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يادداشت روز

1

مدیر تازه
 دنبال خلق انگیزه

  وقتی که در سال ۸۸ شرکت مخابرات 
ایران به همراه 32 شرکت زیرمجموعه اش 
)شرکت های مخابرات استانی( به درستی 

و در راستای سیاست های.

فوتبال ایران در انتظار حماسه بزرگ پرسپولیس
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در کوچه پس کوچه های 
همدان

 با توجه به انتخاب همدان به عنوان پایتخت 
گردشــگری آسیا، آمار گردشــگران داخلی هم 
افزایش یافته اســت. یکــی از نکاتی که توجه 
گردشــگران را جلــب می کند نام هــای جالب 
محالت همدان اســت. بر همین مبنا تاریخچه 
برخی از این اسامی را از ادار  کل میراث فرهنگی 

استان جویا شدیم.
مسئول ثبت آثار معنوی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان همدان در 
گفت وگو با ایسنا، منطقه همدان، از مستند نبودن 
تاریخچه نامگذاری محالت اســتان خبر داد و 
بیان کرد: محالت قدیمی همدان بر اســاس یک 

ویژگی بارز نامگذاری می شدند.
پروین ابراهیمی ادامه داد: در گذشــته به علت 
عدم نامگذاری رســمی برای محالت، مردم به 

صورت عامیانه آدرس می دادند.
وی در توضیــح ویژگی های بــارز یک محله، 
گفت: اگــر بزرگی در آنجا ســاکن بوده، تمام 
منطقه به نام آن فرد شناخته می شده است؛ مانند 
محلــه کبابیان که هم اکنون بــه همین نام نامیده 
می شــود؛ خانواده ای بزرگ و ثروتمند با این نام 
در آن محل زندگی می کــرد که ُمالک و معتمد 
بــوده و به همیــن علت آنجا به محلــه کبابیان 

معروف شده است.
ابراهیمــی اظهارکرد: محله گلپا، در گذشــته 
»ُکلپّا« نام داشته، کلپا به معنی کوتاه بودن است، 
در این محل فردی پــا کوتاه زندگی می کرده، 
چون این شــخص نشــانه بارز این محل بوده 
به این نام در بین مردم شــناخته شده یا محله 
چوپانــان، محلی سرســبز و خوش آب و هوا 
بــوده که چوپانان دام های خود را برای چرا به 

آنجا می آوردند.
وی افزود: محله »ســریخچال« در گذشته آب 
انبار و محل نگهداری یخ هایی که از کوه برای 
مصــرف مردم می آوردند بــوده، محله حاجی 
نخســتین مکان تجمع حاجی ها بوده و پس از 
آن جمع شــدن کاروان ها در این محل مرسوم 
شــده به همیــن علت به همین نــام  ماندگار 

شده است.
مسئول ثبت آثار معنوی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان همــدان تصریح کــرد: محلــه گازران 
قدیمی ترین محله همدان بــوده که نزدیک تپه 
هگمتانــه اســت، گازران به معنی رخت شــور 
اســت و در گذشته های دور افراد ساکن در این 
منطقــه به علت فقر و تأمیــن نیازهای خود، به 
خانه  ثروتمندان می رفتنــد و لباس های آنان را 

می شستند.
ابراهیمــی در پایــان تأکیــد کــرد: تمامی این 
تاریخچه ها، روایتی و به صورت افسانه ای است 

و هیچ کدام مستند نیستند.

يادداشت روز

خرید 20 واحد 
مسکونی برای 
مددجویان همدان 
 رئیــس کمیته امداد منطقه 2 همدان گفت: 
از ابتدای ســال تاکنون 20 واحد مسکونی به 
خانواده های فاقد مســکن مقاوم تحویل  داده 

شده است .
جعفــر هاشــمی در گفت وگو بــا فارس در 
خصوص خدمات ارائه  شده در حوزه مسکن 
به مددجویان در ســال جــاری اظهار کرد: با 
توجه به گســترش روزافزون جمعیت، نیاز به 
مسکن نیز در جامعه افزایش  یافته که در همین 
راســتا یکی از برنامه های کمیته امداد احداث 
سرپناه مناســب برای خانواده های زیرپوشش 
با اولویت خانواده های ایتام، زنان سرپرســت 

خانوار و بیماران مددجو است.

وی افزود: 20 واحد مسکونی در سال جاری 
با کمک خیــران و حامیان و با وام های بدون 
بهــره خریداری یا ســاخته شــده و کلید آن 
تحویل خانواده های فاقد مســکن مقاوم شده 

است.
رئیس کمیته امداد منطقه 2 همدان اضافه کرد: 
17 واحد مســکن در شــهر همدان با کمک 
خیرین و کمیته امداد خریداری و تعداد ســه 
واحد مسکن روستایی با کمک کمیته امداد و 

با وام مسکن احداث شده است.
وی یــادآور شــد: تعمیرات 172 مســکن 
مددجویــی نیز انجام شــده و برای تعمیر و 
خرید منــزل نیز 3 میلیــارد و ۸04 میلیون 
اعتبارات بالعوض پرداخت شــده  از  ریال 

است.
هاشــمی خاطرنشــان کرد: مبلــغ 2 میلیارد 
و 600 میلیــون ریــال از وام بــدون بهره نیز 
توســط صندوق قرض الحسنه امداد والیت به 

مددجویان کمیته امداد پرداخت شده است.

گالیه مندی 
از جابجایی
 بازار پرنده ها

 جابجایــی بازار طیور زنــده همدان بدون 
هماهنگی شــورای اسالمی شــهر انجام  شده 
و نارضایتی برخی از کســبه را به دنبال داشته 

است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر 
همدان دربــاره جابجایی فروشــندگان طیور 
زنده به خیابــان فرات)پایانــه قدیمی( اظهار 
کــرد: جابجایی این فروشــندگان بــه خیابان 
فرات نارضایتی کســبه به دلیل بوی نامطبوع و 
وضعیت ذبح این مرغ ها را به دنبال داشته است.

علی فتحی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه 
این جابجایی بدون هماهنگی با شــورای شهر 
صــورت گرفت، گفت: نباید بــرای حل یک 

معضــل در یک نقطه شــهر، یک مشــکل در 
نقطه دیگر شــهر ایجاد کنیم و شورا نیز از این 

جابجایی رضایت ندارد.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شــورای 
اسالمی شــهر همدان با اشاره به اینکه بخشی 
از این منطقه مسکونی است، اظهار کرد: افرادی 
که از خارج شــهر می آیند از این منطقه عبور 
می کننــد و در مجموع ایــن وضعیت صورت 

خوشایندی برای شهر ندارد.
وی بــا بیان اینکه بــه زودی تصمیم الزم برای 
جابجایی فروشندگان طیور اخذ می شود، افزود: 
این قشــر از جامعه ســاماندهی شده است اما 
برای بخشی از مردم و وجهه شهر مشکل آفرین 

شده است.
فتحی با اشاره به اینکه باید یک سایت جداگانه 
با در نظر گرفتن همه جوانب برای فروشندگان 
طیور زنده در نظر گرفته شــود، تصریح کرد: 
ما حاضر نیســتیم حتی یک نفر از شهرداری و 

شورا نارضایتی داشته باشد.

 طرح بیمه کردن خانه های روستایی که چندی 
پیش توســط معاون امور دهیاری های ســازمان 
شــهرداری ها مطرح شده بود، به زودی به امضای 

وزیر کشور خواهد رسید.
سعیدرضاجندقیان در گفت وگو با ایسنا، به طرح 
بیمه کردن خانه های روستایی اشاره کرد و گفت: 
طرح بیمه کردن خانه های روســتایی که قرار بود 
با  همــکاری بنیاد برکت صورت گیرد به امضای 
معاون عمران و توســعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشــور رسیده و قرار است به زودی به دفتر 

وزیر کشور فرستاده شود.

وی ادامه داد: مشــکالتی در این زمینه با برخی از 
دستگاه ها داشتیم و اعالم کردیم ظرفیت  دهیاری ها 
بسیار باالست ودهیاری ها می توانند در این زمینه 
به خوبی عمل کنند و باقی دستگاه ها نیز  بایستی 

نقش نظارتی داشته باشند.
دهیاری های  امــور  معــاون  پیش  چنــدی 
امضــای  از   شــهرداری ها  ســازمان 
ز بنیادها برای پوشــش  تفاهم نامــه با یکی ا
بیمــه ای خانه های روســتایی خبر داده بود 
و گفتــه بــود کــه خانه های روســتایی به 
ما  صــورت جزئی و پراکنده بیمه هســتند ا

برای  یا عاملی  در ســطح ملی کمتر تشویق 
تفاق وجود داشــت. ا همگرایی این 

وی همچنین اذعان کرده بود که با یکی از بنیادها 
در حال امضای تفاهم نامه به این منظور هســتیم 
تا تعــدادی از خانه های روســتایی از این طریق 

بیمه شــوند؛ در حقیقت متولی این کار ســازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها نیست اما چون دهیاران 
و مدیران روســتایی با ســازمان ارتباط بیشتری 
دارند، بنا اســت که ایــن تفاهم نامــه از طریق 

سازمان شهرداری ها دنبال شود.

امضـای طـرح 
»بیمه کردن خانه های روستایی«  
به زودی

نتايج آزمون استخدامی آموزش و پرورش دوباره بررسی شد
 رئیــس مرکــز برنامه ریزی منابع انســانی با 
اشاره به رســیدگی به اعترضات داوطلبان آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش گفت: رسیدگی های 
الزم در این زمینه انجام شــد تا حق کسی ضایع 

نشود. 
اســفندیار چهاربنــد  در گفتگو با ایلنــا درباره 
پیگیری های صــورت گرفته برای رســیدگی به 
اعتراضات شــرکت کنندگان آزمون ســتخدامی 
آموزش و پــرورش گفت: داوطلبانی که از طریق 
کنکور سراســری کد شــغل محل های دانشگاه 

فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را انتخاب کرده 
بودند، فرآیند پذیرششــان دو بخــش کلی دارد؛ 
بخش اول امتیازی اســت که از آزمون ســازمان 
ســنجش و در آزمون سراســری به عمل می آید 
و داوطلبان در آنجا به اصطالح شــغل دبیری را 
انتخــاب می کنند، در این میــان دو برابر ظرفیت 
پذیرش از کسانی که حد نصاب را احراز کرده اند 
به مرحله بعدی معرفی می شوند که در واقع بخش 

دوم است.
وی ادامه داد: مرحله بعدی شــامل ســه فرآیند 

کلی از جمله معاینه، مصاحبه و گزینش اســت. 
در مرحله معاینه کســانی که استانداردهای الزم 
معاینات را برای پذیرش داشــته باشند به مرحله 
بعدی یعنی مصاحبــه راه پیدا می کنند که حداقل 
امتیاز در این مرحله کسب نمره 74 از 100 است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انســانی در پایان 
اظهار داشــت: در هر صورت رسیدگی های الزم 
برای این مســاله و اعتراضات انجام شده است تا 
حق کسی ضایع نشــود، زیرا آموزش و پرورش 
هم عالقه مند است، پذیرش حداکثری داشته باشد.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی با بیان اینکه 
تصمیم داریم از چهار هــزار ردیف باقیمانده نیز 
اســتفاده کنیم، گفت: در حال حاضر برای اینکه 
آن چهــار هزار ردیف باقیمانده را تکمیل کنیم از 
وزارت علوم درخواســت تکمیل ظرفیت کردیم. 
در صورت تایید وزارت علوم، این تکمیل ظرفیت 

نیز برای داوطلبان فرصت مناسبی است.
چهاربنــد اضافه کرد: فکر می کنم حداکثر تا هفته 
آینده وزارت علوم شــرایط تکمیل ظرفیت را به 

ما اعالم کند.

مدیر تازه دنبال خلق انگیزه
مهدی غالمی «

  وقتی که در سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران به همراه 32 شرکت زیرمجموعه اش 
)شرکت های مخابرات استانی( به درستی و در راستای سیاست های اصل 44 )که 
کوچک کردن دولــت، ایجاد محیط رقابتی، کاهش هزینه هــا، افزایش بهره وری و 
کیفیت خدمات به مردم مدنظرش بود( از شــکل دولتی خارج و به حوزه ای شــبه 
خصوصی واگذار شــد؛ به غلط پاســخگویی به مردم و رسانه ها در مورد درآمدها، 
هزینه ها، مدیریت، ضعف  وکاستی ها نیز به حداقل کاهش پیدا کرد. این مسئله باعث 

شده که دولت نیز در این خصوص با مشکالتی مواجه شود.
 آخرین این واکنش ها از ســوی وزیر جدید و جــوان ارتباطات بوده که 
واگذاری شــرکت مخابرات را غیردقیق توصیف کرده و گفته اســت: »از 
بتــدای آغاز به کار، ســواالت و مراجعات زیــادی در خصوص مجموعه  ا
مخابرات ایران داشــته ام؛ موضوع ودیعه های اخذ شده از تلفن های همراه 
به ارزش حدود ســه هــزار و پانصــد میلیارد تومــان، موضوع واگذاری 
داکت ها و سیم مســی، موضوع انحصار مخابرات در پورتهای به اصطالح 
فیبر نوری، موضوع نابرابری در معیشــت نیروهای شــرکتی در مخابرات، 
موضوع مشــکالت کارگزاران روســتایی، موضوع عدم پوشــش مناســب 
جاده ای، موضوع عدم توســعه شــبکه ثابت در شــهرهای مهم کشــور و 

نتظار برای دریافت خط ثابت و بســیاری دیگر.« تشــکیل صفهای ا
این اتفاق سبب شده شرکتی که روزانه با میلیون ها مشترک سروکار دارد خیلی اهل 
گفتگو با رسانه ها نباشــد. بنابراین طبیعی  است مدیری 14 سال در سکوت خبری 
در ِسَمت مدیرعاملی شرکت مخابرات همدان می ماند چراغ خاموش نیز جای خود 
را به دیگری می دهد. بی انگیزگی و عدم رغبت به آماردهی و گزارش باعث شــده 
اســت که در طول یکسال گذشته بیشتر اخبار از روابط عمومی این شرکت پیگیری 
شــود تا نشست های خبری. هرچند شرکتی خصولتي است منتهی بد نبود گزارشی 
از 14 سال کار در همدان ، از اهداف شرکت تا تحقق آنها ، از کارهای مانده ، میزان 
تعامل با مســئوالن و مقامات ارشد استان ، آمار رضایت مردم از خدمات شرکت و 
کارکنان زیرمجموعه مخابرات، میزان تاثیرگذاری در توسعه استان با توجه به درآمد 

باالی این شرکت و غیره آماری ارائه می شد.
اکنون مدیری که پنج ماه تا بازنشســتگی فاصله داشت جای خود را به محمدعلی 
گرزین داده اســت که در بدو ورود خود در هفته ای که گذشــت اولویتهای کاری 
خود را کیفیت ســرویس های ارتباطی، ارتقای کیفیت ارتباط با مشــتری ، توسعه 
شبکه فیبر نوری و سرویس باکیفیت برای روستاها و جاده های شهری و روستایی 
دانســته اســت. اما آنچه بر آن تاکید کرد و آنرا اّهم اولویت خود عنوان کرد - که 
گله اکثریت مشــتریان نیز هســت - عدم انگیزه کارمندان و نیروی انســانی این 
شرکت است. کمااینکه سرپرست جدید مخابرات منطقه همدان در مراجعات خود 
به مراکز مختلف مخابراتی از انســجام و پرهیز از تفرقه و انضباط پرسنل همواره 
صحبت کرده اســت و همچنین در حکم ابالغِی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
نیز به  گزارش های بموقع ، جبران ســریع عقب ماندگی های احتمالی، نظارت دقیق 
و هوشــمندانه بر نحوه ارائه خدمات و برنامه ریزی هدفمند به منظور افزایش نشاط 
و انگیزه خدمت و ارتقای کارائی و اثربخشی کارکنان صحبت شده که این امر خود 

گویای وضعیت حاضر است. 
لــذا از مدیریت جدیــد توقع می رود اولویت هایی را که ذکــر کرده در حد حرف 
باقی نگذارد و آنها را بســرانجام برساند و تعامل خود با رسانه را که در ابتدا خوب 
بوده ادامه دهد و آنرا قوت ببخشــد و اینگونه نباشد که اخبار صرفا از طریق روابط 

عمومی منعکس شود. 
هرچنــد چراغ خاموش به مخابرات آمدند لیکن امیدواریم با ســکوت خبری ادامه 

ندهند.

نخستین
 قطار باري 

وارد همدان 
شد

مرگ مادر و فرزند 
در بیمارستان همدان

جايي که نظارت لنگ مي زند

درمان گروهي بيماران 
در مطب هاي خصوصي

موالوردی در ديدار با مسئوالن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خبر داد

برگزاري جشنواره ملي حقوق شهروندي در3 سال
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آخرین وضعیت پرونده  قضایی 
مدیرکل گمرک همدان

 تحقیقات درباره تخلف مدیرکل کمرک اســتان همدان همچنان ادامه دارد و 4 نفر در 
این باره دستگیر شدند. 

دادســتان همدان گفت: 4 نفر شامل مدیرکل گمرک و معاونش و دو نفر رشوه دهنده 
دستگیر شده و در بازداشت هســتند.کامران حمزه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
هفته گذشــته »جمال خشوعی« مدیرکل گمرک استان به همراه یکی از معاونان خود 
به اتهام اخذ رشــوه بازداشت شده و دو نفر دیگر نیز مرتبط با این پرونده بازداشت 
شــده اند و پرونده در شعبه اول بازپرسی همدان تشــکیل شده و در حال رسیدگی 
است. وی درباره اینکه شهردار همدان اعالم کرده پرونده تخلفات شهرداری مراحل 
پایانی خود را طی می کند، تصریح کرد: بررســی پرونده تخلفات شــهرداری همدان 

نیز همچنان ادامه دارد. 

وقف به کمک ایجاد مرکز پیوند اعضا در همدان بیاید
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ایجاد مرکز پیوند اعضاء در همدان را نیازمند کمک واقفان دانست.

سیدحبیب ا... موسوی بهار با اشاره به اهمیت وقف آن را اقدامی خیرخواهانه و انسان دوستانه دانست و اظهار کرد: وقف صدقه و خیر جاریه است که در دین اسالم 
نیز به آن تاکید شده است.

وی با بیان اینکه واقفان خیراندیش می توانند در حوزه درمان ورود کرده و سالمتی مردم به ویژه افراد بی بضاعت را تامین کنند، گفت: اگر بیماری با اقدام نیک واقف 
درمان شود تا زمانی که زنده است و کار خیر انجام دهد، واقف نیز از اجر کار خیر او بهره مند خواهد شد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با اشــاره به اینکه واقفانی تجهیزات پزشــکی به روز را وقف بیمارســتان هایی کرده اند که عده زیادی از 
بیماران با آن درمان می شــوند و این یک اقدام ارزشــمند اســت، افزود: جامعه پزشــکی قدردان کمک های واقفان و خیرانی اســت که اقدامات 

درمانی را برای بیماران آســان می کنند.
وی با بیان اینکه وقف متولی عام و خاص دارد و بهره برداری از وقف های خاص در حوزه بهداشت و درمان آسان است، گفت: نیت واقف باید مشخص شود که 

امیدوارم واقفان وقتی چیزی را وقف می کنند ابتدا متولی آن را مشخص کنند و دیگر اینکه نیت خود را باز نگه دارند.
موسوی بهار تاکید کرد: اگر نیت واقف باز باشد مثال اگر در حوزه درمان وقفی شده باشد، بسته به شرایط جامعه می توان بهره برداری بهتری داشت.

سهم خواهی های بی پایان
 برخی رفتارهای نامعقول باعث شــده تا آموزش وپرورش بیش از 
آنکه به وظایف خود برســد و برنامه های خــود را اجرا کند، درگیر 
حاشیه گردد. حاشیه هایی که بزرگترین وزارتخانه کشور سال هاست با 

آن دست وپنجه نرم می کند.
از کمبود اعتبارات و مشــکل نیروی انســانی تا فضاهای آموزشی و 
تحــول بنیادینی که قرار بود ما را چند قــدم از نقطه امروزی جلوتر 
بیندازد و هزاران مشکل ریز و درشت دیگر حاشیه های وزارتخانه ای 
هســتند که کارمندانش در نهایت متانت از آن علی رغم ضعف هایش 
حمایت می کنند و خانه اول و آخر خود می دانند اما چالش فرهنگیان 
نه این حاشیه هاســت و نه سختی های معلمی و سروکله زدن با نسل 

فردا.
آنچــه کــه خانواده بــزرگ فرهنگیــان را مــی آزارد و به شــأن و 
شخصیت هایشــان دهن کجی می کند، حاشیه هایی است که در زمین 
سیاست ریشه داشته و جمعیت یک میلیون نفری فرهنگیان و امکانات 

عریض و طویل آن را ابزاری می کند برای باال رفتن از پلکان ترقی.
نگاه به معلمان و وزارتخانه تعلیم و تربیت و مخاطبانش همیشه ابزاری 
بوده اســت تا از این ابزار فرصتی ســاخته شود برای تریبون سازی و 
انتقال سیاســت های مورد نظر و یا نیروهایی که با امیدوار شــدن به 
کسب شــأن و منزلتشان حامی برنامه های سیاسیون شوند. سیاسیونی 
که تا زمان رســیدن به صدارت و وزارت چاکرند و پس از آن حاکم! 
و زمانی هم که دستشــان از خوان گســترده آموزش وپرورش کوتاه 
می شود با کمک عوامل نفوذی خود در این دستگاه از بیرون دست به 
کار می شــوند و هر زمان هم که تک صداهایی بلند می شود برای قطع 
ریشه های رانت و امتیاز و باند و مافیا همان کاسبان سیاسی فشارها را 
از درون و بیرون بر پیکر بی رمق این وزارتخانه وارد می کنند و معلمان 
هر روز باید شــاهد چهره افرادی باشند که امروز رنگ دوستی دارند 

و فردا نان بر همکار.
این روزها در اســتان همدان همــان اتفاق های قدیمی در حال تکرار 
است. گویا دستان برخی سیاسیون کوتاه شده از این جایگاه و موقعیت 
دســت به کار شــده اند تا به هر قیمتی مانع اقدامــات جاری در این 

دستگاه شوند.
بنا اســت تغییراتی برای همراه کردن بدنه با سیســتم مدیریتی شکل 
بگیرد، تغییراتی که اتفاقاً برخالف جریان نفوذی در این اداره کل است 
و با یک خرد جمعی در حال شکل گیری است و در این جریان کسانی 
کــه نه اختیار دارند و نه جایگاهی قانونی - و البته که ادعای همراهی 
با دولت و هفکری سیاســی دارد- سعی در ممانعت از این تغییرات 
و به کرسی نشاندن حرف خود هستند تا عوامل نفوذی خود را برای 
سیاســت های آینده در بخش های مدیریتی و حساس وارد کرده، در 
فرصت های مقتضی به بهره برداری و مانع تراشــی برای مخالفان خود 
اقدام کنند. بارزترین نمونه آن اقدام آشــکار و مشخص چهره های به 
اصطالح اصالح طلب اما سهم خواه با پرچمداری یکی از احزاب استان 

است.
با وجود ادله و موارد قانونی مطرح شده از سوی مدیران این اداره کل 
در مقابل زیاده خواهی های گروه سهم طلب در جلسات درون حزبی، 
این نوع فضاسازی و تالش در جهت ایجاد بدبینی نه تنها سودی ندارد، 
بلکه دم خــروس این جریان و تالش برای تخریب دیگران بیشــتر 
نمایان می شود، به ویژه اینکه روند تغییرات چندماه اخیر نشان می دهد 
که افراد به کار گماشته شده عالوه بر داشتن ویژگی ها و شرایط الزم، 
همراه و حامی دولت هستند و سابقه آنها نیز کاماًل روشن است و در 
چنین شرایطی مشخص نیست این مدیران بازنشسته و جریان حامی 

از کدامین امید بر باد رفته سخن می گویند.
جریانی وقتی می خواهد مسیر خود را پیش ببرد فعاالن آن باید همراه 
و حامی یکدیگر باشند نه اینکه به خاطر برخی حب وبغض ها به تمام 

قواعد و چارچوب های پذیرفته شده پشت پا بزنند.
ایــن روزهــا در حالــی کــه تصمیم گیری هــای کالن و توجه به 
شایسته ساالری در انتصاب مدیریت ارشد مورد توجه می باشد، چنین 
جریان هایی با سیاســت یکی به میخ یکی به نعل به جای مشــارکت 
و ارائــه نظر کارشناســی در چنین تصمیم گیری همچنــان به دنبال 
سهم خواهی ها بوده که بزرگترین آسیب این نوع حرکت ها بی توجهی 
به جایگاه تعلیم و تربیت اســت که متأســفانه به راحتی از آن عبور 
می کنند و اینگونه است که اهداف و برنامه های مهم آموزش وپرورش 
تحت شــعاع حواشی قرار می گیرد و اینجاســت که فرهنگیان ناامید 
می شوند و در بلندمدت دود این اقدامات به چشم کل جامعه می رود.

با حضور نمازگزاران همدانی انجام شد
تشیع پیکر شهید جانباز 

سیدحسین حسینی
 نمازگــزاران همدانــی پس از 
اقامــه نماز جمعه پیکر پاک جانباز 
70 درصد ســید حسین حسینی را 

تشییع کردند.
به گزارش فارس، ظهر دیروز پس 
از اقامــه نماز جمعــه خیل عظیم 
نمازگزاران همدانــی پیکر پاک و 
مطهر جانبار 70 درصد سید حسین 
از جانبازان هشت سال  حســینی 

دفاع مقدس را بر روی دستان خود تشییع کردند.
سید حسین حسینی پس از سال ها تحمل درد، رنج، ایثار و جانبازی به 
درجه اعالی شهادت نایل آمد. نمازگزاران پیکر این شهید را از مقابل 

حسینیه امام خمینی)ره( این شهر تا چهارراه شریعتی تشییع کردند.
مراسم ترحیم این شهید واالمقام روز شنبه مورخ 19 آبان ماه از ساعت 

14:30 تا 16:30 در مسجد مهدیه همدان برگزار می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان معرفی شد

 »حســن ربانی ارشد« با حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، به 
سمت مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان منصوب شد.

محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی در متن این حکم عنوان کرده 
است: 

نظر به تعهد، تخصص و تجربه های ارزشــمند جنابعالی، به موجب 
این حکم به عنوان مدیرکل راه و شهرســازی استان همدان منصوب 
می شــوید. در انجام این ماموریت ضروری است قوانین، سیاست ها، 
آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی از سوی دولت، وزیر و معاونان 

محترم به دقت اجرا شود. 
به خصوص در توسعه کریدورهای حمل  و نقلی استان همدان مطابق 
طرح جامع حمل  و نقلی، طرح های شهرسازی و بازآفرینی شهری و 
همچنین توسعه مسکن در سطح استان مراقبت ویژه به عمل آورید. 

همچنین هماهنگی با مقامات محلی و در راس آنان اســتاندار محترم، 
ارتباط منظم با شهرداران شهرهای تابعه آن استان ابالغ می شود.

افــزون بر این جنابعالی مســئولیت هماهنگی تمام اداره های کل 
و ســایر دوایر تابعه وزارتخانه در آن اســتان را بر عهده دارید. 
توفیــق روزافــزون جنابعالی را در خدمت به شــهروندان عزیز 
و تــالش در جهت ســرافرازی جمهوری اســالمی ایران را از 
خداوند متعال مســالت دارم. همــدان دارای 5400 کیلومتر راه 

اصلی و فرعی، آزادراه و راه روستایی است.

دانشگاه آزاد نهاوند میزبان 2شهید گمنام

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نهاوند گفت: با موافقت رئیس 
کمیته جســتجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، دو شهید گمنام 

در دانشگاه آزاد نهاوند به خاک سپرده می شوند.
به گزارش ایسنا، ســتار ابراهیمی اظهار کرد: سردار »باقرزاده« رئیس 
کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به همراه فرمانده 

سپاه ناحیه نهاوند، از دانشگاه آزاد شهرستان نهاوند بازدید کرد.
وی افزود: در این بازدید جلسه مکان یابی و تایید نهایی محل تدفین 
شهدای گمنام برگزار شد که پس از ارزیابی و بازدید میدانی، موافقت 
شد، دو شــهید گمنام در محوطه دانشگاه آزاد نهاوند به خاک سپرده 
شــوند. ابراهیمی ادامه داد: عالوه بر مراسم تدفین شهدای گمنام در 
دانشــگاه، مراسم »شب وداع با شهدا« نیز  در دستور کار قرار دارد که 
زمان و محل دقیق برگزاری آن با نظر مســئوالن مربوطه و سپاه ناحیه 
نهاوند در ستاد مرکزی استقبال از شهدای گمنام نهاوند اعالم می شود.

1- ســیب زمیني هاي ســمي مربوط به همدان است! جهادکشاورزي 
کرمانشاه موارد مطرح شده درباره تولید سیب زمیني را به استان همدان 
نسبت داده است. گفته مي شــود مسئوالن این استان با انتشار جوابیه 
به گزارش جنجالي صداوســیما، برگشت محصول از عراق و استفاده 
از ســموم را به کشاورزان همداني نسبت داده است. گویا مصاحبه با 
کشــاورزان همداني و حضور همداني ها در کرمانشاه دلیل این اقدام 
بوده اســت. گفتني است اســتان همدان تاکنون در این زمینه واکنش 

نداشته است.
2- وزارت کشــور براي انتصاب استاندار هنوز تصمیم قطعي نگرفته 
اســت. گفته مي شود در حالي که تعدادي از گزینه ها براي مصاحبه به 
تهران مراجعه داشته اند، تاکنون تصمیم قطعي براي استانداران گرفته 
نشــده اســت. گویا در این زمینه گروه هاي سیاسي اصولگرا سکوت 
کرده اند و اصالح طلبان نیز سیاســت یکي به نعل، یکي به میخ را در 
پیش گرفته اند. گفته مي شــود گروه هاي اصالح طلــب بزودي بیانیه 

دوپهلوي خود را منتشر خواهند کرد.
3- تصمیم گیري براي حمایت از رســانه خاص و اعالم عدم انتشار 
آگهي ها در مطبوعات، با مخالفت گسترده رسانه ها مواجه شده است. 
گفته مي شــود دستگاه قضا در دســتورالعملي اقدام به سفارش براي 
حمایــت از یک روزنامه خاص کرده اســت. گویا در کنار این اقدام، 
ممنوعیت انتشار آگهي هاي این دستگاه در مطبوعات نیز خبرساز شده 
اســت. این تصمیم در حالي گرفته شده اســت که چندي پیش قوه 
قضاییه ســند اطالع رساني خود را منتشر کرده که در آن از مطبوعات 

خبري نیست!

 معــاون امــور عمرانــی اســتاندار همدان 
ــرد  ــه عملک ــرورت بهین ــر ض ــد ب ــا تأکی ب
دســتگاه های اجرایــی بــا کمتریــن هزینــه، 
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط مالــی کنونــی 
و تخصیــص بودجــه بــه دســتگاه های 
ــد  ــازمان ها بای ــک از س ــر ی ــه، ه مربوط
بــا کمتریــن هزینــه، بهتریــن کار را انجــام 

ــد. دهن
ــی   ــا عراق ــنا، محمودرض ــزارش ایس ــه گ ب
اســتان  ترافیــک  هماهنگــی  شــورای 
بین المللــی  بــه  اشــاره  بــا  همــدان، 
ــای  ــت راه ه ــن و اهمی ــهر اللجی ــودن ش ب
مواصالتــی و تــردد ایــن شــهر بیــان کــرد: 
شــهر اللجیــن یــک برنــد بســیار بــاارزش 
ــکل  ــه ش ــد ب ــت و بای ــتان اس ــرای اس ب
ــع  ــرای رف ــرد و ب ــگاه ک ــه آن ن ــژه ای ب وی
ــژه مشــکالت  ــهر به وی ــن ش مشــکالت ای
ــرد. ــات صــورت گی ــن اقدام ــردد، بهتری ت

ــا ضــروری دانســتن آغــاز هــر چــه  وی ب
ســاخت  بــرای  فعالیت هــا  ســریع تر 
ــدان-  ــور هم ــتان در مح ــذر نهالس زیرگ
ــا  ــی تنه ــه فن ــرد: کمیت ــرح ک ــار مط بیج
یــک هفتــه مهلــت دارد تــا براســاس 
شــرایط مالــی، صالحدیــد منطقــه و تأییــد 
کارشناســی، اقــدام بــه ســاخت زیرگــذر و 

ــد.  ــه کن ــن منطق ــذر در ای ــا روگ ی
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
همــدان  اســتان  پزشــکی  فوریت هــای 
نیــز در رابطــه بــا معضــل اجرایــی نشــدن 
آئین نامــه مــواد ســوختی، گفــت: بــه 
ــد  ــوخت، بای ــر س ــر تانک ــال ه ــور مث ط
ــن  ــه ای ــد ک ــه باش ــوع بیمه نام دارای 5 ن
ــود؛ در  ــی نمی ش ــچ گاه عمل ــوع هی موض
اســتان امــکان اطفــاء حریــق بــه صــورت 

گســترده وجــود نــدارد و بــرای مهــار 
واژگونــی  از  ناشــی  آتش ســوزی های 
تانکرهــای ســوخت، همــدان نیــاز بــه 

کمــک اســتان مرکــزی دارد.
حبیب معصومی با اشاره به عبور یک میلیون 
زائر از استان همدان برای سفر کربال در روز 
اربعین، عنوان کرد: از این تعداد زائر، بخشی 
هم مربوط به عبور تانکرهای سوخت عراقی 
بوده است که در صورت بروز مشکل، استان 

توانایی اطفاء حریق ندارد.
استانداری همدان  بحران  مدیرکل مدیریت 
نیز با بیان اینکه در اجــرای قوانین مربوط 
به آئین نامه های ســوختی با مشکل مواجه 
هســتیم، تصریح کرد: مرجــع جمع آوری 
ســوخت تانکرهــای حمل ســوخت، در 

صورت بــروز هــر گونه مشــکل اعم از 
واژگونی باید مشخص باشد تا براساس آن 
بتوان تصمیم گرفت در صورت بروز حادثه 
چه مرجعی وظیفه رسیدگی و جلوگیری از 

بحران، به ویژه در فصل زمستان را دارد.
بــه  اشــاره  بــا  طالبــی  علیمــردان 
غیرقابــل شناســایی بــودن برخــی از 
گاهــی  کــرد:  مطــرح  ســوخت ها، 
توانایــی تشــخیص نــوع ســوخت بــرای 
ــخت  ــیار س ــات بس ــای امدادونج نیروه
تانکــر  حمــل  راننــدگان  و  اســت 
ســوخت  نــوع  بــه  نســبت  آگاهــی 
ــی  ــن در صورت ــد ای مــورد حمــل ندارن
آئین نامه هــای  براســاس  کــه  اســت 
مربوطــه هــر تانکــر ســوخت بایــد کــد 

ــر  ــود را ب ــوخت خ ــه س ــوص ب مخص
ــرا  ــال اج ــا عم ــد ام ــب کن ــر نص تانک
شــدن  ســخت  باعــث  و  نمی شــود 

می شــود. امــداد  عملیــات 
وی بــا بیان اینکه صادرکننــده بارنامه باید 
متولی خسارت ناشی از تانکرهای سوخت 
باشد، عنوان کرد: پیمانکار این دسته از مواد 
باید سیســتمی برای تخلیه و ایمن ســازی 

سوخت داشته باشد.
وی در پایــان اظهــار کــرد: تنهــا جمع آوری 
بنزیــن،  نفــت،  ســوخت   4 تخلیــه  و 
ــرکت  ــده ش ــر عه ــازوت ب ــل و م گازوئی
نفــت اســت همچنیــن مــواد پتروشــیمی از 
بیشــترین نــوع ســوخت در حــال تــردد در 

اســتان اســت.

 برنامه هــای پدافندغیرعامــل اســتان 
همــدان را تا 15 ســال آینــده در برابر 

می کند. بیمه  بحرانی  شرایط 
مدیــرکل پدافند غیرعامل اســتان همدان 
در کارگروه انرژی پدافند غیرعامل استان 
همدان، با اشــاره به اینکه اعمال بسیاری 
از برنامه ها، اســتان همدان را در بسیاری 
از مناطق کشــور ممتاز کرده است، افزود: 
طی ۸ ماه ســازمان پدافنــد غیرعامل با 
برنامه ریزی و اجرای بسیاری از برنامه ها 
با هدف تقویت بنیان و زیرســاخت های 
استان در مقابل بحران ها توانست همدان 

را در بین استان های کشور ممتاز کند.
به گزارش ایسنا،هاشم صوفی در رابطه با 
اعتبار انجام این فعالیت ها در سطح استان 
بیان کرد: اعتبــار اجرای این برنامه ها در 
راســتای توسعه و تقویت اســتان مبلغی 
افزون بر 1۸0 میلیون تومان بوده که بیش 
از نیمی از این هزینه را ســازمان پدافند 
غیرعامل و نیمی دیگر توســط استانداری 

همدان پرداخت شده است.
صوفی خاطرنشــان کرد: ایــن برنامه ها 

انجام شــده که استان همدان  بند   5 در 
را تا 15 ســال آینده در برابر شــرایط 
بحرانــی بیمــه می کند کــه از جمله آن 
11 کارگروه  برگــزاری 3۸ جلســه در 
بوده  انتظامی  و  سایبری  امنیتی،  مردمی، 
و 22 مصوبه طی این جلســات بررسی 
و بســیاری از آنها اجرا شده و باقی آن 

در حال اجرا است.
وی بــا بیان اجــرای دیگــر برنامه ها در 
سطح شهرســتان ها، هدف اصلی برنامه ها 
را ترویج شناخت پدافندغیرعامل دانست 
و عنوان کرد: در شهرستان ها 25 همایش 
برای شــناخت پدافند غیرعامل و اهمیت 
آن در جامعه برگــزار و 22 رزمایش نیز 
در سطح اســتان برای نمایش اقتدار اجرا 

شده است.
مدیــرکل پدافندغیرعامل اســتان همدان 
در پایان ســطح آموزش را در پیشــرفت 
و شــناخت پدافند غیرعامل بســیار مهم 
دانســت و معتقد اســت: اگر آموزش به 
خوبی صورت گیرد بسیاری از مشکالت 

کشور برطرف خواهد شد.

 رئیس اتحادیه خواروبارفروش شهرستان 
همــدان گفــت: کاالهای اساســی به دلیل 
دریافت ارز دولتی با قیمت  مناســب عرضه 

می شود.
رضا بــه زارع در گفت و گو با  فارس با بیان 
اینکه شــرایط بازار آرام است، اظهار کرد: 
در حال حاضر رکود حاکم اســت و باعث 
می شــود برخی از کســبه کــه از قدرت و 
پشتوانه الزم برخوردار نیستند از مدار بازار 
خارج می شوند.وی با بیان اینکه بسیاری از 
کسبه قادر به پرداخت اجاره خود نخواهند 
بود، افزود: برخی تا مایحتاج مورد نیاز خود 
را خریداری کرده انــد و احتکار به خانه ها 
انتقال یافته اســت، بنابراین تا مدتی به بازار 

مراجعه نمی کنند.
با  رئیس اتحادیه خواروبارفــروش همدان 
اشاره به اینکه بازار به یک رکود فرو خواهد 
رفــت، تصریح کرد: چــون در آغاز گرانی 
هســتیم و  فاصله ارزش ریــال تا ارز باید 

جبران شود، دچار رکود تورمی می شویم.
وی با بیان اینکه این شکاف در یک فرآیند 
یک ســاله جبران می شــود، ادامه داد: شغل 

خواروبار از حساســیت خاصی برخوردار 
است که باید مسؤوالن با حساسیت ویژه با 
آن برخورد کنند و بازرسی های حساب شده 

از این صنف به عمل  آورند.
به زارع با اشــاره به اینکه کســبه به  اندازه 
کافی با مشکالت اقتصادی روبه رو هستند، 
خاطرنشــان کرد: بازار روند خودترمیمی را 
پیداکرده و خود را تنظیــم می کند بنابراین 
از مســؤوالن درخواســت داریم با احتیاط 

بیشتری با این صنف برخورد کنند.
وی با بیان اینکه با یک اقدام حساب نشــده 
ممکن اســت ســرمایه ها از بازار به سمت 
مجراهایی دیگر ســوق یابد، گفت: سرمایه 
ســیال و ترسوســت و در صورت فشــار 
نامناســب ممکن اســت به بازارهای کمتر 

نظارت پذیر وارد شود.
با  رئیس اتحادیه خواروبارفــروش همدان 
اشاره به اینکه هیچ کمبودی در بازار وجود 
نــدارد، اظهار کــرد: کاالهای اساســی ارز 
دولتی دریافت می کنند و مشــکلی در این 
حوزه وجود ندارد؛ ضمن اینکه قیمت ها نیز 

مناسب است.

 دولت آمریکا به واسطه اقداماتش رو به 
افول و زوال است.

امام جمعه همدان در خطبه های نمازجمعه 
همدان با تأکید بــر انجام واجبات و ترک 
محرمات با اشاره به اینکه اهل بیت عصمت 
و طهــارت دارای ویژگی هــای خاصــی 
بودند، گفــت: در دوران پیامبری حضرت 

محمد)ص( دشــمنان اســالم حدود ۸0 
جنگ علیه اســالم راه انداختند که در این 
جنگ هــا جبهه کفار خیــال می کردند در 
صورت اسارت به آن ها رحم نخواهد شد 
کما اینکه با رأفت اسالمی با آن ها برخورد 

می شد.
آیت ا...غیاث الدین طه محمدی بابیان اینکه 
در وجــود مبــارک پیامبر گرامی اســالم 
نداشــت،  انتقام جویی وجود  اندک حس 
افزود: پیامبر اســالم یک تنه در مقابل همه 
مشــکالت روی زمین ایستاد و امروز همه 
دنیا در برابر وجود مبارک ایشان سر تعظیم 

فرومی آورند.
بــه گزارش مهر، وی در ادامه با اشــاره به  
برگزاری انتخابات داخلی در آمریکا بین دو 

حزب و اختالف میان آن ها، گفت: آمریکا 
همــواره به دنبال اختالف بین مســلمانان 
است اما بین خودشــان درگیری و جنگ 
ایجادشده است که این مهم نشان از وعده 

خداوند متعال دارد.
وی بــا تأکید بر اینکه منفورتر از حکومت 
آل ســعود در دنیا نیست، خاطرنشان کرد: 
امروز عربستان با سالح های آمریکا هزاران 
زن و کــودک بی گنــاه را در یمن به خاک 
و خون کشــیده اند اما بازهم از دموکراسی 

دم می زنند.
آیت اهلل طه محمدی با اشاره به اینکه ایران 
اسالمی به واســطه مجاهدت های شهدای 
انقالب اســالمی، دفاع مقدس و مدافعان 
حرم کشــوری قدرتمند است و در مقابل 

باج خواهی ها می ایستد، ادامه داد: عربستان 
برای رســیدن به مطامع دنیوی و بقاء خود 
دست به هر جنایتی می زند و باج می دهد.

وی بابیان اینکه اگر اراده خداوند بر نابودی 
و ذلت فرد یا حکومتی باشد یقیناً به دست 
خود فرد یا آن حکومت انجام خواهد شد، 
گفت: امروز دولت ترامپ با دست خودش 
به واســطه اقداماتی که انجام می دهد روبه 

نابودی و افول است.
نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه همدان 
با اشاره رسوایی عربستان به خاطر کشتن 
خاشــقچی روزنامه نگار منتقد عربســتان، 
گفت: عربستان امروز به خواست خداوند 
است که رسوا شود و هرروز ابعاد جدیدی 

از رسوایی آن ها نمایان می شود.

امام جمعه همدان:

دولت آمریکا رو به افول است

معاون استاندار خطاب به ادارات تاکيد کرد

انجام بهترين کار با کمترين هزينه

همدان تا 15 سال آینده در شرایط 
بحرانی بیمه می شود

کاالهای اساسی با قیمت مناسب 
عرضه می شوند

ادارات مالیر باید اشتراک سه روزنامه 
استان را داشته باشند

 همه ادارات شهرســتان مالیر باید اشــتراک چهار نشــریه 
شهرستانی و سه روزنامه استان را داشته باشند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری همدان  با بیان این مطلب در 
جمع روابط عمومی های مالیر گفت که از فرماندار درخواست 
کردیم در اولین جلسه شــورای اداری شهرستان موضوع سند 
اطالع رســانی استان و تعامل با رســانه ها در دستور کار قرار 

گیرد.
اســدا... ربانی مهر اظهار داشــت:  اگر اداره ای نتواند اشتراک 
4 نشــریه محلی درطی ســال که کمتر  از یک میلیون اســت  
پرداخت کند نشــانه کم کاری آن مدیر است که باید برخورد 
شود و مطمئناعملکرد ایشان هم به همین شکل ضعیف است.

وی ادامــه داد: در مالیر کارهای بزرگی چون ســد کالن، راه 
آهن، جشنواره ها، راه اندازی واحدهای تولیدی و... انجام شده 
که باید بیشتر اطالع رسانی شود. ربانی مهر با بیان اینکه مالیر 
بعد از همدان فعال ترین رسانه ها را دارد افزود:عملکرد روابط 
عمومی فرمانداری مالیر رضایت بخش اســت اما باید اطالع 

رسانی در ادارات شهرستانی تقویت شود.
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مادستـان
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تولید بیش از 43 هزار تن محصول باغی در همدان
 مدیر جهادکشاورزی شهرستان همدان از تولید بیش از 43 هزار تن محصول باغی در این شهرستان خبر داد و گفت: در سالجاری 

43 هزار و 500 تن محصول باغی در همدان تولید شده که به علت سرمازدگی کاهش داشته است. 
حســین فضلی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به ســرمازدگی باغات شهرستان همدان، افزود: در ســالجاری بیش از 34 هزار تن از 

محصوالت باغی به علت سرمازدگی خسارت دیده است. 
وی با بیان اینکه امســال 39 هزار و 500 تن محصول زراعی در همدان تولید شــده اســت، عنوان کرد: در ســالجاری 190 هزار تن 
سیب زمینی در 4500 هکتار از اراضی شهرستان تولید شده است. وی با اشاره به تولید 90 هزار تن یونجه در همدان، خاطرنشان کرد: 

90 هزار تن یونجه از 6000 هکتار از مزارع شهرستان برداشت شده است. 
فضلــی از تولیــد بیش از 10 هزار تن محصول گلخانه ای در همدان خبر داد و بیان کرد: در ســالجاری 10 هزار و 675 تن محصول 

گلخانه ای در 305 هزار مترمربع فضای گلخانه ای همدان تولید شده است. 

عبور از تحریم ها نیازمند وحدت ملی است
 امام جمعه نهاوند گفت: عبور از تحریم ها نیازمند وحدت ملی و خدمت صادقانه مسئولین و دولت است.

حجت االسالم  والمسلمین عباسعلی مغیثی پیش از ظهر جمعه هم زمان با اقامه اولین نماز جمعه در ماه ربیع االول ضمن آرزوی قبولی 
عزاداری مســلمین جهان و تبریک فرارســیدن ماه شادی اهل بیت)ع(، گفت: ماه ربیع بعد از دو ماه محرم و صفر فرصت خوبی برای 
بیرون آمدن از غم اهل بیت اســت اما به این معنا نیســت که اگر در این ماه ها اگر مجالس شــادی نبوده از اآلن به بعد کاری کنیم که 
موجب گناه شــود.وی ضمن پرهیز از هرگونه خرافات مطروحه در جامعه، گفت: برخی می گویند در شب اول ماه ربیع شمع روشن 
کردن جلوی مساجد حاجت انسان را روا می کند، نفس شمع روشن کردن خرافات است درزمانی برق نبود این اقدام را برای روشن 

کردن مسیر مردم انجام می دادند.
به گزارش مهر، امام جمعه نهاوند ضمن توصیه به انجام واجبات و ترک محرمات، گفت: اعمال انسان در سرنوشت انسان مستقیماً در 

ارتباط است و بهشت و جهنم نیز تجسم اعمال انسان است.

خبـر

مرگ مادر و فرزند در بیمارستان همدان
 یک مادر باردار 27 ساله اهل شهرستان کبودراهنگ بعد از مراجعه 
به بیمارســتان فاطمیه همدان و قبل از انجام عمل زایمان دچار مرگ 

شد و همراه فرزندش از دنیا رفت.
به دنبال مراجعه زوج جوان اهل روســتای »جیقی« به بیمارستان 
امام رضا کبودرآهنگ در یازدهم آبان ماه ساعت ساعت 4 صبح 
و بعد از معاینــه مقدماتی؛ بیمارســتان زوج جوان را بدون در 
اختیار گذاشــتن آمبوالنس به بیمارســتان فاطمیه همدان ارجاع 

داده اند.
زوج جوان بالفاصله با ماشــین شــخصی خود در ساعت 6 صبح در 
بیمارستان فاطمیه وارد بخش پذیرش شده و مادر باردار برای زایمان 

به بخش ویژه منتقل می شود.
حوالی ساعت 10:5 صبح مادر باردار جوان دچار مرگ شده و همراه 
فرزنــدش از دنیا رفت و عصر همان روز جنازه متوفی به پزشــکی 
قانونی همدان منتقل شــد. به گزارش مهر در همین خصوص رئیس 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ بابیان اینکه اصل خبر 
درست و در دست بررسی است، گفت: بدلیل نبود متخصص زنان و 
بدحال نبودن مادر، بیمار ارجاع شده است چراکه اگر بدحال بود باید 
اعزام می شد و در هرصورت بیمار ساعت 6صبح  بیمارستان فاطمیه 
بوده اســت و طبق صحبتهای برادر متوفی، موقــع پذیرش هم مادر 
باردار بدحال نبوده و دو ســه ساعت آنجا تحت نظر بوده و آزمایش 

درخواست شده بوده که ناگهان حال بیمار بد میشه و فوت می کند.
حسن بهرامی با بیان ینکه علت مرگ فعال تشخیص داده نشده است 
لذا با آمبوالنس رفتن یا با وسیله دیگر رفتن، واقعا فرقی به حال بیمار 
نمی کرده ولی حادثه تاســف باری بود است، گفت: مرگ مادر اتفاق 
ناگواری است و این موضوع توسط کمیته استانی و کشوری بررسی 

و در نهایت با افراد مقصر برخورد می شود.
وی گفت: پرونده توسط حراست ضبط شده و تحویل مسئوالن کمیته 
ارزیابی قرار می گیرد. برادر متوفی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه روز قبل از اتفاق نیز خواهرم برای بررسی وضعیت جنین یکبار 
به بیمارستان امام رضا)ع( کبودرآهنگ مراجعه کرده اما اقدامی صورت 
نگرفته اســت، گفت: عوامل بیمارستان فاطمیه همدان علت مرگ را 
بیماری آنفلوانزا خواهرم اعالم کرده اند درحالیکه خواهرم بیمار نبود.

وی بــا بیان اینکه به دلیل احتمال قصور پزشــکی در مرگ خواهرم 
شــکایت کرده ایم، گفت: شــکایتمان را به خاطر قصور پزشــکی و 
سهل انگاری های تیم درمانی بیمارستان پیگیری خواهیم کرد هرچند 

این داغ سنگین برای همیشه در دلمان خواهد ماند.

سامانه  کارت اهدا عضو نهاوند  
راه اندازی شد

 مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند گفت: سامانه کارت 
اهدا عضو در شهرستان نهاوند راه اندازی شد.

مومنعلی دارابی با اعالم این خبر گفت:  درباره مراحل دریافت کارت 
اهدا عضو گفت: آبان ماه ســال 97اولین دســتگاه کارت اهدا عضو 
درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند راه اندازی شد که کارکنان 
شبکه بهداشت شهرســتان بعنوان اولین متقاضیان دریاف این کارت 

ثبت نام کردند.
وی گفت: امتیاز این دســتگاه کارت اهدا این اســت که بر خالف 
گذشــته، که کارت ها دیر به دست مردم می رسید، هموطنان عزیز 
به محض مراجعه به ستادشــبکه بهداشت ودرمان نهاوند اقدام به 
ثبت نام نمــوده و کارت اهدا عضو خود را همان لحظه می توانند 

دریافت کنند.
دارابی با اشاره به اینکه صدور کارت اهدای عضو فقط جنبه فرهنگی 
دارد و نمی تواند مجوزی برای برداشــت عضو در زمان مرگ مغزی 
باشد، افزود: پس از اعالم مرگ مغزی یک بیمار توسط پزشک معالج، 
یــک تیم متخصص پنج نفره هر کدام جداگانه بیمار را معاینه کرده و 
پــس از اطمینان از نظرات پنج متخصص، بیمــار برای اهدای عضو 

اعزام خواهد شد.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  بـه کانال تلگرامی زير  مراجعه نـمايـید

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

آگهي ارزيابي کیفي - مناقصه شماره 42-97 يک مرحله اي 

روابط عمومي شرکت گاز استان همدان 

موضوع مناقصه: گاز رساني به صنايع شهرستان همدان 
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرايي پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پیمانکاران واجدالشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر کار:
۱- مبلغ برآورد اولیه پروژه 4/574/55۳/000 )چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و چهار میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار( ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 228/728/000 )دويست و بیست و هشت میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار( ريال مي باشد که به 
صورت يکي از تضامین قابل قبول معتبر در آيین نامه معامالت دولتي مي باشد.

۳- مدت اجراي پروژه ۳65 روز مي باشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت ۱2 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت 

به دريافت اسناد ارزيابي کیفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاکات ارزيابي کیفي حداکثر تا ساعت ۱۱ روز دوشنبه ۱۳97/9/5 مي باشد.

محل تحويل همدان میدان شیرسنگي ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان طبقه اول- اتاق 207- امور قراردادها مي باشد. تاريخ 
بازگشايي پاکات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

ضمنا هزينه درج آگهي به عهده پیمانکار برنده خواهد بود.
تلفن: 4-۳826057۱، 8-۳826۱075 دورنويس:  ۳8256207=08۱

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

نوبت اول 
با شماره مجوز )۳928. ۱۳97(

ــه  شــهرداري تويســرکان در نظــر دارد ب
ــده از  ــه ش ــه مبادل ــب موافقتنام موج
ــاي  ــک دارايي ه ــارات تمل ــل اعتب مح

ــات ــراي عملی ــرمايه اي اج س
 پروژه هاي: 

۱- عملیات احداث سايت اسکان اضطراري 
5/000/000/000 ريال 

2- تکمیل ساختمان و تأسیسات سوله ستاد 
مديريت بحران 5/000/000/000 ريال 

۳- تکمیل زيرساخت هاي گردشگري حیقوق 
نبي)ع( ۱0/80۳/000/000 ريال  

از طريق مناقصه به پیمانکار واجد شرايط 
واجد  متقاضیان  کلیه  لذا  نمايد  واگذار 
درج  تاريخ  از  مي گردد  درخواست  شرايط 
آگهي مرحله دوم جهت خريد اسناد به امور 
مالي واحد ذي حسابي شهرداري تويسرکان 

مراجعه نمايند.
روابط عمومي شهرداري تويسرکان 

آگهي مناقصه عمومي 
مرحله اول 

برگزاری 150 عنوان برنامه فرهنگی و 
هنری طی دهه فجر در نهاوند

 مدیر ارشــاد نهاوند از برگزاری 150 عنوان برنامه فرهنگی و هنری 
طی دهه فجر امســال در این شهرســتان خبر داد.زینب سیف ظهر در 
کمیته فرهنگی و هنری گرامیداشــت دهه فجر شهرستان نهاوند گفت: 
امســال چهلمین سال پیروزی شکوهمند مردم ایران بر ظلم و طاغوت 
ستم شاهی است و  همه ما وظیفه داریم پاسدار این انقالب و ارزشهای 

آن باشیم.
وی ادامــه داد: در ماندگاری این انقالب و حفظ  آن همه مردم ســهیم 
بوده اند و هر آنچه توانسته اند از جان و مال خویش در راه اعتالی آن 
هزینه کرده اند و این اتفاق بزرگترین خاری است که بر چشم دشمنان 
ماست چرا که می بینند کوچک و بزرگ، پیر و جوان در رکاب رهبر و 

انقالب خود ایستاده اند.
به گزارش مهر، مدیر ارشاد نهاوند با بیان اینکه دشمنان اسالم و انقالب 
به خیال واهی اجازه نمی دهند ما جشــن 40 ســالگی انقالب خود را 
برگزار کنیم، گفت: این بهترین فرصت است تا به آنان بفهمانیم چیزی 
جز خیال های باطل نداشته و ندارند.وی افزود: پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران اتفاقی بی بدیل در تاریخ  معاصر به شمار می آید که در مسائل 
سیاسی جهان و منطقه ایفاگر نقش تعیین کننده و تحوالت غیرقابل پیش 

بینی بوده است.
ســیف عنوان کرد: ایــن اتفاق بزرگ معــادالت فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی اســتکبار را در ادامه سیاست سلطه و تقسیم استعماری جهان 
بر هم زد و با آگاهی های عمیقی که در میان ملت های مســلمان جهان 
به ویژه در کشورهای اسالمی به وجود آورده زمینه تحوالت ریشه دار و 

چشمگیری را فراهم کرده است.

بهسازی شبکه توزیع برق 20 روستای 
تویسرکان در سال جاری

 مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان تویســرکان از بهسازی شبکه 
توزیع برق 20 روستا طی سال جاری در شهرستان تویسرکان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
رضا جلیلوند اظهار داشت: درحال حاضر به بیش از 51 هزار مشترک 

برق در شهرستان تویسرکان خدمات رسانی می شود.
وی با اشــاره به تکمیل پروژه برق رسانی به گلزار شهدای شهرستان 
تویسرکان افزود: در این پروژه برق رسانی به 17 گلزار شهداء همراه با 
احداث 10 سیستم فتوولتائیک در مناطق صعب العبور و دور از شبکه 

به مرحله بهره برداری رسید.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان تویسرکان اظهارداشت: در شهرستان 
تویســرکان 90 گلزار شهدا وجود دارد که تعداد 73 مورد آن طی سه 
سال گذشته و تعداد 17 مورد در نیمه نخست امسال برقدار شده است.

پ

آگهــی مزایده

  محمد حسین پور-    شهردار نهاوند

شـهرداری نهاونـد در اجـرای مـاده ۱۳ آئیـن نامه مالی شـهرداريها و بااسـتناد بنـد يک از يکصد و سـی و 
ششـمین جلسـه شـورای اسـالمی شـهر در نظر دارد که از طريـق آگهی مزايـده حضـوری دو قطعه زمین 
واقـع در شـهرک شـهید حیـدری را بـا مشـخصات و شـرايط ذيل به اشـخاص حقیقـی يا حقوقـی بفروش 

رساند:
۱-شهرک شهید حیدری - میدان هفت تیر بلوار خبرنگار

به شماره ۳۳50 از 409۱ اصلی و مفروز و مجزی شده از 8۳۳ فرعی از اصلی
زمین - تجاری مسکونی

2۳4 مترمربع
 ۱0/000/000ريال

2/۳40/000/000ريال
۱50/000/000 ريال

2-شهرک شهید حیدری میدان هفت تیر بلوار خبرنگار
به شماره۳۳49از 409۱ اصلی و مفروز و مجزی شده از 8۳۳ فرعی از اصلی

زمین - تجاری مسکونی
2۳6 مترمربع

۱2/500/000 ريال
 2/950/000/000ريال

200/000/000ريال
متقاضیان جهت کسب ازاطالعات بیشتر می توانند به شهرداری نهاوند )امور قراردادها - امالک( مراجعه نمايند 

و يا با شماره تلفن 7-۳۳2۳7445-08۱ داخلی 208 تماس حاصل فرمايند.
- متقاضیان می بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده طبق جدول فوق برای يک يادو قطعه به صورت مجزا و 
به صورت وجه نقد به شماره حساب 0۱0486846600۳ بانک ملی بنام حساب سپرده شهرداری واريز و فیش 
واريزی را هنگام حضور در مزايده به همراه خود داشته باشند در غیراينصورت اعضاء کمیسیون عالی معامالت 
از حضور متقاضی بدون فیش واريزی سپرده شرکت در مزايده ممانعت بعمل خواهد آورد متقاضیان می توانند 
به جای فیش نقدی از ضمانتنامه بانکی و يا اسناد خزانه که اعتبار آنها از تاريخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه 

می باشد استفاده نمايند.
-شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مختار است.

- متقاضیان می توانند برای يک يا دو قطعه زمین در مزايده پیشنهاد قیمت داده و برای هر يک از قطعات مبلغ 
سپرده شرکت در مزايده را به صورت مجزا واريز و فیش مربوط به هر قطعه را جهت حضور در مزايده به همراه 

داشته باشند.
- متقاضیان پس از برنده شدن می بايست ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ شهرداری مبلغ زمین را به صورت 
نقد به حساب شهرداری واريز نموده و حاضر به انعقاد قرارداد شود درغیراينصورت سپرده شرکت در مزايده 
وی به نفع شهرداری ضبط خواهد گرديد و به نفر دوم واگذار می گردد و تا نفر سوم به همین منوال خواهد بود.
- کلیه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهی و کارشناسی و هزينه تهیه سند و هزينه نقل و انتقال و ديگر هزينه 

های احتمالی بر عهده برنده مزايده می باشد.
- کمیسیون عالی معامالت شهرداری ساعت ۱0 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/09/۱در محل شهرداری ) سالن 
باشند  داشته  حضور  زمین  قطعات  از  يک  هر  برای  متقاضی  سه  حداقل  صورتیکه  در  و  تشکیل  کنفرانس( 

پیشنهادها بررسی و برنده اعالم خواهد گرديد.

موالوردی در ديدار با مسئوالن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خبر داد

برگزاري جشنواره ملي 
حقوق شهروندي در3 سال

 دســتیار ویژه رئیس جمهــور در امور 
حقوق شهروندی سه شــنبه هفته گذشته  
با اعضای شــورای سیاستگذاری بیست و 
پنجمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان که با شــعار کــودک و حقوق 
شــهروندی و اجتماعی از 2۸ آبان تا 4 آذر 
در همدان برگزار می شــود، دیدار و گفت 

و گو کرد.
 شهیندخت موالوردی در این دیدار گفت: 
یکــی از دغدغه های این حــوزه تربیت و 
آموزش شهروندی اســت و همواره تاکید 
میکنیــم که ایــن مهــم از دوران کودکی، 
ســنین پایه و از خانواده باید آغاز شود تا 

ماندگاری الزم را داشته باشد.
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
یکی از رویدادهای مهمی است که می توان 
بســیاری از اهداف را در آن قالب پیگیری 
کرد و از ایــن فرصت برای جا انداختن و 
ترویج ایده ها و راهکارهای ضروری بهره 

جست.
وی افزود: کشورهایی که تجربه موفقی در 
مورد آموزش شهروندی دارند قالب بازی 
را برای آموزش مفاهیم و آموزههای حقوق 
شهروندی به کودکان انتخاب کرده اند. در 
این زمینه برنامه های مشترکی را با وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت آموزش 
و پرورش داریم و بزودی تفاهم نامه ای را 

با این وزارتخانه امضاء خواهیم کرد.
موالوردی خاطرنشــان کــرد: طرحی را 
بــرای برگــزاری جشــنواره ملی حقوق 
شــهروندی داریم که نشــاط بخشــی و 
مهمتریــن هدف  از  یکــی  امیدآفرینــی 
های آن اســت و با وضعیت و شــرایطی 
که از لحاظ شــاخص امیــد اجتماعی و 
اعتمــاد عمومی قــرار داریم، ضروررت 
عملیاتــی کــردن چنین برنامــه هایی به 
شدت احساس می شــود. این جشنواره 
یک برنامه سه ساله است که رویدادهای 

مختلفی را پوشش می دهد.
وی تاکید کرد: برنامه های جانبی شــاد و 
نشاط آوری که در جشــنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان پیش بینی شده اند، 
از جمله شادپیمایی، تریلر)نمایش سیار(، 
اختصــاص پارک به تئاتر کودکان و... در 
همدان، نیــاز جامعه امــروزی ما و نیاز 
کودکان و نوجوانان ماســت که می تواند 
بــه عنوان مدلی برای ســایر اســتانهای 
کشور مطرح شــود. از بعد بین المللی با 
توجه به تالش ها و سناریوهایی که برای 
ایران هراســی در دنیا در جریان اســت، 
اگر بتوانیم با اینگونه رویدادها و واقعیت 
های موجود و توان و زیبایی های جامعه 
ایرانی را به نمایــش بگذاریم، ذهنیتها و 

نگاههای منفی جای خود را به تحسین و 
تشویق خواهد داد.

نمایشــی هم  مدیــرکل مرکــز هنرهای 
در ایــن نشســت با اشــاره بــه اهمیت 
جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: 
این جشــنواره از شــهر همدان آغاز شد 
و مردمی ترین جشــنواره  تئاتری است که 
در کشــور برگزار می شود و بیش از صد 
هزار نفر مخاطب کودک و خانواده دارد. 
این جشنواره تنها جشنواره ای است که با 
وجود پتانسیل خوبی که سالن های استان 
همدان دارد، مــا به دلیل عالقه و تعصب 
مردم و مســئوالنش، همیشــه شــرمنده 

هستیم. مخاطبانش 
شهرام کرمی با تاکید بر  اینکه تقریبا شش 
ســالی است که جشــنواره در اسیتیج ثبت 
جهانی شــده اســت، بیان کرد: جشنواره 
تئاتر کودک و نوجوان جشــنواره منحصر 
بــه فردی در منطقه اســت و با اینکه عمر 
تئاترهــای کودک و نوجوان در دنیا چندان 
طوالنــی نیســت، ما صدمین ســال  تئاتر 
کودک و نوجوان ایران را جشــن گرفته و 

این رویداد را به فال نیک می گیریم.
مریم کاظمی که دومین ســال اســت که 
تئاتر کودک  بین المللی  دبیری جشــنواره 
و نوجــوان را برعهــده دارد هم گفت: 
یکــی از چیزهایی که امســال به عنوان 
شــعار جشــنواره در نظر گرفته ایم تا به 
عنــوان چــراغ راهنما از آن بهــره ببریم 
توجه به حقوق کودکان اســت که تحت 
عنوان »کــودک و حقوق اجتماعی« برای 
جشــنواره تعیین شــد، البته به پیشــنهاد 
اســتانداری همــدان »کــودک و حقوق 

شهروندی« هم به این شعار اضافه شد.

وی افــزود: در کنار بخش های مختلفی که 
جشــنواره برگزار می کند، امسال جشنواره 
ویژگی خاصی دارد چراکه که خواســته ایم 
کــه با توجه به شــعار برنامه های جنبی را 
بــه جشــنواره اضافه کنیم و بــه نوعی از 
مددجویانــی که در کانون اصالح و تربیت 
هســتند و نمایشــی دارند، حمایت داشته 
باشــیم. ما همچنین در ایــن دوره در غیر 
از بخش مســابقه ای که هر ساله در همدان 
برگزار می شــود، از ســه نمایش برگزیده 
جشــنواره دانش آموزی دعوت کرده ایم تا 

در بخش جنبی آثارشان را اجرا کنند.
وی اعالم کرد: شعار جشنواره در راستای 
حقوق شــهروندی است و ما خواستیم با 
این شــعار، یادآوری کنیم کــه در مقابل 
باشیم،  کودکان مواظب صحبت کردنمان 

ما باوجــود مســائل اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی که وجود 

دارد نب
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد 
همــدان هــم در ایــن دیــدار 
با توجه به سابقه  گفت: همدان 
فرهنگــی و تاریخــی خوبــی 
کــه دارد پایگاه مناســبی برای 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان اســت. مــا معتقدیم 
بخش عمده نشــاط اجتماعی از 
طریق کــودک و نوجوان ایجاد 
می شــود و به همیــن دلیل هم 
برای رونمایی پوســتر جشنواره 
به مناطق حاشــیه شــهر رفتیم.
درخواســت  با  نــژاد  درویش 
حمایت از جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان، تصریح 

کرد: امسال با کاروان شادپیمایی با برنامه 
موسیقی و حضور عروسک ها و کودکان  
مراســم شادی بخشی خواهیم داشت. من 
به عنوان مســئول دبیر شــورای فرهنگ 
عمومــی اســتان وظیفه ایجاد شــادی و 
نشاط اجتماعی دارم که این امر با وظایف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطابقت 

دارد و یکسان است.
مدیــرکل اداره فرهنگ و ارشــاد همدان  
تصریح کــرد: این جشــنواره با حضور 
گروه هایــی از کشــورهای مختلف، هم 
آبروی نظام، هم آبــروی مردم همدان و 
هم آبروی کشور اســت و قطعا تاثیرات 
اجتماعی  مثل شــادی به دنبال دارد و به 
لحاظ هنری و علمی، تعامل و تبادلی میان 
ایران و کشورهای دنیا به حساب می آید.
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گرفتار تحریکات پمپئو و همفکران او 
نمي شویم

 معاون سیاسی وزیر امورخارجه با بیان این که آمریکایی ها می دانند 
برجام کماکان به نفع ایران اســت، گفت:ایران براســاس خرد حرکت 
کرده است و گرفتار تحریکات مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و 

همفکران او نخواهد شد.
سیدعباس عراقچی در گفت  وگویی در پاسخ به این سوال که مشخص 
نبودن تاریخ و نحوه اجرای SPV این احساس را بوجود آورده است 
که این سازوکار مالی به زودی برای کشورمان قابل بهره برداری نخواهد 
بود، عنوان کرد: به عقیده من اراده سیاسی کشورهای اروپایی برای اینکه 
درمقابله با تحریم های آمریکا به ایران کمک کنند امری واضح و روشن 
است، سابقه ندارد اروپا به عنوان نزدیکترین متحد واشنگتن وارد چنین 
اقداماتی شده باشد و به کشوری به خصوص ایران برای ایستادگی در 

برابر تحریم های ایاالت متحده کمک کند.
بــه گزارش ایرنا، معاون وزیر امورخارجه افــزود: اراده اروپاییان برای 
همکاری با ما در مقاطع مختلف ابراز شده است، آخرین بار در اجالس 
وزیــران خارجه برجام) ایــران و 1+4( که در نیویورک برگزار شــد، 
کشــورهای عضو برجام از جمله اروپایــی ها با صراحت در بیانیه ای 
اذعان کردند که بقای برجام منوط به تحقق خواسته های اقتصادی ایران 
از برجام اســت، آنها مصمم به ادامه برجام هســتند، با تهران همکاری 
داشته باشند و برای تحقق آن سازوکار ویژه مالی تدارک دیده اند که البته 

پیچیدگی ها و ابعاد حقوقی زیادی دارد.
عراقچی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل سیطره ای که دالر و سیستم مالی 
آمریکا بر نهادهای اروپایی دارد، ایجاد مکانیزمی که با این سیطره دالر 
سروکار نداشته باشد و آمریکایی ها نتوانند آن را در چمبره تحریم های 
خود قرار بدهند کار آسانی نیست، با این حال بر روی آن کار می کنند.

معاون سیاسی وزیر امورخارجه با اشاره امضای بیانیه سه وزیر خارجه 
اروپایی و موگرینی به همراه ســه وزیر دارایی انگلیس، فرانسه و آلمان 
در هفته گذشــته خاطر نشان کرد: این هم اتفاق نادری است که وزرای 
دارایی این کشــورها برای امضا یک بیانیه به وزرای خارجه کشورشان 
ملحق شوند. در این بیانیه اعالم کردند که بر روی SPV کارمی کنند، 

اقدامات کارشناسی همچنان ادامه دارد.
وی در رابطه با روند کارشناسی سازو کار ویژه مالی اتحادیه اروپا عنوان 
کرد: چهارشنبه 16 آبان ماه کارشناسان ما در وین با کارشناسان سه کشور 
)فرانسه،انگلیس و آلمان( و اتحادیه اروپا جلسه داشتند، این رایزنی ها در 
ادامه جلساتی است که در گذشته داشتیم و در این نشست ابعاد مختلف 

این ساز و کار )SPV( بررسی شد.
عراقچی با بیان اینکه الزم اســت ساز و کار مشابه SPV در ایران هم 
فراهم شود تا بتوان با اروپایی تعامل داشته باشیم، افزود: سازوکار ویژه 
مالی اروپا از نظر فنی، مالی و حقوق جزئیاتی دارد که رســیدن به آنها 

زمان بر است.

يک نماينده مجلس:
تا مسائل زیر ساختی حل نشود نمی توان از 

وزرا انتظار معجزه داشت
 تا مسائل زیرساختی را حل نکنیم،  نمی توانیم از وزرا انتظار معجزه 

داشته باشیم.
یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اســالمی در مورد 
مســائل کاری پیش روی وزرا گفــت: در مصاحبه های قبلی خود نیز 
گفته ام با توجه به اینکه ما نتوانســتیم زیرساخت ها را به طور استاندارد 
در وزارتخانه هایمان پی ریزی کنیم، نباید این انتظار را داشــته باشــیم 
کــه یک وزیر معجزه بکند. با یک مطالعه عمیــق در حوزه کاری اکثر 
وزارتخانه های کشور متوجه می شــویم که هیچ کدام برنامه منسجم، 

علمی و قابل اجرا با توجه به وضعیت امروز را ندارند.
حســن لطفی در گفت وگو با ایســنا، تصریح کرد: تــا زمانی که خود 
مجموعه دولت، مجلس و قوه قضاییه دست به دست هم ندهند و موانع 
را اعم از قانونی و غیر قانونی حل نکنند، مشکالت حل نمی شود. اگر 
زیرساخت ها را فراهم نکنیم و بر اساس موازین علمی که دنیای امروز 
بر اساس آن حرکت می کند، حرکت نکنیم نمی توانیم انتظار داشته باشیم 

که یک وزیر معجزه کند.
ایــن عضو کمیســیون اجتماعی مجلس در مورد مســائل پیش روی 
وزارتخانه هــا، گفت: مثال ما قوانین پیچیده امور مالیاتی یعنی ۸00 نوع 
قانون مالیاتی، قوانین پیچیده کار و تامین اجتماعی بین کارگر و کافرما، 
کارفرما و دولت و کارگر با دولت، بهره های بانکی باال و قوانین پیچیده 
بانکی داریم. مجموعه این مسائل دست به دست هم داده اند و تولید و 
صنعت را در کشور فلج کرده است. همه این ها مسائلی هستند که پیش 
روی وزارتخانه ها اســت و ما تا نتوانیم این مسائل زیرساختی را حل 

کنیم،  نمی توانیم از وزرا انتظار معجزه داشته باشیم.
نماینــده رزن بــا هــدف و برنامه بــودن را باعث افزایش ســرعت 
خدمات سانی دانســت و افزود: یک شبه همه چیز حل نمی شود ولی 
وزرا می توانند سرعت خدمات رسانی را باال ببرند. هر کدام از وزرا باید 

کارهایی خاص را انجام دهند.
وی در مورد کارهای پیش روی وزارت اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد باید 
بتواند با راهکارهای علمی به فکر چاره اندیشــی باشد؛ اتاق فکرهای 
اقتصادی تشــکیل دهد؛ اندیشــکده هایی تشــکیل داده و به پرورش 
اندیشه ورزانی همت گمارد تا در کمترین زمان بتواند نقدینگی موجود 

در کشور را کاهش دهند.
این عضو کمیســیون اجتماعی در مورد کارهای پیش روی وزارتخانه 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مشــکالت موجود در این 
وزارتخانــه مربوط به صندوق های بازنشســتگی اســت. 1۸ صندوق 
بازنشســتگی وجود دارد که فقط دو تا از آن ها قانون دارد. 16 صندوق 
دیگر فاقد حتی یک خط قانون هستند. تا زمانی که وزارتخانه الیحه ای 
نیاورد که همه را ذیل یک قانون بیاوریم و یا یک قانون را به صندوق ها 

تسری دهیم، نتیجه آن چیزی می شود که هم اکنون مشاهده می کنیم.

احزاب و جامعه مدنی
 در ادبیات کالسیک درباره جامعه مدنی، احزاب سیاسی به عنوان 
بخشــی از جامعه مدنی محسوب نمی شــوند. آنها یا بخشی از نظام 
سیاســی محسوب می شدند و یا “دولت در انتظار” و به امید انتخاب 
شدن و حکومت داری در آینده. نتیجه اینکه، احزاب سیاسی به جای 
تمایــل و ارتباط با ســازمان های جامعه مدنی بــرای نیل به اهداف 

مشترک، تالش فراوانی برای دستیبابی به حکومت داشته اند.
یکی از بحــث برانگیزترین بخش های مرتبط با مطالعات احزاب در 
دنیا، رابطه میان احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی است که 
شایسته اســت به طور دقیق مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. نکته 
اینجاست که فاصله میان این دو الزم بوده و هیچ کدام را نباید به عنوان 
تابع دیگری در نظر گرفت. اینکه احزاب سیاسی و سازمان های جامعه 
مدنی تا چه حد با یکدیگر تداخل داشته و یا با هم کنار می آیند، بسته 

به شرایط سیاسی کشورهاست.
هم احزاب و نیز سازمان های جامعه مدنی بین فرد و دولت میانجیگری 
مــی کنند، اما آنهــا این کار را با روش هــای مختلف و کارکردهای 
متفاوتشــان صورت می دهند. جامعه مدنی، از یک گستره وسیعی از 
ســازمانهای رسمی و غیر رسمی بنا گردیده است. از نهادهای قومی، 
مذهبی و اجتماعــی در آن وجود دارند تا انجمن تجاری، گروه های 
ذینفع به نمایندگی از کارگران، متخصصان، بازنشســتگان و دیگران. 
همچنین، نهادهای اطالعاتی و آموزشی که به انتشار دانش و اطالعات 
می پردازند؛ و گروه های موضوع گرایی چون مدافعان محیط زیست 
و حقوق بشر؛ از سازمان های توسعه ای که برای بهبود کیفیت زندگی 
جامعه تالش مــی کنند تا گروه های مدنی غیر حزبی که برای ایجاد 

نظام سیاسی و اقتصادی پاسخگوتر و شفاف کار می کنند.
در حالــی که گروه های جامعه مدنی بــه انجام وظایف با ارزش می 
پردازند و می توانند پیام روشــنی را در جامعه بیان دارند، با این حال، 
آنها به دنبال به دست آوردن قدرت و تشکیل دولت نیستند. درواقع، 
این کارویژه احزاب سیاسی است که تنها از طریق فعالیت های حزبی 
مــی توانند رقابت های دوره ای و منظم برای کســب قدرت را پیاده 
ساخته که در واقع جوهر سیاست های دموکراتیک محسوب می شود. 
نهادهای جامعه مدنی می توانند نیازها و منافع خاص خود را پیگیری 
کنند، اما نمی توانند اقدامات خود را به تصمیم گیری های ملی ترجمه 
و دنبال کنند و ائتالف گســترده ای به وجود آورند. جامعه مدنی می 
تواند گذار دموکراتیکی را آغاز نمایند؛ اما تنها این احزاب هستند که 

با کمک گرفتن از جامعه مدنی می توانند یک 
در حالی که ارتباط نزدیک بین ســازمان های غیر دولتی و احزاب در 
دموکراسی های نوظهور وجود دارد، نقش و منافع آنها متفاوت است. 
احزاب اغلب می خواهند سازمان های غیر دولتی را کنترل کند، ولیکن 
سازمان های غیر دولتی برای حفظ استقالل خود تالش می کنند. پس 
از دســتیابی به موفقیت، احزابی که دولت جدید را تشکیل می دهند 
ممکن اســت برای جذب فعاالن جامعه مدنی اقدام کنند، اما در عین 
حال می خواهند دستور کار سیاسی جدیدی نیز شکل دهند و اغلب 
ســازمان های غیر دولتی را به عنوان یک مانع می بینند. سازمان های 
غیر دولتی نیز احســاس می کنند که از ســوی هم پیمانان سابق شان 

نادیده گرفته شدند.

با دستور الريجانی
آراء نمایندگان در صحن علنی مجلس جهت اطالع 

مردم منتشر می شود 

 عضو هیات رئیســه مجلس گفت: با دســتور الریجانی، مشارکت در آراء 
صحن علنی توســط فناوری مجلس ماهیانه جهت اطالع عموم مردم منتشــر 

می شود.
احمد امیرآبادی عضو هیات رئیســه مجلس در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشــت: با دســتور الریجانی  در پی نوشت نامه ســازمان مردم نهاد 
 »شــفافیت ایران  « تعداد 107 نفراز نمایندگان داوطلبانه اعالم کردند که حضور 
و غیاب و مشــارکت در آراء صحن علنی توسط فناوری مجلس ماهیانه جهت 

اطالع عموم مردم منتشر شود؛ امیدواریم از ماه آینده عملیاتی گردد.

عدم شفاف سازی وزرا به ضرر آنها است

 یک عضو کمیســیون کشــاورزی مجلــس درمورد ضــرورت برگزاری 
نشســت های خبری پیرامون برنامه وزرای دولت گفت: ارتباط حســنه وزرا با 
رســانه ها و تشریح فعالیت هایشــان هم اعتماد عمومی جامعه را باال می برد و 

هم باعث گرفته نشدن وقت نمایندگان به خاطر سوال و تذکر به آنها می شود.
جالل محمودزاده در گفت وگو با ایســنا در این باره اظهار کرد: در بحث رای 
اعتمــاد به وزرا باید عرض کنم که مجلس قصد همکاری و کمک به دولت را 
داشت تا دولت بتواند در این شرایط اقتصادی از این مرحله عبور کند. مجلس 
به همه این وزرا علی رغم حرف و حدیث هایی که بود، رای اعتماد داد به خاطر 
اینکه این فرصت را به دولت داده باشد تا از این تنش اقتصادی عبور کند. متقابال 

دولت نیز باید از این فرصت به خوبی استفاده کند.

آمریکا باید برای جنایات علیه مردم ایران و یمن 
مؤاخذه شود

 محمد جواد ظریف گفت: آمریکا باید برای انجام جنایات علیه بشریت، علیه 
مردم ایران و یمن مؤاخذه شود.

به گزارش ایســنا، وزیر امور خارجه کشــورمان در توییتر خود در واکنش به 
اظهارات مقامات آمریکایی نوشت:

"درســت مثل یمن، آقای پمپئو، ایران را مسئول عواقب تحریم های غیرقانونی 
آمریکا که مانع  دسترســی مردم ایران به سرویس های بانکی برای غذا و دارو 
شده است، قلمداد می کند. طبیعتا ما اینها را برای مردم خود علیرغم تالش های 
آمریکا فراهم خواهیم کرد. ولی آمریکا باید برای انجام  جنایات علیه بشــریت 

علیه مردم ایران و یمن مؤاخذه شود."

 بعــد از 13 مــرداد 97 دوره 90 روزه ای 
ــان  ــه پای ــود ب ــده داده ب ــپ وع ــه ترام ک
ــاره  ــته ای دوب ــای هس ــید و تحریم ه رس
احیــاء شــد. در آن زمــان رئیــس جمهــور 
ــد از 1۸0  ــه بع ــت ک ــالم داش ــکا اع آمری
برجــام خــارج  از  از زمانــی کــه  روز 
شــده، تحریــم هایــی کــه بیشــتر مربــوط 
بــه کشــتیرانی، فــروش نفــت،  مالــی، 
ــخ 5  ــت، را در  تاری ــرژی اس ــه و ان بیم
ــرد.  ــان( اعمــال خواهــد ک ــر )13 آب نوامب
ــه در  ــود چراک ــه ب ــر اینگون ــه در ظاه البت
و  درمانــی  چــون  دیگــر  حوزه هایــی 

ــد.  ــامل ش ــز ش ــی نی خدمات
در ایــن راســتا کاخ ســفید و وزارت امــور 
ــن  ــاره ای ــداوم درب ــور م ــه ط ــه ب خارج
ــد  ــدار دادن ــران هش ــه ای ــا علی ــم ه تحری
تــا جاییکــه ارائــه ایــن هشــدارها بــه 
صــورت یــک شــمارش معکــوس درآمــد 
ــن  ــات تعیی ــی از 12 الزام ــر روز یک و ه
ــرای ایــران توســط مایــک پومپئــو  شــده ب
ــه  ــد ک ــالم می ش ــه اع ــور خارج ــر ام وزی
همگــی نشــان از اســتیصال ایــاالت متحــده 
در قبــال اجمــاع جهانــی علیــه ایــران 
ــکل دادن  ــرای ش ــا ب ــن راه تنه ــود و ای ب
ــه  ــود. چراک ــی انتخــاب شــده ب جــو روان
ــران  ــه ای سالهاســت شــرایط تحریمــی علی
ــارهایی  ــب فش ــه بمرات ــته ک ــود داش وج
ــران  ــردم ای ــر م ــن 1۸0 روز ب ــتر از ای بیش
وارد کــرده اســت. چراکــه در آن زمــان 
ــران  ــم ای ــرای تحری ــی ب ــجام بین الملل انس

ــت. ــود داش وج
بنابرایــن روز یکشــنبه هفتــه گذشــته 1۸0 
ــه  ــید و  شــرکت های معامل ــن روز رس می
کننــده بــا بانــک هــای ایرانــی و شــرکت 
ــن کار  ــل از ای ــی و حمــل و نق ــای نفت ه
ــدم  ــروع، ع ــان ش ــه از زم ــدند ک ــع ش من
توانایــی فشــار تمــام عیــار تحریمــی عیان 
ــا اســتثنا و  ــدا ب شــد چراکــه از همــان ابت
ــراه  ــورها هم ــی کش ــردن برخ ــاف ک مع
ــم مشــخص  ــن ه ــش از ای ــه پی شــد. البت
بــود رییــس جمهــوری کــه نــه در عرصــه 

ــی از  ــن الملل ــه بی ــه در صحن ــی و ن داخل
ــت،  ــوردار نیس ــر برخ ــروعیت فراگی مش
قــادر نخواهــد بــود اجماعــی جهانــی بــر 
ــاالت  ــد. چــون ای ــران ایجــاد کن ــه ای علی
متحــده، برجــام و نیــز قطعنامــه 2231 
علنــی  به صــورت  را  امنیــت  شــورای 
ــه  ــرار داده و ب ــش ق ــض فاح ــورد نق م
همیــن دلیــل اســت کــه ســایر کشــورها از 
ــران در برجــام اعــالم  ــه طرفهــای ای جمل
ــا ایــن  ــد کــه در ســطوح دولتــی ب کرده ان

تحریم هــا همراهــی نمی کننــد.
ــی  ــای اروپای ــور ه ــه کش ــن رابط در ای
ــه  ــال محافظــت ســوئیفت هســتند ک بدنب
ــر آمریکاســت.  ــا در براب ــده آنه ــرگ برن ب
ــی  ــا دسترس ــت اوبام ــه دول ــد از آنک بع
بانــک هــای ایرانــی را بــه ســوئیفت قطــع 
ــیدن برجــام  ــه نتیجــه رس ــا ب ــا ب ــرد ام ک
ایــن منــع برداشــته شــد؛ حــاال اروپاییهــا 
بــدون آمریــکا درصــدد حفــظ آن هســتند 
کــه بــا اظهارتــی کــه از وزیــران خارجــه 
ــه  کشــورهای اروپایــی شــنیده می شــود ب
احتمــال زیــاد نیــز اینچنیــن خواهــد شــد.

بــا راهکارهــای اتحادیه اروپــا، چین و 
وروســیه و همچنین پیروزی دموکراتها در 

انتخابات کنگره بنظر نمی رســد از 13 آبان 
آنچه ترامپ مدنظر داشــت حاصل شود. 
چون تنها در مورد نفت و به صفر رساندن 
فروش آن، آن هم در این بازه کوتاه زمانی 
امری غیرممکن ونشــدنی اســت که خود 
نشان عدم دستیابی به هدف است. بنابراین 
تأثیر تحریم هــا بر وضعیت  ارزیابــی  در 
اقتصادی و سیاســی ایــران باید گفت هر 
چند بــه دلیل قدرت اقتصــادی آمریکا و 
جایگاه دالر در عرصه مبادالت بین المللی، 
خواه ناخواه تحریم ها اقتصاد ایران را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد، اما به واســطه عدم 
همراهی سایر کشورهای اثرگذار در عرصه 
بین المللی با آمریکا این تحریم ها نمی تواند 
همه منافع آمریکا را در این خصوص تامین 
کند. از منظر سیاسی نیز به نظر می رسد به 
دلیل غیــر قانونی بودن تحریم های آمریکا، 
عدم حمایت جهانی و تأکید سایر کشورها 
و سازمانهای بین المللی بر حقانیت ایران در 
این قضیه، تحریم ها تأثیر کمتری بر اوضاع 
سیاسی ایران داشته باشند و نتوانند اهداف 

آمریکا را محقق کنند.
ــد ایــن تحریم هــا  ــه مثبــت و مفی ــا نکت ام
ضــرری اســت کــه آمریــکا درآینــده 

متوجــه آن خواهد شــد چراکه سیاســتهای 
منفعــت  و  یکجانبه گــرا  خودمحــور، 
طلبانــه رییــس جمهــور آمریــکا تنهــا بــه 
ــم  ــود. تحری ــم نشــده و نمی ش ــران خت ای
ــا  ــن جنــگ تجــاری ب روســیه، راه انداخت
ــف  ــای مخال ــت از کرده ــن و حمای چی
دولــت ترکیــه در ســوریه، دیــوار کشــیدن 
برابــر مکزیــک و مشــکالت پناهنــدگان از 

ــوارد اســت. ــن م ــه ای جمل
و  کشــورها  تحریم هــا  ایــن  از  بعــد   
خصوصــا اروپــا متوجــه شــدند کــه 
ــا  ــادی ب ــتگی اقتص ــزان وابس ــه می ــه چ ب
ــی  ــه حت ــود دارد ک ــده وج ــاالت متح ای
بــرای مانــدن در تعهــدی کــه خــود پــای 
ــن  ــی ای ــه همراه ــد ب ــا کرده ان ــرا امض آن

ــد.  ــاز دارن ــور نی کش
ایــن بدعهــدی فرصتــی بــرای نهایــی 
ــا  ــه اروپ ــی اتحادی ــازوکار مال ــدن س ش
ــدن  ــاف ش ــا مع ــال ب ــن ح ــت. در عی اس
ــران،  ــی ای ــم نفت ــور از تحری ــت کش هش
ایــن فرصــت بــرای اتحادیــه اروپــا ایجــاد 
می شــود کــه اگــر بــه راســتی مایــل 
ــدار  ــتقالل و اقت ــازکارهای اس ــد، س باش

ــد. ــان ده ــود را نش خ

آيا ترامپ در 13 آبان 
به هدفش رسید؟

 برای بســیاری این ســوال مطرح است که آیا 
پیروزی حــزب رقیب ترامپ در کســب اکثریت 
مجلس نمایندگان آمریکا خواهد توانست مانعی بر 
سر راه سیاست های خصمانه او علیه تهران و تحریم 

های ضدایرانی ایجاد کند؟
به گــزارش گروه تحلیل، تفســیر و پژوهش های 
خبری ایرنا، انتخابــات میان دوره ای کنگره آمریکا 
ســه شنبه ششــم نوامبر )میانه آبان ماه( برگزار شد 
و به پیــروزی دموکرات ها در مجلس نمایندگان و 

جمهوریخواهان در سنا انجامید.
بســیاری از ناظران از تقسیم پیروزی بین دو حزب 
آمریکایی سخن می گویند اما واقعیت ها نشان می 
دهد که ســهم دموکرات ها از نتیجه انتخابات میان 

دوره ای بیشتر و مطلوبتر بوده است.
مهمترین عاملی که ســبب شــد تا »دونالد ترامپ« 
رخدادهای روز سه شنبه را پیروزی عظیم بخواند، 
تداوم و تقویت اکثریت جمهوریخواهان در مجلس 
سنا بود. البته این وضعیت برای بسیاری قابل انتظار 
بود زیرا انتخابات سنا برای تعیین یک سوم اعضای 
این مجلــس در ایالت هایی برگزار شــد که غالبا 
گرایش جمهوریخواهانه داشــته اند مانند میزوری، 
ایندیانا و داکوتای شمالی. قابل توجه اینکه در ایالت 
جمهوریخواه دیگری چون تگزاس پیروزی سناتور 
جمهوریخواه در برابر رقیب دموکرات به ســختی 

حاصل شد.
انتخابات سنا هر دو سال یک بار برگزار شده و هر 
بار یک سوم اعضا این مجلس یکصد عضوی، برای 
دوره ای شش ساله انتخاب می شوند. همچنان هم 
که اشاره شد این دوره نوبت بسیاری از ایالت های 
جمهوریخواه بود تا دو سناتور خود را راهی کنگره 

سازند.
انتخابات نمایندگان اما به دلیل گستردگی در سراسر 
کشور به شکل دماسنج سیاسی آمریکا عمل کرد و 
نارضایتی ها از دولت ترامپ موجب شد تا در مقابل 
193 کرسی جمهوریخواه، 219 کرسی به دموکرات 

هــا تعلق یابد. به این ترتیــب، دموکرات ها پس از 
هشت سال توانســتند اکثریت این مجلس را از آن 

خود سازند.
این انتخابات به دلیل تشــدید تقابل و اختالفات دو 
حــزب در عرصه های داخلــی و خارجی به یک 
هماوردی ســنگین تبدیل شد و یکی از گرانترین و 
جدی ترین رقابت های تبلیغاتی و سیاسی را رقم زد.

نتیجه انتخابات هم در نوع خود منحصر به فرد بود 
تا جایی که در این انتخابات از نامزدی همجنسگرا تا 
دو زن مسلمان سومالیایی و فلسطینی تبار توانستند 
به کنگره راه یابند. رای آوردن نامزدی افغانســتانی 
با پیشــینه پناهندگی، یک سرخپوست آمریکایی و 
شهروندی آمریکایی ایرانی تبار از دیگر رخدادهای 

این انتخابات بود.
پیش از برگــزاری انتخابات برخی تحلیلگران بیان 
داشــتند که پیروزی دموکرات هــا باعث به جریان 
افتادن فرایند اســتیضاح ترامپ در کنگره شــده و 
دشواری های بســیاری را برای او به وجود خواهد 
آورد. گروهی نیز از فروکش اقدامات ضدایرانی کاخ 
سفید در صورتی پیروزی دموکرات ها سخن به میان 

آوردند.
در نخستین واکنش به نتیجه انتخابات، »نانسی پلوسی« 

رهبر دموکرات ها در کنگره اعالم داشت این نتیجه 
ورای رقابت های دموکرات- جمهوریخواه منجر به 
احیای قانون اساســی برای نظارت بر دولت ترامپ 
خواهد شد. با این حال پلوسی به تازگی اعالم کرده 
با آغاز به کار کنگره جدید که دو ماه دیگر گشایش 
می یابد، به دنبال کشمکش با دولت نخواهد رفت و 

جسورانه نقاط اشتراک را جست وجو خواهد کرد.
آنچه مشخص است ورای تعارفات دیپلماتیک میان 
نخبگان آمریکایی، تضادها میان دو حزب دموکرات 
و جمهوریخواه در یکی از جدی ترین حاالت خود 
طی دهه های اخیر بوده و به همین خاطر بســیاری 
از ناظران، جامعه سیاســی آمریکا در دوره کنونی را 
جامعه ای دوقطبی توصیف می کنند. نقطه شروع این 
دو قطبی شدن نیز تالش بی سابقه ترامپ برای تاراج 
و از بیــن بردن کارنامه و میــراث دولت دموکرات 
»بــاراک اوبامــا« در زمینه های مختلــف داخلی و 

خارجی بود که با واکنش این حزب روبرو شد.
در ایــن جامعه دوقطبی، در برابر ترامپ و هواداران 
سیاســت های پوپولیســتی وی که به وعده ها و 
شــعاریش برای رونق اقتصاد و توسعه اشتغال امید 
فراوانی بســته اند، دموکرات ها، نخبگان جامعه و 
طیف وسیعی از رسانه ها و شهروندان طبقات میانی 

و همچنیــن مهاجران و اقلیت ها و حتی عده ای از 
جمهوریخواهان سنتی قرار گرفته اند تا سیاست های 

هنجارستیز او را مهار کنند.
مهمترین ابزار سیاسی و قانونی که می توانست مسیر 
تصمیم سازی های ترامپ را به شکلی جدی مسدود 
سازد، کســب دوسوم کرســی های کنگره شامل 
مجلس نمایندگان و سنا بود تا بخشی از اختیارات 
رئیس جمهوری به ویژه حق وتو وی را بی اثر کند.

این در حالی است که همچنان مجلس سنا در اختیار 
حزب متبوع ترامپ خواهد بود و وی با اتکا به همین 
برتری خواهد توانست در دو سال آینده برخی برنامه 

های خود را پیش ببرد.
با این حال، کمیته هــای داخلی مجلس نمایندگان 
می تواند به کانون هایی چالش ســاز برای سیاست 
های ترامپ مبدل شود و برنامه های اجتماعی وی 
را با اختالل مواجه سازد به ویژه اینکه طی دو سال 
گذشــته سرنوشت خدمات بیمه عمومی موسوم به 
»اوباماکر« به عنوان یکی از مهمترین دســتاوردهای 
دولت پیشین محل اختالف سازش ناپذیر دو طرف 

بوده است.
افزون بر آنچه گفته شد کمیته های مجلس نمایندگان 
از این قابلیت برخوردار است تا پرونده هایی چون 
اظهارنامه مالیاتی مشکوک و پرابهام رئیس جمهوری 
و اتهام همکاری با روس ها در انتخابات سال 2016 
را با هدف فشار مضاعف بر ترامپ به جریان اندازد.
بــا وجود این ، کمیته سیاســی خارجی ســنا به 
عنوان یکــی از مهمترین نهادهــای تاثیرگذار بر 
سیاســت خارجی آمریــکا همچنــان در اختیار 
جمهوریخواهان اســت. به همیــن خاطر برخی 
تحلیلگــران مــی گویند به رغم پیروزی نســبی 
دموکــرات ها در انتخابات اخیــر، رقبای ترامپ 
ابزارهــای چندانی برای تاثیرگذاری مســتقیم بر 

رفتارهای خارجی دولت نخواهند داشت.
پیش از انتخابات بود که کاخ سفید ادعایی را در زمینه 
مداخله جویی کشورهایی چون روسیه، چین و ایران 
در انتخابات آمریکا مطرح ســاخت. پشتوانه اصلی 
این ادعا نیز مطلوبیت کنار رفتن دولت جمهوریخواه 
برای دولت هایی چون جمهوری اسالمی ایران بود 

که در دوره ترامپ با خصمانه ترین سیاســت ها و 
بازگشت تحریم های هسته ای مواجه بوده اند.

صرف نظر از بی پایگی و تعجب برانگیز بودن چنین 
ادعایی که از ســوی دســتگاه دیپلماسی جمهوری 
اســالمی ایران نیز قویا رد شــد، بسیاری پیامدهای 
انتخابات آمریکا را در سیاســت های این کشور در 

قبال ایران مورد توجه قرار داده اند.
به صورت مشخص بیش از فشار احتمالی رقبای 
سیاسی بر ترامپ بخاطر خروج از توافق هسته ای 
به عنوان یکی از مهمترین نقاط کارنامه سیاســت 
خارجی دولت پیشــین و تبعات ایران ســتیزی و 
تحریم های ضدایرانی که آمریکا را در یک سو و 
جامعه بین المللی را در سوی دیگر قرار داده و بر 
اختالفات میان واشنگتن و متحدانش دامن شده، 
واقعیات بین المللی بر این سیاست ها تاثیرگذاره 

بوده و خواهد بود.
ترامپ پیش از این از تحریم هایی خردکننده و فلج 
کننده برای ایران خبر داده بود، حال آنکه در آستانه 
دور تازه تحریم ها از بسیاری از اهداف اعالنی خود 
عقب نشست و این نشان داد حتی در صورت ایجاد 
اجماعی دموکرات- جمهوریخواه برای شدت عمل 
در برابر تهران، سازواری چندانی در سطح بین المللی 
برای تحقق این هدف وجود ندارد. یکی از مهمترین 
زمینه های این ناسازواری را هم خود ترامپ با ستیزه 
جویی های بین المللی و هنجارشکنی های خود به 

وجود آورد.
نکتــه دیگری کــه در این زمینه می تــوان به آن 
اشــاره کرد درگیری های رو به افزایش ترامپ با 
دموکرات ها در جامعه سیاسِی به شدت دوقطبی 
آمریکا اســت. از دید برخی ناظران، طی دو سال 
باقی مانده تا پایان دولت ترامپ، دموکرات ها از 
هیچ تالشی برای ایجاد چالش در برابر برنامه های 
وی فروگــذار نخواهند کرد و بخش بیشــتری از 
تــوان ترامپ معطوف به تحقق وعده های داخلی 
خواهد شد؛ وضعیتی که شاید موجب شود رئیس 
جمهوری آمریکا از ماجراجویی ها تازه در سطح 
بین المللی کاســته و بیش از پیش به قواعد حاکم 

بر کنشگری داخلی و خارجی تن در دهد.

ایران و انتخابات پرماجرای آمریکا
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حوادث

ردپای اعتیاد در نیمی از دادخواست های طالق 
مشاهده می شود

 اعتیاد در بیش از نیمی از طالق های ثبت شده، نقش محوری دارد و اگرچه طالق 
یک پدیده تک علتی نیست اما ردپای اعتیاد به طور مستقیم و غیرمستقیم در بسیاری 
از طالق ها دیده می شود.عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی 
مددکاری اجتماعی گفت: آمارها نشــان می دهند که اعتیاد عالوه بر طالق، در کودک 
آزاری و همسرآزاری نیز نقش بسیار پررنگی دارد؛ بنابراین برای کار در حوزه خانواده 
الزم است برنامه های پیشــگیری از اعتیاد را در اولویت قرار داد.سیدحسن موسوی 
چلک در گفت و گو با ایسنا، اضافه کرد: اعتیاد یکی از اعضای خانواده بر اقتصاد کل 

خانواده تاثیر منفی می گذارد و توان اقتصادی خانواده را کاهش می دهد.

تحریم نبودن دارو، دروغ آمریکایی است
 مســئوالن آمریکایی در اینکه دارو مشمول تحریم نیست صداقت ندارند اما چون 
ایران در بسیاری از کشورها اعتبار دارد در بسیاری از موارد جایگاه و اعتبار ایران باعث 
شده که در بسیاری از موارد داد و ستد نیز برقرار باشد و مشکالت دارویی برای مردم 
ایجاد نمی شود.عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: اقالم دارویی در همه 
دوره ها کمبودهایی داشــته است، اکنون نیز که در شرایط تحریم هستیم این کمبودها 
وجود دارد ولی با مدیریت انجام شــده در مصرف کنندگان دارو نگرانی ایجاد نکرده 
است.مژدهی آذر ادامه داد: صنعت داروسازی کشور فعال است اما تحریم های ظالمانه 
آمریکا، مشــکالتی را برای درخواست کنندگان مواد اولیه دارو ایجاد می کند که البته 

مسئوالن، ساز و کارهایی نیز برای مقابله با آن اندیشیده اند.

سهم اندک بانوان ایرانی در اهدای خون
 تنها 4،5 درصد ســهم اهدای خون در ایران مربوط به بانوان اســت؛ درحالی که 

حدود 20 میلیون نفر از بانوان واجد شرایط اهدای خون هستند.
سخنگوی سازمان انتقال در گفت و گو با ایرنا افزود: در حال حاضر یکی از مهمترین 
دغدغه های ســازمان انتقال خون ایران در حوزه اهداکنندگان خون، کاهش مشارکت 

بانوان در این امر خداپسندانه است.
بشــیر حاجــی بیگــی ادامــه داد: بســیاری از کشــورهای پیشــرفته جهــان در حــوزه 
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــوان دارن ــه اهــدای خــون بان ــژه ای ب ــگاه وی طــب انتقــال خــون ن
ــردان 50  ــون م ــدای خ ــد اه ــوان همانن ــون بان ــدای خ ــار اه ــه آم ــال در فرانس مث

درصــد اســت.

فداکاری بزرگ در طلوع ماه ربیع

 علی حیــدری- از دیرباز همزمان با پایــان یافتن ماه صفر و 
شــروع ماه ربیع االول شور و شعف خاصی در میان مسلمانان به 
خصوص شیعیان بوده است. میرزا جواد ملکی تبریزی، از عرفای 
معاصر در خصوص این ماه چنین می گوید: »این ماه همانگونه که 
از اسم آن پیداست بهار ماه ها می باشد، به جهت اینکه آثار رحمت 
خداوند در آن هویداســت. در این مــاه ذخایر برکات خداوند و 
نورهای زیبایی او بر زمین فرود آمده است. زیرا میالد رسول خدا 
صّلی اهلّل علیه و آله و سّلم در این ماه است و می توان ادعا کرد از 

اول آفرینش زمین رحمتی مانند آن بر زمین فرود نیامده است«.
اما طلوع این ماه همزمان اســت با یکی از مهم ترین وقایع تاریخ 
اســالم که حیات دین اسالم و شــخص حضرت پیامبر)ص( در 
معرض خطر جدی قرار داشــت. فداکاری بــی نظیر امیر مؤمنان 
علــی)ع( تضمین کننده ادامه حیات دین اســالم و پیامبرش بود. 
هنگامی که دشــمنان اسالم و مشــرکان لجوج و سرسخت مّکه، 
از ناحیه پیامبر اســالم )ص( احســاس خطر کردند و نقشه ها و 
توطئه های دیگر آنان کارســاز نشد، تصمیم نهایی را گرفتند و سه 
برنامه بســیار خطرناک برای مقابله با آخریــن پیامبر خدا در نظر 
گرفتند: پیامبر اســالم را یا باید به قتل برســانند، و یا او را تا ابد 

زندانی کنند، و یا به خارج از سرزمین حجاز تبعید نمایند.
قرائن و شــواهد نشــان می دهــد که باالخــره گزینــه اّول، که 
خطرناکترین گزینه های ســه گانه بود، انتخاب شــد و برای عملی 
کردن این توطئه خطرناک از چهل قبیله عرب کمک خواســتند. از 
هر قبیله ای شمشــیر زنی قهرمان و ماهر حاضر شــد. شب هنگام 
چهل شمشــیر زن آماده نبرد، اطراف خانه پیامبر اســالم )ص( را 
محاصره کردند تا در موقع مناسب وارد منزل شوند و آن حضرت 

را به قتل برسانند!
خداوند به وســیله وحی پیامبرش را از توطئه مشرکین آگاه کرد؛ 
پیامبر تصمیم گرفت از مّکه خارج شــود. برای اینکه پیامبر اسالم 
)ص( بــرای این که از این توطئه خطرناک جان ســالم به در برد، 
باید شــخصی به جای ایشان در بستر او بیارامد، تا دشمن متوّجه 

غیبت پیامبر و خروج آن حضرت از مّکه نگردد.
بدیــن منظور به علــی )ع( فرمود: »تو باید امشــب به جای من 
در بســترم بخوابی« علی )ع( عرض کرد: »اگر من در بســتر شما 
بخوابم، آیا شما از دست دشمنان اسالم نجات خواهید یافت و به 
سالمت به مدینه خواهید رسید؟ حضرت فرمود: بله. علی )ع( به 
نشانه شکرانه ســالمت وجود حضرت پیامبر)ص(، سر به سجده 
می ســاید. می گویند این نخستین سجده شکر در شریعت مقّدس 
اسالم بود. این حادثه در تاریخ اسالم به لیلة المبیت مشهور شد. 

پیامبر )ص( پس از این که علی علیه الســالم را به جای خویش نهاد، 
با لطف و عنایت خداوند از مّکه خارج شد و بر خالف جهت مدینه 
به ســمت جنوب مّکه حرکت نمود و در غــار ثور مأوا گزید و پس 
از یأس دشــمن از یافتن آن حضرت، به ســوی مدینه حرکت کرد و 
به ســالمت به مدینه رسید. هنگامی که پیامبر به سمت مدینه حرکت 
می کرد، خداوند متعال در بین راه مّکه و مدینه این آیه را در شأن ایثار 

و فداکاری بی نظیر علی )ع( نازل کرد: 
ُ َرُؤٌف بِالْعِبادِ«  ِ َو اهللَّ »َو مَِن النَّاِس َمْن یَْشِري نَْفَسُه ابْتِغاَء َمْرضاِت اهللَّ
»بعضی از مردم خود را به خاطر خشــنودی خدا می فروشــند؛ و 

خداوند نسبت به بندگان مهربان است«. )سوره بقره، آیه 207(. 
عالوه بر علمای شــیعه، بســیاری از علماء اهل ســنّت نیز مانند 
طبری، ابن هشــام، حلبی، یعقوبی، ابن جوزی نقل کرده اند که آیه 
مذکور که به آیه »لیلة المبیت« مشهور است،  در شأن فداکاری بی 

نظیر امیرمؤمنان علی)ع( نازل شده است. 
منابع :
میرزا جواد ملکی تبریزی، المراقبات
آیت ا... مکارم شیرازی، آیات والیت در قرآن

اطالعات: پشت پرده سیاست هاي اعالني کاخ سفید 
 ترامپ پشت پرده چی می کنه؟ 
 همدان پیام: تحریم ها را دور مي زنیم 

 دور دور بازی شروع شد!!
پیروزي: تدبیر برانکو دادن امید به بازیکنان 

 اونم از مديران ايران ياد گرفته به مردم امید بده!! 
نقد حال: پشت پرده سیب زمیني 

 می گی يعنی سیب زمینی هم پشت پرده داره؟!! 
آواي کرمانشاه: جنجال انار و سیب زمیني در کرمانشاه 

 میوه ها هم با هم ادعای رقابت دارن!!
ایران ورزشي: ماشین استقالل راه نمي رود 
 به جای بنزين آب ريختن تو با کش 

همدلي: اســتفاده از کنه براي مبارزه بیولوژیک با آفات گلخانه ها در 
همدان 

 همدانی ها از کنه هم بهره برداری می کنن
جام جم: دستبرد مسلحانه به طال فروشي ها  

 ديگه چی بدزدن راحت تر و پرفايده تر از طال
شوت ورزشي: بودجه دولتي مي گیرند مي گویند دولتي نیستیم 

 احتیاط شرط عقل است 
ایران: رئیس جمهور: تحریم را مي شکنیم

 بقیمت ها رو بشکنین تحريم هم خود به خود می شکنه!!
جمهوري اسالمي: آیا بسته حمایتي شکاف میان درآمد و هزینه را پر مي کند 

 مونده داخل اين بسته چی باشه؟!!
آفتاب: خوشبختي به شیوه رماالن 

 تو اين گروني غنیمته!!
ایران: چهره جددید هاشمي رئیس شوراي شهرتهران در بهشت 

 حتما بهشتو نورانی کرده 
جام جم: چشم گردشگري جهان به همدان 

 از ديروز دنبال نفت ايران بودن حاال گردشگری همدان!!
جوان: استان هاي شمالي را آب برد 
 البد مسئوال رو هم خواب برد!!

سارق نقاب دار طال دستگیر شد
 ســارق نقاب داری که با ورود به منزل مسکونی و تهدید با چاقو 
اقدام به سرقت 11۸ گرم طالی اعضای یک خانواده کرده بود دستگیر 

شد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان گفت: ســارق که برادرش پیشتر 
مستاجر مالباخته بود چندی پیش کلیدهای این منزل را مخفیانه سرقت 

کرده و اقدام به ساخت یدک می کند.
رضا زارعی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: چندی پیش پس از 
اینکه متوجه می شود مرد خانواده در منزل نیست با گذاشتن نقاب بر 

چهره و استفاده از کلید یدک وارد منزل می شود.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان اظهارداشــت: سارق با استفاده از 
ســالح ســرد اعضای این خانواده را تهدید کــرده و با بریدن طالی 

موجود در دست آنها، از محل متواری می شود.
زارعی گفت: با توجه به سرقت به عنف طالجات اعضای این خانواده، 

تیمی از پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.
وی اضافــه کرد: با همــکاری اعضای این خانواده، ســارق که برادر 

مستاجر سابق این خانواده بود، شناسایی شد.
رئیس پلیس آگاهی همدان ادامه داد: با شناسایی محل اختفای سارق، 
عوامــل کالنتری 16 در یک عملیات وی را دســتگیر کرده و پس از 
تشکیل پرونده قضایی و بازگرداندن طالهای ربوده شده، راهی زندان 

شد.
زارعی از مالکان منازل مسکونی و آپارتمان ها خواست پس از پایان 
زمان قراداد مســتاجر و تخلیه منزل، قفل در اصلی و در منزل را تغییر 

دهند.
وی ادامه داد: همچنین در صورت خرید واحد مسکونی جدید نسبت 

به تغییر قفل درب اقدام شود تا شاهد بروز سرقت نباشیم.
یک هزار سارق 6 ماهه نخست امسال در استان همدان دستگیر شدند.

انبارهای حاوی سوخت قاچاق کشف شد

 پنج انبار حاوی 33 هزار لیتر 
استان  این  قاچاق در  ســوخت 

کشف شد.
گفت:2  همدان  انتظامی  فرمانده 
قاچاقچی ســوخت اقدام به دپو 
و قاچاق فرآوردهــای نفتی در 

نقاطی از استان کردند.
صالــح  کامرانــی  بخشــعلی 
اظهارداشــت: پــس از اطــالع 

رسانی این خبر، تیمی از ماموران پلیس آگاهی، به محل های گزارش 
شــده عزیمت کرده و و انبار متروکه حاوی مواد ســوختی در جاده 

تهران شناسایی شد.
فرمانده انتظامی اســتان همدان گفــت: ماموران پلیس آگاهی از 
پنج مخــزن موجود در این انبار 33 هزار لیتــر گازوئیل قاچاق 
و خارج از شــبکه بــه ارزش یک میلیــارد و ۸50 میلیون ریال 

کردند. کشف 
کامرانی صالح ادامه داد: ســوخت کشف شده به شرکت نفت همدان 
منتقــل و 2 متهم در این خصوص با تشــکیل پرونــده به تعزیرات 

حکومتی معرفی شدند.

وزارت ارتباطات طرحی برای پاالیش 
هوشمند اینستاگرام ارائه نداده است

 پیرو انتشار اظهارنظری منسوب به رئیس پلیس فتا درباره طرح 
وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند اینستاگرام، رئیس مرکز 

روابط عمومی وزارت ارتباطات توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، سیدجمال هادیان طبایی گفت: وزارت ارتباطات 
طرحی برای پاالیش هوشــمند اینســتاگرام به مراجع ذیربط ارائه 
نکرده است. البته برخی نهادها پیشنهادهایی برای فیلترینگ هوشمند 
بــه وزارت ارتباطات ارایه داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابلیت 

اجرا نداشته است.
هادیان طبایی گفت: وزارت ارتباطات هیچ نکته پوشیده ای از مردم 
ندارد و اجرای هر طرح جدیدی را از مســیر رسمی و رسانه ای با 

مردم در میان می گذارد.
رئیس مرکز روابــط عمومی وزارت ارتباطات افــزود: البته صبح 
امروز در تماس تلفنی که با ســردار هادیان فر داشتیم، ایشان چنین 
مصاحبه ای را تکذیب کردند. از اصحاب محترم رســانه انتظار می 
رود در انتشار اخبار به منبع و صحت آن توجه ویژه ای داشته باشند.

ــرای ویزیــت هــر  ــت ب ــون طباب  در قان
بیمــار وقــت مشــخصی تعیین شــده اســت 
کــه بــر اســاس آن پزشــک معالــج بایــد 15  
دقیقــه پــای صحبــت بیمار بنشــیند تــا درد 

او را بدانــد و برایــش راه حلــی بیابــد. 
امــا رونــد رو بــه رشــد مراجعــه کننــدگان 
بــه پزشــکان و شــلوغی مطب هــا زمینــه ای 
بــرای ویزیت هــای گروهــی و فلــه ای 
بیمــاران و نقــض حریــم خصوصــی آنــان 
ــر  ــه دیگ ــده ک ــث ش ــرده و باع ــم ک فراه
ــت  ــنیدن صحب ــرای ش ــی ب ــک وقت پزش

ــاران نداشــته باشــد. بیم
با حضور در ســالن انتظار مطب برخی از 
پزشــکان به ویژه پزشکان زن متخصص که 
قاعدتا مراجعه کننده زیادی هم دارند، دیدن 
صحنه صف طوالنــی بیمارانی رنجور که 
به علت شــلوغی و کمبود فضا، دل نگران 
و مضطــرب به در و دیــوار تکیه داده و یا 
از شدت خســتگی روی پله های راهروی 
ورودی  نشســته اند، هر فردی را متاثر می 

کند.
زنانــی بچــه بغــل یــا پیرمردهایــی کــه باید 
ــر  ــتاده منتظ ــورت ایس ــه ص ــاعت ها ب س
ــه در  ــم ب ــک، چش ــه ای پزش ــت ثانی ویزی
اتــاق او بدوزنــد و دردنــاک تــر از آن 
اینکــه ناچارنــد در کنــار دردشــان، اخــم و 
غرولندهــای منشــی را هــم تحمــل کننــد.

نکتــه قابل تأمل قانون هــای من درآوردی 
برخی پزشــکان در مطب هایشــان اســت 
چنانچه برخی منشــی ها با برگ نوشــته ای 
هنگام وقــت دادن به بیماران و زمان تعیین 
شــده را وقت حضور بیمار در مطب تفسیر 
کرده و آن را به منزله زمان ویزیت نمی دانند.

این در حالي اســت که اگــر حضور یک 
پزشک در مطب را میانگین 5 ساعت و هر 
ســاعت ویزیت 6 بیمار را در نظر بگیریم 
قطعا مي توان از معطلي ها و این بهانه ها را 
کاهش داد  و این نوع وقت دادن ها با وجود 
حضور به هنگام بیمار در مطب، موجب می 
شود بیمار تا زمان ویزیت ساعت ها به انتظار 
پزشک و بعد ویزیت سایر مراجعه کنندگاِن 
بیماری بنشــینند که معلوم نیســت چگونه 

وقت گرفته اند.
این قصه زمانی دردناک می شود که شماری 
از پزشــکان به بهانه کوتاه کردن صف های 
طوالنی بیماران چشم انتظار، اقدام به ویزیت 

گروهی افــراد می کنند 
غافل از آنکه بیمار راضی 
برابر چشم و  در  نیست 
جســتجوگر  گوش های 
دیگر بیمــاران در داخل 
مطب پزشک، مشکالت 
خود را واضح و بی پرده 

بیان کند.
چه بسا شــرم و حیای 
بیمار از بیان کامل مشکل 
معالج  به پزشــک  خود 
زمینــه ای بــرای تجویز 
اشتباهی یا ناقص دارو را 
فراهم می آورد و به جای 
درمان، دردی هم به آالم 

بیمار افزوده شود.
کــه  نیســت  شــکی 
ویزیــت همزمــان چنــد 

ــاف در  ــب اجح ــان موج ــک زم ــردر ی نف
ــا  حــق بیمــارآن خواهــد شــد چــرا کــه ب
ایــن وجــود انــان بایــد پــول کامــل ویزیت 
را بــرای 2 دقیقــه بپردارزنــدذ در حالــی که 
بــرای معاینــه هــر بیمــار 15 دقیقــه تکلیف 
شــده اســت و پــول ویزیــت تعییــن شــده 

ــر ایــن مبنــا اســت. هــم ب
جالــب اینجاســت کــه برخــی مواقــع 
ــت  ــاال اس ــدی ب ــه ح ــه ب ــرعت معاین س
کــه پزشــک تنهــا بــا شــنیدن چنــد کلمــه 

از بیمــار و قبــل از تمــام 
ــای او  ــدن درد و دل ه ش
و بــا ناتمــام گذاشــتن 
بیمــار،  صحبت هــای 
ــتش  ــخه ای را در دس نس
ــه کار را  ــرار داده و بقی ق
بــه منشــی می ســپارند 
دیگــر  ویزیــت  تــا 
ــاز  ــده را آغ ــه کنن مراجع

ــد. کنن
بــا نظارت  ایــن روزها 
ناکافی مسئوالن مشکالت 
ویزیت بیماران به یکی دو 
چرا  نمی شود  ختم  مورد 
که گاهی هم دیده می شود 
به  آزمایش ها  پاسخ  برای 
بهانه اینکــه زمانی از ان 
ویزیت  پول  شده  صرف 

مجدد از بیمار دریافت می گردد.
بــرای پــی بــردن بــه صحــت ایــن موضوع 
کافــی اســت ســری بــه مطب هــا بــه ویــژه 
ــه را در  ــن فاجع ــم و ای ــان بزنی ــب زن مط

ایــن مطب هــا بــه چشــم ببینیــم.
ــر  ــه خاط ــط ب ــه فق ــب اینجاســت ک جال
ــی در  ــکان گاه ــن پزش ــم ای ــم و رس اس
یــک ســاختمان کــه چندیــن پزشــک 
ــم از  ــکان ه ــایر پزش ــتند س ــتقر هس مس
ــازاری  ایــن وضعیــت و از ایــن آشــفته ب

ــا  ــراض خــود را ب ــده و اعت ــه تنــگ آم ب
ــا در  ــی لطف ــار گرام ــه که"بیم ــن جمل ای
اعــالم  نیاســتید"  راه پله هــا  و  راهــرو 
ــا پزشــک  ــه منشــی و ی ــد کــه البت کرده ان
تــا زمانــی کــه بیمــار را بــه چشــم پــول 
می بیننــد، بــه ایــن مباحــث اهمیــت 

نمی دهنــد.
همچنین باید به مشکالت یاد شده ناشی از 
ویزیت گروهی، سفارش برخی پزشکان با 
تعدادی از آزمایشگاه ها را هم افزود چراکه 
دنباله تجویز پزشــک به دریافت آزمایش یا 
سی.تی.اســکن، تاکید بر این است که تنها 
آزمایش صورت گرفته در فالن آزمایشگاه 
مورد تایید اوســت و از بیمــار می خواهد 
که برای گرفتن آدرس آزمایشگاه به منشی 

مراجعه کند.
در هر حال آنچه به نظر می رســد این است 
که با توجه به خطاهای پزشــکی کعه بیشتر 
در مطب زنان و زایمان، زیبایی و پوســت 
انها را گزارش میدهند الزم اســت مسئوالن 
با سرکشی به این مطب ها هشدارهای الزم 
را در خصــوص پذیرش بیمــاران و تعداد 

مراجعه کنندگان به انها بدهند.
ــا  ــر تنه ــن ام ــرای ای ــی اســت ب ــه کاف البت
ــده  ــای درد دل بیمــاران مراجعــه کنن ــه پ ب
ــه انهــا اختصــاص  و وقتــی کــه پزشــک ب
ــن صــورت  ــه در ای ــینند ک داده اســت بنش
ــرد. ــد ب ــی خواهن ــه صحــت موضــوع پ ب

 آمار های جهانی نشان می دهد سرانه 
مصرف نوشابه حدود ١٠ لیتر است، اما 
میانگین مصرف نوشابه در میان ايرانیان، 
چهار برابر میانگین جهانی است. پیش از 
اين آمريکا به عنوان يکی از کشــور های 
پرمصرف نوشــابه شــناخته می شد، اما 
بررســی های اخیر مشــخص کرده که 
در ٣٠ ســال اخیر، اين میزان مصرف به 
کمترين مقدارش رسیده، پیش از اين گفته 
می شد که ٤٨ درصد آمريکايی ها، به طور 
روزانه نوشابه مصرف می کنند. آمريکا در 
کنار کشور هايی مانند آرژانتین، مکزيک 
و ... در میان بزرگترين مصرف کننده های 
نوشابه در جهان است، اما از سال ٢٠٠٦ 
تاکنون ايــن مقدار با برنامه های مختلف 
مثل گذاشتن مالیات برای نوشابه ها کاهش 

يافته است.
نوشيدنی  سرســام آور  مصرف   

گازدار در ایران
آنقدر درباره مضرات مصرف نوشابه گفته 
شــده که وقتی حرف از نوشابه های سالم 
یــا کمتر مضر به میان می آید، خیلی دور از 
ذهن به نظر می رسد. همین چند روز پیش 
بود کــه مدیرکل نظارت بــر فرآورده های 
غذایی، آرایشــی و بهداشتی سازمان غذا و 
دارو اعالم کرد که قند نوشابه ها تا 10 درصد 
کاهــش پیدا کــرده و قرار اســت پس از 
اقدامات کارشناسی قند نوشابه ها از میزانی 
که حاال هســت، کمتر شــود. البته همین 
مسئول در سازمان غذا و دارو این توضیح 

را هم به خبرگزاری ایرنا داد که کاهش قند 
نوشــابه ها نیاز به بررسی های کارشناسی و 
فنی دارد تا در فرموالسیونش تغییری ایجاد 

نشود.
حاال ســوال اینجاســت که آیا با کم شدن 
قند نوشابه مشــکل حل می شود؟ مهریار 
خسروشــاهی، متخصــص دیابت پیش از 
ایــن گفته بود که یک قوطی نوشــابه، 2۸ 
گرم شــکر دارد، این میزان معادل دو قاشق 
غذاخوری شکر یا 12 حبه قند است، همه 
این ها در حالی اســت که توصیه شده قند 
و شــکر مصرفی در طول روز، نباید بیشتر 
از 25 گرم یا پنج قاشــق مرباخوری باشد. 
ماجرای کاهش قند در نوشابه ها موضوعی 
جدی بود، تا جایی که حاال ســال هاست 
نوشابه زیرو یا همان رژیمی تولید می شود، 
اما نکته اینجاســت که گفته می شود برای 
کاهش قند این نوشــیدنی، مــوادی به آن 
افزوده می شود که می تواند سرطان زا باشد. 
تحقیقات نشان داده که نوشابه های رژیمی 
به جای قند معمولی، دارای قند های )شیرین 
کننده( مصنوعی هســتند کــه فاقد کالری 
هســتند، اما مصرف این نوشــابه ها نه تنها 
منجر به کاهش وزن نمی شود که می تواند 

وزن را هم افزایش دهد.
 این آمار تکان دهنده نيست؟

هر ایرانی ســاالنه به طور متوســط 42 لیتر 
نوشابه مصرف می کند.

ایرانیان ساالنه 3 میلیارد لیتر نوشابه مصرف 
می کنند.

ســرانه مصرف نوشــابه در ایران دو برابر 
استاندارد جهانی است.

سرانه مصرف نوشابه در جهان 12 لیتر و در 
ایران 24 لیتر است.

در 20 سال اخیر مصرف نوشابه های گازدار 
در کشــور نزدیک به 15 درصــد افزایش 
داشته، اما مصرف شیر و لبنیات تنها حدود 

یک دهم درصد رشد کرده است.
ســرانه مصرف نوشــابه آمریکا در ســال 
2015 به 153,7 لیتر رســید، این میزان در 
سال گذشته 156.۸ لیتر بود. ایران مقام اول 

مصرف نوشابه در دنیا را دارد.
 مصرف زیاد نوشابه چه بال هایی به 

سرمان می آورد؟
نوشابه های گازدار باعث چسبندگی خون 
می شــوند، افزایــش غلظت خون ســبب 
کندشدن حرکت خون در رگ ها می شود، 
این پدیده می تواند باعث لخته شــدن خون 
و بــروز مشــکالت قلبی و مغزی شــود. 
نوشــابه های خنک حس چشایی را هم از 
بیــن می برند و در مصرف کننده اشــتهای 
کاذب به غذای بیشــتر ایجاد کرده و سبب 

چاق شدن می شود.
نوشابه ها حاوی مواد قندی هستند که سریع 
جذب بدن شده و به شکل چربی انباشته در 

بدن ذخیره می شوند.
نوشــابه های گازدار به دندان ها نیز آسیب 

می رسانند.
مقــدار زیادی از ویتامیــن ب. بدن صرف 
مقابله با قند نوشابه می شود و در اثر کمبود 

ویتامین ب. خستگی و افسردگی به سراغ 
فــرد می آید و تنش های عصبی گریبان این 

افراد را می گیرد.
نوشابه گازدار هضم غذا را دشوار می کند و 
با نوشیدن آن در حین غذا، بزاق های دهان 

فرصت هضم غذا را نمی یابند.
با مصرف بی رویه نوشــابه گازدار افراد به 
چاقی های بدشــکل و شکنندگی استخوان 

مبتال می شوند.
قند موجــود در نوشــابه ها و آبمیوه های 
صنعتی با کاهش واکنش های استرســی در 
مغز می تواند پیامد های مضر برای بدن داشته 

باشد.
در  موجــود  شــیرین کننده  قند هــای 
نوشــیدنی های قنــدی نظیــر نوشــابه و 
آبمیوه هــای صنعتــی موجــب کاهــش 
واکنش های استرســی در مغز می شــود، 
درحالی که از بین این شــیرین کننده ها تنها 

قند آسپارتام این خاصیت را ندارد.
نوشابه جذب کلسیم را مختل می کند.

اسید فســفریک درون این نوشابه ها باعث 
اختالل در گوارش غذا، اسیدی شدن خون، 
ورود کلسیم از اســتخوان ها به خون، دفع 
کلســیم و درنهایت پوکی استخوان، فشار 
به کلیه ها، ایجاد سنگ کلیه و به هم خوردن 

تعادل فسفرکلسیم بدن می شود.
آب گازدار تشکیل دهنده نوشابه سبب ایجاد 
مشکالت گوارشــی، قندباالی آن موجب 
افزایش قندخون و درنهایت دیابت و چاقی 

به عنوان مادر تمام بیماری ها می شود.

جايي که نظارت لنگ مي زند

درمان گروهي بیماران 
در مطب هاي خصوصي

ایراني ها40 ليتر نوشابه مي خورند!

ایــن روزها بــا نظارت 
مســئوالن  ناکافــی 
مشکالت ویزیت بيماران 
بــه یکی دو مــورد ختم 
نمی شود چرا که گاهی هم 
دیده می شود برای پاسخ 
آزمایش ها به بهانه اینکه 
زمانی از ان صرف شــده 
پول ویزیت مجدد از بيمار 

دریافت می گردد
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تسویه کامل مطالبات گندمکاران
 وزیر جهاد کشــاورزی، از تسویه کامل مطالبات گندمکاران با همکاری سازمان برنامه و بودجه 

تا پایان مهرماه خبر داد.
به گزارش مهر، محمود حجتی درباره خرید تضمینی گندم گفت: شورای اقتصاد به این موضوع وارد 

شده و امیدواریم هر چه زودتر تصمیم نهایی اخذ و ابالغ شود.
حجتی درباره تأمین کاالهای اساسی افزود: از این نظر هیچ مشکلی نداریم و هم تولید داخل و هم 
واردات از خارج توانســته است نیاز ما را برطرف کند؛ همچنین در حال حاضر هیچ کمبود کاالی 
اساســی احساس نمی شود. وی درباره قیمت مرغ تصریح کرد: مرغ بیش از نیاز، تولید می شود؛ اما 
قیمت مرغ یک نرخ تمام شــده دارد که با توجه به مواد و توزیع آن، باید بین 9 تا 10 هزار تومان 

باشد و باید کنترل کرد تا در حق مردم اجحاف نشود؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که اگر 
سیاه بازار به وجود بیاید، با توجه به ذخایری که داریم، بالفاصله این محصول را وارد بازار می کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مطالبات گندمکاران اظهار داشت: تا پایان مهرماه همه مطالبات 
گندمکاران را با همکاری ســازمان برنامه و بودجه تسویه کرده ایم. حجتی درباره بیمه محصوالت 
کشــاورزی گفت: بیمه کشاورزی باید حمایتی باشد؛ نه تجاری؛چرا که میزان خسارت ها بسیار باال 
است و شرکت های بیمه گر تجاری نمی توانند آن را تأمین کنند، بنابراین دولت باید این بیمه را تأمین 
کند. وی خاطرنشــان کرد: رقم دولت برای بیمه محصوالت کشاورزی ساالنه 1000 میلیارد تومان 
اســت که با توجه به حجم خسارت ها پاسخگو نیســت؛ من از دولت و مجلس بارها خواسته ام تا 

این روند افزایش یابد.

نفت

آغاز واردات میعانات کره جنوبی از ایران تا 
دو ماه آینده

 شــرکت SK Innovation کره جنوبی پس از اینکه ســئول از 
واشــنگتن برای خرید نفت از تهران معافیت گرفت، اعالم کرد در حال 
آماده سازی برای از ســرگیری واردات میعانات پارس جنوبی ایران در 
اوایل ژانویه اســت.به گزارش ایسنا، یک مقام این شرکت اظهار کرد: به 
دلیل این که این معافیت شش ماهه است، ما همچنان به متنوع کردن منابع 
تامین خود ادامه می دهیم و ســرگرم بررســی گریدهای سبک آمریکا و 

روسیه در میان گریدهای موجود هستیم.
شــرکت SK Innovation که به همراه "هانــوآ توتال" یکی از دو 
خریدار بزرگ کره ای نفت ایران اســت، تا ماه ژوییه حدود یک میلیون 
بشــکه در ماه میعانات پارس جنوبی را وارد کرد. این شرکت اعالم کرد: 
درباره میزان وارداتی که می توانند از ایران داشته باشند اطالعاتی دریافت 
نکرده است. شــرکت SK Innovation همچنین یک تا دو میلیون 

بشکه نفت فروزان را تا ژوییه از ایران دریافت کرده بود.
حدود 70 درصد از نفت ایران که از ســوی کره جنوبی خریداری شده، 
میعانات پارس جنوبی بوده و بیش از نیمی از واردات نفت فوق سبک کره 

جنوبی، از میدان گازی پارس جنوبی ایران بوده است.
خریداران نفت کره جنوبی در ماه های اخیر خرید نفت از ایران را کاهش 
داده و بــه منابع دیگری مانند نفت آمریکا و آفریقــا روی آورده بودند. 
واردات نفت کره جنوبی از ایران در ســپتامبر برای نخستین بار از سال 
2012 به صفر رســید. بنا بر آمار شرکت ملی نفت کره، در 9 ماه نخست 
سال میالدی جاری، واردات کره جنوبی از ایران حدود 50 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به 5۸.2 میلیون بشکه رسید.
تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران از دوشنبه هفته جاری آغاز 
شــد. با این حال بزرگترین خریداران نفت ایران تا ماه مه معافیت موقتی 
بــرای خرید نفت از ایران دریافت کرده اند و تــا آن زمان انتظار می رود 

خریدشان را به میزان کاهش قابل توجهی دهند.
بر اســاس گزارش پالتس، آمریکا به چین، هنــد و ترکیه که بزرگترین 
خریداران ایران هستند و همچنین ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، یونان و تایوان 
معافیت موقتی داده است با این حال آمریکا بر هدف خود برای به صفر 

رساندن صادرات نفت ایران تاکید کرده است.

تعریف کاالی قاچاق تغییر کرد
 هیأت وزیران، با تغییر تعریف کاالی قاچاق موافقت کرد.

به گــزارش مهر، اســحاق جهانگیــری معاون اول رئیــس جمهور، 
تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تغییر تعریف کاالی قاچاق را به 
وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت صنعت، وزارت 
اقتصاد، وزارت اطالعات و ســتاد مرکزی مبــارزه با قاچاق کاال و ارز 

ابالغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: هیأت وزیران در جلسه 25/7/97 به پیشنهاد 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و 

هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
ماده )1( دســتورالعمل تبصره )4( الحاقی مــاده )1۸( قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز موضوع تصویبنامه شماره 52971ت/13۸۸64ه مورخ 
9/11/95 به شرح زیر اصالح و ماده )2( حذف و شماره مواد بعدی به 

ترتیب اصالح می شود:
ماده 1-کاالی موضوع قاچاق، کاالی تولید داخل یا وارداتی اســت 
کــه به صــورت تجاری بر خــالف ضوابط تعیینــی دولت خرید، 
فروش، حمل یا نگهداری می شــود. عالوه بر فراورده های نفتی و 
دارویی، ســایر مصادیق کاالهای موضوع قاچاق مطابق ماده )2( این 

دستورالعمل تعیین می شود.

ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟

 نزدیک به 4 میلیون و 750 هزار دالر از بدهی خارجی ایران در سال 
جاری سررســید خواهد شد. این حجم در سال آینده یعنی سال 139۸ 

کاهشی قابل توجه را تجربه خواهد کرد.
 به گزارش خبرآنالین، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی 
نشان می دهد کل بدهی خارجی ایران برابر با 10 میلیارد و 910 میلیون 
دالر اســت که از این رقم 4 میلیارد و 754 هزار دالر در سال جاری و 

تنها یک میلیارد و 663 هزار دالر در سال آینده سررسید خواهد شد .
 حجم بدهی خارجی ایران در قیاس با دیگر کشورها رقمی بسیار اندک 

است و از این منظر بحرانی متوجه سیاستگذارارن ایران نیست.
از کل بدهی خارجی ایــران 3 میلیارد و 975 میلیون دالر بدهی کوتاه 
مدت و 6 میلیارد و 4۸4 میلیون دالر بدهی میان مدت و بلند مدت است. 
طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال آینده و سال 1399 به 
ترتیب یک میلیارد و 663 میلیون دالر و یک میلیارد و 452 میلیون دالر 
از بدهی خارجی ایران سررسید می شود و باقیمانده این رقم در سال های 

پس از 1400 سررسید خواهد شد.

نفت عربستان هم زمان با آغاز تحریم های 
ایران گران شد

 عربستان سعودی هم زمان با آغاز تحریم های آمریکا علیه صادرات 
نفت ایران، قیمت نفت مدیوم و ســنگین خود که به آسیا می فروشد را 

افزایش داد.
شــرکت دولتی آرامکوی عربســتان در بیانیه ای اعالم کرد قیمت 
فروش رســمی دسامبر نفت مدیوم به آســیا را 20 سنت افزایش 
داده و به 70 ســنت باالتــر از قیمت پایه خاورمیانه می رســاند. 
همچنین قیمت نفت ســنگین را 40 ســنت در هر بشکه افزایش 
می دهد. هر دو گرید نفتی مشــابه نفت ایران هســتند.به گزارش 
خبرآنالین، عربستان ســعودی از تالش های آمریکا برای تحریم 
صادرات نفت ایران حمایت کرده و متعهد شده افت عرضه ایران 

را جبران خواهد کرد.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، افزایش قیمــت گریدهای نفتی مدیوم و 
سنگین عربستان نشان می دهد آرامکو انتظار دارد عرضه این گریدها در 
بازار محدودتر شود.قیمت فروش رسمی نفت عربستان معموال پنجم هر 
ماه منتشر می شود و معیاری برای قیمت های نفت ایران، کویت و عراق 
مشخص می کند و بر بیش از 12 میلیون بشکه در روز نفتی که به آسیا 

صادر می شود، تاثیر می گذارد.

ميوه ها درشت  می شوند

 بخوریم یا نخوریم؟!
 هر روز شاهد افزايش اندازه میوه ها و محصوالت 
کشاورزی هستیم که با ســايزهای بزرگ تر و رنگ 
و لعابی  دلچســب تر در بازار میــوه و تره بار نمايان 
می شوند که در اين میان اين سؤال مطرح می شود که 
آيا اين محصوالت از سالمت الزم برخوردار هستند 

يا خیر؟
برخی گمــان می کنند تولید اين نــوع میوه ها براثر 
استفاده کودهای شیمیايی حاصل می شود در حالی  
که واقعیت های علمی از روش های جديد تری سخن 
می گويند که به آن »اصالح نباتی« گفته می شــود. 
در واقع بیشــتر اين محصوالت توسط متخصصان و 
پیوندهايی که انجام می شــود به دست می آيد و به 
گفته مسؤوالن جهاد کشاورزی که مسؤولیت تأمین 
غذای ســالم جامعه را بر عهــده  دارند نگران کننده 

نیست.
 جای نگرانی نيست

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
گفت: هــر نوع محصولی زراعی و باغی طی ســالیان 
متمادی با اصالح نباتی که توسط متخصصان انجام شده 

است ارقام جدیدی را به بازار معرفی کرده است.
شــهرام پیشــه ور افزود: این تالش ها برای تولید ارقام 
جدیدی اســت که بتواند بیشــترین عملکرد را ازنظر 

کمی، کیفی، اندازه رنگ و بازارپسندی را داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه بزرگی برخی از محصوالت تنها به 

معنای تزریق کود شیمیایی زیاد نیست، به فارس گفت: 
این تغییر اندازه میوه ها  به اصالح ژنتیکی که به  منظور 

افزایش عملکرد انجام  شده است، بازمی گردد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
ادامه داد: به  عنوان  مثال گالبی های تولیدشده در همدان 
کوچک اســت امــا گالبی های بزرگی در بــازار دیده 
می شود که توسط اصالح نباتی بزرگ تر و بازارپسندتر 

شده اند.
وی خاطرنشــان کــرد: البته ممکن اســت به  صورت 
موردی تزریق بیش  از ندازه کودهای شــیمیایی نیز رخ 
دهد اما بزرگ شــدن محصوالت به این شــیوه تا حد 
مشخص میسر است و ظرفیت هر میوه ای معلوم است.

پیشــه وری گفت: در اصالح نباتات ارقام مختلف را با 
یکدیگر  پیوند می زنند تا به یک رقم بازارپسند از لحاظ 

رنگ، اندازه و شکل ظاهری برسند.
وی تأکیــد کرد: بزرگی این میوه کــه از طریق اصالح 

نباتی حاصل شده است که نگران کننده نیست.
 مردم همدان کاالی لوکس می پسندند

رئیس اتحادیه میوه  و تره بار فروش شهرستان همدان هم 
گفت: آموزش الزم برای تولید مناسب هم از نظر کمیت 
و هم از نظر کیفیت باید توسط سازمان متولی کشاورزی 

به کشاورزان ارائه شود.
علیرضا شــمس با بیان اینکه نبود برنامه کشــت برای 
تولید محصوالت کشــاورزی این بخش از کشور را با 
چالش مواجه کرده است، اظهار کرد: به  عنوان  مثال نبود 
برنامه کشت باعث می شود در یک سال تولید هندوانه 
که محصولی با آب بری باال است به حدی برسد که هر 

کیلوگرم 100 تومان عرضه شود و در سال دیگر به دلیل 
تولید ناکافی به کیلویی 2 هزار تومان به فروش رود.

وی با اشــاره به اینکه بهترین میوه ها در داخل کشــور 
تولید می شود اما در صنایع بسته بندی ضعف های زیادی 
وجود دارد، افزود: برای یک بســته بندی مناســب باید 
هزینه مناســب نیز انجام شــود که درنهایت در قیمت 
تمام شده میوه تأثیرگذار است و ممکن است قیمت یک 

کیلو میوه را از 2 هزار تومان به 6 هزار تومان برساند.
رئیس اتحادیه میوه  و تره بار فروش همدان تصریح کرد: 
در شرایط فعلی که مردم با مشکالت اقتصادی روبه رو 
هســتند امکان تحقق این روند به خوبی فراهم نیســت 

چراکه مردم به دنبال مدیریت مخارج خانوار هستند.
وی ادامه داد: به همین دلیل اســت که مردم برای تهیه 
میوه تازه تر و با قیمت مناسب به بازار سرگذر مراجعه 
می کنند تا بتوانند انتخاب های بیشتری نیز داشته باشند.

شمس با بیان اینکه عرضه میوه بسته بندی شده و دارای 
برند در برخی از شهرهای بزرگ با استقبال مواجه شده، 
خاطرنشان کرد: مردم همدان کاالی لوکس و درجه  یک 
را می پســندند و به همین دلیل به بازار سرگذر مراجعه 

می کنند تا میوه های متوسط مجلسی تهیه کنند.
وی با اشاره به اینکه اغلب مردم به دنبال کاالی لوکس 
با ســایز متوسط هستند، گفت: اگرچه اجناس بزرگ با 
قیمت کمتری عرضه می شود اما مورد استقبال چندانی 
قرار نمی گیرد. در واقع امروز علم در خدمت انسان قرار 
گرفته تا با توجه به تقاضای موجود در بازار به اصالح 
نباتی دســت بزند و میوه هایی با سایزهای متفاوت به 

بازار عرضه کند.

 هفته گذشــته ایســتگاه رباط شورین 
شاهد ورود نخستین قطار باري از بندر امام 
خمیني)ره( به استان بود. واگن هاي این قطار 

حاوي 500 تن کود شیمیایي بودند.
آنطور که علیرضا رنجبرضرابي، مدیرعامل 
شــرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13 
در اســتان همدان گفت، در هفته جاري هم 
قرار اســت 500 تن کود دیگر با قطار وارد 

همدان شود.
در هفته هــاي اخیــر در پــي اعتصــاب 
کامیونداران، کشاورزان با مشکل تأمین کود 
مواجه بودند که شرکت غله توانست بخشي 
از کــود موردنیاز را با قطار طي 4 روز در 9 
واگن وارد استان کند. کود مورد نیاز استان 
در یکســال، 30 هزار تن است که 15 هزار 
تن آن با کامیون به همدان منتقل شده، 500 
تن بار قطار وارد شده، 500 تن دیگر تاچند 
روز آینده باقطار وارد می شــود و 14 هزار 
تن هم تا اســفندماه در زمان هاي مورد نیاز 

وارد استان خواهد شد.
به گفتــه یکــي از حاضــران در راه آهن، 
حمل ونقل ریلي امنیت و صرفه جویي را در 
پي دارد به طوري که 500 تن بار باید توسط 
20 تریلي وارد اســتان مي شــد، اما با قطار 
مي تــوان هزار و 200 تن وارد کرد. ظرفیت 
قطار باري همدان نامحدود است و در روز 
چندین قطار مي تواند بار به استان وارد کند. 
آنطور که در راه آهن شنیده مي شد، هر واگن 
بــه اندازه 4 تریلي بار حمل مي کند و هزینه 
حمل بار یک واگن حدود 4/5 میلیون تومان 
اســت که به اندازه 4 تریلي جا مي گیرد. اما 
هزینه حمل بار توسط یک تریلي بیش از 3 

میلیون تومان آب مي خورد.
این ارقام نشان مي دهد حمل بار توسط قطار 
عالوه بر امنیت و سرعت بیشتر، هزینه ها را 

حدوداً تا 3 برابر پایین مي آورد.
آنطور که عنوان مي شــد، الزمه اســتفاده از 
حمل ونقل ریلي استان براي جابه جایي بار، 

آشــنایي مسئوالن و درخواســت آنها براي 
استفاده از قطار براي حمل بار است.

اردیبهشت ماه ســال 96 که راه آهن توسط 
رئیس جمهور افتتاح شد، مسئوالن استان و 
کشور اعالم کردند که ایستگاه رباط شورین 
به دلیل فاصله 15 کیلومتري با شهر همدان 
ایستگاه مناسبي براي مسافر نیست و ایستگاه 

مسافربري باید به داخل شهر منتقل شود.
آخونــدي، وزیر وقت راه وشهرســازي در 
اوایل ســال 96 که براي بازدید از روند کار 
راه آهن به همدان آمده بود هم این موضوع 
را مطرح کرد. بعد از آن مســئوالن اســتان 
پس از مطالعات اعالم کردند که ایســتگاه 
مسافربري قطار به حوالي ترمینال اتوبوس ها 
منتقل خواهد شد اما براي ساخت آن حداقل 
به 2 سال زمان و بیش از هزار میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
فرهاد فرزانه، مدیرکل وقت راه وشهرسازي 
در اواخر تابســتان 96 اعــالم کرد که همه 

اقدامــات مربوط به ســاخت ایســتگاه در 
محل مــورد نظر صورت گرفته فقط تملک 
زمین هاي داخل شهر با ُکندي روبه روست؛ 
زیرا هم اعتبار زیادي مي خواهد و هم راضي 
کردن صاحبان امالک زمان بر است. اواسط 
تابســتان 97 هم وقتي که کلنــگ راه آهن 
همــدان ـ مالیر به زمین خورد، مســئوالن 
راه آهــن از اتمام طرح مطالعات ایســتگاه 
قطار همدان در کنار ترمینال اتوبوس ها خبر 
دادند و اعالم شد که طرح اصلي طراحي و 
ارائه شده که پس از تملک زمین ها، احداث 

خواهد شد.
از مــرداد ســال 96 تاکنون ایســتگاه رباط 
شورین به عنوان ایستگاه مسافربري استفاده 
شــده و هر یک روز درمیان قطار همدان ـ 
مشــهد و بالعکس حرکت کرده است. اگر 
راه آهن همدان ـ تهران هم تکمیل شــود و 
قطار آن راه بیفتد هم تا آماده شدن ایستگاه 
داخل شهر از همین ایستگاه حرکت خواهد 
کــرد و پس از آن به ایســتگاه قطار باربري 

تبدیل خواهد شد.

نخستین قطار باري وارد همدان شد

افزایش ۴۳ 
درصدی واردات 
گوشی موبایل

 طی هفت ماه نخســت سال جاری، 
265 میلیون و 963 هزار دالر گوشی تلفن 
همراه به کشور وارده شده که بیانگر رشد 
43/42 درصــدی واردات این محصول، 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
 به گزارش مهر، بــازار تلفن همراه ایران 
که همواره زیر ســایه کاالهــای قاچاق، 
روزگار می گذرانــد، پس از اجرای طرح 
رجیستری، با تحول خوبی مواجه شد؛ به 
گونه ای که جوالن گوشــی های قاچاق 
در این بازار، تقریبا به صفر نزدیک شــده 
است.بررســی تازه ترین آمــار گمرک از 

تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در 
هفت ماه نخست سال جاری 265 میلیون 
و 963 هزار دالر گوشــی تلفن همراه به 
کشــور وارده شــده که 1/01 درصد از 
ارزش کل واردات بــه ایران در این مدت 

را، شامل می شود. 
این در حالی اســت که در مدت مشابه 
سال گذشــته، 1۸5 میلیون و 445 هزار 
دالر گوشب تلفن همراه به کشور وارد 
شده بود که 0/63 درصد از کل واردات 
ایران در آن مدت را به خود اختصاص 

داده بود.
 به ایــن ترتیب، آمار نشــان می دهد که 
واردات گوشــی تلفن همــراه در هفت 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از لحاظ ارزش 43/42 درصد 

افزایش یافته است.
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آگهي حصر وراثت
خانم پروين همتي مشعوف دارای شماره شناسنامه  ۱2۳۳ به شرح دادخواست 
کالسه ۱۱۱/464/97ش از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اصغر همتي مشعوف به شماره شناسنامه  5۱0 در تاريخ 
94/۳/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به: ۱-متقاضي گواهي حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر 
دختر متوفي 2-قربان همتي مشعوف فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۱ صادره 
از بهار متولد ۱۳58 پسر متوفي ۳-صفدر همتي مشعوف فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه ۱2۱9 صادره از بهار متولد ۱۳55 پسر متوفي 4-اکبر همتي مشعوف 
فرزند اصغر به شماره شناســنامه ۱022 صادره از بهار متولد ۱۳54 پسر متوفي 
5-فاطمه همتي مشعوف فرزند اصغر به شــماره شناسنامه ۱75 صادره از بهار 
متولد ۱۳67 دختر متوفي 6-ســکینه همتي مشــعوف فرزند اصغر به شماره 
شناســنامه 978 صادره از بهار متولد ۱۳5۱ دختر متوفي 7-خانم همتي کوثر 
فرزند حمداهلل به شــماره شناســنامه ۱42۳ صادره از بهار متولد ۱۳28 همسر 
متوفي اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشــر نخســتین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف 654(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
آقاي شــعبان رمضاني فرزند قربانعلي دارای شــماره شناسنامه  ۱۱ متولد 
۱۳۱9 به شرح دادخواست کالسه 970706ح۱27 مورخ 97/8/7 از اين حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
حمید رمضاني فرزند شعبان به شماره شناسنامه  874 متولد ۱۳56/۳/۱ در 
تاريخ 97/8/۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به:يک همسر دائمي دو فرزند پسر و يک 
پدر و يک مادر به اســامي ذيل والغیر ۱-ســمیه محمدي فرزند محمد به 
شــماره شناســنامه 4 متولد ۱۳62 2- امیرمهدي رمضاني فرزند حمید به 
شــماره شناســنامه ۳862408۳5۳ متولد ۱۳9۳ ۳-مهام رمضاني فرزند 
حمید به شماره شناسنامه ۳862956۳69 متولد ۱۳97 4-شعبان رمضاني 
فرزند قربانعلي به شماره شناسنامه ۱۱ متولد ۱۳۱9 5- زبیده رمضاني فرزند 
جعفر به شماره شناســنامه ۱468 متولد ۱۳۳۳ ارزش ماترک متوفي حمید 
رمضاني فرزند شعبان بیش از ســي میلیون ريال ارائه شده اينک با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
کســي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخســتین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شــد. 

)م الف ۳209(
رئیس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي حسنعلي فوالدي دارای شــماره شناسنامه  49 به شرح دادخواست 
کالسه ۱۱4/970570ح از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حســینعلي فوالدي  به شماره شناسنامه  
۱6 در تاريــخ 97/4/۱9 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت بــه: ۱-الفت فوالدي فرزند 
حســین علي به شماره شناســنامه ۱۱24 دختر متوفي 2-عصمت فوالدي 
فرزند حســین علي به شماره شناســنامه 2 دختر متوفي ۳-افسرالملوک 
فوالدي فرزند حســین علي به شــماره شناســنامه ۱696 دختر متوفي 
4-محمدرضا فوالدي فرزند حســین علي به شماره شناسنامه 8426 پسر 
متوفي 5-حسنعلي فوالدي فرزند حسین علي به شماره شناسنامه 49 پسر 
متوفي 6-عباس فوالدي فرزند حسین علي به شماره شناسنامه 2062 پسر 
متوفي 7-احمد فوالدي فرزند حســین علي به شماره شناسنامه ۱5 پسر 
متوفي 8-عشرت مرســلي فرزند وفادار به شماره شناسنامه ۱۳2 همسر 
متوفي اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 5۱4(
رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره ۱۳9760۳26007000626 مورخه ۱۳97/7/9 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقاي نبي اله جباري واحد فرزند رضا به شماره شناسنامه ۱97 صادره از بهار در 
شش دانگ يک باب ساختمان تجاري-مسکوني به مساحت 447/70 مترمربع 
پالک ۱0744 فرعي از ۳908 فرعي از ۱۳9 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان 
خريداری مع الواسطه از مالک رســمی آقاي نبي اله جباري واحد محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 6۱۳(
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/7/۳0
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/8/۱5
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره ۱۳9760۳26007000624 مورخــه ۱۳97/7/9 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقاي علي رضا زارعي فرزند مبارک علي به شــماره شناســنامه ۱0۱ 
صادره از بهار در شش دانگ يک باب ساختمان مسکوني به مساحت ۱60/74 
مترمربع پالک ۱074۳ فرعي از ۱۳9 اصلــي واقع در بهار بخش چهار همدان 
خريداری مع الواسطه از مالک رسمی آقاي عزيزاله غیبي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
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گفته بودم بهتر می شویم
مشکالت خارج از زمین تیم تمامی ندارد

 سرمربی تیم فوتبال پاس همدان گفت: از همان ابتدای فصل گفتم 
که تیم ما رفته رفته بهتر خواهد شــد و خوشــحالم که با برتری برابر 

شهرداری فومن، کیفیت تیممان به خیلی ها اثبات شد.
احمد جمشیدیان پیرامون بازی دیروز تیمش برابر شهرداری فومن که 
با برتری دو بر صفر شاگردانش همراه شد، اظهار کرد: برابر فومن یکی 
از بهترین بازی های این فصل را انجام دادیم و برخالف اینکه دو هیچ 
بازی را با برتری پشت سر گذاشتیم اما مستحق پیروزی پرگل تر بودیم.

وی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه بیش از 10، 12 موقعیت باالی 
۸0 درصد را از دســت دادیم و این نگران کننده است، گفت: تنها نکته 

سیاه پیروزی ما همین از دست دادن موقعیت های زیاد گلزنی بود.
ســرمربی تیم فوتبال پاس همدان ادامه داد: فکر می کنم که فومن حتی 
یک موقعیت خطرناک هــم روی دروازه ما خلق نکرد و تیم ما مالک 

بازی در 90 دقیقه بود که امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشــان کرد: بازی های ســختی پیش رو داریــم اما این تیم 
همانطــور که از ابتدای فصــل گفتم رفته به رفته بهتــر و باکیفیت تر 

خواهد شد.
جمشــیدیان پیرامون مشــکالت پیش آمده برای باشــگاه پاس تاکید 

کرد: درباره مشــکالت هیأت مدیره باشگاه و شخص مدیرعامل بهتر 
می توانند نظر بدهند اما مطمئنم که عزمی جذب شــده تا مشکالت به 

حداقل برسد.
وی با بیان اینکــه آنقدر خارج از زمین مشــکل داریم که حرف نزدن 
درباره آنها بهتر اســت، تصریح کرد: من 20 درصد توانم را در مســائل 
فنــی می گذارم و ۸0 درصد توانم را به کار نمی گیرم، چراکه مجبورم در 
موارد دیگر دخالت کنم، انرژی بگذارم و مشکالت را به حداقل برسانم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه مشکالت خارج از زمین 
تیمــش تمامی ندارد اما امیدوار اســت تا به حداقل برســد، افزود: به 

شدت نیازمند حمایت هیأت  مدیره هستیم.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

فوتبال ایران در انتظار حماسه بزرگ 
پرسپولیس

 پرسپولیس ایران عصر امروزشنبه در جریان دور برگشت فینال لیگ 
قهرمانان آسیا میزبان کاشیماآنتلرز ژاپن است.

به گزارش ایســنا، تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز در حساس ترین 
بازی تاریخش درحالی به میدان می رود که با توجه به نتیجه دیدار رفت 
برابر حریف ژاپنی ، با اتکا به حمایت هوادارانش امیدوار است تا برای 

اولین بار جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.
شــاگردان برانکو کــه در دیدار رفت، با وجود بــازی منطقی در نیمه 
نخست، در نهایت دو بر صفر برابر کاشیماآنتلرز شکست خوردند، حاال 
در نبود سیامک نعمتی محروم و البته امید عالیشاه مصدوم باید در حضور 
هواداران خودی برابر حریف قدرتمند ژاپنی صف آرایی کنند.  البته در 
نبود این دو بازیکن، برانکو حســاب ویژه ای روی محسن ربیع خواه و 

آدام همتی باز کرده است.
پرسپولیس ایران که در این فصل، با محرومیت از پنجره نقل وانتقاالت 
دست وپنجه نرم می کرد، برای رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا، ابتدا 
در گروه c با غلبه بر نسف قارشی ازبکستان، السد قطر و الوصل امارات 
به عنوان صدرنشــین راهی مرحله یک هشــتم نهایی شد و در ادامه با 
برتــری برابر الجزیره امارات جواز صعود به جمع ۸ تیم برتر آســیا را 
به دست آورد. شاگردان برانکو در ادامه با وجود شکست یک بر صفر 
برابر الدوحیل در بازی رفت، این تیم قطری را با نتیجه ســه بر یک در 
بازی برگشــت از پیش رو برداشتند و سپس با شکست السد در بازی 
رفت و تساوی در ورزشــگاه آزادی، فینالیست لیگ قهرمانان آسیا در 

سال 201۸ شدند.
حاال پرسپولیس و برانکو این فرصت بزرگ را در اختیار دارند تا با یک 
نمایش حماسی، شکست دو بر صفر در بازی رفت برابر کاشیماآنتلرز را 
جبران کرده تا برای اولین بار جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را به موزه 

افتخارات خود اضافه کنند.
پرســپولیس ایران عصر امروز از ســاعت 1۸ و 30 دقیقه در ورزشگاه 

آزادی میزبان کاشیماآنتلرز ژاپن است.

سالن های ورزشی مدارس مالیر ایمن سازی 
می شوند

 مدیر آموزش و پرورش مالیر از ایمن ســازی ســالن های ورزشی 
مدارس در سال جاری خبر داد.

هادی سلگی در شورای تخصصی تربیت بدنی آموزش و پرورش با بیان 
اینکــه توجه به ورزش مدارس یکی از مهمترین اولویت های این اداره 
است اظهار کرد: مالیر چهار ســالن ورزشی دارد که در آن رشته های 

مختلف ورزشی به دانش آموزان آموزش داد می شود.
وی افزود: سالن های ورزشی انقالب، شهدا، پوریای ولی و آخوندی در 
هر سانس 25 هزار تومان برای مدارس غیردولتی و برای نیروهای آزاد 

در هر سانس 35 هزار تومان دریافت می کنند.
به گزارش فارس مدیر آموزش و پرورش شهرستان مالیر با بیان اینکه 
برای فرهنگیان هر سانس 1۸ هزار تومان دریافت می شود، گفت: سالن 

بدنسازی الهیه برای فرهنگیان رایگان است.
 وی تصریح کرد: با توجه به اتمام قراردادها در این سالن های ورزشی 
تا پایان آبان نرخ های مصوب شده برای سال تحصیلی جاری در اختیار 

افراد ذینفع قرار خواهد گرفت.
ســلگی با بیان اینکه ایمن سازی سالن های ورزشی در دستور کار قرار 
دارد تصریح کرد: هدف ما ایجاد فضایی امن و محیطی شــاداب برای 

دانش آموزان است.
وی در ادامه با اشــاره به برنامه های انجام شــده در هفته تربیت بدنی 
در مدارس مالیر گفت: تجلیل  از همکاران پیشکســوت تربیت بدنی، 
برگزاری همایش با مربیان و مسووالن انجمن های ورزشی برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش مالیر از برگزاری مســابقات دو صحرانوردی، 
اجــرای برنامه های ورزشــی بومی محلی، افتتــاح کانون های حرکت 
اصالحی و ســاختارقامتی و افتتاح المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای 

در این هفته خبر داد.

سالن فردوسی همدان محل برگزاری 
المپیاد بوکس کشور شد

 سالن فردوسی شهر همدان برای میزبانی مسابقات بوکس قهرمانی 
کشور و انتخابی تیم ملی نوجوانان انتخاب شد.

دبیر هیأت بوکس همدان گفت: قرارداد قطعی برای برگزاری این دوره 
از مسابقات در سالن فردوسی شهر همدان منعقد شد تا دغدغه اصلی 
میزبانی برطرف شود. امید مرامی در گفت وگو با  ایرنا اظهار داشت: این 
سالن پیش از این نیز سابقه برگزاری مسابقات بوکس را داشته و مورد 
تائید فدراسیون است.مرامی خاطرنشان کرد: این رقابت ها تحت عنوان 
یادواره ســردار شهید »حاج حسین همدانی« و از فردا هفدهم آبان ماه 

جاری در همدان برگزار می شود.

پاس بايد تماشاگران را با فوتبال آشتی دهد
هواداران منتظر دلگرمی...

 امــروز در دنیای توپ گــرد، نقش تعیین کننده تماشــاگران و 
هواداران تیم ها غیر قابل انکار است اما در همدان، این هواداران منتظر 

یک دلگرمی از سوی تیم ها هستند تا دوباره به فوتبال آشتی کنند.
به گزارش فارس، »هوادار« یعنی خون در جریان رگ های فوتبال یک 
شهر، همان نبضی که نشان می دهد فوتبال در یک منطقه زنده است، 
همان قلبی که اگر بتپد فوتبال در آنجا حیات دارد و اگر نباشد اصالتی 
از توپ گرد پیدا نمی شــود، کاری که نه پول می تواند انجام دهد ـ 
کما اینکه اسکناس های سبز هیچگاه نتوانستند سکوهای تماشاگران 
را پر کنند ـ نه ستاره هایی که به تیم های بی اصالت و بی هوادار رفتند 
توانســتند به ادامه حیات این تیم ها کمک کنند؛ اما آنچه که نساجی، 
چوکا، شاهین، تراکتورسازی و همه تیم هایی که قرار بود روزی برای 

همیشه تمام شوند را زنده نگه داشت، هوادار بود.
به طور مثال اگر نســاجی با همه مشــکالتش به لیگ برتر رسید به 
واسطه تداوم حضور هوادارانش، ذهنیتی برای خود در فوتبال ایران 
ســاخت که گویی همه فوتبال ایران برای لیگ برتری شدنش کمک 
می کنند؛ یا همان تراکتورسازی که تنها به دلگرمی هوادارانش است 

که اینگونه در فوتبال ایران یکه تازی می کند.
هواداران پاس و مردم همدان سال هاســت تشــنه آشتی کردن با تیم 
محبوب خود هســتند، سال هاست لحظه شــماری می کنند تا گوشه 
چشمی از تیم خود ببینند و با چند نتیجه خوب با سر برای حمایت 

تیم خود به ورزشگاه بیایند و باز هم حماسه حضور خلق کنند.
آن ها سال هاست که دوست دارند تیم شــان اعتماد به نفس آن ها را 
برای حضور در ورزشــگاه باال ببرد و تیم پاس باید با کســب نتایج 
خوب و قرار گرفتن در کوس صعود به لیگ دســته اول هواداران را 

با ورزشگاه آشتی بدهد.
وقتی شلوغی ورزشگاه ها کامل شود، مشکالت ورزشگاه های همدان 
حل می شود، مشکل عدم توجه مسووالن به تیم پاس حل می شود و 
دوباره خون تازه ای در رگ های قهرمان آسیا ریخته می شود و می توان 

به حمایت هواداران تخته گاز تا لیگ برتر رفت.
آنچه امروز مشهود است یک گوشه چشمی و یک حرکت از سوی 
پاسی هاســت تا هوادار از پیله خود بیرون آید و پاس را دوباره پاس 
بزرگ ایران کند زیرا به غیر از هوادار، کسی دیگر نمی تواند این تیم 

ریشه دار را نجات دهد.

 بعــد از چنديــن مــاه برگزاری 
فوتبال محالت در رده سنی  مسابقات 
زير ١۵ سال ديروز فینال اين مسابقات 
بین دو تیم شــهید فهمیده و شــهید 
قاسمی برگزار شــد که در پايان يک 
رقابت بسیار زيبا و نفس گیر تیم شهید 
فهمیده موفق شد با يک گل از سد تیم 
شهید قاسمی عبور کند و قهرمانی اين 

رقابت ها را از آن خود کند.
رقابت های فوتبال محالت در رده زير 
١۵ ســال با حضور ٦٠ تیم از محالت 
اســتعداديابی  جهت  در  همدان  شهر 
در سطح شــهر همدان برگزار شد اين 
رقابت ها برای نخســتین بار با استقبال 
همدان  شهر  محالت  نوجوانان  پرشور 

همراه بود.
سال های گذشته فوتبال محالت همدان 
تنها در رده ســنی بزرگ ساالن برگزار 
می شــد که امســال با سیاست جديد 
و  فوتبال محالت، شورای شهر  کمیته 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
بر  اين رقابت عالوه  شهرداری همدان 
رده ســنی بزرگ ساالن در دو رده زير 
١۵ ســال و زير ١٨ سال نیز برگزار که 
امروز فینال زير ١۵ سال اين رقابت ها 
در زمیــن چمن علی آبــاد فرهنگیان 

همدان برگزار شد.
اين رقابت ها امســال با هدف توسعه 
فوتبال همدان و شناسايی استعدادهای 
فوتبالی اين شــهر به طور بسیار منظم 
برگزار شد تا تیم های اول تا سوم اين 
رقابت ها زير نظر کمیته اســتعداديابی 
باشگاه شــهرداری همدان برای آينده 
سازی فوتبال شــهرداری همدان قرار 

بگیرند.
اين رقابت ها  در مراســم اهدای جام 
اجتماعی  فرهنگی  ســازمان  مسئوالن 
و ورزشی شــهرداری همدان، اعضای 
شورای شــهر، معاون توسعه قهرمانی 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
همــدان، نماينده همــدان در مجلس 
شورای اسالمی و ساير مسئوالن استان 

همدان برگزار شد.
محالت  پایه  فوتبال  از  حمایت   
در ســال های آینــده ادامه خواهد 

داشت
مدیرعامل ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان در مراسم اهدای 
جام این رقابت ها اظهار داشــت: امســال 
برای نخستین بار سیاست سازمان فرهنگی 

اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان توجه 
به استعدادیابی در رشته فوتبال بود که پس 
از سال ها فوتبال محالت در رده سنین پایه 

برگزار شد.
ســعید خوشــبخت افــزود: اســتقبال 
از رده ســنی فوتبــال پایــه محــالت 
ــتر از  ــیار بیش ــا بس ــار م ــالف انتظ برخ
چیــزی کــه تصــور می کردیــم بــود 
ــدان  ــهر هم ــالت ش ــیاری از مح و بس
ــا  ــا ب ــن رقابت ه ــور در ای ــرای حض ب
ــد  ــدا کردن ــور پی ــود حض ــای خ تیم ه
ــر  ــم تنهــا در رده زی کــه تعــداد 120 تی
15 ســال و زیــر 1۸ ســال در ایــن 

رقابت هــا امســال شــرکت کردنــد.
بیــن  از  قطعــًا  اینکــه  بابیــان  وی 
بازیکنــان حاضــر در ایــن رقابت هــا 
حضــور  نابــی  بســیار  اســتعدادهای 
ــدان  ــال هم ــده فوتب ــت: آین ــد، گف دارن
ــان و  ــن جوان ــتان ای ــع در دس به طورقط
ــه اســتعدادیابی  ــوده و کمیت ــان ب نوجوان
باشــگاه شــهرداری همــدان نیــز به طــور 
ــر  ــابقات را زی ــن مس ــدا ای ــژه از ابت وی

ــتند. ــر داش نظ
خوشــبخت خاطرنشــان کــرد: بازیکنــان 
ایــن  برتــر  تیم هــای  و  منتخــب 
ــن  ــان ای ــا پای ــی ب ــًا حت ــا قطع رقابت ه
مســابقات  برگــزاری  بــا  رقابت هــا 
مختلــف زیــر نظــر مــا خواهنــد بــود و 
ــرد  ــم ک ــا نخواهی ــان را ره ــن بازیکن ای
تــا بتوانیــم ثمــره کار فوتبــال پایــه 
شــهرداری  تیم هــای  در  را  محــالت 

ــم. ــدان ببینی هم
در سال  ورزش محالت  بودجه   

۹۸ قطعاً افزایش پيدا خواهد کرد
رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی 
شورای شــهر همدان نیز در ادامه مراسم 
اهدای کاپ این رقابت ها اظهار داشــت: 
شورای شهر همدان با حمایت از ورزش 
و گســترش ورزش محالت سعی دارد 
شادابی و نشاط و سالمتی را بین نوجوان 

و جوانان شهر همدان گسترش دهد.
رضوان سلماســی افــزود: به طورقطع با 
گســترش ورزش هزینه درمان از ســبد 
خانواده ها حذف خواهد شــد و شــاهد 

رشد ورزش همدان نیز خواهیم بود.
وی بابیــان اینکه تا جایی کــه در توان 
داشــته باشیم از ورزش محالت حمایت 
خواهیم کرد، گفت: به طورقطع در بودجه 
9۸ شــورای شهر ســهم بودجه ورزش 
محالت نســبت به ســال های گذشــته 

افزایش چشمگیری خواهد داشت.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی 
شــورای شــهر همدان خاطرنشان کرد: 
بودجــه ورزش محالت  افزایــش  بــا 
به طورقطع شاهد تحول بسیار بزرگ تری 
در ورزش محــالت همدان خواهیم بود 
و ســعی داریم تعداد رشته های ورزش 
محالت را در ســال آینده افزایش دهیم 
و بانوان را نیز بیشــتر از گذشــته درگیر 

ورزش محالت کنیم.
 مخالف حضور تيم فوتبال پاس 

در همدان بودم
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای 
اســالمی نیز در این مراســم با اشاره به 
هزینه های سنگین تیم فوتبال پاس همدان 
اظهار داشت: تیم پاس در این چند ساله 
هزینه های ســنگینی را به همدان تحمیل 
کرده اما من با اطمینان میگویم که همین 
بازیکنانــی که در فوتبال محالت همدان 
هســتند می توانند در آینده نقش آفرینان 

فوتبال همدان شوند.
امیر خجســته افزود: همین بازیکنان در 
فوتبال محالت می توانند بســیار قوی تر 
از پاس آینده فوتبال همدان را بســازند 
ما سرمایه گذاری در فوتبال نکرده ایم اما 
با این کاری که شهرداری همدان می کند 
قطعًا مــا از بین این جوانــان می توانیم 

پاس ها ایجاد کنیم.
وی بابیان اینکه من از ابتدا مخالف حضور 
پاس در همدان بودم، گفت: تیم فوتبال پاس 
آمده با چه شرایطی که به این وضع افتاده ما 
در آینده با همین جوانان می توانیم تیم های 
بهتر از پاس ایجاد کنیم که در سطح ملی و 

بین المللی بدرخشند.
خجسته خاطرنشان کرد: قطعًا ما وقتی به 
محالت می رویم و محالت حاشیه شهر 
را زیر نظــر می گیریم می توانیم بازیکنان 

بزرگی را پیدا کنیم.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای 
اسالمی با درخواست از اعضای شورای 
شــهر همدان بیان کرد: مــن از اعضای 
شورای شــهر همدان می خواهم بودجه 
ورزش محــالت را مشــخص کننــد و 
بودجه را افزایش دهند ما نمایندگان هم 

قطعًا ورود پیدا خواهیم کرد.
گفتنی اســت؛ ظهر دیروز جمعه 1۸ آبان 
مــاه فینال فوتبال زیر 15 ســال محالت 
شــهر همدان با برتری تیم شهید فهمیده  
برابر شهید قاسمی برگزار شد و در پای 
آن کاپ به تیم های اول تا سوم اهدا شد.

شهيد فهميده قهرمان فوتبال محالت

زير 15ساله ها به فینال رسیدند

مالک آمریکایی به دنبال 
فروش باشگاه لیورپول

 واشــنگتن پســت از تــالش های 
مخفیانه مالک آمریکایی باشگاه لیورپول 

برای فروش این باشگاه خبر داد.
به گزارش ایســنا ، جــان هنری مالک 
فروش  برای  لیورپول  باشگاه  آمریکایی 
این باشــگاه قیمت اولیه 2 میلیارد دالر 
تعیین کرده است. او به صورت مخفیانه 
تالش هــای خود را بــرای فروش این 

باشگاه آغاز کرده است.
در صورت فروش این باشگاه، هنری با 
سود 477 میلیون دالری روبرو می شود 
که توانست باشــگاه را در سال 2010 

خریداری کند. 
شاگردان یورگن کلوپ فصل جدید را 
خوب شروع کردند و بعد از گذشت 11 
هفته با دو امتیاز اختالف در رده ســوم 
جدول قــرار دارد. این بهترین شــروع 
تاریخ لیورپول در لیگ برتر بوده است.

لیورپــول باید یکشــنبه در لیگ برتر به 
مصاف تیم فوالم برود.

امیدواری جهانبخش به 
درخشش در برایتون

 بازیکن ایرانــی تیم برایتون امیدوار 
اســت بتواند در ادامــه عملکرد بهتری 

برای تیمش داشته باشد.
به گزارش ایســنا ، علیرضا جهانبخش 
آقــای گل فصل قبل لیگ هلند در حال 
عادت کــردن به شــرایط جدید خود 
در برایتون اســت. ایــن بازیکن دچار 
مصدومیت جزئی شــده است که باعث 
غیبت او در بازی فردا شنبه برایتون برابر 

کاردیف می شود. 
جهانبخش درباره شــرایط خود در تیم 
برایتون گفت: از قبل می دانستم حضور 
در لیگ برتر انگلیس بســیار ســخت 
خواهد بود. سرعت بازی ها اینجا بسیار 
بیشتر است و من در حال عادت کردن 
به شــرایط جدید هســتم. قطعا انتظار 
زیادی از خودم دارم و امیدوار هستم در 
بازی های پیش رو بتوانم عملکرد بهتری 

برای تیم خودم ارائه دهم.

هاشمی قهرمان جهان شد

 رقابتهای وزنه برداری دســته 102 
کیلوگرم قهرمانی جهــان با حضور دو 
نماینده کشــورمان پیگیری شد که علی 
هاشــمی به عنــوان قهرمانی رســید و 

بیرالوند سوم شد.
به گزارش مهر، پیکارهای مدعیان دسته 
102 کیلوگرم وزنه بــرداری7 قهرمانی 
جهان در شــهر عشــق آباد ترکمنستان 
برگزار شــد که طی آن علی هاشمی و 

رضا بیرالوند به روی تخته رفتند.
علی هاشــمی در حرکــت یکضرب به 
ترتیــب وزنه هــای 172، 177 و  179 
کیلوگرم را با موفقی باالی سر برد مدال 

نقره یکضرب را از آن خود کرد.
ــدا  ــرب ابت ــت دوض ــمی در حرک هاش
وزنــه 211 کیلوگــرم را بــاالی ســر 
ــرم را  ــه 217 کیلوگ ــپس وزن ــرد. س ب
مهــار کــرد امــا در حرکــت ســوم وزنــه 
221 کیلوگــرم را انداخــت. او بــا ایــن 

ــد. ــان ش ــورد قهرم رک
حرکــت  در  نیــز  بیرالونــد  رضــا 
ــه مهــار وزنــه 175  یکضــرب موفــق ب
ــارم  ــگاه چه ــد و در جای ــرم ش کیلوگ

حرکــت یکضــرب ایســتاد.
بیرالونــد در حرکــت دوضــرب، در 
ــه  ــق ب ــود موف ــت خ ــتین حرک نخس
ــا  ــد ام ــرم نش ــه 207 کیلوگ ــار وزن مه
ــرم  ــه 20۸ کیلوگ ــت دوم وزن در حرک
ــوم  ــت س ــرد.در حرک ــر ب ــاالی س را ب
هــم وزنــه 21۸ کیلوگــرم را مهــار کــرد 
و مــدال نقــره دوضــرب و مــدال برنــز 

ــرد. ــود ک ــوع را از آن خ مجم

شهرداری همدان جواز حضور در فوتبال 
جوانان کشور را کسب کرد

 دبیر هیأت فوتبال همدان گفت: تیم شــهرداری جواز حضور در 
مسابقات فوتبال جوانان کشور را کسب کرد.

مهدی بوجاریان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: تیم شهرداری در 
آخرین دیدار از لیگ جوانان اســتان همدان با برتری 9 بر یک مقابل 

یاوران مالیر به عنوان قهرمانی دست یافت.
وی افــزود: همچنین تیم علم و ادب همــدان با غیبت حریف خود 
ذوب و فلــزات بهار در بازی مقابل یکدیگر، به عنوان نائب قهرمانی 

این دوره از مسابقات رسید.
بوجاریان بیان کرد: شــهرداری در فصل جدید مســابقات زیرگروه 
جوانان باشــگاه های کشــور به عنوان نماینده استان همدان حضور 

می یابد.
وی خاطرنشــان کرد: باشگاه شــهرداری همدان در پایه ها عملکرد 

مطلوبی داشته و امسال در رده سنی نوجوانان نیز قهرمان شد.
دبیر هیأت فوتبال همدان اضافه کرد: پیکارهای فوتبال جوانان استان 
همدان با عنوان گرامیداشــت یاد و خاطره شهید امیر امیرگان برگزار 

شد.

تغییراتی که در استادیوم آزادی افتاده 
شبیه معجزه است

 رئیس اجرایی کنفدراســیون فوتبال آســیا اتفاقــات رخ داده در 
ورزشگاه آزادی را شبیه یک معجزه عنوان کرد.

به گزارش مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که دیدار رفت فینال هفدهمین 
دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را به کاشیما دو بر صفر باخته است، 
از ســاعت 1۸:30 دقیقه روز شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف این 

حریف ژاپنی می رود تا تکلیف قهرمان مشخص شود.
پــاول لوزانوف رئیس اجرایی مســابقات کنفدراســیون فوتبال 
آســیا در دیدار با مهنــدس کریمی مدیرعامــل و رئیس هیأت 
مدیره شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی و عباباف 
مشــاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان، از 
اتفاقــات و تغییرات مثبت در اســتادیوم آزادی تعریف و آن را 

خواند. معجزه  یک  مشابه 
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همدان پايتخت گردشگری کشورهای آسیايی 20۱8

2018

■ حديث:
امام صادق)ع(:

ای مردم! من با اين لباس که بر تن دارم و مرکبی که بر آن سوار هستم وارد 
شهر شما شدم، پس اگر من از شهر شما خارج شدم در حالی که چیز ديگری 

غیر اين ها داشتم، بدانید به شما خیانت کرده ام. 
المالقب، ج2، ص98

»خانم یایا« در سینما قدس همدان
 اکران می شود

 مدیر امور ســینمایی حوزه هنری همدان گفت: فیلم سینمایی »خانم 
یایا« با بازی »رضا عطاران«، »حمید فرخ نژاد« و »نیتایا چرســی« از روز 

گذشته  در سینما قدس همدان اکران  شد.
سعید شرفی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این فیلم به سبک کمدی 
به کارگردانی و نویســندگی »عبدالرضا کاهانی« و تهیه کنندگی »حمید 
پنداشــته«، در ســال 96 ساخته شــده و به زبان های فارسی، تایلندی و 

فرانسوی محصول مشترک ایران و تایلند است. 
مدیر امور سینمایی حوزه هنری همدان گفت: این فیلم داستان 2 باجناق 
است که پس از فوت پدر زنشان راه او را پی گرفته و به بهانه تجارت در 
چین گریزی هم به پاتایا می زنند اما رویارویی آن ها با دوســت قدیمی 

همه چیز را به هم می زند. 
شرفی افزود: هم اینک در سینما قدس فیلم های »مغزهای کوچک زنگ 

زده«، »الزانیا«، »پیشونی سفید 2« و »گرگ بازی« نمایش داده می شود.
وی خاطرنشان کرد: فیلم های »هشتگ«، »ماهورا«، »لس آنجلس تهران« 
در ســینما فلسطین برای عالقمندان اکران می شود و همچنین در سینما 
بهمن مالیر نیز فیلم های »هشتگ«، »مغزهای کوچک زنگ زده«، »پیشونی 

سفید 2« و »تنگه ابوقریب« روی پرده است.

اجرای »آژیرک های قرمز« در همدان 

 نمایــش »آژیرک های قرمــز« کاری از گروه نمایشــی صورتک به 
نویســندگی و کارگردانی فواد ابراهیمیان، منتخب شرکت در هشتمین 
جشنواره تئاتر صاحبدالن و جشــنواره تئاتر بسیج هنرمندان در همدان 

به روی صحنه می رود 
فؤاد ابراهیمیان درباره داســتان این نمایش اظهار کــرد: در این نمایش 
می بینیم که چند خانواده با قومیت های متفاوت در دوران دفاع مقدس در 
یک خانه قدیمی در همدان زندگی می کنند، آنها مشغول آماده شدن برای 
عروسی همسایه خود هستند که ناگهان هزینه عروسی گم می شود و  ...

وی هدف از اجرای نمایش »آژیرک های قرمز« را خلق یک درام تمام عیار 
که برای مخاطب جذابیت ایجاد کند، عنوان کرد و گفت: برایم محتوایی 
همسو با تفکرات و اعتقاداتم بسیار مهم است و هیچ گاه در تولید آثار بر 
خالف تفکراتم کاری تولید نکرده ام پس آنچه که در این سال ها به روی 
صحنه برده ام نیازهایی بوده که به آن اعتقاد داشته ام که سعی کردم در فرم 

مناسب آن بیان شود.
ایــن کارگردان درباره انتخاب نام بــرای این نمایش تصریح کرد: ایجاد 
پرســش در ذهن مخاطب از اهداف اصلی بنده برای انتخاب نام نمایش 

بود.
مرضیه درخشان نیا، سعید مسکنی، مصطفی چیت ساز، سجاد کرمی، رضا 
افشــار، محبوبه امیدمهر، سولماز صداقت خواه، نسرین قره خان لو، نگین 
چراغی، محمد عرب پور، سیدجواد میرزایی در این نمایش به ایفای نقش 

می پردازند.
این نمایش از 9 تا 24 آبان ساعت 17:30 در سالن اصلی مجموعه تئاتر 

شهر همدان به روی صحنه می رود.

اقتصاد دولتی بالی جان منابع 
کشور!

وحید حاج سعیدی  «

 یکی از مضــرات اقتصاد دولتــی به ویژه در 
کشــور ما پاسخگو نبودن و یا به عبارتی عدم نیاز 
به پاسخگویی مســئوالن در برابر اتالف، سرقت، 
قاچــاق و یا بــه عبارت واضح تر غــارت اموال 
عمومی توسط عوامل داخلی و خارجی است. در 
حالــی که امروز صاحب یک مغازه بقالی با چهار 
میلیون تومــان کاال، عالوه بر نصب دوربین مدار 
بسته و کنترل شبانه روزی مغازه توسط موبایل، از 
دو قفل استفاده می کند که کلید هر کدام در دست 
یکی از شــاگردان است تا هیچک کدام نتوانند به 
تنهایی درب مغازه را باز کنند، منابع ملی کشــور 
روز روشــن و در مقابل دیدگان چشــم همگان 
بــه تاراج مــی رود و هیچ فرد یا نهــادی نیاز به 
پاســخگویی احساس نمی کند. وقتی هم از وزیر 
به عنوان مثال درباره قاچاق سوخت سوال پرسیده 
می شود چنین پاســخ می راند: »از من پرسیدند 
وضع قاچاق چطور است؟ گفتم الحمدللله خیلی 
خوب اســت؛از تمام مرزها با موفقیت درجریان 
اســت!« هر چند منظور ایشان از این پاسخ طعنه 
به نیروهای نظامی و امنیتی اســت که نمی توانند 
جلوی قاچاق را بگیرند و روزانه تقریبًا 20 میلیون 
لیتر بنزین به خارج از کشور قاچاق می شود، ولی 
ذکر این نکته ضروری است که نخستین کاری که 
بیژن زنگنه پس از استقرار مجدد در مسند وزرات 
نفت در دولت حســن روحانی انجام داد، حذف 
کارت ســوخت بود. و ایــن در حالی بود که در 
اولین ســال اجرای طرح کارت سوخت مصرف 
بنزین از 73/6 میلیون لیتر در روز در ســال ۸6 به 
64/4 میلیــون لیتر در روز کاهش یافته بود. اما در 
حال حاضر مصرف روزانه بنزین نزدیک به 100 
میلیون لیتر رسیده است که بخشی از ان به راحتی 

قاچاق می شود. 
ــان  ــارد توم ــه 400 میلی ــت روزان ــویی دول از س
ــی شــود  ــع م ــه توزی ــن یاران ــرای مصــرف بنزی ب
ــان  ــارد توم ــه ۸0 میلی ــغ روزان ــن مبل ــه از ای ک
قاچــاق مــی شــود در حالیکــه بودجــه نهــاد 
حمایتــی و عمومــی کمیتــه امــداد روزانــه 13 

ــت!  ــان اس ــارد توم میلی
تصمیمــات غلــط و نادرســت عمــدی و غیــر 
ــا خســارات  ــال ه ــن س ــول ای ــه در ط عمــدی ک
عمــده و جبــران ناپذیــری بــه اقتصــاد، آمــوزش و 
پــرورش، فرهنــگ، سیاســت و حتــی مذهــب ایــن 
کشــور وارد کردنــد، کــم نیســتند و شــمردن آنهــا 
از حوصلــه ایــن مقــال خــارج اســت. شــاد بــاش 
کــردن دالر و تبدیــل 75 تــن زر در قالــب ســکه 
ــارد  ــد ده میلی ــار چن ــود سرش ــردن س ــه ک و روان
دالری بــه جیــب عــده ای خــاص در همیــن 
ــوض  ــای بالع ــای وام ه ــر، اعط ــاه اخی ــد م چن
ــروژه  ــزار پ ــرون، 76 ه ــا بهت ــه از م ــاردی ب میلی
ــط 100  ــروژه فق ــر پ ــرای ه ــر ب ــه اگ ــام ک ــا تم ن
میلیــون تومــان هزینــه شــده باشــد، 7 تریلیــون و 
ششــصد میلیــون تومــان از ســرمایه مملکــت هــدر 
ــل  ــر قاب ــمگیر و غی ــش چش ــت، افزای ــه اس رفت
ــز  ــورد ری ــی و صــد هــا م ــران شــکاف طبقات جب
ــور،  ــع کش ــت مناب ــدر رف ــر از ه ــت دیگ و درش
ــر  ــان کار مدی ــا پای ــتعفاء ی ــا اس ــت ب ــه در نهای ک
ــوش  ــه فرام ــور در ورط ــس جمه ــر و رئی و وزی
ــم  ــان ه ــر زم ــوگمندانه ه ــد. س ــی گیرن ــرار م ق
کــه صحبــت از بخــش خصوصــی و رونــق ایــن 
بخــش بــه منظــور اســتفاده بهینــه از ســرمایه هــای 
کشــور بــه میــان مــی آیــد، بــاز هــم بــوی رانــت 
و پارتــی بــه مشــام مــی رســد و رد پــای عــده ای 
آقــا زاده و آقــا نــزاده بــه چشــم مــی خــورد کــه 
مــردم بریــز و بپــاش دولتــی را خــوش تــر از ایــن 
دســت بــذل و بخشــش هــا مــی دارنــد! شــاید مــا 
را نســلی دیگــر بایــد تــا شــیوه صحیــح مدیریــت 
ــم و در  ــای کشــور را بیاموزی ــع و ســرمایه ه مناب
قبــال خســارت هــای چنــد هــزار میلیــاردی بــی 

تفــاوت نباشــیم. شــاید نســلی دیگــر ...

جنرال موتورز دوچرخه الکتریکی می سازد
  شرکت "جنرال  موتورز" اعالم کرده که قصد دارد برای برای کمک به 
حمل و نقل درون شهری، نوعی دوچرخه الکتریکی ارائه دهد.به گزارش 
ایسنا، شرکت "جنرال  موتورز")General Motors( اعالم کرده که 
برای کامل کردن نقش خود در تجارت وسایل نقلیه الکتریکی، قصد دارد 
به بازار دوچرخه های الکتریکی وارد شود. این غول خودروسازی آمریکا 
در نظر دارد نوعی دوچرخه الکتریکی دو پدالی ابداع کند که در دو مدل 
فشــرده و باز ارائه می شود.در حال حاضر هیچ مشخصاتی در مورد این 
دوچرخه ارائه نشده و فقط چند تصویر از هر دوچرخه منتشر شده است. 
به نظر می رســد این طرح های تصادفی بتوانند به سفرهای کوتاه درون 
شهری سرعت بدهند و دوچرخه های فشرده، روش ساده ای برای نقل و 

انتقال ساکنان شهرها به محل کار یا خانه باشند.

شیشه های نانویی سپری محکم دربرابر 
اشعه های خورشید 

 یکی از شــرکت های دانش بنیان موفق به ســاخت شیشه هایی 
نانویی شده است که دربرابر اشعه های خورشید مقاوم است. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ به تازگی یکی از شرکت های 
دانش بنیان موفق به ساخت شیشــه هایی شده است که دربرابر نور 
خورشید بســیار قوی هستند و اجازه ورود اشعه های مضر به داخل 
خانه را نمی دهند.شیشه هایی نانویی اشعه خورشید را از خود ساطع 
می کنند و همین موضوع از ورود بیش از اندازه نور خورشید به داخل 
ســاختمان جلوگیری می کند و روکش نانویی که در شیشه ها به کار 
رفته است در مقابل اشعه های مضر خورشید و نقص هایی که ممکن 

است نور خورشید به همراه داشته باشد مقاوم عمل می کند.

ساخت سطح آبگریز با حداکثر کارایی
 محققان ام آی تی در حال ساخت یک سطح آب گریز هستند که 
در آن اثر چگالش به حداقل رســیده و بزرگترین نقطه ضعف سطوح 

آبگریز را ندارد.
 به گزارش ایرنا، سطوح آبگریز در زمینه های مختلف از کشتی سازی 
گرفته تا پوشــش های مقاوم در برابر مواد شــیمیایی کاربرد دارند. 
معموال برای ایجاد ویژگی آبگریزی از بافت ها، روان کننده ها یا تک 

الیه ها استفاده می شود.
اکنون محققان ساختاری را توسعه دادند که در سطح آن شیارهایی با 
ســطح مقطع شبیه به حرف T وجود دارد. این ساختارها به گونه ای 
به یکدیگر متصل می شوند که مانع نفوذ مایعات به حباب های هوای 

کوچک موجود در بافت سطح می شود. 

تولید پوست انسان برای ترمیم زخم با 
آدامس و نانوفناوری

  پژوهشگران دانشگاه گیالن با ترکیب دو نوع پلیمر طبیعی الیافی 
تولید کردند که شــباهت زیادی به پوست انسان دارد و می توان از آن 

برای ترمیم زخم های عمیق پوستی استفاده کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر جواد مختاری، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه 
گیالن با اشاره به تولید بافت مصنوعی برای جایگزین کردن عملکرد 
بیولوژیکی و بازسازی بافت و بهبود زخم، گفت: هدف از انجام این 
طرح تولید یک داربست نانولیفی برای ترمیم آسیب های عمیق پوستی 
بوده است.وی گفت: به منظور ایجاد ساختاری با خصوصیات شبیه به 
پوســت بدن، از مخلوط پروتئین ذرت، صمغ عربی )آدامس( و یک 

جزء پلیمری دیگر جهت تولید داربست استفاده  شده است.

استفاده از ظرفیت نخبگان برای تولید 
ثروت از محصوالت زیست  فناوری

 به گزارش ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
دکتــر مصطفی قانعی در بازدید از یکی از شــرکت های دانش بنیان 
حوزه تحقیقات و تولید مواد بیولوژیک، اســتفاده از ظرفیت نخبگان 
دانشــگاهی در حوزه زیســت فناوری را امری ضــروری خواند و 
گفت:ســتاد توسعه زیســت فناوری موظف است پاسخگوی بخش 
اقتصاد دانش بنیان باشد و برای این امر اعتباراتی در نظر گرفته است.

وی افزود: مباحث اقتصاد دانش بنیان در حوزه زیست فناوری را ستاد 
زیست فناوری مشــخص می کند، برای این کار در ابتدا اولویت ها 
مشــخص می شوند و با در نظر گرفتن اولویت ها امور پیش خواهد 

رفت.
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■ قد  س2................................ ... الزانيا- گرگ بازي
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهوار -

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

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

امــور عمرانــی  معــاون هماهنگــی   
ــه  ــا کمیت ــو ب ــدان در گفتگ ــتاندار هم اس
اطــالع رســانی بــا اشــاره بــه اينکــه 
ــداد  ــک روي ــی ي ــد قدم ــدان در چن هم
ــات  ــرد :  مقام ــوان ک ــت ، عن ــی اس فرامل
ــش  ــدگان بی ــگری و نماين ــد  گردش ارش
از ٣٠  کشــور و مؤسســه بین المللــی در 
آيیــن افتتاحیــه رويــداد فراملــی » همــدان 

٢٠١٨« حضــور خواهنــد داشــت.
محمــود رضــا عراقــی گفــت : ايــن مراســم 
روز دوشــنبه ٢١ آبــان مــاه در شــهر همدان 
بــا حضــور بیــش از  ۷٠ میهمــان خارجــی 
کــه از اســاتید حــوزه گردشــگری هســتند 

برگــزار خواهــد شــد.
 نبض ميزبانــی از ميهمانان اجالس 

تند ميزند 
مدیــر کل میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و 
ــب  ــن مطل ــوان ای ــا عن ــدان ب گردشــگری هم
کــه ایــن روزهــا شــمارش معکــوس در 
ــان اجــالس  ــی از میهمان ــرای میزبان همــدان ب
جهانــی گردشــگری اوج گرفتــه اســت گفــت:  
ــه و ورود  ــه روز افتتاحی ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
ــوان  ــوان عن ــی ت ــه ای م ــه گون ــان ب میهمان
ــالس  ــان اج ــی از میهمان ــض میزبان ــرد،  نب ک

ــد ــد میزن تن
ــار  ــتین ب ــن نخس ــزود : ای ــر اف ــی مالمی عل
اســت کــه ایــران میزبــان چنیــن رویــداد 
ــوزه  ــی در ح ــه بین الملل ــاخصی در عرص ش
گردشــگری مرتبــط بــا ســازمان جهانــی 
ایــن  و  اســت   )UNWTO( گردشــگری 
نکتــه بــر اهمیــت میزبانــی صــد چنــدان مــی 

ــد . افزای
  وی  بــا بیــان اینکــه از تاریــخ 21 تــا 24 آبــان 
مــاه ســالجاری، همــدان میزبــان ایــن اجــالس 
خواهــد بــود گفــت اینروزهــا 15  کمیتــه فعــال 
در دبیرخانــه بــا بیــش از 100 عضو شــبانه روز 
ــر  ــار دیگ ــک ب ــدان ی ــا هم ــد ت ــالش میکنن ت
ــی  ــداد جهان ــک روی ــی از ی ــه میزبان در عرص

ردپایــی شــاخص از خــود بــه جــای گــذارد 
 رونمایی از چهــره واقعی همدان با 

اجالس جهانی 
معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی همــدان 
گفــت:  بــا اجــالس جهانــی از چهــره واقعــی 

همــدان رونمایــی میکنیــم
ــان اینکــه طــی دو ســال  ــا بی علــی خاکســار ب
ــال  ــگری در ح ــوب گردش ــات خ ــر اتفاق اخی
ــی دو  ــزود: ط ــت، اف ــدان اس رخ دادن در هم
ــای  ــان رویداده ــدان میزب ــته هم ــال گذش س
بین المللــی بــوده و جامعــه مخاطبــان بیشــتری 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــز ب نی
ــا  ــن رویداده ــی ای ــه میزبان ــان اینک ــا بی وی ب
چهــره دیگــری از همــدان را بــه جامعــه 
داد،  انعــکاس  ایــران  از  و خــارج  جهانــی 
ــی  ــی و همدل ــا هم افزای ــم ب ــزود: امیدواری اف
ظرفیت هــا را تلفیــق کنیــم و شــاهد برگــزاری 

باشــیم. بــزرگ  برنامه هــای 
  جالس گردشــگری فرصتــی برای 
شناســاندن ایران به عنوان کشوری امن 

است
مهــدی حجــازی اظهــار کــرد: حــدود چهــار 
ســال اســت کــه شــرکت علیصــدر همــکاری 
ــازمان  ــته س ــو وابس ــوان عض ــه عن ــود را ب خ
 UNWTO جهانــی گردشــگری بــا ســازمان

آغــاز کــرده اســت.
شــرکت  آغــاز،  همــان  از  داد:  ادامــه  وی 
ــود  ــکاری خ ــه هم ــرد ک ــعی ک ــدر س علیص
ــی  ــازمان جهان ــا س ــل ب ــش بین المل را در بخ

گردشــگری افزایــش دهــد.

ســیاحتی  رئیســه شــرکت  هیــأت  عضــو 
علیصــدر بــا بیــان اینکــه علیصــدر بــه عنــوان 
نخســتین مجموعــه بخــش خصوصــی در 
ــازمان  ــالس س ــی اج ــنهاد میزبان ــران پیش ای
ــت  ــرکل وق ــه دبی ــگری را ب ــی گردش جهان
ســازمان داد، افــزود: در همــان ســال پذیــرش 
دبیــرکل  ســوی  از  پیشــنهاد  ایــن  اولیــه 

بــه ســازمان جهانــی  و اعضــای وابســته 
گردشــگری صــورت گرفــت.

ــالس  ــد و در اج ــال بع ــه داد: در س وی ادام
ــمًا  ــد، رس ــزار ش ــن برگ ــه در چی ــا ک روس
ــالس  ــن اج ــرای چهلمی ــدان ب ــی هم میزبان
ایــن  و  اعــالم شــد  جهانــی گردشــگری 
ــوان  ــه عن ــدان ب ــی هم ــرای معرف ــازی ب آغ

پایلــوت گردشــگری در کشــور و معرفــی 
در  همــدان  توانمندی هــای  و  جاذبه هــا 

بــود. مختلــف  بخش هــای 
ــی  ــان معرف ــه از زم ــان اینک ــا بی ــازی ب حج
همــدان بــه عنــوان میزبــان دبیرخانــه تشــکیل 
شــد، افــزود: بــا دعــوت از کشــورهای عضــو 
ــد  ــن فراین ــد ای ــالش ش ــی، ت ــازمان جهان س
تســریع یابــد و تعــداد زیــادی از اعضــا اعــالم 

ــد کــرد. ــد کــه شــرکت خواهن کردن
وی بــا بیــان اینکــه ایــران بــه عنــوان کشــوری 
بــرای  مناســبی  بســتر  منطقــه و  امــن در 
توریســت فرهنگــی شــناخته شــده اســت، بیان 
کــرد: کشــور مــا یــک وضعیــت ژئوپلوتیک در 
ــی  ــای مختلف ــورد هجمه ه ــته و م ــه داش منطق
اســت کــه حضــور نماینــده تشــکل های 
در  فعــال  مجموعه هــای  و  غیردولتــی 
گردشــگری می توانــد ایــن اطمینــان را ایجــاد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــران را ب ــه می شــود ای ــد ک کن
منطقــه خــاص و پذیرنــده گردشــگران در 

حوزه هــای مختلــف دانســت.
ســیاحتی  رئیســه شــرکت  هیــأت  عضــو 
خصوصــی  بخــش  حضــور  علیصــدر 
کشــورهای جهــان در ایــران را عامــل معرفــی 
گردشــگران  زمینه ســاز حضــور  و  کشــور 
ــا  ــت: ب ــد، گف ــان باش ــف جه ــاط مختل از نق
ــالس،  ــور در اج ــور 40 کش ــه حض ــه ب توج
ــران  ــوان ای ــه بت ــود ک ــم می ش ــتری فراه بس

ــرد. ــی ک ــتر معرف ــر و بیش بهت
ــا  ــوان تنه ــه عن ــد: علیصــدر ب ــادآور ش وی ی
ــن  ــان ای ــور میزب ــی در کش ــش خصوص بخ
ــه  ــم هم ــه امیدواری ــت ک ــزرگ اس ــداد ب روی
دســتگاه ها و مجموعه هــای دولتــی و غیــر 
دولتــی هــم پیمــان شــده و بــه میزبانــی ایــن 

ــد. ــک کنن ــزرگ کم ــداد ب روی
 پنل ها بخش تخصصی اجالس

برگــزاری پنــل هــا و کارگاه هــای تخصصــی 
ســازمان  آموزشــی  اهــداف  راســتای  در 
جهانــی گردشــگری، بخشــی مهمــی از برنامــه 
 unwto" هــای اجــالس جهانــی گردشــگری

ــود.  ــد ب " خواه
ــای  ــل و کارگاه ه ــر پن ــان مدی ــاره پورجه س
جهانــی  اجــالس  چهلمیــن  در  آموزشــی 
ــت :  ــب گف ــن مطل ــوان ای ــا عن گردشــگری ب
ــل در روز  ــزاری دو پن ــر برگ ــال حاض در ح
ــه  ــان و دو کارگاه  در روز س ــنبه 21 آب دوش
شــنبه 22 آبــان در محــل هتــل باباطاهــر 

همــدان پیش بینــی شــده اســت .

همدان ميزبان نماينده 26کشور خواهد بود

شمارش معکوس براي يک رويداد جهاني

ديپلماسی با گردشگری نفس تازه می کند 
میهمانان اجالس از ۲۶ کشور جهان در راه ایران

مريم مقدم  «

 خبر می رســد ژوراب پولولیکاشــویلی ) zurab pololikashvili ( دبیر کل ســازمان جهانی 
گردشگری نخستین سفر خارجی خود را به مقصد ایران به همراه بیش از 70 عضو وابسته این سازمان 

هماهنگ میکند .
 این مهم به آن معناست که حال ارتباطات دیپلماتیک ایران اینروزها خوب است  

 هیچ تردیدی جایز نیســت تا همدان یکی از شهرهای غرب ایران که قرار است میزبان اجالس جهانی 
گردشــگری باشــد،  ادعا کند حال و روز توسعه در زمینه گردشگری به واسطه رویدادهای بین المللی 

سال 201۸ خوب است.
اغلب  کارشناســان و متخصصان   معتقدند رویدادهای گردشگری همچون »همدان 201۸« در توسعه 

گردشگری استان تاثیر ملموسی داشته است  
چنین موقعیت هایی می تواند بیانگر تحول در چهره بین المللی ایران باشد با توجه به شرایطی که اعالم 
اعمال  تحریم از سوی آمریکا بر علیه ایران در عرصه بین المللی رقم زده است  حاال دستیابی به بهبود 

شرایط با اتکا به توسعه ارتباطات بین المللی با محوریت اجالس اتفاقی مبارک است  
در ایــن جایــگاه میتــوان اظهــار امیــدواری کــرد کــه برگــزاری چنیــن اجالســی در ایــران  و حضــور 
بخــش خصوصــی و دولتــی در کنــار هــم و رونمایــی از ویتریــن ظرفیت هــا در آیینــه تمــام نمــای 
ــرایط  ــن ش ــش تری ــر چال ــگری در پ ــعه گردش ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــا نقطه عطف ــانه ه رس

سیاســی و اقتصــادی موجــود اســت
انعکاس شرایط مطلوب حاکم بر روابط دیپلماتیک ایران زمانی دلچسب تر میشود که آمار بیانگر حضور 

26 کشور در چهلمین اجالس جهانی گردشگری در ایران است 
این نشســت با تاکید بر اینکه گردشگری وسیله ای مناسب برای صلح، تفاهم و تعامل میان ملت هاست 

و به خوبی می تواند در خدمت دیپلماسی عمومی باشد.
با توجه به شــرایط تحریم هایی که آمریکا به کشــور تحمیل کرده، گردشــگری عالوه بر کارکردهای 

معمول، نقش موثری در خنثی  کردن حربه های آمریکا و مقاومت ملی دارد.
 در حال حاضر 557 نفر از 157 کشــورعضو وابسته ســازمان جهانی گردشگری هستند که سهم ایران 
از این تعداد هم اکنون 16 عضو اســت و در رتبه یازدهم بعد از اســپانیا، آمریکا، مکزیک، ژاپن، ایتالیا، 
پرتغال، روســیه، انگلســتان، آرژانتین و برزیل قرار دارد. همچنین ایران جزو 10 کشــور برتر از لحاظ 
تعداد اعضای وابسته است که 2 مورد آن همزمان با  رویداد همدان 201۸ عضو وابسته سازمان جهانی 

گردشگری شدند.
 حضور 60 میهمان از 26 کشور از جمله دستاوردهای چهلمین نشست اعضای وابسته سازمان جهانی 
گردشــگری است. عالوه بر ایران کشورهای اســپانیا، آفریقای جنوبی، ترکیه، نیجریه، مالزی، آرژانتین، 
ایتالیــا، فنالند، آمریکا، پرتغال، اندونــزی، هند، پرو، یونان، تایلند، کره جنوبــی، ژاپن، کلمبیا، فیلیپین، 

پاکستان، ازبکستان، امارات، آذربایجان، اردن و بلغارستان نیز در این نشست حضور دارند.
همیشــه اولیــن هــا خــوب بــه یــاد مــی ماننــد و حــال کــه بــرای نخســتین بار دبیــرکل جدیــد ســازمان 
ــران پشــت  ــا اعضــای وابســته را  در ای ــی خــود ب ــن الملل ــه حضــور بی ــی گردشــگری تجرب جهان
ســر میگــذارد میتــوان بــا اعمــال سیاســت مــدون در تکاپــوی کســب  تاثیــر بســزایی از  ارتباطــات 

دیپلماتیــک بیــن ایــران  و ســازمان جهانــی گردشــگری UNWTO بــود.


