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تصحيح انتقادى 
كتاب دوم 
«قانون در طب» 
منتشر مى شود

6 اقامتگاه 
بوم گردى

 در همدان 
بهره بردارى 
مى شود

«بيمه مهريه» 
نجات دهنده 
مردان بدهكار 
است؟

چشم اميد پاس 
و شهردارى 
همچنان به آينده

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

يادداشت روز
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بيِم جوان گرايى!؟
  گفته شــده با تاييــد قانون ممنوعيت 
مجلس، 1700 در  بازنشستگان  بكارگيرى 
تا 2 هزار مدير بازنشســته كشورى بركنار 
و بايد نيروهاى جديد جايگزين آنها شوند. 
هرچند آمار برخى مديران استانى مشمول 
اين قانــون به رقم بااليى نمى رســد ولى 
تغييــرات در رده هاى پايينتر بعد از اجراى 
ايــن قانون تاثيــر مثبت موثــرى بر نحوه 
عملكــرد نهادها خواهد گذاشــت.اگرچه 
اندك عملكــرد برخى مديران اســتانى و 
همچنين تعدادى از معاونان آنها به نسبت 
خوب و موثر بوده اســت ليكن جايگزينى 
آنها با افرادى كه حداقل بيش از پنج سال تا 

بازنشستگى شان مانده.

ستونى 
براى پاسخ 
به خواسته 
شهروندان 
است

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و روابط  عمومى هاى گرامى
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سالـن سالـن 3131AA(ميـالد)- غـرفـه (ميـالد)- غـرفـه 1515
ساعت بازديد: 8:30 صبح لغايت 16:30 بعدازظهر 

تشريفات: 09336860145

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

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

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

 شركت تعاونى مسكن كوثر همدان

تبريك و تهنيت

 جناب آقاي 
مهندس 

حميد بادامى نجات
 نايب رئيس محترم شوراي اسالمي شهر همدان 

انتخاب شايسته جنابعالي را در سمت جديد 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.

اميد است در سايه الطاف الهي در راه خدمت و پيشبرد 
اهداف آن مجموعه همواره موفق و سربلند باشيد.

مديريت شركت گلخانه اى اركيده كشت نهاوند

تبريك و تهنيت

جناب آقاى
 هوشنگ 

حيدر نژاديان 
انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 

مدير شعب بانك كشاورزى استان همدان
 تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است به استعانت از 

خداوند منان شاهد تحولى نوين در امور اقتصادى و بانكى 
پايتخت تاريخ و تمدن باشيم.

مديريت شركت گل بيد سامن-شهاب يزدى

تبريك و تهنيت
جناب آقاى

هوشنگ 
حيدر نژاديان 

بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى به سمت 
مدير شعب بانك كشاورزى استان همدان 

را تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم،اميد است در سايه  
ايزد منان پيروز و سربلند باشيد.

 سرپرســت شركت بازرگانى دولتى ايران در 
همدان از خريد 8 هزار و 131 تن كلزا در همدان 

خبر داد. 
على رحمانى  فر، با اشاره به خريد تضمينى دانه 
روغنى كلزا در همدان، گفت: امســال با افزايش 

خريد مواجه بوديم.
وى ادامه داد: در ســال جارى نيز مانند سالهاى 
گذشــته به منظــور حمايت از كشــاورزان و 
همچنين افزايش توليد و كاهش واردات دانه هاى 
روغنى به دستور هيأت وزيران، شركت بازرگانى 
دولتى ايران در ســطح كشور اقدام به خريد دانه 

روغنى كلزا به صورت تضمينى كرد.
وى با بيان اينكه در  اين راســتا شــركت با راه اندازى 

مراكز خريد در ســطح استان توانست مقدار 8 هزار و 
131 تن كلزا در همــدان خريدارى كند، گفت: ارزش 

اين مقدار خريد 227 ميليارد ريال است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان 
،سرپرست شركت بازرگانى دولتى ايران 
در همدان با اشاره به اينكه اين محصول 
با دو درصــد ناخالصــى و 10 درصد 
رطوبت از كشاورزان تحويل گرفته شده 
اســت، افزود: دانه كلزا داراى 25 تا 55

درصد روغن، 18 تا 24 درصد پروتئين 
و 12 تا 20 درصد پوست است.

رحمانى فر گفت: امسال با افزايش خريد 
كلزا مواجــه بوديم و هــر كيلوى اين 
محصول نيز به قيمت 2 هزار و 866 تومان و پنج ريال 

خريدارى شد.

بيش از 8 هزار تن كلزا در همدان خريداري شد 
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قيمت ميوه هاى پاييزى ارزانتر از ميوه هاى تابستانى مى شود

 صادرات عامل اصلى گرانى 
گوجه فرنگى

گردان؛ رئيس شوراي شهر همدان در روزنامه:

منافذ فساد و رانت را مي بنديم
■ حضرت زاده معاون شهرداري: گزارش مالي6 ماهه منتشر مي كنيم

تغيير مديريت در تأمين اجتماعي 
پس از يك دهه

■ عسگري بازنشسته جاي خود را به اسماعيل نبوي مدير بومي داد

نشريات استان همچنان كاغذ خود را از بازار آزاد تهيه مي كنند

كاغذ يارانه اي 
فقط شعار است

يادداشت

8

عمارت نورمهال؟! نداريم
 از دوران باســتان كنتــرل دنيا هم واره 
به دست كســانى بوده كه شناخت بهترى 
از آن داشــته اند. جمله ى معروفى هســت 
كــه مى گويد: يــك درصد مــردم جهان 
مى انديشــند تا 99 درصد ديگر بهره ببرند. 
قرآن مجيد هم در بخشى از آيه ى 9 سوره ى 
ُزَمر مى فرمايد؛ َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعَلُموَن 
َوالَِّذيــَن ال يَْعَلُموَن: آيا دانايــان و نادانان 
برابرند؟اصل موضــوع اين گفتار درباره ى 
جايى در جنوب شــهر همدان معروف به 
«باغ آمريكايى ها»ست كه در دوران ما اهالى 
اعتماديه به آن باغ آداى مرتضى (آقا دايى به 
لهجه ى همدانى) مى گفتند و حاال با واژه ى 
و  مى نامندش  نورمحال»  «عمارت  مجعول 

بر زبان مى رانند.  تأكيد اروپا بر ماندن برجام
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ هكتار از مراتع همدان در آتش سوخت 

 بررسى 95 درصدى آتش سوزى ها نشــان مى دهد عوامل انسانى مهمترين 
مؤلفه در بروز آتش سوزى مراتع در حاشيه هاى جاده اى استان است.

 مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان ، با بيان اينكه در ســال 95، 487
هكتار از اراضى استان طعمه حريق شده بود، اظهار كرد: در سال 96 با توجه به 
برنامه ريزى دقيق ميزان آتش سوزى در مراتع به 77 هكتار رسيد و امسال به 40

هكتار كاهش يافته است. 
ــوزى را  ــى آتش س ــل اصل ــنا، عام ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــفنديار خزائ اس
ــان  ــع دانســت و خاطرنش ــه مرات ــردم نســبت ب ــى م ــى و كم توجه بى توجه
ــار  ــن آم ــته كمتري ــال گذش ــن در س ــتان فامني ــبختانه شهرس ــرد: خوش ك
ــتان  ــوان شهرس ــه عن ــن ب ــود اختصــاص داده و فامني ــه خ ــوزى را ب آتش س

ســبز معرفــى شــده اســت.

روزانه 20 تن گوشت وارداتى در همدان توزيع 
مى شود

 مدير توسعه بازرگانى جهاد كشاورزى همدان گفت: گوشت منجمد وارداتى 
بــه قيمت 290 هزار ريال و گوشــت گرم وارداتى نيــز از اين هفته با قيمت 

365هزار ريال به فروش مى رسد.
مهدى نجفيان با بيان اينكه گوشت گرم نيز هر هفته 20 تن در استان توزيع مى 
شود، اضافه كرد: اين طرح از طريق مباشران بخش خصوصى و با كمك شركت 
پشتيبانى امور دام، ســازمان هاى صنعت،  معدن و تجارت و همچنين سازمان 

جهاد كشاورزى در حال اجراست.
مدير توسعه بازرگانى جهاد كشاورزى در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به 
وضعيت قيمت گوشت در قصابى ها، فروش هر كيلوگرم گوشت گرم وارداتى 

160 تا 180 هزار ريال كمتر از قيمت بازار توزيع مى شود. 

3300 فرزند شاهد و ايثارگر همدان متقاضى
 شغل هستند 

 با وجود اختصاص 25 درصد از سهميه هاى استخدامى دولت به خانواده هاى 
شهدا و ايثارگران، 3300 نفر متقاضى شغل از فرزندان شهدا و جانباز داريم.

 مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران اســتان گفت وگو با ايسنا گفت: با توجه به 
اينكه سياست دولت، كوچك ســازى مجموعه دولت است بنابراين بنياد شهيد و 
امور ايثارگران متقاضيان جوياى شــغل را ترغيب به خوداشتغالى و كارآفرينى بر 
اساس عالقمندى شــان مى كندناصر عارف با بيان اينكه بهره گيرى از ظرفيت هاى 
مختلف براى ايجاد اشتغال ايثارگران ضرورى است، افزود: درصد سهميه استخدامى 
دستگاه هاى دولتى به ترتيب به فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 70 درصد به باال، 
جانبازان 25 درصد و سپس به برادران و خواهران شهدا اختصاص مى يابد كه البته در 

ميان خود اين افراد نيز آزمون هاى رقابتى برگزار مى شود. 

سند اطالع رسانى همدان تصويب شد
  سند اطالع رســانى همدان در نشست اعضاى اين شورا و با 

حضور مديران اجرايى و مسئوالن با اكثريت آرا تصويب شد.
 ضرورت و اهميت اطالع رســانى و تاكيــد دولت و در ذيل آن 
وزارت كشــور بر تقويت اين حوزه ، موجب شكل گيرى شوراى 

اطالع رسانى شد.
اعضاى شوراى اطالع رســانى همدان متشكل از اساتيد دانشگاه، 
مديران ســتادى اســتاندارى، مديران كل، خبرگزارى ايرنا، خانه 
مطبوعات و مشاوران رسانه اى استاندار بررسى سند اطالع رسانى 
را در دســتور كار قرار دادند.در اين راســتا چهار كميته تخصصى 
شــامل كميته هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و زيربنايى در زير 
مجموعه شوراى اطالع رسانى شكل گرفت و مسئوليت هر يك از 

كميته ها متناسب با تخصص به مديران كل واگذار شد.
سند اطالع رسانى مشتمل بر 10 محور بوده كه بيشتر شامل شرح 
وظايف دســتگاه ها، توجه و تقويت حــوزه روابط عمومى ها و 

وظايف مديران در قبال رسانه ها است.
رويكرد شوراى اطالع رسانى از تدوين سند اين است كه فعاليت 
هاى حوزه اطالع رســانى به صورت جامــع، كامل، متمركز و با 

برنامه باشد.

نمايش دستاوردهاى همدان
 در نمايشگاه اقتصاد و سرمايه 

 رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان همدان از 
برگزارى ســومين نمايشگاه و همايش اقتصاد وسرمايه در همدان 

خبرداد. 
دســتاوردها و توانمندى هاى استان همدان در سومين نمايشگاه و 

همايش اقتصاد و سرمايه، معرفى و به نمايش گذاشته مى شود.
حميدرضا متين گفت : نمايشــگاه و همايش اقتصاد و ســرمايه با 
محوريت بانكدارى، بورس، بيمه ، فرصت هاى سرمايه گذارى و 
توليد و اشتغال طراحى شده اســت. وى افزود: اين نمايشگاه در 
سه بخش الكامپ، اقتصاد و سرمايه و استارتاپ ها با هدف معرفى 

فرصت ها و استعدادهاى استان همدان برگزار مى شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، متين خاطرنشان كرد: رويداد 
اســتارتاپ هاى گردشگرى، شتاب دهنده در حوزه مسائل استان، 
پنل هاى تخصصى چهارگانه در حوزه هاى اقتصاد و بازار سرمايه 
، تجــارت الكترونيك و نيرو و انــرژى از برنامه هاى جانبى اين 

نمايشگاه است.
رئيــس صنعت، معدن و تجــارت همدان با اشــاره ظرفيت اين 
نمايشگاه  براى تعامل و معرفى فعاالن اقتصادى به ويژه در شرايط 
كنونى كشور گفت: اين نمايشــگاه در سالهاى قبل مورد استقبال 

قرار گرفته است.
نمايشــگاه و همايش اقتصاد و ســرمايه از 23 تــا 27 مهرماه با 
همكارى استاندارى، شهردارى، سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و اداره كل امور اقتصادى و دارايى در محل نمايشــگاه بين المللى 

همدان داير مى شود.

طرح آمارگيرى از ويژگى هاى مسكن 
روستايى اجرا مى شود

 معاون بازســازى و مسكن روســتايى بنياد مسكن انقالب 
اسالمى همدان گفت: چهارمين طرح آمارگيرى از ويژگى هاى 
مسكن روســتايى 21 مهرماه جارى و همزمان با سراسر كشور 
در اين اســتان اجرا مى شــود. محمدباقر خوشكردار در گفت 
و گو با ايرنا افزود: اين طرح از ســال 82 و هر پنج ســال يك 
مرتبه در برخى از روســتاهاى كشــور با هدف كسب اطالع از 
آخرين تغييراتى كه در حوزه مســكن روستاها ايجاد شده، اجرا 

شد. خواهد 
وى اظهار داشــت: چهار هزار و 965 واحد مســكن روستايى در 
چهارمين طرح آمارگيرى از ويژگى هاى مســكن اين اســتان در 

279 روستا به صورت تصادفى و مقايسه اى آمارگيرى مى شود.
معاون بازسازى و مسكن روســتايى بنياد مسكن انقالب اسالمى 
همدان اضافه كرد: اين طرح از 21 مهر تا 21 آبان ماه به طول مى 
انجامد و اطالعات جمع آورى شده كه به صورت روزانه صورت 
مى گيرد، 22 آبان به مركز ارســال و نتايج آن نيز خرداد ماه سال 

آينده منتشر خواهد شد.

بيِم جوان گرايى!؟
مهدى غالمى  »

  گفته شــده با تاييد قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشســتگان در 
مجلــس، 1700 تا 2 هزار مدير بازنشســته كشــورى بركنار و بايد 
نيروهاى جديد جايگزين آنها شوند. هرچند آمار برخى مديران استانى 
مشــمول اين قانون به رقم بااليى نمى رسد ولى تغييرات در رده هاى 
پايينتر بعد از اجراى اين قانــون تاثير مثبت موثرى بر نحوه عملكرد 

نهادها خواهد گذاشت.
اگرچــه اندك عملكرد برخى مديران اســتانى و همچنين تعدادى از 
معاونان آنها به نسبت خوب و موثر بوده است ليكن جايگزينى آنها با 
افرادى كه حداقل بيش از پنج سال تا بازنشستگى شان مانده در پااليش 
و انتقال تجربيات و تاثير مســتقيم بر روند مديريت نهادها دارد. اين 
امر خود در وهله اول در جذب جوانان و سپس در دخالت دادن آنها 
در روند مديريتى دارد كه مى تواند خون تازه اى را به سيستم پير چهل 

ساله كشورى برساند.
اين اميدوارى هست كه مشمولين از اين قانون استقبال كنند چراكه در 
چهل ســال اخير هر زمان كه كوچك ترين فرصتي در اختيار جوانان 
قرار گرفته شــاهد بازدهي حداكثري از جوانــان بوده ايم. فارغ از هر 
نوع جناح بندي مرسوم، هميشه حماسه ها از جنگ تحميلى تا همين 
حضور در انتخابات به وسيله همين جوانان صورت گرفته است. پس 
نبايد اين واهمه وجود داشته باشد كه بعد از خروج صاحب منصبانى 
كه سالهاست از ســن بازنشســتگى عبور كرده اند نهادهاى ما دچار 

اختالل مى شوند.
با جســتجوى اندكى در گوگل با كلى مدير و افراد صاحب نام جوان 
ايرانى مواجه مى شــويم كه در بخش هاى مختلف ادارى كشــورهاى 
ديگر به كارگرفته شــده اند و رويكردهاي نويني را به مجموعه زيربط 
خود انتقال داده اند. حاال اگر همين امروز به جامعه دانشــگاهى كشور 
مراجعه كنيم و بخواهيم با ميزان درجه اميد دانشجويان از آينده اطالع 
حاصل كنيم آنچه اكثرا بصــورت عاميانه در خصوص جوانان موفق 
ايرانى خارج از كشــور اظهار مى كنند اينســت كه اگر در ايران مانده 
بودند معلوم نبود اكنون در چه وضعى بسر مى بردند. چراكه در همين 
كشــورها نوع نگاه و انگيزه اي كه نسبت به كار و توسعه و پيشرفت 
شــكل گرفته است با پويايي هايي مواجه شده كه موفقيت آن از همان 
استعدادهاي جوانان نشات گرفته است. همين امر سبب شده كه انرژي 

و توان جوانان مسير را براي توسعه هموارتر كند.
با وجود اينكه ايران داراى جمعيت جوان بااليى اســت و يقينا از اين 
انرژي برخوردار است اما ترس از دست دادن منفعت عده اى كه حتى 
جايگزين خود را خود انتخاب مى كنند سبب به هدر رفتن اين پتانسيل 
شده است. حاال هم كه قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشستگان ابالغ 

شده، بسيارى دل نگران اداره نهادها شده اند. 
همين بازنشســتگان امروز، در زمان خودشان جزو افراد جوان محسوب 
مي شدند و با تدابير و آموزش هايى كه ديده بودند منشا وضعيت كنونى 
كشور شدند حال ميخواهد تحول و توسعه باشد يا نباشد. هميشه در نظام 
اداري برخي از محدوديت ها وجود دارند اما قصد بر اين است كه جوانان 
با علم بر همين قضايا وارد نظام اداري و اجرايي كشور شوند. افرادى كه 
ادعا مي كنند جوانان نمي توانند كارهاي مديريتي انجام بدهند اگر نگاهي 
به كارنامه عملكردي خودشان داشته باشند متوجه خواهند شد كه همه 
بحرانها و چالشهاى ايجادشده در كارنامه عملكردي خودشان است و اگر 

در كارنامه شان موفقيتي ثبت شده مربوط به دوران جواني آنهاست. 
اما امروز نياز اســت كه تفكر جديدي به نظام اداري و اجرايي كشور 
تزريق شــود. متاسفانه عده اى از رســانه ها و بعضى مسئوالن اجرايي 
و نمايندگان مجلس به جاي اينكه تســهيل گر اين اتفاق باشند و آنرا 
ســرآغاز اتفاقات خوشايند تلقى كنند؛ يا سد راه بودند  و اكنون كه به 
سرانجام رسيده مدام يأس و دلهره از افراد جايگزين دارند وحتي براي 
صندلي خودشان فالن و بهمان را پيشنهاد مي كنند. نبايد به اين قانون 
نگاه جناحى بشــود بلكه بايد از ايــن موتور محركه به هر ترتيب كه 

مى شود در چارچوب نظام مديريتى كشور استفاد كرد.

سمانه جهانگيري عرش»
  مدير كل تأمين اجتماعي استان همدان 
كــه از جمله مديران بازنشســته اي بود كه 
طبق مصوبــه مجلس بايد جــاي خود را 
به مديــري ديگر مــي داد، باالخره پس از 
يك دهه مديريت در اســتان درخواســت 
بازنشســتگي خود را اعالم كرد تا سازمان 
در مراسمي با حضور مسئوالن كشوري و 
استاني مراســم توديع و معارفه اي را براي 

مديريت اين اداره كل برگزار كند.
تأمين اجتماعي از جمله نهادهايي اســت 
كه با قشر آسيب پذير جامعه يا همان قشر 
كارگري در ارتباط اســت به همين لحاظ 
رضايت عمومــي از ايــن مجموعه خود 
گوياي عملكــرد مدير آن اســت كه البته 
صبح ديروز با حضور نمايندگاني از كانون 
بازنشســتگي، كارگري و... از عملكرد اين 

مدير با سابقه تقدير به عمل آمد.
در آييــن توديع و معارفــه مدير كل تأمين 
اجتماعي اســتان همدان، معاون حقوقي و 
امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي كشور 
گفت: تأميــن اجتماعي همــدان با درآمد 
منفي بيشــترين خدمت را بــه افراد تحت 

پوشش خود كرده است.
عبدالرحمــان تاج الدين اظهــار كرد: كافي 
اســت ســري به اورژانس تأمين اجتماعي 
همــدان بزنيم و فضــا و امكاناتي كه براي 

بيماران فراهم شده است را به عينه ببينيم.
وي بــا بيــان اينكه تــا قبــل از تحوالت 
اقتصادي كشــور، در طول 4 سال اخير هر 
سال با افزايش مســتمري بازنشستگان بر 
اســاس نرخ تورم مواجه بوديم افزود: اين 
افزايش به منظور جبران بخشــي از فاصله 

حقوقي بازنشستگان با ايام كار آنها بود.
تاج الديــن در خصــوص گاليــه معادن 
اســتاندار در مورد "هتل  هما" كه وعده آن 
داده شد اما تحقق نيافت اظهار كرد: زماني 
كه اين هتل را قول دادند، زير ســاخت ها 
فراهم نبــود و در ادامه راه دچار مشــكل 
شديم اما ســازمان تالش مي كند اين اقدام 

مورد نياز استان را به سرانجام برساند.
معــاون امور اســتان هاي ســازمان تأمين 
اجتماعي نيز گفت: سازمان تأمين اجتماعي 
با خدمات اجتماعي ســر و كار دارد و از 
كه  اســت  اجتماعي  نهادهاي  بزرگتريــن 
بــا خانواده 40 ميليوني بــه مراكز مختلف 

خدمات مي دهد.
قائم موهبتي با بيان اينكه متأســفانه برخي 
مديــران فقط در شــعار و تيتر خدمت بر 

مردم را بيان مي كننــد افزود: گاهي برخي 
مديران از حداقل هايي مثل لبخند هم دريغ 

مي كنند.
وي تأكيــد كرد: مردم مــا محتاج خدمت 
صادقانه از حســن تدبير تا حســن خلق 
هســتند و ميــز خدمت هم دنبــال همين 

موضوع است.
در ادامه معاون اقتصادي و توســعه نيروي 
انساني استاندار همدان نيز گفت: مدير كل 
ســابق تأمين اجتماعي استان همدان نمونه 
بارز يك خدمتگزار صادق و پاكدســت و 
جامع االطراف بود كه از اين نوع افراد بنده 

در دوران خدمت خود كمتر ديدم.
رضا قياســي با اشــاره به اينكــه كار بنده 
افزود:  اســت،  مديران  عملكــرد  ارزيابي 
خوشــبختانه كارمندان همدان طبق برخي 
اخبار جزء پاكدست ترين و با ضابطه ترين 
كارمندان بوده و كمترين رشوه را دريافت 

كردند كه اين جاي تقدير دارد.
وي گفــت: آقاي عســگري را بــه عنوان 
ركوردار مديريت مردمــي و با اخالق در 
اســتان معرفــي مي كنم و اميــدوارم مدير 

جديد نيز راه ايشان را در پي بگيرد.
از  گلــه  اظهــار  بــا  ادامــه  در  قياســي 
اجتماعــي  تأميــن  ســازماني  مســئوالن 
ــه  ــوري ب ــفر رياســت جمه ــت: در س گف
ــا" در  ــل هم ــگ "هت ــدان كلن ــتان هم اس
اســتان زده شــد و زمينــي كــه متعلــق 
ــد  ــري گردي ــر كارب ــز تغيي ــود ني ــه آن ب ب
بــراي ســاخت ايــن هتــل بــه مــردم 

وعــده داديــم امــا تحقــق نيافــت و شــهر 
گردشــگري همــدان بــا خيــل عظيــم 
گردشــگر از ايــن موهبــت بي نصيــب 
ــردم از  ــا و م ــه م ــن مطالب ــذا اي ــد، ل مان
ســازمان اســت چــرا كــه نمي توانيــم 

ــم. ــردم بدهي ــه م ــده دروغ ب وع
مديــر كل ســابق تأميــن اجتماعــي اســتان 
ــه اينكــه اســتان همــدان  ــا اشــاره ب ــز ب ني
ــي و  ــده اصل ــه ش ــزار بيم داراي 240 ه
ــه در  ــر اســت ك ــزار مســتمري بگي 46 ه
كل 744 هــزار نفــر از جمعيــت را تحــت 
پوشــش دارد گفــت: اســتان داراي 22
ــزار و  ــال و 16 ه ــزار و 600 كارگاه فع ه

600 كارگاه نيمه فعــال اســت.
محمدعســگري از افزايــش وصولي هــا 
تــا خــرداد مــاه خبــر داد و گفــت: در ايــن 

ارتبــاط اســتان ســوم كشــور هســتيم.
ــاط  ــع ارتب ــن از 5 درصــد قط وي همچني
ــه شــدن  بيمــه بيــكاري مشــمولين و روان
بيمــه  افزايــش  كار،  بــازار  بــه  آنهــا 
10 ميــزان  بــه  اختيــاري  و  اجبــاري 

ــدي  ــر داد و گفــت: در رتبه بن درصــد خب
ــتان  ــعبه اس ــال 96 از 11 ش ــرد س عملك
ــه اول و دوم  ــن رتب ــار و اللجي ــعبه به ش

ــد. ــب كردن ــور را كس كش
وي ادامــه داد: خوشــبختانه وصولي ها در 
نهايت احترام به كارفرمايان انجام و صداي 

اعتراض متوجه سازمان نشد.
اســتان  كارفرمايــان  نماينــده  فالحــي 
ــب و كار  ــت كس ــود وضعي ــه رك ــز ب ني

ــادي  ــرايط اقتص ــاظ ش ــه لح ــتان ب در اس
پرداخــت و گفــت: جــداي از ركــود، 
واردات  تســهيالت،  كمبــود  تحريــم، 
نشــدن  اجرايــي  ارز  قيمــت  بي رويــه، 
يارانــه توليــد چرخــه اقتصــاد واحدهــا را 
كنــد و باعــث شــده كــه اقســاط وام هــاي 

ــد. ــق بيفت ــه تعوي ــي ب دريافت
هــم  دولــت  حتــي  داد:  ادامــه  وي 
واحدهــاي  بــه  را  خــود  بدهي هــاي 
ــا  ــت ام ــرده اس ــي پرداخــت نك خصوص
بــا وجــود ايــن همــه مشــكل رابطــه بيــن 
ــرار  ــي برق ــن اجتماع ــان و تأمي كارفرماي

ــت. اس
وي از زاويه  داشــتن قوانين جديد با قوانين 
قبلي ســخن گفت و افزود: در اين برهه كه 
كارفرمايان در گرداب مشــكالت نقدينگي 
هستند پيشنهاد مي شــود سازمان با شركاي 
تأميــن اجتماعي خــود به جــاي صدور 
اخطاريه، از تعطيلــي واحدهاي جلوگيري 
كنــد چرا كه بــا تعطيلي يــك واحد، حق 
بيمه اي عايد ســازمان نمي شود هيچ، بلكه 
سازمان بايد به خيل عظيم بيكاران نيز بيمه 

بيكاري پرداخت كند.
ــي  ــوي بوم ــماعيل نب ــم اس ــن مراس در اي
ــا حكــم رئيــس ســازمان مديــر  همــدان ب
ــد. وي  ــدان ش ــي هم ــن اجتماع كل تأمي
فارغ التحصيــل رشــته اقتصــاد و امــور 
ــر  ــود مدي ــم خ ــن حك ــي و در آخري مال
ســابق تأميــن اجتماعــي شــعبه 12 تهــران 

ــوده اســت. ب

تغيير مديريت در تأمين اجتماعي 
پس از يك دهه

■ عسگري بازنشسته جاي خود را به اسماعيل نبوي مدير بومي داد

تصحيح انتقادى كتاب 
دوم «قانون در طب» 
منتشر مى شود
 تصحيــح انتقادى كتــاب دوم «قانون در 
طب» بوعلى سينا به اتمام رسيده و تا پايان 

سال منتشر مى شود.
مســئول روابط عمومى و امور بين الملل 
بنياد علمى و فرهنگى بوعلى ســينا گفت: 

به تازگى تصحيح انتقادى كتاب اول قانون 
منتشر و رونمايى شد و اكنون كتاب دوم در 

دست انتشار است.
 توكل دارايى افــزود: «قانون در طب» اثر 
فاخر شــيخ الرئيس بوعلى سينا شامل پنج 
كتاب اســت و كار تصحيــح آن را دكتر 

نجفقلى حبيبى انجام مى دهد.
دارايى درگفت و گوى اختصاصى با ايرنا 
اظهار داشت: بوعلى سينا در كتاب اول به 
كليات علم پزشكى پرداخته و بيشتر نگاه 

فلسفى به مقوله انسان دارد و در كتاب دوم 
به معرفى انواع داروها پرداخته است.

مســئول روابــط عمومى و امــور بين 
الملــل بنياد بوعلى ســينا خاطرنشــان 
كــرد: در اين كتاب ويژگى ها، شــيوه 
تركيــب، مصرف و نگهدارى داروها به 
صورت بســيار ســاده و خالصه دسته 

است.  شده  بندى 
وى با بيان اينكه دكتر حبيبى براى تصحيح 
كتاب دوم قانون به هفت نسخه استناد كرده 

اســت، گفت: قديمى ترين نســخه مورد 
استفاده اين محقق نسخه اى از باكو است 
كه در كتابخانه مرعشى نگهدارى مى شود.

كتاب «قانــون در طــب» مهمترين كتاب 
جامع پزشــكى است كه ســالها به عنوان 
مرجع پزشكى در دانشــگاه هاى اروپايى 

تدريس مى شد. 
در فهرســت ها و منابع تاريخى افزون بر 
500 كتاب، رساله، مقاله به ابن سينا نسبت 

داده و از آن او دانسته  اند. 

 قيمــت ميوه هــاى پاييــزى ارزانتر از 
ميوه هاى تابستانى خواهد بود.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار اظهار داشــت: 
كمبود بار ميوه هاى تابستانى و خساراتى كه 
بر آن وارد شد موجب گرانى قيمت ميوه در 
فصل بهار و تابستان شد اما قيمت ميوه هاى 

پاييزى به اين روال نخواهد بود.گفت: 
عليرضا شــمس تصريح كرد: خوشبختانه 
ميوه هاى پاييزى به اندازه كافى وجود دارد 
و قيمت آن نيز بــراى مصرف عموم مردم 

مناسب خواهد بود.
وى در گفت وگو با تســنيم با بيان اينكه در 
حال حاضر قيمت هركيلو سيب درختى و 
نارنگى در بازار همدان 6 هزار تومان است، 

ابراز كرد: پيش بينى مــى كنيم قيمت اين 
ميوه ها در روزهاى آينده كاهش يابد.

وجود دالالن و واسطه هاى سودجو موجب 
گرانى قيمت گوجــه فرنگى براى مصرف 

كنندگان شده است
شــمس با بيان وجود دالالن و واسطه هاى 
سودجو موجب گرانى قيمت گوجه فرنگى 
شده است، گفت: حداكثر قيمت گوجه در 
خرده فروشان همدان به 4500 تومان رسيده 
اســت و اگر بيش از اين مبلغ فروخته شود 

گرانفروشى است.
وى بــا بيان اينكه برخى مــردم از فروش 
گوجه فرنگى در برخــى مغازه ها با قيمت 
7 هزار تومــان خبر مى دهنــد، ابراز كرد: 

هيچ توجيــه منطقى براى فروش گوجه به 
اين قيمت وجود ندارد و گران فروشــى و 

تخلف است.
گوجه  گرانى  اصلــى  عامل  صادرات 

فرنگى است
رئيــس اتحاديه ميوه و تره بــار همدان با 
تاكيد بر اينكه مهم ترين علت گرانى گوجه 
فرنگى در همــدان صادرات بيش از اندازه 
اين محصول بوده اســت، تصريح كرد: از 
طرفــى هم هزينه هاى ســربار مانند هزينه 
بسته بندى، سبد و حمل ونقل افزايش يافته 

وموجب گرانى آن شده است.
شــمس عنوان كــرد: وجود واســطه هاى 
ســودجو و دالالن نيز از ديگر علل گرانى 

گوجه فرنگــى در بازار همدان اســت به 
طوريكه يك محصول تا زمانى كه به دست 
خرده فروش و در نهايت مصرف كنندگان 

برسد، چندين دست چرخيده است.
وى گفت: نظام توزيع ما نادرســت است 
و تازمانى كه نظام بيمار ما اصالح نشــود 
و واسطه ها حذف نشــوند، وضعيت ما به 

همين شكل خواهد ماند.
رئيــس اتحاديه ميــوه و تره بــار همدان 
بــا بيان اينكه اين واســطه هاى ســودجو 
شناسنامه دار نيستند و كد اقتصادى ندارند، 
ابراز كــرد: بايد فاصله بيــن توليدكننده تا 
مصرف كننده كمتر تــا قيمت محصوالت 

گران نشود.

كمبود قطعات خودرو
 و روغن موتور در بازار

 قطعات چينى يا ايرانى موجود در بازار با كيفيت پايين و با قيمتى 
نجومى به دست مصرف كننده مى رسد.

رئيس اتحاديه تعميركاران خودروى همدان با بيان اينكه قطعات چينى 
درجه يك و دو داراى كيفيت بهترى نسبت به قطعات ايرانى هستند، 
ادامه داد: قطعات ايرانى ابتدا كيفيت خوبى داشتند اما در حال حاضر 
قطعه سازان با مشكالتى در زمينه تأمين مواد اوليه و مشكالت نقدينگى 
مواجه هســتند و به همين علت كيفيــت توليدات داخلى تقليل يافته 

است. 
جمشــيد چهاردولى با تأكيد بر اينكه قطعات ايرانى در دســترس تر 
از قطعات چينى هســتند، يادآور شد: در زمينه قطعه با كمبود مواجه 
هستيم چرا كه با شرايط موجود كشور كه قيمت ها نوسان دارد، قطعه 

به ميزان كم و با قيمت هاى باالتر خريد و فروش مى شود. 
رئيس اتحاديه تعميركاران خودروى با بيان اينكه در زمينه بازار روغن 
نيز با كمبود مواجه هســتيم، به ايســنا گفت: شركت هاى روغن اگر 
توزيع گســترده داشته باشند هم قيمت ها به ثبات مى رسد و هم بازار 
بــا كمبود مواجه نخواهد بود.  وى تصريح كرد: در بازار روغن نيز با 
احتكار مواجه هســتيم و خريد و فروش به حداقل ميزان خود رسيده 
است چرا كه فروشندگان با شرايط موجود اجناس خود را نگهدارى 
مى كننــد و فروش كمى دارنــد.  چهاردولى تأكيد كرد: گمرگات اگر 
قطعــات را ترخيص كنند و در بازار توزيع شــود هم كمبود بازار را 

جبران مى كند و هم باعث ثبات قميت مى شود. 

قيمت ميوه هاى پاييزى ارزانتر از ميوه هاى تابستانى مى شود

 صادرات عامل اصلى گرانى گوجه فرنگى

خبـر

1- تالش براي بســتن پرونده پتروشيمي هگمتانه ادامه دارد. گفته 
مي شود اســتاندار و برخي مســئوالن همچنان پيگير تعيين تكليف 
پروژه 15 ســاله در استان هســتند. گويا علي رغم وعده هاي داده 
شده، مشــكل اين واحد هنوز پابرجاســت. گفتني است نيكبخت 
در دوران اســتانداري خود، بيشترين انرژي را براي راه اندازي اين 

واحد هزينه كرده است.
2- كارگاه و ساخت وســاز در محوطه عمــارت «نورمهال» تعطيل 
شده اســت. گفته مي شود با اعتراض شــهروندان و رسانه ها مبني 
بر حفظ و احياي بناهاي تاريخي در همدان، شــوراي شــهر اقدام 
به ممانعت از ساخت وســاز در اين محوطه كرده اســت. گويا قرار 
است تا زمان تعيين تكليف حريم اين بناي تاريخي، كارگاه عمراني 
تعطيل شــود. گفتني اســت در يكســال گذشــته تخريب بناهاي 

تاريخي و ميراثي در اســتان چندين بار تكرار شده است.
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تعريض و جداسازى الين رفت و برگشت
 گردنه اسدآباد

 مديــر اداره راهــدارى و حمل ونقــل جــاده اى شهرســتان اســدآباد از در دســت 
تعريــض بــودن و جداســازى اليــن رفــت و برگشــت گردنــه حادثه خيــز اســدآباد 

خبــر داد.
ساســان رســتمى در گفت وگــو بــا ايســنا، اظهــار كــرد: قــرارداد عمليــات تعريــض 
ــكار بســته شــده  ــا پيمان ــه اســدآباد ب ــن رفــت و برگشــت گردن و جداســازى الي
ــان  ــون توم ــارد و 600 ميلي ــر 8 ميلي ــزون ب ــراردادى اف ــا ق ــكار موردنظــر ب و پيمان

پــروژه فــوق را آغــاز كــرده اســت.
ــه  ــزود: در مرحل ــر اف ــول 15 كيلومت ــه ط ــدآباد ب ــه اس ــه گردن ــاره ب ــا اش وى ب
ــر  ــن رفــت و برگشــت 9 كيلومت ــرارداد طــول تعريــض و جداســازى الي اول ق
ــاد  ــرارداد انعق ــه دوم ق ــرارداد اول مرحل ــام ق ــا اتم ــه ب ــوده ك ــر ب و 200 مت

ــد شــد. خواه
ــرار  ــوده و ق ــه راه و شهرســازى ب ــوط ب ــروژه مرب ــان اينكــه ايــن پ ــا بي رســتمى ب
ــترين  ــرد: بيش ــح ك ــود، تصري ــول ش ــدارى مح ــه راه ــاده 48 ب ــط م ــت توس اس
ــى  ــز واژگون ــاط حادثه خي ــى از نق ــوان يك ــه عن ــدآباد ب ــه اس ــات در گردن تصادف
ــرح  ــراى ط ــه اج ــوده ك ــه رخ ب ــات رخ ب ــه چــپ و تصادف ــراف ب ــودرو، انح خ

فــوق نســبت بــه كاهــش ايــن ســوانح از نقــش موثــرى برخــوردار خواهــد بــود.
ــايى  ــتان شناس ــاى ســطح شهرس ــز راه ه ــاط حادثه خي ــه نق ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــه داراى برنامه هــاى  ــراى مرتفــع شــدن مشــكالت ايــن نقــاط وزارتخان شــده و ب
ــد  ــا نيازمن ــن برنامه ه ــراى اجــراى اي ــرد: ب ــح ك بلندمــدت مختلفــى اســت، تصري

ــع هســتيم. ــه موق ــارات ب ــار و تخصيــص اعتب اعتب
ــه  ــبالغ ب ــه داش ــدآباد ب ــون از راه اس ــا كن ــرد: ت ــان ك ــه خاطرنش ــتمى در ادام رس
طــول 26 كيلومتــر، تعريــض 5 كيلومتــر انجــام شــده و 21 كيلومتــر مســير 
باقيمانــده كــه هــر ســاله بــا تخصيــص اعتبــارات ملــى بخشــى از تعريــض مســير 

انجــام مى گيــرد.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل اجراي طرح استقبال از مهر 
در دبستان دخترانه خورشيد پور 

 طرح «استقبال از مهر و نواختن زنگ مهر» به مناسبت بازگشايى 
مدارس و ســال تحصيلى جديد در دبســتان دخترانه خورشيد پور 

واقع در كوى اسالمشهر انجام شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه چهار؛ در راستاى تقويت 
مشاركت شــهردارى با مراكز آموزشــى و مدارس مطابق هرسال، 
همكارى مجموعه شــهردارى براى آماده سازى و پاكسازى مدارس 

براى استقبال از سال تحصيلى جديد انجام شد.
 مدير منطقه چهار شــهردارى همدان گفت: اين طرح با هدف ايجاد 
محيطى سرشــار از پاكيزگى براى ارتقاى روحيه، نشــاط و شادابى 
دانش آموزان در طرح اســتقبال از"بوى مــاه مهر" با انجام عمليات 
رفت و روب و نظافت مســير منتهى به مدارس ،شستشو و نظافت 
محوطه داخلى و خارجى مدارس، حياط و سرويس هاى بهداشتى، 
پاكســازى ديوارها ، نصب و ترميم ســطل هاى زباله و نيمكت از 
سوى تالشــگران حوزه خدمات شهرى و شــهردارى منطقه چهار 

اجرايى گرديد.
 دهبانى صابر افزود: آســفالت و لكه گيرى معابر منتهى به مدرسه، 
هرس درختان،ترميم جداول، شستشــوى جوى هاى مقابل مدارس، 
شستشوى باكس هاى زباله، اليروبى و پاكسازى آبروها و لكه گيرى 

نقاط مورد نياز محوطه، كاشت گل در فضاى داخلى مدرسه و بهبود 
فضاى داخلى حياط و اهداى گل بــه دانش آموزان مركز تحصيلى 
خورشــيد پور از ديگر فعاليت هايى بشــمار مى آيد كه شهردارى 
منطقه چهار در عمليات اجرائى برنامه طرح اســتقبال از شروع سال 

تحصيلى جديد، به انجام رسانده است.
مديــر منطقــه چهــار در پايان گفت: ايــن عمليــات از تاريخ 15
شهريورماه آغاز و طبق برنامه ريزى بعمل آمده  به مدت 16 روز تا 

زمان  بازگشائى مدارس ادامه داشت.
وى ادامــه داد: آموزش و پرورش اســاس يك نظام و يك مملكت 
است و كمك به آموزش و پرورش كمك به نظام و مملكت ماست. 
دانش آموزان عزيز آينده ســازان كشور هستند و بايد در آموزش و 
پــرورش برنامه ريزى خوبى در جهت پــرورش هرچه بهتر دانش 
آموزان انجام شــود تا آينده كشــور را به دانش آمــوزان اين مرز و 

بوم بسپاريم.
فتحى عضو شــوراى اسالمي شــهر همدان نيز  با بيان اينكه دانش 
آموزان آينده ســازان ايران هســتند از شــهردارى منطقه چهار در 
خصوص اقدامات صورت گرفته در سطح منطقه به خصوص كوى 

اسالمشهرتشكر كرد.

آســفالت برخي كوچه هاي شهر مناسب نيست و با وجود اينكه بارها 
با شــهرداري منطقه تماس گرفتيم اقدام نمي شــود. كوچه نصر واقع 
در شــهيد زماني كنده كاري دارد كه آسفالت نشده است چندروز پيش 
كودكــي كه در كوچه با دوچرخه بازي مي كرد به دليل اين كنده كاري 

دچار آسيب شد  لطفا رسيدگي شود.
محمدي 

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

ارتباط دستورالعمل ها جلوي ديد خانواده ها زده شود.
رضايي

كمبود قرص هاى بيماران قلبى در داروخانه هاى همدان
متاســفانه عليرغم اينكه مسئوالن اعالم مى كنند هيچگونه كمبود دارو 
حداقل براى مدت يك ســال وجود ندارد اما در حال حاضر از دوماه 
قبل داروخانه هاى همدان از ارائه داروهاى خاص خوددارى مى كنند تا 
جايى كه داروهاى حياتى بيماران قلبى به ندرت وجود دارد، مسئوالن 

لطفا پيگيرى كنند.
شيرمحمدى

ــن  ــه تأمي ــا موظــف ب ــدارس خانواده ه ــه بازگشــايي م ــا توجــه ب ب
لوازم التحريــر و وســايل الزم بــراي فرزنــدان خــود هســتند متأســفانه 
در شهرســتان كبودراهنــگ قيمت هــا بســيار متفــاوت اســت مغــازه 
قيمــت يكســان نمي دهــد از مســئوالن خواهشــمنديم بــا توجــه بــه 
ايــن گرانــي و مشــكل اقتصــادي مــردم نظــارت بيشــتري بــر قيمــت 

ــند. ــاس داشته باش اجن
جمعي از شهروندان كبودراهنگ 

اطالعيــه

سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى استان همدان

سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى در نظر دارد نسبت به ثبت ملك آقاى 
نوشادى  قديمى  خانه  به  موسوم  منش  نيك  و  داودى  هادى  باخترى،محمد  نوشادى،وراث 
واقع در شهر همدان ابتداى خيابان شريعتى روبروى بانك سپه نبش كوچه ذوالرياستين در 

فهرست آثار ملى ايران اقدام نمايد.
لذا در اجراى قانون راجع به حفظ آثار ملى بدين وسيله از مالك يا مالكين محترم دعوت مى 
گردد حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى با در دست داشتن اسناد و مدارك 
معتبر به اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى استان همدان به نشانى همدان 
است  نمايند.بديهى  مراجعه  نظرى  باغ  نظرى  چهارراه  قزوينى  عارف  خيابان  جهاد  ميدان 
در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر برابر مقررات اقدام و هيچ گونه اعتراضى از مالك يا 

مالكين پذيرفته نخواهد شد.
(م الف  2673)

عمومي  يده  مزا گهي  آ

مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان 

مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان به آدرس كيلومتر 15 جاده كرمانشاه دو راهي صالح آباد، روبروي ايست بازرسي در نظر دارد مقدار 18 هكتار زمين ديم واقع 
در داخل مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان را به قيمت 100/000/000 ريال معادل ده ميليون تومان راي يكسال زراعي از مهرماه 1397 لغايت مهرماه 1398 از 

طريق مزايده به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط با شرايط ذيل واگذار نمايد.
1-متقاضيان مي بايست مبلغ 10/000/000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 0219969430007 نزدد بانك ملي شعبه شهرستان بهار بنام 
مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان واريز و اصل فيش واريزي را به همراه قيمت پيشنهادي تأييد و مهر و امضاء فرم آگهي مزايده و مدارك شناسايي را در پاكت 
الك و مهر شده تا هفت روز كاري به جز ايام تعطيل بعد از درج آگهي مزايده پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1397/7/11 به دفتر امور اداري كشتارگاه 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2-به پيشنهادات  مخدوش، مبهم (مبلغ پيشنهادي به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود) فاقد سپرده و فاقد مدارك خواسته شده و خارج از موعد مقرر 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضيان ضمن بازديد از محل مورد نظر با تأييد و مهر و امضاء اين فرم اطالع خود را از شرايط و موضوع مزايده اعالم و در صورت بريده شدن حق هر گونه 

اعتراض و بهانه اي را از خود سلب مي نمايند.
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد كشتارگاه باقي خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مزايده سپرده ايشان به نفع 

كشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و براي نفر دوم نيز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد مي گردد.
5-كل مبلغ اجاره ساليانه در هنگام عقد قرارداد از برنده مزايده وصول خواهد شد.

كليه هزينه هاي شخم، كاشت، نگهداري، برداشت و... بر عهده برنده مزايده مي باشد و كشتارگاه در اين خصوص هيچ مسئوليتي ندارد.
7-كشتارگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مختار خواهد بود.

مورد  و  مفتوح  همدان  دام  صنعتي  كشتارگاه  مركز  مديريت  دفتر  محل  در  صبح  ساعت 10  رأس  مورخ 1397/7/12  پنجشنبه  روز  در  رسيده  8-پيشنهادات 
رسيدگي قرار مي گيرد و نتيجه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1397/7/14 اعالم مي گردد.

9- هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

چند برگ سفيد و سربرگ دار همراه با مهر 
شركت پيش سازان تنش غرب از مورخ شهريور 
ماه سال 1396 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

قابل توجه مؤديان محترم 
ماليات بر ارزش افزوده

مهلــت ارائه الكترونيكــى اظهارنامه 
ــزوده دوره  ــر ارزش اف ــات ب مالي
ــامانه  ــق س ــتان 1397 از طري تابس
www.evat.ir حداكثــر تــا 15 
مهــر مــاه ســالجارى مــى باشــد.

(م الف 2680)
35019-021 ستاد خبرى دفتر مركزى حراست

 1526 مركز ارتباط مردمى  

دهيارى سيمين

يده مزا گهي  آ
دهيــارى ســيمين بــر اســاس مجــوز 
 95/43/322/31418 شــماره  
در نظــر دارد يــك دســتگاه تراكتــور 
ســام 70 مــدل 85 از طريــق مزايده 

كتبــى واگــذار كنــد.
ــراى  ــمنديم ب ــان خواهش از متقاضي
ــا شــماره  ــات بيشــتر ب كســب اطالع
تمــاس   09188193058 تلفــن  
ــه  ــارى ســيمين مراجع ــه دهي ــا ب و ي

ــد. نماين

دهيارى روستاى اختاچى

آگهـي مزايـده
ــر  ــى در نظ ــتاى اختاچ ــارى روس دهي
ــل دار  ــور بي ــتگاه تراكت ــك دس دارد ي
مــدل 1389 و تريلــى دوچــرخ  خــود را 
از طريــق مزايــده عمومــى بــه فــروش 

برســاند.
 شــركت كننــدگان مــى تواننــد بــراى 
ــنهادى  ــت پيش ــل قيم ــد و تحوي بازدي
ــا  بــه دهيــارى روســتا مراجعــه و يــا ب
ــل آگهــى، تمــاس  شــماره تمــاس ذي

ــد. حاصــل فرماين
الزم بــه ذكــر اســت 5 درصــد قيمــت 
پيشــنهادى را بــه شــماره حســاب 
0107189463001 دهيــارى اختاچــى 

ــد. ــز نماين واري
مدت شركت در مزايده از تاريخ انتشار 

10 روز مى باشد.
(09183199642)

 مشــكل تأمين كاغذ وعده داده شده در 
مردادماه تاكنون در اســتان حل نشده است 
و مطبوعات همچنان با قيمت هاي بازار آزاد 
كاغذ خود را تأمين مي كننــد. اين در حالي 
اســت كه پيــش از اين وعــده تأمين كاغذ 
يارانه اي براي مطبوعات داده شد و حواله هاي 
5 تني نيز براي برخي نشريات متقاضي صادر 
گرديد، اما بر اساس اطالعات موجود تاكنون 
هيچكدام از حواله هاي صادره تبديل به كاغذ 
نشده اســت و همچنان علي رغم واريز مبلغ 
از سوي برخي از مطبوعات كاغذي تحويل 
نشده اســت. در شرايطي كه قيمت كاغذ در 
طول يكســال گذشته نزديك به 4 برابر شده 
است، اظهارنظر عجيب مديركل ارشاد استان 
و معاون فرهنگي وي روز گذشته با واكنش 
رسانه ها مواجه شــد. اظهارنظري كه در آن 
مديركل ارشاد بدون اشاره به مصداق خاص 
از فروش حواله هــا در بازار آزاد خبر داده و 
معاون وي نيز در مصاحبه با ايســنا در حالي 
افزايش مبالغ را ناچيز شــمرده اســت كه به 
علت نبود كاغــذ حواله ها در حد يك برگه 
كاغذي و به صورت نمادين در دست مديران 

مسئول باقي مانده است. 
الزم به ذكر است با توجه به انتشار نشريات 
اســتان در چاپخانــه همدان و اعــالم اين 
چاپخانه، تاكنون هيچگونــه كاغذ يارانه اي 
براي چاپ به اين واحد از ســوي نشريات 
تحويل داده نشــده است وتنها يك حواله 5

تني متعلق به روزنامه همدان پيام به سرانجام 
رسيده است.بر اساس خبر منتشر شده از ايرنا  
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان گفته 
است مشــكل تامين كاغذ مطبوعات همدان 

مدتها پيش حل شده است
عليرضــا درويش نژاد گفت: با حمايت هاى 
صورت گرفته مشكل كمبود كاغذ مطبوعات 
اين اســتان از مدت ها پيش مرتفع شــده و 
معضلى به نام كمبود كاغذ در همدان وجود 
ندارد. وى در شــوراى اطالع رسانى استان 
همدان اظهار داشــت: پيگيرى هاى بسيارى 
درباره كمبود كاغذ مطبوعات در استان همدان 
صورت گرفت واكنون نياز مطبوعات برطرف 

شده است. 
درويش نژاد افزود: براى هر نشريه ميزان پنج 
تــن كاغذ اختصاص و ايــن موضوع اطالع 
رسانى شد و در راستاى حمايت از نشريات 

هزينه كاغذ نيز تقسيط شده است. 
وى  با اشــاره به حمايــت اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى همدان از مطبوعات استان 
گفت: برخى براى دريافت اين سهميه اقدام 

نكرده اند، برخى نيز حواله كاغذ را دريافت 
كرده و فروخته اند. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى همدان تاكيد كرد: مشكل كاغذ از 
مدت ها پيش در همدان حل شــده و هيچ 
گونه كمبودى در ايــن زمينه نداريم. وى به 
كمبود مواد اوليه چاپخانه ها نيز اشاره كرد و 
افزود: اين ملزومات خارج از حيطه وزارت 
فرهنگ و ارشاد بوده و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت در اين باره پيگيرى مى كند. 
در  همدان  نشريات  كاغذ  سهميه   

حال توزيع است
معــاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان همدان هم  ادعاى مديرعامل 
خانه مطبوعات اســتان همدان مبنى بر عدم 
دريافت حتى يك كيلو كاغذ دولتى توســط 

نشريات را رد كرد.
مجيد فروتن در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينكه نشــريات براى دريافت سهميه كاغذ 
موظف به ثبت نام و واريز مبلغ تعيين شــده 
بودند، ادامه داد: نشــرياتى كه ثبت نام كردند، 
ســهميه خود را دريافت كــرده و به مابقى 
ثبت نامى ها نيز تا پايــان هفته جارى تحويل 

داده مى شود.
وى با بيان اينكه هزينه ســهميه كاغذ نسبت 
به سال گذشته افزايش ناچيزى داشته است، 
افزود: اين مبلغ واريزى براساس تعرفه دولتى، 
حمل ونقــل، نــوع كاغذ، مقدار مــورد نياز 
نشــريات و حق انباردارى تعيين مى شود و 

مطابق با نرخ دولتى است.
فروتن د رباره يارانه كاغذ نيز خاطرنشان كرد: 

نشــرياتى كه اعالم وصول 3 ماهه اول چاپ 
خود را در ســامانه ثبت كرده اند، يارانه كاغذ 
دريافت مى كنند.وى تصريح كرد: آمار چاپ 
نشريات د ر 6 ماهه نخست امسال در مقايسه 
با سال گذشته تفاوتى ندارد و نشريات همانند 
گذشته به فعاليت خود ادامه داده و تنها زمان 

توزيع آنها متغير بوده است.
معــاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان در پايان گفت: در 6
ماهه نخست امسال درخواست براى صدور 
مجوز پايگاه خبرى و نشريات مكتوب داشتيم 

كه در دست بررسى است.
 دعوا سر كاغذ ادامه دارد

مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان  هم 
گفت: نشريات استان توانايى پرداخت مبلغ 
خريد كاغــذ به صورت نقــدى و يكجا را 

ندارند.
مهرداد حمزه تصريح كرد: در اســتان همدان 
هيچ نشــريه اى حواله خريــد كاغذ خود را 
به فروش نرســانده و اگر كسى سندى مبنى 

برفروش حواله دارد، آن را ارائه كند. 
مدير اجرايى روزنامه سپهر غرب نيز درباره 
وضعيت تأمين كاغذ اين نشريه به خبرنگار 
ايســنا اعالم كرد: مبلغ حواله خريد كاغذ را 
پرداخت كرده ايم اما تــا به امروز حتى يك 

برگ كاغذ هم دريافت نكرده ايم.
كاشى با اشــاره به اينكه 5 تن كاغذ، از قرار 
كيلويى 5100 تومان خريدارى و مبلغ آن را 
به صورت نقدى پرداخــت كرده ايم، درباره 
دريافت حواله ادامــه داد: در قرارداد تحويل 
حواله، قيد شــده كه رســانه 3 روز پس از 
تحويل براى پرداخت مبلغ فرصت دارد و 15
روز بعد از پرداخت مبلغ، كاغذ تحويل داده 
مى شود اما اكنون با وجود گذشت 25 روز از 

زمان واريز، كاغذى تحويل نگرفته ايم.
وى با اشــاره به كمبود كاغذ در استان افزود: 
نشريه بايد در 8 صفحه مطالب خود را چاپ 
كند اما به علت صرفه جويى در مصرف كاغذ 

چاپ خود را به 4 صفحه كاهش داده ايم.
مديــر اجرايى روزنامه ســپهر غرب يادآور 
شد: دقيقا 3 روز است كه كاغذ روزنامه تمام 
شــده و مطالب خود را در كاغذ سفيد چاپ 

مى كنيم.

نشريات استان همچنان كاغذ خود را از بازار آزاد تهيه مي كنند

كاغذ يارانه اي فقط شعار است

سرانه فضاى كتابخانه هاى مالير 
افزايش يابد

 معاون اســتاندار همــدان و فرماندار ويژه مالير با اشــاره 
بــه اهميت و جايگاه كتاب و كتابخوانى گفت: ســرانه فضاى 
كتابخانه هاى اين شهرســتان پايين است و بايد به بيش از 11

هزار مترمربع افزايش يابد.
به گزارش ايرنا باب ا...فتحى در نشست مشترك انجمن كتابخانه 
هاى عمومى شهرستان مالير اظهار داشت: در حال حاضر سرانه 
فضاى كتابخانه اى در مالير پنج هزار و 500 مترمربع است كه 
بــا افزايش 6 هزار و 500 مترمربع فضاى كتابخانه اى، بايد اين 

كمبود سرانه را جبران كنيم.
وى با بيــان اينكه كتاب همانند ديــن و فرهنگ مرز نمى 
شناســد، خواستار استفاده از ظرفيت دستگاه هاى اجرايى، 
خيران و مردم براى افزايش ســرانه فضــاى كتابخانه اى 
مالير شــد و افزود: شــاخص هاى كتاب و كتابخوانى در 

يابد. ارتقا  بايد  مالير 
فرماندار ويــژه مالير گفت: با پيگيرى يكى از نمايندگان مالير 
قرار اســت با همكارى بانك پاســارگاد 6 بــاب كتابخانه در 
روســتاهاى پر جمعيت اين شهرســتان ايجاد شود كه نيازمند 

پيگيرى مجدانه است.

تأمين  وعده  اين  از  پيش 
براي  يارانــه اي  كاغــذ 
مطبوعــات داده شــد و 
حواله هــاي 5 تنــي نيز 
نشــريات  برخي  بــراي 
گرديد،  صــادر  متقاضي 
اطالعات  اســاس  بر  اما 
هيچكدام  تاكنون  موجود 
از حواله هاي صادره تبديل 
و  است  نشــده  كاغذ  به 
همچنــان علي رغم واريز 
مبلــغ، كاغــذي تحويل 

نشده است

افزايش مراجعه به كمپ هاى
 ترك اعتياد در همدان

  معاون امور فرهنگى و پيشــگيرى اداره كل بهزيستى استان از رشد 
آمار مراجعه به كمپ هاى ترك اعتياد در 6 ماهه نخست امسال نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
اميــر كوكائيان درباره افزايش آمار مراجعه به كمپ ها، تصريح كرد: در 
سال گذشته 40 كمپ در استان همدان وجود داشت اما به علت اجراى 
طرح كرامت در استان، 4 كمپ ديگر نيز بازگشايى شد كه اين موضوع 

باعث افزايش آمار مراجعه به كمپ ها شده است.
وى با بيان اينكه پزشكان حاضر در كمپ، مسئول فنى شناخته مى شوند 
و پذيرش و مراقبت از بيماران جزء مسئوليت آنها است، گفت: صدور 
مجوز و نظارت بر كمپ ها بر عهده بهزيســتى است به طوريكه در 6
ماهه نخست امسال درخواست براى صدور مجوز داشتيم اما با توجه به 

شاخص ها و عدم نياز استان با آنها موافقت نشده است. +
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بـرخبر
خ رايزنى روساى جمهورى اسالمى ايران و تركيه 

 روســاى جمهــورى اســالمى ايــران و جمهــورى تركيــه دربــاره مهمتريــن 
ــر  ــادل نظ ــو و تب ــى، گفــت و گ ــن الملل ــه اى و بي ــه، منطق مســايل دوجانب

كردنــد. 
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حجــت االســالم حســن روحانــى 
و رجــب طيــب اردوغــان روســاى جمهــورى اســالمى ايــران و جمهــورى 
ــه،  ــايل دوجانب ــن مس ــاره مهمتري ــورك درب ــنبه در نيوي ــر دوش ــه عص تركي

منطقــه اى و بيــن المللــى، گفــت و گــو و تبــادل نظــر كردنــد.
 روحانــى و اردوغــان در ايــن گفــت و گــو تاكيــد كردنــد كــه هيــچ مانعــى 
بــراى گســترش و تعميــق همــكارى هــاى دو كشــور وجــود نــدارد و تمــام 
تــالش خــود را بــراى توســعه همــه جانبــه ايــن همــكارى هــا در راســتاى 

منافــع دو ملــت، بــكار مــى گيرنــد

ايران خواهان آينده اى بهتر و امن تر براى 
افغانستان است

 رئيس جمهــور بــا تاكيد بر اينكه "ايران اســالمى خواهــان آينده اى بهتر، 
توسعه يافته تر و امن تر براى افغانستان است"، اظهار كرد: توسعه روابط تهران و 

كابل در همه عرصه ها به نفع دو ملت است.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمســلمين حسن روحانى عصر دوشنبه در 
ديدار «عبدا... عبدا...» رئيس هيات اجرايى دولت افغانستان، با بيان اينكه "همه 
بايد براى ريشــه كنى تروريسم در منطقه تالش كنند"، گفت: امنيت كشورهاى 
منطقه و از جمله ايران و افغانستان به يكديگر گره خورده و حضور بيگانگان در 

اين منطقه به ضرر همه ماست.
رئيس جمهور روابط اقتصادى، همكارى در تامين امنيت مرزها و تشويق بيشتر 
بخش خصوصى براى گسترش روابط تجارى را مورد تاكيد دو دولت برشمرد.

خواب آشفته ترامپ و پمپئو براى ديدار با مقامات 
عالى ايران تعبير نخواهد شد

 مشــاور مقام معظم رهبرى در امور بين الملل درباره درخواســت ترامپ و 
مايك پمپئو براى مذاكره با مقامات ارشد و عالى رتبه ايران اظهاركرد: اين خواب 

آشفته ترامپ و وزير خارجه اش هرگز تعبير نخواهد شد و اين قطعى است.
به گزارش خبرنگار ايســنا، على اكبر واليتى در جمع خبرنگاران در حاشــيه 
همايش هفته دفاع مقدس در دانشگاه ازاد اسالمى در رابطه با تحريم هاى آمريكا 
كه حوزه نفت و بانكى را شامل مى شود و از آبان ماه اتفاق مى افتد، گفت: امكان 
ندارد كه فروش نفت ايران با فشــار آمريكا و متحدانشان به صفر برسد. ايران 
تســليم نمى شود شايد در اوايل مشكالتى داشته باشيم،  اما با وجود كشورهايى 
مثل چين، روسيه و يا تركيه و يا كشورهاى دوست ديگر مى توانيم اين مشكل 

را حل كنيم.

بررسى ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام 
تحريم هاى اقتصادى اوايل انقالب

شبنم طهماسبى »
 تحريم عليه ايران به مجموعه اقداماتى از ســوى قدرت هاى جهان 
اطالق مى شود كه در جهت مجازات حكومت ايران با وادار كردن اين 

كشور به انجام يا عدم انجام عملى به كار گرفته شده است.
عمده تحريم ها عليه ايران پس از وقوع انقالب 57 بعد از اشغال سفارت 
امريكا در تهران شــكل گرفت . امريكا نيز در ســال 1980 تحريمات 
اقتصادى وسيعى را در واكنش به تصرف سفارت امريكا  در تهران عليه 

ايران وضع نمود . 
 تحريم اقتصادى امريكا

يك بررسى اجمالى از تاريخ تحريم هاى اقتصادى در سطح جهان نشان 
دهنده ان است كه دولت امريكا همواره بزرگ ترين سهم را در كاربرد 

سياست تحريم اقتصادى داشته است.
اولين تحريم ايران توسط امريكا در زمان پيروزى انقالب در سال 57 رخ 
داد تحريم صنعت نفت در اين مقطع از طريق كارشناسان خارجى، عدم 
تامين قطعات زير ساخت اين صنعت و نيز تخليه كليه اطالعات كشف 
منابع جديد نفتى اغاز شــد به گونه ايى كــه صادرات روزانه 4 ميليون 
بشكه نفت قبل انقالب به يك باره به زير يك ميليون بشكه نفت رسيد.

اين امر ســبب كاهش عرضه و متعاقبا افزايش قيمت نفت نشد و ج ا 
با به دســت اوردن ابتكار عمل بازار جديدى را به روى خود گشود و 

جان سالم به در برد
اولين تحريم اقتصادى امريكا عليه ايران در ســال 1980 در واكنش به 
گروگان گيرى ســفارت امريكا انجام گرفت اين تحريم قرارداد فروش 
صدها ميليون دالر تجهيزات نظامى را كه در زمان محمدرضا پهلوى به 
امضا رسيده بود لغو و فروش تجهيزات نظامى به ج ا را غير قانونى نمود 
12 ميليون دالر دارايى هاى دولت ايران در امريكا را مصادره نمود و كليه 

مبادالت تجارى بين ايران و امريكا را ممنوع كرد.
هم جنين دولت امريكا كليه مناسبات ديپلماتيك خود را با ج ا را قطع 
كرد و متعاقبا با چندين كشــور از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن به امريكا 
پيوستند و فروش تجهيزات نظامى و اعطاى وام به ج ا را ممنوع كردند 

و خريد نفت از ايران را متوقف ساختند 
با وجودى كه اين تحريم ها در 19 ژانويه 1981 پس از ازادى گروگان 
ها به ظاهر لغو شــد و دولت هاى اروپايى از ادامه تحريم ايران دست 
كشيدند اما امريكا برخالف تعهدات خود در بيانيه الجزاير مبنى بر لغو 
تحريم و مداخله نكردن در امور داخلى ايران هم چنان به اعمال تحريم 
عليه ج ا ادامه دادند. به طور كلى تحريم هاى اقتصادى خود در دو بخش 

ممنوعيت مالى و تجارى قابل دسته بندى است.
هدف از تحريم برحذر داشــتن كشور تحريم شــده از تعقيب برخى 
سياســت هاى ناخوشايند در اينده است ان چه در پس پرده تحريم ها 
نهفته است نشان دادن تصميم و اراده جهت اقدام است اغلب براى اين 
كه يك كشــور تصميم و اراده خود را به منصه ظهور برساند به وضع 

تحريم ها روى مياورد.
هم چنين اين نكته را نيز بايد در نظر داشــت كه اهداف و داليل ايالت 

متحده در زمان ها و مكان هاى مختلف متفاوت بوده است.
با يك نگاه كلى به تحريم ها وضع شده عليه ج ا از ابتداى انقالب اين 
موضوع را متوجه خواهيم شد كه علت وضع تحريم ها عليه نظام همان 
دليلى است كه تاكنون به خاطر ان عليه ما دست به كودتاى نظامى زده 
اند تحريم ها زمانى از بين خواهند رفت كه يا از دشمن خبرى نباشد و 

يا ما از اهداف خود دست برداريم....
 * كارشناس ارشد انديشه سياسى

اطالع رسانى درباره احكام پرونده هاى 
اقتصادى را سخنگوى قوه قضاييه انجام 

خواهد داد
 رئيس كل دادگسترى اســتان تهران به اظهارات رئيس فراكسيون 
مبارزه با مفاســد اقتصادى مجلس كه به نقل از سخنگوى قوه قضاييه 
از اعدام مفسدان اقتصادى در ميدان آزادى خبر داده بود، واكنش نشان 

داد.
غالمحسين اســماعيلى در گفت وگو با ايسنا، در واكنش به سخنان 
امير خجســته مبنى بر اينكه در جلسه اى كه با سخنگوى قوه قضاييه 
داشــته او از «اجراى حكم اعدام مفسدان اقتصادى در ميدان آزادى 
توسط دســتگاه قضايى» خبر داده، اظهار كرد: من از محتواى جلسه 
ايــن دو بزرگــوار اطالعى ندارم كــه چه بوده و اگر نيازى باشــد 

سخنگوى قوه قضاييه اطالع رسانى خواهند كرد.
وى افزود: احكام اين پرونده ها بعضاً صادر شــده و بعضى ديگر در 
شــرف صدور است، اما اين احكام خصوصاً اگر حكم اعدامى صادر 
شــود كه البته من تا كنون اطالعى از صــدور حكم اعدام ندارم، اين 
احكام اعدام قابل تجديد نظرخواهى در ديوان عالى كشــور است و 
تا زمانى كه فرجام خواهى توســط ديوان عالى كشــور انجام نشده و 
حكم قطعيت پيدا نكرده نمى شود در ارتباط با ماهيت، وضعيت اجرا 

و همچنين در رابطه با محل اجراى حكم اظهار نظر كرد.
رئيس كل دادگســترى استان تهران خاطرنشان كرد: اگر ما بخواهيم به 
عنوان مرجع قضايى در اين حوزه اطالع رســانى كنيم بعد از قطعيت 
دادنامه اين كار صورت خواهد گرفت كه البته با توجه به برگزارى دادگاه 
هاى علنى و استجازه اى كه انجام شده چه بسا احكام قبل از قطعيت هم 
اطالع رسانى شود اما آنچه كه ما در مورد اجرا بخواهيم سخن بگوييم 
موكول به قطعيت اين احكام است.اســماعيلى اضافه كرد: اگر حكمى 
صادر شده باشد كه البته بنده اطالع دقيقى در اين رابطه ندارم، قطعاً اين 
حكم در مورد احكام اعدام قابليت فرجام خواهى در ديوان عالى كشور 

را دارد و بايستى آن زمان اعالم نظر كرد.

شيوه دسترسى به اطالعات مالى جرايم 
پولشويى تعيين شد

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى نحوه و سطح دسترسى به 
اطالعات مالى و ادارى مربوط به جرايم پولشــويى را مشــخص 

كردند.
به گزارش  مهر، نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در جلسه 
ديروز و در جريان رسيدگى به گزارش كميسيون حقوقى و قضايى 
در مورد اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويى با 142 رأى موافق، 
12 رأى مخالــف و 4 رأى ممتنــع از مجموع 245 نماينده حاضر 
در جلســه علنى، تبصره 4 ماده 7 مكرر الحاقــى به اين قانون را 

اصالح كردند.
بر اين اساس نحوه و ســطح دسترسى به اطالعات مالى و ادارى 
مربــوط به جرايم پولشــويى و تأمين مالى تروريســم به موجب 
دستورالعملى است كه توسط شــوراى عالى امنيت ملى تهيه مى 

شود و به تصويب اين شورا مى رسد.
همچنين وكالى ملت با 143 رأى موافق، 9 رأى مخالف و 3 رأى 
ممتنع از مجموع 246 نماينده حاضر در جلسه علنى، تبصره 6 ماده 

9 اين قانون را اصالح كردند.
براســاس اين تبصره چنانچه اين اموال متعلق به غير باشــد و در 
دادگاه صالحه مشخص شــود كه بدون اطالع مالك استفاده شده 
و يا اينكه مالك رضايت نداشــته و اين امــر را به مراجع قانونى 
اعــالم نموده و يا اينكه امكان اعالم نداشــته اســت، به مالك آن 

مسترد مى گردد.

شرط هاي 3 گانه روحانى 
براى انتخاب وزير كار

 سرعت بخشــيدن و پايدار كردن اشــتغال با توجه به تعهدى كه 
دولت داشــته در رابطه با حدود 950 هزار تا يك ميليون شــغل، از 

دغدغه هاى رئيس جمهور است. 
انوشــيروان محســنى بندپى سرپرســت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار فارس در پاســخ به اين  ســؤال 
كه براى وزارت كار از ســوى روحانى با شما صحبت شده است؟ 
و برنامه هــاى خــود را ارائه داده ايد يا خير، اظهارداشــت: راجع به 
اين موضوع بنده صحبت نكنم بهتر اســت اما اصل قضيه اين است 
كــه آقاى روحانى با توجه به حساســيت ايــن وزارتخانه به عنوان 
بزرگترين وزارتخانه اجتماعى، موارد اساســى و با اهميتى را مطرح 

كردند.
محسنى بندپى بر همين اساس تأكيد كرد: اصالح ساختار بنگاه دارى 
كه در وزارتخانه اســت، سرعت بخشــيدن و پايدار كردن اشتغال با 
توجه به تعهدى كه دولت داشــته در رابطه بــا حدود 950 هزار تا 
يك ميليون شــغل، بحث كارورزى در محيط كــه فارغ التخصيالن 
دانشگاهى كه از زمان فارغ التحصيلى شان 3 يا 4 سال مى گذرد، وارد 
محيط كار شوند و در كنار آن، تعهدى كه ما  نسبت به آنها داريم، از 

دغدغه هاى رئيس جمهور هستند.
سرپرســت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در پايان خاطرنشان 
كرد:  مــا هم داريم آنها را انجام مى دهيم و حاال ان شــاهللا اگر انجام 

بگيرد مشكلى نيست.

تالش آمريكا براى هدايت بقاياى داعش از 
ادلب به سوى خاك عراق 

 سخنگوى حشد الشعبى در محور شمال نسبت به تالش آمريكا 
براى هدايت تروريســت هاى داعش از سوريه به سوى خاك عراق 

هشدار داد. 
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،  على الحسينى سخنگوى حشد 
الشــعبى در محور شمال امروز دوشــنبه 2 مهرماه نسبت به تالش 
آمريكا براى ســوق دادن تروريست هاى داعشى از ادلب سوريه به 

سوى خاك عراق هشدار داد.
وى تأكيد كرد كه بايد مرزهاى عراق در موازات ادلب با تدابير شديد 

امنيتى و گشت زنى هاى زمينى و هوايى همراه شود.
ــورت  ــه ص ــمال ب ــور ش ــق مح ــه مناط ــرد ك ــد ك ــينى تأكي الحس
ــر  ــد تدابي ــوريه نيازمن ــراق و س ــرز ع ــا م ــتند ام ــن هس ــل ام كام
امنيتــى بيشــتر هســتند و همچنيــن بايــد در ايــن مناطــق از موانــع 
فلــزى اســتفاده كــرد تــا مانــع ورود داعشــى هــا از خــاك ســوريه 

بــه عــراق شــد.
وى از وزارت خارجه عراق خواســت در ايــن زمينه دخالت كند 
و افزود: هواپيماهاى شناســايى عراقى بايد بدون محدوديت امكان 
پرواز در آســمان كشور را داشته باشــند و حتى بتوانند در نزديكى 
پايــگاه هاى آمريكايــى پرواز كنند اما متأســفانه با توجه به ضعف 

دولت تا كنون چنين امكانى فراهم نشده است.

 شبكه خبرى سى ان بى سى به نقل 
از تحليلگران مسائل نفتى و خاورميانه 
نوشــت: كشــورهاى اروپايى با گزينه 
هاى معدودى مواجه هســتند و بايد از 
نشســت روز چهارشنبه شوراى امنيت 
براى تاكيد بر تعهد خود در قبال توافق 

هسته اى ايران استفاده كنند.
بــا توجه به باال بودن قيمت هاى نفت، 
ســازمان ملل اين هفته مى تواند نقش 
كاتاليــزور را بــراى قيمــت هاى اين 
محصول ايفا كند به ويژه اين كه«دونالد 
ترامــپ» و«حســن روحانــى» رئيس 
جمهورى ايــران هر دو از تحريم هاى 

آمريكا سخن مى گويند.
ترامپ وروحانى روزســه شنبه به طور 
هاى  قيمت  كه  ودرشــرايطى  جداگانه 
نفت همچنان باالست درمجمع عمومى 
ســازمان ملل درنيويورك سخنرانى مى 
كنند. ترامپ همچنين روز چهارشــنبه 
رياست شــوراى امنيت را برعهده دارد 
كه انتظار مى رود درباره ايران صحبت 

كند.
روحانى روز دوشــنبه به شبكه خبرى 
ان بى ســى گفت كه برنامــه اى براى 
مالقات بــا ترامپ نــدارد. وى گفت 
شرايط براى چنين مذاكراتى مهيا نيست 
و آمريكا كشور ما را تهديد كرده است.
تــرك آمريكا از جمع امضــا كنندگان 
توافق هسته اى ايران موسوم به برجام 
بــا واكنش هاى متعددى در عرصه بين 
اروپايى  مقامــات  شــد.  روبرو  الملل 
بخصوص از سران اتحاديه اروپا ضمن 
اعالم حمايت مجدد از توافق هسته اى 
ايران نه تنها تاكيــد كردند كه خواهان 
حفظ برجام هســتند بلكــه تلويحا از 
تالش بــراى بازگرداندن آمريكا به اين 

توافق سخن به ميان آوردند.  
خروج يكجانبه آمريكا از توافق هســته 
اى ايــران به هيچ وجه بــه نفع امنيت 
و همــكارى هاى بين المللى نيســت. 
تصميم دونالــد ترامپ در خصوص از 
واشنگتن  هاى  تحريم  دوباره  سرگيرى 
عليه ايران تاثيــرات و بازتاب منفى بر 

مجموع سياست هاى جهانى دارد.

شايان ذكر است كه اتريش از ابتداى 
ماه جوالى سال ميالدى رياست دوره 
اى اتحاديــه اروپا را بــر عهده دارد. 
اتريش با شــعار اروپايى كه حفاظت 
مــى كند براى ســومين بار رياســت 
شــش ماهه خود بر اتحاديه اروپا را 
آغــاز كرد. اتريش به لحاظ تاريخى و 
موقعيــت جغرافيايى همواره در صدد 
همبستگى با كشــورهاى مختلف دنيا 

بوده است.
روز دوشــنبه قيمت نفــت خام برنت 
براى نخســتين بار درچهارســال و به 
دنبال نشســت وزيران اوپك و روسيه 
و توافــق در زمينه تغيير نــدادن توليد 
كنونى، به باالى 81 دالر در هر بشــكه 
رسيد. كاهش شديد توليد نفت ونزوئال 
نگرانى ها درباره عرضه را تشديد كرد 
كــه اين وضعيت بواســطه محدوديت 
هاى نفــت خام ايران وخيم تر شــده 

است.
ترامپ قصد دارد در نشســت شوراى 
امنيت در روز چهارشنبه ايران را محور 
مذاكرات قرار دهد و اين فرصتى براى 
روســيه  ازجمله  اروپايى  كشــورهاى 
و چيــن براى تاكيد بر تعهدات شــان 
در قبال توافق هســته اى خواهد بود. 

اروپايى ها گزينه هاى محدودى دارند 
و او انتظار دارد ايران در نهايت از توافق 
هسته اى به دليل فشــارهاى اقتصادى 

ناشى از تحريم ها خارج شود.
ســى ان بى سى نوشــت: تحليلگران 
مــى گويند حــدود 650 هزار بشــكه 
نفت ايران تاكنون از بازار گرفته شــده 
است. حتى اگر كشورهاى اروپايى در 
توافق هسته اى باقى بمانند، بسيارى از 
شــركت ها ديگر نمى توانند از ترس 
جلوگيــرى از تجارت بــا آمريكا وارد 

معامله نفتى با ايران شوند. 
 توافــق فزاينده اى وجــود دارد كه 
ســال تحت  پايان  تــا  عرضــه نفت 
فشــار قرار خواهد گرفت. و همچنين 
ظرفيت مــازاد واقعى وجود ندارد. و 
آسيب  بسيار  كننده  وارد  كشــورهاى 

هستند. پذير 
در حال حاضــر هدف اصلى اروپا اين 
اســت كه مناقشــات تجارى با آمريكا 
بطور منطقى حل و فصل شود. در عين 
حال بايد اذعان داشت كه تحقق چنين 
امرى مســتلزم اقدامات، كار  و فعاليت 

زياد است. 
در نشســت اخير اعضاى اتحاديه اروپا 
تصميم گرفته شــد تا برنامه هايى براى 

رفــع اختالفات موجود تجــارى ميان 
اروپا و آمريكا در نظر گرفته شــود كه 
اين مى تواند زمينه ســاز يك پيشرفت 

شايسته باشد.
بيان ايــن نكته ضــرورت دارد كه از 
ســرگيرى تحريم ها براى هر دو طرف 
دســت و پا گير و زيان آور اســت. به 
هميــن دليــل اتحاديه اروپــا آمادگى 
خــود را براى مقابله بــا اين تحريم ها 
اعالم كرده اســت. سياستگذارى اروپا 
در تالش اســت از يكسو اقتصاد اروپا 
از تحريم ها مصون بماند و از ســوى 
ديگر ادامه دادن پرداخت هاى دوسويه 
با ايران مانند معامله هاى نفت و گاز به 

قوت خود باقى بماند.
در عين حال بايد به اين مورد هم اشاره 
داشت كه همزمان با تالش هاى اروپايى 
بايد از ســوى طرف ايرانى نيز قدمهاى 
موثــرى در جهت مقابله با پولشــويى 

برداشته شود. 
هــاى  حمايــت  صــورت  ايــن  در 
مالــى اتحاديــه اروپــا رو بــه عادى 
شــدن رفتــه و ايــران بطــور دائــم 
از ليســت گــروه ويــژه اقــدام مالى
FATF به  موســوم  پولشــويى)  (در 

خارج خواهد شد.

 وزير امور خارجــه ايران و هماهنگ 
اروپا  اتحاديــه  خارجى  سياســت  كننده 
براى نخســتين بار پس از خروج آمريكا 
از برجام در بيانيه اى مشترك درباره حفظ 
توافق هسته اى و لزوم بهره مندى ايران از 

منافع اقتصادى آن تاكيد كردند.
 بــه گزارش ايرنــا، متن بيانيه مشــترك 
وزيران خارجه دولت هاى عضو برجام كه 
پس از نشســت 2 مهرمــاه 1397 در مقر 
ســازمان ملل متحد توســط محمد جواد 
ظريف و فدريكا موگرينى قرائت شد، به 

شرح زير است: 
نشســت وزيــران 1+4 (چين، فرانســه، 
آلمــان، فدراســيون روســيه، انگليس به 
اضافه نماينده عالــى اتحاديه اروپا براى 
امــور خارجــى و امنيتــى) و جمهورى 
اســالمى ايران، اعضاى برنامه جامع اقدام 
مشترك، در 2 مهرماه 1397 در نيويورك 
برگزار شد. اعضا مسيرهاى پيش رو براى 
تضمين اجراى كامل و موثر توافق هســته 
اى در تمامى ابعاد را بررســى كردند. آنها 
همچنين فرايند يافتــن و عملياتى كردن 
راهكارهاى عملى براى مســايل ناشــى 
از خروج يكجانبه ايــاالت متحده از اين 
توافق و وضع مجدد تحريم هايى كه وفق 

برجام و پيوســت شماره دو آن رفع شده 
بود؛ موضوعى كه عميقا موجب تاســف 

است، را مورد مداقه قرار دادند.
 نشست به رياست خانم فدريكا موگرينى 
نماينده عالى اتحاديه اروپايى و با حضور 
اعضاى برجام در ســطح وزراى خارجه 

برگزار شد.
 اعضــاى برجــام مجددا بــر تعهد خود 
نسبت به اجراى كامل و موثر آن در كمال 
حسن نيت و در يك فضاى سازنده تاكيد 
كردند. ديپلماســى چندجانبه مى باشد كه 
بر اساس قطعنامه 2231 با اتفاق آرا مورد 
ســازمان ملل متحد  امنيت  شوراى  تاييد 

قرار گرفته است.
ــه  ــور ك ــد همانط ــق كردن ــا تصدي اعض
ــن  ــس بي ــى آژان ــى در پ ــزارش پ 12 گ
كــرده  تاييــد  اتمــى  انــرژى  المللــى 
اســت، ايــران بــه اجــراى كامــل و موثــر 
تعهــدات هســته اى خــود ادامــه داده 
ــرد  ــن عملك ــداوم اي ــرورت ت ــر ض و ب
ــروژه  ــان پ ــا همچن ــد. اعض ــد كردن تاكي
ــى اراك  ــور تحقيقات ــازى رآكت ــدرن س م
ــرح  ــام و ط ــى از برج ــوان بخش ــه عن ب
تبديــل تاسيســات فــردو بــه يــك مركــز 
ــورد  ــاورى را م ــك و فن هســته اى، فيزي

ــد داد.  ــرار خواهن ــت ق حماي
اجراى تعهدات هســته اى از سوى ايران، 
رفــع تحريم ها و از جملــه برخوردارى 
ايران از منافع اقتصادى حاصله از آن، يك 

بخش حياتى از برجام است.
اعضا بر اراده خود براى حمايت از آزادى 
فعاالن اقتصادى در تعقيب كســب و كار 
مشروع با ايران، در تطابق كامل با قطعنامه 
2231 شــوراى امنيت سازمان ملل، تاكيد 

كردند.
 اعضــا همچنين فعاليت هاى فشــرده و 
پيشــرفت هاى ماهوى كه تاكنون صورت 
فنى،  وگوهاى  تشديد گفت  است،  گرفته 
تالش هايى كه براى حفظ و تقويت روابط 

دوجانبه اقتصادى انجام مى شود
در اين زمينه، اعضا از به روزسانى «قانون 
انســداد» اتحاديه اروپــا، و اعطاى مجوز 
به بانك ســرمايه گذارى اروپا براى اينكه 
ايران نيز واجد شــرايط براى دريافت وام 
هاى خارجى محســوب شود و اينكه اين 
به روزســانى در 16 مرداد اجرايى شــده 

است، استقبال كردند.
اعضــا تــداوم تعهد خــود بــه اهداف 
مندرج در بيانيه وزراى جلســه كميسيون 
مشــترك در 15 تيرمــاه 1397، به ويژه 

پيگيرى اقدامات مشــخص و موثر براى 
تضميــن كانال هاى پرداخت بــا ايران و 
تداوم صادرات نفــت و ميعانات گازى، 
محصوالت نفتى و پتروشــيمى را مجددا 

مورد تاييد قرار دادند.
حفظ  براى  عملى  پيشــنهادات  از  اعضا 
و توســعه كانال هاى پرداخت و به طور 
مشخص ابتكار تاسيس يك «ساز و كار 
مربوط  پرداخت هاى  تسهيل  براى  ويژه» 
به صادرات (شــامل نفــت) و واردات 
ايران كه فعــاالن اقتصادى را در تعقيب 
تجارت مشــروع بــا ايران مســاعدت 
كرده و به آنهــا اطمينان مجدد مى دهد، 

كردند.  استقبال 
اعضــا بر تصميم خود بــراى حمايت از 
راهكارهاى عملياتــى درخصوص موارد 
فوق تاكيد و توافق كردند پيشــرفت هاى 
حاصله را به دقت زير نظر داشــته باشند 
و جلسه كميسيون مشترك را، از جمله در 
سطح وزيران، به نحو مقتضى براى پيشبرد 

تالش هاى مشترك تشكيل دهند.
اين  كردند  خاطرنشــان  برجــام  اعضاى 
ابتكارهــا با هدف حفــظ برجام صورت 
مى گيــرد كه در جهت منافــع بين المللى 

است.

ديدار وزراى 
امور خارجه 
ايران و چين 

 وزراى امـــور خارجـــه ايـــران و 
ـــدار و  ـــر دي ـــورك بايكديگ ـــن در نيوي چي

رايزنـــى كردنـــد. 
ــگاران  ــگاه خبرنـ ــزارش  باشـ ــه گـ بـ
روابـــط  ديـــدار  ايـــن  در  جـــوان، 
ـــادى  ـــوزه اقتص ـــژه در ح ـــه بوي دوجانب

و همچنيـــن مســـايل مربـــوط بـــه 
ـــر  ـــادل نظ ـــى و تب ـــورد بررس ـــام م برج
قـــرار گرفـــت. وزيـــر امـــور خارجـــه 
چيـــن بـــا يـــادآورى موضـــع كشـــور 
متبوعـــش در مخالفـــت بـــا فشـــار هاى 
ـــظ  ـــراى حف ـــن ب ـــد چي ـــر تعه ـــكا ب آمري

برجـــام تاكيـــد و اظهـــار كـــرد: چيـــن 
ـــران را  ـــا اي ـــادى ب ـــادى اقتص ـــط ع رواب

ــد داد. ــه خواهـ ادامـ
در ابتـــداى ايـــن ديـــدار وزيـــر امـــور 
ــه  ــر حادثـ ــار ديگـ ــن بـ ــه چيـ خارجـ
ـــواز را تســـليت گفـــت. تروريســـتى در اه

نخستين بيانيه ظريف و موگرينى 
درباره برجام پس از خروج آمريكا

درنشست شوراى امنيت مطرح شد

تأكيد اروپا بر ماندن برجام

خبـر
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نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

جزئياتى جديد از تكاليف مهارت محور به جاى «مشق شب»
 معــاون آموزش ابتدايــى وزارت آموزش و پرورش گفت: در هر اســتان مناطقى 
مشخص شده كه مدارس آن داراى كالس هاى با تراكم 16 تا 25 نفر باشند؛ اين مدارس 
طبق بسته هاى پيشنهادى آماده شده، تكاليف مهارت محور را جايگزين «مشق» و «تكليف 
شــب» مى كنند.رضوان حكيم زاده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به پرسش مهر رئيس 
جمهــور مبنى بر آموختن مهارت هاى زندگى در دانش آموزان افزود: در ســند تحول 
بنيادين و برنامه درسى ملى به مهارت هايى كه الزم است براى كودكان ارائه شود اشاره 
شده است.وى ادامه داد: بهترين منبعى كه مى تواند به عنوان چارچوب به ما در اين زمينه 
كمك كند برنامه درس ملى است كه در آن به آموختن مهارت هايى چون مهارت شغلى، 

حفظ محيط زيست، كار گروهى، حل مسئله و تصميم گيرى اشاره شده است.

پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز شد
 مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: پرداخت معوقات داروخانه ها در گذشته 11 
ماهه بود كه اكنون تقريبا به روز شــده است؛ با اين وجود شرايط راضى كننده نيست 
زيــرا هنوز بدهى وجود دارد.طاهر موهبتى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه 10 هزار 
داروخانه به طور مستقيم با سازمان بيمه سالمت قرارداد دارند كه مطالبات آنان پرداخت 
مى شود، اظهار داشت: پرداخت مطالبات دارويى هميشه از اولويت هاى سازمان بوده و 
تالش مى كنيم مشكلى در پوشش حمايتى از داروها صورت نگيرد.مديرعامل سازمان 
بيمه سالمت ايران با اشاره به اينكه هنوز سه ماه از معوقات دانشگاه هاى علوم پزشكى 
و پنج تا 6 ماه از معوقات بخش خصوصى در سال 96 پرداخت نشده است، بيان كرد: 

از نظر ما حتى يك روز بدهى هم خوب نيست.

طرح مهارت افزايى بانوان روستايى به اعتبار نياز دارد
 مشــاور امور بانوان و خانواده ســازمان مركزى تعاون روســتايى ايران، با اعالم 
تصويب اجراى طرح آموزش و مهارت افزايى تعاونى روستايى بانوان گفت: اين طرح 

همچنان در انتظار تامين اعتبار است.
ميتــرا نجفى در گفت و گو با ايرنا افزود: براى تحقق اهداف تعاونى هاى روســتايى 
بانوان، طرحى با عنوان « آموزش و مهارت افزايى تعاونى روستايى بانوان» به صورت 
جامع و شامل 18 زير پروژه تدوين شده كه رديف اعتبارى از سازمان مركزى تعاون 
روســتايى دريافت كرده است. اين طرح تمام ســطوح دولتى و غيردولتى، حمايتى، 
هدايتى و نظارتى ســازمان مركزى تعاون روستايى براى تعاونى هاى روستايى زنان 

را دربرمى گيرد.

دانشگاه، مسئوليت اجتماعى را دغدغه اصلى و كليدى 
خود بداند

 معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت: دانشــگاه بايد 
براى خود مسئوليت اجتماعى قائل باشد و آن را دغدغه اصلى و كليدى خود بداند

به گــزارش ايلنا، غالمرضا غفارى، با بيان اينكه همه دانشــگاهيان، با وظيفه اى خطير 
همچون ملت ســازى روبرو هستند، اظهار داشت: نهادى با اين عظمت و با اين قدمت، 
قطعاً نهادى كارســاز و مهم است و بهره مند شدن ازيك سرمايه فرهنگى يعنى در كنار 

دانش حرفه اى، به دانايى و بينش فرهنگى و اجتماعى نيز نياز است.
غفارى با بيان اينكه نســل جديد دانشگاه، نسلى است كه براى خود ماموريت و وظيفه 
تعريف مى كند، افزود: در اين دوران، ثروت ديگرصرفا ثروت انســانى نيســت زيرا در 
ثروت انســانى، شرط اول، داشتن مهارت و تخصص اســت ولى امروز اگر قرار است 
دانشگاه به پرسش هاى جديد پاسخ دهد، خود را نو جلوه داده و به عنوان نهادى موثر 

جلوه نمايد، بايد اين سرمايه به سرمايه اى بارور تبديل شود.

تأثير مخرب بى خوابى بر سالمت مغز انسان
 براساس تحقيقات جديد اگر به اندازه كافى نخوابيد مغز شما شروع به خوردن بخشى 
از خود مى  كند.محققان ايتاليايى متوجه شــدند كه سلول  هاى تميز كننده مغز موش هاى 

آزمايشگاهى در زمانى كه كمبود خواب داشتند، بيشتر از هميشه فعاليت مى كنند.
سلول هايى كه به نام استروسيت شناخته مى  شوند در زمان كمبود خواب، سلول  هايى را 
كه وظيفه اتصاالت مغزى دارند به كلى مختل و از هم گســيخته مى  كنند. اين هشدار به 
ظاهر نگران  كننده در واقع كشف مثبتى است؛ چرا كه مغز براى تميز كردن سيناپس ها به 
عملكرد استروســيت ها نياز دارد ولى محروميت طوالنى از خواب ازجمله فعاليت هايى 
است كه منجر به آلزايمر مى شود. همچنين تحقيقات نشان داده است كه خواب كمتر از 6

ساعت در شب، خطر مرگ هاى ناگهانى و ابتال به سندروم متابوليك (تركيبى از ديابت، 
فشــارخون و چاقى)را افزايش مى دهد.: خواب يكى از مهم ترين فاكتورهاى ســالمت 
انســان اســت و كمبود بيش از حد آن مى تواند بيمارى هاى جدى در سالمت روان را 

در پى داشته باشد.

نظام سالمت ايران قابل رقابت با بسيارى 
از كشورهاى صنعتى است

 رئيس سازمان غذا و دارو گفت: نظام سالمت ايران قابل رقابت با بسيارى از كشورهاى 
صنعتى است و مى توان از آن به عنوان يكى از دستاورهاى انقالب اسالمى نام برد.

به گزارش ايلنا، اصغرى رئيس سازمان غذا و دارو اظهار كرد: امسال ميزان ترخيص دارو 
و مواد اوليه آن از گمرك تقريبا معادل آن چيزى است كه در سال 96 بوده است همچنين 

ميزان تخصيص ارز بيش از شش ماه اول سال بوده است.
وى افــزود: مردم امروز از نظر تامين داروى موردنياز در شــرايط مطلوبى قرار دارند و 
ظرفيت هاى خوبى در صنعت دارو وجود دارد و مى توانيم با تمام كشــورهاى دنيا تبادل 
دانش و تجربه داشــته باشــيم ضمن اينكه 97 درصد توليد دارو در داخل كشور انجام 

مى شود.
اصغــرى تاكيد كرد: ســازمان غذا و دارو حامــى تمام شــركت هاى دارويى در زمينه 

دارورسانى به مردم است.

آيا بزرگتر بودن زن از شوهر
 دليلى براى يك ازدواج ناموفق است؟

 روانشناسان معتقد هستند كه موفقيت يك ازدواج به سطح بلوغ 
و تجربيات طرفين بســتگى دارد و ارتباطى با اختالف ســن آن ها 

ندارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ اين جمله را بسيار شنيده ايم«سن 
رشد عقلى مهم است، نه سن شناسنامه اى» سن نشاط، احساسى است 
كه فرد درباره ســن خود دارد، مثًال مردى در 40 سالگى حسى مشابه 
حس پسرى بيست و چند ساله دارد و شرط درست بودن اين احساس 
اين است كه ديگران هم دقيقاً همين نظر را داشته باشند؛ در زمينه سن 
عاطفى- عقالنى هم زمانى مى توانيم فردى را بالغ بدانيم كه وابستگى 
بيمارگونه و شــديد به خانواده نداشته و حل مسأله را بلد باشد مثًال 
هنگامى كه مشكل اقتصادى به وجود آمد دنبال راه درآمد ديگرى باشد 
و بتواند در هر زمينه اى در برخورد با مسائل مختلف به جاى بحث و 

دعوا و روش هاى كودكانه، روش مذاكره را در پيش بگيرد.
سميرا درويشى روانشــناس بالينى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان؛ در خصوص اينكه آيا اختالف ســن در ازدواج مهم اســت، 
اظهار كرد: بحث اختالف ســن در ازدواج موضوع مهمى اســت كه 
ذهن بسيارى افراد را به خود مشغول كرده و از اينكه اين كار را انجام 
دهند پشيمان شوند، مى ترسند؛ يادمان باشد زمانى كه كسى را از ته دل 
دوســت داشته باشيم سن مان و سن طرف مقابل ديگر چندان اهميتى 
پيدا نمى كند، اما يك واقعيت هم وجود دارد در بعضى از مواقع تفاوت 

سنى واقعا مهم مى شود.
درويشى ادامه داد: موفقيت يك ازدواج به سطح بلوغ و تجربيات دو 
طرف بستگى دارد؛ واقعيت اين است زمانى كه پاى عشق و ازدواج به 
ميان مى آيد فاصله سنى چندان اهميتى ندارد اما تجربه به ما مى گويد 
هر چه فاصله سنى دو طرف كم باشد شانس ساختن عشقى ماندگار 

برايشان بيشتر است.
وى افزود: عشق حسى است كه بر همه چيز غلبه مى كند، تفاوت سنى 
چه يكسال باشد،  چه هفت سال و يا حتى بيشتر مسئله اى است كه به 
رقابت با عشــق برخواسته اما در بيشتر موارد در اين رقابت شكست 
خورده اســت؛ مسئله اين اســت بايد ببينيد آيا واقعا عاشق هستيد يا 
خير؟، نه اينكه ببينيد كسى كه دوستش داريد چند ساله است، عاشق 

بودن خيلى مهمتر از تفاوت سنى بين دو طرف است.
اين روانشــناس بالينى بيان كرد: در اغلب ازدواج ها زمانى كه  تفاوت 
ســنى بين دو طرف كمتر از 10 سال باشــد موفق تر هستند اما وقتى 
اختالف بيشــتر از 10 سال باشــد احتمال موفقيت ازدواج به تدريج 
كمتر مى شــود، به عبارت ديگر  اگر اختالف سنى بين دو طرف كمتر 
باشد احتمال موفق بودن رابطه بيشتر و بهتر مى توانند زندگى خود را 
اداره كنند و از زندگى كنار هم لذت ببرند، اما زمانى كه اختالف سنى 
زياد باشد فردى كه سن كمترى دارد شيطنت هاى خاص خود را دارد 
كه فرد ديگر توان تحمل اين شــيطنت ها را ندارد در نتيجه زندگى به 

تدريج سرد مى شود.
وى گفت: اختالف ســن در حال حاضر ديگر خيلى معيار اصلى در 
ازدواج نيســت به خصوص اگر افراد باالى 30 سال باشند و درك از 
يكديگر داشته باشند ديگر اين مســئله اهميتى در زندگى ندارد و به 
درك طرفين از زندگى بســتگى دارد، اگر خانم بزرگتر باشد مشكلى 

نيست فقط نبايد تفاوت درك داشته باشند.

سامانه اى هوشمند براى افزايش همكارى 
والدين دانش آموزان با معلمان

 يكى از استارت آپ ها موفق به راه اندازى سامانه اى براى كمك به 
افزايش همكارى والدين و معلمان شده است.

تقويــت ارتباط ميــان معلمان و والديــن به كمك اين ســامانه  به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ فعاليت جوانان نخبه در شركت هاى 
دانش بنيان در كنار طرح هاى اســتارت آپى ســبب رشد و پيشرفت 

كشور مى شود.
يكى از استارت آپ ها موفق به طراحى سامانه هوشمندى شده است كه 
به كمك آن مى توان هم بــه دانش آموزان كمك كرد و هم به مديران 

مدارس براى راه اندازى مدرسه هوشمند خود بهره مى رساند.
ارتباط مســتقيم ميان معلمان و والدين به كمك سامانه هوشمند، اين 
استارت آپ مدرسه را به شيوه نوين مديريت مى كند و ارتباط مؤثر و 
هدفمندى را با والدين برقرار مى كند از جمله ويژگى هاى اين سامانه 
مى توان به امكانات آن براى معلمان، والدين و مديران مدارس اشــاره 

كرد.
همچنين اين سيســتم هوشــمند به مديران مدارس كمك مى كند تا 
ارتباط مؤثر و مســتقيمى با هريك از والدين داشــته باشند به كمك 
اين ســامانه مى توان با والدين دانش آموزان در باره برگزارى جشنواره 

مختلف و يا وضعيت تحصيلى هر يك از دانش آموزان صحبت كرد.

سقوط از درخت گردو 
مرد تويسركانى را كشت

 مديركل پزشكى قانونى گفت: مرد ميانسالى بر اثر سقوط از درخت 
گردو در روستاى دوالئى از توابع شهرستان تويسركان، جان باخت.

على احسان صالح بيان كرد: اين مرد 48 ساله در حال برداشت گردو 
بود كه از باالى درخت سقوط كرد.

وى اضافه كرد: ورود صدمات متعدد به ناحيه سر و قفسه سينه باعث 
شــد كه اين مرد پيش از رســيدن به بيمارستان جان خود را از دست 
بدهــد. به گزارش ايرنــا چندى پيش مرد 40 ســاله اى نيز به علت 
سقوط از درخت گردو در روستاى «يلفان» شهر همدان مجروح و به 
بيمارستان منتقل شد اما به علت خونريزى داخلى در ناحيه قفسه سينه 

جان خود را از دست داد.
همچنين يك دختر ايذه اى كه به همراه خانواده براى تفريح در بوستان 
ارم حضــور يافته بودند بر اثر ســقوط از ارتفاع در محوطه پيرامونى 

بوستان ارم اين شهر جان باخت.
در عين حال 2 كودك در هنگام تاب بازى ســقوط كردند كه يكى از 

آنها كه كمتر از 6 سال داشت، جان باخت.

4 ميليارد ريال لوازم آرايشى قاچاق 
در همدان كشف شد

 فرمانده انتظامى استان همدان از كشف 76 هزار و 593 قلم لوازم 
آرايشى قاچاق به ارزش چهار ميليارد ريال در اين استان خبر داد.

بخشــعلى كامرانى صالح در اين باره به ايرنــا گفت: ماموران انتظامى 
استان به يك دستگاه كاميون حامل كانتينر 40 فوتى مشكوك شدند و 
با استعالم از سيستم پايش محموله هاى جاده اى مشخص شد كاميون 

حامل لوازم آرايشى از بندر خرمشهر به مقصد تهران است.
وى ادامه داد: پس از هماهنگى هاى قضائى خودرو به همراه راننده و 
سرنشــين براى بررسى به اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز منتقل و در 

بازرسى از آن محموله لوازم آرايشى قاچاق كشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان ادامه داد: پرونــده متهمان در اختيار 
تعزيــرات حكومتى قرار گرفت و در ايــن مرجع به پرونده اين افراد 

رسيدگى مى شود.
 توقف 2 كاميون حامل سوخت قاچاق

كامرانى صالح اظهار داشت: 2 كاميون حامل سوخت قاچاق به همراه 
لوازم آرايشى جاسازى شده در يك كانتينر توسط عوامل پليس آگاهى 

كشف شد.
وى گفــت: پس از اينكــه اطالعاتى مبنى بر توزيع خارج از شــبكه 
فرآورده هاى نفتى از استان هاى غربى كشور به سمت همدان دريافت 
شد ماموران دايره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى صحت اين 

خبر را بررسى كردند.
كامرانى صالح افزود: به دنبال ايجاد تورهاى ايست و بازرسى و تشديد 
اقدامات كنترلى، كاميون هاى حامل سوخت قاچاق در نزديكى شهر 
صالح آباد توقيف شــدند.فرمانده انتظامى استان همدان اظهار داشت: 
ماموران در بازرســى از اين خودروها دريافتند كه قاچاقچيان اقدام به 

دستكارى تانكر سوخت كرده اند.
كامرانى صالح توضيح داد: آنها خانه هاى موجود در تانكر را دستكارى 
كرده و در قسمت نخســت سوختگيرى روغن سوخته قرار گرفته و 

مابقى تانكر حامل گازوئيل غيرمجاز و قاچاق بود.

اطالعات: سال آبي گذشته خشك ترين سال نيم قرن اخير بود 
 چقدر مقاومند مردم قرن اخير 

همدان پيام: قطار ليگ دسته سوم فوتبال در ايستگاه اول 
 يه كم اطراق كردن!! 

بهار: قهر سرمايه گذاران با بازار مسكن 
 با يه دسته گل ميريم خدمتشون!! 

تجارت: بهار بورس در پاييز 
 چه شود!!

ابرار ورزشي: تعويض برانكو طاليي بود 
 برانكو خودشم طالئيه!!

همدان پيام: قيمت گوشت گوسفندي به 60 هزار تومان رسيد 
 گوسفند در بورس!! 

صنعت: چگونه با 40 ميليون تومان صاحبخانه شويم؟
 با خريد چادر مسافرتي!! 

آرمان: احمدي نژاد خودش بگويد پول ها كجاست 
 تو اون جيبش كه بزرگتره (جيب بغل)!!

پيروزي: برانكو: مي توانستيم با آرامش به پيروزي برسيم 
 ميگن پيروزي با آرامش به دست مياد!!

همدان پيام: تهديد شهروندان با بيماري هاي مشترك
 بي پولي، گراني 

شرق: نمايندگان مجلس نجومي بگير
 بدون شرح!! 

اخبار صنعت: چرا نبايد با ترامپ مذاكره كنيم؟
 چون عصباني و ديوانه است!! 

ايرنا: همسايه نوپا آماده جذب جمعيت سر ريز پايتخت 
 چه شانس بزرگي!! 

همدان پيام: توليد تخم مرغ در همدان جوابگوي مصرف مردم است 
 از افتخارات مرغ هما!! 

ايسنا: جمله اي كه اين روزها در بازار زياد شنيده مي شود 
 كي ارزان مي شود؟

همدان پيام: 1000 همداني مبتال به تب مالت در سال گذشته 
 علت گراني لبنيات معلوم شد

 «بيمه مهريه» پيشنهادى بود كه ابتداى 
دهــه 90 به عنوان راه حلى براى پرداخت 
مهريه از سوى برخى مسئوالن حوزه زنان 
بيمه اى  شــركت هاى  از  يكى  همراهى  و 
مطرح شد؛ پيشنهادى كه اگرچه هيچوقت 
عملى نشد اما با سير صعودى قيمت سكه 
و ناتوانى مردان براى پرداخت مهريه، بار 

ديگر قوت گرفته است.
به گزارش ايســنا، درحالى كه همزمان با 
نوسان قيمت سكه پيشنهادات متفاوتى از 
پرداخت سكه مهريه به قيمت روز عقد تا 
سقف پرداخت 50 سكه براى حل مشكل 
پرداخت مهريه مطرح شــده است، شهناز 
معاون  شهروندى  حقوق  دستيار  سجادى، 
رئيس جمهــور در امور زنان و خانواده از 
طرح دوباره پيشنهاد «بيمه مهريه» به عنوان 
يكى از راه هاى پيش رو از سوى معاونت 
امور زنان صحبت كــرد، راه حلى كه از 
سوى برخى از كارشناس عملياتى شدنش 

با اما و اگرهاى فراوانى روبرو است.
 «بيمه مهريه»؛ پيشنهادى كه سالها 

مسكوت مانده است
پيشــنهاد «بيمه مهريه» براى اولين از سوى 
معاونت رئيس جمهوردر امور زنان و خانواده 
مطرح شد. زمانيكه زهره سادات الجوردى، 
مدير وقت سياسى فرهنگى مركز امور زنان 
و خانواده نهاد رياســت جمهورى، مرداد ماه 
سال 91 درتشريح پيشنهاد "بيمه شدن مهريه 
زنان" از سوى مركز زنان، گفته بود: براساس 
اين پيشنهاد، مرد با توجه به وسع و توان مالى 
خــود از ابتداى ازدواج، مبالغى را به صورت 
تدريجى به عنوان بخشــى از مهريه براى زن 

پس انداز مى كند.
به گفته وى بر اساس اين پيشنهاد با همكارى 
شركت هاى بيمه، شوهر مبلغى را براى زن به 
عنوان مهريه كنار مى گذارد تا بدين ترتيب هم 
زن به مهريه خود مى رســد و هم به مرد در 
پرداخت مهريه فشــار نمى آيد كه الزم است 
در اين زمينه بــا صندوق هاى بيمه مذاكراتى 

انجام شود.
اوايل ســال 92 نيز الجوردى مديرسياســى 
- فرهنگى مركز امور زنــان و خانواده نهاد 
رياست جمهورى نيز گفته بود كه مسئوالن 
نســبت به عملياتى شــدن پيشــنهاد «بيمه 
مهريه» نظر مســاعد دارند. با اين حال منتظر 
تأمين اعتبار «بيمه مهريه» هســتيم. جلسات 
متعددى با رئيس ســتاد «ديه» داشته ايم و در 
اين راســتا كارگروهى با حضور مســئوالن 
سازمان زندان ها، قوه قضاييه، روانشناسان و 

جامعه شناسان تشكيل داده ايم.
به گفته وى قرار بوده تا اعتبارالزم براى بيمه 
كردن مهريه به صورت پلكانى تخصيص يابد 
و ابتدا مهريه هايى كه رقم خيلى بااليى ندارند 
مانند 14 ســكه، بيمه شوند. اين درحاليست 
كه پس از مدتى تامين نشــدن اعتبار مالى و 
تغيير دولت، پيشــنهاد «بيمه مهريه» بى نتيجه 
ماند؛ با اين وجود مســووالن از آن به عنوان 
يك راه حل استقبال كردند و حتى بيمه ايران 

پيشنهاداتى در زمينه بيمه مهريه ارائه داد.
 بحران سكه و مهريه در گير و دار 

نوسانات ارزى
اگرچه ســالها از مطرح شدن پيشنهاد «بيمه 
مهريه» گذشــته اســت اما رشــد حدود دو 
برابرى قيمت ســكه از خرداد تا شهريورماه 
ســال جارى معاونت رئيس جمهور در امور 
زنــان و خانواده را بنا داشــته اســت تا بار 
ديگر اين روش را به عنوان راه حل مشــكل 

پرداخت مهريه زنان مطرح كند.
بر همين اساس شهناز سجادى دستيار حقوق 
شــهروندى معاون رئيس جمهــور در امور 
زنان و خانواده در واكنش به اظهارات فاطمه 
ذوالقدر، نماينده مجلس شوراى اسالمى كه 
چندى پيش مطرح شــدن پيشنهاد «پرداخت 
ســكه مهريه به نرخ روز عقد» در كميسيون 
اجتماعى مجلــس را خبر داده بود، گفت كه 
مشــكل افزايش قيمت سكه در بازار به زنان 
ربطى ندارد و يك بحث اقتصادى اســت و 
قرار نيســت زنان با حقوق خودشــان تاوان 

مشكالت اقتصادى جامعه را بدهند.
اين پيشــنهاد زمانى مطرح شــد كه به گفته 
ذوالقــدر در پى باال رفتن قيمت ســكه در 
ماه هاى اخيــر، آمار محكومان مهريه افزايش 
يافته، همچنين عده اى به دليل فرار از پرداخت 

مهريه به دنبال خروج از كشور هستند.
پيش از اين نيز پيشنهاد كاهش سقف مهريه از 

110 به 50 سكه به عنوان راه حلى براى اين 
موضوع مطرح شد به طوريكه همين نماينده 
مجلس از بررسى اين پيشنهاد در كميسيون 

اجتماعى نيز خبر داده بود.
سجادى، دستيار حقوق شــهروندى معاون 
رئيس جمهور در امور زنان و خانواده درباره 
حذف يا تغيير نحوه پرداخت مهريه براساس 
پيشــنهادات مطرح شده در مجلس گفته بود 
كه اگر بخواهند مهريه زنان را به دليل شرايط 
اقتصــادى بردارند يا كاهــش دهند، تعادل 
حقوقى بين زنان و مــردان به هم مى خورد 
و زنان از نظر حقوقى تضعيف مى شــوند. 
بنابراين زمانى خوب است مهريه حذف شود 
يــا كاهش يابد كه از طرف ديگر حقوق مرد 

محدود به شرايطى شود؛ يعنى حق طالقش 
مشروط شود، حق سكونت با جلب نظر زن 
باشــد يا حتى حق ممنوع الخروج كردن از 
اختيار مردان خارج شــود. به عبارت ديگر 
يعنــى اين موارد را بايد همزمان انجام دهيم، 
نه اينكه تنها حق مهريه را از زنان سلب كنيم.

سجادى نيز از مطرح شــدن دوباره پيشنهاد 
«بيمه مهريه» در اين معاونت براى حل مشكل 
پرداخت مهريه خبــر داده و گفته بود كه در 
معاونت زنان هم شــوراى مشورتى فقهى و 
حقوقى زنان نگران اين مســاله است كه در 
حقوق و اراده زنــان در عرصه قانونگذارى 
دخالت شود اما راه كارى كه مدت ها پيش نيز 
مطرح بوده است، بحث «بيمه مهريه» است تا 
چه زوج و چه زوجه مهريه خودشان را بيمه 
كنند. اين كار مى تواند حداقل مشكالت مالى 
زنان را رفع كند و مردى كه زن را به راحتى 
طالق مى دهد دســت كم پشتوانه مالى براى 
زن باقى بماند تا بتواند خودش را سرپرستى 

و اداره كند.
پرداخت  از  را  مرد  مهريه»   «بيمه 

مهريه نجات مى دهد؟
اين درحاليســت كه مرضيــه محبى رئيس 
كانون زنان حقوقدان ســورا در گفت وگو با 
ايسنا، استفاده از «بيمه مهريه» براى حل اين 
مشكل را امكان پذير نمى داند و معتقد است: 
ممكن است فردى بدهى اش را بيمه كرده و 
اقســاط يا مبلغ نقدى را بــراى اين موضوع 
پرداخت كند، بــه طوريكه در صورت فوت 
يا طالق مبلغى به همسرش پرداخت شود، اما 
سوال اين است كه آيا بيمه مهريه،  مرد را از 
پرداخت مهريه برى الذمه مى كند؟ پاسخ اين 

سوال منفى است.
اين حقــوق دان مطرح كــردن «بيمه مهريه» 
را در طــرح دعاوى مهريــه بى تاثير مى داند 
و مى گويد: زمــان پرداخت ايــن بيمه بين 
بيمه گر و بيمه گذار و رابطه بين آن دو تعيين 
مى شــود و زن به عنوان شــخص ثالث در 
شرايط عقد بيمه دخالتى ندارد. بيمه هايى كه 
تا كنون ديــده ام نيز بحث پرداخت مهريه را 
در صــورت طالق و يا فوت مطرح كرده اند. 
همچنين در حالت سوم نيز اگر مرد بخواهد 
سرمايه اى كه در اختيار شركت بيمه گذاشته 
است را مســتردد كند، مى تواند پول سرمايه 
گذارى شــده را بردارد، ولى اينكه زن بتواند 
هر زمانى به اين ســرمايه دسترسى پيدا كند، 
امكان پذير نيســت. به گفته وى امكان سوء 
اســتفاده هاى نظير انجام طالق توافقى نيز از 
جمله پيامدهاى احتمالى اين پيشنهاد خواهد 

بود. بيمه ايران تا كنون چنين چيزى را مطرح 
كــرده اما اين طرح ربطى بــه دعاوى مهريه 
ندارد بلكه براى مثال اگر مردى به ناگاه فوت 

كند زن او مى تواند به مهريه اش برسد.
وى در ادامه با تاكيد بر اهميت فرهنگسازى 
در اين حوزه معتقد است: به نظر مى رسد فعال 
بايد قانون گذارى در حوزه را كنار بگذاريم و 
به جاى آن فرهنگ ســازى كنيم و بر شروط 
ضمن عقد متمركز شويم. يعنى زوجين جوان 
را در معرض دو انتخاب قرار دهيم كه يكى 
انتخاب قانون مدنى مبنــى بر اينكه خانواده 
سنتى همان حقوق ناشــى از قانون مدنى را 
بپذيرد است. يعنى زن در تمكين شوهر باشد، 
بدون اجازه از كشور خارج نشود، اشتغال و 
تحصيلش تحت رياســت شوهر باشد و در 
مقابل نيز به هر ميزان كه مورد توافق اســت 
تعيين شود و يا اينكه يك سرى شروط ضمن 
عقد، مثل اشتغال، تحصيل، خروج از كشور، 
محل سكونت، حضانت فرزند، طالق و ...در 
ســند ازدواج درج شود و در مقابل نيز يا زن 
مهريه ناچيزى داشته باشــد يا اصال نداشته 
باشد. اين فعال حقوق زنان مى افزايد: با توجه 
به وضعيت حال حاضر به نظر مى رسد بيشتر 
مطالبات مهريه مربوط به حق ديگرى است 
كه در قانون مدنى ناديده انگاشته شده است 
و مهريه ابزارى براى تحت فشــار قرار دادن 
مرد بوده اســت. اما مى توان از اين وضعيت 
مهريه كه تبديل به راه مشقت بار شده است 
با شروط ضمن عقد مشــكل را حل كرد و 
زن و شــوهر از حالت بدهكار نسبت به هم 
دربيايند و تبديل به دو شهروند برابر با حقوق 

و تكاليف مشترك شوند.
 يك بام و دو هوا بودن صندوق هاى 

بيمه اى در قبال «بيمه مهريه»
اگرچه بيش از 5 سال از مطرح شدن پيشنهاد 
«بيمه مهريه» و اعــالم آمادگى بيمه ايران در 
ايــن مورد مى گذرد اما يكى از كارشناســان 
اين بيمه مى گويد با وجود درج اطالعاتى در 
ســايت بيمه ايران به دليل به صرفه نبودن و 
نداشــتن توجيه اقتصادى، اين طرح هيچگاه 

عملياتى نشده است.
رئوفى در گفت وگو با ايســنا بــا بيان اينكه 
پيشــنهاد بيمه مهريه براى مدت كوتاهى در 
بيمه ايران مطرح شــد اما هيچوقت عملياتى 
نشــد، مى گويد: به دليل آنكه معموال سقف 
مهريه مبالغ بااليى را نشان مى دهد و جزييات 
اين طرح نيازمند صرف زمان زيادى اســت، 
بيمه ايــران نيز اين طرح را در دســتور كار 

خودش قرار نداده است.

«بيمه مهريه» 
نجات دهنده مردان بدهكار است؟
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يادداشت

به نظر من بــا اين تعداد 
كارمند در شهرداري نظارت 
كه  نديده ام  من  است،  كم 
به عنوان مثال شهرداري به 
پرونده اي  رندومي  صورت 
بازرســي  و  بررســي  را 
كنــد. در صورتي كه براي 
بين  در  تغييــرات  برخي 
مقاومت هايــي  پرســنل 
وجــود دارد چون رانت در 

آشفتگي هاست

 eghtesad@hamedanpayam.com

كارمندان منتظر افزايش حقوق نباشند
 با وجود طرح موضوع افزايش مجدد حقوق كاركنان در سال جارى 
تازه ترين اظهارات رئيس ســازمان برنامه و بودجه از اين حكايت دارد 
كه ديگر قرارى براى اين افزايش نيست و اگر هم قرار باشد كه افزايش 

حقوقى براى كاركنان اتفاق بيفتد براى سال آينده خواهد بود.
از مدتى پيش و با شــدت گرفتن نوســان بازار ارز و تاثيرى كه در 
تورم و افزايش قيمت ها داشــت و شــرايط اقتصادى مردم را تحت 
تاثيــر قرار داد دولــت از برنامه ريزى براى بســته هاى حمايتى خبر 
داد كــه يكى از آنهــا افزايش مجدد حقوق كاركنــان بود. اما اخيرا 

محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه اعالم كرده است 
كه اگر هم قرار باشــد دولت افزايش حقوقى داشــته باشد، حتما در 
قانون بودجه ســال آينده اعمال مى شــود. از اين اظهارات نوبخت 
اين گونه برمى  آيد كه ديگــر كاركنان نبايد منتظر افزايش حقوق در 

سال جارى باشند.
به گزارش ايســنا، در حالى افزايش مجدد حقوق كاركنان لغو مى شود 
كه پيش تر نوبخت گفته بود بايد در اين رابطه ابعاد مختلف مورد بحث 
و بررســى قرار گيرد كه يكى از آنها مساله نقدينگى است كه در حال 
حاضر حجم باالى آن بازارهاى مختلف را تحت تاثير قرار داده اســت. 

به هرحال افزايش حقوق خود موجب ايجاد دور جديدى از نقدينگى 
خواهد بود.

در كنار جريان نقدينگى و آثارى كه افزايش حقوق مى توانســت بر آن 
داشــته باشــد، مباحث مربوط به تامين منابع الزم براى پراخت بودجه 

جارى كه محل تامين حقوق و دستمزد نيز است، مطرح بود.
 براى امســال طبق قانون بودجه حقوق كارمنــدان دولت حداكثر 20
درصد افزايش يافته و از ارديبهشــت ماه امسال اعمال شده بود و گفته 
مى شــد كه در صورت افزايش مجدد حقوق كاركنان احتماال تا سقف 

پنج درصد ديگر باشد.

نگاه

بازار

شوراي اسالمي شهر همدان با كسي 
رودربايستي ندارد

مهدي ناصرنژاد »
  ماه گذشته (مرداماه) بود كه اخباري مبني بر بروز تخلف هاي 
مالي در شــهرداري همــدان افكار عمومي شــهرمان را به خود 
مشغول كرد. در همين حال مردم همچنان گوش به زنگ هستند 
تا با دسترســي به اخبار بيشتر، در جريان چگونگي و دامنه سوء 
اســتفاده هاي مالي در بدنه مديريت شهري خود كه از حدود 25 
ســال پيش با انجام چند دوره انتخابات محلي زير نظر شوراهاي 
اسالمي اداره مي شود، قرار گيرند. وليكن به نظر مي آيد تا روشن 
شــدن نتايج تحقيقات و بازرسي هاي پليســي و قضايي بايد در 

انتظار اخبار تكميلي در اين خصوص باقي ماند.
در هميــن ارتباط آقاي كامــران گردان، رئيس جديد شــوراي 
اســالمي شــهر همدان و آقــاي مرتضي حضــرت زاده، معاون 
برنامه ريزي و توســعه شــهردار همدان دوشــنبه هفته قبل (26
شــهريورماه) ميهمان تحريريه روزنامه همدان پيــام بودند تا به 
ابهامــات موجود در اين باره پاســخ بگويند، اما اين نشســت 2

ساعته كه كارشناســان خبري و اجتماعي همدان پيام نيز حضور 
داشتند صرفًا به اعمال خالف چند تن از كاركنان و بعضًا مديران 
بازداشــت شده زير نظر شــهرداري خالصه نشد و صحبت هاي 
جامعي از برنامه ريزي و سياســتگذاري شــوراي اسالمي شهر و 
شــهرداري هاي منطقه اي همدان براي رسيدن به مدينه فاضله به 
ميان آمد كه در گزارش هاي تكميلي همدان پيام در اين شماره يا 

شماره هاي آينده به آن خواهيم پرداخت. 
در خصوص اخبار نامتعارف شــهرداري، همين بس كه بگوييم 
تخلف و كجروي در بدنه ســازمان هاي اجرايي و هر حوزه اي و 
هر دوره اي بوده و شــايد بهتر است بنويسيم، تمامي هم نخواهد 

داشت!!!
آدم ها ظرفيت هاي متفاوتي دارند و هر كس از زوايه ســليقه و تربيت 
و نوع احســاس وظيفه اي كه بر آن قائل مي باشــند، زندگي  مي كنند. 
در اين ميان دل شــير مي خواهد تا در دل طوفان باليا و وسوسه هاي 
شيطاني باشي و سالم بماني و زندگي كني. معموالً در دنيا هر سازمان 
و نهاد و اداره اي كه بيشــتر رفت وآمد دارد و با مخاطبان بيشماري در 
تماس هســتند، زمينه تخلف و كجروي هم در آن به مراتب بيشــتر 
خواهد بود. شــهرداري ها هم به  نسبت وظيفه و نوع خدماتي كه به 
مردم ارائه مي دهند، همواره در معرض تالطم و تصميم هاي درســت 
و غلط مي باشــند. متأســفانه در فرهگ اجتماعي ما بسيارند آدم هايي 
كه به داشــته ها و حقوق خويش قانع نيستند و اگر مِلكي و سرمايه اي 
دارند، مي خواهند دامنــه منفعت دهي آن را افزايش دهند؛ نظير همان 
ساخت وســازهايي كه در سطح شــهر انجام مي شــود و بسيار هم 
مسأله ســاز و مسأله دار مي شــوند و هر كس مي خواهد با ترفندي و 
شيوه اي شكل ساخت وساز نامتعارف خود را حل وفصل كند و ناگزير 
دســت به دامان شهرداري ها مي شــود و در اين ميان هر آن كس كه 
طمعكار باشــد و ايمان راست و درستي نداشته باشد و عاقبت انديش 
هم نباشــد، دچار وسوسه شيطان مي شــود و دست به تخلفات مالي 
مي زند. هميشه اينگونه بوده و اينگونه باقي خواهد ماند! خوشبختانه 
مديريت اصلي شهرداري همدان با كمك كاركنان پاك نهاد خود متوجه 
تخلفات شده است و مقابل آن ايستاده است تا ريشه تخلف و گناه و 
بي عدالتي را بگيرد و قطعاً هيچ اراده سالم و مصممي تاكنون شكست 

نخورده است.
در اين خصوص رئيس شــوراي اسالمي شهر همدان و معاون 
برنامه ريزي و توســعه شــهرداري با خوش بيني فراوان نسبت 
بــه پايان دادن به جريــان خالف و پايه گذاري روشــي علمي 
و كارآمد براي اداره شــهر بزرگي چون همدان، از سيســتمي 
شــدن مراجعات به شهرداري ها ســخن گفتند. سيستمي شدن 
بــه معناي اينكه كامپيوتر در پاســخگويي و انجــام امور مردم 
حرف اول را بزند و مراجعه هاي حضوري و چهره به چهره در 
بدنه شــهرداري ها به صفر برسد. كاري كه اكنون در بسياري از 
جوامع پيشــرفته در شهرسازي هاي كالن انجام مي شود و زمينه 
تخلف و تعرض و زمين خواري و ساخت وسازهاي غيرمجاز از 
بين رفته است. ان شاءا... كه روزي ما هم در همين شهر 3 هزار 
ســاله همدان به آن مرحله از راســتي و درستي برسيم و نيازي 
نباشــد در مراجعه به ادارات و پارتي تراشي به چيزي بيتشر از 

حق خود دست يابيم.
يادم هســت حــدود 27 يا 28 ســال پيش در يكــي از مراكز 
اســتان هاي همجوار كه نگارنده خبرنگار بودم و اطالع رســاني 
مي كردم، طرحي مشــترك توسط شهرداري آن كالن شهر با اداره 
كل پست اســتان مربوطه به صورت آزمايشــي به اجرا گذاشته 
شد كه مراجعات و مكاتبات براي امور شهري ساخت وساز بين 
مردم و شــهرداري ها را اداره پست مســتقيمًا انجام دهد و مردم 
هيچ مراجعه اي به شهرداري ها نداشته باشند. البته آن زمان هنوز 
سيســتم رايانه اي و دولت الكترونيك حاكم نبود و ادارات اصًال 

مكانيزه نبودند. 
بعد از يك ماه از شروع اين طرح اطالع يافتيم كه طرح شكست 
خورد و تعطيل شده و كارها هم بر همان مدار قبلي برگشته است 
و دليلش هــم اين بود كه فرصت پارتي بــازي و ردوبدل كردن 
شيريني و زيرميزي و اين حرف ها از بين رفته بود و كار و كاسبي 
هر دو طرف كساد شده بود و چاره اي نبود كه طرح آزمايشي را 
براي جلوگيري از راكد ماندن بيشــتر امور شهري كنسل نمايند. 
البته ايــن اطمينان وجود دارد كه با اجراي ســامانه رايانه اي در 
تمام ادارت و سازمان هاي كشور و ظهور دولت الكترونيك مردم 
به هر روش سيســتماتيك در ادارات تــن مي دهند و مراجعات 
غيرحضوري در شــهرداري هاي همدان نيــز جواب خواهد داد! 
و اوضاع و احوال در مديريت شــهري همدان همانگونه خواهد 
شد كه مســئوالن وعده دادند و گفتند كه «شوراي شهر با كسي 

رودربايستي ندارد!»

خريد سكه و ارز كالهبرداران 
براى كتمان پول هاى سياه

 عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه بوعلى سينا با اشاره به 
اينكه وضعيت فعلى كشور به علت فعاليت سرمايه دارانى است كه ميل 
به خروج سرمايه به خارج از كشور دارند، گفت: ميل و انگيزه خروج 

سرمايه عامل اصلى افزايش روزانه قيمت سكه و دالر است.
دكتر حميد سپهردوســت بيان كرد: در كنار بسيارى از عوامل سياسى 
و برنامه  هاى ناصحيح اجرا شــده در عرصه اقتصاد، خروج ســرمايه 
مهمترين عاملى است كه وضعيت ما را در اين دور از تحريم ها نسبت 

به دوره هاى قبل وخيم  تر كرده است.
وى با بيان اينكه خروج سرمايه توسط افراد عادى و عمدتا كالهبردار 
ميلياردى صورت مى گيرد، ادامه داد: در راستاى مبارزه با پولشويى و 
كشف فســاد، عده اى كه كالهبردارى ميلياردى كردند و قصد كتمان 
پول هاى سياه خود را دارند، به دنبال تبديل اين پول ها به سكه و دالر 

هستند تا بتوانند به خارج از كشور فرار كنند.
سپهردوســت با اشــاره به هجوم مردم براى خريد ســكه و دالر، به 
ايســنا گفت: مردم در شرايطى كه مى بينند دولت نمى تواند كارى كند 
خودشــان براى حفظ ارزش دارايى هايشــان به سمت خريد سكه و 

دالر مى روند.
اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه در دوره هاى قبل اينقدر اقدام به دزدى 
و كالهبردارى نداشــتيم، تصريح كرد: كشف فساد باعث شده خروج 
از ســرمايه بيشتر شود و خيلى نمى توان وضعيت موجود را به گردن 
انگيزه هــاى احتياطى مردم در جهت حفظ قــدرت خريد آتى خود 

انداخت.
وى با بيان اينكه عدم ميل به سرمايه گذارى در ايران و پولشويى بيشتر 
در آشفتگى بازار ارز و سرمايه بيشتر دخيل است تا نقش مردم عادى 
كه دالر مى خرند و ســهم كمترى در آشفتگى بازار ارز و سرمايه ايفا 
مى كنند، عنوان كرد: اين حجم از ســرمايه هاى كالن هســتند كه ميل 
دارند خود را از منطقــه در حال كاهش ارزش ريال ايرانى دور كرده 
و به ســرمايه گذارى هاى پايدار نزديك كنند. اين امر باعث شــده تا 
آشــفتگى در بازار ســرمايه گذارى و تالش براى پولشويى و فرار از 
گيرافتادن، ايران را تبديل به جامعه اى كرده كه ميل به خروج از سرمايه 

در آن زياد شود.
اين اقتصاددان با اشاره به پديده هاى اقتصادى در سطح ُخرد، ادامه داد: 
در جامعه اى هستيم كه افراد فكر اقتصادى دارند و تالش مى كنند در 
راســتاى هيجانات اقتصادى حركت كنند. وقتى يك شهروند همواره 
مى بيند ارزش پول و توان خريد خانواده روز به روز در حال كم شدن 
است، بديهى است براى حفظ منبع درآمدى و سرمايه خود به سمت 
خريــد ســكه و دالر بروند كه البته اين اقــدام يك عمل غيراخالقى 
اســت چرا كه در جامعه اخالق مدار و دينى و بر اســاس آموزه  هاى 
بنيادى درست نيســت كه افراد در جامعه اسالمى دست به احتكار و 
تكاثر سرمايه اى بزنند فعال به آن نياز نداشته و به ويژه موجب تشديد 

بى ثباتى در بازار مى شود.

مدير تنظيم بازار جهادكشاورزى همدان:
براى مديريت بازار صادرات سيب زمينى و 

گوجه محدود شود
 مدير تنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى استان همدان از صادرات 
38 هزار و 855 تن ســيب زمينى اين استان به خارج از كشور خبر داد 

و گفت: براى مديريت بازار بايد صادرات سيب زمينى محدود شود.
مهدى نجفيان با بيان اينكه علت گرانى ســيب زمينى صادرات و آزاد 
شدن مرز عراق اســت، اظهار كرد: به علت كاهش ارزش پول ايران 
و باال رفتن ارزش پول در كشــورهاى همســايه از جمله عراق اين 
كشورها به ســمت خريد محصوالت ما مى آيند چرا كه به صرفشان 

است از ايران خريد كنند.
وى با بيان اينكه تا قبل از باز شــدن مــرز عراق به روى محصوالت 
ايران قيمت ســيب زمينى 350 تومان بود، بيان كرد: از زمانى كه دولت 
عراق براى باز شــدن مرز نامه زد و سيب زمينى ايران به عراق صادر 

شد، قيمت باال كشيد.
نجفيان درباره اينكه گفته مى شود گرانى گونى و نهاده ها باعث افزايش 
قيمت اين محصول شــده است، به ايســنا گفت: قبول داريم قيمت 
نهاده ها افزايش يافته اما صادرات بيشــترين تأثير را در افزايش قيمت 
سيب زمينى داشته اســت كه بايد فكرى براى محدود شدن صادرات 

اين محصول شود.
 بازار گرم سيب زمينى در آنسوى مرز

مدير تنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه 
در خــارج از مرز ايران بازار گرمى براى ســيب زمينى به وجود آمده 
است، افزود: بايد براى صادرات محصوالت كشاورزى تعرفه گذارى 

شود تا بتوانيم صادرات را محدود و بازار داخل را تأمين كنيم.
وى با بيان اينكه در سالجارى 38 هزار و 855 تن سيب زمينى به ارزش 
7,9 ميليون دالر صادر شده است، تأكيد كرد: اگر صادرات اثر نداشت 
قيمت سيب زمينى افزايش نمى يافت به طوريكه وقتى مرز باز شد اين 

وضعيت در استان پيش آمد.
 صادرات 1/1 ميليون دالر سير 

مدير توسعه بازرگانى سازمان جهادكشاورزى استان همدان در بخش 
ديگرى از ســخنانش از صادرات 1738 تن سير در سالجارى خبر داد 
و اظهار كرد: در ســالجارى 1738 تن سير به ارزش 1/1 ميليون دالر 
به كشورهاى افغانستان، تركمنستان و عراق صادر شده است.نجفيان 
با اشــاره به صادرات 2446 تن گوجه فرنگى از استان همدان، يادآور 
شــد: در ســالجارى 2446 تن گوجه فرنگى به ارزش 800 هزار دالر 
صادر شده كه در اين محصول نيز صادرات باعث افزايش قيمت شده 
به طوريكه قيمت گوجه فرنگى در بازار به 7000 تومان رسيده است.

غزل اسالمي »
 پس از آنكه خبر فســاد در شوراي 
شــهر بابل، اختالس 3 هزار ميلياردي 
در شــهرداري ساري و سپس فساد در 
شــهرداري منطقه 3 همــدان و پلمپ 
واحد مالي آن رســانه اي شــد براي 
به وجود  متفاوتي  ســوال هاي  بسياري 
آورد مبنى بر چرايى اين اعمال و نگاه 
به شــيوه عملكرد نظارتى در مديريت 
شهرى. از اين رو بعد از انتشار خبرها 
در اين روزنامه، نشستي براي پاسخ به 
برخي سوال هاي مردم و ارائه راهكارها 
توسط كارشناسان استان در دفترروزنامه 
حضرت زاده  مرتضي  كه  شــد  برگزار 
سرمايه  توســعه  و  برنامه ريزي  معاون 
انساني شهرداري همدان، كامران گردان 
رئيس شــوراي شهر همدان محمدرضا 
شهرسازى  و  معمارى  دكتراى  عراقچي 
و امير بختياريان كارشناس اقتصادي به 
بررســي زمينه هاي فساد در شهرداري، 
راهكارهــا و اقدامات انجام شــده در 
و  فساد  برخي  از  جلوگيري  راســتاي 

رانت ها  پرداختند.
آنچه مي خوانيد سوال هاي كارشناسان و 
پاسخ مسئوالن در شهرداري و شوراي 

شهر است.
 عراقچــى: با توجه بــه اينكه 
سال هاست كه در شهرداري تجربه 
كاري داريد آيا مي پذيريد كه تعداد 
شــهرداري  در  مردم  گاليه هــاي 
نسبت به دســتگاه ها و ارگان هاي 
ديگر باالتر اســت؟ و آيا اين را هم 
قبول داريد كه مراجعات زياد زمينه 

فساد را ايجاد مي كند؟
در  اســت  افتخارم  باعث  حضرت زاده: 
جايــي كار مي كنــم كه علي رغــم اينكه 
هجمه هايي به آن وارد مي شود اما سمبل 
اعتماد هم هســت. يك پاركبــان وقتي 
كاالي با ارزشــي را پيدا مي كند و آن را 
به صاحبش برمي گرداند به نوعي براي ما 

آبرو مي خرد.
اما شــهرداري ها به لحاظ حجم خدمات 
و وظايف با هيچ دســتگاه خدماتي ديگر 
برابــري نمي كننــد، براي شــهرداري ها 
نزديــك بــه 400 وظيفه تعريف شــده 
اســت كه متولي خاصي هم بــراي آنها 
وجــود نــدارد. اما اگر يك تشــكيالت 
مشــخصي وجود داشــت كه وظايف ما 
ارزيابي  و  مي كــرد  استانداردســازي  را 
درســتي از اقدامات انجام مي داد بسياري 

از مشكالت ما حل مي شد.
در واحد 137 شــهرداري 900 مأموريت 
را انجام مي دهند، اين حجم كار در كدام 
طبيعي  بنابرايــن  دارد؟  وجود  دســتگاه 
است كه اعتراض ها و كشمكش هايي هم 
وجود داشته باشد. نام اينها را نبايد فساد 
بگذاريم چون 2500 نفر در شــهرداري 
همــدان كار مي كننــد و زحمات بزرگ 
شــهرداري را زير ســوال مي برد. اگر در 
جايــي موضوع مالــي و امتيازاتي وجود 
دارد ممكن اســت تخلفاتي هم باشد اما 
به اين منزله نيســت كه كل سيستم را در 

بر مي گيرد.
خوب و بد شهرداري به مردم بر مي گردد. 
اگر شهرداري خوب است مردم انتخاب 
درســت و نظارت خوبي دارنــد و اگر 
بــد كار مي كند بــاز هم به خــود مردم 

برمي گردد.
شــهرداري همدان در بين شهرداري هاي 
كشور حرف براي گفتن دارد و در مواردي 
سمبل اســت و برخي از كالنشهرها در 
مواردي مانند خدمات شــهري و فضاي 
ســبز را از همدان الگوبــرداري مي كنند. 
شــهرداري همــدان چارچــوب خوبي 
دارد اما بســياري از شــهرداري ها حتي 
كالنشــهرها در هزينه هــاي جاري خود 
مانده اند. اگر شــهرداري در فســاد باشد 
ممكن است در هزينه هاي خودش بماند.

 بختياريان: شــما مي گوييد اگر 
هم مشكلي در شهرداري هست به 
خاطر ضعف نظارت مردم است، بله 
اين درست است اما نكته اينجاست 
كه شهرداري تا چه حد براي نظارت 

مردمي ارزش قايل اســت و آيا در 
مردم  نظارت  بــراي  فرصتي  آنجا 
مواردي  از  يكــي  كرده ايد؟  ايجاد 
گزارش  شود  شفاف سازي  بايد  كه 
چرا  است  شهرداري  مالي  عملكرد 
شما نمي خواهيد اين را شروع كنيد 
و از مردم دعوت به نظارت كنيد آيا 

مردم اينقدر غريبه هستند؟
مجبور  را  مــا  قانون گذار  حضرت زاده: 
كرده تا هــر 6 ماه يكبــار هزينه ها را به 
اطالع مردم برســانيم. شــوراي شهر هم 
يكي از تكاليفي كه به عهده ما گذاشــت 
هميــن بــود. كه مــا از ابتداي امســال 
گزارش ســه دوازدهم و پنــج دوازدهم 
بودجه و بررســي بودجه در موعد مقرر 
كه قانونگــذار آن را تعيين كرده را انجام 
داده و گزارش 6 ماه ابتدايي ســال 97 را 

به زودي به اطالع مردم خواهيم رساند.
 بختياريان: 45 درصد هزينه هاي 
جاري  هزينه هاي  جزو  شــهرداري 
امور  حــول  كه  نهادي  اما  اســت 
بيشترين  بايد  دارد  فعاليت  عمراني 
بودجــه و هزينه اش صــرف امور 
اگر  بنابرايــن  شــود.  عمرانــي 
شــهرداري عملكرد نرمالي داشته 
آن  جاري  هزينه هاي  نبايد  باشــد 
بيش از 15 تا 20 درصد باشد. فكر 
مي كنم اين هزينه ها بيشتر به خاطر 

تورم باال در نيروي انساني است.
كه  نيســت  طور  ايــن  حضــرت زاده: 
هزينه هــاي جــاري و عمرانــي در هر 
شهرداري مختلف باشــد، بلكه اين يك 
دســتورالعمل مشــخص در كشور دارد. 
جمــع آوري زباله، رفت و روب شــهر، 
فضاي ســبز و نگهداري و كاشــت گل 

و گياه و... در دســتور العمل جاري قرار 
دارند. 1300 نفر از نيروهاي شهرداري در 
حوزه جــاري فعاليت دارند. ضمن اينكه 
شهرداري همدان به لحاظ سطح عمراني 

يكي از بهترين هاي كشور است.
در ايــن دســتورالعمل بايــد 60 درصد 
هزينه هــا صــرف امــور جــاري و 40

درصد صــرف امور عمراني شــود ولي 
در شــهرداري همــدان درحــال حاضر 
فعاليت هاي  صــرف  هزينه ها  درصد   55

عمراني مي شود.
در بخش نيروي انســاني هــم به خاظر 
چابك ســازي در حال حاضر 240 پست 
بالتصــدي در شــهرداري همدان وجود 
دارد و هر وقت آزموني برگزار مي شــود 
همدان جزو شــهرداري هايي اســت كه 
جاي خالي دارد اما برخي شــهرها جاي 

خالي ندارند. هزار و 480 پست سازماني 
براي شــهرداري تعريف شده و همانطور 
كه گفتم 240 نيرو بايد به شهرداري بيايد 

تا چارت به مقياس خودش برسد.
گــردان: شفاف ســازي عملكرد شــايد 
درد زيــادي را دوا نكنــد، بــه نظر من 
شفاف سازي بايد از منشأ صورت بگيرد و 
مردم بدانند وقتي قرار است كه براي امور 
خود به شــهرداري مراجعــه كنند چقدر 
هزينه خواهند كرد و خودشان به راحتي 
بتوانند حساب و كتاب كنند. براي همين 
هم در حال مكانيزاسيون كردن هستيم و 
قرار است كه بســياري از پرداخت ها به 

صورت سيستمي انجام شوند.
خطاها  اينكه  بــراي  عراقچى:   
و رانت ها را در شــهرداري كاهش 
بدهيد چه اقداماتي انجام داده ايد؟

گــردان: چنــد اقــدام را در بخــش 
مأموريت هايــي كه با مردم ســر و كار 
داريم را آغاز كرده ايم سيســتمي كردن 
بســياري از موارد، شفاف ســازي براي 
اســت  (قرار  رانت هــا  از  جلوگيــري 
هزينه ها را به اطــالع عموم در بياوريم 
و حتي حقوق شهروندي را هم آموزش 
بدهيم) و آگاه سازي مردم و پرسنل از 

آموزش. طريق 
بــه نظر مــن با ايــن تعــداد كارمند در 
شــهرداري نظارت كم است، من نديده ام 
كه به عنوان مثال شــهرداري به صورت 
رندومي پرونده اي را بررســي و بازرسي 
كند. در صورتي كه براي برخي تغييرات 
در بين پرســنل مقاومت هايي وجود دارد 

چون رانت در آشفتگي هاست.
كارهاي  شــهرداري  در  حضرت زاده: 
مربوط به يــك مراجعه كننده توســط 
يك نفــر انجام نمي شــود و اين خيلي 
شــدن  زمان بر  باعث  اما  اســت  خوب 
انجام امور مي شــود. برنامه اي داريم كه 
احتماالً شهروندان در آينده اي نه چندان 
دور هنــگام درخواســت پروانه بتوانند 
تصاويــر امالك خــود را به صورت 3
بعدي تماشــا كنند. با توجــه به اينكه 
در كميســيون ماده 100 حذف فيزيكي 
پرونده ها حل شده و تاكنون 100 درصد 
پرونده ها در بخش امالك و 70 درصد 
شده اند  روز  به  شــهرداري  پرونده هاي 
پيش بينــي مي كنيــم كه تا 4 مــاه آينده 
تمام پرونده هاي موجود در شــهرداري 
در سيســتم ثبــت و پرونده هــا تجميع 
و حــذف فيزيكي شــوند. البته تجميع 
آنها كار يكساله اســت ولي بسياري از 
راه هاي نفوذ در شــهرداري گرفته شده 
و سيســتم يكپارچه در حال اجرا است. 
مدت انجام اين پروژه  به طور كامل 18

ماه است، از 2 ماه پيش آغاز شده كه در 
اين مدت GIS انجام شــده و يك ماه 
پيش پرونده معابر زيــر 12 متر تكميل 
شد. اينها زير ساخت هايي هستند كه ما 

انداخته اند. جلو  را 
 عراقچى: شــهرداري چقدر در 
برون سپاري مأموريت هاي سازماني 
و نه فضاي سبز، موفق بوده و در چه 
شده  انجام  برون سپاري  حوزه هاي 

است؟
حضرت زاده: تمام خدمات حمل و نقل 
رفــت و روب، تايپ و... در شــهرداري 
برون ســپاري شــده اند و توسط بخش 
خصوصــي انجام مي شــوند امــا برآيند 
برون سپاري در كشور زياد خوب نيست 

و اغلب امور بايد در سسيستم شهرداري 
انجام شوند.

را  امــوري  شــما  عراقچــى: 
عمًال  كــه  كرده ايد  برون ســپاري 
نمي توانند فسادي داشته باشند مثال 
فســادي  نوع  چه  باغباني  يا  تايپ 
مي توانند داشته باشند؟ در صورتي 
و  كنترل  چــون  مأموريت هايي  كه 
نظارت يا پروانه ها اموري هستند كه 

بايد برون سپاري شوند.
گردان: دستورالعمل جامعي در شهرداري 
تدويــن و مصوب كرديم امــا در كميته 
انطباق اعالم كردند كه اموري مثل كنترل 
نظــارت و پروانه ها حاكميتي اســت و 
نمي توانيد برون ســپاري كنيد. در نهايت 
تاكسي راني و بخشي از اتوبوسراني، تايپ 

و فضاي سبز را واگذار كرديم.
 عراقچــى: نوعــي مقاومت در 
وجود  برون سپاري  براي  شهرداري 

دارد.
را  كارهــا  از  بخشــي  حضــرت زاده: 
نمي توانيــم واگذار كنيــم. اما در كل اين 
واقعيت اســت كه برخي اتفاقات حاصل 
رفت و آمدهاســت و اينكه ارباب رجوع 
اصال به شهرداري نيايد امكان پذير نيست. 
مثًال عمليات تفكيــك دو ملك كنار هم 
كه ناهمگون هســتند و تعامل شهرداري 
با هر كــدام متفــاوت خواهــد بود كه 
ناچاراً بايد سيســتم پااليشي انجام شود. 
امروز شــهرداري همدان توسط بسياري 
از مراجــع ذيربــط ارزيابــي و نظارت 
مي شود، شوراي شهر هر سال حسابرس 
جــدا مي گيــرد و ارزيابــي مي كند. اگر 
گزارش هاي حسابرســي 10 ساله را در 
هر سال مقايســه كنيد مي بينيد كه برخي 
بندهاي اساســي كاهش پيدا كرده و اين 
يعني اتفاقات خوبي در حوزه مالي افتاده 
است. شــايد در اوايل اقدام كميته انطباق 
شــورا براي خود ما هم سخت بود ولي 
اكنون يــك چارچوب مشــخصي را به 
مــا داده و توافقات شــهرداري در كميته 
بررســي مي شود و مو را از ماست بيرون 
شــكل و  توافقات  در بخش  مي كشــد. 
ساختار بســيار خوب و ضابطه مند شده 
اســت. در ايــن كميته نماينده دســتگاه 
قضايي، نماينده شــوراي استان و نماينده 
وزارت كشــور بررســي مي كننــد و به 

كارشان مسلط هستند. 
گردان: در شهرداري ساختار منظم است 
و نبايد به دنبال فسادهاي خاص بگرديم 
و فقط تخلف اشــخاص ممكن اســت 

وجود داشته باشد.
 بختياريان: بسياري از فرآيندها 
كه در شهرداري هست نتوانسته به 
حدي مدون شود كه امكان قضاوت 
را از كارمند ســلب كند. يعني وقتي 
كارشناس حق قضاوت داشته باشد 
مي تواند از مشــتري امتيازي بگيرد 
اما اگر حق قضاوت نداشــته باشد 
را  كاري  باشد  داشته  تكليف  فقط  و 

انجام مي دهد كه وظيفه اش است.
حضــرت زاده: به خاطر همين سيســتم 
شده  مشخص  شهرداري  فرآيند  اصالح 
و فرآينــد وضــع موجود را به دســت 
اين مشــاوران داده ايم تــا بتوانند آناليز 
كننــد و در بخش هايي كه ايراد و كم و 
كاســت هايي وجود دارد را اصالح كند 
تا در نهايت جلوي فســاد براي شخص 

هم گرفته شود.

گردان؛ رئيس شوراي شهر همدان در روزنامه:

منافذ فساد و رانت را مي بنديم
■ حضرت زاده معاون شهرداري: گزارش مالي6 ماهه منتشر مي كنيم
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  آگهى مزايده و فروش اموال نوبت اول
در پرونده كالســه 1/970231ج ك محكوم عليه جواد وثوقى نيا فرزند رجب به 
پرداخت پنج ميليون و نهصد و چهل و هشــت هزار و دويست و پنجاه تومان ديه 
محكوم گرديده است لذا با توجه به تقاضاى ديه از جانب شاكى محكوم عليه اموال 
مشروحه ذيل را جهت پرداخت ديه شاكى معرفى نموده است كه توسط كارشناس 
اول توسط دايره اجراى احكام كيفرى بهار در روز چهارشنبه 97/7/25 از ساعت 
12-13 ظهر در دفتر اجراى احكام كيفرى دادگسترى شهرستان بهار به فروش مى 
رسد مزايده از قيمت تعيين شده شروع و از برندگان 10٪ بهاء فى المجلس دريافت 
و مابقى حداكثر ظرف يك ماه دريافت مى شود و در صورت انصراف از خريد ٪10 

پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مال مورد مزايده:

يك دســتگاه فر گردون پخت كيك بدون گردون و مشعل (ناقص) ساخت ايران 
باشــد كه در كارگاه كيك پزى وثوقى واقع در جاده همدان- كرمانشــاه (مجاور 
شــهرك صنعتى بهاران ) مى باشد و متعلق به محكوم عليه مى باشد كه دستگاه 
مذكور به قيمت شــش ميليون و پانصد هزار تومان توســط كارشناس رسمى 

دادگسترى ارزيابى گرديده است .
برنده مزايده فردى مى باشد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كند.(م الف 550)

 شعبه اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهار

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

جام جهانى كشتى فرنگى 2018 در اهواز 
لغو شد

 با تصميم اتحاديه جهانى كشتى، جام جهانى كشتى فرنگى در سال 
2018 ميالدى برگزار نمى شود.

به گزارش ايســنا، در پى جلســه اخير هيأت اجرايى"اتحاديه جهانى 
كشــتى" همزمان با رقابت هاى جوانان جهان در كشور اسلواكى،  به 
دليل نزديك بودن زمان برگزارى مسابقات جهانى امسال با زمان مقرر 
بــراى برگزارى جام جهانى فرنگى در ايران، در نهايت تصميم گرفته 

شد، جام جهانى كشتى فرنگى در سال 2018 ميالدى برگزار نشود.
اتحاديه جهانى كشــتى به دليل برگزارى بازى هاى آسيايى جاكارتا، 
امسال مسابقات جهانى مجارستان را به جاى شهريورماه اواخر مهرماه 
برگزار مــى كند و به همين دليل كشــورهاى حاضر در جام جهانى 
كشتى فرنگى نيز اعالم كرده اند به دليل فاصله كوتاه بين پايان رقابت 
هــاى جهانى در اوايل آبان ماه با جام جهانى در اواســط آذرماه، نمى 
توانند شرايط مناسبى براى حضور در اين رقابتها داشته باشند، از اينرو 

متقاضى لغو جام جهانى كشتى فرنگى سال 2018 شدند.
از طرف ديگر فدراســيون كشــتى ايران نيز به دليل جايزه 110 هزار 
دالرى درنظر گرفته شده از سوى اتحاديه جهانى كشتى براى تيم هاى 
برتــر جام جهانى كه با توجه به افزايش نرخ ارز در شــرايط موجود، 
نياز به چندين برابــر تامين هزينه دارد، همچنين عدم اعمال تعهدات  
اجرايى اداره كل ورزش و جوانان خوزســتان در آماده ســازى سالن 
مسابقات و نيز عدم انجام تعهدات مالى و مشاركتى خود با فدراسيون 
كشــتى در تأمين هزينه هاى مربوطه، پيشــنهاد اتحاديه را پذيرفت و 
تالش خود را معطوف به برگزارى جام هاى جهانى 2019 در مشهد 

و تهران خواهد كرد.
نماينده اتحاديه جهانى كشتى اواخر هفته جارى از امكانات شهرهاى 
مشهد و تهران، ميزبانان جام هاى جهانى كشتى آزاد و فرنگى در سال 

2019 ميالدى بازديد مى كند.
در پى جلســه اخير هيأت رئيســه اتحاديه جهانى همزمان با رقابت 
هاى جوانان جهان در اســلواكى، زمان بازديد نماينده اتحاديه جهانى 
از ايران، براى ميزبانى جام جهانى كشتى آزاد و فرنگى در سال 2019

ميالدى قطعى شد.
بر اين اســاس قرار اســت "دولت تورليخانوف" عضو هيأت رئيسه 
اتحاديه جهانى كشــتى و رئيس شــوراى كشــتى قاره آسيا به عنوان 
نماينده اتحاديه جهانى روز چهارشنبه هفته جارى با حضور در ايران 
از امكانات شهرهاى مشهد مقدس و تهران به ترتيب براى ميزبانى جام 
هاى جهانى كشتى آزاد و فرنگى در سال 2019 بازديد و گزارش خود 

را در اين زمينه به اتحاديه جهانى كشتى ارسال كند.
طبق تقويم اتحاديه جهانى كشتى جام هاى جهانى كشتى فرنگى و آزاد 

آذرماه سال 1398 برگزار خواهد شد.
به گزارش ايسنا، همچنين اتحاديه جهانى ميزبانى شهر آستانه قزاقستان 
به عنوان ميزبان مســابقات جهانى 2019 را كه پيش از اين نيز اعالم 
شــده بود، مورد تائيد قرار داد. در اين مسابقات شش كشتى گير برتر 

اوزان المپيكى، سهميه المپيك را براى كشورشان بدست مى آورند.

حريفان ما سابقه 40 ساله دارند
 كاپيتان تيم ملى واليبال بانوان، برنامه ريزى منظم، مداوم و برگزارى 
ديدارهاى تداركاتى با تيم هاى شرق آسيا را براى موفقيت الزم دانست.

مائده برهانى درگفتگو با مهــر، درباره نتايج و عملكرد تيم بانوان در 
مسابقات AVC CUP گفت: بدون اغراق و بزرگ نمايى تيم ملى در 
مرحله گروهى رقابت ها بسيار عالى بازى كرد و عملكرد فوق العاده اى 
داشت، در مرحله گروهى از سه بازى سه پيروزى كسب كرديم كه در 

10 سال اخير براى تيم واليبال زنان ايران بى سابقه بود.
وى افزود: اما متاســفانه جــدول رده بندى رقابت ها به نحوى بود كه 
مجبور شــديم براى راه يابى به مرحله نيمه نهايى از ســد تيم چين 
بگذريم. در مصاف با تيم چين كمى بدشانســى آورديم و شكســت 
مقابل اين تيم مانند آب ســردى در روحيــه تك تك بازيكنان بود و 
موفق نشــديم جزو چهار تيم قرار بگيريم. سطح واليبال چين بسيار 
باال بود و حتى اگر با تيم دوم خود نيز در مســابقات  حاضر شــود 
پيروز مى شــود؛ همانطــور كه در بازى فينال در مقابــل تايلند با تيم 
دومش حاضر و تايلند را با تمام ســتارگانش در كشــورش شكست 

داد و قهرمان شد.
كاپيتان تيم ملى واليبال بانوان در ادامه درباره بازى با كره جنوبى نيز گفت: 
تنها به دليل كم تجربگى نتوانستيم مقابل كره نتيجه بگيريم. كره سابقه 40

ساله در واليبال دارد. پس از شكست مقابل كره بار ديگر بايد براى كسب 
عنوان هفتمى مقابل استراليا قرار مى گرفتيم اما فرصت كافى براى ريكاورى 
ذهنى و جسمى نداشتيم و خسته بوديم؛ در حاليكه استراليا 24 ساعت زمان 
براى ريكاورى داشــت و سرحال تر مقابل ما قرار گرفت و در نتيجه در 

امتيازهاى بسيار نزديك مغلوب استراليا شديم.
وى ســطح تيم اســتراليا را خوب ارزيابى كرد و ادامه داد: اســتراليا 
بازيكنان بســيار خوبى دارد، سرعتى زن، پشت خط زن و پاسور اين 
تيم در تيم هاى اروپايــى مانند تركيه و بلژيك  بازى مى كنند. حتى 
استراليا با اين بازيكنان نتوانست عنوانى در AVC CUP كسب كند. 
اين نشــان مى دهد كه سطح واليبال زنان شرق آسيا چقدر باالست و 

رسيدن به آنها كار آسانى نيست.

اردوى تيم كاراته ارتش در كبودرآهنگ 
داير شد

 اردوى آماده سازى تيم كاراته رعد پدافند ارتش با هدف حضورى 
قدرتمند در مسابقات جهانى به ميزبانى اين شهرستان داير شد.

رئيس هيات كاراته شهرستان كبودرآهنگ گفت: اين تيم متشكل از 12 
كاراته كا به مدت يك هفته در خانه كاراته شهرستان كبودرآهنگ زير 

نظر مربيان تمرين مى كنند.
ا... كرم شهگل در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين اردو به صورت 

مشترك با منتخب كاراته شهرستان كبودرآهنگ داير شده است.
شــهگل خاطرنشــان كرد: تيم كاراته رعد پدافند ارتش براى حضور 
قدرتمند در ســوپر ليگ كشور و نيز مســابقات جهانى روسيه آماده 

مى شود.
وى يادآور شد: مسابقات جهانى روسيه آبان ماه امسال برگزار خواهد 
شد و در اين مدت تيم رعد پدافند ارتش چند اردوى دوره اى برگزار 

مى كند.
وى افزود: تيم رعد پدافند ارتش سومين سال حضورش در سوپر ليگ 

كشور را نيز تجربه مى كند.

احتمال انصراف تنها نماينده فوتسال همدان 
قوت گرفت

 اين باشگاه در صورت حمايت نشدن از حضور در ليگ دسته دوم 
فوتسال كشور انصراف خواهد داد.

مدير باشگاه سالمت همدان گفت: سال قبل اين تيم را تشكيل و امتياز 
تيم ليگ برترى فوتســال همدان را خريدارى كرديم و با قهرمانى در 
استان و درخشش در مسابقات زيرگروه كشور توانستيم امتياز ليگ 2 

كشور را كسب كنيم.
على ثقفى اظهار داشت: يك ماه تا شروع رقابت هاى ليگ دسته دوم 
فوتسال كشور باقى مانده و با وجود پيگيرى هاى مستمر حتى نتوانسته 

ايم سالن تمرين داشته باشيم.
وى  در گفــت و گو با  ايرنا بيان كرد: هيات فوتبال و اداره ورزش و 
جوانان به ما زمين تمرين و مســابقه نمى دهد و كمك مالى هم داده 

نمى شود.
مدير باشگاه ســالمت همدان خاطرنشان كرد: تيم ما براى حضور 
قدرتمند در ليگ 2 كشــور تنها به 500 ميليون ريال اعتبار نياز دارد 
در حاليكه اين رقم در حــد نيمى از قرارداد يك بازيكن پاس هم 

نيست.
وى با اشاره به پيگيرى هاى مديركل امور اجتماعى استاندارى همدان 
پيرامون وضعيت اين تيم گفت: با وجود پيگيرى هاى صورت گرفته 

هيچ يك از نهادهاى اجرايى حمايت نكردند.
وى بيان كرد: درخواســت داديم كــه از بودجه 2018 در قالب برنامه 
هاى اين رويداد بتوانيم فعاليت داشــته باشيم اما اداره ميراث فرهنگى 
موافقت نكرد و دســتگاه ورزش هم اعالم كــرد كه بودجه اى براى 

كمك به تيم سالمت ندارد.
ثقفى افزود: هم اكنون در بالتكليفى قرار داريم و حتى البسه بازيكنان 

را تهيه نكرده ايم و سالن براى تمرين نيز اختصاص نيافته است.
وى با بيــان اينكه پيش از اين قصد فروش امتياز تيم را داشــتيم اما 
مديركل امور اجتماعى اســتاندارى همدان مخالفت كرد ادامه داد: با 
وجود اينكه اين تيم به ليگ 2 فوتســال كشــور صعود كرد اما هيچ 

حمايتى توسط مسئوالن صورت نگرفت.
وى ابراز اميدوارى كرد با كمك و حمايت مســئوالن اجرايى اســتان 
اين تيم كه چكيده فوتســال همدان اســت بتواند در ليگ 2 كشــور 

افتخارآفرين شود.
مدير باشگاه سالمت همدان خاطرنشان كرد: اكنون بازيكنان با سابقه 
فوتسال همدان كه تجربه حضور در ليگ هاى مختلف كشور را دارند 
آمادگى خود را براى عضويت در تيم اعالم كرده اند و مى توانيم تيمى 

مدعى را روانه مسابقات كنيم.
تيم فوتسال ســالمت همدان تيرماه امســال براى نخستين بار جواز 
صعود به ليگ دســته دوم فوتسال باشــگاه هاى كشور را كسب كرد. 
عليصدر آخرين تيم فوتســال همدان بود كه چهار سال قبل در ليگ 
دسته 2 كشور فعاليت داشت اما در نهايت تصميم به انحالل و فروش 

امتياز اين تيم گرفته شد.

سه همدانى در ليست داوران بين المللى 
فوتبال 2019 قرار گرفتند

ــت  ــى در فهرس ــه داور همدان ــال، س ــيون فوتب ــالم فدراس ــا اع  ب
ــال 2019  ــى در س ــته ورزش ــن رش ــى اي ــن الملل ــى داوران بي نهاي

ــد. ــرار گرفتن ــالدى ق مي
دبيــر هيــات فوتبــال همــدان گفــت: فهرســت نهايــى داوران و كمــك 
داوران بيــن المللــى فوتبــال ايــران بــراى ســال 2019 جهــت معرفــى 

بــه فيفــا از ســوى كميتــه داوران فدراســيون فوتبــال اعــالم شــد.

ــت:  ــار داش ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــت وگ ــان در گف ــدى بوجاري مه
ــه در فصــل  ــى ك ــدرى داوران همدان ــام حي ــدرى، پي ــژن حي بي
ــاوت  ــور قض ــال كش ــر فوتب ــگ برت ــاى لي ــت ه ــارى رقاب ج
ــرار  ــال 2019 ق ــى س ــن الملل ــت داوران بي ــد در فهرس دارن

گرفتنــد.
بوجاريــان بيــان كــرد: هــر 2 داور ســال قبــل ميــالدى نيز جــزو داوران 
ــد و قضــاوت هــاى مختلفــى را در رقابــت هــاى  ــن المللــى بودن بي

مختلــف انجــام دادنــد.
ــيفى  ــاره س ــت به ــن فهرس ــن در اي ــرد: همچني ــان ك وى خاطرنش

نهاونــدى كمــك داور فوتبــال بانــوان كــه ســابقه قضــاوت در 
مســابقات آســيايى را دارد نيــز معرفــى شــد.

دبيــر هيــات فوتبــال همــدان يــادآور شــد: در ايــن فهرســت اســامى 
داوران و كمــك داوران برتــر فوتبــال ايــران در بخــش هــاى آقايــان و 
بانــوان همچنيــن داوران و كمــك داورهــاى فوتســال آقايــان و بانــوان 
و فوتبــال ســاحلى جهــت قضــاوت در مســابقات بيــن المللــى ســال 

2019 اعــالم شــده اســت.
ــدرى در  ــژن حي ــدرى و بي ــام حي ــون پي ــالدى تاكن از ســال 2016 مي

ــد. ــرار دارن ــال كشــور ق ــن المللــى فوتب فهرســت داوران بي

حضور ناظر همدانى در 
مسابقه حساس دختران 

زير 16 سال آسيا 
 معصومه شــكورى از ايــران كه به 
عنوان ناظر در مسابقات فوتبال دختران 
زير 16 ســال آســيا حضور يافته روز 
يكشنبه ناظر يكى از بازى هاى حساس 
اين مرحله بود.به گزارش روابط عمومى 
اداره كل ورزش و جوانان استان، بازى 
هاى گروه چهارم دختران زير 16 سال 
قهرمانى آسيا در كشور قرقيزستان برگزار 
مى شود كه تا كنون معصومه شكورى به 
عنوان ناظر ايرانى در دو مسابقه اين گروه 

حضور داشته است.
شــكورى در ادامه ايــن رقابت ها روز 
يكشــنبه ناظر مسابقه حساس تيم هاى 
استراليا و چين تايپه ود كه حساس ترين 

مسابقه اين گروه به شمار مى رفت.

تفكر ميالن بايد تغيير 
كند

 مدير ورزشــى ميالن بــر اين باور 
اســت كه اين تيم از نظر ذهنى مشكل 
دارد و اگر مى خواهد بهتر نتيجه بگيرد 

بايد تغيير كند.
به گزارش ايســنا ، هــواداران ميالن در 
فصل جارى اميد زيــادى به تيم جوان 
گتوزو داشتند اما به نظر مى رسد كه اين 

تيم هم راه به جايى نخواهد برد.
لئونــاردو، مدير ورزشــى ميالن درباره 
شرايط اين تيم گفت: مشكل ما به تفكر 
تيمى برمى گردد. مــا ذهنيت تيم برنده 
را نداريم. وقتى به پنج ســال اخير نگاه 
مى كنيم به خوبى متوجه مى شويم كه در 
بين پنج تيم برتر نبوده ايم. طبيعى است 
كه در چنين شــرايطى انگيزه الزم براى 
درخشش را نداشته باشيم و از نظر ذهنى 

در شرايط خوبى نباشيم.

برانكو برگ برنده 
پرسپوليس در دربى 

است 
 بازيكن ســابق پرســپوليس تهران 
معتقد است تفكرات برانكو ايوانكوويچ 
مى تواند برگ برنده سرخپوشان در ديدار 

روز پنج شنبه برابر استقالل باشد. 
محمد نصرتى در گفــت و گو با ايلنا، 
درباره دربى 88 بين تيم هاى اســتقالل 
و پرسپوليس تهران اظهار داشت: دربى 
هميشــه حساس اســت و اين را تمام 
بازيكنــان دو تيم مى دانند. شــرايط آن 
كامال متفاوت اســت و خيلى وضعيت 

حساسيتى دارد. 
او ادامه داد: اين سبب مى شود تا بازيكنان 
كمترين ريســك را بپذيرند و اتفاقات 
كمترى رخ مى دهد. به همين دليل است 
كه بسيارى از بازى  هاى دربى به تساوى 
رسيده و مى گويند از قبل مشخص شده 
بود كه بازى برنده نداشــته باشد. چنين 
چيزى نديدم و حساسيتى كه بازيكنان 
كم تجربه به وجود مى آورند روند بازى 
تغيير مى كنــد. از نظر من بازيكنانى كه 
روح بــزرگ و اعتماد بــه نفس خوب 
داشــته باشــند مى توانند نتيجه خوبى 

بگيرند.

برگزارى مسابقه 
بدمينتون به مناسبت 

هفته دفاع مقدس 
 به مناســبت گراميداشــت رشادت 
هاى رزمندگان اســالم در هشت سال 
دفاع مقدس مســابقات بدمينتون بانوان 

برگزار شد. 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان ، به مناســبت 
گراميداشــت هفته دفــاع مقدس يك 
دوره مسابقه بدمينتون بصورت انفرادى 
و دوبل در سالن حجاب همدان برگزار 
شــد. اين دوره از مســابقات با حضور 
منخبين بانوان در رده هاى ســنى زير و 
باالى بيســت سال برگزار شد و پس از 
پايان رقابت ها نتايج زير بدست آمد.در 
مسابقات انفرادى رده سنى باالى بيست 
سال خانم ها محمدى ،ياورى و فرزانه 
فر رتبه هــاى اول تا ســوم را به خود 
اختصاص دادند . در دوبل نيز خانم ها 
معتقد و حدادى مقام اول ،خانم ها موفق 
و گلزارى مقام دوم و خانم ها احمدى 
و پورحمزه مقام ســوم را كسب كردند.

همچنين در رده سنى انفرادى زير بيست 
ســال خانم ها حريــت ،خوش طينت 

وسياح زاده اول تا سوم شدند. 

حامد صيفى »
 ماحصل حضــور نمايندگان همدان در 
هفته سوم ليگ دسته دوم فوتبال دو تساوى 
داخل و خارج از خانه بود تا اوضاعشــان 
آنچنان كه بايــد در گروه هاى خود تعريفى 

نباشد.
شــهردارى اين هفته در بوكان و در حضور 
تماشاگران پرشور تيم ســردار، اين تيم را 
متوقف كرد و يك امتياز ســوغات از اين 

شهر تقريبا مرزى به خانه آورد.
سردار، تيمى كه در جام حذفى در 2 بازى 
120 دقيقه اى پا به مستطيل سبز گذاشته بود 
و خستگى در ساق پاى بازيكنانش به چشم 
مى خــورد، دنبال برتــرى در بازى خانگى 
بود تا خــود را به باالى جدول برســاند، 
امــا دومين تســاوى فصــل را در حضور 
تماشــاگران پرشــور خانگى دشت كرد تا 
تقريبا ثابت شــود ســردار تيم هميشگى با 
همان سياســت هاى نامتغير تيمدارى است. 
تيمى كه اولين هدفش ماندن در ليگ دسته 
دوم و از دســت ندادن امتياز اين سطح از 

مسابقات است.
شــهردارى اما بعد از يك شكســت و يك 
پيروزى، در ايستگاه سوم رقابت ها به دنبال 
هدفى بزرگ بود. شــاگردان بابك صمديان 
به خوبى مى دانستند كه برترى در اين بازى 
دشوار و در حضور يكى از پرتماشاگرترين 
تيم هــاى ليگ 2، تا چه اندازه به كارشــان 
خواهد آمد و از نظر روحى آنها را شــارژ 
خواهد كرد تــا در ادامه راه مقتدرتر از قبل 

ادامه حيات كنند.
با اين حال كسب تســاوى از جهنم بوكان 
را بايد براى شــهردارى چى ها به فال نيك 
گرفت. البته فراموش نمى كنيم كه بازيكنان 
ســردار خسته از بازى هاى حذفى، از دقيقه 
70 بــه بعد نبض بازى را در اختيار حريف 
دادند و شــاگردان صمديان مى توانستند در 
روزى كه خســتگى حريف اصلى سردار 
بــود، از اين جهنم 3 امتياز ارزشــمند را به 

همدان بياورند.

با اين حــال روند امتيازگيرى شــهردارى 
همدان خيلى اميدواركننده نيست. كسب 4 
امتياز از 9 امتياز ممكن و زدن تنها يك گل 
در 3 بازى به خوبى بيانگر اين است كه تيم 
بابك صمديان براى اينكه در گروه نه چندان 
دشوار خود سرى در سرها باشد و خود را 
در قامــت يك تيم مدعى معرفى كند، بيش 
از اينها كار دارد. هرچند براى قضاوت زود 
است، اما آمار روى كاغذ خيلى اميدواركننده 

نيست.
پاس، ديگر نماينده استان اما اين هفته يكى 
از بازى هاى جنجالى خود طى دوران چند 
ساله حضور در ليگ هاى دسته اول و دوم را 
تجربه كرد. رقابت با ميهمان ناخوانده گروه 
دوم در صدر جــدول به قدرى براى احمد 
جمشيديان و شاگردانش مهم بود كه براى 
كسب 3 امتياز اين بازى دست به هر كارى 

بزنند.
نيمه اول اين بازى به جرأت يكى از بدترين 
بازى هــاى پاس ظرف چند ســال اخير را 
فردى  اشتباهات  بى برنامگى،  بوديم.  شاهد 
و بچه گانــه و مهمتر از همــه وادادن مركز 
زمين به حريف موجب شد تا پاس در يك 
غافلگيــرى بزرگ 2 گل در همان 45 دقيقه 

ابتدايى كار دريافت كند.
بــود  اســفناك  به قــدرى  وضعيــت 
ــش  ــر نماي ــر اث ــه و ب ــن 2 نيم ــه مابي ك
نيمــه  در  پاســى ها  بــاور  غيرقابــل 
پــاس  هــوادار  خوش بين تريــن  اول، 
ــم  ــه تي ــت ك ــن را نداش ــور اي ــم تص ه
يــك  دچــار  كــه  جمشــديان  احمــد 
ــى  ــابقه شــده و حت ازهم گســيختگى بى س
ــم روى دروازه  ــوب ه ــت خ ــك موقعي ي
حريــف خلــق نكــرده بــود، در نيمــه 
ــد.  ــات باش ــران ماف ــه جب ــادر ب ــان ق مربي
ــم  ــى تي ــكالت روح ــا مش ــه اينه ــه هم ب
ــش  ــه آت ــى ك ــد. جاي ــه كني ــم اضاف را ه
حاشــيه ها بــا درگيــرى عجيــب ميثــم 
ــواداران  ــا ه ــاس ب ــان دوم پ ــى كاپيت زمان
ــا  ــا ام ــد. اينج ــعله ور ش ــكوها ش روى س

ــود. بزنگاهــى كــه  ــگاه ب درســت ســر بزن
ــد خــود را نشــان  ــيديان باي ــد جمش احم

مــى داد.
با سوت آغاز بازى در نيمه دوم انگار روح 
تازه اى در كالبد سبزپوشان دميده شده بود. 
ظرف يك دقيقه 2 موقعيت خطرناك روى 
دروازه حريف خلق شد و همين موضوع را 
جمشيديان كه انگار از گل نزنى شاگردانش 
شــاكى بود، خطاب به نيمكت نشــينان و 
دســتياران خود اينگونه به زبان آورد: "يك 

دقيقه و 2 موقعيت خوب"!
جمشــيديان با تعويض هــاى خوب خود، 
پاس را در نيمه دوم زنده كرد تا نشان دهد 
براى مربى گرى مســير درستى را در پيش 
گرفتــه و قصدش تكــرار موفقيت دوران 

بازيگرى است.
اگرچه نماينده همدان به دنبال برترى برابر 
تيم صدرنشين گروه دوم بود، اما انگار بايد 
به اين تساوى بعد از دريافت 2 گل در نيمه 

اول، حسابى قانع بود!
مثل شــهردارى، پاس هــم در امتيازگيرى 
عملكردى مفتضحانه داشته و انگار امسال 
هم قرار نيســت از نماينــدگان همدان آبى 
گرم شــود! پاسى ها از 3 بازى فقط 2 امتياز 
كســب كرده و همين ابتــداى كار 7 امتياز 
سرنوشت ساز را بر باد داده اند تا چشم اميد 

هوادار به هفته هاى آتى باشد.
هفته هايى كه مشخص نيســت چه زمانى 
از راه خواهند رسيد تا يكبار براى هميشه، 
فوتبال همدان با پاس يا شهردارى سرى در 
سرها باشــد و خيال هوادار را آسوده كند. 
نه اينكه هميشــه استرس به سكوها تزريق 
شــود و دســت آخر هم يا سقوط نصيب 
عالقمندان نگون بخت فوتبال همدان شود يا 
اينكه در خوش بينانه ترين حالت، ابقا سهم 
سكوهاى خسته شهداى قدس همدان شود!
با تمــام اين اوصاف بار ديگــر اميدوار به 
آينده مى مانيم تا بلكه پاس يا شهردارى گره 
از ناكامى هاى گريبانگير فوتبال همدان باز 

كنند!

از اين تيم ها آبى گرم مى شود؟!

چشم اميد پاس و شهردارى 
همچنان به آينده

30 درصـد 
بليت هـاى 
داربـى فروخته 
شده است
 مدير ورزشــگاه آزادى با بيان اين كه 
30 درصد بليت ها بــراى داربى فروخته 
شده است، گفت: پس از فروش 78 هزار 
بليت، بليت فروشــى الكترونيكى شــب 

چهارشنبه به اتمام مى رسد.
فرهاد نيكوخصال در گفت وگو با ايســنا، 
افــزود: تا بــه امروز حــدود 30 درصد 
بليت هاى داربى براى هــواداران دو تيم 
استقالل و پرسپوليس فروخته شده است 
و منتظر هستيم تا اگر ظرفيت تماشاگران 
بــه 78هزار نفر رســيد، بليت فروشــى 
الكترونيكى را به اتمام برســانيم. بنابراين 
اين احتمال وجود دارد كه بليت فروشى 
الكترونيكى پس از تكميل ظرفيت شــب 

چهارشنبه بسته شود.
او گفــت: اگر ظرفيت ورزشــگاه آزادى 

پر شود از طريق رســانه ها اطالع رسانى 
خواهيم كرد كه ديگر بليت فروشى انجام 
نمى شود. بنابراين كسانى كه دوست دارند 
بازى داربى را از نزديك تماشا كنند بهتر 
اســت زودتر اقدام به تهيه بليت كنند تا 
براى ورود به ورزشــگاه دچار مشــكل 

نشوند.
نيكوخصــال در پاســخ بــه ايــن پرســش 
كــه درهــاى ورزشــگاه آزادى روز داربى 
چــه ســاعتى بــراى ورود هــواداران بــاز 
ــر  ــرد: اگ ــان ك ــد؟ خاطرنش ــد ش خواه
ــاد  ــده زي ــه كنن ــواداران مراجع ــداد ه تع
ــود،  ــع ش ــاد تجم ــبب ايج ــد و س باش
ــى و شــرقى ورزشــگاه آزادى از  در غرب
ــراى  ــنبه ب ــح روز پنج ش ــاعت 8 صب س
ــاز خواهــد شــد. حضــور تماشــاگران ب

مدير ورزشــگاه آزادى هم چنين پيرامون 
اين پرســش كه آيــا تمهيداتــى از نظر 
اســكان براى هواداران شهرستانى انجام 
شده است يا خير؟ اظهار كرد: چون بليت 
فروشــى امســال به صورت الكترونيكى 
است تمام كسانى كه دوست دارند داربى 
را از ورزشــگاه آزادى تماشــا كنند بايد 
بليت خود را به صورت الكترونيكى تهيه 

كنند و يك يا دو ســاعت قبل از شــروع 
مسابقه به ورزشگاه آزادى بيايند. بنابراين 
كسانى كه از قبل بليت تهيه نكرده باشند 
امكان ورود به ورزشــگاه را ندارند و از 
ورود آن ها جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
وى اضافــه كــرد: مــا وظيفــه نداريــم بــه 
ــم.  ــكان بدهي ــتانى اس ــواداران شهرس ه
ــود  ــازى ش ــاله فرهنگ س ــن مس ــد اي باي
ــه اى از  ــر نقط ــواداران از ه ــام ه ــا تم ت
ــراى تماشــاى  كشــور كــه مى خواهنــد ب
ــپوليس  ــتقالل و پرس ــم اس ــازى دو تي ب
ــا دو ســاعت  ــد، يــك ت ــران بياين ــه ته ب
قبــل از شــروع بــازى بــا داشــتن بليــت 

ــوند. ــگاه ش وارد ورزش
كرد:  خاطرنشان  آزادى  ورزشــگاه  مدير 
با تمهيدات خوبى كه با شــوراى امنيت 
و نيروى انتظامى صورت گرفته اســت، 
امسال شاهد بازى خوبى و بدون حواشى 
خواهيم بــود و تصور نمى كنم مشــكل 
خاصى را از طرف هواداران دو تيم شاهد 
باشيم. به اعتقاد من در بازى داربى هميشه 
تماشاگران همكارى خوبى را با مسووالن 
داشتند و مسابقه در كمال آرامش و بدون 

حاشيه برگزار شده است.



 

Y K

 

خبـر

گزارش 

فرهنگيادداشت

عكس روز

عكس: مسعود طاهري حال و روز اين روزهاي بازار حبوبات همدان

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمي ابري - غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  4 مهرماه 1397  16 محرم 1440  26 سپتامبر 2018  شماره 3297

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:43 
                  06:06 خورشيد          طلوع 
اذان ظهر                      12:08
غروب خورشيد              18:09
اذان مغرب                   18:28 
نيمه شب شرعي           23:26

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

22 27 28 26 28 26 29 27 26 28 27
9 6 12 6 7 7 8 9 10 10 6  
30 35 25 30 30 35 35 35 30 25 35

كشف يك قابليت جذاب مخفى در آيفون هاى 
جديد

 در روزهاى اخير آيفون هاى جديد اپل و از جمله آيفون ايكس اس و 
آيفون ايكس اس مكس براى فروش عرضه شده اند و برخى متخصصان 
از شناســايى قابليتى جذاب در آنها خبر داده اند.به گزارش مهر، بررسى 
اين دو گوشــى اپل نشان مى دهد كه در هر دو مدل از يك آنتن اضافى 
استفاده شده است كه نه تنها پشتيبانى از شبكه هاى نسل چهارم ال تى 
اى را ارتقا مى بخشــد، بلكه باعث مى شود در برخى نقاط كه پوشش 
مخابراتى و كيفيت آنتن دهى چندان مطلوب نيست، آيفون كماكان براى 
گفتگو با سايرين قابل استفاده باشد.به نظر مى رسد اين قابليت مخفى كه 
اپل نيز در زمان رونمايى از آيفون هاى تازه خود به آن اشاره نكرده بود، 

باعث برترى محسوس اين گوشى هاى جديد در مقايسه با رقبا شود

عرضه آفيس 2019 براى ويندوز و مك
 مايكروسافت امروز نسخه رســمى آفيس 2019 را براى كاربران 
وينــدوز و رايانه هاى مك عرضه مى كند. اين به روزرســانى براى 
كاربران خانگى و حرفه اى اســت كه كماكان از آفيس 365 اســتفاده 

نمى كنند.
به گزارش مهر، آفيس 365 نسخه تحت وب آفيس است كه هر ماه به روز 
شــده و امكانات تازه اى به آن افزوده مى شود. با اين حال مايكروسافت 
كماكان نســخه آفالين برنامه آفيس را به روز مى كند و معموال هر سال 
يك بار آن را با امكانات تازه عرضه مى كند.آفيس 2019 شامل نسخه هاى 
به روزشده ورد،اكسل، پاورپوينت، اوت لوك،پروجكت،ويزيو، اكسس و 
پابليشر است و برخى امكاناتى كه به اين نرم افزارها افزوده شده هنوز از 

طريق آفيس 365 در دسترس نيست.

ذراتى كه اجازه نمى دهند سرطان بگيريد 
 به تازگى گروهى از محققان موفق به ســاخت ذرات ريزى شده اند 
كه مى تواند هر نوع سلول سرطانى را تشخيص دهد و آن ها را نابود كند. 
به گزارش خبرنگاران جوان؛ اختراعات مخترعان در سراســر جهان، 
سبب رشد و پيشرفت كشــور و باز شدن دريچه هايى جديد از علم 
و فناورى مى شــود؛ در اين بســته خبرى بنا داريــم به معرفى برخى 

اختراعات ساخته شده در سراسر جهان بپردازيم.
 به تازگى گروهى از محققان موفق به ســاخت ذرات ريزى شده اند 
كه مى تواند هر نوع ســلول سرطانى را تشخيص دهد و آن ها را نابود 
كند؛ اين سلول هاى ريز نورى كه به سلول هاى كشنده سرطان معروف 
هســتند هر نوع ذره ريز بيمارى سرطان را قبل از آنكه تبديل به توده 

بزرگ شود كشف كرده و آن ها را از بين مى برد.

آتشفشان بزرگ ايسلند فعال مى شود
  تحقيقات جديد نشــان مى دهد آتشفشانى در ايسلند روزانه بين 
12تا 24 كيلوتن دى اكسيد كربن منتشر مى كند كه نشان از فعال شدن 
آن دارد.به گزارش مهر ، دانشــمندان هشــدار داده اند آتشفشانى در 
ايســلند  فعال مى شود كه انفجار و خاكسترهاى آن بسيار گسترده تر 
از نمونه هاى قبلى است. آتشفشان Katla كه آتشفشانى خطرناك نام 
گرفته مقادير انبوهى دى اكسيد كربن به خارج فرستاد است. اين امر 
نشان مى دهد اتاق هاى مواد مذاب آن به سرعت در حال پرشدن است. 
محققان معتقدند انفجار آن حتى از آتشفشان Eyjafjallajokull در 
2010 ميالدى عظيم تر است. انفجار Eyjafjallajokull  سبب شد 
ابرهايى از خاكستر در هوا منتشر شود و در نتيجه آن پروازهاى هوايى 

قاره اروپا مختل شد.

سامانه اى هوشمند براى افزايش همكارى 
والدين دانش آموزان با معلمان 

 يكى از استارت آپ ها موفق به راه اندازى سامانه اى براى كمك به 
افزايش همكارى والدين و معلمان شده است. 

به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ فعاليت جوانــان نخبه در 
شــركت هاى دانش بنيان در كنار طرح هاى استارت آپى سبب رشد و 

پيشرفت كشور مى شود.
باشــگاه خبرنگاران جوان در نظر دارد به معرفى محصوالت ساخته 

شده در اين شركت ها بپردازد.
يكى از اســتارت آپ ها موفق به طراحى سامانه هوشمندى شده است 
كه به كمك آن مى توان هم به دانش آموزان كمك كرد و هم به مديران 

مدارس براى راه اندازى مدرسه هوشمند خود بهره مى رساند.

2018 ■
همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
امام حسين(ع):

هر كس تو را دوست بدارد( از بديها) تو را نهى مى كند و هر كه دشمنت باشد 
(به بديها) تشويق مى كند.

موسوعة كلمات االمام الحسين(عليه السالم)، ص 743

عمارت نورمهال؟! نداريم
خسرو محمدى »

 از دوران باستان كنترل دنيا هم واره به دست كسانى بوده كه شناخت 
بهترى از آن داشته اند. جمله ى معروفى هست كه مى گويد: يك درصد 
مردم جهان مى انديشــند تا 99 درصد ديگر بهره ببرند. قرآن مجيد هم 
در بخشى از آيه ى 9 سوره ى ُزَمر مى فرمايد؛ َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعَلُموَن 

َوالَِّذيَن ال يَْعَلُموَن: آيا دانايان و نادانان برابرند؟
اصل موضوع اين گفتار درباره ى جايى در جنوب شهر همدان معروف 
به «باغ آمريكايى ها»ســت كه در دوران ما اهالى اعتماديه به آن باغ آداى 
مرتضى (آقا دايى به لهجه ى همدانى) مى گفتند و حاال با واژه ى مجعول 
«عمارت نورمحال» مى نامندش و بر زبان مى رانند. جالب اســت كه با 
وجود اين اشتباه باز هم معناى واژه دريافته   نشده و با اشتباه در اشتباه آن 
را «نورمهال» مى نويسند غافل از اين كه؛ محال از ريشه ى محل= محله 
است و روى هم معنى (محله ى پرنور/پرنورترين محله) را مى دهد هم 

اين كه نور مى تواند نام يك شخص بوده باشد. 
مهال به معنى جاى ترسناك است و هم مى تواند به معنى تپه ى فروريخته 
نيز باشد. بارى، اين كه آن جا محل آسايش آمريكاييان بيگانه بوده و به 
آن اعتماديه و پيشتر هندآباد مى گفتند امرى مطلق و دانسته است. خالصه 
اين كه اعتماديه نام درست منطقه اى است كه ساختمان آمريكايى ها در 
آنجاست لكن نورمحال جايى باالتر از اعتماديه، در دامنه ى كوه و ميان 
روستاى دره مرادبيك و فقيره (محمديه ى امروزى) است و هيچ پيوندى 
با بــاغ آمريكايى ها ندارد مگر آن كه جــاده ى آن از آن جا (از كنار باغ 

آمريكايى ها) مى گذشته است. 
پس عمارتى به نام نورمحال وجود خارجى  ندارد و جعلى اســت. 
امــا بــاغ آداى مرتضى داســتان مفصلى دارد. بــاغ آداى ديوارى 
داشت ســنگ چين كه از سنگ هاى بومى همان محل بود، بر فراز 
ســنگ ها گل هاى زرد انبوهى كاشته بودند كه اهالى از برگ آن ها 
براى ســاختن مربا در فصل پاييز اســتفاده مى كردند. استخرى در 
باالى باغ بود كه مردم محل در جمعه صبح ها براى شــنا به آن جا 
مى رفتند. آبى داشــت بس گوارا و زالل كه از قنات دره مرادبيك 
مى آمــد. سراســر باغ، چمــن زار و پر از گل هــا و درختان بومى 
الوند كوه مانند گردو، گيــالس و آلبالو بود. آداى مرتضى پيرمرد 
جدى و تندخويى بود كه به همــراه خانواده اش، دهه ها نگهبان و 
نگهدارنده ى ســاختمان و باغ مزبور بود، در آن جا باغبانى مى كرد 
و حيوانــات اهلى پرورش مى داد. امــورات آداى و خانواده اش با 
فروش محصوالت باغى و شــير و تخم مرغ مى گذشت و به هيچ 
وجه تحمل نمى كرد كه كســى بدون اجــازه به آن جا قدم بگذارد. 
از دهه ى شــصت به بعد موجى از جمعيت نورسيده قدم به كوى 

اعتماديه گذاشتند و در آن جا ساكن شدند.
 آن جمعيت كم كم شروع به ساختن خانه كردند و كوى اعتماديه رفته 
رفته اينى شد كه امروز مى بينيم. كودكاِن محالت تازه تاسيس اعتماديه 
در صورت ورود به باغ با شــديدترين الفــاظ و داد و فرياد آداى تنبيه 
مى شــدند و اصوال كسى را جرأت ورود به باغ او نبود مگر آن كه آداى 
مرتضى اجازه مى داد، آن هم به مدت كوتاه. با مرگ آداى در حدود سال  
1386، فرزندانش با شهردارى به توافق رسيدند و در برابر مبلغى پول باغ 
و ساختمان زيباى آن را واگذار كردند. آن گاه ساختمان توسط شهردارى 

بازپيرايى شد و زمين هاى آن تفكيك شدند.
 اكنون ما را با سرنوشــت زمين هاى تفكيك شده ى باغ آمريكايى ها كه 
روزگارى باغى پر از گل و پرنده و درخت بود كارى نيســت، هم كاران 
به اندازه ى كافــى به آن پرداخته و خواهند پرداخــت اما همين اندازه 
مى گوييم كه آن بــاغ از معدود باغ هاى باقى مانــده از روزگار آبادانى 
اعتماديه اســت و نابودى آن برابر است با از ميان رفتن بخشى ديگر از 

هويت باغ هاى شهر همدان.
 روى سخن اين گفتار با كسانى است كه نادانسته دست به تحريف نام  
جاها و اشــخاص شهر همدان مى زنند و بى آن كه از اهل فن مشورت 
بگيرند، گيج و ســردرگم در پى هويت ســازى بى حساب و بازى با 
واژگان هســتند تا از اين راه نامى دركنند. اگر اين كار را شارالتانيســم 
نناميم مى توانيم نوعى خودســرى بگوييمش. به راســتى اين چه سنتى 
است كه در اين شهر راه افتاده و هر كسى خود را صاحب نظر درباره ى 

تاريخ، فرهنگ و معمارى كهن همدان مى داند؟!
 اين ســال ها كه به بركت ظهور قارچ گونــه ى روزنامه ها و كانال هاى 
تلگرامــِى بى مايه عرصه براى برخى اعجوبه هاى نوظهور باز شــده از 
اين گونه شــاهكارها بسيار ديده مى شود. عجبا كه يكديگر را نويسنده 
مى خوانند و مى نامند؟! شايسته است در اين وانفساى عصر فن آورى كه 
از در و ديوار كانال، شــبكه، روزنامه و هفته نامه مى ريزد و در هر كدام 
يكى دو نخبه مشــغول شگفت زده كردن دنياى علم هستند گروهى به 
ســاماندهى فضاى مجازى و برخى روزنامه ها بپردازند كه چنين آشفته 

بازارى ايجاد نشود.
 در پايان الزم است گفته شود كه روى سخن با آغازنده و پايه ريز اين 
نام  جعلى اســت وگرنه بر آنهايى كه آن را بازنشر داده اند و البته بعضا 

روزنامه نگاران قابلى هم هستند گناهى نيست.  
*باستان شناس

تئاتر از هنرهاى مهم 
و تاثيرگذار است 

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان تئاتر 
را از هنرهاى مهم و تاثيرگذار در جامعه عنوان كرد 

به گــزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان؛ عليرضا درويش نژاد در نشست 
با اعضاى هيات مديره انجمن هنرهاى نمايشــى استان 
همدان اظهار كــرد: تئاتر از هنرهاى مهم و تاثيرگذارى 

است كه با مخاطبان ارتباط مستقيم دارد.
وى با بيان اينكه هنرهاى نمايشى از رسالت هاى اصلى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است؛ افزود: اين حوزه 

نيازمند توجه خاص است.
درويش نژاد با تاكيد بر لزوم مخاطب شناســى در توليد 
نمايش؛ خاطرنشــان كرد: با متن هــاى تخصصى و پز 
روشنفكرى نمى توان مردم را به سالن هاى نمايش آورد؛ 
تئاتر عالوه بر جذب مخاطب بايد بار معنايى و آموزشى 
هم به همراه داشته باشد.مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان همدان افزود: بايد جمع بين گيشه و انديشه را در 

نظر گرفته و اعتدال را رعايت كنيم.
درويش نژاد تصريح كرد: جامعه اى پيشرفت مى كند كه 
درهاى ســينما و سالن هاى نمايش را به روى مردم باز 
كند.وى با بيان اينكه نبايد ســالن هاى نمايش را خالى 
بگذاريم؛ خاطرنشان كرد: انجمن هنرهاى نمايش استان 

در اين زمينه نقش بسزايى دارد.
درويش نژاد با تاكيد بر اينكه انجمن هنرهاى نمايشــى 
مى توانــد نقش بازوى توانمند در برگزارى برنامه هاى 
مختلف را داشته باشــد؛ گفت: واگذارى امور به اهالى 
نمايش و مشــاركت در برگزارى جشنواره ها از دغدغه 

هاى جدى اين اداره كل است.

نمايش «قرار» 15 روز در همدان 
روى صحنه مى رود 

 نمايــش مذهبــى «قرار» بــه نويســندگى مهرداد 
"كوروش نيــا" و كارگردانى "اكبــر مرادى كامياب" در 
همدان اجرا مى شــود. به گزارش تسنيم ، نمايش «قرار» 
داستان انتظار و  خاطرات پدرى براى بازگشت فرزندش 
از سفرى 3ساله را روايت مى كند. نمايش «قرار» از يكم 
تا 15 مهرماه ســاعت 17 در تاالر فجر واقع در آرامگاه 
بوعلى شهر همدان به روى صحنه مى رود.رها اسكندرى، 
هادى اليقى، محمد طالبى و حميدرضا يارى منش و اكبر 
مرادى كاميــاب در اين نمايش ايفــاى نقش مى كنند.
نمايشــنامه هاى «كابوس يك رويا» در سال 82، «مانى» 
در ســال 83، «آقاليال» در ســال 86، «آخرين  نامه» سال 
88 و «مادر اســفنديار» در سال 91، آثارى هستند كه با 
موضوع جنگ و دفاع مقدس توسط اين نويسنده نگاشته 

شده است.
 مهرداد كوروش نيا كه سرپرســتى گــروه تئاتر «بهمن» 
را عهده دار اســت، پيش از اين نمايش هاى متعددى را 
همچون «آواز ستاره ها»، «درخت ها»، «آقاليال» و «آخرين 

نامه» به صحنه برده است.

30 فيلم 100 ثانيه اى در همدان 
توليد مى شود

 مسئول واحد فيلمسازى حوزه هنرى همدان گفت: 
در چارچــوب حمايت از ايده هاى برتــر براى توليد 
فيلم هاى كوتاه 100 ثانيه اى، امســال 30 ايده خوب از 

فيلمسازان استان به فيلم كوتاه تبديل مى شود.
داوود عبدالملكى در گفت و گوى  با ايرنا اظهار داشت: 
ايــن ايده ها در كارگاه فيلمســازى مــورد بازخوانى و 
بازنويسى قرار گرفته و ســپس در مسير توليد قرار مى 
گيرند.وى افــزود: كارگاه ايده يابى فيلم 100 ثانيه اى با 
حضور مدرس كشــورى بزودى در حوزه هنرى همدان 
برگزار مى شــود.عبدالملكى گفــت: هنرجويان در اين 
كارگاه از مشــاوره و نظرهاى كارشناســى فيلمسازان 
برجسته كشورى براى بهبود قصه و فيلمنامه خود بهره مند 

مى شوند.
مسئول واحد فيلمســازى حوزه هنرى خاطرنشان كرد: 
فيلم هاى توليد شده مى توانند در جشنواره بين المللى 
فيلم 100 ثانيه اى كه در اســفندماه سالجارى برگزار مى 

شود، شركت كنند.

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: مشاركت كم 
نظير مردم كبودراهنگ در جشــنواره رضوي قابل 

ستايش است.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ در جلسه مشترك 
انجمن كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان با بيان اين 
مطلب به نقش كتاب و كتابخواني در زيبا جلوه دادن 
زندگي تأكيد كرد و گفت: با مطالعه كتاب است كه 
مي شود به مقابله با زشتي ها پرداخت و با سرعت به 

سمت زيبا ها در زندگي حركت كرد.
حجت ا... مهدي افزود: براي داشتن اهميت موضوع 
كتابخواني در جامعه بايد به فرمايشــات مقام معظم 
رهبري در اين خصــوص توجه كرد و اينكه رهبر 
انقالب دغدغه دارند كه كتــاب و كتابخواني وارد 
زندگي مي شــود.وي ادامه داد: در انجمن شهرستان 
كبودراهنگ همه تالش دارند تا فرهنگ و ســرانه 
مطالعه در بين مردم افزايش و توســعه يابد و براي 
رســيد به اين هدف بايد تمامي زيرســاخت هاي 

حوزه كتابخوانــي، منابع و اطالعــات را ارتقا داد.
فرمانــدار كبودراهنگ برنامه ريزي فرهنگ ســازي 
براي بهره گيري از منابع مكتوب و فضاي كتابخانه ها 
و اســتفاده از فضاي مجازي براي تبليغ و توســعه 
كتابخوانــي و بهره گيــري از منابع موجــود براي 
تحقيق و پژوهش را از ظرفيت هاي قابل اســتفاده 
در اين حوزه برشــمرد. وي همچنيــن با تقدير از 
زحمات عوامل برگزاري هشــتمين دوره جشنواره 
رضوي افزود: با توجه به كميت بسيار درخشان اين 
جشنواره اميدواريم شاهد اثرات كيفي آن در زندگي 
مطالعه كنندگان آثار مربوطه باشيم.وي ادامه داد: در 
تمامي شاخص هاي مدنظر جشنواره اين شهرستان 

عملكرد موفقي داشــته و مشــاركت مناسب مردم 
شهرستان در اين زمينه قابل ستايش است.مدير كل 
كتابخانه هاي عمومي اســتان همدان نيز با اشاره به 
برگزاري هشتمين دوره جشنواره كتابخواني رضوي 
در 3 گروه ســني كودك، نوجوان و بزرگساالن بيان 
كرد در اين جشــنواره كه بــا هدف ترويج فرهنگ 
رضوي و آشنايي مردم با زندگاني پربركت حضرت 
امام رضا(ع)، حضــرت معصومه (س) و احمد بن 
موسي(ع) براي گروه هاي ســني كودك و نوجوان 
و بزرگسال پرداخته شــد و عالقه مندان به 4 شيوه 
مسابقات مكتوب، نقاشي، آنالين و پوشش مجازي 
در اين مسابقات شركت كردند.عاطفه زارعي ادامه 

داد: امسال بيش از 45 هزار نفر در استان همدان در 
اين جشنواره شركت كردند كه شهرستان كبورداهنگ 
با حمايت مسئوالن شهرستان و زحمات كتابداران با 
رشد 154 درصدي نسبت به سال گذشته و مشاركت 
8 هــزار و 984 نفر در اين زمينه عملكرد بســيار 
مطلوبي داشتند و يكي از بهترين شهرستان  استان در 
برگزاري اين جشنواره بود. رئيس اداره كتابخانه هاي 
عمومي شهرســتان كبودراهنگ نيز ضمن اشاره به 
فعاليت 13 باب كتابخانه نهادي و مشاركتي در اين 
شهرستان افزود: از اين تعداد كتابخانه 6 باب شهري 
و 7 باب روســتايي مي باشد.سيدجواد معيني افزود: 
از اين شهرستان 7 هزار و 789 نفر در كتابخانه هاي 
عمومي نهادي و مشــاركتي عضو هستند كه سرانه 
شهرستان در اين زمينه 2/6 درصد جمعيت شهرستان 
مي باشد كه اين سرانه از ميانگين استاني و كشوري 
باالتر است و شهرستان كبودراهنگ در اين شاخص 

رتبه اول استان را دارد.

 به مناســبت فرا رســيدن پنجم مهر روز جهانى 
گردشگرى، 6 اقامتگاه بوم گردى در اين استان بهره 

بردارى مى شود.
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى همــدان گفت: اين اقامتــگاه ها در 
روســتاهاى يكن آباد، مزداگرد، آبرومند، فسيجان، 

على آباد و مانيزان قرار دارند.
على خاكسار روز سه شــنبه در گفت و گو با ايرنا 
با اشــاره به اينكه زيرســاخت روســتاهاى هدف 
گردشــگرى اســتان همدان ترميم شده است اظهار 
داشــت: همزمان با اين روز جهانى 35 ميليارد ريال 
براى بازسازى و روشنايى معابر، سرويس بهداشتى، 
ســايت جشــنواره ها و كمپ گردشگرى روستاها 

هزينه شده است.
خاكســار تاكيــد كــرد: آييــن تعزيــه خوانى 
و همچنيــن برگــزارى دوره هــاى آمــوزش 
الكترونيكــى راهنمايان گردشــگرى همزمان با 

شود. مى  برگزار  مهر  پنجم 
وى عنوان كرد: تمامى اماكن گردشــگرى اســتان 
همدان كه زير نظر ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى مديريت مى شــوند، روز پنجم مهر 
به صورت رايگان به گردشــگران و هم اســتانى ها 

خدمات ارايه مى دهند.
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان اضافه كرد: سه جشنواره شيره پزى 

مانيزان، گردوى تويسركان و آلوى ملحمدره نيز در 
ماه جارى برگزار مى شــود. استان همدان با بيش از 

يك هزار و 800 جاذبه گردشگرى در بين پنج شهر 
فعال در حوزه گردشگرى كشور رتبه بندى مى شود.

همزمان با روز جهانى گردشگرى

6 اقامتگاه بوم گردى در همدان
 بهره بردارى مى شود

مشاركت بيش از 8 هزار نفر از 
كبودراهنگي ها در جشنواره رضوي

آغاز مطالعات باستان شناختى 
در 21 محوطه تاريخى 

 باستانشناســان كاوش را در 21 محوطــه 
تاريخى فرهنگى در نقاط مختلف كشور طى دو 

هفته گذشته آغاز كردند. 
به گزارش ايلنا، باستان شناسان مطالعات باستان 
شناختى شــامل كاوش، گمانه زنى براى تعيين 
عرصه و پيشــنهاد حريم، مستند نگارى و ... در 
21 محوطــه تاريخى فرهنگى در نقاط مختلف 

كشور را در دو هفته گذشته آغاز كردند.
مجوز مطالعات باســتان شــناختى مورد اشاره 
توســط رئيس پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و 
گردشــگرى طى نامه هايى به مديران كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ابالغ شده 
اســت.اين مجوزها شــامل 7 مورد كاوش در 
محوطه هاى باستانى مختلف از جمله ترخان آباد، 
استرك جوشــقان، مجموعه دستكند زيرزمينى 
كترق، تل آجرى و ... است.براساس اين مجوزها 
6 محوطه تاريخى نيز شامل تپه جمالو، محوطه 
عمادالدين تپه بلوار، معدن شاكين و ... گمانه زنى 

و تعيين عرصه مى شوند.


