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هزینه 
25 هزارتومانی 
سماح
 کجا می رود؟

ثبت نام 
در آزمون 
استخدامی سال 
۹۸ از امروز آغاز 
می شود

دکترین ظریف 
برای 
جنگ طلبان

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

اطالعاتی از سایت های فرهنگی و تاریخی راه ابریشم نداریم
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز

2

کنار زدن نسل اول انقالب 
 رویکرد انتخاباتی اصولگرایان

 ۱- جوانگرایی اگر چه همچنان شعاری 
جذاب برای همه گروه های سیاسی است 
امــا ورود مصداقــی اصولگرایان همدان 
به این مقولــه و درخواســت کنار رفتن 
اصولگرایانــی از مدیریت که از ســالهای 
اول انقالب پدر معنوی و محور فعالیتهای 
می شوند،  استان محســوب  اصولگرایان 
اقدامی فراتر از شعار و به نظر یک رویکرد 
عملیاتی در آستانه انتخابات مجلس است.

در ایــن مســیر اصولگرایان در اســتان، 
استثنایی قائل نیستند.

يادداشت

2

شفافیت آرای نمایندگان در تقابل 
با استقالل رأی قوه مقننه

 در مــورد شــفافیت آرای نمایندگان 
مجلــس حرف و حدیث های زیادی به راه 
افتاده اســت. ســوپر انقالبی ها در راستای 
آن چه دفاع از مردم و دستاوردهای انقالب 
می دانند، خواستار شــفافیت در ارائه رأی 
وکالی ملت شده اند.برخی تندترین هایشان 
پا را از گلیم اظهار نظر و تضارب آراء فراتر 
گذاشــته اند و به نوعی مجلسی ها را تهدید 
کرده اند.از طرفی عــده ای از مطبوعات و 
رســانه هایی که بوی اصالح طلبی می دهند 
نیز از شفافیت در آرای نمایندگان مجلس 

دفاع کرده اند.

تبریک و تهنیت

اهالی شهرک شهید بهشتی همدان

جناب آقای 

مهندس 
جلیلوند

شهردار محترم منطقه دو همدان
ــر  ــات و تدابی ــیله از زحم ــن وس ــه ای ب

ویــژه جنابعالــی و همــكاران دفتــر فنــی مهندســی آن منطقــه 
ــهید  ــهرک ش ــر ش ــی معاب ــط کش ــفالت و خ ــوص آس در خص

ــم. ــكر می کنی ــر و تش ــتی تقدی بهش

مه
ه نا

ويژ

ضمیمه

ویژه سالمت 
ضمیمه 
روزنامه امروز

دبیر اجرایی اجالس جهانی راه ابریشم:

ثبت جهانی شدن 
در همدان راهکار می خواهد

گروه های سیاسی چپ به دبیرکل نامه نوشتند

اصالح طلبان درکشمکش قدرت

مدیرکل امور مالیاتی 
استان:
سراغ پزشکان 
بدون کارتخوان 
می رویم

 رئیس جمهوری اسالمی ایران، تداوم 
تحریم هــا را بــه منزله شــروط مذاکره 
دانســت که باید برداشته شوند و گفت: 
تالش های مکرون تنها با لغو تحریم های 

ترامپ نتیجه می دهد.
حجت االســالم و المســلمین حســن 
روحانــی روز گذشــته ، دومیــن روز 
کاری خود را که برای شرکت در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد به نیویورک 
آمده است، با دیدار برخی مدیران ارشد 

رسانه های آمریکایی آغاز کرد.
وی در این دیدار، اظهار کرد: تالش های 

رئیس جمهوری فرانسه در صورتی موثر 
است که آقای ترامپ تحریم های اعمال 
شــده علیه ایران پس از خروج از برجام 
را بــردارد که در آن زمان،  امکان مذاکره 

در قالب ۱+٥ وجود دارد.
رئیس جمهوری ادامه داد: تداوم تحریم 
هایی که تحت عنوان فشــار حداکثری 
اجرا شــده اســت، به مثابه پیش شرط 
های عملی آمریکا برای مذاکره است، در 
حالیکــه از نظر ما برای مذاکره، ابتدا هر 

پیش شرطی باید برداشته شود.
روحانی اضافه کرد: خجالت آور اســت 

کــه مبنای اتهام زدن به ایــران در مورد 
حمله بــه آرامکو، صرفا این اســت که 
نمی خواهند قبول کنند ارتش یمن توان 
نظامی حمله موشکی و پهپادی را دارد. 
ایــن یعنی اتهام زنندگان بــه ایران هیچ 
برآورد واقعی از پیشــرفت های نظامی 
یمنی ها ندارند، چشــمان خود را بسته 
اند و صرفا به گمانه زنی بسنده کرده اند.

حجت االسالم روحانی که روز دوشنبه 
برای شرکت در اجالس عالی رتبه هفتاد 
و چهارمین مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحــد وارد نیویورک شــد ، تاکنون  با 

عمــران خان نخســت وزیر پاکســتان 
و همچنین بــا امانوئل مکــرون رییس 
جمهوری فرانســه دیــدار و گفت وگو 

کرده است.
مالقــات با آبه شــینزو نخســت وزیر 
ژاپن، پدرو ســانچز نخست وزیر اسپانیا 
و اوو مورالــس رئیــس جمهور بولیوی 
و همچنین یوااس اشــنایدر آنان رئیس 
جمهور ســوییس و بوریس جانســون 
نخســت وزیــر انگلیس نیــز از جمله 
مالقات های دو جانبه رئیس جمهور در 
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل است.

در دیدار مدیران ارشد رسانه های آمریکا

تالش های مکرون تنها با لغو تحریم های ترامپ نتیجه می دهد

 پرونده بارش های استان همدان در سال آبی ۹۸-
۹۷ با ثبت رقم ۶۰۷ میلی متری بسته شد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان با اشــاره به 
اینکه بارش اســتان در مدت مشابه سال گذشته ۳۸۹ 
میلی متر و متوسط بلندمدت ۳۴٥ میلی متر بود، افزود: 
بارش های امســال نسبت به مدت مشــابه سال آبی 
گذشــته ٥۶ درصد و در مقایسه با متوسط بلندمدت 

۷۶ درصد افزایش داشته است.
منصور ســتوده اظهار داشــت: در محدوده مطالعاتی 
همدان - بهار ایســتگاه ســد اکباتــان ۶۰۱ میلی متر 
بارندگی رخ داده که این رقم در مدت مشــابه ســال 
گذشــته ۴۲۴ میلی متر بود کــه ۴۲ درصد افزایش را 

نشان می دهد. 

ســتوده میزان بارندگی در ایســتگاه وسج محدوده 
مطالعاتی نهاوند را در ســال گذشــته ۴۱۳ میلی متر 
اعالم کــرد و گفت: امســال در این ایســتگاه ۷۰۹ 
میلی متر بارندگی گزارش شده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته شاهد افزایش بیش از ۷۲ درصدی 

هستیم. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همــدان بیان کرد: 
بیشترین بارش ســال آبی ۹۸-۹۷ مربوط به ایستگاه 
وراینه محدوده مطالعاتی نهاوند با ۸۸۱ میلی متر بوده 
که نســبت به بارش ٥۴۸ میلی متری در مدت مشابه 

سال گذشته ۶۱ درصد افزایش دارد. 
وی با اشــاره به اینکه در ایستگاه آق کهریز همدان-
بهار ۴۸۹ میلیمتر بارندگی رخ داده است افزود: میزان 

بارندگی سال گذشــته در این ایستگاه ۳۷۳ میلی متر 
بوده که مقایســه این دو عــدد افزایش ۳۱ درصدی 

بارندگی در این منطقه را نشان می دهد. 
ســتوده با اعالم اینکه ایســتگاه قهاوند در محدوده 
مطالعاتی رزن ـ قهاوند ۴۸۷ میلی متر بارندگی داشته 
است، گفت: میزان بارندگی ثبت شده در این ایستگاه 
در مدت مشابه سال گذشته ۳۲٥ میلی متر بوده است 

که مقایسه آنها خبر از افزایش ٥۰ درصدی دارد. 
وی با بیان اینکه ســال گذشــته در ایستگاه خمیگان 
محدوده مطالعاتی رزن-قهاوند ۴۶٥ میلی متر بارندگی 
داشــتیم، عنوان کرد: میزان بارندگی امســال در این 
ایستگاه نیز ۳۱۳ میلی متر بوده که نشان از افزایش ٥۲ 

درصدی بارندگی در این منطقه دارد.

سال آبی با ۶۰۷ میلی متر بارش در همدان پایان یافت
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نوبت دهی اینترنتی در مالیر 
با هزینه و سخت است

بیماران سرگردان
 آدرس اشتباه!

6



C M Y K

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

چهارشنبه  3 مهرماه 1398  شماره 3578

2

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  ۱۸:۴٥

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

يادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

کنار زدن نسل اول انقالب 
 رویکرد انتخاباتی اصولگرایان

 ۱- جوانگرایی اگر چه همچنان شــعاری جذاب برای همه گروه 
های سیاسی است اما ورود مصداقی اصولگرایان همدان به این مقوله 
و درخواســت کنار رفتن اصولگرایانی از مدیریت که از سالهای اول 
انقالب پدر معنوی و محور فعالیتهای اصولگرایان استان محسوب می 
شوند، اقدامی فراتر از شعار و به نظر یک رویکرد عملیاتی در آستانه 

انتخابات مجلس است.
در این مســیر اصولگرایان در استان، استثنایی قائل نیستند و خواستار 

کنار رفتن پیران انقالبی و روی کار آمدن جوانان انقالبی هستند.
۲- جوانگرایی مدتی است به مطالبه عمومی تبدیل شده است و به نظر 
می رسد استفاده دولت و دیگر قوا از مدیران نسل اول انقالب دلیلی بر 

تشدید این مطالبه در هر دو جناح بوده است.
تصویب قوانینی برای بازنشسته کردن اجباری برخی مدیران و تشویق 
مدیران جوان و تسهیل استفاده از جوانان در سمتهای مدیریتی پاسخ 

هایی هر چند ناکافی به این مطالبه بوده است.
۳- در ایران همواره راهی برای دور زدن قانونی قوانین یافت می شود 

و در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز چنین شد.
در شرایطی که بســیاری از مدیران کاربلد با تن دادن به این قانون از 
مسند مدیریت دولتی کنار رفتند،  بسیاری دیگر راه دور زدن قانون و 
باقی ماندن بر مدیریت را یافتند تا با این اقدام به مطالبه مردم و جوانان 

دهن کجی کرده باشند.
در استان نیز مدیر کل صدا و سیما که قرار بود با بازنشستگی از استان 
خداحافظی کند، با دور زدن قانون ماندگار شــد تا اصولگرایان استان 

در اجرای این استثنا در قانون ، تن به پذیرش استثناها داده باشند.
۴- اکنون رســانه های اصولگرایان استان خواستار کنار رفتن حاجی 
بابایــی تحت عنوان نماینده پیر و  مدیرانی مانند حجازی از مدیریت 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در همدان هستند تا جوانگرایی در استان 

رخ دهد.
هرچند مشخص نیست این مطالبه رسانه های اصولگرا تا چه میزان با 
خواســت عمومی اصولگرایان همخوانی داشته باشد اما جسارت این 
رسانه ها در پرداختن به این موضوع، نشان از توجه جوانان اصولگرا به 
مقوله تغییر و ضرورت جوانگرایی است که می تواند برای اصولگرایان 

استان در انتخابات آتی آورده نیز داشته باشد.
٥- واقع بینی، اصل گم شــده فعالیت سیاسی در ایران است و هر دو 
جناح و حتی مستقلین نیز چندان تن به واقع گرایی نمی دهند و بیش 
از آنکه واقع گرا یا آرمان گرا باشــند، سعی در رفتار واکنشی دارند و 
منتظر هستند تا بدانند جناح مقابل در موضوعی، چه دیدگاهی دارد تا 

خود را مخالف آن دیدگاه نشان دهند.
بــا این حال هر دو جناح در موضوع جوانگرایی حداقل در مطالبه آن 
واقــع گرا بوده اند و در این زمینــه مطالبات  اصولگرایان حکایت از 
واقع بینی بیشتر آنها با قائل نشدن استثنا در این فرایند در استان دارد.

۶- به نظر می رسد اصولگرایان می خواهند لیستی جوان در انتخابات 
آتی ارائه کنند و این مطالبه را از طریق معرفی داوطلبان جوان شایسته 

در استان پیگیری کنند.
اما این اقدام ساده نخواهد بود زیرا همدان از قدیم شهر پیران و استانی 
اســت که در آن بــه جوانان فضای بازی داده نمی شــود و به همین 
دلیل اصولگرایان که سیســتم مریدی و مرادی در آنها قوی تر است 
راه ســختی برای کنار گذاشــتن پیران مراد از انتخابات و جایگزینی 
جوانان خواهند داشــت و ممکن است اجرای این رویکرد انتخاباتی، 
اصولگرایان اســتان را با مشکل انشــقاق و چند دستگی بیشتر تحت 

عنوان جوانان و پیران مواجه سازد.
۷- در انتخابــات آتی گروهی موفق خواهد بود که بتواند مشــارکت 

مردم را با رویکردی که ارائه می دهد همراه داشته باشد.
به همین دلیل در فضای فعلی واقع بینی در مســائلی چون ضرورت 
جوانگرایی و توجه به جوانان در ارائه لیســت می تواند، مشارکت به 
نفع گروه واقع بین که به آرمانها نیز احترام گذاشــته است را به دنبال 

داشته باشد.
هر چند باید منتظر بود که آیا اصولگرایان می توانند نمایندگان و مدیران 
پیــر اصولگرا را راضی به کناره گیری کنند یــا این پیران باز به آرزو و 

مطالبه جوانان در جوانگرایی، اجازه عملیاتی شدن نخواهند داد.

پیاده روی اربعین نمایش قدرت جهان اسالم است

 حرکــت بزرگ اربعین نمایش قدرت جهان اســالم به ویژه تشــیع و ارادت به امام 
حسین)ع( است.

استاندار همدان در نشســت اعضای ستاد اربعین بیان کرد: پیاده روی اربعین همه ساله با 
امنیت، شکوه و اثربخشی خوبی در حال اجرا است.

ســید سعید شاهرخی اضافه کرد: با توجه به آسان سازی ورود به عراق در اربعین امسال، 
طبق پیش بینی ها شمار زائران ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد.

اســتاندار همدان با بیــان اینکه محدودیتی در بکارگیری امکانات نداریم اظهار داشــت: 

مسئوالن از این فرصت برای خدمتگزاری به زائران اربعین استفاده کنند.
شــاهرخی گفت: به منظور کنترل ترافیک هنگام بازگشت زائران، همدان پایانه معین پنج 
استان شده و زائران این استان ها ابتدا در همدان حضور یافته و از اینجا به محل سکونت 
عزیمــت می کنند و با وجــود تنگناها و محدودیت ها باید بهترین مکان برای اســتقرار 

خودروها را پیش بینی کنند.
اســتاندار همدان افزود: اتوبوس هایی که از مهران به همدان عزیمت می کنند نباید وارد 

مرکز شهر شوند بلکه باید فضای بزرگی برای توقف خودروهای عبوری پیش بینی کرد.
شاهرخی بیان کرد: تیمی متشکل از استانداری، نیروی انتظامی، سپاه، راهداری به صورت 

تخصصی مکان های پیش بینی شده را بررسی کنند.

وی اظهار داشــت: شهر مریانج  با توجه به مسیر عریض و مردمان دوستدار اهل بیت)ع( 
، وجود ســالن ورزشی و مدرسه مکان مناســبی برای استقرار خودروهای زائران اربعین 

هنگام بازگشت است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان نیز گفت: با حضور تیمی از کارشناســان 
۱۰ نقطه بازدید شــد که هر کدام محاسن و معایبی داشــتند از جمله شهر مریانج 
در کنار محاســن، وجود منازل مســکونی، باغ و پارکینگ هــای مجاور از معایب 

آن است.
علی فکری افزود: یک هزار دستگاه باید در مکان پیش بینی شده متوقف شده و روزانه به 

صورت سیال ۴۰۰ تا ٥۰۰ دستگاه اتوبوس حامل زائران به آن افزوده می شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان:

تفکر دفاع مقدس 
راهگشای مشکالت کشور است

استقبال همدانی ها از مراکز نگهداری 
سالمندان کم است

 استقبال خانواده های این استان برای استفاده از مراکز شبانه روزی 
نگهداری سالمندان پایین است.

معاون توانبخشــی بهزیســتی همدان در بازدید خبرنگاران از مرکز 
آموزشــی، توانبخشــی روزانه ســالمندان حامیان مهر افزود: در بین 
همدانــی ها هنوز احترام به بزرگ ترهــا از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و خانواده ها ترجیح می دهند خودشان از افراد سالمند نگهداری 
کنندفریدالدین حجت االســالمی اضافه کرد: بر اســاس آخرین آمار 
منتشر شده، نزدیک به ۱۰.۸ درصد از جمعیت این استان را سالمندان 
باالی ۶۰ ســال تشکیل می دهند که این میزان ۱.۳ درصد، از میانگین 

کشوری بیشتر است.
معاون توانبخشــی بهزیستی همدان با اشــاره به اینکه ۹.٥ درصد از 
جمعیت کشــور ســالمند هســتند، افزود: نزدیک به ۱۹۰ هزار تن، 
جمعیت سالمند در استان زندگی می کنند، که در راستای ایجاد نشاط 

برای آن ها برنامه هایی زیر نظر بهزیستی همدان طراحی شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر امید به زندگی در استان همدان، در 
مردان نزدیک به ۷۲ سال و در زنان حدود ۷۶ سال است، که باید برای 

بهبود کیفیت زندگی آن ها تالش کنیم.
حجت االسالمی با اشاره به اینکه تویســرکان با ۱۱.۸ درصد سالمند 
آمار باالیی در سطح کشــور دارد، اضافه کرد: تعداد موالید استان در 
سال های اخیر کاهش یافته که همین میانگین سن جمعیت را، افزایش 

داده است.

شفافیت آرای نمایندگان 
در تقابل با استقالل رأی قوه مقننه

توکل دارائی «

 در مورد شــفافیت آرای نمایندگان مجلس حرف و حدیث های 
زیادی به راه افتاده است. ســوپر انقالبی ها در راستای آن چه دفاع از 
مردم و دستاوردهای انقالب می دانند، خواستار شفافیت در ارائه رأی 

وکالی ملت شده اند.
برخی تندترین هایشــان پا را از گلیم اظهار نظر و تضارب آراء فراتر 

گذاشته اند و به نوعی مجلسی ها را تهدید کرده اند.
از طرفــی عده ای از مطبوعات و رســانه هایی کــه بوی اصالح طلبی 
می دهند نیز از شــفافیت در آرای نمایندگان مجلس دفاع کرده اند؛ اما 

به شرطها و شروطها.
شرط این عده اما سرایت شفافیت به سایر ارکان حکومت از خبرگان 
و شورای نگهبان و... تا هر آنچه مربوط به دستگاه های انتصابی است.

اما به نظر می رسد در بین این همه هیاهو و شعارگرایی، آن چه مغفول 
مانده اســت؛ نگاه جامع به دستاوردهای مهم انقالب های مشروطه و 

اسالمی درباره قدرت وکالت و نمایندگی است.
ثمره مهم تفکیک قوا و جمهوریت؛ نمایندگان منتخب ملت هستند و 
با وجود همه اســتصواب های سیاسی یا دینی و... باز هم مردمی ترین 

قوه کشور، مقننه ای ها هستند.
اگر نیم نگاهی به تاریخ مجالس دنیا داشــته باشیم درخواهیم یافت که 
در ابتدای کار آراء نمایندگان علنی بود؛ اما به دلیل سوءاستفاده  ارباب 
قــدرت و متنفذین و تهدید و تطمیع آنها درباره آرای نمایندگان، غیر 
علنــی بودن آراء به عنوان تجربه ای نو در دموکراســی پارلمانی مورد 

توجه قرار گرفت.
به نظر می رسد با توجه به امکان تهدید و تحدید برخی ارباب قدرت 
و سیاســت مداران ذی نفــوذ، مخفی بودن آرای نماینــدگان، به نفع 

مردم ساالری و دفاع از حقوق ملت خواهد بود.
تحلیل شرایطی که بعد از شــفافیت آراء ممکن است، رخ دهد، کفه 

مضرات شفافیت را بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد کرد.
اصل مسلم دفاع از حقوق عامه که بر ذمه نمایندگان ملت است و در 
قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده است، ایجاب می کند که نمایندگان 
منتخب ملت، پس از گذر از چندین فیلتر گزینشی، دارای حداقلی از 
استقالل رأی و آزاد بودن در اتخاذ تصمیم های مبتنی بر بینش و تجربه 
شخصی خویش باشند.به نظر این بنده، با فرونشستن غبارهای سیاسی 
و جناحی که معموالً در آســتانه انتخابات مجلس هر بحث تخصصی 
و غیر جناحی و سیاســی را با عینک گروه بینی به حاشــیه می کشاند؛ 
تعداد مخالفان با شــفافیت آراء در مجلــس و حمایت از مخفی بودن 
آراء، در بین عقالی دو جناح و صاحب نظران صائب و بی طرف بیشتر 

از اکنون خواهد بود.
در پاسداشــت قیام ملت علیه استبداد و خودکامگی، هر چه استقالل 
مجلس و آن چه بنا به گفته بنیانگذار انقالب "در رأس بودن مجلس" 
تعبیر می شود، رعایت شود؛ در سویه احقاق حقوق ملت خواهد بود. 

همین.

۱- پزشــکان همچنان از نصب کارتخوان و معرفی حساب آن برای 
محاسبه مالیات بر درآمد فراری هستند. گویا پزشکان ترجیح می دهند 
جریمه شــوند اما کارتخوان نصب نکنند و شــفافیت مالیاتی نداشته 
باشند. گفتنی است با توجه به ثبت نشدن حدود ۶٥ درصد کارتخوان 
پزشکان در سامانه مالیاتی در موعد مقرر، طبق قانون این افراد باید ۲ 
درصــد درآمد خود را جریمه بپردازند که این جریمه عالوه بر جرایم 

کتمان درآمد یا فرار مالیاتی محاسبه خواهد شد.
۲- پس از افزایش انتقادات نســبت به ســخنرانی تمامی نمایندگان 
حاضر در برنامه ها، طرفداران یک نماینده ســخنرانی نکردن وی در 
همایش راه ابریشــم را در بوق تبلیغاتی با تبلیغ شنیدن صدای مردم 
کرده اند. گویا از ابتدا قرار بر سخنرانی یک نماینده بوده و  سخنرانی 
نکردن آن یکی نماینده چندان هم انتخابی نبوده اســت. گفتنی است 
تبلیغات و تحرکات انتخاباتی این نماینده پیر استان در این دوره زودتر 

و در حجمی بیشتر آغاز شده است.
۳- حــزب اتحاد ملت ایران ، منطقه همدان بــه دبیر کل حزب نامه 
انتقادی نوشــته اســت. گویا در این نامه ضمن طرح  انتقاداتی درون 
گروهــی از اصالح طلبان،  اتخاذ رویکرد و راهبرد انتخاباتی برمبنای 
کسب اعتبار از دست رفته از ســوی اصالح طلبان در انتخابات آتی 
مطالبه شــده است. گفتنی است این حزب حضور بی قید و شرط در 
انتخابات را ادامه مســیر از دست دادن اعتبار اصالح طلبان در جامعه 

دانسته است.

 تفکر دفاع مقــدس، مدیریت جهادی، از 
خود گذشــتگی و تفکر »ما می توانیم« به طور 

قطع راهگشای مشکالت کنونی جامعه است.
فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( همدان در 
صبحگاه مشــترک نیروهای نظامی و انتظامی 
شهرستان مالیر در گروه رزمی- مهندسی ۴۳ 
امام علی)ع( افزود: امروز این روحیه جهادی 
و انقالبی که با شــعار »ما می توانیم« توســط 
مردم حرکت می کند، در مقابل استکبار جهادی 

حرف برای گفتن دارد.
مظاهر مجیدی بیان کرد: کســانی که نگاهشان 
به غرب است، باید بدانند که سخت در اشتباه 
هستند و باید به فطرت خود و جوانان انقالبی 
برگردنــد و از دفاع مقــدس درس بگیرند که 
مردم یکپارچه بصیرت پیدا کردند و دشمن را 

در منطقه و فرا منطقه دیدند.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان با تاکید 
بر اینکه بصیرت امروز برای ما کارگشــا است 
ادامه داد: برای استمرار انقالب اسالمی باید از 
آموزه های دفاع مقدس اســتفاده کنیم و درس 

بگیرم.
مجیــدی برداشــتن گام دوم انقــالب را در 
ــی  ــروی جــوان انقالب راســتای اســتفاده از نی
ــم در گام  ــر می خواهی ــزود: اگ ــت و اف دانس
دوم انقــالب جهــش داشــته باشــیم، بایــد از 

ظرفیــت جوانــان مومــن، انقالبــی و کارآمــد 
ــت از  ــان برداش ــن هم ــم و ای ــتفاده کنی اس

ــدس اســت. ــاع مق دف
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد افرادی که 
در جنگ مسئولیت داشتند، سنین بین ۱٥ تا ۲٥ 
سال بودند گفت: بازخوانی دفاع مقدس برای 

استمرار جمهوری اسالمی ضروری است.
تاکید  انصارالحسین)ع( همدان  فرمانده سپاه 
کرد: کار عظیمی کــه در دفاع مقدس انجام 
شــد، می تواند انقالب مــا را تضمین کند و 
امروز باید از شاخصه های دفاع مقدس بهره 

بگیریم.

مجیدی با اشــاره به نقش اســتان همدان در 
هشــت سال جنگ تحمیلی بیان کرد: در طول 
ســال باید دفاع مقــدس را پیش بینی کرده و 
مختــص یک هفته نباشــد و گوشــه هایی از 
دســتاوردها و ارزش های دفاع مقدس را برای 

نسل جوان بازگو کنیم.

اکرم چهاردولی «

 گویــا اصولگرایان بــدون کمترین هزینه 
ثمــره انتخــاب دولت روحانــی را در بروز 
چالش های اساســی و بن بست های بیشمار 
درون جبهــه اصالحــات چشــیده و منتظر 
انتخابات آینده  نشســته اند تــا عملگرایان 
بدون کمترین هزینه ای کرســی های مجلس 

را بدست آورند.
بی برنامگی، نبود یک اســتراتژی راهبردی، 
رشد احزاب تک نفره، سهم خواهی و انفعال 
در برابر تقســیم قدرت، اختالفات و ســلیقه 
های فردی و نبود توان تشکیالتی معضالتی 
است که اصالح طلبان به رغم گذشت ۶ سال 
طالیی از آرامش داخلی نتوانســتند آن ها را 

حل و فصل کنند.
اینــک که دوباره زنگ تفریــح احزاب رو به 
اتمام است و تقســیم بودجه های انتخاباتی 
در پیــش، گویا برخی از اصالح طلبان نگران 
نتایج انتخابات آتی شده و دست به دامن رده 

های باال گشته اند.
نتایج لیســت امید در شورای شهر همدان و 
رفتار غیــر اصالح طلبانه از ســوی منتخبان 
این لیست از یکسو ، انفعال و تماشاچیگری 
نمایندگان منتخب این لیســت در مجلس از 
سوی دیگر سبب شــده تا از همین ماه های 
نیمه ســال خطر حــذف اصــالح طلبان از 

انتخابات خودنمایی کند.
بی شک صدور بیانیه و نامه سرگشاده نشانگر 

وجود دغدغه و دل مشــغولی اعضای فعال 
احزاب در استانهاســت اما پیشاپیش حاصل 

و تبعات اینگونه مکاتبات از حاال پیداست.
در حالــی که شــورای عالی اصــالح طلبان 
همچنان در خواب به سر می برد، جناح رقیب 
با اســتفاده تبلیغاتی از پرونده های اختالس 
و ژن هــای خوب، دســت بــر روی مطالبه 
اقتصادی جامعه گذاشته و فضای باز سیاسی 

را به اولویت چندم بدل ساخته است.
حال که برخی احــزاب پرهوادار برای برون 
رفت از این وضعیت دســت به دامن ســران 
خود شــده اند بایــد یک نکته را به ایشــان 
متذکر شد و آن اینکه آفت احزابی که عمدتا 
بر رویه کدخدامنشــی ساخته و پرداخته شده 
اند، انفعــال نیروهای پیرامونــی و کادرهای 
شهرستانی اســت؛ بنابراین بهتر آن است که 
این هواداران با پافشــاری بر مطالبات به حق 
خود، عالوه بر انشــعاب و تشــکیل احزاب 
قوی تر ، مراقب حفظ آبرو و اعتبار شخصی 
خود در بین اقشــاری باشــند که به احترام 
حضور ایشان در احزاب پاسخ مثبت داده اند.

انتشــار نامه سرگشــاده حــزب اتحاد ملت 
ایــران منطقه اســتان همــدان در دو بخش 
شاید خودش گواه چنین دیدگاهی به جامعه 

احزاب اصالح طلب باشد .
نامه سرگشاده حزب اتحاد ملت ایران منطقه  
اســتان همــدان  به دبیرکل حــزب با عنوان 
"نگاهی به گذشته و هراس از آینده"  بیانیه ای 

بود که  هفته گذشته منتشر شد در بخش اول 
این بیاینه آمده است: حرکت جبهه ای و تهیه 
لیست های ائتالفی و انتخاباتی گرچه ظاهرا 
پیروزی در ســه انتخابات اخیــر را به همراه 
داشــت، اما معضالت و مصائبی به بار آورد 
که نتیجه آن از دســت رفتن اعتبار و سرمایه 
اجتماعی در وهله اول؛ و نهادینه سازی رویه 
و تثبیت نهادی غیر دموکراتیک و غیرپاسخگو 
به نام » شــورای عالی سیاستگذاری اصالح 
طلبان« بود. فلسفه تشــکیل این شورا ایجاد 
وحدت در برهه انتخابات بر اساس اشتراکات 
حداقلی احــزاب و یکی از اهــداف آن هم 
تثبیت و تقویت جایگاه تحزب در جامعه بود. 
اما پس از گذشــت ۶ ســال از این اتفاق نه 
تنها به فراگیر شدن فرهنگ تحزب در جامعه 
کمکی نکرد بلکه با ســاختاری پــر ایراد و 
معیوب، رشد قارچ گونه احزاب تک و چند 
نفره را بمنظور اثرگــذاری و ایجاد رانت در 
انتخاب لیست های انتخاباتی، در پی داشت. 
بطوریکه در اســتان همــدان، برخی از این 
احــزاب حتی در مرکز اســتان هــم دفتر و 
شــعبه ای نداشته و تنها با یک ابالغ از سوی 
دبیرکل شــان، با حق رای مساوی، هم وزن 
احزاب ریشــه دار و فعال در نظر گرفته می 
شــوند. با توجه به انتقاداتی که به این شیوه 
علــی الخصوص در یکســال گذشــته وارد 
شــد و همچنین موضع گیــری های نماینده 
حزب اتحاد ملــت ایران در شــورای عالی 

سیاستگذاری اصالح طلبان، امیدوار به تغییر 
روند پراشکال و غیر دموکراتیک نهاد مذکور 

بودیم که تاکنون محقق نشده است.  
این نامه مــی افزاید: متاســفانه در جریان 
اصالحات و در شورای عالی سیاستگذاری، 
گروهــی رســیدن به قــدرت را نــه ابزار 
تاثیرگذاری بلکه هدف از هر نوع کنشگری 
سیاسی می دانند در حالی که اصالح امور، 
هــدف نهایی از هر نوع اصالحی اســت و 
کســب قدرت تنها وســیله ای برای نیل به 
این هــدف غایی اســت. در صورت عدم 
اصالح ســاختار موجود و تثبیت آن )که از 
شــواهد امر اینگونه به نظر می رسد( به نظر 
همراهــی و همکاری و ماندن در شــورای 
سیاســتگذاری، تنها لطمه به اعتبار و آبروی 
حزب بوده و شکســتی سهمگین را در پی 

خواهد داشت.
در بخــش دیگری از این نامــه که جمعی از 
اعضای حزب اتحاد ملت ایران منطقه همدان 
آن را امضا کرده اند نیز آمده است :در نهایت 
با توجه به ریــزش نیروها و هواداران حزب 
و بصــورت کلی ســرمایه اصالحات، به نظر 
می رســد که » کســب اعتبار از دست رفته« 
بایســتی اولویت حــزب در تدوین هرگونه 
استراتژی و راهبردی پیرامون انتخابات پیش 
رو باشد. و از این منظر هم بنظر ما این مهم با 
اصرار بر رویه سابق و حضور بی قید و شرط 

در انتخابات، میسر نخواهد شد.

 برنامه توســعه ۳ ساله اســتان همدان بر 
اســاس قوانین باالدستی تدوین شده و مالک 
ارزیابی عملکرد مدیران پیشبرد اهداف تعیین 

شده در این برنامه است.
همــدان - معاون سیاســی امنیتی اســتاندار 
همدان در آیین تکریم و معارفه معاون سیاسی 
فرمانــدار همدان با بیان اینکه هر چه داریم از 
دفاع مقدس اســت، گفت: مردم با پیروی از 
والیت فقیه، ایثار و جانفشــانی این انقالب را 

حفظ کردند.

به گزارش مهر، مصطفی آزادبخت با بیان اینکه 
جایگاه فرمانداری شهرستان همدان به عنوان 
فرمانداری مرکز اســتان بسیار حساس و مهم 
اســت که در راس آن فرمانــداری توانمند، با 
تجربه و خبره قرار گرفته است، گفت: برنامه 
توســعه ۳ ساله استان همدان بر اساس قوانین 
باالدستی تدوین شده و مالک ارزیابی عملکرد 
مدیران پیشبرد اهداف تعیین شده در این برنامه 

است.
وی بابیــان اینکه هر چــه مدیران در توان 

دارنــد باید بــکار بگیرند تــا رضایتمندی 
مردم را جلب کننــد چون ایجاد نارضایتی 
در مردم خواســت دشمن اســت، افزود: 
امــروز فرهنــگ مقاومت ما بــرای دیگر 

است. الگو شده  کشورها 
آزادبخت با بیان اینکه در وضعیت حساســی 
به ســر می بریم اما جای نگرانی نیست چون 
دشــمن را خوب می شناسیم و مردم در همه 
صحنه های حساس حضور موثر دارند، گفت: 
تقویت دولت وظیفه همه ماست و نقد سازنده 

را می پذیریم اما تخریب حتی بطور ناخواسته 
ریختن آب به آسیاب دشمن است.

معاون سیاسی امنیتی اســتاندار همدان گفت: 
مســئوالن باید خدمت به مردم را اولویت کار 
بدانند و در این راســتا از هیچ کوششی دریغ 

نکنیم.
در ایــن مراســم از علی اصغــر ناظری پور 
قدردانــی و  محمد رضا پیرودیــن به عنوان 
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی فرمانداری 

همدان معرفی شد.

معاون استاندار همدان:

مالک ارزیابی مدیران همدان
 اجرای برنامه توسعه ۳ ساله استان است

تحلیل 

گروه های سیاسی چپ به دبیرکل نامه نوشتند

اصالح طلبان در کشمکش قدرت

۸۵ درصد از اراضی ملی همدان 
سنددار شدند

 با اجرای طرح کاداستر ۸٥ درصد از اراضی ملی این استان سنددار 
شــدند.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: پیشرفت این 
اداره کل در زمینه حدنگاری و دریافت ســند تک برگی در یک و نیم 
سال گذشــته بی سابقه است.اسفندیار خزائی بیان کرد: با وجود اینکه 
حدنگاری ۸۴ هزار ۷۱۲ هکتار از اراضی ملی همدان مصوب و تکلیف 
شــده بود اما این آمار در یک و نیم سال گذشــته با ۲/۲برابر افزایش 
به ۱۸۹ هزار و ۶۸۰ هکتار رســیده است.وی ادامه داد: مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری همدان با تاکید بر اینکه تهیه کاداســتر ۸٥ درصد 
اراضی ملی کشــور بر عهده منابع طبیعی اســت اظهار داشت: اجرای 
طرح کاداســتر )حدنگاری( در اراضی ملی حوزه های آبخیز، همواره 

در دستور کار ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها قرار دارد.



C M Y K

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

چهارشنبه  3 مهرماه 1398  شماره 3578

3

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر يادداشت

خبر

شوراهای کبودراهنگ اگر هدفی برای خدمت 
ندارند کنار بکشند!!!

از اوایل شهریور ۹۶ که شوراهای اسالمی شهر کبودراهنگ روی کار 
آمدند چیزی به طول نینجامید که اختالف نظرها درباره پیگیری مسائل 
و مشکالت شهر، انتخاب شــهردار، انتخاب رئیس، نایب رئیس و... 

آغاز شد.
این مســأله موجب شد که در طی این مدت کوتاه ۴ شهردار مدیریت 
شــهر کبودراهنگ را بر عهده بگیرند و هر یک از آنها خود را در این 
پســت مدیریتی محک بزنند. به جرأت می توان گفت که این آمدن و 
رفتن ها و این تغییر و تحوالت به ضرر مردم شــهر بوده و شهر شاهد 

رشد و پیشرفتی نبوده است.
در هر حال شهرداری و شورای شهر کبودراهنگ با مشکالت متعددی 
دست و پنجه نرم می کند و روز به روز اختالف بین اعضای  شورا باال 
می گیرد و کار تا جایی پیش رفته اســت که اتحاد در بین شوراها هیچ 
معنایی ندارد. چند روز پیش )روز سه شــنبه( درگیری لفظی ۳ تن از 
اعضای شــورا منجر به ضرب و شتم شده، جای تأسف دارد که افراد 
تحصیل کرده ای که برای رفع مشکالت مردم و شهر انتخاب شده اند؛ 

چنان درگیر مسائل حاشیه ای شوند که کارشان به اینجا بکشد!!!
از قرار معلوم دلیل این درگیری، گفت وگوی یکی از اعضای شورای 
شهر در راستای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی با همدان پیام بوده 
که مشکالت دیگری از جمله توهین به خبرنگار همدان پیام را نیز در 

برداشته است.
عملکرد این دوره شــورای شــهر  ســود چندانی  برای مردم و شهر 
کبودراهنگ نداشته و تک تک شوراها نسبت به مردم این شهر مسئول 
و مدیــون بوده اند، چرا که آنها از اعتماد مردم سواســتفاده کرده اند و 
خدمت قابل توجهی برای مردم شهر نداشته و درگیر مسائل شخصی 
و اختالف نظرهای شــخصی شده اند. که این مسأله بی اعتمادی مردم 

نسبت به شوراها را در پی خواهد شد.
الزم به ذکر اســت، یادداشتی که در همدان پیام )مورخه ۲۳ شهریور( 
درباره شهرداری و شورای شهر کبودراهنگ چاپ شده بود با واکنش 
شدید محســن صفری، وحید ربیعی و طرفداران این دو عضو شورا 
مواجه شده است. از آنجایی که ما قصد، غرض و سوء نیتی درباره این 
افراد و دیگر اعضای شورای شهر نداریم و هر آنچه که عنوان می کنیم 
برای رفع مشــکالت شهر و مردم اســت؛ برخود الزم دانستیم که به 
منظور رفع ســوء تفاهم های پیش آمده، که  گفته می شود همدان پیام 
یک طرفه قضاوت کرده اســت، اقدام انتشار مطالب محسن جعفری 
شــد. با تماس تلفنی که با وی داشتیم اعالم کردند، که با مشورت با 
دوســتان و در صورت صالحدید مطالبی را برای درج روزنامه ارسال 

خواهیم کرد.
اما آخر اینکه؛ شوراها اگر هدفی برای خدمت و رفع مشکالت مردم 
و شهر ندارند، کنار بکشند؛ تا مردم هم تکلیف خود را بدانند و بیش 

از این سردرگم نباشند.

هفته دفاع مقدس برگ زرینی 
در تثبیت انقالب اسالمی است

 دفــاع مقدس باعث تقویت روحیه مقاومــت و ایثارگری و برگ 
زرینی در تثبیت و پیشرفت انقالب اسالمی است.

فرمانده سپاه نهاوند در همایش مربیان آمادگی دفاعی واحد خواهران 
این شهرســتان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا 
گفــت : یکی از موضوعات مهم در هفتــه دفاع مقدس ، تبیین نقش 
مهم زنان در پیروزی انقالب اســت . و نبایــد قلمداد کنیم که نقش 
زنان ، نقش کمرنگی است .حســن مرادی افزود : هفته دفاع مقدس 
در طول این تاریخ۴۰ ســال  برگ زرینی در تثبیت انقالب اســالمی 
اســت و اگر می بینیم که توانسته ایم این ۴ دهه را پشت سر بگذاریم 
به برکت رشادت های شهدا و رزمندگان در دوران دفاع مقدس بوده و 
هست .حسن مرادی  با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب گفت : یکی از 
مقدمات بحث کادر ســازی برای انقالب که در بیانیه گام دوم انقالب 
آمده ، تقویت و آموزش موضوعات دفاعی است .فرمانده سپاه نهاوند 
ابراز کرد : نباید تلقین کنیم که ترزیق و داشــتن روحیه  دفاعی برای 
دختران و زنان امروزه ما کم اهمیت است .وی اظهار داشت : امروزه به 
برکت وجود روحیه جهادی و دفاعی و مقاومت می بینیم که در منطقه 

و خصوصا کشور عربستان متجاوزان و ظالمان دچار تزلزل شده اند.

شناسایی ۶۵ مورد انشعاب غیر مجاز آب 
در روستاهای نهاوند

 مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان نهاوند از شناسایی 
۶٥ مورد انشعاب غیر مجاز آب در روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش مهر، ابراهیم طاهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی 
نیمه نخست امسال ۳۶۱ مورد انشعاب در روستاهای نهاوند فروخته 
و ۱۹۷ مورد کنتور معیوب تعویض شــده اســت، گفت: از ۶٥ مورد 
انشــعاب غیر مجاز شناسایی شــده نیز ۳۸ مورد به مجاز تبدیل شده 
اســت. طاهری از رفع ۴٥۰ مورد نشــتی، تعویض ۱۹ مورد شناور و 
تعمیر ۱۷۰ مورد تاسیســات برقی خبر داد و اضافه کرد: ۳.٥ کیلومتر 
شبکه آبرسانی روستای سیاه دره ملوسان با صرف ۲٥۰ میلیون تومان 

اعتبار طی نیمه نخست سال جاری تعویض شد.
وی اصالح و توســعه ۲ کیلومتر شبکه آبرسانی در روستاهای حسین 
آباد دهچقایی، جهان آباد، مهین آباد و ورامین ســفلی را نیز از دیگر 
اقدامات برشمرد و گفت: پروژه آبرسانی روستای بابا رستم با صرف 

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تکمیل شد.

اجرای طرح یک کاسب یک دانش آموز در نهاوند

 باهــدف جمــع آوری لوازم تحریــر بــرای دانش آمــوزان نیازمنــد، طــرح یــک 
ــد. ــرا ش ــد اج ــوز در نهاون ــک دانش آم ــب ی کاس

ــی  ــال تحصیل ــاز س ــه آغ ــه ب ــا توج ــت: ب ــد گف ــپاه نهاون ــده س ــاون هماهنگ کنن مع
جدیــد بایــد همــه بــرای کــم کــردن مشــکالت دانش آمــوزان نیازمنــد تــالش کنیــم بــه 

ــود. ــرا می ش ــد اج ــتان نهاون ــی در شهرس ــل طرح های ــن دلی همی
علــی مختــاری در ایــن مراســم گفــت: دانش آمــوزان نیازمنــد چشــم انتظار کمک هــای 

مــردم بــرای خریــد لوازم تحریــر هســتند تــا ســال تحصیلــی را بــا شــادی آغــاز کننــد.

ــام  ــن ای ــه در ای ــی ک ــی از طرح های ــزود: یک ــد اف ــپاه نهاون ــده س ــاون هماهنگ کنن مع
آغاز شــده اســت طــرح یــک کاســب یــک دانش آمــوز اســت کــه ایــن طــرح باهمــت 

پایــگاه بســیج خواهــران شــهیده منیــره ســیف در ســپاه نهاونــد برگزارشــده اســت.
وی اظهــار داشــت: در ایــن طــرح هریــک از کاســبان خیــر نهاونــد در حــد تــوان بــرای 
ــارکت  ــر مش ــن کار خی ــد و در ای ــه می کنن ــر تهی ــته های لوازم تحری ــوزان بس دانش آم

ــد. می کنن
مختــاری گفــت: پایــگاه بســیج شــهید منیــره ســیف یکــی از پایگاه هــای برتــر، فعــال 
ــف  ــا در بخش هــای مختل ــه کمک هــای آن ه ــه در حــوزه شهرســتان اســت ک و نمون
ــه مــردم در رفــع  ــه مســاعدت ب ــگاه ب ــن پای ــه اعضــای ای نشــان دهنده عشــق و عالق

مشــکالت آن هــا اســت. وی افــزود: بــه همــت اعضــای خیــر و نیکــوکار ایــن پایــگاه 
بــرای دانش آمــوزان بی بضاعــت بســته های لوازم التحریــر تهیه شــده اســت و در 

اختیــار آن هــا قــرار داده شــده اســت.
ــه مبلــغ  ــر ب ــوازم تحری مختــاری اظهــار داشــت: در ایــن طــرح تاکنــون ۱٥۰ بســته ل
ــرار  ــد ق ــوزان نیازمن ــش آم ــار دان ــع آوری و در اختی ــان جم ــون توم ــش از ۷ میلی بی

ــه اســت. گرفت
ــهریان و  ــارکت همش ــا مش ــت: ب ــان گف ــد در پای ــپاه نهاون ــده س ــاون هماهنگ کنن مع
ــادی را  ــوزان زی ــرای دانش آم ــر ب ــه لوازم تحری ــن طــرح مشــکالت تهی کاســبان در ای

ــه بســیار کار پســندیده ای اســت. ــرد ک ــوان حــل ک می ت
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 چند روزی بود کســالت داشتم و چون 
روند رو به بهبودی نصیبم نمی شــد تصمیم 
گرفتم به یک پزشک مراجعه کنم. از آنجائیکه 
بیمه شــده تأمین اجتماعی هستم، درمانگاه 
تأمین اجتماعی غرضی  بیمارستان  تخصصی 
نخســتین گزینه ایی بود که به ذهنم آمد . از 
روش های نوینی که در نوبت دهی اســتفاده 
می کنند اطالع داشتم از این رو نوبت گیری 
از طریق ســایت که ساده ترین روش بود را 
انتخاب کردم اما سایت مسدود بود، چندین 
بار امتحان کردم اما فایده نداشــت ، از روش 
تلفنی اســتفاده کردم و چون خط اشغال بود 
مدت زمان زیادی را ســپری کرده تا بالخره 
آزاد شــد ، مراحل اعالم شده را طی کردم تا 
اینکه گفت نوبت پزشــک مورد نظر پر است 
.فردای آن روز به درمانگاه بیمارستان رفتم تا 
شاید بتوانم حضوری نوبت بگیرم اما مسئول 
پذیرش گفت : باید دیروز نوبت می گرفتی ، 

نمی توانیم حضوری نوبت دهیم.
در ســالن انتظار با مراجعین بــه درمانگاه ، 
گفتگویــی کــردم و از آنها در مــورد اینکه 
چگونه نوبت گرفتند ســئوال پرسیدم ؛ یکی 
از بیماران گفت: آنقدر بــرای گرفتن نوبت 
از تلفنم کارکشــیدم کــه چندین دکمه آن از 
کار افتاده است ، سخت تر از همه اینکه بعد 
از شــماره گیری مکرر به سیستم کامپیوتری 
وصل شــوی و اعالم کند که ظرفیت پزشک 

مربوطه تکمیل است .
ــه  ــق ب ــل موف ــه روز قب ــری ک ــار دیگ بیم
ــا  ــت: ب ــود گف ــی شــده ب ــت تلفن اخــذ نوب
ــه ســختی پرداخــت  ــی کــه ب حــق بیمــه ای
ــه  ــی ک ــم در زمان ــار داری ــم ،انتظ ــی کنی م
نیــاز بــه مــداوا داریــم بتوانیــم از ایــن 
ــی  ــن درحال ــم ، ای ــتفاده کنی ــات اس خدم
اســت کــه بــا هــزاران مشــقت نوبــت تلفنــی 
گرفتــم و ســاعت حضــورم در درمانــگاه را 
۹/۳۰ اعــالم کــرد، از ســاعت ۹ در درمانــگاه 
ــه  ــع ب ــاعت یکرب ــون س ــدم اکن ــر ش حاض
ــه  ــه ب ــوز پزشــک مربوط ــا هن ۱۱ اســت ام
مطبــش نیامــده اســت. وی ادامــه داد: یــک 
روز بایــد وقــت بگــذاری تــا فقــط توســط 
ــه  ــاز ب ــر نی ــوی ، اگ ــت ش ــک ویزی پزش
ــته باشــی  ــونوگرافی و ... داش ــش ، س آزمای
ــی و  ــاز کن ــر آغ ــد از صف ــاره بای ــه دوب ک

ــن. ــای تلف ــینی پ بش
خانم جوانــی که در صندلی کنارم نشســته 
بــود وارد گفتگوی ما شــد و گفت: روش 
تلفنی ســخت اســت ، روش اینترنتی که از 
همه روش ها ســاده تر اســت در مورد این 

بیمارستان کاربردی ندارد زیرا آدرس سایتی 
کــه برای نوبت گیری اعالم کرده اند بســته 

است.
یکــی دیگــر از افــرادی کــه در ســالن 
ــه صحبــت هــای  ــود و ب انتظــار نشســته ب
مــا گــوش مــی کــرد گفــت: بــرای گرفتــن 
نوبــت خیلــی راحــت مــی شــود از طریــق 
ــا پرداخــت  ــرد و ب ــدام ک ــک اق پســت بان

ــت. ــت گرف ــان نوب ۳ هــزار توم
موضــوع برایم ســئوال برانگیز شــد ، از او 
پرسیدم چرا پســت بانک؟ در جواب گفت 
ســایت نوبت دهی که بیمارستان اعالم کرده 
است مسدود اســت ولی با این وجود پست 
بانک با گرفتن ۳ هزار تومان نوبت گیری می 
کنــد ، نمی دانم چرا برای پســت بانک این 

سایت مسدود نیست ؟! 
اکثر قریب به اتفاق مراجعین از روش تلفنی 
و کد دســتوری برای گرفتن نوبت اســتفاده 

کرده بودند . 
با توجه به پیشــرفت و گســترش اینترنت و 
اینکه اکثر مردم وقت خود را با گوشی همراه 
اندرویــد، تبلت و کامپیوتر ســپری می کنند 
بدون شک نوبت گیری اینترنتی از دو روش 
مذکور راحت تر اســت و رفاه بیشتری برای 

بیماران در پی خواهد داشت .
اما ســئوالی که به ذهن متبادر می شــود این 
است چرا سایت اعالم شده توسط بیمارستان 
مسدود است ؟ چگونه پست بانک به صورت 
ســایتی نوبت گیری می کند؟ آیــا این کار 

قانونی است؟ 
به پســت بانکی کــه معرفی کردنــد رفتم ، 

از مســئول باجه پرســیدم چطــوری نوبت 
بیمارســتان غرضــی مــی گیریــد؟ گفت: 
مشــخصات ، شــماره تلفــن و دکتری که 
میخواهیــد بروید را می گیریــم و زمانی که 
نوبت گرفتیم به شــما زنگ میزنیم . پرسیدم 
چطور سایت بیمارســتان مسدود است ولی 
شــما از روش اینترنتــی نوبــت میگیرید ؟ 
خندید و در جواب گفت : اگر به شما بگویم 

که نان خودم آجر می شود.
رئیس اداره پســت مالیر در ایــن رابطه به 
خبرنــگار ما گفت: فلســفه وجــودی دفاتر 
پیشــخوان ، خدمات رسانی عمومی و انجام 
اقداماتی اســت که نیاز به حضور مســتقیم 

ارباب رجوع به اداره مربوطه نیست.
فرامرز روســتایی اضافه کــرد: این دفاتر می 
تواننــد با فعال ســازی باجــه الکترونیک ، 
خدمــات اینترنتی به افــرادی که امکانات یا 
ســواد الزم در این زمینــه ندارند را نیز ارائه 

دهند .
به گفته وی نوبت گیری دفاتر پیشخوان برای 

بیمارستان غرضی هیچ منع قانونی ندارد.
از آنجائیکه این موضوع ســبب ایجاد گالیه 
منــدی  مردم شــده بــود ، برای بررســی 
موضوع و رفع ابهامات بوجود آمده با رئیس 

بیمارستان گفتگو کردیم.
رئیس بیمارســتان با بیان اینکه در درمانگاه 
پزشــکان  بیمارســتان  عمومی  و  تخصصی 
متخصص و عمومی به بیماران ارائه خدمت 
می کنند گفت : روزانــه تعداد قابل توجهی 
بیمار از روش های اینترنتی ، ســایت نوبت 
دهی بیمارستان و کد دستوری نوبت گرفته و 

به درمانگاه مراجعه می کنند.
محمد رضا توکلی گفت : قطعًا این درمانگاه 
پاســخگوی نیاز ۱۳۰ هزار بیمه شده تأمین 
اجتماعی نیســت و با تعــداد زیاد مراجعین 
مواجه هستیم ، با اجرای سیستم نوین نوبت 
دهی تا حدود زیادی این مشکل را حل کرده 
و رضایتمندی بیشتری برای مراجعین بوجود 

آوردیم.
وی از مشکل پیش آمده در سایت بیمارستان 
اظهار بی اطالعی کرد و گفت : حتمًا موضوع 
را پیگیری کرده و مشکل را برطرف می کنیم 

.
علــت  بیمارســتان  ســایت  مســئول  از   
مشــکل را جویا شــدیم ؛ ســهرابی گفت: 
درمانــگاه دهــی  نوبــت  ســایت   آدرس 
  www.nobatdhamedan.tamin.ir
می باشد اما این آدرس با آنچه در بنر بیمارستان 
و کاغذ هایی کــه روش های نوبت گیری را 

اعالم کرده بود
 www.nobat. dhamedan.tamin.ir
در یک نقطه )دات( تفاوت داشت و این اطالع 
رسانی آدرس اشــتباه سبب ناکارآمدی سایت 

نوبت دهی و گالیه مندی مردم شده بود.
بــا توجه به اینکــه جامعه روز بــه روز در 
حال پیشــرفت است و به ســمت استفاده از 
تکنولوژی های مدرن درحال حرکت هستیم 
قطعا سیســتم نوبت دهــی اینترنتی و اطالع 
رسانی ســایت نوبت دهی درمانگاه یکی از 
راهکارهای مفیدی اســت که مــی تواند به 
بیماران بســیار کمک کند و نقش موثری در 

کاهش زمان انتظار بیماران داشته باشد.

نوبت دهی اینترنتی در مالیر با هزینه و سخت است

بیماران سرگردان آدرس اشتباه!

آزادی ۱۷ زندانی جرائم 
غیرعمد در همدان

 مدیرعامل ستاد دیه استان همدان از آزادی 
۱۷ زندانی جرائم غیر عمد در شهریورماه در 

همدان خبر داد.
یدا... روحانی منش از آزادی ۱۷ زندانی جرائم 
غیرعمد در شهریورماه امسال در همدان خبر 
داد و اظهار کــرد: ۱۶ مرد و یک زن در این 

ماه آزاد شدند.

وی با بیان اینکه یک پرونده متعلق به دیه، 
۱۳ پرونده مالــی، دو پرونده مهریه و یک 
پرونــده نفقه بود، مبلغ بدهــی آنها را ۱۶ 
میلیارد و ۱٥ میلیــون و ۸۱۰ هزار و ۶۶۶ 

ریال عنوان کرد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به 
اینکه مبلغ ۳ میلیــارد و ۱۳۲ میلیون و ۴۸۲ 
هزار و ۱۱۶ ریال از شکات رضایت اخذ شد 
گفــت: آورده مددجویان ۳۲۱ میلیون و ۷۹۳ 

هزار و ۳۷۰ ریال بود.

 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان 
درباره وضعیت ســند دانشگاه سیدجمال الدین 
اســدآبادی گفت: حرف ما قانــون و مقررات 
است و این دانشگاه ابتدا باید تسویه مالی کرده 

سپس پایان کار بگیرد.
حســن ربانی ارشــد اظهار کرد: اگر دانشــگاه 
سیدجمال برای تسویه مالی قول دهد، حاضریم 
تا پایان سال در چند نوبت از سازمان ملی زمین 

و مسکن مجوز اقساط درخواست کنیم.
وی با بیان اینکه تســویه و پایان کار شرط قید 
شده در قرارداد است، تصریح کرد: اداره کل راه 
و شهرسازی استان در مورد اراضی دولتی فقط 
نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن  داشته 

و برای همه کارها باید از ایشان اجازه بگیرد.
ربانی ارشــد در گفت وگو با ایسنا، تأکید کرد: 
تســویه و پایان کار شرط قید شــده در قرارداد 
است مگر اینکه از سازمان ملی زمین و مسکن 

اجازه بیاورند و ما اجرا کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در پاسخ 
به ایســنا در رابطه با اینکه آیا راه و شهرسازی 
می تواند سند دانشــگاه را صادر کرده و بعد از 
اینکه دانشــگاه اعتبار گرفت، هزینه زمین را به 
راه و شهرسازی پرداخت کند؟ عنوان کرد: راه و 

شهرسازی اجازه چنین کاری را ندارد.

وی ادامه داد: این دانشــگاه برای تســویه مالی 
می تواند از ســازمان ملی زمین و مسکن مجوز 
بگیرد و ما هم اجرا کنیم، در مورد پایان کار هم 
که شــهرداری باید اقدام کند اما در حال حاضر 
قــراردادی که ما به دانشــگاه داده ایم، می تواند 
نقش سند را ایفا کند چرا که یک قرارداد بین دو 

دستگاه دولتی بوده و معتبر است.
 تخلیه ۳۰ واحد

 از خانه های سازمانی استان
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در ادامه 
ســخنانش گریزی به تخلیه خانه های سازمانی 
زد و یادآور شــد: تا کنــون حدود ۳۰ واحد از 

خانه های سازمانی استان تخلیه شده است.
ربانی ارشد افزود: استانداری همدان در رابطه با 
تخلیه خانه های سازمانی همکاری زیادی داشته 
و بیشتر تخلیه انجام شده از کارمندان استانداری 
بوده اســت اما برخی ادارات از جمله اداره کل 

مالیاتی و ... هنوز همکاری نکرده اند.
وی با تأکید بر اینکــه از همه مدیران خواهش 
داریم در راستای حفاظت از بیت المال و اموال 
دولتی برای تخلیه خانه های سازمانی همکاری 
کنند، گفــت: حقوق کارمندانــی که خانه های 
ســازمانی را تخلیه نکرده اند، براساس بندی از 
مقررات قطع شده و به خزانه واریز شده است.

گردوی تویسرکان وارد بورس می شود
 محصول گردوی تویسرکان به منظور بهره وری از مزایای اقتصادی 
در آینده ای نزدیک وارد بورس می شود و ثبت جهانی آن ارزش افزوده 

باالتری ایجاد می کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی گفت: تویسرکان به 
عنوان پایتخت گردوی ایران باید بهره وری حداکثری از این محصول را 
با هدف رونق حوزه اقتصاد و اشتغال خود ایجاد کند که ورود گردو به 

بورس یکی از اثر گذارترین راه ها برای تحقق این هدف است.
محمد مهدی مفتح بیان کرد: همچنین توجه بیشــتر به صنایع تبدیلی 
گــردو و فرآوری این محصول چند منظوره باغی، زمینه را برای بهبود 

فضای کسب و کار در شهرستان تویسرکان آماده می کند.
نماینده مردم تویسرکان در خانه ملت با اشاره به اینکه روند ثبت جهانی 
گردوی تویســرکان به خوبی در حال طی شدن است تاکید کرد: ثبت 
جهانی گردوی تویسرکان در سازمان مالکیت فکری جهانی و سازمان 
خــوار و بار جهانی)فائو( از دیگر راهکارهــای اثر گذار در بهره وری 
حداکثری اقتصادی از این محصول شاخص تویسرکان به شمار می رود.

مفتح ابراز کرد: ایجاد زنجیره کامل تولید نهال گواهی شده و نهالستان 
گردو در روستای مراد آباد تویسرکان یکی از اقدامات اثر بخش و بلند 
در جهت تثبیت جایگاه تویسرکان به عنوان پایتخت گردوی ایران بود 

که پیامدهای امید بخشی به دنبال دارد.
وی در گفت وگو با تسنیم تصریح کرد: زنجیره کامل تولید نهال گواهی 
شــده گردوی تویســرکان در آینده ای نزدیک عالوه بر تولید نهال و 
پیوندک های گواهی شده شهرســتان، می تواند پیوندک های مورد نیاز 

نقاط مختلف کشور را نیز تامین کند.
مفتح گفت: تامین پیوندک های مورد نیاز نقاط مختلف کشور در حقیقت 
تویسرکان را به عنوان مرجع تولید و توزیع پیوندک و نهال گواهی شده 
سراسر کشــور تبدیل می کند و می توان به سمت صادرات پیوندک ها 
نیز حرکت کرد.نماینده مردم تویســرکان در مجلس شــورای اسالمی 
همچنین خواستار احیای هنر-صنعت تولید فرش دستباف تویسرکان 
شــد و افزود: فرش دستباف در گذشــته ای نه چندان دور منبع درآمد 
بخش قابل توجهی از مردم شهرستان تویسرکان به ویژه روستاها بوده 
اما اکنون از رونق گذشته برخوردار نیست.وی اظهار داشت: احیاء فرش 
دستباف تویسرکان موجب افزایش سطح درآمدزایی و پویایی بیش از 

پیش اقتصاد شهرستان تویسرکان و فرصت های جدید شغلی می شود.
مفتح ظرفیت های متنوع در حوزه  گردشگری را از مهمترین مزیت های 
شهرستان تویسرکان برای پویایی بیش از پیش اقتصاد خود عنوان کرد و 
گفت: در چند سال اخیر شاهد ساماندهی، تعریض و چهار خطه سازی 
جاده های شریانی شهرستان تویسرکان یعنی جاده تویسرکان به جوکار 
و تویسرکان به کنگاور بودیم که از مهمترین زیر ساخت های مورد نیاز 

برای بهره وری حداکثری از مزایای گردشگری تویسرکان است.

2 رشته کارشناسی ارشد در پیام نور نهاوند
راه اندازی می شود

 نمانیده مردم نهاوند در مجلس از اخذ اعتبارات برای ســاماندهی 
دانشــگاه پیام نور نهاوند و ایجاد دو رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه 

پیام نور این شهرستان خبر داد.
حســن بهرام نیا گفت: در دیدار با زمانی ریاست دانشگاه پیام نورکل 
کشور اعتبارات الزم جهت ساخت سالن همایش و آمفی تئاتر دانشگاه 

پیام نور نهاوند اخذ شد.
وی ادامه داد: همچنین پیرو درخواســت هــای مکرر متقاضیان ایجاد 
تحصیالت تکمیلی و به منظور گسترش تحصیالت تکمیلی و توسعه 
آموزش عالی در شهرســتان ، مجوز جذب دانشــجو در رشــته های 

روانشناسی و علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد اخذ شد.
نماینده نهاوند گفت: با تحقق این وعده نیاز جامعه دانشــگاهی، بدنه 
کارمندی و شــاغلین و عالقمندان به ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی 
مرتفع و با پیگیری های مستمرامیدواریم شاهد تسریع در به ثمر نشستن 

سایر تالش های انجام شده در مسیر توسعه شهرستان باشیم.

بدهی دانشگاه سیدجمال را اقساطی می کنیم
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آگهی دعوت از مجاورین 
چون خانم مهوش کرمعلی مالک ششدانگ پالک 3632-اصلی بخش یک نهاوند برابر درخواست شماره 
3412/ن/۹۸ مورخ 13۹۸/7/1 تقاضای صدور ســند تک برگی پالک فــوق را از این اداره نموده اند و 
برابر نامه شــماره 3412/ن/۹۸ مورخ 13۹۸/7/1 متقاضی مدعی می باشد که مجاورین را نمی شناسند 
و دسترســی به مالكین ندارد، لذا به اســتناد کد ۹14 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین 
طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد مالكیت و همچنین ماده 1۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا به کلیه مالكین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در روز یكشنبه مورخ13۹۸/۸/12 
ساعت ۹:00 در محل وقوع در نهاوند دهنو راه نقارچی حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مجاورین و 
مالكین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین 

روزنامه درج می گردد.)م الف 156(
جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

لل
 الم

ین
ب
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خبرپا

سامانی:
شماره تلفن های اضطراری با دستور 

رئیس جمهور ساماندهی می شوند
 معاون هماهنگی وزارت کشــور از ســاماندهی شماره تلفن های 
اضطراری با دستور رئیس جمهور و پیگیری های وزیر کشور خبر داد 
و گفت: در اجرای این پروژه باید از تجربیات ســایر کشورها استفاده 

شود.
به گزارش ایلنا، جلســه هماهنگی اجرای پروژه یکسان سازی شماره 
تلفن های اضطراری با حضور ســید سلمان سامانی معاون هماهنگی 

وزارت کشور برگزار شد.
ســامانی، اظهار داشــت: در اجرای این پروژه باید از تجربیات سایر 
کشورها استفاده شود البته مطالعاتی در این زمینه انجام شده و گزارش 

آن هم تهیه شده است. 
وی افزود: تکثر شماره تلفن های اضطراری موجب سردرگمی مردم 
شــده اســت و بعضاً حتی در هنگام بروز حوادث کــه مردم نیازمند 
دریافت خدمات اضطراری هستند در تماس با مراکز متعدد ارائه کننده 
خدمات با مشکل مواجه می شوند بنابراین باید بر مبنای این ضرورت 
عقلی و اجرای دستور ریاست محترم جمهور و وزیر محترم کشور این 

شماره تلفن ها ساماندهی شود.
معاون هماهنگی وزارت کشــور تصریح کرد: ساماندهی شماره تلفن 
های اضطراری شــامل دستگاه های خدمت رســان نیروی انتظامی، 

اورژانس، آتش نشانی، هالل احمر و اورژانس اجتماعی است.
سامانی با بیان اینکه اجرای این پروژه مهم باید طبق جدول زمانبندی 
اجرایی شــود، گفت: بر اساس گزارش ارائه شده توسط دستگاه های 
مســئول، تصمیم گرفته شد پروژه یکسان ســازی شماره تلفن های 
اضطراری ابتدا به صورت پایلوت در اســتان هرمزگان اجرایی شود 
تا بعد از اجرای موفق این طرح به ســایر اســتان ها و در تمام کشور 

تعمیم داده شود.

مطهری: 
رئیس جمهور باید به بیانیه سه کشور 

اروپایی اعتراض کند

 عضو فراکسیون امید مجلس گفت که حسن روحانی باید به بیانیه 
سه کشور اروپایی با موضوع متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله 

به آرامکو عربستان اعتراض کند.
علــی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با فارس، در پاســخ به سوالی درباره اظهارات اخیر نخست 
وزیر انگلیس علیه جمهوری اســالمی ایران اظهار داشت: ایران قبال 

وارد مذاکره شده بود.
وی افزود: بحران کنونی را از همان جایی که خراب شده باید درست 
کنیم، یعنی این داستان و این تنش از آنجایی آغاز شد که آقای ترامپ 

از برجام خارج شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: برای 
اصالح چنین وضعــی ترامپ باید به برجام برگردد و ایران هم اعالم 
کرده است که ترامپ باید به برجام برگردد و تحریم ها را لغو کند، در 
این صورت آمریکا هم می تواند در کنار کشــورهای اروپایی با ایران 

مذاکره کند.
مطهری همچنین خاطرنشان کرد: راه حل، این است که آمریکا روش 
خود را اصالح کنــد، نه اینکه ایران که هیچ نقض پیمانی نکرده و به 
تعهــدات خود پایبند بوده بیاید و باز تعهدات جدیدی را بپذیرد؛ این 

معنی ندارد.
وی ادامــه داد: ما باید روی همان موضع خودمان پافشــاری کنیم که 
موضع بازگشــت آمریکا به برجام است و این حرف، منطقی بوده و 

برای دنیا هم قابل قبول است.
ــه  ــرد: ب ــان ک ــن خاطرنش ــس همچنی ــد مجل ــیون امی عضــو فراکس
ــر انگلیــس  ــه دســتور نخســت وزی ــا ب هــر حــال نمی شــود کــه م
عمــل کنیــم، آنهــا بایــد اشــتباهاتی کــه در گذشــته انجــام داده انــد 

ــد. را اصــالح کنن

این چه وضعی است که به نمایندگان 
اتهامات دروغ می زنند

 رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: صاحبان تریبون ها و رسانه ها 
فهم درستی از شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشند. لطمه وارد 

نکردن به وحدت ملی توقعی حداقلی است.
علی الریجانی با انتقاد از ســخنان اخیر یکی از وعاظ افزود: روشــن 
اســت که در شــرایط حســاس که ملت ایران با اســتقامت جلوی 
زیاده خواهی آمریکا ایســتاده اســت، انتظار داشته باشیم که صاحبان 
تریبون ها و رســانه ها فهم درستی از شــرایط سخت اقتصادی کشور 
داشته باشند. لطمه وارد نکردن به وحدت ملی توقعی حداقلی است. 
آیا فحش و توهین به مجلس به عنوان مهم ترین رکن مردم ســاالری 

نظام، جز خواسته آمریکا و اسرائیل است؟
به گزارش ایســنا، الریجانی ادامه داد: به محتوای بحث کاری ندارم، 
بحث حاوی خلط بحثی روشن است. این چه وضعی است که به یک 
یا چند نماینده اتهاماتی دروغ می زنند و چند سایت خبر آنها را منتشر 
کرده و بعد معلوم می شود که نخستین منتشرکننده سایت ضدانقالب 
بوده است. آیا شما قبول ندارید و در روایات ندیده اید که آبروی مومن 

حرمت کعبه را دارد؟ در پیشگاه خدا چه می گویید؟
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »اهمیت فساد سیاسی کمتر 
از فساد اقتصادی نیست« از ریاست قوه قضائیه خواست که با این نوع 

فساد سیاسی برخورد کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که »کسی با نقد نظر نماینده 
مخالفــت نمی کند ولی توهین و جعل دروغ شــان متفاوتی دارد« از 
کمیســیون اصل ۹۰ خواســت که به این مساله رســیدگی کرده و به 
مجلس گــزارش دهد و از طریق قوه قضاییه پیگیری الزم را به عمل 

آورد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: رســیدگی به این فســاد 
یک وظیفه ملی و انقالبی اســت که در شــرایط مصاف با دشــمنان 
وحدت داخلی را حفظ می کند. کســانی که این خواســت ملی را که 
در حرف های رهبری تجلی داشــته رعایت نمی کنند به عنوان مخل 

وحدت ملی کشور باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

مصمم هستیم با فساد و مفسد مبارزه کنیم

 مصمم هستیم که هم با مفسد و هم با فساد مبارزه کنیم.
رئیس قوه قضاییه در حاشیه هفتمین اجالس رسمی مجلس خبرگان 
رهبری در دوره پنجم بیان کرد: مصمم هســتیم هم با مفسد و هم با 
فســاد مبارزه کنیم و بنده در اینجا اعالم کردم که همه پرونده هایی که 

روی میز قاضی هست مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایســنا آیت ا... رئیســی گفت: پرونده هایی که به هر دلیل 

دغدغه مردم شده است، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اصالح نظامات و بسترهای فسادزا از الویت های جدی 
است که هم مورد رسیدگی و مطالبه ماست و هم باید دست اندرکاران 

و مسئوالن دنبال کنند تا ان شاءهلل خاطر مردم جمع باشد.

به مدیران فعلی امیدی ندارم

 بــی تعارف من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم. ما برای روزی 
کار می کنیم که اینها با مدیران جوان و انقالبی جایگزین شوند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امسال سال فوق العاده ای 
است که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، گفت: در این سال پیروزی 
های زیادی نصیب انقالب اســالمی شده و رخدادهای زیادی در آن 

به وقوع پیوسته است.
بــه گزارش ایســنا، آیت ا... احمد جنتی با اشــاره بــه برگزاری 
راهپیمایی اربعین ادامه داد: این حرکت صد در صد مردمی است 
و همه افراد عادی هســتند و دشمن هم هیچ غلطی درباره آن از 
دستش بر نمی آید. دشــمن در این زمینه به زانو درآمده است و 
خدا را شــکر که امنیت آن همیشــه محفوظ بوده است که جای 

تشکر دارد.

هیچ خالء راداری در کشور نداریم
رئیس ستاد ارتش با اشــاره به افزایش چشم گیر قدرت نظامی ایران نسبت به 
دوران دفاع مقدس گفت: امروز با وجود انواع ســامانه های راداری بومی حتی 

سر سوزنی خالء راداری در کشور وجود ندارد.
امیر دریادار حبیب ا... سیاری در گفت وگو با ایرنا، به مناسبت آغاز هفته دفاع 
مقدس، اظهارداشت: هدف اصلی دشمن از آغاز جنگ تحمیلی زمین گیر کردن 
انقالب اســالمی ایران بود. در کنار آن اهدافی همچون در اختیار گرفتن اروند 
رود، تصاحب خوزستان و دسترسی به سواحل خلیج فارس را پیگیری می کرد.

وی توضیح داد: رژیم بعثی عراق پیش از آغاز جنگ همواره نسبت به اختالفات 
مرزی مدعی بود اما جرات تعرض به ایران را نداشت اما زمانی که ما در حال 
ساماندهی انقالب بودیم و ناهماهنگی هایی در کشور وجود داشت، فرصت را 

برای حمله به ایران مناسب دید.

رایزنی موگرینی و ظریف 
در آستانه نشست کمیسیون مشترک برجام

 فدریــکا موگرینــی مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا دوشــنبه 
ــدار و  ــور خارجــه کشــورمان دی ــر ام ــا وزی ــورک ب ــت نیوی ــه وق شــب ب

رایزنــی کــرد.
به گزارش ایسنا، این نشست با محوریت برجام برگزار شد.

ایــن رایزنــی در آســتانه نشســت وزیــران امــور خارجــه ایــران و ۴+۱ کــه 
قــرار اســت صبــح امــروز چهارشــنبه در نیویــورک برگــزار شــود، انجــام 

شــد.
ظریــف روز دوشــنبه بــه وقــت نیویــورک همچنیــن بــه صــورت جداگانــه 
ــن  ــش و ژاپ ــتان، اتری ــتان، گرجس ــد، پاکس ــه هن ــور خارج ــران ام ــا وزی ب

دیــدار و رایزنــی کــرد.

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی تقدیم 
هیأت رئیسه مجلس شد

 رئیس فراکســیون جوانان مجلس از تقدیم طرح دو فوریتی شفافیت آرای 
نظام تقنینی به هیأت رئیســه مجلس خبر داد و تاکید کرد: این طرح می تواند 
شــفافیت را به همه ســطوح تصمیم گیر نظام تقنینی بســط دهد.»سید فرید 
موســوی« نماینده مردم تهران درباره طرح شفاف ســازی آرا در نظام تقنینی 
کشــور در حساب توییتری خود نوشت: »به همراه جمعی از همکاران طرحی 
دو فوریتی »لزوم شفافیت آرای نظام تقنینی« را تقدیم کردیم.این نماینده مجلس 
در تشــریح طرح شفافیت نوشت: در این طرح نه فقط نمایندگان بلکه اعضای 
همه نهادهای نظام تقنینی شامل مجامع و شوراهای دیگر هم موظف به شفاف 
سازی آرای خود می شــوند.وی تاکید کرد: این طرح می تواند شفافیت را به 

کلیه سطوح تصمیم گیر نظام تقنینی بسط دهد.

آگهــی تغییــرات شــرکت ارتعاشــات رامیــن زاگــرس شــرکت ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 726 و شناســه ملــی 14004726553 بــه اســتناد 
ــل اتخــاذ  ــره مــورخ 13۹۸/04/16 تصمیمــات ذی ــأت مدی صورتجلســه هی
ــد:  ــل تعیــن گردی ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی شــد : 1- ســمت اعضــای هی
ــل و  ــر عام ــه ســمت مدی ــی 5۹۸۹۹5۸765 ب ــا کدمل رامیــن ســلیمانی ب
عضــو اصلــی هیــأت مدیــره مــردان ســلیمانی بــا کدملــی 5۹۸۹725027 
ــی  ــا کدمل ــلیمانی ب ــا س ــره پریس ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای ــه س ب
ــق  ــدگان ح ــره 2 - دارن ــأت مدی ــس هی ــمت رئی ــه س 5۹۸0033۹04 ب
ــل  ــی از قبی ــدآور بانك ــمی و تعه ــناد رس ــا و اس ــه قرارداده ــا : کلی امض
چــک، ســفته ، بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای منفــرد مدیرعامــل و در 
نبــود وی بــا رئیــس هیــأت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی 
ــا  ــراه ب ــل هم ــرد مدیرعام ــای منف ــا امض ــادی و اداری ب ــد . اوراق ع باش

ــت. ــار اس ــرکت دارای اعتب ــر ش مه
)60۸۹55( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

ــهامی  ــرکت س ــرس ش ــن زاگ ــات رامی ــرکت ارتعاش ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه اســتناد  ــه شــماره ثبــت 726 و شناســه ملــی 14004726553 ب خــاص ب
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 16/04/13۹۸ تصمیمــات 

ذیــل اتخــاذ شــد : 
ــرای مــدت دو ســال انتخــاب  ــه قــرار ذیــل ب ــره ب 1 - اعضــای هیــأت مدی

ــد:  گردیدن
ــا  ــلیمانی ب ــردان س ــی 5۹۸۹۹5۸765 م ــا کدمل ــلیمانی ب ــن س رامی
ــی 5۹۸0033۹04 2 -  ــا کدمل ــلیمانی ب ــا س ــی 5۹۸۹725027 پریس کدمل
بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل تعییــن 

ــد:  گردیدن
ــی  ــازرس اصل ــمت ب ــه س ــی 331۹۸0550۹ ب ــا کدمل ــی ب ــا جالل غالمرض
ــی  ــازرس عل ــمت ب ــه س ــی 4۹6۹016011 ب ــا کدمل ــلیمانی راد ب ــم س ابراهی

ــدل.  الب
)60۸۹56(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

آگهي حصر وراثت
آقــای غالمرضــا رمضانــی دارای شــماره شناســنامه  4040054131 بــه شــرح 
دادخواســت کالســه 3۹5/۹۸ش112ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جیــران نــوروزی بــه شــماره شناســنامه  
6 در تاریــخ ۹۸/6/21 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 

ــه: ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفی/متوفی حین الف
 1-ریحانــه رمضانــی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 40515۸5603 متولــد133۸ 
فرزنــد متوفــی 2-فریــده رمضانــی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 40515۸5611 
متولــد13۸۸ فرزنــد متوفــی 3-پرویــن رمضانــی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــد ب ــد احم ــی فرزن ــن رمضان ــی 4-سوس ــد متوف ــد1346 فرزن 40503۸3۹42 متول
ــی  ــد رمضان ــی 5-محم ــد متوف ــد134۹ فرزن ــنامه 40503۸4371 متول ــماره شناس ش
ــلم  ــی 6-مس ــد متوف ــد1353 فرزن ــنامه 55۸ متول ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد احم فرزن
ــی  ــد متوف ــد1357 فرزن ــنامه 67۸ متول ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد احم ــی فرزن رمضان
7-محبوبــه رمضانــی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 67۹ متولــد135۸ فرزنــد 
متوفــی ۸-زهــرا رمضانــی فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 2 متولــد1361 فرزنــد 
ــنامه 4040054131  ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد احم ــی فرزن ــا رمضان ــی ۹-غالمرض متوف
متولــد1353 فرزنــد متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت آگهــي مي نمایــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد 

واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
)م الف 226(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی

ــوع  ــأت موض ــه 13۹۸/5/23  هی ــماره 13۹7603260060004۸3 مورخ ــر رأي ش براب
قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــک مالی ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــنامه 1551  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد صفرعل ــكری فرزن ــی عس ــای عل ــي آق متقاض
ــاحت 1567/74  ــه  مس ــاغ ب ــاختمان و ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــر شش ــادره از مالی ص
مترمربــع قســمتی از پــالک یــک اصلــی اراضــی دولــت آبــاد واقــع در بخــش چهــار 
ــر خریــداري از مالــک رســمی مــراد حســین روســتائی محــرز گردیــده اســت.  مالی
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت مي ش
ــدت دو  ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش اعتراض
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک 
ــم  ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــد.)م الف 231( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۸/7/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۸/7/1۸
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

کارت دانشجویی معصومه شریفی فرزند فریدون به شماره ملی 
1450166۹۸۹ رشته مدیریت اجرایی دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی ۹513447003 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

 وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه " 
ایران آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود " اطمینان 
داد که چنانچه ایران مورد حمله قرار گیرد ؛ با 

همه توان از خود دفاع خواهد کرد.
محمد جواد ظریف که برای شرکت در نشست 
های مجمع عمومی سازمان ملل به همراه رئیس 
جمهوری ایران در نیویورک بسر می برد ؛ در 
گفت و گوی اختصاصی با شــبکه تلویزیونی 
سی ان ان گفت : بارها اعالم کرده ایم و حتی 
در یادداشــتی به امریکا اعالم کرده ایم که اگر 
آنهــا جنگی را آغاز کنند ؛ قطعا آمریکا خاتمه 

دهنده آن نخواهد بود.
وی که در پاســخ به پرسشی درباره تهدیدات 
آمریکا علیه ایران پاسخ می گفت ؛ اظهار داشت 
: آمریکا ایران را به استفاده از قوه نظامی تهدید 
مــی کند، چراکه این عادت آمریکا اســت که 
بگوید تمام گزینه های نظامی روی میز است  
اما من به شــما قول می دهم که چنانچه مورد 
حمله قــرار گیریم از خود دفــاع کرده و این 

جنگی محدود نخواهد بود.
وزیر امور خارجه کشورمان درعین  حال گفت 
که اجتناب از جنگ ؛ وظیفه دیپلمات هاست و 

من نیز همین کار را انجام می دهم .
 عربستان به جنگ یمن خاتمه دهد

کریســتین امانپور خبرنگار  سی ان ان از وزیر 
خارجــه ایران درباره جنــگ یمن که بیش از 
چهارســال از آن می گذرد ؛ و عقب نشــینی 

امارات از این جنگ  سئوال کرد .
ظریف درپاسخ  با اشــاره به اینکه اماراتی ها 
در مســیر درستی ) عقب نشینی از جنگ یمن 
( قــرار گرفتند ؛ اظهار داشــت : امیدوارم که 

عربستان سعودی نیز به هم درک برسد.
خبرنگار ســی ان ان در ادامه این مصاحبه به 
موضــوع حمله به نفتکش هادر ماههای ژوئن 
و جوالی و نیز حمله اخیر به تاسیســات نفتی 
عربستان سعودی اشاره کرد و نظر وزیر خارجه 

ایران را دراین باره جویا شد .
ظریــف باردیگر با رد ادعاهای مطرح شــده 
درباره دخالت ایران در حمله به تاسیسات نفتی 
آرامکو عربســتان اظهار داشــت : هیچ سند و 
شواهدی دراین  خصوص وجود ندارد . اگر ما 
در پس این حمله قرار داشتیم که برای عربستان 

سعودی یک فاجعه بود.
ظریف تصریح کرد : یمن مسئولیت این حمله 
را پذیرفته اســت . پیشــرفته ترین و پیچیده 
ترین تسلیحات نظامی آمریکا توسط یمنی ها 

شکست داده شده است .
 پهپاد آمریکایی 

بر فراز آبهای ایران سرنگون شد
وی همچنیــن درپاســخ به پرسشــی درباره 
ســرنگونی پهپــاد آمریکایی بر فراز آســمان 
ایران و برخی ادعاها مبنی بر قرارداشــتن این 
پهپاد بر فرازآبهای بین المللی اظهار داشــت : 
ما در یادداشــتی که از طریق سفارت سوییس 
به آمریکاییها دادیم ، کامال آشــکار  ســاختیم 
که پهپاد ساقط شــده بر فراز قلمرو آبی ایران 

قرار داشــته اســت . ما به هر حمله ای پاسخ 
می دهیم .

خبرنگار سی ان ان از وزیر خارجه ایران پرسید 
آیا به نظر شما تیم موسوم به " ب " ) بولتون ، 
نتانیاهو ؛ بن سلمان و بن زاید ( از هم پاشیده 
است و اکنون فرصتی برای دیپلماسی بوجود 

آمده است ؟
ظریف در جواب گفــت : من همواره بعنوان 
یک دیپلمات گفته ام که فرصت تازه ای برای 

دیپلماسی وجود دارد .
سی ان ان درباره تحریم شخص وزیر خارجه 
ایران ســئوال کرد که ظریف پاســخ داد : این 
چندان مهم نیست، فکر می کنم آنچه مهم است 
متوقف ساختن تحریم ها علیه مردم ایران است 
، تحریم ها مــواد غذایی و دارویی مردم ایران 
را هدف قرار داده اســت، بنابراین اگر آمریکا 
درباره پیشــنهاد دیپلماتیک خود جدی است ، 
نسبت به  گذشته هیچ کاری انجام نداده است.

وی درمورد تحریم دوباره بانک مرکزی ا یران 
نیــز گفت: بانک مرکزی ایران را تحت تحریم 
های جدید قرار داده اند چراکه همگی می دانیم 
این بانک حدود یکسال است که مورد تحریم 

قرار گرفته است.
 تحریم کنندگان خواستار 

بسته شدن باب مذاکرات هستند
ظریف با انتقاد از اقدام آمریکا در تحریم بانک 
مرکزی ایران گفت : تحریم خود جنگ است، 
چراکــه در جنگ اهــداف نظامی انتخاب می 
شــوند، در تحریم ها غیرنظامیان مورد هدف 
قرار می گیرند، بنابرایــن تحریم بیش از یک 

جنگ است.
وی درادامه گفت: حــال آمریکا می گوید که 
خواهان مذاکره اســت، مطرح ساختن دوباره 
)تحریم( بانک مرکزی ایران ، این کار را تقریبا 
برای آمریکا غیر ممکن ساخته که بانک مرکزی 
را از اســاس کنارگذارد، این بدان معنی است 
کــه نه تنها این رئیس جمهــوری بلکه رئیس 

جمهــوری بعــدی نیز در یک حصــار ابدی 
خصومت ورزی با ایران قرار داده شــده اند، 

پس مذاکره برای چیست ؟
وی افزود : افرادی که این موضوع را به ترامپ 
ارائه و پیشــنهاد کردند خواســتار بسته شدن 
درهای مذاکرات )دیپلماســی( هستند  نه تنها 
در زمان ریاست جمهوری وی بلکه در دوران 

پس از وی .
خبرنگار سی ان ان با طرح سئوالی مدعی شد 
که برخی در ایران نیز خواســتار بســته شدن 
درهای مذاکرات هســتند؟ ظریف در جواب 
گفت که حاکمیت در ایران در دام چنین افرادی 

نخواهد افتاد.
ســی ان ان درادامــه از وزیرخارجــه ایران 
درباره نحوه تصمیم گیری درباره ســرنگون 
ساختن پهپاد جاسوسی آمریکا پرسید و این 
سئوال را مطرح کرد که آیا دولت ایران خود 
مایل به ساقط شــدن این پهپاد بوده است یا 

خیر؟.
 پدافند هوایی ایران 

هر شی متجاوزی را سرنگون می کند
ظریف پاســخ داد: دولت نمی تواند مورد به 
مورد )پایگاه ها( تصمیــم گیری کند، چراکه 
شما فرصت تصمیم گیری ندارید، شما نیازمند 
یک فرمان کلی برای پرسنل نظامی که در پشت 

سامانه های موشکی نشسته اند، هستید.
وی گفت: فرماندهان نظامی این اختیار را دارند 
که هر شی متجاوزی را سرنگون سازند، حتی 

اگر آمریکایی باشد..
ســی ان ان دربخش دیگری از ظریف پرسید: 
آیا از اینکه تاسیسات نفتی عربستان که به یک 
معمای اقتصادی نفتی جهان مبدل شده اینگونه 
بدون حفاظت هوایی رها شــده، تعجب نمی 

کنید؟.
 خرید تسلیحات نظامی

 امنیت نمی آورد
وزیرخارجــه ایران پاســخ داد: تعجب نمی 
کنم، چراکه معتقدم تنها توانایی و تجهیزات 
نظامی قادر به ممانعت از یک فاجعه نیســت 
و این چیزی اســت که ما تــالش داریم به 
عربســتانی ها بگوییم که آنهــا نمی توانند 
تنها با خریدن هرچه بیشتر تسلیحات نظامی 
امنیت به دســت آورند، راه ســاده تری هم 
وجــود دارد، آنها می توانند به ســادگی با 
همســایگان خود آغاز به گفت و گو کنند و 

بمباران یمن را متوقف سازند.

وی گفــت : من بر این بــا ورم که باید برای 
صلح و اعتمادسازی و کاهش تنش ها و ایجاد 

تعامل کار کنیم .
سی ان ان پرسید: آیا شما شاخه زیتون ) نشانه 
صلح ( را نشان می دهید که ظریف در جواب 
گفت : شــاخه زیتون همواره بر روی میز قرار 

دارد و باردیگر آن را نشان می دهیم.
وزیرخارجه ایران در پاســخ به پرسشی درباره 
رزمایش مشــترک با روســیه و چین درخلیج 
فارس  گفت: این برای نخســتین بار است که 
ایران یک رزمایش آبی مشترکی انجام می دهد، 
این رزمایش علیه هیچ کشــوری و به منظور 
ایجاد ائتالف  برای جنگ نیست، این رزمایش 

اقدامی دوستانه با شرکای نزدیک ایران است.
ترامپ نســبت به لغو دائمی تحریم های ایران 

اقدام کند.
رئیس دیپلماســی ایران در پاســخ به پرسشی 
درخصوص برنامه هســته ای ایران گفت: اگر 
ترامپ رئیس جمهوری  آمریکا درباره دائمی 
بودن برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و بازرسی 
همیشگی از تاسیسات هسته ای ایران ازطریق 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان 
ملل جدی اســت، به کنگره رفته و لغو دائمی 
تحریــم های ایــران را در آنجا مورد تصویب 
قرار دهد.ظریف درباره احتمال دیدار روسای 
جمهور ایران و آمریکا در حاشــیه نشســت 
مجمع عمومی سازمان ملل گفت : این منوط به 
رئیس جمهوری آمریکاست که اقدامات مورد 

نیاز را انجام دهد.
تاثیرگذاری سیاســت  وی همچنین دربــاره 
فشــارحداکثری بــر ایران و پیــام جمهوری 
اســالمی به آمریکا که ایران را جدی بگیرید ؛ 
گفت : ایران کشــوری وزین و کهن اســت و 

همواره جدی انگاشته می شویم.
خبرنگار سی ان ان از ظریف پرسید برخی در 
ایران ترامپ را " ببر کاغذی" توصیف می کنند 

؛ نظر شما در این باره چیست ؟
ظریــف گفت که من هرگز مقام یک کشــور 

خارجی را اینگونه توصیف نمی کنم .
موضوع خودسوزی اخیر یک دختر ایرانی نیز 
از دیگر مسائلی بود که خبرنگار سی ان ان نظر 

دکتر ظریف را درباره آن پرسید ؟
وی در جواب بــا دردناک خواندن این حادثه 
گفت کــه رئیس جمهــوری ایران بــه وزیر 
ورزش دســتور داده است تا حضور بانوان در 

ورزشگاهها تسهیل شود.

وزیر امور خارجه مواضع ایران را تشریح کرد

دکترین ظریف برای جنگ طلبان
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بهداشتنکتهدانشگاه
برنامه دانشگاه تهران برای توانمندسازی 

نودانشجویان مقطع کارشناسی
 معاون آموزشی دانشگاه تهران از اجرای برنامه درسی دو وجهی دوره کارشناسی، 
ویژه دانشجویان ورودی ۹۸-۹۹ دانشگاه تهران خبر داد و گفت: آئین نامه اجرای این 

برنامه در سایت دانشگاه تهران موجود است.
ســید حسین حســینی در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به برگزاری دوره »کهاد«در 
دانشگاه تهران در ادامه اظهار کرد: بر اساس این طرح دانشجو باید عالوه بر گذراندن 
واحدهای آموزشی خود، بین ۱۸ تا حداکثر ۲۴ واحد از رشته دیگر را نیز بگذراند. 
در واقع این دوره آموزشــی توســط یکی از گروهها یا دانشــکده ها برای آشنایی 
دانشجویان سایر رشته ها با رشته های دانشکده میزبان ارائه می شود.وی ادامه داد: اما 
در برنامه درسی دو وجهی دوره کارشناسی به عنوان مثال دانشجوی رشته زراعت با 
۱۴۰ واحد دروس عمومی و تخصصی می تواند ۲۰ واحد دروس اختیاری)مرتبط و 
یا غیر مرتبط با رشته اصلی( را با مدیریت و مشاوره گروه انتخاب کرده و بگذراند.

تشخیص آلزایمر از روی راه رفتن ممکن شد
 یک بررســی جدید پزشــکی نشــان می دهد می توان با مدل سازی رایانه ای 
الگوهای راه رفتن افراد مبتال به اختالل های شــناختی به این موضوع پی برد که آیا 

آنها در آینده به آلزایمر مبتال می شوند یا خیر.
به گزارش مهر ، الگوی راه رفتن هر فرد مختص خود اوســت و پژوهشــگران می 
گویند همین الگو روشی منحصر به فرد برای پیش بینی وضعیت آینده افرادی است 

که در حال حاضر نیز با برخی اختالل های شناختی مواجه هستند.
در حال حاضر شناســایی بیماری زوال عقل یا آلزایمر در مراحل اولیه شکل گیری 
بسیار دشوار است، ولی اگر چنین کاری ممکن شود درمان و جلوگیری از پیشرفت 

بیماری با سرعت و دقت بیشتری ممکن خواهد بود.
بر همین اســاس تفاوت های اولیه راه رفتن اشــخاص مبتال به آلزایمر و افراد سالم 
مشخص شد و حاال محققان در تالش هستند با مشخص کردن دقیق این تفاوت ها 

دقت آن را از ۶۰ درصد فعلی بیشتر کنند.

استرس علت بی میلی و تهوع صبحگاهی کودکان 
دبستانی

 متخصص تغذیه و رژیم  درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بابیان این که 
اســترس می تواند موجب تهوع به ویژه در دانش آموزان شــود، گفت: نداشتن وقت 
کافی برای خوردن صبحانه و پوشــیدن لباس و دیر کردن سرویس مدرسه می تواند 
عامل تهوع صبحگاهی در دانش آموزان باشد.به گزارش ایرنا، نیستانی حالت تهوع و 
بی میلی به خوردن صبحانه  را یکی از مهم ترین عالئم اضطراب در کودکان دانست 
و گفت: خانواده ها باید توجه داشــته باشــند که با رفتارهای خود به این اضطراب 
دامن نزند؛ گاهی پدرو مادرها برای رسیدن به محل کار خود عجله دارند و با شتاب 
کارهــای خود را انجام می دهند و وعده صبحانه را در منزل میل نمی کنند، خود این 

موضوع موجب می شود که اضطراب در کودکان تشدید شود.
وی، گفت: کودکان هرگز نباید صبحانه نخورده به مدرسه بروند و در این  بین سال 

اول مقطع دبستانی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر دوره ها برخوردار است.

آخرین نشانی خود را رایگان در پایگاه اطالع رسانی 
ثبت احوال ثبت کنید

 افرادی که نشــانی آن ها تغییر یافته است یا نشانی ثبت شده ندارند، نشانی جدید 
خود را در سامانه تغییر نشانی در پایگاه اطالع رسانی ثبت احوال ثبت کنند.

ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور گفت: این افرادمی توانند آخرین نشانی محل 
سکونت خودرا با مراجعه به نشــانی   www.sabteahval.ir به صورت رایگان 
ثبت کنند.به گزارش ایرنا، ســیف اهلل ابوترابی، تاکید کرد: الزم است افراد نشانی محل 
سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند، زیرا از این پس خدمات دستگاههای مختلف 
بر اساس نشانی ثبت شده در این سامانه ارائه می شود و دستگاه ها نیز موظف هستند 

آخرین استعالم نشانی افراد برای ارائه خدمت را از سازمان ثبت احول دریافت کنند.

تنها یک درصد دانش آموزان 
برای دریافت کتب درسی ثبت نام کرده اند

 معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به 
توزیع کتب درسی در میان دانش آموزان، نسبت به عدم ثبت نام و سفارش کتاب درسی 
یــک درصد از دانش آموزان ابراز نگرانی کردوگفت: عدم ثبت نام به معنای نیامدن به 
مدرسه و ترک تحصیل آنها نباشد.علی باقرزاده در گفت وگو با ایسنا، درباره روند توزیع 
کتب درســی و در پاســخ به اینکه آیا کتاب درسی به دست همه دانش آموزان رسیده 
اســت؟ اظهار کرد: کتب درسی توزیع شد و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.معاون 
توســعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: اطالعات این 

گروه از دانش آموزان را استخراج کرده ایم و مداوم در اختیار استان ها قرار می دهیم .

سربازان بدرفتاری ها را به »147« گزارش دهند
 سربازان موارد بدرفتاری را به شماره »۱۴۷« اطالع دهند؛ دفتر ویژه فرماندهی موارد 

منعکس شده را به طور ویژه پیگیری می کند.
فرمانده انتظامی پایتخت گفت: اعتقاد مِن فرمانده، همه ســربازان فرزندان ما هســتند 
و بنده به ســایر فرماندهان و مســؤوالن در پلیس تهران تکلیف کرده ام که به تک تک 

سربازانی که در اختیار دارند به مثابه فرزندان خود و امانت های مردم بنگرند.
ســردار حســین رحیمی با تأکید بر حمایت های معنوی از سربازان در پاسخ به دیگر 
پرسش فارس در خصوص بدرفتاری با سربازان و چگونگی پیگیری این موارد، اعالم 
کرد: اگر ســربازی با بدرفتاری مواجه شــد مراتب را به بازرسی و فرمانده اطالع دهد 

حتماً پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

از هور تا خیبر

 عملیات موفقیت آمیز خیبر دشمن بعثی را وادار کرد تا به شکست 
خود اعتراف کند و حضور رزمندگان ایرانی را همه جا احساس کرده 

و آرامش را از متجاوزان بگیرند.
عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه و چزابه در سال ۱۳۶۰ به پایان 
رســیده بود، جنگ با دشــمن در همه جبهه ها و انجام عملیات علیه 
متجاوزان تداوم داشت. فرماندهان و مسئوالن ارشد به دنبال راهی برای 
گشــودن راهکارهای پیروزی بر دشمن بودند که قرارگاهی سری در 

منطقه عملیاتی جفیر در جبهه جنوب برپا شد.
عده ای از بچه های خوزســتان گرد فرماندهی آگاه و شــجاع شهید 
سرلشکر حاج علی هاشمی جمع شدند حاج علی دلیر مردی که با چند 
بســیجی از آغاز تجاوز دشمن با سالح اندک مقابل متجاوزان ایستاده 

بود.
وظیفه قرارگاه نصرت این بود که باید به هورالعظیم می رفت و منطقه 
را بــرای عملیاتی بزرگ آماده می کــرد.  در این مرکز هیچ کس حتی 
همرزمانی که در دیگر محورهای دفاع و مناطق داشتیم نباید از حضور 
و کار روی منطقه هور و آب و آبراه ســخنی به میان می آورد. بر این 
اســاس وسایل مورد نیاز شناسایی از جمله بلم ها را شبانه خودمان با 
خودروهای نظامی وارد پاسگاه مرزی شط علی کردیم. به آن دلیل که 

حتی راننده ای هم نباید به این محور وارد می شد.
 هور بود، آب راکد و ساکن، زالل و شفاف

بچه های مســجد جزایری نیز تحت فرماندهی حاج علی و در محور 
موازی طبر و شهید بقایی با مسئولیت شهید حاج حمید رمضانی مستقر 
شــدند. کار آغاز شــد. هور بود، آب راکد و ســاکن، زالل و شفاف، 
عمق آب به خوبی دیده می شــد، باید آمــوزش های الزم منطقه که 
شنا و پاروزنی بود را خیلی سریع فرا می گرفتیم. بچه هایی مثل شهید 
عبدالرضا شجرات وارد بودند و به سرعت دیگر بچه ها را آموزش می 
دادند. ســکوت روز و شب هور را وزش نسیم به نیزارهایی که عرب 

زبان ها به آن چوالن و گسب می گفتند می شکست.
از پاســگاه مرزی خودمان تا دکل های مرزی که از قدیم االیام در آبها 
کاشــته شده بود و حد و حدود مرز ایران و عراق را مشخص می کرد 
یک ساعتی پارو می زدیم و از دکل ها تا نخستین روستای داخل خاک 
عراق "الصخره" چند ســاعتی )بسته به تند و کند بودن حرکت با بلم 

هایمان( فاصله بود. 
براســاس رسم و رسومات، داخل روستا که می شدیم باید برای ادامه 
حرکت با بلم از چوب های بلندی که با فشار دادن به کف آب بلم را 
به جلو می راند استفاده می کردیم. عرض آبراه هایی که در آن حرکت 
می کردیم حدود یک و نیم متر بود. عراقی ها در هر روســتا فقط یک 
پاسگاه مرزی داشــتند و ما برای عبور باتوجه به حضور مجاهدین و 

همراهی شان با مشکلی مواجه نمی شدیم.
پس از پشــت سر گذاشتن روستا به ســیل بند می رسیدیم که جاده 
مواصالتی بود و دشــمن شــب ها به فاصله ۳۰۰ متر یک نگهبان می 
گذاشت و روزها جمع می کرد. شناسایی این منطقه بیش از یک سال 
طول کشــید. ســختی کار و نفوذ به عمق مواضع دشمن بعثی از یک 
طرف و از طرف دیگر سایر همرزمان نیز نباید از حضورمان در منطقه 
آبی اطالع داشته باشند که این موضوع به شدت بچه ها را آزار می داد.

 شب موعود فرا رسید
اما باالخره شــب موعود فرا رسید. شــط علی میعادگاه لشکریان 
الهی آغوش گشــود و دلیرمردان لشــگر پنج نصر بسیجیان دالور 
استان خراســان را در خود جای داد. دیگر نیزارهای هور رقص 
شــادی تردد صدها قایق کوچک و بزرگ را تماشــا می کردند. 
شــبانه قایق های متعددی به ســاحل هور رســیده بود. سکوت 
ساحل را خودروهای سنگین و جرثقیل ها برای پیاده کردن قایق 
ها شکستند. لشــگریان نصر قدم به آب های زالل هور گذاشتند، 
شــبانگاهان بــا راهنمایی بچه های علی هاشــمی کــه ماه ها در 
ایــن منطقه با آب هور نجوا کرده بودند به دشــمن یورش بردند. 
عملیات بزرگ خیبر آغاز شــد. فرمانده پاسگاه الصخره عراق در 
همان دقایق اولیه عملیات به اســارت بچه ها درآمد، وقتی از او 
ســوال شد فکر می کردی چنین هجومی از سوی رزمندگان ایران 
از این محور شــود و این چنین غافلگیر شوید؟ گفت: فرماندهان 
ارشــد به ما گفته بودند ایرانی ها شــاید روی بغداد چترباز پیاده 
کننــد اما حمله از این آبراه های تنگ و موانع طبیعی ممکن نبود.

 چگونه آبراه ها آغوش باز کردند
به راستی چگونه آبراه ها آغوش باز کردند  و صدها نیرو با تجهیزات از 
آن عبور کرده و به دشمنی که در خواب بود یورش بردند! جز مدد الهی 
چه می توان گفت. بچه ها آبراه ها را درنوردیدند، دشــمن را غافلگیر 
کردند و برای ساعت ها جاده اصلی اماره - بصره راه مواصالتی اصلی 
دشــمن را مسدود کردند. عملیات بزرگ خیبر بود که وضوی در آب 
فرات را مژده داد و تعقیب متجاوزان بعثی تا کیلومترها داخل عراق را 
مهیا کرد. خیبر دشــمن را ذلیل و خفیف ساخت تا بفهمد تعقیب او تا 

آزادسازی آخرین وجب از این آب و خاک ادامه خواهد داشت.
خیبر دشــمن را وادار کرد تا به شکســت خود اعتراف کند و حضور 

رزمندگان ایرانی را همه جا احساس کنند و آرامش را از آنان بگیرند.
خیبریان ایران زمین با اقتدا به بزرگ خیبرشکن نجف موال علی )ع( در 
این عملیات درس عبرتی به دشمن دادند و محوری دیگر برای ناامن 

ساختن دشمن و زمینه ساز نبرد سنگین "بدر" شدند.
* جواد دهقانی

مردم ساالری: با کمبود ۱۰۰ هزار معلم مواجه هستیم 
 دانش آموزان منتظر بنشینند 

همدان پیام: آب پاکی تالوار بر دست مردم 
 خوبه که بدونه مایع دستاشون تمیز می شه 
رسالت: سیاست های کنترلی دولت آسیب زاست 

 بدون شرح
کسب و کار: شرایط کنترل بازار مسکن 

 یکیش سکه هخامنشی شرط ضمن عقد  
کیهان: نتنایاهو در برزخ کرسی نخست وزیری یا رفتن به زندان 

 هر کدوم استراحت بیشتری داره 
 رسالت: درآمدزایی نجومی با لباس فرم 

 بازار نجوم افتتاح شد 
شرق: ساز نا کوک ترامپ

 ثبت نام کرده از اول مهر بره کالس موسیقی
سیاست روز: دلجویی با طعم سرکیسه کردن 

 اینم یک شغل جدید
ــر  ــه یکدیگ ــراق ب ــران و ع ــت ای ــدول و دل دو مل ــان: ج کیه

ــت ــل اس متص
 می خوان با همکاری هم جدول ضرب رو حفظ کنن 

ایرنا: فناوری ۷۲۰ واگن به حمل و نقل عمومی ملحق می شود 
 بدون سوار شدن، مسافر قطار شوید

ایران: لباس با اتیکت کیلویی چند؟
 هنوز ترازوی لباس اختراع نشده

همشهری: نمره قبولی برای سوخت تهران 
 مجید جان اول مهر، هنوز وقت کارنامه نرسیده 

کیهان: ترامپ بولتون را به سطل آشغال انداخت 
 دوباره نگاه کن در سطلو بسته باشه

لرستان: کشف ۱۸ میلیارد داروی قاچاپ دپو شده در خرم آباد 
 خارجی هاشو نگه دارید برای فامیالتون

شرق: برای کار با بانک های دنیا به FATF نیاز داریم 
 معلومه با کالس شدی  FATF گذاشتی تو جیبت

ثبت نام در آزمون استخدامی سال ۹۸ 
از امروز آغاز می شود

 مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام هفدمین 
آزمون استخدامی از امروز خبرداد.

حســین توکلــی، مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
ــن  ــام در هفتمی ــت ن ــه  ثب ــاره ب ــا اش ــا، ب ــا ایلن ــو ب در گفت وگ
آزمــون اســتخدامی گفــت: هفتمیــن آزمــون اســتخدامی متمرکــز 
دســتگاه های اجرایــی کشــور  در ســال ۱۳۹۸ شــامل وزارت 
آمــوزش  بهداشــت، درمــان و  پــرورش، وزارت  آمــوزش و 
ــا و  ــازمان زندان ه ــران، س ــاریر  ای ــور عش ــازمان ام ــکی، س پزش
ــاورزی،  ــاد کش ــور، وزارت جه ــی کش ــی و تربیت ــات تامین اقدام
ســازمان ثبــت احــوال کشــور، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
وزارت نیــرو، ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور، ســازمان 
ملــی بهــره وری ایــران، مرکــز آمــار ایــران، ســازمان نقشــه 
بــرداری کشــور، مرکــز آمــوزش مدیریــت دولتــی وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاروی، شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت منابــع 
آب ایــران، ســازمان اداری  و اســتخدامی کشــور، شــرکت ســهامی 
بیمــه ایــران، ســازمان راه داری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور، 
شــرکت آب و فاضــالب کشــور، مــادر تخصصــی و دام پزشــکی 

ــرو هســتند. کشــور متقاضــی جــذب نی
ــن  ــرکت در ای ــام و ش ــی ثبت ن ــان متقاض ــه داد: داوطلب وی ادام
ــتگاه های  ــک از دس ــر ی ــدن در ه ــذب ش ــور ج ــه منظ ــون ب آزم
اجرایــی ذکــر شــده، می بایســت پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه 
راهنمــای ثبــت نــام بــرای شــرکت در آزمــون از فــردا چهارشــنبه 
ســوم مهــر مــاه ســال ۱۳۹۸ در صــورت دارا بــودن شــرایط بــرای 
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــایت س ــه س ــه ب ــا مراجع ــام ب ــت ن ثب

کشــور تــا روز جمعــه ۱۲ مهــر مــاه ۹۸ اقــدام کننــد.
مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در پایــان گفــت: 
ــان  ــن امتح ــده هفتمی ــی ش ــش بین ــی پی ــه زمان ــاس برنام ــر اس ب
مشــترک فراگیــر دســتگاه های اجرایــی کشــور ســال ۱۳۹۸ در روز 
پنجشــنبه ۳۰ آبــان مــاه ۱۳۹۸ در حــوزه هــای  امتحانــی مربــوط 

برگــزار خواهــد شــد.

 هر ساله با نزدیک شدن به ایام اربعین سیل 
عظیمی از ایرانی ها در یک حماسه چشمگیر 
بــه پیاده روی مســیر تــا کربــال و زبارتگاه 
سیدالشــهدا رو می آورند از همین رو است که 
هرساله تدابیری اندیشیده می شود تا این سفر 
با حداقل حواشــی و مشکالت برای زائرین 

سپری شود.
امســال نیز با باز شدن مرز خسروی و حذف 
ویزا شــاهد کاهش چشمگیر هزینه های این 
ســفر برای زائران اباعبداهلل هســتیم اما علت 
دریافت مبلغ ۲٥هــزار تومان از زوار و نحوه 
هزینه کرد آن، ســوالی اســت که شاید ذهن 
بســیاری از ثبت نام کنندگان در سایت سماح 

را با درگیر کرده باشدو
بر همین اساس رئیس امداد و نجات سازمان 
هالل احمر دربــاره آن توضیحاتی به فارس، 

ارائه کرده است.
مرتضی ســلیمی درباره هزینــه ای که زائران 
برای خدمات هالل احمر در کشــور عراق در 
زمان خروج از کشــور پرداخت می کنند، می 
گویــد: کل مبلغی که زائران بــرای ورود به 
عراق پرداخت می کنند ۲٥ هزارتومان اســت 
که سهم خدمات هالل احمر هم ۷ هزارتومان 
بابت خدماتدهی در کشور عراق است. مابقی 
ایــن مبلغ مربوط به بیمه زوار اســت. هزینه 
تخصیصی به هــالل احمر نیز برای پرداخت 
هزینه های اســکان نیروها، خدمات پزشکی 
و اســکان اضطراری زائران بــه هالل احمر 

پرداخت می شود.
رئیس امــداد و نجات هالل احمر با بیان اینکه 
در تمام طول مســیر بــرای راهنمایی زائران 
اقدامات مناســبی انجام شده و زائران در طول 

مســیر راهپیمایی در داخل و خارج کشــور 
می توانند بــرای دریافت خدمــات امدادی با 
شــماره ۱۱۲ تماس بگیرند، توضیح می دهد: 
اربعین  »فعالیت های هالل احمر در راهپیمایی 
توسط ســازمان امداد و نجات و سازمان حج، 
زیارت جمعیت هالل احمر انجام می شود. تمام 
کادر امدادی کارت هویت دارند و بدون استثنا 
تمام پایگاه های هالل احمر با تابلو مشــخص 
شده اند. زائران امکان استقرار در تمام پایگاه های 
جمعیت هالل احمــر را دارند و تمام امکانات 

برای پذیرش آنان در نظر گرفته شده است.
وی بر آماده باش کامــل نیروهای امدادی در 
روزهــای قبل و بعد اربعیــن تأکید می کند و 

می گوید: امســال در محورهــای مواصالتی 
اســتان های معین ۸۰ پایگاه امــداد و نجات 
بین شهری آماده باش هســتند که در هرکدام 
از ایــن پایگاه ها ۱۰۰ نفــر فعالیت می کنند. 
البتــه بیش از ۴٥۰ پایــگاه امداد و نجات هم 
در سراسر کشــور آماده باش هستند که جدا 
از ارائــه خدمات به زائران حســینی آمادگی 
کامل برای پوشــش هر نــوع حادثه احتمالی 
را دارند. به منظور پوشــش تمــام خدمات 
پایگاه های امدادی در شهرهای مهران، چذابه، 
شلمچه و خسروی بالگرد مستقر شده است. 
۱۳۰ آمبوالنس در پایگاه های استان های معین 
مســتقر شده اند. ۳۶ دســتگاه موتورسیکلت 

امدادی هم در طول مســیر کار امدادرسانی را 
به زائران پوشش می دهند.

مرتضی ســلیمی درباره خدمــات جمعیت 
هالل احمر در کشــور عراق توضیح می دهد: 
بیــش از ۲ هــزار نفــر نیروی هــالل احمر 
داوطلبانــه بــرای خدمت به زائــران اربعین 
در داخل کشــور و عراق حضــور دارند؛ در 
شهرهای کربال، نجف، حله، کاظمین، سامراء 
و مسیر نجف به کربال ۴۲ دستگاه آمبوالنس و 
۸ اتوبوس آمبوالنس مستقر است. پایگاه های 
متعددی در مســیر در نظر گرفته شده و بیش 
هــزار و پانصــد نفر نیروی امــدادی و کادر 

پزشکی فعالیت می کنند.

هزینه 25 هزارتومانی سماح
 کجا می رود؟

 رئیس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت 
بهداشــت از برنامه های وزارت بهداشت در 
خصــوص غربالگری ســالمت دهان ودندان 
هفــت میلیون دانش آموز در ســال تحصیلی 
جاری خبر داد و گفت: امسال طرح پیشگیری 
از پوســیدگی دندان در مدارس از اواســط 
آبان ماه آغاز شــده و تا پایان ســال تحصیلی 

ادامه خواهد داشت.
دکتر حمید صمدزاده در گفت وگو با ایســنا،  
با اشــاره به اهمیت ســالمت دهان و دندان 
دانش آموزان،  گفت: غربالگری سالمت دهان 
و دنــدان دانش آموزان ابتدایــی با همکاری 
مجموعه آموزش وپرورش در ۶۲هزار مدرسه 
شهری و روســتایی انجام می شود. آموزش،  
پیشگیری شامل انجام وارنیش فلورایدتراپی،  
غربالگری و ارجاع به سطوح باالتر درمانی از 
جمله کارهایی است که وزارت بهداشت در 

این زمینه انجام می دهد.
وی فعالیت دیگر اداره دهان و دندان وزارت 
بهداشــت را غربالگری دهان و دندان عاری 
از پوسیدگی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی 
معرفی کرد و افزود: سال گذشته یک میلیون 
و ۲۰۰هزار نفر از پایه ششــم ابتدایی مورد 
غربالگری قــرار گرفتند. در حال حاضر ۶۰ 
درصد از دانش آموزان پایه ششــم کشــور 
خدمــات مربوط بــه برنامه دهــان و دندان 
عاری از پوسیدگی را دریافت کرده اند. آمار 
دقیق تعداد دانش آموزان امسال ششمی هنوز 
به دست ما نرسیده است اما، امسال نیز مانند 
سال گذشته غربالگری ها به قوت خود باقی 

است.
رئیس اداره بهداشــت دهان و دندان وزارت 
بهداشت افزود: پس از غربالگری و شناسایی 
مشــکل، دانش آموز بــرای دریافت خدمات 

بیشتر به ســطوح باالتر ارجاع داده می شود و 
در صورتی که خانواده وی بخواهند به پزشک 
مورد اعتماد خود رجوع کنند تمام مدارک در 

اختیار خانواده ها قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه بسته ارائه خدمت شامل 
پر کردن دندان،  کشیدن،  جرم گیری در شهرها 
و روســتاهای زیر ۲۰هزارنفــر رایگان انجام 
می شود، اظهار کرد: البته وارنیش فلورایدتراپی 
در تمامی اســتان ها و شهرســتان ها به شکل 
رایگان انجام می شــود اما، خدمات ترمیمی 
در شــهرهای زیر ۲۰هزار نفر با تعرفه دولتی 
محاسبه شده است. نکته قابل توجه آن است 

که ۷۰درصد خدمات رایگان است.
صمدزاده ضمــن بیان اینکه طــرح وارنیش 
فلورایدتراپی از سال ۹۴ در مدارس آغاز شده 
است،  گفت: این طرح که می تواند تا ۲۰درصد 
پوسیدگی دندان میان دانش آموزان را کاهش 

دهد توانست سال گذشته ۷۰۰هزار دانش آموز 
را پوشش دهد. همچنین سال گذشته ۹میلیون 
و ٥۰۰هزار خدمــت به دانش آمــوزان ارائه 
شــد که در این بین چهار میلیون دانش آموز 
غربالگری شــده و به ســطوح باالتر ارجاع 
داده شــدند و یک میلیون و ٥۰۰هزار خدمت 

ترمیمی نیز به این افراد ارائه شد.
وی افزود: ارائه خدمات شناسایی و غربالگری 
توســط بهورزان و مراقبین سالمت صورت 
می گیرد و پس از مشــاهده مشکالت بیشتر 
جهــت دریافت خدمات درمانــی و ترمیمی 
به مراکز جامع خدمات ســالمت ارجاع داده 
بهداشتکاران  دندانپزشــکان و  تا  می شــوند 
خدمات مقتضــی را ارائه دهند. امســال نیز 
طرح پیشگیری از پوسیدگی دندان در مدارس 
از اواســط آبان ماه آغاز شــده و تا پایان سال 

تحصیلی ادامه خواهد داشت.

آغاز غربالگری سالمت دهان و دندان دانش آموزان از آبان ماه

رئیس دانشگاه نمی تواند 
سرخود کسی را در هیأت 
علمی جذب کند

 خبــر جذب هئیت علمی دانشــگاه ها با 
شــرایطی که به تازگی فضای علمی کشــور 
را تحت تاثیر قــرار داده و تبدیل به خبر داغ 
فضای مجازی شــده است واکنش تند وزیر 
علــوم، تحقیقــات و فناوری را بــا خود به 
همراه داشته تا جایی که وی با برخی روسای 

دانشگاه ها برخورد کرده است.
منصور غالمی در پاسخ به ایلنا درباره اظهارات 
رئیس دانشگاه تربیت مدرس، مبنی بر اینکه 
این دانشــگاه حدود ۱۸ پرونده بورســیه در 
دیوان عدالت اداری داشــت که ۱۱ مورد آن 
منجر به حکم الزام شد. آیا شما اطالعی دارید 
چند نفر از پرونده بورســیه هــا پس از طی 
مراحل حقوقی در دیــوان و بر مبنای احکام 
صادره جذب دانشگاه ها شــدند؟ گفت: در 
خصوص جذب پرونده بورسیه ها دو مطلب 

وجود دارد. ابتدا اینکه اســتخدام این افراد در 
اختیار رئیس دانشــگاه نیست و این اشتباهی 
اســت که االن وجود دارد.وی ادامه داد: نکته 
دیگر این است که رئیس دانشگاه اجازه ندارد، 
بــدون نظر هیأت جذب عضوی را در هیأت 
علمی دانشــگاه اســتخدام کند. البته رئیس 
دانشــگاه در هیأت جذب یک نفر اســت و 
یک رای دارد، لذا چون استخدام هیأت علمی 
بدون نظر هیأت جذب میسر نیست، پس این 

امر به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

غالمی بیان کرد: بعضی از آن افراد مشکل شان 
در همین قسمت اســت وگرنه تعداد زیادی 
آمدند و استخدام شدند. اصال مساله بورسیه ها 
نیست، بلکه مســاله افرادی است که ممکن 
است هیأت جذب به هر دلیلی وی  را تایید 
نکرده باشــند از این رو باید تالش کنند، نظر 
هیــأت جذب را جلب کنند، نه اینکه خدایی 
ناکرده برعلیه رئیس دانشــگاه شکایت کنند، 
زیرا رئیس دانشگاه هم اجازه ندارد، سرخود 

کسی را استخدام کند.  
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اقتصـاد

مسکن

بازار

 eghtesad@hamedanpayam.com

بورس

کارنامه تجدیدی بازار مسکن 
در نیمه نخست سال

 درجه حرارت بازار مســکن کل کشــور در نیمه اول سال ۱۳۹۸ 
به طور محسوســی پایین آمد و قراردادهای خرید و فروش نســبت 
به شــش ماهه ابتدایی ســال قبل ۳۰ درصد افت کرد؛ این در حالی 
است که مقایســه نقطه به نقطه در شهریورماه از کاهش ٥۴ درصدی 

حکایت دارد.
به گزارش ایســنا، آمار به دست آمده از اتحادیه مشاوران امالک نشان 
می دهد رونق سال ۱۳۹۷ بازار مسکن کل کشور به طور چشمگیری 
کمرنگ شده و بازار وارد فاز کسادی شده است. در شش ماهه ابتدایی 
ســال ۱۳۹۸ تعداد ۲۶۸ هزار و ٥۸٥ قــرارداد خرید و فروش ملک 
در کشــور منعقد شده که نســبت به زمان مشابه سال قبل کاهش ۳۰ 
درصدی نشــان می دهد. افت قراردادهــای خرید و فروش در حالی 
اتفاق افتاده که روند ریزش معامالت هر ماهه تشــدید شده و تعداد 
مبایعه نامه ها از اردیبهشــت ماه روند منفی به خود گرفته است. آمار 
نقطه به نقطه گویای آن است که بعد از افزایش ۴ درصدی مبایعه نامه 
ها در فروردین ماه، معامالت ۶، ۳۴، ۴۰، ٥۳ و ٥۴ درصد به ترتیب در 
ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور نسبت به زمان مشابه 
ســال قبل کاهش یافته اســت.قراردادهای اجاره در کشور اما کاهش 
اندکی نشان می دهد. در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰۲ هزار 
و ۱۴۳ اجاره نامه در کل کشــور به امضا رســیده که از کاهش هفت 

درصدی نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.
 انتظار بهبود معامالت در پایان سال جاری

با وجود ریزش محسوس معامالت، کارشناسان دفاتر امالک و دیگر 
فعاالن بازار مســکن معتقدند که از اواخر سال جاری، بازار بهبود پیدا 
می کند. علیرغم کاهش شــدید توان متقاضیان واقعی انتظار می رود 
متغیرهای تقویت کننده بازار مســکن از اواخر ســال جاری به شکل 
کمرنگ بروز کنند. تلفیق پس انداز خانواده ها با تسهیالت بانکی که 
البته هم اکنون تنها ۲۲ درصد قیمت یک واحد ٥٥ متری را با توجه به 
میانگین قیمت شهر تهران پوشش می دهد، یکی از عوامل کمک کننده 

به بازار مسکن خواهد بود.

روند کاهشی قیمت انواع میوه ادامه دارد

 آن طور که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار بیان کرد: طبق 
ارزیابی های صورت گرفته پیش بینی شده بود که در ایام محرم و صفر 

قیمت انواع میوه در سطح بازار کاهش پیدا  کند.
اســدا... کارگــر در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره جدیدتریــن 
وضعیــت قیمــت انــواع میــوه در ســطح بــازار بــا اشــاره بــه اینکــه از 
ابتــدای مــاه محــرم، قیمــت انــواع میــوه کاهشــی بــوده و ایــن رونــد 
تــا پایــان مــاه محــرم و صفــر نیــز ادامــه خواهــد داشــت، تصریــح 
ــار  ــوه و تره ب ــازار می ــم در ب ــی ه ــش قیمت ــر افزای ــه اگ ــرد: البت ک
داشــته باشــیم، مــوردی و مقطعــی اســت بــه گونــه ای کــه در برخــی 
از میوه هــا در یــک مقطــع ٥ تــا ۱۰ روزه افزایــش قیمــت داریــم و 

ــد. ــا کاهــش می یاب ــات می رســد ی ــه ثب ســپس قیمــت ب
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال پس از افزایش قیمت گوجه فرنگی 
و ســیب زمینی در سطح بازار، اکنون با کاهش قیمت آنها که غیرقابل 

انتظار بود، مواجه هستیم.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار در ادامه دلیل کاهش قیمت 
انواع میوه در ســطح بازار را  کمبود تقاضا و عدم برگزاری جشن ها 

اعالم کرد.
ــا بیــان اینکــه زمانــی کــه عرضــه و تقاضــا کاهــش پیــدا  کارگــر ب
ــد، افــزود:  ــواع میــوه نیــز کاهــش می یاب کنــد، در نتیجــه قیمــت ان
قیمــت مــوز در ســطح بــازار تــا قبــل از مــاه محــرم بــه ۱۷ هــزار 
تومــان رســیده بــود، در حالیکــه اکنــون قیمــت ایــن میــوه در ســطح 
بــازار معــادل ۸ تــا ۱۰ هــزار تومــان اســت کــه در کل قیمــت مــوز 

۴۰ تــا ٥۰ درصــد کاهــش داشــته اســت.
ــه  ــس اتحادی ــز رئی ــش نی ــه پی ــزارش ایســنا، حــدود دو هفت ــه گ ب
فروشــندگان میــوه و تره وبــار اعــالم کــرده بــود: قبــل از ایــام محــرم 
بــه دلیــل افزایــش برگــزاری اعیــاد و جشــن ها، قیمــت میوه هایــی 
ــتر  ــم ها بیش ــن مراس ــه در ای ــار ک ــلیل و خی ــوز، ش ــون م همچ
ــرد  ــدا ک ــش پی ــد، افزای ــه دارن اســتفاده می شــوند و مصــرف روزان
ــام  ــود در ای ــی می ش ــته پیش بین ــال های گذش ــه  س ــر تجرب ــه بناب ک

محــرم قیمــت آنهــا کاهــش پیــدا کنــد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خبر داد
جریمه یک هزار میلیاردی متخلفان اقتصادی همدان

 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان از جریمه یک هزار میلیارد ریالی متخلفان 
اقتصادی همدان در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

علیرضــا حســن پور اظهــار کــرد: در ۶ ماهــه نخســت امســال ۷۲۶۰ فقــره پرونــده بــه 
تعزیــرات حکومتــی وارد شــده کــه محکومیــت هــزار میلیــارد ریالــی متخلفــان را بــه 
دنبــال داشــته و ایــن پرونده هــا مربــوط بــه تخلفــات کاالوخدمــات، قاچــاق کاالوارز 
ــات  ــده در حــوزه کاالوخدم ــه بیشــترین پرون ــان هســتند ک وبهداشــت، دارو و درم

تشــکیل شــده اســت.
ــری از  ــادی و جلوگی ــات اقتص ــه ثب ــک ب ــتای کم ــت: در راس ــنا گف ــه ایس وی ب
ســودجویی فرصت طلبــان، باتوجــه بــه وظیفــه ذاتــی تعزیــرات حکومتــی مبنــی بــر 
رســیدگی و صــدور حکــم در چارچــوب قانــون و در راســتای حمایــت از حقــوق 
مصرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان در ۶ ماهــه نخســت امســال تعــداد ۷۲۶۰ فقــره 

ــه اســت. ــده مــورد رســیدگی قــرار گرفت پرون
ــات، ۶۴۷  ــده در بخــش کاال و خدم ــره پرون ــرد: ٥۸۶٥ فق ــان ک حســن پور خاطرنش
ــان  ــره در بخــش بهداشــت، دارو و درم ــره در بخــش قاچــاق کاالوارز و ۷۴۸ فق فق
بــه تعزیــرات حکومتــی اســتان همــدان ارســال شــده کــه درصــد عملکــرد در حــوزه 

ــوزه  ــد و در ح ــاق کاال وارز ۹۸ درص ــوزه قاچ ــد، در ح ــات ۱۰۳ درص کاالوخدم
ــوده اســت. ــان ۹۹.۷۰ درصــد ب بهداشــت، دارو و درم

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان همــدان بیــان کــرد: متخلفــان بــا میانگیــن زمــان 
ــارد و ۹۸۸  ــزار و ۲۸۶ میلی ــک ه ــه ی ــوع ب ــا، در مجم ــیدگی ۱۳ روزه پرونده ه رس

میلیــون و ۱۴۲ هــزار و ٥۰۸ ریــال جریمــه نقــدی محکــوم شــدند.
وی یــادآور شــد: در ایــن ۶ مــاه از بیــن پرونده هــای وارده ۱۴۳۸ فقــره حاصــل 
ــوده  ــی ب ــد صنف ــی ۱۷۳٥ واح ــا بازرس ــترک ب ــت مش ــپ گش ــت ۳۱۷ اکی فعالی
ــت  ــه گش ــوط ب ــادره مرب ــای ص ــال از محکومیت ه ــارد ری ــش از ۹۲ میلی و بی

ــت. ــترک اس مش

کارت دانشجویی فائزه خالوندی فرد فرزند رضا به شماره ملی 
324157۹611 رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی ۹41220۸00۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

کارت دانشجویی مهدی عظیمی منش فرزند رضا به شماره ملی 
0016۸45۸11 رشته شیمی محض دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی ۹232103012 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مزایده الکترونیکی اجاره یک باب مغازه واقع در شهرستان تویسرکان

جمعیت هالل احمر استان همدان

جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر دارد یک باب مغازه متعلق بخود واقع در جمعیت هالل احمر شهرستان تویسرکان به آدرس: 
بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان ولی عصر، جنب نانوایی لواشی، با بهره گیری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)مزایده( بصورت اینترنتی با شرایط زیر به باالترین قیمت پیشنهادی بصورت اجاره واگذار نماید.
لذا از متقاضیان محترم در این مزایده تقاضا می شود ضمن بازدید از مکان مورد نظر در آدرس فوق االشاره از ساعت 8 صبح روز 
شنبه مورخ 98/7/6 لغایت ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 98/7/16 جهت ارائه پیشنهاد به وبگاه تدارکات الکترونیکی دولت 

)مزایده( به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر در اسناد مزایده وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- جمعیت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

4- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به رئیس شعبه جمعیت هالل احمر شهرستان تویسرکان مراجعه نمایند. 

)م الف 1014(

 آن طور کــه مدیرکل امور مالیاتی اســتان 
همــدان عنوان کــرد تا کنــون ۴۳ درصد از 
پزشــکان همدانی دســتگاه کارتخوان نصب 
کرده اند، پزشــکانی که دســتگاه کارتخوان و 
سامانه فروشــگاهی نصب نکنند نیز ساالنه ۲ 
درصد از درآمد حاصل از فروش خدماتشــان 

به عنوان جریمه دریافت می شود.
محمد دلشادی با اشــاره به اینکه هزارو ۳۱۷ 
پزشــک در اســتان همدان فعالیت دارند و تا 
کنون تقریبا ٥۶۷ پزشــک دستگاه کارتخوان 
نصب کردند، افزود: براساس بند "ی" تبصره 
۶ قانون بودجه ســال ۹۸ تمامی پزشــکان و 
پیراپزشــکان که از نظام پزشکی مجوز دارند 
مکلف به نصب کارتخوان هستند که در استان 
همــدان ۳۸ نفر از پزشــکان ۲ کارتخوان، ۹ 
نفر ۳ دســتگاه کارتخوان، ۳ نفر از پزشکان ۴ 

کارتخوان به امور مالیاتی معرفی کرده اند.
وی با بیان اینکه نصــب کارتخوان متصل به 
سامانه امور مالیاتی قانون کشور است، به ایسنا 
گفت: این موضوع براساس اعالم سازمان امور 
مالیاتی نیســت بلکه براســاس قانون بودجه 

پزشکان مکلف به نصب کارتخوان هستند.
دلشــادی با اشــاره به اینکه امروزه پرداخت 
نقدی و نبود کارتخوان در مراکز پزشــکی و 
مطب ها معنا ندارد، اظهار کرد: با پزشکانی که 
از نصب کارتخــوان در مطب های خودداری 
می کنند، برخورد خواهیــم کرد.مدیرکل امور 
مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه اسامی 
پزشــکانی که کارتخوان خود را در ســامانه 
مالیاتــی ثبت کرده اند، بیان کــرد: افرادی را 
بــه مطب ها می فرســتیم تا پزشــکانی که از 
کارتخوان استفاده نمی کنند نیز معرفی شوند.

 معرفی ۱5 شغل 
مشمول نصب صندوق فروش

دلشادی با بیان اینکه ۱٥ شغل مشمول نصب، 
راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش 

از ســوی ســازمان امورمالیاتی معرفی شده 
است، اعالم کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۲ 
سازمان مالیاتی کشور با توجه به اولویت بندی 
مشاغلی را برای نصب سامانه صندوق فروش 
اعالم کرده است که بر این اساس این صندوق 
باید به ســامانه بانکی و امــور مالیاتی متصل 
باشد.وی با اشاره به اینکه صندوق فروش در 
۱٥ مشــاغل اعالم شده از اول فروردین سال 
۹۹ باید اجرایی شود، عنوان کرد: این مشاغل 
۶ ماه فرصت دارند نســبت به نصب صندوق 
فروش اقــدام کنند و هزینه هایــی که برای 
نصب سیســتم پرداخت می کنند از مالیاتشان 

کم می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه 
افرادی که ســامانه صنــدوق فروش را نصب 
می کنند تا ۲ سال ۱۰ درصد از مالیات ابرازی 
معاف می شــوند، ادامه داد: تاالرهای پذیرایی، 
رستورانها، مراکز اقامتی و هتل ها، باغ ویالها، 

نمایشــگاه ها و فروشگاه های وســایل نقلیه 
موتوری، وکال، مشــاوران حقوقی و مشاوران 
مشــاورین  اســناد رســمی،  دفاتر  خانواده، 
امــالک، آجیل و خشکبارفروشــی ها، قنادی 
و بســتنی و آبمیوه فروشــی ها، میوه وتره بار 
فروشی های مســتقر در میادین میوه و تره بار 
و میوه فروشــی ها، مجموعه های فرهنگی و 
ورزشی، لوازم التحریر و نوشت افزارفروشی ها، 
آرایشگاه های مردانه و زنانه، بازی های یارانه ای 
و کافی نت ها، دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر 
خدمات الکترونیکی مشمول نصب، راه اندازی 
و استفاده از سامانه صندوق فروش هستند که 
باید تا ابتدای ســال آینده این سامانه را نصب 

کنند.
 تحقق 9۱ درصدی 

درآمد مالیاتی امسال
دلشادی در ادامه ســخنانش با اشاره به اینکه 
۸۳ درصــد از درآمدهــای اســتان مربوط به 

مالیات اســت، بیان کرد: کل درآمد استان در 
سالجاری ۸۶۶ میلیارد تومان پیش بینی شده که 
۷۲۲ میلیارد تومان معادل ۸۳ درصد به مالیات 

اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه در ٥ ماهه امســال ۹۱ درصد 
از درآمدهای مالیاتی معادل  ۲۷۲ میلیارد تومان 
محقق شــده است، گفت: ســال گذشته ۱۰۰ 
درصد از درآمدهای مالیاتی استان محقق شده 
اســت به طوریکه ٥۴۹ میلیارد تومان مالیات 

پیش بینی شده استان وصول شد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان در پایان 
با اشــاره به اینکه پیش بینی می شــود امسال 
۹٥ درصد از درآمدهای مالیاتی استان همدان 
تحقق یابــد، تصریح کرد: تعدادی از فرارهای 
مالیاتی استان ابالغ شده و تعدادی نیز در حال 
پیگیری هســتند اما فرارهای مالیاتی از محل 
کارتهای بازرگانی ســوری هنوز وصول نشده 

است چرا که بومی همدان نبودند.

پیش بینی اوضاع بورس در نیمه دوم سال
 با توجه به رکود در بازارهای موازی با بازار ســرمایه، این بازار 
می تواند جایگزین خوبی برای بازار ارز، طال و ســکه باشــد و در 
مجموع شــش ماهه دوم ســال روند مثبتی خواهیم داشت اما روند 

صعودی شاخص روندی منطقی تر و معقول تری خواهد بود.
یک کارشناس بازار سرمایه، درباره فراز و فرود قیمت ها در معامالت 
در بازار ســهام بیان کرد: بازار ســرمایه به صورت سنتی در مواقع 
مختلف ســال شرایط منفی یا مثبت دارد. با توجه به رسیدن به پایان 
سال مالی برخی از شرکت های کارگزاری )پایان شهریورماه(، فشار 
فروش طی هفته های گذشــته در بازار ســرمایه افزایش یافته و این 
عرضه ها ســبب شد که قیمت برخی از سهم ها روند کاهشی داشته 

باشد که این موضوع کامال طبیعی است.
علیرضا قدرتی در گفت وگو با ایســنا، ادامه داد: با سپری شدن این 
مقطع زمانی بازار روند طبیعی خود را پیدا می کند و عرضه و تقاضا 

منطقی تر می شود.
این کارشــناس بازار سرمایه با اشــاره به افزایش عرضه ها در برخی 
از روزهای معامالتی هفته گذشته، اظهار کرد: عرضه های بسیار زیاد 
هفته گذشته از ســمت برخی حقوقی های غیرفعال در بازار سرمایه 
بود. این حقوقی ها به دالیل مختلف طی ســال های گذشــته سهام 
شــرکت های بزرگی را تملک کرده بودند. در هفته گذشــته شاهد 
عرضه های بسیار ســنگینی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی این 

سهامداران حقوقی بودیم.
قدرتــی افزود: این هم نکته مثبت دارد و هم نکته منفی؛ نکته مثبتش 
این است که این سهم ها توسط سهامداران مختلف خریداری شد و 
نکته منفی این که این ححقوقی های یاد شــده فعال در بازار سرمایه 
نیســتند و این ســهم ها را بابت رد دیون یا مطالبات سهام خود از 
دولت گرفتند. آن ها بازار ســرمایه را محلی برای نقد کردن و وصول 
مطالبات خود می دانند. در نتیجــه این پول ها از چرخه طبیعی بازار 
سرمایه خارج می شود و این نکته ای منفی است که باید تدبیری برای 

آن اندیشیده شود.
وی ادامه داد: آنچه مسلم اســت، ما شاهد ورود جریان نقدینگی و 
منابع جدید پولی از بیرون بازار ســرمایه هستیم که این منابع باعث 
شــده جریان پول در بازار افزایش پیدا کند و قیمت ســهم ها روند 

صعودی به خود گیرند.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود: نکته مثبتی که در یکی - دو ماه 
اخیر در بازار می بینیم توجه به ســهم های بزرگتر و بنیادی تر اســت 
که در ماه های گذشــته این اتفاق نمی افتاد و این جای خوشحالی 
دارد. تدابیر و دســتورالعمل های بازار پایه دیر موقع بود اما باالخره 
اجرایی شــد و آن تب و تاب و هیجاناتی که در بازار وجود داشت 

را کاهش داد.
قدرتی اظهار کرد: با توجه به پایان یافتن شــهریورماه شاهد خواهیم 
بــود هفته های آینــده گزارش های فصلی و شــش ماهه و دوره ای 
شرکت ها مختلف بورســی منتشر می شود پیش بینی ما این است که 
این ها گزارش ها مثبت باشد و شاید شاهد روند مثبت در این صنایع 

باشیم.
وی با اشــاره به اتفاقاتی که در سطح بین الملل و منطقه خاورمیانه 
رخ داد، گفت: در این مدت تنش های سیاسی در منطقه زیاد بود ولی 
نشــانه هایی که وجود دارد این است که این تنش ها تا حدود بسیار 
زیادی فروکــش پیدا کرده و من فکر می کنم بــا توجه به رکود در 
بازارهای موازی بازار سرمایه جایگزین بسیار خوبی برای بازار ارز، 

طال و سکه خواهد بود. 
در مجموع نیز شــش ماهه دوم سال باید روند مثبتی داشته باشیم اما 

روند صعودی شاخص روندی منطقی تر و معقول تری خواهد بود.

افزایش بی فایده ناوگان ریلی

بهره وری بخش باری 
نصف کشورهای 
مشابه
  در حالی که شرکت راه آهن به دنبال افزایش 
ناوگان ریلی اعم از باری، مسافری و لوکوموتیو 
اســت، اما به نظر می رسد مشــکل اصلی این 

صنعت، نبود بهره وری باشد نه کمبود ناوگان.
در شــهریور امسال شــاهد ورود ۲۱۳ دستگاه 
انواع ناوگان ریلی تولید داخل به شــبکه ریلی 
کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران 
ارشــد صنعت حمل و نقل ریلی کشور بودیم. 
اتفاقی کــه اگرچه می تواند هم به شــکوفایی 
صنعــت تولید ناوگان و هــم صنعت حمل و 
نقل ریلی کمک کند، اما در صورت عدم ارتقا 
بهره وری در شــبکه، عماًل به هدررفت منابع و 

بالاستفاده بودن ناوگان منجر شود.
بر اســاس قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، 
ســهم راه آهن از حمل بار، در بازه زمانی سال 
۱۳۹۶ تــا ۱۴۰۰ باید به ۳۰ درصد کل بار جابه 

جا شده در کشور برسد.
به عبارت دیگر برای رسیدن به این هدف گذاری 
باید ۱۲۹ میلیون تن بار توســط ناوگان ریلی 
جابه جا شود. چراکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۳۰ 
میلیون تن بار توسط جاده  های کشور جابه جا 
شده است.مجموع بار جابجا شده در سال ۹۶ 
در بخش جاده ای و ریلی با احتســاب حدود 
٥۰ میلیون تن بار ریلی جابه جا شــده ریلی ، 
۴۸۰ میلیون تن بوده است. همین موضوع سبب 
شده است که کارشناسان و مسئوالن مختلفی که 
با حمل ونقل ریلی سروکار دارند از این هدف 

گذاری استفاده کرده و تحلیل های مختلفی نظیر 
کمبود در زیرساخت مورد نیاز، کم بودن طول 
خطوط شبکه ریلی و کمبود ناوگان ریلی ارائه 

دهند.
 قول وزیر صنعت و معاون وزیر راه 

برای افزایش تولید ناوگان ریلی
این درحالی است که در خرداد ماه سال جاری 
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع ریلی در جمع 
خبرنگاران از کمبود و نیاز کشور به ناوگان ریلی 
خبر داد.با این حال ســعید رسولی، مدیرعامل 
شرکت راه آهن شــهریور ماه امسال در حاشیه 
مراسم رونمایی از ۲۱۳ دستگاه انواع واگن باری 
مسافری و لوکوموتیو در جمع خبرنگاران گفت: 
تا پایان سال آینده ۹۷۴ دستگاه ناوگان ریلی به 
شبکه ریلی کشور افزوده می شود که با احتساب 
این تعداد ناوگان تولید داخل، از واردات واگن 

بی نیاز خواهیم شد.
 آمــار مراجع جهانــی از بهره وری 

صنعت ریلی ایران
طبق گزارش اتحادیه راه آهن های دنیا UIC، در 
سال ۲۰۱۷، شاخص تناژ بار خالص حمل شده 
توســط واگن باری نسبت به تعداد واگن باری 
در گردش )واگن های باری فعال( شبکه ریلی 
ایران با کشــورهای نه چندان پیشرفته ای نظیر 
قزاقســتان، فنالند، ازبکستان و بالروس نشان 
می دهد بهره وری واگن باری ما در مقایســه با 

این کشورها دارای عملکرد پایین تری است.
همانگونه که در نمودار مشهود است، در کشور 
ایران هر یکهزار واگن باری، کمتر از دو میلیون 
تن بار حمل می کنــد در حالی که هر یکهزار 
واگن باری در بالروس و ازبکستان کمتر از ۴ 
میلیون تن، در فنالند حدود ۴.٥ میلیون تن و در 

قزاقستان حدود ٥ میلیون تن بار حمل می کند. 
براین اســاس بهره وری ناوگان ریلی باری در 
ایــران، در بهترین حالت نصف کشــورهای 

مذکور است.  
 شــرکت های ریلی: راه آهن توان 
اعزام تنها ۳۰۰ کیلومتر قطار باری در 

روز را دارد!
از ســوی دیگر شرکت های حمل و نقل ریلی 
عضو انجمن صنفی شرکت های ریلی در نامه 
ای به مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت راه آهن 
در خصوص اجبار شرکت راه آهن به شرکت 
هــای ریلی حمل بار مبنی بــر افزایش ناوگان 
باری به ۶۰۰ دستگاه واگن از سوی این شرکت 
ها، اعالم کرده اند که شــرکت راه آهن تنها می 
تواند ۳۰۰ کیلومتــر در روز به قطارهای باری 
خدمات بدهد که بهره وری بسیار پایینی برای 
شــرکت های ریلی داشته و لذا این شرکت ها 

تمایلی به افزایش ناوگان خود ندارند.
 مشــکل کمبود واگن باری نداریم؛ 

بهره وری پایین است
سید میثم الجوردی، کارشناس صنعت حمل و 
نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: این عملکرد پایین واگن باری در کشور، 

می توانــد دالیل متعددی نظیــر اولویت بندی 
نامناسب در ســیر قطارها و کنترل ترافیک به 
شیوه سنتی داشته باشد که باعث کاهش سرعت 
میانگین سیر و افزایش زمان سیر واگن ها شده 
اســت.وی ادامه داد: هرچند باال بودن میانگین 
سن ناوگان باری کشــور و مستهلک بودن آن 
نیز می تواند تأثیر در عملکرد آن داشــته باشد، 
اما واضح است که مشکل اصلی حمل بار ریلی 
در کشــور، کمبود واگن باری نیست، بلکه در 
صورت تأمین ناوگان جدید این نرخ از بازدهی 
سبب می شود تا اســتفاده بهینه از زیرساخت 

موجود صورت نپذیرد.
افزایش  پُرهزینه  به جــای روش   

ناوگان، بهره وری را افزایش دهید
این کارشــناس حمل و نقل ریلی یادآور شد: 
بر این اســاس پیشنهاد می شــود مسئوالن و 
سیاست گذاران حوزه حمل ونقل ریلی با تمرکز 
بر موضوع بهره وری قبل از انتخاب ساده ترین 
و پرهزینه ترین شیوه  برای ارتقاء کمی و کیفی 
خدمات ریلی، به بررســی کارشناســی شبکه 
مســائل حمل ونقل پرداخته و بــا برنامه ریزی 
مناسب نسبت به اتخاذ راهکارهای علمی جهت 

ارتقاء بهره وری شبکه ریلی اقدام کنند.

پاداش بازنشستگان سال ۹7 
این هفته پرداخت می شود

 رئیس ســازمان برنامــه و بودجه اعالم کرد: پاداش بازنشســتگان 
سال۹۷ تا پایان هفته جاری به طور کامل پرداخت می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پرداخت نیمی از پاداش 
بازنشســتگان سال۹۷ در هفته اول شــهریور تأکید کرد: مابقی پاداش 
بازنشستگان عزیز شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا 

پایان هفته جاری به طور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد.
به نقل از ســازمان برنامه و بودجه، محمدباقــر نوبخت گفت: پاداش 
بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشــکی نیز با تفاهم انجام شده بین 
ســازمان برنامه و وزارت علوم و پس از نهایی شدن در آینده نزدیک 

پرداخت خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان:

سراغ پزشکان 
بدون کارتخوان می رویم
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پیروزی شیرین شهرداری درخانه
■ شهرداری همدان یک- مس کرمان صفر

گل:امیرحسین پور قاسمی)۶۶(
اخطار:محمد عباس تبار،هادی گل محمدی)شهرداری( ورضاترک 

زاده)مس(
داوران:پیام ساری اصالنی،حسین سلطانی و امید امیری)کرمانشاه(

بازیکنان شهرداری:حسین عســگری،محمد عباس تبار)امیرحسین 
پورقاســمی،علی  کاظمی،امیرحســین  ۸۳(حســین  ســوری 
ابوالفتحی،فرشــادجلیلوند،پیمان حشــمتی،مهدی خلج،محســن 
وفایی)محمد زارع قبادی۶۰(،امیر محمد نسایی)ســید محمدامین 

ناصرالدینی ٥۹( و محمد کاظمی
سرمربی:هادی گل محمدی

بازیکنان مس:حسن رفیعی بالجی،علی خلیلی ماهانی،ناصردوست 
محمدی،مهــران غالمشــاهی)مهدی مرندی تبار۶۹(،امیرحســین 
کشاورزی،حســین تهامــی زرندی،سعیدشــمس الدینی،مهــدی 
محمــد نژاد)عــارف زینعلی٥٥(،علی خورشــیدی)رضا محمدی 

۶۶(،امیرحسین امیرطاهری و علی زاده محمود آبادی
سرمربی:رضا ترک زاده

همدان ورزشگاه شهدای قدس از سری رقابت های لیگ دسته دوم 
کشور جام آزادگان- هفته دوم

 تیــم فوتبال شــهرداری همــدان در هفته دوم لیگ دســته دوم 
کشــورمیزبان مس کرمان بود دو تیم در دقایق اولیه بازی بیشــتر به 
ارزیابی یکدیگر پرداختند و توپ در میانه میدان بین بازیکنان دو تیم 
ردوبدل می شــد.در نیمه اول بازی چنگی بدل نزد وتوپ بیشــتر در 
میانه میدان بود در این نیمه دو بار مس ودو بار هم شهرداری صاحب 
موقعیت نصف و نیمه ای شدند که سودی از این حمالت نبردند ودر 

نهایت بازی در نیمه اول بدون گل مساوی تمام شد.
با شروع نیمه دوم شــاگردان گل محمدی حمالت متعددی را روی 
دروازه مــس تدارک دیدنــد و بارهــا روی دروازه حریف صاحب 
موقعیت شدند و سرانجام از این برتری سود بردند وبه اولین گل بازی 
دست یافتند.در دقیقه ۶۱ ارسال بلند پیمان حشمتی در محوطه جریمه 
به امیر حسین پور قاسمی رسید واین مهاجم جوان به زیبایی با پشت 
پا توپ را از باالی دستان دروازه بان وارد دروازه مس کرد تا شهرداری 
در آستانه پیروزی شــیرینی قرار بگیرد پس از این گل تیم شهرداری 
برتری خود را حفظ کرد و چند فرصت دیگر بدست آورد اما سودی 
از این حمالت نبرد ودر نهایت موفق شــد در این دیدار خانگی به ۳ 
امتیاز شیرین دست یابد و اولین پیروزی خانگی خود را جشن بگیرد.

مسابقه بدمینتون 
بمناسبت هفته دفاع مقدس

 مسابقات بدمینتون بانوان در سالن حجاب همدان برگزار شد.
بمناسبت فرارســیدن هفته دفاع مقدس گرامیداشــت دالورمردی و 
رشادت رزمندگان ،جانبازان ،آزادگان و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی 
یک دوره مسابقه بدمینتون بانوان در رده سنی نوجوانان و بزرگساالن 

درسالن حجاب همدان با حضور ۳۱ بازیکن برگزار گردید .
این دوره ازمسابقات بصورت تک حذفی برگزار و پس از پایان رقابت 
ها در رده سنی بزرگساالن رمضانی درجایگاه نخست ایستاد ،صابریون 
به نایب قهرمانی بسنده کرد و زرگرنژاد و حاجیلویی بصورت مشترک 
در جایگاه سوم ایســتادند.همچنین در رده نوجوانان نیز قربانی رتبه 

اول را کسب نمود

در هفته پنجم لیگ برتر کشور 

برادران حیدری سوت می زنند 

 در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر کشور جام خلیج فارس برادران 
حیدری در تهران و اصفهان سوت می زنند.

از ســوی دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال کشورمان داوران هفته 
پنجم رقابت های لیگ برتر کشور جام خلیج فارس معرفی شدند.

به گــزارش خبرنگار ما پیام حیــدری داور جوان اســتان امروز در 
ورزشــگاه پاس قوامین تهران دیدار دو تیم ســایپا و تراکتور تبریز را 
قضــاوت می کند که علی میرزابیگی و مهدی شــفیعی وی را در امر 

قضاوت یاری می کنند.
همچنین بیژن حیدری دیگر داور خوب اســتان این هفته در اصفهان 
قضاوت می کند بیژن حیدری روز پنجشــنبه ۴ مهرماه در ورزشــگاه 
شهدای فوالد شهر اصفهان دیدار حساس دو تیم ذوب آهن اصفهان و 

استقالل تهران را سوت می زند.
در این دیدار محمدرضا ابوالفضلی و رحیم شاهین داور همدانی را در 

امر قضاوت کمک می کنند.

جوانان مالیر بر بام هندبال 
بانوان کشور ایستاد

 رقابت های هندبال جوانان منطقه چهار بانوان کشــور با قهرمانی 
جوانان مالیر به پایان رسید.

تیم هندبال شهرســتان مالیر که در رده ســنی جوانان به مربیگری و 
سرپرستی مژگان ملکی به مسابقات هندبال منطقه چهار بانوان کشور 
به میزبانی ســنندج اعزام شده بود توانست با حضور قدرتمند خود با 
غلبه بر حریفان سرسخت کشوری مقام قهرمانی این دوره از مسابقات 
را از آن خود کند و بــا اقتدار و صالبت بر بام هندبال جوانان منطقه 
چهار بانوان کشور بایستد و افتخاری دیگر را برای ورزش شهرستان 

مالیر و استان همدان به ارمغان آورد
مســابقات هندبــال قهرمانی جوانــان دختر منطقه چهار کشــور با 
حضورچهار تیم از استانها و شهرسانهای کردستان، کرمانشاه، همدان 

و مالیر به میزبانی شهرستان سنندج برگزار شد
تیم هندبال شهرستان مالیر در نخستین دیدار خود مقابل تیم پر قدرت 
هم اســتانی خود همدان قرار گرفت که با نتیجه ۳٥ بر ۸  از سد این 
تیم گذشت ودر دومین دیدار خود مقابل تیم کرمانشاه قرار گرفت که 
بــا نتیجه ۳۹ بر ۸ بــازی را به نفع خود به پایان برد و در دیدار پایانی 
تیم سرسخت سنندج را با نتیجه ۲۸ بر ۲۴ در خانه خود شکست داد 
و با اقتدار بر سکوی قهرمانی این مسابقات ایستاد و تیم های سنندج 
و کرمانشــاه به ترتیب به مقامهای دوم و سومی این مسابقات دست 

پیدا کردند
شایان ذکر است فینال مسابقات جوانان منطقه چهار کشور بین میزبان 
و جوانان مالیري با قضاوت و داوری الهام روشن از شهرستان مالیر 
و روژین محمدي از ســنندج برگزار که در نهایت با پیروزي جوانان 

مالیري همراه بود

همایش بزرگ دوچرخه سواری بهار 

 همایــش بزرگ دوچرخه ســواری در روز جهانی بدون خودرو 
توسط شــهرداری و شورای اسالمی بهار در جاده سالمت بهار انجام 

شد . 
فرماندار ورزش دوســت بهار همانند گذشته پیش از دیگر مسئولین 
شهرســتان رکاب زد وحضور مسئولین ادارات در این همایش کامال 
چشمگیر بود .  سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار در 
حاشــیه این همایش گفت : برگزاری اینگونه همایش ها در ســطح 
شهرستان امری خداپسندانه و فرهنگ سازی خوبی برای کمتر استفاده 

کردن از خودرو است . 
لطیفی افزود : امیدواریم با همکاری دیگر دستگاهای شهرستان بتوانیم 
همانند شــهرهای دیگر در ایران سه شــنبه های بدون خودرو را در 
شهرستان بهار نهادینه کنیم و این کار بدون همکاری مسئولین امکان 

پذیر نمی باشد . 
وی افزود : همیشــه گفته شده پیشگیری بهتر از درمان است با رواج 
دادن ورزش هــای همگانی و ســاده میتوانیم از بــروز بیماری های 
خطرناک پیشــگیری کنیم و ورزش را در سبد زندگی خود قرار دهیم 

و حداقل در روز ۳۰ دقیقه پیاده روی را انجام دهیم . 

همدان میزبان شطرنج 
پسران زیر ۸ سال کشور 

 هیأت شــطرنج همدان میزبان شطرنج بازان پسر زیر ۸ سال کشور 
شد.

به دنبال برگزاری موفق مسابقات بین المللی اوپن ابن سینا و مسابقات 
شطرنج المپیاد دختران کشور و نظر مساعد فدراسیون شطرنج کشور، 
شهرستان همدان بار دیگر میزبان مسابقات شطرنج زیر ۸ سال کشور 

شد.
این رقابت ها از روز شــنبه ششــم مهرماه ســال جاری با شــرکت 

شطرنج بازان کودک زیر ۸ سال کشور خواهد بود.
محل برگــزاری این رقابت هــا هتل وندیک همــدان خواهد بود و 
عالقه مندان به شرکت در این رقابت ها می توانند برای ثبت نام به هیأت 
شطرنج استان مراجعه کنند. این رقابت ها با قوانین فدراسیون جهانی 

قیده در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار می شود.
همزمان با برگزاری مسابقات زیر ۸ سال در همدان مسابقات دیگری 
در رده های مختلف در دیگر اســتان های کشــور برگزار می شــود. 
مسابقات زیر ۱۰ سال در مازندران، زیر ۱۲ سال در تهران زیر ۱۴ سال 

در اصفهان زیر ۱۶ و ۱۸ سال در قم برگزار می شود.
همچنین مسابقات زیر ۸ تا ۱۲ سال دختران در قزوین و زیر ۱۴ تا ۱۸ 

سال در استان گلستان برگزار می شود.
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پیشخوان
صعود 1۶ تیم به مرحله نهایی مسابقات 

قهرمانی زیر 1۶ سال آسیا

 از سوی کنفدراســیون فوتبال آسیا تیم های صعودکننده به مرحله 
نهایی مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا مشخص شدند.

با پایان یافتن مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا ، تیم 
های صعودکننده به مرحله نهایی این رقابتها مشخص شدند.

برهمین اساس تیم های ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان، هند، ایران، 
عربســتان، قطر، امارات، چین، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن ، کره شمالی 

به عنوان تیم اول و تیم های یمن، اندونزی، ازبکستان و عمان به عنوان 
بهترین تیم های دوم به همراه بحرین که میزبان این رقابتها اســت، به 

مرحله نهایی راه یافتند.
الزم بــه توضیــح اســت، رقابــت هــای مرحلــه مقدماتــی در ۱۱ گــروه 
برگــزار شــد و تیــم نوجوانــان کشــورمان در گــروه C  بــا تیــم هــای 
مالدیــو، افغانســتان و فلســطین بــه رقابــت پرداخــت و بــا کســب ۳ 
پیــروزی و ۹ امتیــاز بــه عنــوان تیــم صدرنشــین بــه مرحلــه نهایــی 

ایــن مســابقات صعــود کــرد.
مرحله نهایی این مســابقات از ۲۶ شهریورماه لغایت ۲ مهرماه سال ۹۹ 

در بحرین برگزار می شود.
گفتنی است بازی های مرحله نهایی در ۴ گروه ۴ تیمی برگزار می شود. 
در مرحله دوم از هر گروه دو تیم حاضر خواهند شد و بازیهای مرحله 

یک چهارم نهایی را برگزار خواهند کرد. 
تیــم های پیروز در ایــن مرحله عالوه بر صعود بــه مرحله نیمه 
نهایی جواز حضور در جام جهانی را به دست می آورند. تیم های 
برنده در مرحله نیمه نهایی راهی بازی نهایی می شــوند و دو تیم 
بازنده هم به طور مشــترک سوم می شــوند و این مسابقات بازی 

رده بندی ندارد.

قضاوت نیکو 
در لیگ برتر امیدها 

 علی نیکو داور استان در رقابت های 
امیدهای کشــور قضاوت  برتــر  لیگ 
می کنــد. بنا بر اعــالم دپارتمان داوری 
بازی  فوتبال کشور قضاوت  فدراسیون 
امیدهای نفت اهواز و مس رفسنجان به 

تیم داوری همدان سپرده است.
علــی نیکو روز پنجشــنبه ۴ مهرماه در 
ورزشــگاه اختصاصی نفت اهواز دیدار 
دو تیــم نفت اهواز و مس رفســنجان 
از هفتــه پنجــم رقابت هــای امیدهای 
باشگاه های کشــور را سوت خواهد زد 
و دو داور دیگر اســتان مجید حبیبی و 
رســول صالحی وی را در امر قضاوت 

یاری خواهند داد.

همایش پیاده روی 
خانوادگی درفامنین

 به مناســبت گرامیداشت هفته دفاع 
مقــدس و روز جهانی بــدون خودرو؛ 
پنجمین همایش پیاده روی خانوادگی و 
ورزش صبحگاهی درفامنین برگزار شد.

به همت هیأت ورزشــهای همگانی و 
پیاده روی  دوچرخه ســواری همایش 
خانودادگــی و ورزش صبحگاهــی به 
مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
و روز جهانی بــدون خودرو درفامنین 
برگزارشد و شــرکت کنندگان در این 
همایش یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران امام خمینی )ره( و شهدای 
هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند 
و بر تداوم راه نورانی شهدا تاکید کردند.

این همایش ازگلزا شهدا به سمت پارک 
ملت برگزارشد و درپایان به قید غرعه به 

شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.

قضاوت داوران همدانی 
در بوکان

 تیم داوری اســتان همــدان فردا در 
لیگ دسته سوم قضاوت خواهند کرد.

به گــزارش خبرنگار همدان پیام و بنا بر 
اعالم دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال 
کشور از سری رقابت های فوتبال لیگ 
دسته ســوم کشــور فردا در بوکان تیم 
کشاورز این شهر میزبان شهاب زنجان 
اســت که این دیدار را رحمان راستین 
داور خوب اســتان سوت خواهد زد و 
ابوالفضل بیات و امین شمخانی نیز وی 

را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

فوتبالیست جوان همدانی 
به تیم ملی دعوت شد

 از ســوی کادر فنی تیم ملی فوتبال 
جوانان کشورمان ۲۶ بازیکن به اردوی 
آماده ســازی تیم ملــی جوانان دعوت 
شــدند.در میان اســامی دعوت شده ها 
نام یک فوتبالیســت جوان همدانی نیز 
احمدی  مهــدی  به چشــم می خورد. 
فوتبالیست آینده دار همدان مورد توجه 
کادر فنی تیم ملی قرار گرفته و به اردوی 

آماده سازی تیم ملی دعوت شده است.
این اردوروز دوشــنبه هشتم مهرماه به 
مدت یک هفته درمرکز تیم ملی فوتبال 
برگزار خواهد شد و نفرات دعوت شده 
باید روز هشتم مهر خود را به کادر فنی 

تیم معرفی نمایند.

قضاوت ایران نژاد 
در لیگ 2

 داوران همدانی در لیگ دســته دوم 
کشور قضاوت می کنند.

بنا بر اعالم دپارتمان داوری فدراسیون 
فوتبال کشور یکی از دیدارهای فوتبال 
دسته دوم کشور در هفته دوم را داوران 

همدانی قضاوت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ما فردا چهارشنبه از 
رقابت های لیگ دسته دوم یک بازی در 
کرمانشاه برگزار می شود که قضاوت این 
بازی بر عهده تیم داوری اســتان همدان 
خواهــد بود.محمد ایران نــژاد فردا در 
کرمانشاه بازی بعثت این شهر مقابل نفت 
و گاز گچســاران را سوت خواهد زد و 
سامان سحاب منش و سیدنعمت میرغفار 
دیگر داوران استان وی را در امر قضاوت 
کمک خواهنــد کــرد همچنین محمد 

مولوی در این دیدار داور چهارم است.

سلیمان رحیمی «

 هفتــه چهارم مســابقات فوتبال دســته 
ســوم کشــور در گروه دوم امروز با انجام ۶ 
بازی در شــهرهای مختلف برگزار می شود و 
نمایندگان اســتان همدان در این مسابقات به 
مصاف تیم های شهروند رامسر و آذرآب اراک 

می روند.
امــروز در همدان و در ورزشــگاه قدس تیم 
فوتبال ذوب فلزات بهار میزبان تیم شــهروند 
رامسر است. تیم بهاری که به دلیل بی تدبیری 
مدیران شهرســتان بهار از انجــام بازی های 
خانگی محروم اســت و بایــد در دیدارهای 
خانگی نیز دست به دامان هیأت فوتبال استان 
شــود تا در یکی از ورزشگاه های همدان مثل 

غریبه ها از میهمانان خود پذیرایی کند.
این تیم که تمرینات آماده سازی پیش فصل را 
در ورزشــگاه جوانان بهار سپری کرده است 
حاال باید در روی چمن مصنوعی ورزشــگاه 

شهید شمسی پور بازی کند.
ورزشــگاه جوانان بهار فاقد اســتاندارد های 
الزم اســت و فدراســیون فوتبال بر آن ایراد 
گرفته اســت اما متأسفانه متولیان ورزش بهار 
توجهی بــه آن ندارنــد و در برطرف کردن 
نواقص اقدامی نمی کنند با این شرایط امروز 
ذوب فلزات در ورزشــگاه قدس پذیرای تیم 
شهروندرامســر خواهد بود شاگردان حمید 
شانه ای که در بازی نخست خودزنی کردند و 
بازی را راحت واگذار کردند هفته گذشته سد 

راه صدرنشین مسابقات برق آرا البرز شدند وبا 
یک امتیاز شیرین به همدان برگشتند و حاال با 
تکیه بر همین تک امتیاز با روحیه ای مضاعف 
امروز از شهروند رامسر پذیرایی می کند. ذوب 
تا حدودی توانسته ضعف ها را برطرف کند و 
امروز مصمم است تا نخستین پیروزی خود را 
جشن بگیرد این تیم بازیکنان خوبی دارد که 
در صورت آمادگــی بدنی می تواند مقابل هر 

تیمی خطرناک باشد.
حمید شانه ای سرمربی این تیم امیدوار است 
که مصدومان تیم زودتر بهبود یابند و در ادامه 
مسابقات ذوب را همراهی کنند. تیم شهروند 
رامســر از ۳ بازی تنها یک پیروزی به دست 
آورده و با دو شکست امروز نمی تواند حرف 

چندانی مقابل ذوب برای گفتن داشته باشد.
این دیــدار را مهدی انصاری نــژاد به همراه 
جمیــل محمدنیــا و پیام نصیری از اســتان 

خوزستان قضاوت خواهند کرد.
اما دیگر نماینده استان شهرداری مریانج این 
هفته راهی اراک می شود تا با تیم آذرآب این 
شــهر دیدار کند. مریانجی ها که از دو بازی 
تنها یک امتیاز اندوخته دارند امیدوارند که در 
این دیدار خارج از خانه به پیروزی برســند 

و وضعیت خود را در جدول بهبود بخشند.
شاگردان محمود الماســی در دو بازی گذشته 
فوتبال روانی را به نمایش گذاشــته اند و هفته 
گذشته در همدان مقابل آبیدر سنندج می توانستند 

تیم پیروز باشند که با بدشانسی  مساوی کردند.

این تیم امروز در صدد اســت تــا آذرآب را 
مغلوب ســازد و این در توان تیم شــهرداری 
مریانــج وجــود دارد تیــم آذرآب از ۳ دیدار 
خود ۳ مساوی کســب کرده و نشان داده که 
تیم چندان خوبی نمی تواند باشــد و اگر تیم 
شــهرداری مریانج فوتبال خود را بازی کنند 
پیروزی و کسب ۳ امتیاز دور از دسترس نیست 
این دیدار را حمزه اسدی زاده، میثم احمدی و 

داریوش کمری قضاوت خواهند کرد.
در ســایر دیدارهای این هفته لیگ دسته سوم 
در گــروه دوم تیــم فوتبال بــرق آرای البرز 
صدرنشــین رقابت ها راهی زنجان می شود تا 
با شــاهین این شهر دیدار کند. برق آرا با ۷ و 
شاهین با ۴ امتیاز در این بازی به دنبال کسب 

پیروزی هستند.
 دیگر تیم مدعی لیگ سولدوز نقده نیز راهی 
آمل می شــود تا با دماوند این شهر دیدار کند 
دو تیم مدعی در این بازی رقابت  ســختی را 
با هم خواهند داشــت هــر دو تیم ٥ امتیازی 
هســتند. تیم آریونجم تهران نیز میزبان ستاره  
کاســپین بابل است و تیم فرهنگ البرز از تیم 

کیمیای تهران پذیرایی می کند.
در حــال حاضر تیم برق آرا البــرز با ۷ امتیاز 
صدرنشین اســت و تیم های سولدوز نقده و 
دماونــد آمل با ٥ امتیــاز در جایگاه دوم قرار 
دارند و تیم های ذوب فلزات بهار و شهرداری 
مریانــج نیز با یک امتیاز بــه همراه آریونجم 

تهران در انتهای جدول قرار دارند.

سر مربی ذوب فلزات بهار:

حریف قدرتمندی 
برای رقبا هستیم

 تیم خوبی را روانه رقابت های لیگ دســته سوم کردیم وحریق 
قدر وقدرتمندی برای دیگر رقبا هستیم.

ــب در  ــن مطل ــالم ای ــا اع ــار ب ــزات به ــم ذوب فل ــرمربی تی س
ــه  ــازی هفت ــرد: در ب ــان ک ــا خاطرنش ــگار م ــا خبرن ــی ب گفتگوی
ــا آنالیــزی کــه  ــا برنامــه عمــل کردیــم و ب ــا بــرق آرا ب گذشــته ب
از تیــم داشــتیم و بــا تراکــم در خــط میانــی و اســتفاده از پشــت 
مدافعــان ایــن تیــم ســعی در ضربــه زدن بــه حریــف را داشــتیم 
کــه یکبــار بــه هــدف خــود رســیدیم و اگــر مهاجمــان و کمــک 
ــد می توانســتیم  ــی انجــام می دادن ــه خوب داور وظایــف خــود را ب

نتیجــه بهتــری کســب کنیــم.
حمید شانه ای در خصوص جدول گروه بندی این گروه افزود: قباًل 
به سختی این گروه و تیم های حاضر در آن اشاره کرده بودم تمامی 
تیم ها در این گروه مدعی صعود هســتند و هیچ تیم آســانی وجود 

ندارد. 
وی با اشــاره به نتایج کسب شده در هفته سوم ادامه داد: تمامی 
بازی ها به جز یک بازی با تســاوی به پایان رســید که نشان از 
قــدرت تمامی تیم ها دارد و این کار را برای همه ســخت کرده 

است.
ســرمربی ذوب فلزات از مسولین مربوطه در بهار درخواست نمود 
شــرایط مورد نظر فدراسیون را فراهم کنند تا بتوانند از حق میزبانی 

بهره ببرند.
شانه ای شرایط تیم را مســاعد دانست و افزود: با اضافه شدن افراد 
مصدوم به دنبال کســب تمامی امتیازات هستیم و تا هفته هشتم به 

جدول و نتایج حاصله کاری نداریم.
این مربی جوان در پایان از بازی شــاگردانش تقدیرکرد و افزود: به 
گفته سرمربی تیم حریف با این میزان جنگندگی و دوندگی مطمعنًا 

مدعی صعود از این گروه هستیم.

سرمربی شهرداری مریانج:

برای کسب پیروزی به میدان 
می رویم

 شــرایط تیم شهرداری مریانج بســیار خوب است وامروز برای 
کســب پیروزی قدم به میدان می گذاریم که امید وارم با دســت پر 

برگردیم.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری مریانج با اعالم این مطلب به خبر نگار 
همدان پیام گفت:شــرایط تیم وتمرینات به نحو بسیارخوبی دنبال 
می شــود. شرایط تیم شهرداری مریانج بســیار خوب است وامروز 
برای کســب پیروزی قدم به میدان می گذاریم که امید وارم با دست 

پر برگردیم.
ــه  ــال در زمین محمــود الماســی افــزود: متاســفانه فدراســیون فوتب
ــن مشــکل  ــه همی ــد ک ــم کاری می کن ــان ک ــردن بازیکن ــه ک اضاف
ــه اینکــه  ــز دارد باتوجــه ب ــزات نی ــم اســتان ذوب فل را دیگــر تی
ــاالت  ــل وانتق ــان نق ــدت۶ روز در زم ــه م ــیون ب ــایت فدراس س
ــا صحبتهایــی کــه انجــام شــده انشــاا... ایــن  ــی ب ــوده ول بســته ب

ــود ــرف می ش ــکل برط مش
وی افزود:درهفته دوم مســابقات اگر کمی خوش شــانس بودیم 
می توانستیم ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم درحالی که ۲پنالتی از هدر 
دادیم وچندموقعیت صدردرصد را از دســت دادیم وبه یک امتیاز 
بســنده کردیم.الماسی ادامه داد:بااضافه شــدن بازیکنانی که بسیار 
باتجربه هستند می توانند کمک زیادی به تیم کرده ونتایج قابل قبولی 

بگیریم
وی تصریح کرد:ازاین پس بازی هایمان درورزشــگاه شهیدحاجی 
بابایی برگزار خواهد شــد که می تواند کمک بســیاری به تیم برای 
نتیجه گرفتن بکند زیرا فوتبال دوستان مریانجی قطعا تیم شهرداری 
مریانج را تنها نخواهند گذاشــت که این حمایت انگیزه برد را برای 

بازیکنان صدچندان میکند
سرمربی شــهرداری مریانج درپایان از همه مســولین شهر مریانج 

خواست تا تیم راتنها نگذارند.

در لیگ دسته سوم کشور 

هر دو نماینده استان 
میهمان هستند
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■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلی و من- قسم
■ قد  س2...............................  نيوکاسل- قصرشيرين

 تپلی ومن
■ فلســطين1 - ايده اصلی - شبی که ماه کامل 

شد- روسی 
فلسطين 2. شبی که ماه کامل شد - ايکس الرج
■ سينما کانون...............  قصر شيرين - ايده اصلی
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گران ترین بیماری کدام است؟

 یک روانپزشک یزدی با بیان این که آلزایمر گران ترین مرض دنیا 
اســت، گفت: آغاز درمان روانپزشکی به معنای مصرف مادام العمر 
آن نیست و اکثر افســردگی ها که منجر به آلزایمر می شوند با درمان 
شــش ماهه بهبودی می یابند.به گزارش ایســنا، »سمانه محمودی 
میمند« اظهار کرد: آلزایمر شــایع ترین علت زوال عقل اســت و ٥۰ 
تــا ۷۰ درصد زوال عقل را به خود اختصاص می دهد.وی با اشــاره 
به اختالالت رفتاری در آلزایمر افزود: پرخاشــگری، بی قراری، عدم 
همکاری، ســرگردانی و مهارگسیختگی مهمترین اختالالت رفتاری 
این بیماری محســوب می شوند.این پزشک خاطرنشان کرد: ۳۰تا۷۰ 
درصد بیماران مبتال به افســردگی درمان مناسبی دریافت نمی کنند و 

بسیاری از این افراد نیز به متخصص مراجعه نمی کنند.

نخستین فضانورد آلمانی درگذشت

"زیگموند یان")Sigmund Jähn ( نخستین فضانورد آلمانی 
که موفق شد به فضا ســفر کند در ۸۲ سالگی درگذشت.به گزارش 
ایرنا ، این فضانورد موفق شــد ۷ روز و ۲۰ ساعت و ۴۹ دقیقه را در 

فضا سپری کند.
" زیگمونــد یــان" در تاریخ ۲۶ اوت ۱۹۷۸ میــالدی به عنوان یک 
کیهان شــناس به همراه ســایوز ۳۱ به ایستگاه فضایی سالیوت شش 
متعلق به شــوروی ســابق اعزام گردید و در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۷۸ 
میالدی توسط سایوز ۲۹ به زمین بازگشت و موفق شد در این مدت 
۱۲۴ مرتبــه مدار زمین را گردش کند."جــان ورنر" مدیرکل آژانس 
فضایــی اروپا در مورد درگذشــت "زیگموند یــان"در توئیتر خود 

نوشت: خبر فوت زیگموند یان مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد.

گرافین هم 2بعدی است هم ۳بعدی!

 پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود دریافتند که گرافین 
عالوه بر داشتن ســاختار دوبعدی، ویژگی های مواد سه بعدی را نیز 
دارد.به گزارش ایســنا ، شــاید یک پژوهش جدید بتواند به کشف 

کاربردهای جدید گرافین کمک کند.
گرافین که در سال ۲۰۰۴ کشف شد و به عنوان نخستین ماده دوبعدی 
جهان شناخته می شود، ســاختاری فوق العاده باریک دارد و ورقه ای 
از اتم ها آن را تشــکیل می دهند.بررسی جدید "دانشگاه کوئین مری 
لندن")QMUL( نشــان می دهد که گرافین، عالوه بر اینکه ماده ای 

دوبعدی است، قابلیت های یک ماده سه بعدی را نیز دارد.
درک ویژگی ها و ابعاد گرافین، اهمیت بسیاری در درک کاربردهای 

این ماده فوق العاده نازک و عجیب خواهد داشت.

تازه ترین آمار بازگشت دائمی نخبگان 
به کشور

 معاون مرکز تعامالت بین الملل معاونت علمی در خصوص آخرین 
وضعیــت نخبگان ایرانی غیر مقیم گفت: تاکنــون ۱۲۸۰نفر از آنها به 
صورت دائم بازگشــته اند و اقدام به راه اندازی ۹۳استارت آپ کرده 
اند.سید علی حسینی  در گفتگو با  مهر گفت: بر اساس برنامه ای که 
از چهار ســال پیش در راستای جذب نخبگان ایرانی غیرمقیم داشتیم 
توانســتیم طی ۴ سال نخبگانی را جذب کنیم تا در زمینه علم و دانش 
فعالیت کنند.وی با بیان اینکه عمدتا این افراد از دانشگاههای برتر بوده 
اند، عنوان کرد: افرادی که از صد تا چهارصد دانشگاه برتر هستند، بر 
اساس رزومه انتخاب می شوند و از نظر داشتن شاخص های علمی و 
فناوری، اقدام در زمینه »های تک«، پتنت خوب و... گلچین می شوند.

کشف قاره جدید زمین

 محققان یک قاره جدید کشــف کــرده اند که زیر منطقه جنوب 
اروپا مدفون شــده اســت. این قاره ۱۴۰ میلیون سال قبل از شمال 
آفریقا جدا شــده اســت.به گزارش مهر ،  محققان یک قاره مخفی 
در زمین کشــف کرده اند. آنها هنگام بازســازی فرایند تکامل زمین 
شــناختی منطقه مدیترانه این قاره را کشف کردند.این قاره که »آدریا 
بــزرگ« )Greater Adria( نام دارد به اندازه ســرزمین گرینلند 
است و از شمال آفریقا جدا شده و ۱۴۰ میلیون سال پیش زیر منطقه 
جنوب اروپا مدفون شده است.»دو ون هینزبرگن« یکی از مولفان این 
پژوهش و استاد دانشگاه اوترخت در این باره می گوید: آتالنتیس را 
فراموش کنید. بسیاری از توریستها بدون آنکه بدانند تعطیالت خود 

را روی قاره گمشده »آدریای بزرگ« گذرانده اند.

چرا سیستم ساخت سریال کمدی 
قطره چکانی شده است؟

علیرضــا   
خمســه بــا تاکید 
دشــواری های  بر 
ساخت سریال های 
دربــاره  کمــدی، 
تولیدات  کاهــش 
در این ژانر تصریح 
کرد: نیروی انسانی 
کافــی در این ژانر 

پرورش داده نشده است.
این بازیگر درباره ی کاهش چشــمگیر سریال های 
کمدی برغم اســتقبال مردم، به ایســنا گفت: علت 
کمبود کار کمدی این اســت که ساخت آن در همه 
جای دنیا سخت تر از کارهای دیگر است؛ یعنی ژانر 
کمدی بــر عکس تصور عموم به هیچ وجه ســاده 

نیست و آدم های خودش را نیاز دارد.
او ادامه داد:  در هر کشــوری تعدادی کمدین  وجود 
دارد که با فرهنگ آن کشور آشنا هستند و می توانند 
مردم سرزمین خودشــان را بخندانند؛ در کل تعداد 
آدم هایی که در همه جــای دنیا کار کمدی می کنند 
محدود اســت. خود انگلستان که مهد کمدی است 
یک چارلی چاپلین دارد و با فاصله زیاد مستربین پیدا 

شده است تا جای چارلی چاپلین را بگیرد.
خمســه خاطرنشــان کرد: کمدین های تلویزیونی 
هم تعدادشــان نســبت به ژانرهای دیگر محدودتر 
است چون ژانر دشــواری است. اگر می بینیم تعداد 
این تولیدات در تلویزیون یا شــبکه نمایش خانگی 
قطره ای اســت یکی از علت هایش این مساله است 
و دلیل دیگرش هم این اســت کــه ما باید آدم هایی 
را بــرای کار کمدی پــرورش می دادیم. همه جای 
دنیا کمدی بر اســاس کمدین متولد می شود؛ یعنی 
قبل از این که کمدی یا شــاخه ای از کمدی بخواهد 
متولد شود، یک کمدینی باید متولد شده باشد؛ تولد 
کمدین منظور سیستم فرهنگی هنری کشور است که 
باید حاصلش کمدین های تازه ای باشد که وارد این 

ژانر می شوند.
او خاطرنشــان کرد: کار کمدی در کشور ما از بقیه 
کشورها سخت تر است؛ چون ویژگی بارز آن انتقاد 
کردن است. اگر کمدی رویکرد انتقادی نداشته باشد 
از معنی و اصالتش خارج می شــود اما در جامعه ای 
که سوءتفاهم پررنگ است، اتفاق کمدی کمتر پیش 
می آید. خمسه درباره علت عالقه مخاطبان به سریال 
»هیوال« گفت: به نظرم یکی از دالیلی که مخاطبان به 
این سریال عالقه نشــان دادند این بود که جامعه و 
حاکمیت به انتقاد از رانت و رانت خواری چراغ سبز 
نشان داده و هر کسی می تواند یک مجموعه کمدی 
درباره ی ایــن موضوع بســازد؛ دولت ضعف های 
بســیاری داشــته اما به مدد آن انتقاد از این موضوع 
روزنه ای است که فعال باز شده است. این در حالی 
است که کسی نمی تواند درباره رفتارهای اجتماعی 
دیگر، کار یا اثری بســازد و  همین اتفاق هاست که 

باعث کاهش کارهای طنز می شود.
او دربــاره ی جایگزینی کارهای قوی ســالیان قبل 
تلویزیون با کمدی های ســخیف این روزها، گفت: 
ساخت کارهای بی کیفیت و ضعیف راحت تر است؛ 
در حالی که ســاخت کمدی های اصیل و ارزشمند 
دشوارتر است. در همه حرفه ها هم همین طور است 
شما اگر بخواهید یک محصول بی کیفیت ارائه بدهید 
آسان تر است تا بخواهید محصولی را ارائه دهید که 

بتواند با دنیا رقابت کند.
در ســاخت آثار نمایشــی هم ایــن رویکرد وجود 
دارد؛ بــه طور مثال زمانی که در اســفند ماه به یک 
گروه می گویند که برای عید یک مجموعه بســازند، 
معنــی اش یعنــی ســاده گیری مجموعه هــا و آثار 

تلویزیونی به همین خاطر آثار ضعیفی هستند.
خمســه درباره نقدهای وارد شــده به قسمت آخر 
ســریال »هیوال« هم گفت: من این سریال را به طور 
کامل ندیدم پس نمی تواند حرفی در رابطه با نقدها 
بزنم. فقط می توانم بگویم اعضای خانواده من که را 

این سریال را می دیدند، خیلی دوست داشتند.

حمایت آذربایجان از پروژه های جهانگردی و 
میراث فرهنگی »راه ابریشم«

 نماینده آذربایجان در نشســت 
جهانــی »راه ابریشــم« از حمایت 
آذربایجان از پروژه های جهانگردی 
و میراث فرهنگی »راه ابریشم« خبر 

داد.
 شــاهین مصطفایف در ششــمین 
نشســت کمیته هماهنگــی معرفی 
میــراث برای ثبت هــای زنجیره ای 
در کشورهای مسیر جاده ابریشم با 
اشــاره به نخســتین حضور آذربایجان در این نشست اظهار کرد: سال 
گذشــته اعالم کردم کشورم می خواهد عضو این پروژه شود و به همت 

مسئوالن کشورم عملی و امکان پذیر شد.
وی بــا بیان اینکــه گام نهایی و آخرین حیات بــرای تصمیم گیری در 
خصوص پیوســتن به نامزدی های جشــنواره ای سال گذشته انجام شد 
گفــت: آذربایجان همکاری طوالنی با یونســکو در حوزه های مختلف 
میــراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس داشــته و از پروژه های »جاده 

ابریشم« حمایت می کند.
نماینده آذربایجان در نشســت جهانی راه ابریشــم بیان کرد: تا آنجا که 
پروژه ها مربوط به جهانگردی و میراث فرهنگی شود حمایت می شود و 

حمایت خود را از پروژه »راه ابریشم« خواهیم داشت.
وی با تأکید بر اینکه »راه ابریشــم« در کشــور ما یک برند ملی است 
که قرار است روابط ملی و بین المللی را هدایت کند افزود: آذربایجان 
از نخســتین کشورهایی بود که پروژه "یک جهان یک راه" را حمایت 

کرده بود.
مصطفایــف با بیان اینکه به چندین دلیــل آذربایجان می تواند در جاده 
ابریشم موثر باشــد تصریح کرد: آذربایجان با ایران، ترکیه، گرجستان، 
روســیه از راه زمینی و با قزاقستان و ترکمنستان از راه دریایی همسایه 

است و فرصت فرامرزی در حوزه معرفی زنجیره ای فراهم می کند.
وی با اشــاره به شناسایی سه مســیر اصلی که مبنای همکاری ملی در 
چارچوب زنجیــره ای قرار می گیرنــد ادامه داد: آذربایجــان می تواند 

آغازکننده مسیری از ایران به نخجوان و شهرهای دریایی روسیه باشد.
نماینده آذربایجان در نشســت جهانی راه ابریشــم خاطرنشــان کرد: 
چیزی که مهم اســت تعداد زیاد بناهای باستان شناسی در طول مسیرها 
در آذربایجان حفظ شــده که در بردارنده برج و باروها، کاروانســراها، 

ساختمان های مذهبی، معبدها و مساجد هستند.
وی در پایان یادآور شد: مقامات و دانشمندان آذربایجان عالقمند هستند 

گام های بعدی را در ابعاد بین المللی بردارند.

رونمایی از طرح راه ابریشم

 در  رویداد راه ابریشــم ، از  نماد راه ابریشم بر روی تابلویی با ابعاد 
۱۶۰ در ۷۰ توسط  پویاکدری هنرمند همدانی که بیانگر مسیر راه ابریشم 

به مصور بود با حضور میهمانان رونمایی و امضا شد 
شسمین اجالس جهانی راه ابریشم  با حضور ۴۰ مهمان خارجی از ۱۴ 
کشــور جهان در همدان برگزار شــد که در این آیین ۱۸ پرنده صلح به 

مهمانان تقدیم شد.
کودکان ایران زمین با تقدیم پرنده صلح و دوستی با نام سپیدا خواستار 

صلح در سراسر جهان شدند.
گفتنی اســت در این اجالس که از روز گذشته آغاز و تا هفتم مهر ادامه 

دارد ۴۰ مهمان خارجی از ۱۴ کشور جهان حضور یافتند 
این میهمانان از کشورهای فرانسه، ازبکستان، آذربایجان، چین، روسیه، 
کره جنوبی، ژاپن، بوتان، ترکیه، ســوئیس، قرقیزســتان، تاجیکســتان، 

قزاقستان و نپال هستند.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر مردید برای شما اشک بریزند، و اگر زنده ماندید با اشتیاق 
به سوی شما آیند«
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 ششمین نشست های جهانی راه ابریشم روزدوم 
همایش جهانی راه ابریشــم  با هــدف  تبادل نظر 
اعضــای حاضر  برگزار شــد  در این نشســت ها 
تصمیمــات مهمی برای ثبت بخــش های مختلف 
جاده ابریشم گرفته میشود دفاع و معرفی ظرفیتهای  
ایران در این نشســت می تواند فرصت حائزاهمیتی 

برای همدان ایجاد کند
دبیر اجرایی اجــالس جهانی راه ابریشــم در این 
نشســت گفت : امید آن داریــم اعضای حاضر در 
اجالس راه ابریشــم برای  ثبت جهانی شدن  اثری 
تاریخــی از همدان به گونه ای ویــژه توجهات را 

معطوف کرده و راهکار های اجرایی ارائه دهند .
حســن محمدی بــا اشــاره به فرصت نشســت 
جهانــی راه ابریشــم در همــدان ابــراز امیدواری 
کــرد راهکارهای نشســت هــای ایــن اجالس 
ثبــت جهانــی یکی از آثــار همدان را رقــم بزند.                                                                                                 
حسن محمدی  در ششمین نشست کمیته هماهنگی 
میــراث برای ثبت های زنجیره ای در کشــورهای 
مســیر جاده ابریشــم با بیان اینکه در این اجالس 
مباحــث تخصصی ارائه خواهد شــد که امیدواریم 
راهگشــای ادامه مجموعــه فعالیت های تخصصی 

باشــد، گفت: امیدواریم احیای جاده ابریشم آنطور 
که انتظار می رود پیش برود.

دبیر اجرایی اجالس جهانی راه ابریشم  با بیان اینکه 
همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین 
با بیش از ۱۸۰۰ جاذبه تاریخی و اسناد مثبته فراوان 
ایــن واقعیت را مورد تاکید قرار می دهد که همدان 
در مســیر جاده ابریشم و مسیر قدیم راه شاهی قرار 
داشته گفت: همدان به واسطه این امتیاز طی بیش از 
۴ هزار سال با مراودات تجاری فعالیت داشته است.
محمدی با بیان اینکه از ۱۸۰۰ اثر تاریخی در استان 
همدان ۱۰۶۰ اثر ثبت ملی شده است، گفت: تقاضا 
داریم با توجه به فرصت نشست جهانی راه ابریشم 
راهکارهایی ارائه شود تا به ثبت جهانی یکی از آثار 

همدان بپردازیم و به آن دست پیداکنیم.
دبیــر اجرایی اجــالس جهانی راه ابریشــم با بیان 
اینکه امیدواریم نشســت هــای اجالس جهانی راه 
ابریشــم در ثبت جهانی آثار همدان راهگشــا باشد 
و از  پتانسیل نشســت های این چنینی بهره ببریم، 
گفت: ظرفیت آثار تاریخی همدان مانند هگمتانه و 
غارعلیصدرباالست و امیدواریم فرصتی فراهم شود 

تا از دستاوردهای این نشست بهره مند شویم.

وی اضافه کرد: امیدوارم که دیدار از همدان با تمام 
جاذبه ها ی آن برای میهمانان اجالس خوب بوده و 
هموطنان خود را به سفر به پایتخت گردشگری آسیا 

و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین تشویق کنید.
 نماینده روسیه در این  نشست جهانی »راه ابریشم« 
نیــز  مطرح کرد : روســیه نهمین کشــور در ثبت 

سایت های تاریخی و فرهنگی »راه ابریشم«
رافایل - والیف  در نشســت جهانی »راه ابریشــم« 
با بیان اینکه در حال حاضر روســیه بر اساس تمام 
ســایت های ثبت شــده تاریخی و فرهنگی، نهمین 
کشور اســت گفت: بر اساس تصمیم دولتی باید از 

نظر ثبت ها کشور پنجم شویم.
در ششمین نشست کمیته هماهنگی معرفی میراث 
برای ثبت های زنجیره ای در کشورهای مسیر »جاده 
ابریشــم« با تقدیر از ایــران و برگزارکنندگان این 
نشست اظهار کرد: پنج سال است که نخستین مسیر 
قزاقســتان در میراث جهانی »راه ابریشم« ثبت شده 
است. وی با اشاره به وجود یکی از شهرهای روسیه 
در مســیر »جاده ابریشم« گفت: کشــور ما نماینده 
سایت های فرهنگی و تاریخی مختلفی است؛ روسیه 
بخشی از این جاده است و تنها در ابتدای این مسیر 

قرار دارد.
نماینده روسیه در نشست جهانی »راه ابریشم« با بیان 
اینکه در حال حاضر در زمینه سایت های ثبت شده 
تاریخی و فرهنگی، نهمین کشــور هستیم افزود: بر 
اساس تصمیم دولتی باید از نظر ثبت ها کشور پنجم 

شویم بنابراین باید در این حوزه کار کنیم.
وی با اشــاره به ایجاد کمیته هماهنگ کننده در این 
خصوص در روســیه تصریح کرد: جاده ابریشم ۴۹ 
منطقه را در بر دارد و انجام این کار برای ثبت سایت 

دشوار خواهد بود.
والیــف با تأکید بــر اینکه کارمــان را آغاز کردیم 
و می توانیــم برای ۱۰ ســایت دیگر نامزد شــویم 
خاطرنشــان کرد: در مورد مسیرهای دریایی بخش 
زیادی از روسیه در بخش آسیایی است اما با در نظر 
گرفتن اینکه بیشتر سایت ها در بخش اروپایی است 
و ســایت هایی طبیعی در آسیاست، باید قبول کنیم 

ثبت سایت کار دشواری است.
وی در پایــان با ابراز خوشــحالی از ارتباط با ایران 
آن را تأثیرگذار دانســت و گفت: روســیه یکی از 
کشــورهایي اســت که در دوران  مختلف بیشترین 

ارتباط را با این کشور داشته است.

 وجــود ســایتهای کوچکی چــون اقدامات 
کشــاورزی و مدیریت آب و حتــی قنات هایی 
که در کشــور ایران اســت، باید در جاده ابریشم 

مدنظر باشند.
معاون آســیا و اقیانوســیه مرکز میــراث جهانی 
یونســکو در حاشــیه ششمین نشســت کمیته 
هماهنگــی میراث برای ثبت هــای زنجیره ای 
در کشورهای مســیر جاده ابریشم با اشاره به 
مطالعات موردی و موضوعی از سوی اکوموس 
تاکید کرد: اکوموس از سال ۲۰۰۶ در این زمینه 

ورود پیدا کرده است.
جینگ فنگ با بیان این که نخستین مطالعه موضوعی 

اکوموس در مــورد جاده ابریشــم با 
هدف بررســی محدوده زمانی 

و جغرافیایی راه ابریشم بوده 
است، ادامه داد: در این زمینه 
مرکــز میــراث جهانی کار 

هماهنگی را آغاز کرد و خواستار تحویل مستندات 
راه ابریشم از سوی کشــورهای در مسیر آن شد. 
فینــگ تصریح کــرد: با چنین اقدامــی به عنوان 
نخســتین مطالعه کتابخانه ای 
و موضوعی کریدورها 
تحلیل  و  شناسایی 
مستندات آغاز شد.

وی بــا اشــاره به 
عنوان  موضوع  این 
این  مبنای  بر  کرد: 
مطالعــات ســایت 
های مختلف و حتی 

ســایت ها و بناهای تاریخی که کمتر مورد توجه 
بودند، مشخص شدند.

معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز میراث جهانی یونسکو 
بــا بیان اینکه چند نکته طــی این مطالعات مطرح 
شده اســت، تشریح کرد: ایجاد راه های بهتر برای 
کریدورهایی که از جاده اصلی راه ابریشم برخورد 
دارند و همچنین افزایش تعداد سایتها باید مدنظر 
باشــد.وی با ابراز تاســف بیان کرد: در خیلی از 
موارد اطالعات در مورد ســایت های فرهنگی و 

تاریخی مفقود بود و اطالعاتی وجود ندارد.
فنگ در این خصوص تاکید کرد: نباید تنها جاده 
های اصلی و بناهای اصلی پوشش داده شود بلکه 

سایتها و بخش های مغفول نیز باید دیده شود.
وی با اشــاره بــه این که برخــی از فعالیت ها و 
تجارت ها و تبادالت کاالیی منجر به تغییر چشم 
اندازهای جغرافیایی شــده اســت و باید بدان ها 
توجه داشته باشــیم، اظهار کرد: وجود سایتهای 
کوچکی چون اقدامات کشاورزی و مدیریت اب 
قنات  حتــی  و 
هایــی کــه در 
ایــران  کشــور 
باید در  اســت، 
ابریشــم  جاده 

مدنظر باشند.
معاون آســیا و اقیانوســیه مرکز میــراث جهانی 
یونســکو در این خصــوص به لــزوم توجه به 
حریم پروژه های مدنظــر پرداخت و گفت: باید 
به توپوگرافــی محیط توجه کنیم و تالش کنیم تا 
کریدورهــای میراث در برگیرنده بناهای بزرگ و 
کوچک بوده و به نوعی در کنار بناهای بزرگ برج 

و باروها و کاروان سراها نیز دیده شوند.
فنــگ در ادامه بر لزوم ایجــاد راه های بهتر برای 
تبادل داده ها در خصوص جاده هایی که به مسیر 
اصلی راه ابریشــم وصل می شوند، تاکید کرد و 

افزود: در این بین مستندسازی الزم است.
وی ادامــه داد: با توجه به عالقه ای که کشــورها 
برای نامزدی و امتداد جاده ابریشم دارند باید نکات 
مطروحه طبق مطالعه اکوموس از ســوی سوزا دنیر 
مدنظر باشد و کشــورها سایت های بالقوه خود را 

اعالم کنند.
فنــگ بر لزوم توجه به ارتباط جاده های زمینی و 
دریایی در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: 
برخی از جاده ها از ســوی امپراتوری ها و تجار 
توانمند ایجاد شــده اند و همان جاده ها محرک 
تجارت بوده اند بدین ســان جاده های سرویس 

دهنده به راه ابریشم نیز باید مدنظر 

دبیر اجرایی اجالس جهانی راه ابریشم:

ثبت جهانی شدن در همدان
 راهکار می خواهد

معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز میراث جهانی یونسکو : 

اطالعاتی از سایت های فرهنگی و تاریخی راه ابریشم نداریم


