
ايرانى قيمت اين محصول با افزايش 10 درصدى مواجه شده است. در برنج وارداتى نيز 
صدور مجوز واردات يك ماه زودتر از سال هاى گذشته و آغاز فرآيند واردات از ابتداى 

آذرماه، افت قيمت برنج وارداتى را به دنبال داشته است.
آقاطاهر با اشــاره به اين كه اگر نياز بازار حبوبات رفع نشــود نياز به واردات احســاس 

مى شــود، يادآور شــد: در بازار حبوبات برخى از محصوالت توان رفع نياز بازار داخلى 
را ندارد كه از اين موارد مى توان به عدس و لوبيا اشــاره كرد. البته واردات بايد براساس 
نياز بازار انجام شــود كه مشكلى در زمينه خروج بيش از حد ارز و ركود كشاورزى در 

كشور رخ ندهد.
رئيــس اتحاديه بنكداران مواد غذايى از عدم كمبود در بازار خبر داد و تاكيد كرد: در پى 
مشــكالت به وجود آمده در فرآيند توليد روغن مايــع و جامد، ميزان توليد با نياز بازار 
ســنخيت ندارد و در كنار آن به دليل فاصله سود بسيار كم خريد عمده فروش و قيمت 
تعيين  شــده، محصول روغن با قيمت بيشترى نسبت به قيمت درج شده بر محصول در 

بازار عرضه مى شود.

اشتغال

خبـر

كارگران به چه زبانى بگويند 
وضع زندگيشان خوب نيست؟

 رئيس اتحاديه كارگران قــراردادى و پيمانى مى گويد: در ماه هاى 
گذشــته شــركتى نبوده كه به اندازه چند سال اخير از نوسان نرخ ارز 
ســود نكرده باشد. او معتقد اســت در صورت تهديد كارفرمايان به 
تعديل نيروهاى كار و مقاومت براى ترميم دســتمزدها، حوادث تلخ 

كارگران نيشكر هفت تپه و فوالد تكرار خواهد شد.
 فتــح اله بيات بيان كرد: امروز حساســيت شــوراى عالى كار به اين 
دليل است كه سبد معيشــت خانوار كارگرى خالى است و كارگران 
با حداقل ها زندگى مى كنند. متاسفانه هفته اى نيست كه كارگران به ما 
مراجعــه نكنند و از پايين بودن حقوق و افزايش هزينه هاى زندگى و 

نگرفتن سبد حمايت غذايى گاليه نكنند.
وى ادامه داد: مشكالت كارفرمايان نبايد با موضوع دستمزد كارگران 
درآميخته شــود و كارفرمايان مشــكالت خود را درباره توليد و مواد 
اوليه و گرانى ارز بايد با وزارتخانه هاى صنعت، معدن و تجارت، كار 

و دارايى و بيمه و در يك كالم دولت حل و فصل كنند.
بيات به ايســنا گفت: نمى توانيم تا بحث افزايش مزد كارگران مطرح 
مى شــود جلسه شوراى عالى كار را به مشكالت اقتصاد و كارفرمايان 
گره بزنيم. نمايندگان كارگرى در جلســات قبل هزينه سبد معيشت 
خانوار را درآوردند و نماينــدگان كارفرمايى هم پذيرفتند امروز اگر 
زيربار نمى روند و دربرابر خواست كارگران براى ترميم مزد، تهديد به 

ريزش و اخراج نيروهاى كار مى كنند، نوعى كارشكنى است.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى افزود: آيا همين كارفرمايان 
مى خواهنــد كه كارگــران را تحريك كنند و نيروهاى كارشــان مثل 
كارگران هفت تپه به نشانه اعتراض كارخانه را تعطيل كنند و به خيابان 
بريزند؟ كارگران ديگر به چه زبانى بگويند كه وضع معيشتشان خوب 

نيست و از هزينه هاى زندگى در رنج و عذابند.
وى ادامــه داد: نمايندگان كارگران در شــوراى عالى كار با تمام توان 
و تالش به دنبال اين هســتند كه فاصله بين سبد معيشت و نرخ تورم 
ايجاد شــده را كاهش دهند و قــدرت خريد را به كارگران برگردانند 
اما اين كه كارفرمايان هر بار كه براى ارتقاى قدرت خريد و معيشت 
كارگران تالش مى شود بهانه تراشــى مى كنند و تعديل نيرو را وسط 
مى كشند منصفانه نيست. كارفرمايان بهتر مى دانند كه دستمزد كارگر 
كمترين ســهم را در قيمت تمام شده توليد دارد و در ماههاى گذشته 
شركتى نبوده كه به اندازه چند سال اخير از نوسان نرخ ارز سود نكرده 
باشد، اما تورم و افزايش قيمت مواد اوليه خود را رها كرده و به حقوق 

كارگران چسبيده اند.
به گزارش ايســنا، در جلسه كميته دستمزد شوراى عالى كار بر لزوم 
بروزرســانى آمار و ارقام دستمزد و سبد هزينه خانوار كارگرى تاكيد 
شد. در اين جلسه وزير كار از اختصاص بسته هاى حمايت غذايى به 
كارگران خبر داد و با تاييد عقب ماندگى مزد كارگران گفت كه امكان 

ترمين دستمزد كارگران بر اساس شرايط كنونى وجود دارد.

دبير اجراى طرح تعادل بخشى آب هاى زيرزمينى مطرح كرد:
حمايت وزارت كشاورزى از چاه هاى 

غيرمجاز!

 دبير اجراى طرح تعادل بخشى آب هاى زيرزمينى شركت مديريت 
منابع آب ايران گفت: با توجه به تاثير منفى وجود چاه هاى غيرمجاز در 
وضعيت منابع آبى ايران، الزم اســت تا نگاه هاى حمايتى وزارت جهاد 
كشاورزى به چاه هاى غيرمجاز برداشته شود و يك عزم ملى براى مقابله 

با اين چاه ها به وجود آيد.
عبدا... فاضلى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: دستگاه هايى مانند وزارت 
جهاد كشاورزى كه بيرون گود نشسته اند و مى گويند وزارت نيرو بايد 
چاه هاى غيرمجاز را پر كند، اما از برخى چاه ها حمايت مى كنند، بايد به 

اين رفتار دوگانه خود خاتمه ببخشند.
وى افزود: زمانى كه ما مى خواهيم يك چاه اكتشافى در دشت بزنيم، به 
جرم تغيير كاربرى امور اراضى وزارت جهاد كشاورزى مانع ما مى شود، 
اما چاه هاى غيرمجازى كه در زمين هاى زراعى ســاخته مى شود، بعضا 

مورد حمايت وزارت جهاد كشاورزى قرار مى گيرد.
دبير اجراى طرح تعادل بخشى آب هاى زيرزمينى شركت مديريت منابع 
آب ايران با تاكيد بر اين  مســاله كه بايد به تمام چاه ها به يك ديد نگاه 
شــود و وزارت جهاد كشاورزى در مقابل ايجاد اين چاه ها نيز بايستد، 
تصريح كرد: اگر صاحبان چاه احساس كنند كه سازمان محيط زيست، 
وزارت جهاد كشــاورزى و وزارت نيرو به عنوان متخلف به آن ها نگاه 
مى كنند، جرات تكــرار اين جرم را ندارنــد، بنابراين بايد به چاه هاى 

غيرمجاز به عنوان يك تخلف در تمام دستگاه هاى دولتى نگاه شود.
على رغم اين كه ســال گذشته، شــوراى عالى آب براى وزارت جهاد 
كشاورزى تكليف گذاشت تا با طرح تعادل بخشى همكارى كند، اما طبق 
اعالم شــركت مديريت منابع آب ايران، آنطور كه بايد شاهد همكارى 
اين وزارتخانه نيستيم و بعضا كارشكنى هايى نيز از سوى وزارت جهاد 

كشاورزى براى پيشبرد اين طرح ايجاد مى شود.

مادامي كه نظام توزيع غلط است 
كمبودها هم تمامي ندارد 

مهدي ناصرنژاد »
 توزيع گوشــت قرمز وارداتي از نوع گــرم و منجمد آن از ابتداي 
سال جاري كماكان در برخي فروشگاه هاي بزرگ شهر و استان همدان 

ادامه دارد.
البته روند توزيع هميشــگي و دايم نسبت و همواره با وقفه هايي همراه 
اســت، وليكن اين قاعده در چند ماه گذشــته قطع نشده و به نحوي 
متقاضيان هميشگي گوشــت قرمز در بازار كمبودها را سرگرم ساخته 
است. همين چند روز گذشته (يكشنبه (1 آذرماه) بود كه ازدحام چشم  
خسته كني مقابل فروشگاه جهاد كشاورزي در ميدان جهاد همدان برپا 
بود. جمعيت زن و مرد در گروه هاي جداگانه و شرعي آنقدر زياد بود كه 
از زواياي مختلف در مدخل هاي ميدان جهاد به چشم مي آمد و حدود 
ساعت 16 هنوز در فروشــگاه بر روي مشتاقان پر قيل و قال گوشت 
باز نشــده بود. از اين و آن شــنيده بودم كه فروشگاه جهاد كشاورزي 
از روزهاي قبل گوشــت منجمد توزيع مي كند چند فروشگاه متفرقه و 
پراكنده نيز در ســطح شــهر همدان از هفته هاي قبل اقدام به توزيع و 
فروش گوشــت گرم وارداتي دارند كه معمــوالً با ازدحام مردم مقابل 
اين گونه فروشــگاه ها به خصوص فروشــگاه مواد پروتئيني واقع در 
پياده راه امام خميني(ره) همراه است. گويا چند روز قبل ازدجام مقابل 
اين فروشــگاه آنقدر شديد بوده و مردم هجوم مي  آورده اند كه منجر به 

واكنش مغازه داران مربوطه و پايين كشيدن كركره شده است.
همــدان حدود 200 مغازه قصابي فعال و بــزرگ و كوچك در اغلب 
نقاط شــهر دارد كه معموالً همه روزه اقدام به فروش گوشــت گرم و 
يا گوسفندي و گوساله مي كنند. طبق اطالع و مشاهدات به عمل آمده، 
بسيار كمتر اتفاق مي افتد قصابي هاي همدان با صف هاي طويل مشتري 
گوشت، روبرو بشوند. از صبح علي الطلوع تا اذان غروب تعداد مشتريان 
هر واحد قصابي در همدان ميانگين از 30 نفر فراتر نمي رود و چنانچه 
هر قصابي بتواند روزانه بيشــتر از 150 كيلوگرم گوشــت گوسفندي 
بفروشــد، شاهكار كرده است! ممكن است ســر خلوتي اين روز هاي 
قصابي هاي شهر همدان به دليل گراني قيمت گوشت قرمز باشد كه البته 
اين چنين هم هست و كمتر خانواده اي توان خريد گوشت كيلويي 70

هزار تومان را دارد و به قول همداني ها بايد مصرف گوشت را مديريت 
يا همان نخورشــت (نان و خورشت) كرد. با اين حال واقعاً براي اهل 
حساب و كتاب يك معماي حل نشدني است كه با وجود توزيع نسبتًا 
خوبي كه در حال انجام است پس دليل اينهمه ازدحام و فشار مردم براي 
تهيه گوشت با قيمت هاي به ظاهر دولتي چيست؟! البته اين معما وقتي 
سخت تر مي شــود كه بدانيم همه قشرها و خانواده ها حال و حوصله 
وقت گذاري در صف ها و ازدحام مقابل فروشــگاه ها را ندارند و قطعًا 
قشرهاي خاصي دايم مقابل فروشگاه ها در صدد دريافت سهميه گوشت 
وارداتي هستند و اينكه اين حجم از گوشت گرم و منجمد وارداتي كجا 
و چگونه ســر از اجاق و مطبخ و فرهاي گردان در مي آورد، بر كســي 
معلوم نيست. در چنين شــرايطي بسيارند خانواده هايي كه مي خواهند 
مشتري و سهامدار گوشت وارداتي باشند اما يا بد اقبالند و از كم و كيف 
توزيع اطالع ندارند، يا افراد حاضر و گوش به فرمان براي ايســتادن در 
صف ها و تحمل فشار ازدحام ها را ندارند و يا اصوالً از كساني هستند 
كه حتي درآمد كافي براي تهيه گوشت وارداتي را هم ندارند. و باز هم 
با اين معماي الينحل مواجه مي شــويم در اين آشفته بازار كه پس كي 
مي خرد؟ كي مي بــرد؟ و كي مي پزد؟ و كي مي خورد؟! و يك واقعيت 
تلخ كه حتماً و حتماً نظام توزيع با وجود سبقه طوالني مدت در توزيع 
اقالم كوپني در كشورمان به شكل كنوني اصًال صحيح نيست و تقسيم 

عادالنه اي صورت نمي پذيرد.
بدون شك چنانچه تا پايان سال جاري هم گوشت وارداتي براي توزيع 
در ســردخانه ها وجود داشته باشد، با اين شرايط و با اين جدول توزيع 
به دست همه مردم نمي رسد و موجودي يخچال فريزرهاي خانگي و 
تجاري خيلي از مردم همچنان بيشتر از پيش شده و در مقابل موجودي 
تك يخچال هاي معمولي اغلب خانواده ها هم از عدد صفر باالتر نخواهد 

رفت.  نتيجه اخالقي اينكه همان توزيع غلط است.

بيمه نامه كوثر خودرو پژو سفيد به شماره بيمه نامه 
1396/1010/600857 به شماره پالك 785س76ايران66 

شماره موتور 12489259295 شماره شاسي 
NAAM۰۱CA۵BR547077 به نام قرارگاه سازندگي 

خاتم االنبياء مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

ديوان محاسبات استان همدان

آگهي مزايده
(نوبت دوم)

ديــوان محاســبات اســتان همــدان در 
ــودرو  ــتگاه خ ــك دس ــداد ي ــر دارد تع نظ
ــروش  ــه ف ــي ب ــده عموم ــق مزاي را از طري
ــود  ــوت مي ش ــان دع ــاند. از متقاضي برس
از تاريــخ 1397/9/18 لغايــت 1397/9/21 
از ســاعت 9 لغايــت 14 بــه آدرس: همــدان، 
خبرنــگار  خيابــان  فلســطين،  بلــوار 
(18 متــري آتشنشــاني) مراجعــه، بازديــد و 
بــرگ شــرايط مزايــده را دريافــت نماينــد. 

(م الــف 3466)

 آنطور كه در كميسيون تشكل هاي اتاق 
بازرگاني استان همدان اعالم شد رتبه محيط 
كسب و كار در همدان نسبت به سال گذشته 

بدتر شده است.
رئيس كميســيون تشكل هاي اتاق بازرگاني 
در جلسه اي در جمع اعاي كميسيون گفت 
كه آمارها حاكي از آن است كه استان همدان 
رتبه محيط كسب و كار از 22 به 11 با ارتقاء 
مواجه شده اما شاخص كسب و كار كه در 
تابستان سال گذشــته 5/19 بود در تابستان 
ســالجاري به 6/4 رسيده است كه اين عدد 
بد شدن اوضاع محيط كسب و كار در استان 

همدان را نشان مي دهد.
محمد ابراهيمي ادامه داد: سال 96، دشواري 
تأمين مالي مهمترين معضل محيط كســب 
و كار در كشــور به حســاب مي آمد اما در 
سال 97، بي ثباتي در تهيه مواد اوليه، بي ثباتي 
سياست ها و دشواري تأمين مالي به ترتيب 

معضالت محيط كسب و كار هستند.
وي افزود: مولفه هاي اثر بخشــي در محيط 
كســب و كار در كشــور به ترتيب حامل 
انرژي، شبكه اينترنت و دستري به آب عنوان 
شده اما در اســتان همدان دسترسي به آب 

مهمترين مولفه مطرح شده است.
ابراهيمي در ادامه صحبت هايش گفت: سال 
گذشته 70 درصد فعاالن اقتصادي در استان 
پرسشنامه مربوط به محيط كسب و كار را پر 
كردند اما در سال جاري 100 درصد آنها اين 
پرسشنامه را پر كردند كه اين مي تواند يكي 
از داليلي باشد كه رتبه كسب و كار همدان 

پايين آمده است.
زيرا ممكن است اغلب آن 30 درصدي كه 
سال گذشته در نظرسنجي مشاركت نداشته 
باشند كه مشــكالتي داشــته اند كه مطرح 
كرده اند و موجب شــده تا وضعيت واقعي 

مشخص شود.
محمــدي ادامه داد: در تابســتان ســال 97
همدان جزو 13 اســتاني است كه وضعيت 
بدتري نسبت به استان هاي ديگر دارد اما در 
سال گذشته برعكس بود و جزو استان هاي 

برتر بوديم.
به گفتــه وي، گيالن، آذربايجان شــرقي و 
زنجان 3 اســتان بهتر و لرســتان، كرمانشاه 
و چهارمحــال و بختياري اســتان هاي برتر 
در وضعيت محيط كســب و كار هستند به 
همين دليل فعاالن اقتصادي همدان بايد براي 
تجربه گيري به اســتان هاي بهتر سفر كنند تا 

داليل را بيابند.
ابراهيمي در بخش ديگري از اين جلسه به 
مشــكالت كارفرمايان همداني اشاره كرد و 
گفت: كه بايد آموزش هــاي اتاق بازرگاني 
بيش از پيش باشــد تا وقتي هر يك از آنها 
دچار مشكالتي با دستگاه هاي اجرايي شوند 
بتوانند از حق خود دفاع كنند و اينطور نباشد 
كه تمام مشكالت و تقصيرات به گردن آنها 
بيفتد و آنهــا هم اطالعاتي از حق و حقوق 

خود نداشته باشند.
در اين جلسه اعضا نيز به مشكالت موجود 
اشــاره كردند كه احســني رئيــس كانون 
كارآفرينان استان همدان به 4 نكته براي كمتر 

كردن مشكالت پيش رو اشاره كرد. 

نصرت ا... طاقتي احســن گفت: كارگاه هاي 
اســتان بايد با توجه به تحريم هاي موجود 
استراتژي جديد تعريف كنند و نيز در شرايط 
كنوني اقتصادي كشور، مديريت بحران مالي 

ايجاد شود تا ما را راهنمايي كنند.
وي ادامه داد: همچنين با توجه به اينكه 
دنيــا بر روي هــوش مصنوعي و آي تي 
تمركــز كرده ما هم فعًال بايد به ســمت 
سينا  بوعلي  دانشگاه  در  كه  برويم  آي تي 
دو رشــته در مقطع دكترا وجود دارد كه 
مي تواند به كارگاه ها در اين زمينه كمك 

كند.
طاقتي احسن در پايان ســخنانش گفت: از 
آنجا كه در برخي دستگاه هاي اجرايي هنوز 
نمي توانند در مشــكالت به وجود آمده بين 
كارگــر و كارفرما حد وســط را بگيرند و 
معموالً كارفرمــا را محكوم مي كنند بايد در 
چگونگي جذب نيرو انساني مورد نياز دقت 

و بررسي بيشتري داشته باشيم.
ايرانپور رئيس سنديكار آسانسور و پله برقي 
نيز گفت: نماينده كارفرمايان در شــوراهاي 

حل اختالف را مــا تعيين نكرده ايم بلكه از 
اتاق اصناف مشــخص شده اند كه اغلبشان 
هم كارمندان بازنشسته امور مالياتي هستند 
و اغلب ســعي مي كنند مشكالت را كدخدا 
منشــي حــل كننــد. در صورتي كــه اين 
نمايندگان را بايد خود ما انتخاب كنيم چون 

آنها از درد و مشكالت ما خبر ندارند.
ابوالقاسم سوزنچي رئيس كميسيون صف 
كشاورزي همدان هم اعالم كرد كه كشت 
قارچ بــه صورت ارگانيك امــكان ندارد 
امــا در برخي مــوارد مي بينيــم كه روي 
بســته بندي ها از عنوان ارگانيك اســتفاده 
شده اســت يا در جايي شــخصي عنوان 
كرد كــه 700 تن ســيب زميني ارگانيك 
توليد كرده در صورتي كه در كل كشــور 
زميني وجود ندارد كــه امكان توليد 700

داشــته  وجود  ارگانيك  ســيب زميني  تن 
باشــد بنابراين ممكن است بتوانيم بگوييم 
محصول ســالم اما ارگانيك شرايطي دارد 
كه در زمين هاي موجــود نمي توان آن را 

كشت كرد.

 معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد 
كشــاورزى اســتان همدان با تأكيد براينكه 
توليد گوشت قرمز در استان كسرى ندارد، 
گفت: توليد گوشــت قرمز در استان همدان 
مازار بر مصرف است اما اين توليد به جاى 
اينكه وارد بازار اســتان شود به ساير نقاط 

مى رود.
محمد نظرپور با بيان اينكه مصرف ســاليانه 
گوشت قرمز در همدان ساالنه 21 هزار تن 
است ، اظهاركرد: ســال گذشته 28 هزار و 
600 تن گوشت قرمز در همدان توليد شده 

كه 7600 تن مازاد بر مصرف بوده است.
وى با اشــاره به اينكــه واحدهاى موجود 
فعال است، بيان كرد: برنامه توليد امسال 30

هزارتن است كه در 6 ماهه اول 17 هزار و 
900 تن توليد شده كه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 5 درصد افزايش توليد دارد.
وى افزود: مدتى است كه دام از استان خارج 
مى شــود كه از عوامل اصلى افزايش قيمت 

در بازار اســت كه اخيراً در جلســه تنظيم 
بازار تصميماتى گرفته شــده و قرار شــده 
دامپزشكى اجازه خروج دام را محدود كند 

تا اول نياز بازار تأمين شود.
نظرپــور با بيان اينكه صــادرات دام ممنوع 
است، به ايســنا گفت: خروج دام از استان 
به اســتانى ديگر ممنوع نيســت به طوريكه 
ما بخش زيــادى از بازارهاى اســتان هاى 
قم، اصفهان و اســتان هاى شمالى را تأمين 

مى كنيم.
 گوشت قرمز در همدان «80 هزار 

تومان» شد
رئيس اتحاديه قصابان همدان هم به تسنيم 
گفت: قيمت گوشت قرمز در همدان به 80

هزار تومان رسيده است.
اكبر ســپهرى وفا بيان كرد: به دنبال افزايش 
قيمت دام زنده، قيمت هركيلوگرم گوشت 
قرمزى كه به دســت مصرف كننده مى رسد 

نيز افزايش يافته است.

وى با بيان اينكه خروج دام از اســتان يكى 
از علل اصلى گرانى بوده اســت، ابراز كرد: 
مســئوالن در تالشــند تا جلوى خروج بى 

رويه دام به خارج از استان را بگيرند.
رئيــس اتحاديه قصابان همــدان به قيمت 
گوشــت قرمز در بازار همدان اشاره كرد و 
گفت: امروز قيمت هركيلوگرم نرمه گوشت 

گوسفندى 80 هزار تومان و گوشت مخلوط 
نيز 60 هزار تومان است.ســپهرى وفا با بيان 
 اينكه قيمت گوشــت گوســاله نيز تفاوت 
چندانى با گوشت گوسفندى ندارد، بيان كرد: 
هركيلو گرم نرمه گوساله با قيمت 70 هزار 
تومان و مخلوط نيز با قيمت 60 هزار تومان 
به فروش مى رســد.وى ابراز كرد: روزانه 3 
تا 4 تن گوشت منجمند وارد فروشگاه هاى 
زنجيره اى مى شــود اما اين ميزان از واردات 

پاسخگوى نياز مردم نيست.
رئيس اتحاديــه قصابان با تاكيــد بر اينكه 
تمهيداتى از سوى مســئوالن براى كاهش 
قيمت گوشــت انديشيده شده است، گفت: 
اميدواريم در هفته هاى آينده شــاهد روند 

نزولى قيمت گوشت باشيم.
وى افزود: ســهميه مســتقلى بــراى تامين 
گوشت اســتان همدان تعريف نشده است 
و گوشــت هايى كه وارد اســتان مى شود از 

سرريز استان تهران است.

مشاوران امالك در 
تعيين نرخ اجاره بها 
تأثيرگذار نيستند

 عضو هيأت مديره اتحاديه مشــاوران 
امالك شهرســتان همــدان از كاهش 26
درصــدى خريــد و فروش و اجــاره در 
مســكن خبر داد و گفت: مشاوران امالك 
مشــخصاتى را كه مالكان بيان مى كنند را 
ثبــت و در تعيين قيمــت اجاره بها دخيل 

نيستند.
شــهرام رحيم بخش با بيان اينكه از ابتداى 
ســال تا پايان آبان ماه حدود 31 درصد در 
حجم معامالت چه خريد و فروش و چه 
اجاره رشد داشــتيم، بيان كرد: از مردادماه 

سال جارى ســير نزولى معامالت مسكن 
آغاز شــد به طورى كه در آبان ماه نسبت 
به شــهريورماه و مهرماه 26 درصد كاهش 

خريد، فروش و اجاره رخ داد.
وى با بيــان اينكه در نيمه دوم ســال در 
همدان به دليل ورود به فصل سرد جابجايى 
مستاجران كاهش چشمگيرى يافته است، 
درباره تعيين قيمت اجاره بها افزود: نخستين 
فردى كه قيمت را مطرح و پيشنهاد مى دهد 
مالك است و مشاوران امالك آن را ثبت و 

در نتيجه مشتريان مراجعه مى كنند.
عضو هيأت مديره اتحاديه مشاوران امالك 
همــدان ادامه داد: در تعيين قيمت اجاره و 
ارزش گذارى ملك مشاوران امالك چندان 
دخيل نيســتند و عرضه و تقاضا در بازار 

سرچشمه تعيين قيمت است.

مشــاوران امالك هيچ ابزارى براى تعيين 
قيمت و دخالت در امور مسكن ندارند

وى به فارس گفت: ارزش زمين، نهاده هاى 
ساختمانى، هزينه نقشه پروانه و تحوالت 
اقتصادى به ويژه نرخ ارز و طال و سكه بر 

روى قيمت امالك تاثير چشمگيرى دارد.
رحيم بخش با بيان اينكه مشــاوران امالك 
هيچ ابزارى بــراى تعيين قيمت و دخالت 
در امــور مســكن را ندارند، گفــت: البته 
سوداگرانى هســتند كه در حوزه خريد و 

فروش و اجاره تاثيرگذارند.
وى با بيــان اينكه آگهى خالف واقع براى 
جذب مشترى اخالقى نيست و در اتحاديه 
يك تخلف به حســاب مى آيد، بيان كرد: 
فايل تهيه شــده در مشــاروان امالك بايد 
با مشخصات اســناد مالكيت تطابق داشته 

مشاوران  اتحاديه  مديره  هيأت  باشد.عضو 
امالك همدان با بيــان اينكه قانونگذار در 
هيچ جــاى قانون براى مشــاوران امالك 
نقشى به عنوان تعيين قيمت در نظر نگرفته 
اســت، افزود: رقابــت و فرآيند عرضه  و 
تقاضا بهترين ســاختار براى تعيين قيمت 

ملك و اجاره بهاى آن است.
وى درباره آينده وضعيت مســكن تصريح 
كرد: هم در حوزه اجــازه و هم در حوزه 
خريد و فروش با توجه به معامالت اوراق 
مسكن، صدور پروانه ساختمان و نظارت 
ميدانى ما نشان مى دهد كه رونقى در آينده 

نزديك در بازار مسكن رخ نمى دهد.
رحيم بخش تأكيد كرد: بهتر است مالكان از 
احتكار واحدهاى مسكونى دست برداشته 

و واحدهاى خود را به بازار عرضه كنند.

علي رغم سقوط شاخص هاي استان محقق شد

رشد 11پله اي كسب وكار درهمدان

معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان:

گوشت قرمز به بازار همدان نمى رسد
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 «پوريا احمدى منفرد» با كســب مدال 
برنــز مســابقات قهرمانى وزنــه بردارى 
نوجوانان كشــور براى حضور در المپياد 

استعدادهاى برتر كشور انتخاب شد.
رئيس هيأت وزنه بردارى مالير گفت: اين 
ورزشــكار ماليرى به عنوان استعداد برتر 
در رشــته وزنه بردارى شانس حضور در 
مسابقات 2022 وزنه بردارى جوانان جهان 

را دارد.
 مجيــد حاجى على اكبرى در گفت و گو 
با ايرنا اظهار داشت: «پوريا احمدى منفرد» 
نخستين گام از چهار گام مهم براى رسيدن 
به مســابقات جهانى 2022 را با موفقيت 

پشت سر گذاشت.
حاجى على اكبرى بيان كرد: وى امســال 
در وزن 55 كيلوگــرم رده نوجوانــان در 

مسابقات حاضر شد و سال آينده در وزن 
61 كيلوگرم وزنه مى زند.

وى افزود: «پوريا احمدى منفرد» كه براى 
اســتعدادهاى برتر كشور انتخاب  المپياد 
شد، از هم اكنون تا چهار سال آينده توسط 
فدراســيون و هيأت وزنه بردارى اســتان 
و شهرســتان براى كســب آمادگى مورد 

حمايت قرار مى گيرد.
رئيس هيأت وزنه بردارى مالير بيان كرد: 
وزنه بردارانى كه به عنوان اســتعدادهاى 
برتر هستند، هر سه ماه يكبار براى محك 
زدن آنها به اردوهــاى مختلف اعزام مى 
شــوند.حاجى على اكبرى گفــت: از هر 
وزنى سه يا چهار اســتعداد برتر انتخاب 
مى شــود تا با دادن بســته هاى حمايتى 
و محك زدن اســتعداد آنها، بتوانند جواز 

حضور در مســابقات وزنه بردارى 2022
را كسب كنند.

وى اظهار داشــت: مالير در رده نونهاالن 
داراى بهترين تكنيــك هاى وزنه بردارى 
اســت كه اگر حمايت شــوند و خانواده 
پشــتيبان آنها باشد، چند ســال آينده مى 

توانند يكى از قهرمانان آسيا شوند.
رئيس هيأت وزنه بردارى مالير ادامه داد: 
مهدى زرينى، بشــير احمدى، محمدرضا 
شيرزادى و شهاب اميرى از مربيان تكنيكى 
وزنه بردارى مالير هســتند كه مهمترين 

هدف استعداديابى پايه است.
حدود 30 وزنه بردار در رده هاى مختلف 
سنى در شهرستان مالير فعاليت مى كنند 
كــه از اين تعداد چهار وزنــه بردار دختر 

است.

عكس: مهر  قطبى مربى ســابق تيم ملى فوتبال كشورمان پس از هفت سال دورى بار ديگر به ايران بازگشت و به مدت يك فصل و نيم هدايت تيم فوالد خوزستان 
را به عهده گرفت.

عكس نوشت

قوانين 2018 در پيست دو وميدانى همدان 
اجرايى شد

ــهيد  ــع در ورزشــگاه ش ــدان واق ــى هم ــد دو وميدان  پيســت جدي
ــدازى  ــيا نصــب و راه ان ــن 2018 آس ــن قواني ــاس آخري ــح براس مفت

شــد.
دبيــر هيــأت دو وميدانــى همــدان گفــت: ايــن پيســت براســاس كتــاب 
قوانيــن دو وميدانــى ســال جــارى ميــالدى احــداث شــده و اكنــون بى 

نظيرتريــن پيســت كشــور محســوب مى شــود.

مســعود بنــوان در گفــت وگــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: بــا نصــب و 
راه انــدازى ايــن پيســت، زيرســاخت الزم بــراى ميزبانــى همــدان از 

مســابقات مهــم بيــن المللــى فراهــم شــده اســت.
ــن  ــود در اي ــاى موج ــى ه ــى طراح ــرد: تمام ــان ك ــوان خاطرنش بن
ــان و  ــا نظــارت مربي ــى ب ــواد مختلــف دو وميدان پيســت براســاس م
ــت. ــده اس ــام ش ــدان انج ــتان هم ــى اس ــأت دو وميدان ــان هي مدرس

دبيــر هيــأت دو وميدانــى همــدان افــزود: بــا راه انــدازى ايــن پيســت 
ــه اســتان همــدان در  ــان و نخب ــده هــاى قهرم ــه اى دون تمريــن حرف
ــر  ــع تاثي ــور قط ــه ط ــود و ب ــى ش ــام م ــح انج ــهيد مفت ــگاه ش ورزش

بســزايى در موفقيــت آنهــا خواهــد داشــت.
وى بيــان كــرد: هــم اكنــون اردوهــاى تمرينــى قهرمانــان دو وميدانــى 
اســتان در ايــن پيســت برگــزار مــى شــود و بهتريــن تجهيــزات را در 

ايــن مجموعــه در اختيــار داريــم.
ــم  ــى تواني ــى م ــواد دو وميدان ــى م ــرد: در تمام ــوان خاطرنشــان ك بن
ميزبانــى رقابــت هــاى بيــن المللــى، كشــورى و حتــى اردوهــاى تيــم 

هــاى ملــى را نيــز داشــته باشــيم.
ــدان  ــتان هم ــطح اس ــده در س ــزار دون ــت ه ــدود هف ــك ح ــم اين ه

ــد. ــت دارن فعالي

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

نكات جالب توپ طالى 2018

 واكنش رســانه هاى پرتغالى و آراى برخــى از روزنامه نگاران از 
نكات عجيب و جالب توپ طال 2018 بود.

به گزارش ايســنا، لوكا مودريچ برنده توپ طالى ســال 2018 شد 
و كريســتيانو رونالدو و آنتوان گريزمان با اختالف زيادى نســبت به 
هافبك كروات در رتبه هاى دوم و ســوم قــرار گرفتند. اين انتخاب 
با حواشــى زيادى همراه بود و عده اى معتقد بودند كه بازيكن رئال 
مادريد، شايسته كسب اين جايزه نبود. با اين حال برخى ديگر مودريچ 

را بهترين انتخاب مى دانستند.
 بايكوت از نوع پرتغالى

به گزارش آس، رسانه هاى ورزشى جهان، تيتر اصلى خود را به توپ 
طال اختصاص دادند و به پايان حكمرانى ليونل مســى و كريســتيانو 
رونالدو اشاره كردند. مودريچ موضوع اصلى همه صفحه هاى ورزشى 

و وب سايت هاى جهان بود به جز پرتغال.
 آنها ترجيح دادند به موضوع ديگرى بپردازند شــايد به اين خاطر كه 
رونالدو برنده اين جايزه نبود. در نخستين ساعات اوليه روز (سه شنبه) 
ابــوال تيتر يك خود را به مصاحبه آرين روبن اختصاص داد و ركورد 
پيروزى اســپورتينگ ليســبون برابر ريو اوه را برجسته كرد. بايد در 
سايت هاى اين رسانه ها جست وجو مى كرديد تا خبرى درباره مراسم 

توپ طال پيدا كنيد.
 تمجيد رسانه هاى جهان از مودريچ

با اين حال رســانه هاى ديگر جهان، مودريچ را شايسته كسب توپ 
طال دانستند و اكيپ، فرانس فوتبال، اوله، گلوبو اسپورت و گاتزتا دلو 

اسپورت به تمجيد از اين بازيكن پرداختند.
 آراى عجيب و جالب

موضوع قابل توجه ديگر، آراى عجيب برخى از روزنامه نگاران بود. 
در آرژانتين مســى در جايگاه سوم قرار داشت و رونالدو در ميان پنج 
انتخاب نبود. مسى در فهرست روزنامه نگار برزيلى نيز وجود نداشت. 

در مقابل، پرتغالى ها رونالدو را باالتر از همه قرار دادند.
عــالوه بر بازيكنانــى مانند مودريــچ، گريزمان، رونالدو، مســى و 
كيليان ام باپه كه شــانس هاى اصلى كسب اين جايزه بودند، نام ديگر 
فوتباليست ها نيز ديده مى شود. روزنامه نگار آفريقاى جنوبى نخستين 
راى خود را به كريم بنزما داد. براى او ماريو مانژوكيچ، پنجمين بازيكن 
برتر جهان بود. در لوكزامبورگ، هند و سورينام، رافائل واران، بهترين 
انتخاب بود. اين در حالى بود كه براى قرقيزستان، تيبوا كورتوا در رتبه 

نخست جاى داشت.
از طرفى مارسلو در ليست فنالند، جايگاه چهارم را به خود اختصاص 
داد و بــراى كامرون، پنجمين بازيكن برتر بود. گرت بيل براى ليختن 
اشتاين در چهارمين رتبه قرار گرفت و روزنامه نگار توگويى نيز چنين 

انتخابى داشت. در گواتماال او رتبه پنجم را به خود اختصاص داد.
انتخاب عجيب ديگر، متعلق به روزنامه نگار سنت كيتس و نويس بود. 
او به ترتيب، نيمار، سرخيو راموس، لوييس سوارس، آليسون و سرخيو 
آگوئرو را انتخاب كرد. براى گرنادا بهترين بازيكن سال، آگوئرو بود. 
بوليوى ســوارس را در رتبه نخست قرار داد. ايوان راكيتيچ، هم تيمى 
سوارس در بارســلونا، در تركمنستان، رتبه سوم و در عربستان، رتبه 

پنجم را به دست آورد.
به جز گريزمان، تنها بازيكن اتلتيكو كه در ميان پنج فوتباليســت برتر 
قرار داشت، ديگو گودين بود. روزنامه نگار نپال چنين انتخابى داشت.

مسئوالن و هواداران به هوش باشند
خريداران مجازى 

بالى جان استقالل نشوند
 با طرح مجدد خصوصى سازى استقالل و پرسپوليس، كم نيستند 
جريان ها و گروه هايى كه بخواهند از نمد خصوصى سازى براى خود 

كالهى بدوزند. 
به گزارش مهر، ســوژه خصوصى ســازى دو باشــگاه اســتقالل و 
پرسپوليس بار ديگر داغ شده و افراد، موسسات، شركت ها، گروه هاى 
تجارى و بعضــا جريانات حقيقى و مجازى كه خــود را كانديداى 

مالكيت اين دو باشگاه مى دانند هم، كم نيستند.
در حالى كه از بعضى از اپراتورهاى تلفن همراه و بعضى از شــركت 
هاى خودرو ســاز بعنوان اصلى ترين گزينه هــاى واگذارى اين دو 
باشــگاه ياد مى شــود، برخى از جريانات در فضاى مجازى خود را 

مدعى مالكيت باشگاه استقالل معرفى كرده اند.
اين خريداران مجازى كه حتى بعضى از آنها به فعاليت هاى نه چندان 
مجاز اشتغال دارند، با طرح ادعا هاى بزرگ و واهى از جمله ساخت 
ورزشگاه اختصاصى و خريد بازيكنان و مربيان گران قيمت خارجى 
و ارائــه دورنماهاى رويايى در آينده اى نزديك، خود را محق مالكيت 

باشگاه استقالل مى دانند. 
شــايد هيچكس بهتر از خود اين خريداران مجــازى نداند كه حتى 
اگر توان مالى اين كار را هم داشــتند، امكان واگذارى باشگاهى مثل 
اســتقالل به آنها ميسر نبود. در وهله اول مســئوالن باشگاه استقالل 
و تصميم ســازان در اين زمينه هوشيار باشــند و اجازه سوء استفاده 
اين افراد در شــبكه هاى اجتماعى را گرفته و اجازه ندهند بستر سوء 
استفاده براى آنها فراهم شود. بعد از مسئوالن، نقش هواداران باشگاه 

استقالل هم در اين زمينه بسيار مهم است.

چرا كشتى گيران آمريكا قيد حضور 
در ايران را زدند؟

 سرپرســت ايرانــى تيــم ملــى كشــتى آزاد آمريــكا گفــت: پــس 
از اســتعفاى رســول خــادم از رياســت فدراســيون كشــتى، از تــرس 
ــران و  لغــو برگــزارى رقابت هــاى جــام باشــگاه هاى جهــان در اي
هــدر رفتــن هزينه هــاى زيــاد اخــذ ويــزا و بليــط تصميــم گرفتيــم 

بــه ايــران نياييــم.
ــدن  ــت نيام ــاره عل ــنا، درب ــا ايس ــو ب ــان در گفتگ ــن توكلي هوم
تيــم تايتــان مركــورى آمريــكا بــه رقابت هــاى كشــتى آزاد 
ــى  ــه زمان ــرد: فاصل ــار ك ــران اظه ــان در اي ــگاه هاى جه ــام باش ج
ــا رقابت هــاى كشــتى آزاد جــام  رقابت هــاى جهانــى مجارســتان ب
باشــگاه هاى جهــان در ايــران كــم بــود و نفــرات اصلــى تيــم ملــى 
ــان  ــگاه هاى جه ــام باش ــد در ج ــى دهن ــح م ــد ترجي ــالم كردن اع
ــه  ــرى نهايــى ب ــا تصميم گي ــد ام ــد و اســتراحت كنن كشــتى نگيرن

ــد. ــول ش ــان موك ــى جه ــاى قهرمان ــد از رقابت ه بع
سرپرســت ايرانــى تيم ملــى كشــتى آزاد آمريكا افــزود: پس 
ازرقابت هاى جهانى مجارســتان و بازگشت به آمريكا جلسه اى را 
برگزار كرديم تا در اين مورد تصميم نهايى را اتخاذ كنيم چرا كه 
احتمــال اينكه به ايران بياييم نيز زياد بود، اما متاســفانه در همين 
حين رسول خادم از رياست فدراسيون كشتى استعفا كرد و وقتى 
اين اتفاق افتاد ما نيز به اين جمع بندى رســيديم بهتر اســت در 
اين دوره از رقابت ها حاضر نشويم. آمريكايى ها تا از قطعى بودن 
كارى اطمينان نداشته باشــند هزينه نمى كنند و آن را انجام نمى 
دهند به همين خاطر چون از برگزارى اين رقابت ها در ايران پس 
از اســتعفاى خادم مطمئن نبودند تصميم گرفتند قيد آن را بزنند. 
از سوى ديگر از فدراســيون ايران نيز تماسى با فدراسيون كشتى 
آمريكا گرفته نشــد و اصال هيچ اقدامــى براى حضور آمريكا در 

ايران اتخاذ نشد.
وى خاطرنشــان كــرد: زمانيكــه رســول خــادم رييــس فدراســيون 
بــود تمامــى مســابقات بــه ميزبانــى ايــران بــا بهتريــن نظــم برگــزار 
ــه  ــا برنام ــو آن ه ــال لغ ــرس از احتم ــدون ت ــه ب ــد و هم مى ش
ــم  ــران بودي ــتعفا داد نگ ــادم اس ــى خ ــا وقت ــم ام ــزى مى كردي ري
ــام  ــط انج ــزا و بلي ــن وي ــراى گرفت ــادى ب ــاى زي ــد هزينه ه نكن
دهيــم بعــد هــم برگــزارى مســابقات لغــو شــود، بــه هميــن خاطــر 
ــن  ــم در اي ــم نمى تواني ــران اعــالم كردي ــه فدراســيون كشــتى اي ب

ــويم. ــر ش ــا حاض رقابت ه

ايران رقيب شماره يك روسيه است

 سرمربى تيم كشــتى آزاد زير 23 سال روسيه معتقد است ايران 
رقيب ســنتى و شماره يك روسيه در اين ورزش است و همواره در 
وزن هاى مختلف چند كشــتى گير دارد كه مى توانند با شايستگى 

كشتى بگيرند.
«آناتولى مارگيف» كه هم زمان سرمربيگرى تيم زسكاى مسكو را نيز 
به عهده دارد، در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در مســكو افزود: ايران 
در كشــتى كالس خاص و ممتاز خود را دارد و همواره حرفى براى 

گفتن در ميادين مختلف داشته است.
وى افزود: ايرانى ها مثل ما در اوزان مختلف هميشــه چند كشــتى 
گير آماده و ســرحال دارند كه در ميادين ســاير رقيبان را شــگفت 

زده مى كنند.
ســرمربى تيم كشــتى آزاد زير 23 سال روســيه در خصوص 
داليل موفقيت روســيه در مسابقات جهانى مجارستان برخالف 
دور قبــل در پاريس هــم گفت: به نظرم در هــر تيم ملى عده 
اى مــى آينــد و عده اى مى روند و اين مســاله يــك فرآيند 

است. طبيعى 
وى تصريح كرد: ما در يك سال گذشته چند تركيب مختلف را براى 
تيــم ملى آزمايش كرديم و باز هــم آزمايش مى كنيم چرا كه هدف 

اصلى ما درخشش كشتى گيران در المپيك است. 

وزنه بردار ماليرى 
استعداد برتر شناخته شد

 تيــم پاس همدان با برترى مقابل نيروى 
زمينى تهران مســير صعود به جمع مدعيان 

ليگ 2 را هموار ساخت .
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و 
جوانان استان ، در چارچوب هفته دوازدهم 
ليگ دســته دوم فوتبال باشگاه هاى كشور 
تيم پاس همدان در ورزشگاه شهيد حاجى 
بابايى مريانج مبزبان تيم فوتبال نيروى زمينى 
بود كه اين بازى با نتيجه 2 بر يك به ســود 

تيم پاس همدان به پايان رسيد. 
تيم پاس كه پيش از اين ديدار با 14 امتياز 

در رده هفتــم جدول گروه ب مســابقات 
ليــگ 2 قرار داشــت با تركيــب محمد 
صــادق نادرپــور، مهدى نصيرى، ياســر 
رضا  محمد  خميســى،  مجيد  گــودرزى، 
بازاج ، ابوالفضل زمردى ، بهزاد سلطانى، 
آرمين طاليى منش، مرتضى حســين زاده، 
حسين جودكى و عرفان فتاحى پا به ميدان 

مسابقه گذاشت. 
در آن ســوى ميدان نيز تيــم رده چهارمى 
نيــروى زمينى بــا محمد ضيايى، حســين 
خيرى، رامين آقالو، حســين سنگرگير، امير 

غالمى، حمداهللا ابدام، رســول سعديان نيا، 
اميرحسين وثوق، على كيانفر، سجاد موسوى 
و ميثم فرزانــه در مقابل ميزبان خود صف 

آرايى كردند. 
شاگردان احمد جمشيديان در تيم پاس كه 
قبل از اين ديدار با تيم دوم جدول تنها يك 
امتياز اختالف داشتند براى پيروزى در اين 
مســابقه و پيوســتن به تيم هاى صدرنشين 
بازى را هجومى آغــاز كردند و در دقيقه 6 
مسابقه توسط عرفان فتاحى به گل نخست 

بازى رسيدند.

مسابقات فوتسال با 
استقبال كم نظير تيم هاى 
محله اى مواجه شد

 مسئول كميته فوتبال و فوتسال محالت 
همدان گفت: برگزارى مســابقات فوتسال 
محالت اين شــهر با اســتقبال كم نظير تيم 
هاى محله اى مواجه شــد اما به دليل نبود 
سالن ورزشــى، به ناچار از ثبت نام بيش از 

ظرفيت جلوگيرى شد.
سعيد پناه آبادى در گفت و گو با ايرنا با بيان 
اينكه استقبال تيم هاى محله اى در فوتسال 
محالت بى ســابقه بوده اســت خاطرنشان 

كرد: اگر ســالن ورزشى براساس تعداد تيم 
هاى شركت كننده در اختيار داشتيم، تمامى 
محالت قادر به حضــور در اين رقابت ها 
بودند.مســئول كميتــه فوتبال و فوتســال 
محالت همدان افزود: برگزارى موفق رقابت 
هاى فوتبال در رده هاى سنى مختلف باعث 
عالقه مندى تيم ها در فوتســال نيز شد اما 

امكانات ما محدود است.
پناه آبادى اظهار داشــت: اين رقابت ها زير 
نظر كميته فوتسال محالت برگزار مى شود 
و مرتضى كوكبى، محمد رنجبران، يعقوب 
انصــارى و محســن رضايــى از فعاالن و 
معتمدان فوتبال محالت اداره اين مسابقات 

را برعهده دارنــد.وى يادآور شــد: انتظار 
ما حمايت همه جانبه مســئوالن از ورزش 
محالت اســت و نبايد فقط از شوراى شهر 
و شــهردارى اين توقع را داشت بلكه ساير 
دستگاه هاى اجرايى مى توانند در اين زمينه 
كمك كنند.پناه آبادى افزود: جوانان محالت 
سرمايه هاى اجتماعى اين شهر محسوب مى 
شوند و توسعه ورزش در بين آنها مى تواند 
عامل بازدارنده در معضالت اجتماعى باشد.

هــم اكنون 32 تيم مجــوز حضور در ليگ 
فوتسال محالت همدان را كسب كرده اند.

بيش از يكصد تيم در رشــته هاى فوتبال و 
فوتسال محالت همدان فعاليت دارند.

برترى پاس همدان مقابل نيروى زمينى تهران 

درخشش جودوكاران 
همدانى در مسابقات 

قهرمانى كشور جوانان 
پسر 

 مسابقات قهرمانى كشــور جوانان 
پسر با مشخص شدن برترين ها به پايان 

رسيد. 
به گزارش روابط عمومى هيأت جودو 
استان ،مسابقات قهرمانى كشور به مدت 
3 روز از مــورخ 9 آذر الــى 12 آذر ماه 
با حضور 227 ورزشــكار در غالب 32

تيم به ميزبانى استان يزد برگزار شد .اين 
مسابقات در رده سنى جوانان وبا كسب 
1 مدال نقره -2 برنز توسط محمد نبى 
پور ،محمد خمسه ئى ،امير محمد بهمنى 

به پايان رسيد.

بيمارى عجيب ستاره 
واليبال آمريكا

 مكســول هولت به دليــل ابتال به 
ســندروم ســرگيجه تحت درمان قرار 

گرفت و فعال بايد از ميادين دور باشد.
به گزارش ايسنا، مكسول هولت سرعتى 
زن و مدافع وسط تيم ملى واليبال آمريكا 
و باشگاه مودنا به دليل ابتال به يك نوع 
سندروم خاص تحت درمان قرار گرفت.

در جريان هفته دهم ليگ واليبال ايتاليا، 
مكسول هولت در پيروزى تيمش برابر 
مونزا دچار ســندروم ســرگيجه شد و 

نتوانست وارد زمين شود.
دوران ريكاورى اين بيمارى بستگى به 
واكنش ورزشكاران به روند درمان دارد 
و هنوز زمان قطعى براى بازگشت هولت 
به ميادين واليبال اعالم نشــده است كه 
اين مصدوميــت مى تواند بدترين خبر 
بــراى والســكو در رقابت فشــرده با 

حريفان قدرتمندش در سرى A باشد.

قرار نيست كه هميشه 
حمله كنيم

عملكــرد  از  ناپولــى  ســرمربى   
شاگردانش در ديدار برابر آتاالنتا راضى 

است و به ستايش از آنها پرداخت.
بــه  گزارش  ايســنا ، ناپولــى در ديدار 
حســاس برابر آتاالنتا توانست با نتيجه 
دو بر يك به پيروزى برســد تا همچنان 
نزديك ترين تعقيــب كننده يوونتوس 
در صدر جدول رده بندى باشــد.كارلو 
آنچلوتى، ســرمربى ناپولى در نشست 
خبرى بعد از بازى، گفت: بازى سختى 
بود اما خوشبختانه توانستيم سه امتياز را 
به دست آوريم. اين بازى نشان داد كه ما 
تيم با تجربه و پخته اى شــده ايم. نمى 
توانيم در هر ديدارى بازى هجومى را در 

دستور كار خود قرار دهيم.

به بارسلونا برنگرد 
 كافو اسطوره ى فوتبال برزيل به نيمار 
هشدار داد كه باشــگاه PSG را ترك 

نكرده و به بارسلونا برنگردد.
به گزارش"ورزش ســه"، درحاليكه از 
چندى پيش بارســلونا، باشــگاه سابق 
نيمار به جذب دوباره ى اين ابرستاره ى 
برزيلــى ابراز تمايل كــرده، كافو يكى 
از اســطوره هاى فوتبال برزيل به نيمار 
هشدار داد كه جدا شدن او از پارى سن 
ژرمن و پيوستن دوباره اش به بارسا براى 

او اشتباه خواهد بود.
كافو در ادامه گفــت:" نيمار اين روزها 
در PSG شــرايط خوبى دارد. به نظر 
من نيمــار كارهاى ناتمام زيادى در تيم 
پاريسى دارد و بنابراين بايد در پارى سن 

ژرمن بماند".

اتلتيكومادريد  ســتاره  گريزمان،  آنتوان 
مدعى شد از اينكه توپ طال را به دست 
نياورده ناراحت اســت ولى بردن جام 

جهانى را به توپ طال ترجيح مى دهد.
بــه گزارش "ورزش ســه"، گريزمان با 
تيم ملى فرانسه به قهرمانى جام جهانى 
رســيد و با اتلتيكومادريد توانست ليگ 
اروپا را از آن خود كند. مودريچ، كاپيتان 
كرواســى و ســتاره رئال مادريد، نايب 
قهرمان جام جهانى شد و با رئال مادريد 
حال  رســيد.  چمپيونزليگ  قهرمانى  به 
گريزمان تاكيد كرد كــه از نبردن توپ 
طال ناراحت اســت ولى جام جهانى را 

به توپ طال ترجيح مى دهد. پ 
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■ حديث:
امام حسين(ع):

چون پيشامد سختى بر عاقل در رسد، غم را با دورانديشى مى رانَد و درگاه 
عقل را براى چاره جويى مى كوبد.

نزهة الناظر : ص 84 ح 13 

كشمكش آژانس هاى مسافرتى و «على بابا» 
برسر تخفيف بليت هواپيما

 رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر مســافرتى ايران در نامه اى 
به مديرعامل ســايت فروش آنالين بليت «على بابا»، نســبت به برخى 
تخفيف هاى ارائه شده كه به اعتقاد وى خارج از عرف هستند، اعتراض 
كرده اســت. در اين نامه كه از سوى «على بابا» در اختيار رسانه ها قرار 
گرفته، آمده است: «طبق گزارش هاى واصله از سوى تعداد قابل توجهى 
از همكاران ما در ســايت هاى مرتبط با آن شــركت از جمله على بابا و 
زورق مبادرت به فروش بليت با 5 تا 9 درصد تخفيف مستقيم به مسافر 
مى كننــد كه خارج از ضابطه و عمال موجب ضــرر و زيان و لطمه به 
فعاليت ساير دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى شده و مورد اعتراض 

انجمن و ساير همكاران است.»
در اين نامه همچنين خطاب به مديرعامل على بابا تاكيد شــده اســت: 
«دستور فرماييد در اسرع وقت نســبت به توقف روش اتخاذ شده در 
زمينه فروش بليت با تخفيف هاى مذكور اقدام كنند. بديهى اســت در 
صورت عدم اقدام به منظور حفظ حقوق تعداد بســيارى از همكاران، 
الجرم نسبت به شكايت از مراجع قانونى اقدام خواهد شد.» حرمت اهللا 
رفيعى درباره اين نامه به «دنياى اقتصاد» گفت: «اين نامه به صورت صنفى 
و نه رســانه اى در اختيار اين شــركت قرار گرفت. پيش از آن نيز در 
يك جلسه از مديرعامل اين شــركت خواسته شده بود به اين موضوع 
رســيدگى كنند اما پاسخى از طرف شــركت نداشتيم.»  به اعتقاد وى، 
اقدام على بابا در اين گونه تخفيف ها، دامپينگ است و دفاتر مسافرتى را 

دچار مشكالت جدى كرده.
 پاسخ «على بابا»

اما مديرعامل شــركت على بابا در پاســخ به نامه انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرتى ايران به «دنياى اقتصاد» گفت: «اين مجموعه بليت را 
ارزان تر از آژانس ها نمى فروشد. على بابا با به كار گيرى فناورى هاى نوين 
توانســته بهره ورى و اثربخشى بيشتر ايجاد كند و به دليل حجم فروش 
بيشتر، سود بيشترى كسب مى كند.» نيما قاضى ادامه داد: «ما براى جلب 
نظر مشــتريان از كميسيون فروش خود به آنها تخفيف مى دهيم. براين 
اســاس هيچ دامپينگى وجود ندارد كه كسى بتواند اعتراض كند.» وى 
درباره نحــوه نرخ گذارى بليت هواپيما نيز تصريح كرد: «قيمت گذارى 
روى بليــت هواپيما در اختيار شــركت هاى هواپيمايى اســت و اين 
شــركت ها نرخ بليت (Fare) را تعيين مى كنند؛ اما سود فروش بليت 
متعلق به عامل فروش است و عامل فروش، چه آنالين و چه حضورى، 

مجاز است از ميزان سود خود به مشترى تخفيف دهد.
 بــر همين اســاس، همان طور كــه آژانس هاى مســافرتى حضورى، 
هنگام فروش بليت هواپيما براى مشــترى تخفيف هايى لحاظ مى كنند، 
وب ســايت على بابا نيــز با هدف حمايت از مشــتريان خود با توجه 
به اوضاع نابســامان اقتصادى، از بخشى از ســود خود به نفع مشترى 
مى گذرد و اين تخفيف را روى قيمت تمامى بليت هاى وب سايت خود 
براى تمامى مشتريان اعمال مى كند.» قاضى با تاكيد بر اينكه وب سايت 
على بابا، تخفيفى بيش از كميســيونى كه متعلق به خودش هست ارائه 
نمى كند، خاطرنشان كرد: «خدمت رسانى با كيفيت و در عين حال ارائه 
قيمت ارزان و مناســب به مردم جرم نيست و سايت على بابا از سود 
خود به منظور حمايت اقتصادى از مشــتريان مى گذرد و بليط هواپيما 
را با قيمت ارزان و مناســب به فروش مى رساند.» وى در پايان يادآور 
شد: «على بابا كار خالفى انجام نمى دهد و در چارچوب قانون فعاليت 
مى كنند و در صورتى كه قانونى براى اين حوزه وضع شود، اين قانون 

بايد براى همه يكسان باشد.»
به باور كارشناسان، ظهور كسب وكارهاى جديد در گردشگرى اگرچه 
موجب بهبود برخى روندها شــده اما بدون چالش نبوده است. تنظيم 
روابط كســب وكارهاى جديد با كسب وكارهاى قديمى تر در سال هاى 
اخير چالش هايى را ميان اين دو گونه كسب و كارها ايجاد كرده است. 
با اين همه بســيارى از فعاالن گردشــگرى معتقدند اگر فضاى رقابت 
ميان كسب و كارها به دور از رانت و سالم باشد، چنين چالش هايى به 
زودى برطرف خواهد شــد. در واقع نگرانى اصلى فعاالن گردشگرى، 
چه در كسب و كارهاى قديمى و چه در كسب و كارهاى جديد، وجود 
رانت هايى اســت كه روند طبيعى و معمول بازار را از بين خواهد برد. 
حاال شايد زمان آن باشد كه همه فعاالن واقعى در اين حوزه، براى ايجاد 

فضاى رقابتى عادالنه تر تالش كنند.

طى كردن ره صد ساله با بنزين!
وحيد حاج سعيدى »

 خانه احسان اعضاى كابينه دولت يازدهم روشن 
و آباد كه خدا وكيلى فرصت هاى اقتصادى مناسب 
و ورزديــده اى  براى رهايى خلــق ا.. از فالكت و 
بدبختى رقم زدند، ولى حقير ســراپا تقصير و اعوان 
مان قدر ندانسته و همه اين فرصت ها حباب فرض 
كرديم! اين همه اكازيون و ما درگير اخبار تلويزيون 
كه هر آينه حباب بشكند و پيمانه بريزد! اما دريغ از 
جوالدوز چينى 2000 تومانى كه بتواند اين حباب را 
قلقلك دهد چه رسد به اينكه بتواند آن را بتركاند و 

پيمانه اش را به زمين بريزد؟!
شــما مالحظه بفرمائيد اگر فرصــت را دمى - فقط 
دمى -  غنيمت مى شــمرديم و به جاى آب بستن 
به طنزهايمان، پرايد مدل 86 اطلسى مان را فروخته 
بوديم و به جايش دالر ابتياع مى كرديم، االن دستكم 
يك ال نود مدل 94 آلبالويى 8 ماه بيمه رينگ اسپرت 
سوار بوديم!  بازار مسكن و دالر و اجناس خارجى 
و ... هم كه جاى خودش را داشت و تا «فرصت آمد 
پاسبان را خواب برد . . . هر خمارى مست گشت و 
باده خورد! » اما ما همچنان در خواب سنگين غفلت 
مانديــم تا جايى كه به قول بيــدل دهلوى « فغان كه 

فرصت تعبير هم به خواب گذشت...»
اال اى حــال از آنجــا كه «از ازل تا بــه ابد فرصت 
درويشان است» توصيه مى شود در صورت كشمشى 
شــدن مجدد بازار ارز، دالر، سكه و يا موارد مشابه 
هموطنان عزيز دست دســت نكنند و تقى به توقى 
خورد، فرصت را قدر بدانند و ره صد ســاله را يك 

شبه كه چه عرض كنم يك ساعته طى كنند...
فقط در جريان باشــيد بنزين برشــى از نفت است 
كه بين 70 تا 175 درجه ســانتى گراد تقطير مى شود 
 C۱۲ ياC11 تــا C۵ و محتــوى هيدروكربنهاى
مى باشــد. چگالى بنزين 0.680 گرم بر ســانتى متر 
مكعب اســت و به همين دليل هميشه بر روى آب 
شناور مى ماند و آب ابزار خوبى براى خاموش كردن 

آتش بنزين نيست.
در ضمــن بنزين فرآورده اى بــا قابليت انفجار و 
اشتعال ســريع بوده و چنانچه با ساير فرآورده ها 
اشــتباه گرفته شود، زيان هاى جبران ناپذيرى را به 
همراه خواهد داشــت، به همين منظور در صورت 
گران شــدن بنزين خواهشــًا دور ماده «بنزين» را 
براى يك ســاعته ره صد ســاله را طى كردن قلم 
بكشيد چون ممكن اســت ره صد ساله را با همه 
مخلفــات و گرفتارى هايش در يــك لحظه طى 

كنيد! از ما گفتن بود...

سياستگذارى براى استفاده از ارز ديجيتال 
در هيأت دولت بررسى مى شود

 دبير شوراى عالى فضاى مجازى گفت: سياست نهايى در خصوص 
استفاده از ارزهاى ديجيتالى در كشور به زودى در سطح هيأت دولت مورد 
بررسى قرار مى گيرد. ابوالحسن فيروزآبادى درباره آخرين وضعيت تعيين 
تكليف ارزهاى ديجيتالى (ارز رمز) در كشور گفت: دولت در حال تهيه 
مصوبه اى براى سياست گذارى در اين حوزه است. وى افزود: با توجه 
به اينكه ارزهاى ديجيتال يكى از پديده هاى مهم در حوزه فناورى مالى و 
بازار پرداخت محسوب مى شوند، نظارت بر ارزهاى رمزنگارى شده در 
داخل كشور ضرورى است. رئيس مركز ملى فضاى مجازى ادامه داد: ارز 
ديجيتال در كميسيون اقتصادى دولت آخرين مراحل بررسى را مى گذراند 

و به زودى در سطح هيأت دولت بررسى مى شود. 

فرانكشتاين چينى در حبس خانگى 
به سر مى برد

 دانشــگاه علم و فناورى جنوب در چين گــزارش هاى مختلفى را 
منتشــر مى كند كه حاكى از حبس خانگى دانشمندى است كه در تولد 
نوزادان مهندسى ژنتيكى نقش داشته است. به گزارش ديلى ميل، به نظر 
مى رسد هى جيانكويى دانشــمندى كه هفته گذشته ادعا كرد در تولد 
نوزدان مهندسى ژنتيكى نقش داشته، اكنون دستگير شده است. رسانه هاى 
مختلف به او لقب «فرانشكتاين چينى» را داده اند. گزارش هاى مختلف 
نشــان مى دهد او پس از حضور در دوميــن اجالس بين المللى اديت 
ژنوم انســان در هنگ كنگ در حبس خانگى به سر مى برد. اين درحالى 
است كه دانشگاه علوم و فناورى جنوب (SUSTC) (كارفرماى سابق 

جيانكويى) اخبار مربوط به دستگيرى او را رد كرده است.

فضاپيماى ناسا 
به سيارك خطرناك «بنو» رسيد

 بعد از دو ســال و دو ماه ســفر و طى كردن مســيرى 2 ميليارد 
كيلومترى فضاپيماى اكتشافى ناسا سرانجام به سيارك «بنو» رسيد.

 OSIRIS-Rex به گزارش نيواطلس، فضاپيماى بدون سرنشــين
در مــدارى در فاصله 19 كيلومترى اين ســيارك در حال گردش به 
دور آن اســت و قصد دارد يك ســال آينده را صرف بررسى و نقشه 
بردارى از Bennu كند. OSIRIS-Rex در شهريور ماه دو سال 
قبل به فضا پرتاب شــده بود و اطالعات دست اولى را از اين سياره 
 OSIRIS-Rex .كه 492 متر قطــر دارد، جمع آورى خواهد كرد
براى جمع آورى اطالعات دقيق تر تا 7 كيلومترى ســطح اين سياره 

هم پيشروى خواهد كرد.

موجودات دريايى براى پنتاگون جاسوسى 
مى كنند

 پنتاگون در طرحى عجيب قصد دارد موجودات دريايى مهندسى شده 
اى پرورش دهد كه سيگنال هاى مختلف را زير آب رصد كنند و وجود 
زيردريايى دشمن را هشدار دهند. به گزارش بيزينس اينسايدر،  پنتاگون 
مشغول توسعه يك طرح عجيب براى پرورش موجودات دريايى است 
تا بتوانند زيردريايى هاى دشــمن را رديابى كنند.اين پروژه براى توليد 
موجودات مهندسى شده اى اســت كه در حقيقت مانند سيم تله عمل 
مى كنند و در صورت وجود خطر مى توانند به فرماندهان نيروى درياى 
هشدارهاى اوليه را بدهند.آزمايشگاه تحقيقات دريايى يا NRL  مى تواند  
ميكروارگانيســم ها را طورى تغيير دهند كه انواع مختلف سيگنال ها از 

سوخت فسيلى گرفته تا دى ان اى غواصان را رديابى كنند.

برج پيزا صاف تر شده است!
 مهندسان موفق شــده اند طى 28 سال برج پيزا را 45 سانتى متر 
صاف تر كنند. آنها براى اين منظور لوله هايى زير زمين كار گذاشــته 
اند. به گزارش ديلى ميل، برج كج پيزا از 28 ســال قبل تاكنون حدود 
45 سانتى متر صاف تر شده است.  به گفته مهندسان سال ها طول مى 
كشد تا اين بناى تاريخى ايتاليايى صافتر شود اما هيچ گاه به طور كامل 
صاف نخواهد شد.درهمين راستا مهندســان با احتياط زمين را حفر 
كرده و لوله هايى زير زمين كارگذاشته اند تا از كج شدن و ويرانى آن 
جلوگيرى كنند. اين برج از ژانويه 1990 ميالدى به مدت 11 سال به 
 OPA داليل ايمنى عمومى تعطيل بود. رابرت سال مدير فنى سازمان
كه مسئوليت نگهدارى برج را برعهده داشت، مى گويد: با كمك اين 

سيستم ما توانستيم نيم درجه از كج شدن برج كمتر كنيم.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

 گروه موسيقى ســنتى «آيين» در روزهاى 15
و 16 آذرماه در مجتمــع فرهنگى بوعلى همدان 

اجرا مى كند.
نشست خبري "گروه موسيقي آيين" روز گذشته 
در سالن امام رضا مجتمع شهيد آويني با حضور 
اعضا گروه موسيقي و اصحاب رسانه برگزار شد.

خواننده گروه در ابتداي نشســت پس از معرفي 
گروه موســيقى" آيين" گفت: در ســومين سال 
تشــكيل گروه بر آن شــديم فصــل جديدي از 
گروه دارى موسيقيايى كه در سطح كشور مرسوم 
مي باشد در همدان به نمايشگاه بگذاريم كه برآيند  

دسترنج يك ساله گروه مي باشد.
مصطفي آزادي مقتدر با اشاره به فعاليت گروه در 
ساير شــهرها و جشنواره ها افزود: گروه موسيقي 
آيين در جشنواره نيايش كه در شهر قزوين برگزار 
شــده بود توانســت مقام اول را كسب كند و در 
حــال حاضر در حال تداركات مقدمات كار براي 

شركت در جشنواره موسيقي فجر مي باشيم.
سرپرست گروه موسيقى "آيين" نيز علت موفقيت 

گروه را انســجام آن برشمرد و گفت: گروه آيين 
چكيده چندين گروه موســيقى كه متعلق به اعضا 
اصلى گروه است ،مي باشد و همين امر باعث شده 
اين گروه در رده بااليي از موســيقي مشــغول به 

فعاليت باشد.
مصطفى رشــيدى مطلق از به روي صحنه رفتن 
قطعه «خــوان چهارم» در كنســرت جديد گروه 
خبر داد و افزود: در ابتداي كنسرت قطعه «خوان 
چهارم» كه بر گرفته از شــاهنامه فردوسي است 
اجرا مي شــود و مدت زمان آن 45 دقيقه مي باشد 
.اين قطعه از لحاظ موسيقيايي شاهكار محسوب 
مي شــود .همچنين قسمت دوم كنسرت به شكل 
تنصيف و در ده قطعه جدا به روي صحنه مي رود 
و مي توان گفت شــاخصه اصلي كنسرت جديد 
اشاره مســتقيم به ســاز تنبور در حوزه موسيقي 

مقامي است.
وى از اجراي تلفيقي و توأم با حركات نمايشــي 
قطعه «خــوان چهارم» در آينده نزديك خبر داد و 
تصريح كرد: در كنسرت فعلى ، تنها شاهد اجراي 

موسيقي با نقالي مي باشــيم اما با رايزني هايي كه 
با گروه هاي نمايشي مطرح در همدان شده است 
بزودى شاهد اجراي تلفيقي گروه موسيقي آيين با 

يك گروه نمايشى خواهيم بود.
فرهمند محمدي اخوان ،آهنگســاز قطعه «خوان 
چهارم» با بيان قسمتي از داستان رستم در شاهنامه 
گفت: رستم در اين قسمت ا ز شاهنامه به عنوان 
خواننده و نوازنده تنبور معرفي شده است و بر اين 
اساس «خوان چهارم» به نوعى روايت موسيقيايي 

شاهنامه است.
در پايــان مهرداد وارســته از ديگر اعضاى گروه 
موسيقى آيين، برپايي كنسرت هاي موسيقي سنتي 

را در اوضاع نابســامان فرهنگي كشور كه شاهد 
ورود موسيقي هاى  مسموم در آن هستيم، نوش 
دارو دانست وبا اشاره به كنسرت هاي موفق گروه 
آيين در داخل و خارج از كشور از هنردوستان و 
اهالي فرهنگ و هنــر براي ديدن و حتي نقد كار 

دعوت به عمل آورد.
الزم به ذكر است گروه موسيقي آيين در روزهاي 
15 و 16 آذر ماه سال جاري به برپايي كنسرت در 
سالن ابن سينا همدان خواهد پرداخت. عالقه مندان 
براي شركت در كنسرت مي توانند براي تهيه بليت 
به شــهر كتاب و يا سايت ايران كنسرت مراجعه 

كنند.

 پس از برگزارى اجالس اعضاى وابســته 
سازمان جهانى گرد شگرى در همدان همچنان 
تاثيرات مثبت آن در عرصه جهانى محســوس 
اســت در اين زمينه ، پيــام زوراب پولوليكا 
شــويلى دبيركل سازمان جهانى گردشگرى به 
حميد رضا  يارى عضو هيأت رييســه سازمان 
جهانى گردشگرى بيانگر نكات متعدد و مثبت 

حايز اهميت بود . در اين پيام آمده است : 
در اينجا صميمانه از مهمان نوازى گرم شــما 
و تيــم خوبتان براى پذيرايــى از بنده و تمام 
شــركت كنندگان در 40مين اجالس اعضاى 
وابســته به سازمان گردشــگرى، كمال تشكر 
و قدردانــى را دارم. بكارگيرى از مكان هاى( 
سالن هاى) استثنايى به همراه تجربيات منحصر 
بــه فردى كــه جنابعالى با مديريــت خوبتان 
ســازماندهى كرديد، همگى فضاى بسيار ويژه 
اى براى مهمانــان اين اجالس ايجاد كرد و ما 
نيز بازخوردهاى مثبتى از شركت كنندگان در 

اين اجالس دريافت كرديم.
بنــده معتقدم كه ايــن رويداد نشــان دهنده 
قابليت ها و ظرفيت هاى اســتان همدان است 
كه پيشــنهاد بى نظير و فوق العاده جمهورى 
اســالمى ايران اتفاق افتاد و نشــان دهنده اين 
واقعيت بود كه كشور ايران توانايى هاى بااليى  
براى ترويــج فرهنگ گردشــگرى از طريق 

نوآورى و تكنولوژى دارد.
مــا نيز امادگى ايــن را داريم كه در خصوص 
حمايت هــاى همــه جانبه از تــالش هاى 
جنابعالى براى تقويت بخش گردشگرى استان 

همدان  حمايت كنيم و مطمين باشــيد مايل به ادامه 
همكارى پر ثمر با شــركت سياحتى و گردشگرى 
عليصدر هســتيم. من منتظر استقبال از شما در ستاد 

مستقر در  مادريد در آينده اى نزديك هستم.
گفتنى اســت ؛  اين رويداد كه از 21 لغايت 23 آبان 
برگزار شد شــامل آيين افتتاحيه، سمينار بين المللى 
بهره گيرى گردشگرى فرهنگى از نوآورى و فناورى، 

برگزارى نشســت هيأت رئيسه اعضاى وابسته، دو 
كارگاه آموزشى و سه پنل تخصصى و همچنين تور 

آشناسازى با جاذبه هاى گردشگرى بود.
دبيركل ســازمان جهانى گردشگرى، معاون دبيركل 
ســازمان جهانى گردشــگرى، معاون منطقه آسيا و 
اقيانوسيه ســازمان جهانى گردشگرى، رئيس هيأت 
مديره اعضاى وابسته ســازمان جهانى گردشگرى، 

مديران ارشد و هيأت مديره اعضاى وابسته سازمان 
جهانى گردشــگرى، شركت كنندگانى از 28 كشور 
و 80 عضو وابســته ســازمان جهانى گردشگرى از 

ميهمانان خارجى اين اجالس بودند.
بازنگرى برنامه ملى جامع گردشگرى ايران و ارائه 
راهكارهاى پيشــنهادى براى پيگيــرى فرآيندهاى 
آتــى، بازنگرى و اســتقرار حســاب هاى اقمارى 

گردشــگرى از طريق به روز رسانى مطالعات 
موجود در ايران و استفاده از مشاوره هاى فنى 
سازمان جهانى گردشگرى، تدوين چارچوب 
همكارى فى مابين ســازمان متبوع و سازمان 
طبيعت گردى  حوزه  در  گردشــگرى  جهانى 
و گردشــگرى روستايى و برگزارى كنفرانس 
بين المللى در ســال 2020 با اين موضوع به 
ميزبانى ايران، قول مســاعد دبيركل سازمان 
همكارى  خصوص  در  گردشــگرى  جهانى 
و مشــاركت در زمينه تصويرسازى مثبت از 
جمهورى اسالمى ايران و رفع تصوير منفى 
موجود در اذهان بين المللى از طريق تدوين 
زمينه هاى مشترك همكارى با سازمان جهانى 
گردشــگرى و تاســيس و راه اندازى مركز 
جهانى صنايع دســتى در ايران با مشــاركت 
سازمان جهانى گردشگرى به منظور آموزش 
نماينــدگان ســاير كشــورها از مهم تريــن 

دستاوردهاى برگزارى اين اجالس است.
همچنيــن اين اجالس اثراتى نيز در توســعه 
گردشگرى كشــور خواهد داشت كه در اين 
گزارش به آنها اشــاره شــده اســت، فراهم 
آوردن زمينه هاى متعــدد براى همكارى هاى 
اقتصادى بين سرمايه گذاران خارجى و فعاالن 
اقتصادى كشور به ويژه استان همدان، حضور 
گردشــگران بين المللى به عنوان ابزارى براى 
تعامل در خدمت ديپلماســى عمومى كشور، 
حضور گردشگران بين المللى در ايران به رغم 
همــه تبليغــات و تصاوير منفــى غيرواقعى 
كه از كشــورمان منتشــر شده اســت، ديده 
شــدن واقعيت هاى ايران با حضــور افراد فعال در 
صنعت گردشگرى، معرفى همدان در سطح ملى و 
بين المللى، برگزارى نمايشگاه استارتاپ گردشگرى 
در حاشيه نشست، بهره بردارى از حضور نمايندگان 
كشورهاى خارجى براى معرفى ظرفيت ها، امكانات 
و جاذبه اى طبيعى و صنايع دســتى همدان از جمله 

اين اثرات است.

دبيركل سازمان جهانى گردشگرى خطاب به ميزبان اجالس :

 بازخوردهاى مثبتى از شركت كنندگان 
در اجالس دريافت كرديم

15 و 16 آذرماه گروه موسيقى 
«آيين» در همدان اجرا مى كند

نمايش «من و مادربزرگه» 
در همدان اجرا مى شود

 از 17 آذرمــاه و به مدت 15 شــب، نمايش شــاد و 
موزيــكال «من و مادربزرگه» در همدان اجرا مى شــود . 
نمايش« من و مادربزرگه» نوشــته عباس دوست قرين و 
با كارگردانى رضا روان در مجوعه تئاتر شــهر همدان به 

روى صحنه مى رود.
  مينا ، دختربچه اى تنهاســت كه پدر و مادرِ شــاغلش 
او را نــزد پدر بزرگ و مادربزرگــش مى گذارند. مينا از 
عروســك هاى عينى و ذهنى خود خسته مى شود و به 
پيشنهاد مادربزرگش مبنى بر بازِى قايم باشك پاسخ مثبت 
مى دهد. هنگامى كه مينا چشــم مى گذارد ، مادربزرگ 
مى خواهــد در جارخت خوابى پنهان شــود كه بالش ها 
روى ســرش مى ريزنــد و مادربزرگ از دنيــا مى رود. 

فرشته ها مادربزرگ را به آن دنيا مى برند.
 از اين بخش نمايش به بعد قرار مى شود كه پدربزرگ 
، نگهــدارى از مينــا را بر عهده بگيــرد كه در اين جا 
تنهايى هاى مينا و عدم توجه پدربزرگ به او را شــاهد 

خواهيم بود.
شــهرام صمــدى نيــا، مينا حقيقي، سيما الهــوتي، دنيا 
نوربخش و مهســا پورپروانــه بــه عنوان بازيگر حضور 
دارند و آهنگســازى برعهدى محمد مهدى فتحى است. 
اين نمايش هر روز ساعت 16:30 در مجموعه تئاتر شهر 

همدان بر روى صحنه مى رود.


