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FATF ازطرح 
تا تصويب

بودجه را بايد از 
نفت خالص کرد

عمليات 
بازگشايي بلوار 
قدر در کوي 
خضرآغاز شد

ازدواج مشكلی 
با هزار درمان 
بی نتيجه
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يادداشت روز

2

چهلمین سال انقالب و
 فرصت های پیش رو

 این روز ها برنامه ها و فعاليت هایی را 
در سطح کشــور شاهد هستيم که از آن به 
عنوان مقدمات مراسم و آیين های چهلمين 
سال پيروزی انقالب اسالمی یاد می شود. 
ستاد بزرگداشت چهلمين سال انقالب نيز 
که در قالب کارگروه های مختلف فعاليت 
خود را آغاز کرده اســت، به دنبال اجرای 
برنامه هایی اســت که دهه فجر امســال 
متفاوت از قبل و به طور ویژه دیده شود. در 
نگاه نخست پيام این فعاليت ها و برنامه ها 

آن است.

يادداشت

7

هر دم از باغ بري مي رسد
 بــه گواهي تمــام اهالــي فوتبال چه 
آنان که مســتقيمًا دســتي بر آتش ورزش 
فوتبال دارند و چه کســاني که بازنشسته 
حرفــه فوتبال هســتند و یا دوســتدار و 
فوتبال  تيــم  این  فوتبالي اند،  تماشــاچي 
پاس از نخســتين روزهایي که به شهداي 
مظلوم همدان )هبه( شــد و با هزار منت 
و ژســت هاي سياسي وارد جامعه ورزش 
این اســتان گردید، دچار حاشيه است و 
به قولــي چه آن روزها که در اوج قدرت 
و جریان هــاي تند فوتبالــي در ليگ برتر 

کشورمان قرار داشت.

سرمايه گذاري228 میلیاردي در بخش کشاورزی

بررسی روند توسعه صنعت ريلی در کشور

همدان تا تهران با ترن

t

هوالبـاقي

انجمن تــاالسمي استــان همدان 

t

هوالبـاقی

کاشت حلـــزون شنــوايي 

جناب آقای 

 حبیب ا... موسوی بهـار
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكی استان همدان

 بدينوســيله بــا نهايــت و تأســف و تأثــر درگذشــت پــدر 
ــرم  ــواده محت ــي و خان ــت حضرتعال ــان را خدم بزرگوارت
تســليت عــرض نمــوده از درگاه خداونــد متعــال بــراي آن 
مرحــوم غفــران واســعه الهــي و بــراي جنابعالــي و تمامــي 

ــم. ــألت مي نمايي ــل مس ــر جمي ــدگان صب بازمان

t

انا هلل و انــا اليه راجعــون 

شهرام شیروانی - مدير هتل بین المللی باباطاهر

جناب آقای 

 دکترحبیب ا... موسوی بهار
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكی استان همدان

ــر مصيبــت وارده  ــا نهايــت تاســف و تأث  بديــن وســيله ب
را خدمــت حضرتعالــی و خانــواده محتــرم تســليت عــرض 
نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم غفران 
واســعه الهــی و بــرای جنابعالــی و بازمانــدگان صبــر جميل 

مســألت مــی نماييــم.

جناب آقاي 

دکتر حبیب ا... موسوي بهار 
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي استان همدان 

ــزرگ  ــل غــم ب تســليت واژه کوچكــي اســت در مقاب
شــما ضمــن عــرض تســليت مصيبــت وارده، از درگاه 
ــراي  ــرزش و ب ــوم آم ــراي آن مرح ــان ب ــزد من اي
ــالمتي  ــر و س ــدگان صب ــي بازمان ــي و تمام جنابعال

ــم. ــألت داري مس

t

انا هلل و انــا اليه راجعــون 

مدير عامــــل شرکت نیک فـــرجام- محمـــد مولــوی

جناب آقايان

دکتر سيد حبيب ا... موسوي بهار 
رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر سيد محمد جواد موسوی بهار
مديريت محترم هسته گزينش دانشگاه علوم پزشکی همدان

بدينوسيله با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را خدمت شما بزرگواران و خانواده هاي محترم تسليت عرض نموده از درگاه
 ايزد متعال براي آن مرحوم غفران و براي شما عزيزان و تمامي بستگان و بازماندگان صبر و سالمتي مسألت مي نماييم.

t

تسليت

جناب آقـای مهندس امیـرساکی 
مديرکل محترم منابع فیزيکی و طرح های عمرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

و ضمن  نموده  تسليت عرض  وبازماندگان  به شما  را  تان  گرامی  مادربزرگ  درگذشت 
آرزوی صبر، برای آن عزيز از دست رفته رحمت واسعه الهی خواستاريم.

دکتر مومن علی دارابی -مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند

t

تسليت

دکتر مومن علی دارابی-مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند

جناب آقای دکتر حبیب ا... موسوی بهار 
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

درگذشت پدر گرامی تان را به شما و بازماندگان تسليت عرض نموده و از خداوند بزرگ 
برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی خواستاريم.

 مدیــرکل راهــداری وحمــل ونقل 
جاده ای اســتان همــدان از اجرای طرح 
تُن کيلومتر ویژه ناوگان کاال در اســتان 

خبر داد.
راهداری  مدیــرکل  پناهنــده،  مصطفی 
وحمل ونقل جاده ای اســتان همدان در 
نشســت تعيين نرخ حمل بر اساس تن 
کيلومتر هــدف از اجرای ایــن طرح را 
یکسان سازی نرخ و ایجاد عدالت عنوان 
کرد و افــزود: از این پــس کرایه بار بر 
اساس مسافت و تناژ بار مشخص می شود 
و قطعا اجرای ایــن طرح رضایت مندی 
رانندگان بخش حمل بار را به دنبال دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان،  گزارش  به 
وی با اشــاره بــه اینکه اســتفاده از 
فرمــول تن- کيلومتر برای محاســبه 
خودروهــای  راننــدگان  دســتمزد 
ســنگين اجرایی شده اســت، اظهار 
از مطالبــات اصلی  داشــت: یکــی 
اجرای  سنگين  خودروهای  رانندگان 
محاســبه  برای  کيلومتر  تــن-  طرح 
در پرداخت دستمزدهایشــان بود که 
این مطالبه در دســتور کار ســازمان 

راهداری قرار گرفت.
پناهنده با بيان اینکــه قيمت نوع کاال بر 
روی قيمت حمل تأثيرگذار است، ادامه 

داد: ایــن طرح قطعاً دســتمزد رانندگان 
را افزایــش خواهد داد زیــرا که یکی از 
مهمترین مؤلفه های فرمول شاخص تن 
کيلومتر، هزینه های رانندگان اســت که 
براســاس وضع موجود محاسبه می شود 
و البته این موضوع قطعا موجب افزایش 

کرایه ها هم خواهد شد.
مدیرکل راهداری اســتان همــدان ابراز 
داشت: تعيين نرخ حمل باید دربرگيرنده 
تمامی آیتم ها شــامل استهالک، سرمایه 
اوليه، مســافت، تناژ راه، جذابيت سفر و 

مواردی از این قبيل باشد.
این مســئول یاداور شد: پارامترهایی هم 

مانند سردسير یا گرمســير بودن منطقه، 
صعب العبور بودن، کاربری های خاص، 
مواد خطرناک، هزینه الستيک، سوخت، 
استهالک خودرو، قطعات یدکی و شاگرد 
راننده و بسياری موارد دیگر نيز در تعيين 

نرخ نهایی اثرگذار است.
مدیرکل راهــداری وحمل ونقل جاده ای 
استان همدان تأکيد کرد: به طور کلی تنـ  
کيلومتر به معنی کشف ميزان قيمت حمل 
یک محموله از یک مبدأ به مقصد است.

گفتنی است، هم اگنون در استان همدان 
13 هــزار و 500 کاميــون در حوزه کاال 

فعاليت دارند.

 گروهــی از مدیران اســتان همدان با 
حضور در بيمارستان قلب فرشچيان، والدت 
حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار را 

به این قشر زحمتکش تبریک گفتند.
بــه گــزارش خبرنــگار همدان پيــام، 
نماینــده  حاجی بابایــی  حميدرضــا 
رضــا  فامنيــن،  و  همــدان  مــردم 
قياســی مشــاورعالی اســتاندار، مهــرداد 

ــی  ــور اجتماع ــرکل ام ــر مدی ــادری ف ن
طاقتــی  ا...  نصــرت  اســتانداری، 
احســن رئيــس کانــون کارآفرینــان 
اســتان، مهــرداد حمــزه مدیرعامــل 
خانــه مطبوعــات اســتان، یــدا... طاقتــی 
احســن نایــب رئيــس خانــه مطبوعــات 
ــی از  ــام و گروه ــدان پي ــردبير هم و س
مدیــران فرهنگــی و اجتماعــی اســتان با 

همراهــی دکتــر جليلــی معــاون درمــان 
ــا  ــدان، ب ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل دانش
اهــدای گل و هدایایــی بــه جامعــه 
والدت  همــدان  اســتان  پرســتاری 
حضــرت زینــب کبــری و روز پرســتار 

ــد. ــک گفتن را تبری
در این مراســم از مشــقت  های شغل 
پرســتاری و مواهب خداپســندانه آن 

و اهميت وجدان کاری در این شــغل 
خطير یاد شــد و به مقام شامخ این قشر 

زحمتکش ارج نهاده شد.
این جمــع از مدیران همچنين در اثنای 
این مراسم به عيادت از بيماران بستری 
در بخش های مختلف بيمارستان قلب 
فرشــچيان پرداخته و برای آنان آرزوی 

شفای عاجل کردند.

مدیرکل راهداری همدان خبر داد

اجرای طرح ُتن کیلومتر در استان همدان

حضور مديران در بیمارستان فرشچیان و تبريک روز پرستار

توزيع 30 میلیون 
لیتر مواد سوختی 
به کشاورزان
روســتایی  تعــاون  اداره  رئيــس   
شهرســتان کبودرآهنگ یکی از وظایف 
شبکه تعاون روستایی را خدمات رسانی 
به روستایيان برشمرد وگفت: در 9 ماهه 

سال 39 ميليون ليتر مواد سوختی مورد 
نياز کشــاورزان و خانوارهای روستایی 
توســط شــرکتهای تعاون روستایی در 

سطح شهرستان توزیع شده است .
بــا  مقــدم در گفت وگــو  دليــری 
ایســنا، بــا تأکيــد بر اینکه شــبکه 
تعاون روســتایی بــه عنوان بازوی 
اجرایی جهاد کشــاورزی  و بخش 
می شــود،  محســوب  کشــاورزی 

مقدار  ســال جاری  در  اظهارکــرد: 
4132 تــن انواع کــود و یک هزار 
بــذور گندم و  انواع   تــن   686 و 
جو در بين کشــاورزان کبودرآهنگ 

است.  شده  توزیع 
وی از توزیــع 3 هــزار و 840 تن آرد 
خانه پزی در بين اهالی روســتاها خبر 
داد و افــزود: ایــن اقدام در راســتای 
خدمت رسانی به روستاهای فاقد نانوایی 

انجام گرفته است. 
آسيب شناســی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  شــرکت ها  کارآمدســازی  و 
ــوزش ارکان  ــده، آم ــای زیان اتحادیه ه
همچنيــن  و  تشــکل ها  کارکنــان  و 
افــزود:  واحدهــا،  حسابرســی 
ایــن  فعــال  تعاونــی  شــرکت   26
ــورد حسابرســی ســاليانه  شهرســتان م

گرفته انــد. قــرار 

 CNC
منبت کاران 
مالير را 
بیکار کرد

7

2

8

شورای شهر با 5راي ممتنع و 5راي موافق و يک راي مخالف 
کار را به هيأت انطباق سپرد

شوراي شهر 
برسردوراهي

تصميم استاندار براي سرانجام پاس چه خواهد بود؟

بازگشت پاس جدي تر از همیشه
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29 درصد ارزش افزوده استان 
در بخش کشاورزی است

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 29 درصد ارزش افزوده 
استان در بخش کشاورزی است که در این زمينه 500 تشکل و تعاونی در استان 
فعال است.رضوانی جالل، با بيان اینکه  26 درصد اشتغال به کشاورزی مربوط 
است افزود: 29 درصد ارزش افزوده استان در بخش کشاورزیاست و با توجه به 
محدودیت های بخش توليد، با حضور کشاورزان پيشرو در همدان که از سرمایه 
های این بخش هســتند، امسال نيز 6 کشاورز برتر در کشور از همدان انتخاب 
شــد به دنبال تامين امنيت غذایی مردم هســتيم.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، وی با بيان اینکه در ســطح اســتان باید فضای رقابتی برای جذب منابع 
در حوزهاشتغال زایی و روستایی ایجاد شود گفت: در این زمينه بيش از سهميه 

تعيين شده پرونده در بخش کشاورزی به بانک ها معرفی کرده ایم.

سامانه بارشی از فردا وارد همدان می شود 
 کارشــناس اداره کل هواشناســی همدان با بيان اینکه آسمان استان امروز 
نيمه ابری، گاهی همراه با وزش باد مالیم است گفت: با ورود سامانه بارشی از 

فردا در برخی از ساعات شاهد بارش برف و باران خواهيم بود.
محمدحسن باقری شــکيب به فارس گفت: با ورود سامانه بارشی از امروز در 

برخی از ساعات شاهد بارش برف و باران خواهيم بود.
وی با بيان اینکه شدت سامانه بارشی در ساعاتی از یکشنبه شب و روز دوشنبه 
آغاز می شود گفت: روز دوشنبه به دليل شدت بارش ها شاهد آبگرفتگی معابر و 

اختالل در رفت و آمد وسائل نقليه خواهيم بود.
وی با بيان اینکه از مسافران تقاضا می شود در هنگام سفر وسایل ایمنی به همراه 
داشته باشند خاطرنشان کرد: رانندگان می توانند آخرین اطالعات راهداری را از 

شماره تلفن 141 و سامانه پيامکی 1000141 کسب کنند.

مونوکسیدکربن باز هم قربانی گرفت
 فرمانده انتظامی شهرستان همدان از مرگ یک مرد ميانسال بر اثر گاز گرفتی 
خبر داد.جمشــيد باقری با اعالم این خبر افزود: روز گذشته گزارشی مبنی بر 
گاز گرفتگی فردی در خانه باغ واقع در سوالن به عوامل کالنتری 17  داده شد.

وی ادامه داد: این گزارش توســط یک شهروند به عوامل پليس داده شد که با 
توجه به تالش های این مرد ميانسال برای رهایی از آن وضعيت، تالش های او 
ناکام ماند.باقری به ایسنا گفت: عوامل پليس و تيم های امدادی پس از اطالع در 

اسرع وقت در محل حاضر شدند اما متاسفانه او جان باخته بود.
وی خاطر نشان کرد: با حضور بازپرس کشيک و پليس آگاهی، برای تحقيقات 
بيشتر، جسد وی به پزشکی قانونی منتقل شد.فرمانده انتظامی شهرستان همدان 
در پایان توصيه کرد: وسایل و سيستم گرمایشی باید استاندارد باشد و شهروندان 

با رعایت نکات ایمنی می توانند از این قاتل خاموش در امان باشند.

چهلمین سال انقالب و
 فرصت های پیش رو

 این روز ها برنامه ها و فعاليت هایی را در ســطح کشــور شاهد 
هستيم که از آن به عنوان مقدمات مراسم و آیين های چهلمين سال 

پيروزی انقالب اسالمی یاد می شود. 
ستاد بزرگداشت چهلمين سال انقالب نيز که در قالب کارگروه های 
مختلف فعاليت خود را آغاز کرده است، به دنبال اجرای برنامه هایی 
است که دهه فجر امسال متفاوت از قبل و به طور ویژه دیده شود. 
در نگاه نخست پيام این فعاليت ها و برنامه ها آن است که چهلمين 
سال پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی در فضایی متفاوت و با شور 
و حرارت خاصی همراه خواهد بود و مردم حضور باشــکوهی در 

آن خواهند داست.
 به طــور طبيعی چنين نگاهی در چهل ســالگی انقالب باید دنبال 
شود، اما در چنين شرایطی که 4 دهه از پيروزی انقالب را پشت سر 
گذاشــته ایم، مباحث مهم دیگری نيز مطرح است که اتفاقا ایام دهه 
فجر امســال فرصت مناســبی برای طرح آنها و البته پيگيری مستمر 

در طول زمان است. 
تبيين درســت، واقــع بينانه، منصفانه و بــه دور از هرگونه افراط و 

تفریط دستاوردهای انقالب اسالمی از جمله این مباحث است. 
ــه  ــت، چراک ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس ــوع از اهمي ــن موض ای
فضاســازی هــا و شــبهه افکنــی هــای دشــمنان از یکســو و غفلــت 
از برخــی مســائل در داخــل از ســوی دیگــر باعــث شــده تــا نســل 
هــای جدیــد آنطــور کــه بایــد و شــاید نتواننــد پاســخ هــای کافــی 

در خصــوص دســتاوردهای انقــالب دریافــت کننــد. 
بــدون تعــارف بایــد گفــت کــه بخــش عمــده ای از موفقــت هــا 
و دســتاوردهای نظــام در حــوزه هــای مختلــف بــه دليــل مــوارد 
پيــش گفتــه یــا پنهــان مانــده و یــا درســت تبييــن نشــده اســت. 
ــه حاصــل  ــالب اســالمی ک ــالگی انق ــل س ــتانه چه ــروز در آس ام
خــون پــاک شــهدا و رشــادت هــای ایثارگــران اســت، الزم اســت 
ــق و روشــن دســتاوردهای  ــن دقي ــرای تبيي ــری ب گام هــای موثرت

ــالب برداشــته شــود. انق
 نکتــه دیگــری کــه امــروزه جــزو ضــرورت هــای جامعــه اســت، 
ــدف  ــا ه ــف ب ــای مختل ــوزه ه ــی در ح ــيب شناس ــی آس نوع
ــی نظــام و پيشــرفت  اصــالح امــور و همــوار نمــودن مســير تعال

کشــور اســت. 
ــران  ــگان و صاحــب نظ ــی رود نخب ــار م ــن خصــوص انتظ در ای
دلســوز نظــام بایــد نــگاه دقيــق علمی خــود مباحــث را موشــکافانه 
و واقــع بينانــه مطــرح و از آن طــرف کارگــزاران و دســت 
ــور در  ــالح ام ــری و اص ــر نقدپذی ــی ب ــگاه مبتن ــا ن ــدرکاران ب ان
ــير  ــروزه در مس ــه ام ــد ک ــکالتی برآین ــع و مش ــع موان ــدد رف ص

ــرار دارد.  ــالب ق انق
چهلمين ســال پيروزی انقالب اسالمی عالوه بر اینکه فرصتی برای 
نشان دادن عظمت و شکوه نظام جمهوری اسالمی است و آیين های 
ویژه آن باید متفاوت از ســال های قبل باشد، فرصت مناسب تری 
برای آغاز روند متفاوتی است که در آن هم دستاوردهای انقالب به 
درستی و مبتنی بر واقعيات موجود برای افکار عمومی به ویژه نسل 
جدید تبيين شــود و هم حرکت های خوبی در جهت نوعی آسيب 
شناســی و شناسایی بهتر نقاط قوت و ضعف شکل بگيرد تا قوام و 
دوام نظام جمهوری اســالمی بيش از پيش تضمين شــود و جامعه 
اسالمی ما بالنده تر و پویاتر از پيش در مسير آرمان های بلند انقالب 

به حرکت خود ادامه دهد.

رئيس سازمان تبليغات همدان:
بیشتر کاستی های جامعه به دلیل 

فاصله گرفتن از اسالم است
 رئيس سازمان تبليغات اسالمی استان همدان گفت: بيشتر کاستی های 
موجود در جامعه به علت فاصله گرفته از مبانی اسالم است و هم اینک 

با محوریت مبانی اسالم به موضوعات و مسائل پرداخته نمی شود.
 حجت االســالم علی دشتکی با بيان اینکه در پرداختن به جایگاه علوم 
غفلت شده است، مخالفت با بهره گيری از ابزارهایی نوین را مخالفت با 

توصيه های اسالم، آیات قرآن و خداوند دانست.
وی به ایرنا گفت: احادیث و آیات مختلفی بر سعادت بشر در صورت 
دسترســی به عرصه های مختلف از طریق علم اشــاره شده که موید 

جایگاه علم از منظر توحيد، قرآن و اسالم است.
رئيس سازمان تبليغات اسالمی استان همدان مثال زد: آیا فعاليت های در 
حوزه مجازی و استفاده از ابزار و امکانات امروزی از مصادیق بارز علم 
هســتند یا نيستند؟ به طور حتم هستند پس چرا برخی ناخواسته اقدام 
به مخالفت با این ها کرده و نتيجه آن مخالفت با قرآن و خداوند است.

پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد بدهی زندانیان 
جرائم غیرعمد در همدان

 مدیر ســتاد دیه اســتان همدان گفت: در 9 ماهه امسال 188 نفر از 
زندانيان نيازمند جرائم غير عمد با بيش از 10 ميليارد تومان بدهی آزاد 

شده اند.
یدا... روحانی منش، مدیر ســتاد دیه استان همدان اظهار داشت: امسال 
188 زندانی نيازمند جرائم غير عمد به کمک ســتاد دیه آزادشده اند که 

این افراد 10 ميليارد و 394 ميليون و 759 هزار تومان بدهی داشته اند.
به گزارش خبرنگاران جوان، وی بيان کرد: از این تعداد 9 نفر محکوميت 
دیه، 158 نفر محکوميت مالی و 22 هم محکوميت مهریه و نفقه داشته اند 

که به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
روحانی منش با بيان اینکه 10 نفر از این افراد را زنان تشکيل می دهند، 
افزود: شرکت های بيمه هم 114 ميليون تومان برای مجموع تصادف ها 
پرداخت کرده اند.وی بيان کرد: با ارسال پرونده های دیه واجد شرایط به 
صندوق تأمين خسارت های بدنی و گرفتن 85 ميليون و 890 هزار تومان 
هم تعدادی از مددجویان آزادشده و 877 ميليون و 578 هزار تومان هم 

به صورت اعسار به تقسيط تأمين و پذیرفته شده است.

افزايش آمار طالق در فامنین زنگ خطر است

 مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان گفت: کاهش آمــار ازدواج و 
افزایش طالق در شهرستان فامنين زنگ خطر بزرگی محسوب می شود 
که اگر بيشتر از این غفلت کنيم کانون خانواده در جامعه متزلزل می شود.

 به گزارش ایرنا، محســن جهانشير در ستاد ســاماندهی امور جوانان 
شهرســتان فامنين اظهار داشــت: افزایش طالق هشــدار جدی تلقی 
شــود چرا که با از بين رفتن کانــون خانواده جامعه نيز پویایی خود را 
از دســت می دهد.مدیرکل ورزش و جوانان همدان تاکيد کرد: باید با 
همدلی و برنامه ریزی هدفمند مانع از رشد معضالت اجتماعی همچون 
طالق شویم.جهانشير بيان کرد: امروزه مسئوالن اجرایی باید برای امور 
جوانان برنامه ریزی مناسبی داشته باشند چرا که ما در مقابل دغدغه ها 
و معضالت جوانان مســئول هستيم و کم کاری ها مشکالت زیادی را 

برای جوانان ایجاد می کند.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان از مسئوالن اجرایی شهرستان فامنين 

خواست در سپردن کارها به  جوانان انعطاف بيشتری نشان دهند.
وی افزود: در کارها و امور اجرایی شهرســتان ها باید به جوانان اعتماد 
بيشــتری شود و در برون سپاری کارها به جوانان نخبه و سازمان های 

مردم نهاد توجه ویژه ای صورت بگيرد.
جهانشــير با بيان اینکه وضعيت استان در تعداد سازمان های مردم نهاد 
مطلوب است، افزود: سمن ها به خوبی می توانند پل ارتباطی بين مردم 
و حاکميت باشــند و بسياری از مسائل و مشکالت را از بخش دولتی 
خارج کنند.ستاد ســاماندهی امور جوانان فامنين با دستور کار بررسی 
وضعيــت طالق و ازدواج و تســهيالت ازدواج در ســالن اجتماعات 

فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

1- تراکنش های موبایلی مســدود شده اســت. گفته می شود بانک 
مرکزی به شرکت های شــبکه پرداخت اعالم کرده است تا هرگونه 
پرداخت از طریق تلفن همراه را که به نام صاحب حســاب نيســت 
مســدود کنند. گویا با ایــن تصميم هرگونه تراکنــش موبایلی فقط 
درصورتی امکان انجام خواهدداشت که سيمکارت وحساب هردوبه 

یک نام باشند.
2-  خانوارهای محروم سبد حمایتی  مازاد دریافت می کنند. گفته  می 
شــود با دستور رئيس جمهوری قرار است 2 نوبت دیگر سبد کاالی 

حمایتی برای مددجویان کميته امداد پرداخت شود.
گویــا این پرداخت عــالوه برافزایش 20 درصدی مســتمری ها می 
باشد.گفتنی است دولت برای حمایت از اقشارآسيب پذیر در بحران 

اقتصادی سبدهای را به صورت نقدی پرداخت می کند.
3-معرفی معاونان استانداری به دهه فجر نمی رسد. گفته می شود علی 
رغم گذشت بيش از یک ماه از تغيير استاندار معاونان استاندار منصوب 
نشده اند. گویا دليل این تاخير تعلل وزارت کشور می باشد . گفته می شود 

برخی اعمال نفوذها در تصميم گيری بی تاثير نبوده است.
گفتنی اســت با انتصاب معاون سياســی به ســمت اســتانداری و 
بازنشستگی معاون پشتيبانی 2 پســت حساس دراستان با سرپرست 

اداره می شوند.

 راي ممتنع اصــالح طلبان با یک راي 
مخالف و 5راي موافق بازگشت مولوي به 
شــورا را به هيأت انطباق موکول کرد. بر 
همين اساس شوراي اسالمي شهر همدان 
پس از کــش و قوســهاي دوماهه غيبت 
ابراهيم مولوي رئيس ســابق و عضو شورا 
را کــه  داراي تایيدیه بنياد شــهيد مبني بر 
مرخصي استعالجي بود را غيرموجه اعالم 

کرد.
صبح دیروز )یکشــنبه( در صحن شورای 
شــهر همدان موجه و یــا غير موجه بودن 
غيبت ابراهيــم مولوی مــورد بحث قرار 
گرفــت. در نهایت با توجه به اســتعالم از 
بنياد شــهيد و پاسخ ارســالی از این بنياد 
تعدادی از اعضای شورا پاسخ داده شده را 
قانع کننده ندانستند که این مصوبه به کميته 

انطباق فرمانداری همدان ارسال می شود.
کامران گردان، رئيس شورای شهر همدان 
با بيان اینکــه در تاریخ 17 دی ماه از بنياد 
شهيد اســتعالم و در 18 دی ماه پاسخ آن 
داده شــد، بيان کرد: موجه و غير موجه آن 

باید توسط اعضای شورا مشخص شود.
وی گفت: در ماده 26 قانون شــوراها آمده 
عضوی که 6 جلسه متوالی و یا 12 جلسه 
غير متوالی حضور نيابد به تشخيص شورا 
موجه یا غير موجه بودن آن اعالم می شود.

عضو سابق شورای اســالمی شهر همدان 
نيز گفت: نامه بنياد شــهيد اعالم کرده که 
چه اتفاقی رخ داده است، با توجه به اینکه 
یک ماه با مرخصی بنده موافقت کردند. در 
ماه دوم شورا موافقت کرده است اما کميته 

انطباق موافقت نکرده است.
ابراهيم مولوی افزود: با تقدیم این اسناد و 
مدارک خواستار بررسی و اعالم نظر درباره 
موجــه و یا ناموجه بودن عدم حضور بنده 

بوده است.
وی با بيان اینکه هيچ انگيزه شخصی برای 
حضور در شورا ندارم بيان کرد: هدفم دفاع 
و صيانت از رأی مــردم و دفاع از آبروی 

خودم است.
عضو سابق شورای اسالمی شهر همدان با 
اشــاره به اینکه آنچه قانون می گوید مورد 
نظر بنده است، ادامه داد: با توجه به مصوبه 
خودتــان که 75 روز مرخصی دادید امروز 

83 روز شده است.
جواد گياه شــناس، عضو شــورای اسالمی 
شهر همدان نيز با بيان اینکه نامه اول بنياد 
شــهيد و دوم دو بحث متفــاوت را اعالم 
می کند، گفــت: نامه بنياد شــهيد ناظر به 

مستندات نيست.
وی افزود: آقای مولوی در نامه خود اعالم 
می کنــد که از 15 مهرماه تــا 9 دی ماه در 
مرخصــی اســتعالجی و درمانی خارج از 

کشور حضور داشته اند.
گياه شناس با اشــاره به اینکه آقای مولوی 
برای حل مشــکل پروتز به آلمان مراجعه 
کردند خاطرنشــان کرد: شــرکت اتوبوک 
یک شرکت سازنده پروتز است که به طور 
کامــل در گواهی خود توضيح داده که چه 

اقداماتی را انجام داده است.
وی با تأکيد بــر اینکه آقای مولوی در این 
شــرکت از 19 مهرماه تا 9 آبان ماه سال 97 
حضور داشــتند که با مرخصی اوليه ایشان 
مطابق اســت افزود: مطابق نامه کميسيون 
اعزام به خارج برای همين منظور صورت 
گرفته است و باید او بالفاصله پس از اتمام 

این مسأله به ایران مراجعت می کرد.
عضو شورای اسالمی شــهر همدان ادامه 
داد: در دوره اول مرخصی همه کارها انجام 
شده است و 6 روز بعد فرصت داشت که 

به ایران بازگردد.
وی بــا بيان اینکه یــک گواهی از کلينيک 
اعصــاب به زبان آلمانی نيز توســط آقای 
مولــوی برای توجيه ادامــه مرخصی ارایه 
شــده اســت، خاطرنشــان کرد: اما تاریخ 
مراجعــه آقای مولوی به ایــن کلينيک 29 
آبان ماه اســت که یعنــی 20 روز پس از 
اتمام کار شــرکت اتوبوک به این کلينيک 

مراجعه شده است.
گياه شناس گفت: در گواهی به زبان آلمانی 
آمده که آقای مولوی برای مسایل اعصاب 
مراجعه نکرده بلکه ایشان گفته است که در 

ســال 2007 یک عمل جراحی انجام داده 
اســت و یک پروتز به کار بردم که بررسی 
شود و نه مسایلی که در صحن شورا توسط 

ایشان مطرح شد.
وی اظهار کرد: در این گواهی آمده که پسر 
آقای مولوی مواردی را به کلينيک به زبان 
انگليســی ایميل کرده و خواســته است تا 
کلينيک به بررسی این مسائل بپردازد؛ یعنی 
بررســی آنها مورد درخواست خود آقای 

مولوی بوده است.
مولوی، عضو ســابق شــورای  ابراهيــم 
اسالمی شــهر همدان ادامه داد: بنياد شهيد 
شهرســتان ها معاونت تخصصــی درمانی 
ندارنــد و نامه را به اســتان ارجاع دادند، 
نامه توســط معاونت بهداشــت و درمان 
اســتان همدان امضا شــده اســت.وی با 
اشــاره به اینکه بنده بــرای پروتز به آلمان 
مراجعه کردم خاطرنشان کرد: اما درد آالرم 
نمی دهد، مشــکالتی ایجاد شد و اسناد و 
مدارک ارایه شده و من دنبال تفریح نبودیم.

عضو سابق شورای اسالمی شهر همدان با 
بيان اینکه در درخواست اوليه هم فرصت 
مطالعاتــی و درمانی ذکر کــردم گفت: با 
توجه به اســناد و مــدارک و تأیيدیه بنياد 
تصميم گيــری کنيــد و ای کاش بنده فقط 
اســناد و مدارک را به بنيــاد می دادم اما به 
دليل شفافيت به صحن شورا عرضه کردم.

رضوان سلماســی، عضو شورای اسالمی 
شــهر همدان نيز با بيان اینکه چطور یک 
روزه بنياد شــهيد پاسخ شورا را داده اس، 
گفت: در حالی که برای توجيه یک غيبت 
کميسيون پزشکی مدت زمان بيشتری نياز 

است.

وی با اشــاره به اینکه پاســخ بنياد شهيد 
به سؤاالت ما پاســخ نمی دهد افزود: نامه 
بنياد شــهيد باید به تشــریح کامل بيماری 

می پرداختند.
رحيمی فر بــا بيان اینکه نامه بنياد شــهيد 
کفایــت می کنــد تصریح کــرد: نامه یک 
مرجعيت حاکميتی را نمی توان زیر ســؤال 

برد.
سيدمســعود عســگریان، عضو شــورای 
اسالمی شــهر همدان با بيان اینکه برای ما 
نامه های کشور آلمان مالک نيست و مالک 
بنياد شهيد اســت ادامه داد: برای 45 روز 
مرخصی 53 روز مدارک پزشــکی آورده 
است.وی با اشاره به اینکه بحث جایگزینی 
شــورا را مردد کرده است خاطرنشان کرد: 
نامه بنياد شــهيد برای ما مســتند است و 
باید بــا توجه به نظر خودمان موجه یا غير 
موجه بودن آن را تعييــن کنيم و به کميته 
انطباق ارسال شود و مدارک بيشتر در آنجا 

خواسته شود.
 اکبر کاووسی اميد عضو دیگر شورای شهر 
همدان با بيان اینکه قســم خوردیم که بر 
مدار حق حرکت کنيم اظهار کرد: 15 آبان 
ماه خودمان تأیيد کردیم که ایشان ماه دوم 
مرخصی را طی کند.وی افزود: ما در تاریخ 
15 آبان ماه با مرخصی آقای مولوی با 10 
رأی موافقــت کردیم و بــه دليل جانبازی 
ایشــان ویژه نــگاه کردیم.عضو شــورای 
اسالمی شــهر همدان تأکيد کرد: نامه یک 

ارگان رسمی برای من حجت است.
حال باید مولوي و شوراي شهر منتظر نظر 
هيأت انطباق براي مانــدن و یا رفتن گياه 

شناس در شورا باشند.

نماينده مردم نهاوند 
در خانه ملت:

بودجه را باید از 
نفت خالص کرد
 نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای 
اســالمی گفت: نظام بودجه ریزی کشــور 
را باید بر اســاس صادرات و اخذ ماليات 
عادالنه پی ریزی کرد و ســهم نفت را به 

حداقل رساند.
حسن بهرام نيا با بيان اینکه بودجه سال 98 

دولت برای شــرایط خاص کشور به ویژه 
تحریم ها مناسب نبود و برای شرایط عادی 
بسته شده بود اظهار کرد: بنابراین با توصيه 
مقام معظم رهبری بودجه توســط دولت 

تغيير و تقدیم مجلس شد.
وی بــا بيــان اینکه از 440 هــزار ميليارد 
بودجه به 407 هــزار ميليارد کاهش یافت 
و با شــرایط روز منطبق شد افزود: بودجه 
کشــور ما بر منابع نفتی استوار است و بر 
توليد مواد غير نفتــی، صادرات آن و البته 
اخذ ماليات و عوارض گمرکی بسته نشده 

و سهم آن اندک است.

نماینــده مردم نهاوند در مجلس به فارس 
گفــت: اگر ميزان پرداخت ماليات عادالنه 
باشــد به طوری که نه به مودی ظلم شود 
نه دولت، می توان بودجه کشــور را تعيين 

کرد.
وی با اشــاره به اینکه در کشور 30 درصد 
فرار مالياتــی داریم ادامــه داد: برای حل 
مشکل فرار مالياتی باید فکری عاجل شود.

بهرام نيا خاطرنشــان کرد: معافيت مالياتی 
برای صــادرات در حالی باید اجرا شــود 
که ارز حاصل از آن به کشــور بازگردد در 
حالی که بخش عمده ای از ارز خارج شده 

به کشور بازنگشته است.
وی بــا بيان اینکه نظــام بودجه بندی باید 
اصالح شود گفت: نباید فقط نفت بفروشيم 
و صرف امور کشور شود که به هيچ عنوان 
هم مناســب نيست، باید نظام بودجه ریزی 
کشور بر مبنای صادرات و دریافت عادالنه 

ماليات پایه گذاری شود.
نماینده مردم شهرســتان نهاوند در مجلس 
شورای اســالمی با بيان اینکه در راستای 
صادرات نفت به حداقل برسد اظهار کرد: 
در این صورت نظام برنامه ریزی با تکانه ها 

با بن بست مواجه نخواهد شد.

 معــاون مشــارکت های مردمــی اداره 
بهزیســتی اســتان همدان گفت: امســال 
308 ميليون و 200 هزار تومان تســهيالت 
بالعوض برای مسکن مددجویان بهزیستی 

پرداخت شده است.
حميدا... فارسی در خصوص اقدامات حوزه 
مسکن مددجویی این ســازمان اظهار کرد: 
طرح خرید مســکن برای افراد معلول فاقد 
مسکن در مناطق شهری و روستایی از سال 
93 آغاز شده و امسال  سهميه خرید مسکن 
مددجویان دو معلوليتی روستایی 229 است.

وی افزود: از سهميه ایجاد شده 161 نفر با 
وارد شدن در ســامانه بنياد مسکن ثبت نام 
کرده انــد و 148 نفر از این تعداد تاکنون به 
بانک هــای عامل برای گرفتن تســهيالت 

معرفی شــده اند که از این تعــداد 122 نفر 
توانسته اند قرارداد منعقد کنند.

معاون مشارکت های مردمی اداره بهزیستی 
همــدان به فارس گفت: خرید و ســاخت 
خانه های مددجویی برای معلوالن بهزیستی 
شــامل ســه مرحله متفاوت اســت که در 
مرحله اول 100 نفر، در مرحله دوم 90 نفر 
و در مرحله ســوم 83 نفر اقدام به ساخت 
مســکن مددجویی کرده انــد و تاکنون 69 
نفر توانســته اند پایان کار مسکن مددجویی 
بگيرنــد.وی با بيان اینکه ســهميه خرید و 
ساخت مســکن مددجویی ســال گذشته 
130 بوده و در ســال جاری به سهميه 229 
مسکن مددجویی رسيده است گفت: امسال 
با افزایش تقاضای تحویل مسکن مددجویان 

معلول تعهد ساخت مســکن مددجویی تا 
100 سهميه افزایش یافته است.

فارسی خاطرنشان کرد: در ساخت و خرید 
مســکن برای مددجویان، بنياد مستضعفان 
10 ميليــون تومــان، بهزیســتی 6 ميليون 
تومان و بنياد مسکن انقالب 2 ميليون یعنی 
در مجمــوع 18 ميليون تومان تســهيالت 
بالعوض به معلوالن از سوی این دستگاه ها 

داده شده است.
وی در خصــوص مســکن تک معلولــی 
روستایی و زنان سرپرست خانوار روستایی 
نيز بيان کرد: از ســال 93 تــا به امروز 375 
ســهميه در این بخش داشــته ایم که از این 
تعداد 259 نفر از مددجویان در سامانه ثبت 
نام کرده اند و 259 نفر نيز به بانک های عامل 

معرفی شده اند.
معاون مشارکت های مردمی اداره بهزیستی 
همــدان اضافــه کــرد: از 259 مددجوی 
معرفی شده به بانک های عامل 201 قرارداد 
منعقد شــده و تا به امــروز در مرحله اول 
155 متقاضــی، مرحله دوم 144 متقاضی و 
مرحله سوم 130 متقاضی مسکن مددجویی 
داشــته ایم و تا بــه امروز نيــز 100 نفر از 
مددجویان توانســته اند پایــان کار دریافت 
کنند. وی یادآور شــد: به متقاضيان مسکن 
تک معلولی روستایی نيز از سوی بهزیستی 
8 ميليــون تومــان تســهيالت بالعوض با 
بعد خانوار،  ســنجش شــرایطی همچون 
شدت معلوليت و درآمد خانواده ها پرداخت 

می شود.

معاون مشارکت های مردمی اداره بهزيستی همدان مطرح کرد

پرداخت 3۰8 میلیون تسهیالت بالعوض برای مسکن مددجويان بهزيستی

شورای شهر با 5راي ممتنع و 5راي موافق و يک راي مخالف کار را به هيأت انطباق سپرد

شوراي شهر بر سر دوراهي

رئيس دانشگاه بوعلی:
محدوديتی برای جذب دانشجوی خارجی 

در همدان وجود ندارد
 رئيس دانشــگاه بوعلی سينای همدان گفت: محدودیتی برای 
جذب دانشجوی خارجی در چارچوب دانشگاه دی هشت در این 

استان وجود ندارد.
 دکتر یعقوب محمدی فر در نشست روسای دانشگاه ها با استاندار 
همدان اظهار داشت: فعال سازی دانشگاه دی هشت قطعی شده و 

قبل از مهرماه سال آینده نسبت به ثبت نام اقدام می شود.
وی اضافه کرد: مکاتبه الزم با کشــورهای بزرگ اسالمی مالزی، 
اندونزی، پاکستان، نيجریه، ترکيه، مصر و بنگالدش برای بورسيه 
دانشجو در همدان اقدام شــده و در این زمينه محدودیتی وجود 

ندارد.
به گزارش ایرنا، محمدی فر بيان کرد: افزایش دانشجویان خارجی 

یکی از مهمترین رویکردهای دانشگاهی استان همدان است.
استاندار همدان نيز با تاکيد بر توجه جدی به دانشگاه بين المللی 
دی هشت گفت: از تمام ظرفيت های دانشگاهی استان در افزایش 

جذب دانشجویان خارجی باید استفاده شود.
سيدسعيد شاهرخی افزود: تاسيس دانشگاه بين المللی دی هشت 
یکی از مهمترین برنامه های حوزه علمی و دانشــگاهی اســتان 

همدان است.
وی خاطرنشــان کرد: سایر دانشگاه ها نيز همانند دانشگاه بوعلی 
سينا باید پيگيری الزم در جذب دانشجوی خارجی را داشته باشند.

سال گذشته سران ُدَول کشــورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی دی هشــت بــرای ایجاد یک دانشــگاه بين المللی هم 
پيمان شــدند. تقویت همکاری های علمی و فناوری ميان دولت 
های عضو مهمترین هدفی بود که آنها از تاســيس این دانشــگاه 
دنبال کرده و در چشم اندازی گسترده تر در پی تحقق همزیستی 
مسالمت آميز ميان مذاهب، صلح، سعادت و آزادی ملت ها بودند. 
بر اســاس این پيمــان نامه کشــور ایران، شــهر همدان و 
دانشگاه بوعلی ســينا به عنوان مقر اصلی دانشگاه بين المللی 

برگزیده شد. دی هشت 
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2۰۰ میلیون دالر به طرح های آبخیزداری کشور 
اختصاص يافت

 200 ميليون دالر از محل صندوق توسعه ملی به طرح های آبخيزداری کشور اختصاص 
یافته است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بيان این مطلب در جریان بازدید 
از طرح های آبخيزداری فامنين بيان کرد: اختصاص این ميزان اعتبار برای اجرای طرح های 

آبخيزداری موید اهميت مسائل زیست محيطی است.
حميدرضا حاجی بابایی گفت: رویکرد مجلس به حفاظت از منابع طبيعی و اجرای طرح 

های آبخيزداری با هدف حفظ آب و خاک مثبت است.

بــه گــزارش ایرنا، نماینده مردم همدان و فامنين در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: 
160ميليارد ریال برای اجرای طرح های آبخيزداری همدان اختصاص یافته که با توجه به 
مشکالت آبی و وسعت حوزه های آبخيز این استان، سعی می کنيم این ميزان اعتبار افزایش 
یابد.مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری همدان نيز در جریان این بازدید گفت: سه مقوله منابع 

طبيعی، پدیده خشکسالی و ریزگردها نيازمند توجه بيشتری هستند.
اسفندیار خزایی افزود: برای پاسداری از منابع طبيعی از توان و مشارکت های مردمی، دانش 

و ظرفيت نيروهای بومی و محلی استفاده می شود. 
وی اضافه کرد: طرح های آبخيزداری این استان هم اینک در 17 زیرحوزه آبخيز با هدف 

برای مدیریت آب های سطحی و عمليات آبخيزداری در حال اجرا است. 

مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری همدان اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای آبخيزداری 
حفظ خاک اســت چراکه توجه به کيفيت خاک موجب افزایش پوشش گياهی و کاهش 
معضل آب می شــود.خزایی افزود: با اجرای عمليات آبخيزداری در آینده نزدیک شــاهد 
تحوالت بزرگ در حفظ خاک و جلوگيری از رسوب و تغذیه سفره های زیر زمينی خواهيم 
بود. فرماندار فامنين نيز در این بازدید گفت: 25 ميليارد ریال از اعتبارات صندوق توســعه 

ملی به طرح های آبخيزداری این شهرستان اختصاص یافته است.
ســيد مجيد شماعی افزود: مسئوالن محلی به ویژه دهياران، شوراهای اسالمی و مردم باید 
برای تحقق اهداف آبخيزداری از جمله کنترل ســيل و رســوب، حفظ آب و خاک است 

همکاری داشته باشند.

خبـر

قصور و کوتاهي بانک ها در تخصیص وام 
اشتغال گناهي نابخشودني است 

 مالیــر -خبرنــگار همــدان پيام:متأســفانه بعضــي از بانک ها 
سخت گيري هاي بسيار زیادي را در بحث وام اشتغال به دستگاه هاي 

حمایتي انجام مي دهند که این سختگيري ها باید کاهش پيدا کند.
رئيس کميته امداد شهرستان مالیر با بيان این مطلب در جلسه کارگروه 
اشتغال اظهار داشت: بعضي از بانک ها سختگيري هاي زیادي را براي 
اعطاي وام به مددجویان تحت پوشش کميته امداد انجام مي دهند که 
اميد است که در بحث منافقين سختگيري ها کمتر شود تا مددجویان 

به راحتي بتوانند از وام اشتغال قرض الحسنه بهره ببرند.
نماینده مردم مالیر نيز در این جلسه اظهار داشت: پرداخت وام اشتغال 
به قشر ضعيف یکي از دغدغه هاي مهم و اساسي همه مسئوالن است 
چرا که اشتغال از اساسي ترین مقوله هایي که مدنظر گرفته شده است و 
آنچه که در حيطه اختيارات مجلس بوده است حتي از صندوق توسعه 

ملي هم مبلغي را به امر اشتغال اختصاص داده است.
محمد کاظمي در ادامه گفت: شــاید یکي از دالیل ســختگيري هاي 
بانک ها نگراني در جمعيت بازپرداخت اقساط باشد. اما بانک ها باید با 

تمام تالش خود را بکار گيرند تا این سختگيري ها حاکم شود.
کاظمــي در ادامه افزود: کوتاهي و قصــور بانک ها در تخصيص وام 
اشتغال به مددجویان گناهي بزرگ و نابخشودني است. و باید بانک ها 

تمام تالش خود را معطوف این موضوع کنند.
وي همچنيــن از نحوه تضمين وام هاي کالن و بدون وثيقه انتقاد کرد 
و گفت: براي پرداخت وام هاي کالن هيچ وثيقه اي دریافت نمي شود 
که قوه قضائيه هم بتواند پيگيري کند اما براي فردي که تحت پوشش 
کميته امداد اســت گاهاً دو تا ســه ضامن براي 10 ميليون وام طلب 

مي شود. 
وي در پایان گفت: باید تمام مســئولين شــهري و کشوري در بحث 
اشــتغال دلسوزي داشته باشند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب بکنند و 

کسب اعتماد مردم لزوم توجه و رسيدگي به مردم است.
احــد آزادیخواه نماینده دیگر مردم مالیر در مجلس گفت: ســطح و 
معدل اشتغال در شهرســتان باال رفته است و پيگيري هاي خوبي هم 
در این زمينه صورت گرفته است و ما در بحث اشتغال تأکيدات مقام 
معظم رهبري و رئيس جمهــور را داریم که چرا که بحث بيکاري و 
اشــتغال جوانان یک معضل مهم اجتماعي است و حل این مشکل و 

معضل با تماس هم مسئولين مي تواند حل شود.

کشف 5 قطعه تاريخی در اسدآباد

 مدیر اداره ميراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی اسدآباد از 
کشــف 5 قطعه شی عتيقه و تاریخی طی دستگيری یک متهم توسط 

پليس آگاهی نيروی انتظامی این شهرستان خبر داد. 
کامران اکبری شایگان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:  با دستگيری 
این متهم توســط پليس آگاهی شهرستان ،اشــيا کشف شده به موزه 
شهرســتان تحویل داده شد. وی با بيان اینکه این اشيا تاریخی  از یک 
متهم در روستای لک لک کشف شده گفت: برای رسيدگی به پرونده 

،فرد متهم توسط پليس آگاهی به مراجع قضایی معرفی شده است. 
اکبری شایگان با اشــاره به کشف 5 قطعه شی تاریخی فوق تصریح 
کرد:از این تعداد قطعه شــی تاریخی یک شی سنگ آبخوری متعلق 
به دوره ســلجوقيان ،2 قطعه ظرف سفالی مربوط به هزاره اول قبل از 
ميالد بوده و 2 قطعه نيز از این اشيا ابزار سنگی هستند که هنوز قدمت 

این دو قطعه ابزار سنگی مشخص نبوده و در دست مطالعه است. 

پروژه چهار خطه کردن فیروزان - دوراهی 
کنگاور اعتبار ملی دارد

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيام:رئيس اداره راه و شــهر ســازی 
نهاوند، گفت:پروژه چهــار خطه کردن فيروزان - دوراهی کنگاور 
با پيگيری هــای نماینده مردم نهاوند در ردیف اعتبارات ملی قرار 

گرفت.
حسين متين با اعالم این خبر گفت: پروژه چهار خطه کردن فيروزان 
نهاونــد - دوراهی کنگاور به دليل عــدم تخصيص اعتبار در جدول 
شماره 20 الیحه بودجه کشور از ســال 91 تا کنون به انجام نرسيده 

است.
متيــن گفت: اما این پروژه پس از تــالش های دکتر بهرام نيا نماینده 
مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی ،به محل پيوست شماره یک 
الیحه بودجه ســال 98 به عنوان اعتبار طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای شــرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشــور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی به شماره طبقه 
بنــدی 1303016265 قرار گرفته و پــس از پيگيری های فرماندار و 
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در برگزاری مناقصه و انتخاب 

پيمانکار قرار گرفت. 

اختصاص 45۰ فقره وام مقاوم سازی به 
روستاهای بخش مرکزی 

 بخشدار مرکزی بهار در جلسه هماهنگی پرداخت تسهيالت مقاوم 
سازی مسکن روستایی  گفت :تعداد 450 فقره تسهيالت مقاوم سازی 
ســهميه روستاهای بخش مرکزی می باشد که مبلغ 25 ميليون تومان 
تســهيالت کم بهره با سود 4 درصد و 8 ميليون تومان بالعوض برای 

هر واحد مسکونی روستایی پرداخت خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهار ،محمد رضا شــفيعی افزود: 
لذا این امر می طلبد که دهياران نسبت به شناسایی افراد واجد شرایط 
و معرفی جهت اســتفاده از تســهيالت پيگيری و اقدام الزم را بعمل 

آورند.
گفتنی است این جلسه با حضور مدیر بنياد مسکن، دهياران و روساي 
شورای اسالمی روستاها در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

6/5 درصد کبودراهنگي ها 
عضو کتابخانه ها مي باشند 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: بيش از 6/52 درصد از جمعيت 
شهرستان کبودراهنگ عضو کتابخانه هاي عمومي مي باشند.

رئيس نهــاد کتابخانه هــاي عمومي شهرســتان در جلســه انجمن 
کتابخانه هاي عمومي با بيــان این مطلب گفت: ميانگين عضویت در 
کتابخانه هاي اســتان 4/64 درصد و این ميانگين در کشــورهاي 3/8 
درصد مي باشد . ميانگين عضویت شهرستان کبودراهنگ 6/52 درصد 

است که از ميانگين کشوري باالتر قرار دارد .
سيدجواد معيني با اشاره به منابع کتابي کتابخانه هاي شهرستان گفت: 
یبــش از 120 هــزار 42 جلد کتاب در 13 باب کتابخانه شهرســتان 
موجود اســت که براي هر 100 نفــر 95/38 جلد کتاب تأمين کننده 

منابع مطالعات جمعيت عضو مي باشد.
وي ادامه داد: یبش از 3756 مترمربع زیربناي کتابخانه هاي شهرستان 
اســت که ســرانه زیربنا بر اســاس جمعيت در ابن شهرستان 2/98 

مترمربع مي باشد.
معيني از اجراي بيش از 250 عنوان برنامه فرهنگي در ســه ماهه سوم 
سال در راستاي ارتقاي فرهنگ کتابخواني خبر داد و اظهار کرد: برپایي 
نمایشگاه هاي کتاب، تقویت ایستگاه هاي مطالعاتي شهرستان برگزاري 
بيش از 33 نشســت کتابخوان مدرسه اي، برگزاري نشست هاي ویژه 

کتاب خوان، ... بخشي از این برنامه ها بوده است.
معاون سياســي اجتماعي فرماندار نيز در این جلسه با اشاره به کسب 
رتبه برتر کشــور کتابخانه روســتاي قباق تپه به عنوان کتابخانه  برتر 
روستایي گفت: شهرداري ها در پرداخت 0/5 درصد کتابخانه ها تالش 
کنند چــرا که امور جاري کتابخانه ها با هميــن اعتبارات 0/5 درصد 
شــهرداري ها تأمين مي شــود تا این نهادها بتوانند در ارائه خدمات 

فرهنگي و ارتقاء مطالعه  بهتر عمل کنند.
عمــران ذیغمي افزود: بــا ایجاد کانون هاي فرهنگي هنري مســاجد 
مي توان کتابخانه کانون ها را نيز احداث کرد که کمک به ارتقاء فرهنگ 

کتابخواني خواهد بود.
در این جلسه عنوان شد که بيش از 15 کانون فرهنگي هنري مساجد 
روستایي و شهري شهرستان از کتابخانه بهره مندند و همچنين 14 باب 
کتابخانه شبستان مساجد و بيش از 85 آموزشگاه و مدرسه شهرستان 
کتابخانه  مســتقل دارند و 3 مرکز کانون پــرورش فکري کودکان و 

نوجوانان و کتابخانه ها سيار در سطح شهرستان فعال مي باشد.

4۰ سال اقتدار ايران حاصل پیشتوانه 
مردمی است

 عظمت، اقتدار و امنيت جمهوری اسالمی پس از گذشت 40 سال 
از عمر انقالب، حاصل از خودگذشتگی، ایثار و پشتوانه مردمی است.

نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی با بيان این مطلب در 
بازدید از تعدادی از روستاهای بخش جوکار مالیر اظهار داشت: ملت 
ایران از ابتدای پيروزی انقالب همواره شاهد ترورها، تحریم ها، اعمال 
فشــارهای اقتصادی و جنگ بوده انــد و تا به امروز هم همچنان این 

توطئه ها ادامه دارد.
به گــزارش ایرنا، محمد کاظمی افزود: با وجــود تمامی توطئه های 
دشمنان عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی، همچنان در مسير اقتدار 

و عزت ایران حرکت و برای پيشرفت کشور تالش می کنيم.
نائب رئيس کميسيون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اشاره به توطئه 
های آمریکا و اعمال تحریم های ظالمانه عليه ملت مظلوم و بی دفاع 
ایران بيان کرد: مشــکالت کنونی کشــور حاصل ظلم و بيداد آمریکا 

است.
کاظمی ادامه داد: رئيس جمهوری آمریکا با خروج یک طرفه خود از 
توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، نشان داد که به تعهدات 
بين المللی پایبند نيســت و با اعمال فشارهای اقتصادی و تحریم ها، 

ملت ما را تحت فشار قرار داده است.
وی با بيان اینکه با این اقــدام آمریکا، مظلوميت ملت ایران به جهان 
نشــان داده شد افزود: ما با پایبندی به تعهدات بين المللی خود را در 
برجام نشــان دادیم و ثابت کردیم که اهل عمل هستيم و امروز تمام 

دنيا در کنار ایران است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی ابراز اميدواری کرد: 
بــه طور قطع با وحدت، همدلی و وفاق از این گردنه ســخت نيز با 
موفقيت عبور می کنيم و تحریم های آمریکا را پشت سر می گذاریم.

کاظمــی همچنين به تالش دولت بــرای ارایه خدمت به مردم و حل 
مشکالت کنونی جامعه گفت: با وجود تمامی مشکالت و تنگناهای 
مالی، دولت از عمران و آبادانی روستاها و مسایل کشور غفلت نکرده 

است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در سطح روستاها چندین طرح عمرانی 
در دســت اجرا است و این امر نشان می دهد که مسئوالن نظام هرگز 

در ارایه خدمت به مردم بویژه روستایيان غفلت نکرده اند.
کاظمی اجرای طرح نهضت آسفالت در روستاهای مالیر طی سه سال 
گذشته در مقایســه با 10 سال پيش را ارزشمند ارزیابی کرد و اظهار 
داشت: با جذب قير یارانه ای اقدامات خوبی در روستاهای مالیر در 

دست اجرا است.
کاظمی همچنين اجرای طرح هادی و بهسازی روستایی، رفع مشکل 
برق و جابجایی تيرهای برق، تامين آب شرب، الیروبی قنوات، انتقال 
آب کشــاورزی و احداث مرکز جامع ســالمت را از جمله اقدامات 
گسترده در سطح روســتاهای این شهرستان با حمایت دولت عنوان 
کرد. وی اجرای طرح هادی و بهسازی روستایی و الیروبی قنوات را 
از اولویت ها برشمرد و گفت: در تالش هستيم برای الیروبی بخشی 

از 600 رشته قنات شهرستان اعتباراتی را از سهم بودجه 98 بگيریم.
کاظمی حضور مسئوالن در بين مردم و رسيدگی به مشکالت آنان را 
از برکت های انقالب اســالمی دانست و بيان کرد: مسئوالن و کسانی 
که دل در گرو انقالب و نظام دارند، تمام تالششــان بر این اســت تا 

مردم و بویژه روستایيان از امکانات خوب بهره مند شوند.

کمالونــد-  معصومــه  نهاونــد-   
خبرنگارهمدان پيام: بام نهاوند یک موقعيت 
گردشگری بکر اســت که می تواند توسعه 

اقتصادی شهر را در این حوزه تقویت کند.
معاون عمرانی استانداری همدان در بازدید 
از پروژه بــام نهاوند با اعــالم این مطلب 
گفــت: در حــال حاضر توســعه منحصر 
به  گردشگری اســت  و نهاوند هم از این 
مزیت و شرایط برخوردار است و  در سایه 
تعامل و همدلی که در شهرستان برقرار است  
کارهای بزرگی برای شهر انجام شده است.

محمودرضا عراقی با بيان اینکه شــهرداری 
و شــهورای شــهر نهاوند در قواره تاریخ 
این شــهر در حال فعاليت هستند، تصریح 
کرد: پروژه بام حرکت بســيار خوبی است 
که شــرایط قابــل توجهی را بــرای رونق 
گردشگری اقتصادی و اشــتغال شهرستان 
ایجاد خواهدکرد و بســياری از مشــکالت 

شهر نهاوند هم رفع خواهد شد.
عراقــی با بيان اینکه نهاونــد به یک کارگاه 
عمرانی تبدیل شده و همه مسئولين پای کار 
هستند، از حمایت  پروژه های عمرانی شهر 
در بودجــه 98 خبر داد و گفت: نماینده هم 

در بودجه ملی دفاع خواهد کرد.
وی گفــت: فرماندار نهاوند در اســتان به 
جد پيگير مسائل شهرســتان است و وقتی 
مسئولين شهرستان پيگير باشند ما در استان 
نيز سرعت بيشتری به کارها می دهيم و در 
نتيجه پروژه های شهرستان روال بهتری پيدا 

می کنند.
 خدمت در شریان های شهر ادامه 

دارد
نماینده نهاوند در مجلس شــورای اسالمی 
هم گفــت: حوزه گردشــگری نهاوند افق 
روشــنی رابرای شهرســتان رقم خواهد زد 
البته با اجرا به موقع موقعيت ها و شرایطی 
که در حال حاضر برای شهرســتان پيگيری 

شده است.

بهــرام نيا گفت: با حضور مونســان معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان گردشگری 
در سراب های گيان وفارسبان، این دو منطقه 
بعنوان اکو کمپ معرفی و دو ميليارد اعتبار 

تخصيص داده شد.
حســن بهرام نيا دربــاره راههای ورودی و 
ارتباطی نهاوند هم از فعال بودن این پروژه 

ها انتخاب پيمانکار خبر داد.
 هزینه یک میلیاردی برای فاز یک 

بام
شــهردار نهاوند هم گفت: پروژه بام نهاوند 
یکی از مهمترین پروژه های در حال اجرای  
شهرداری است و در نظر داریم نهاوند را از 

معبر به مقصد گردشگری تبدیل کنيم.
محمــد حســين پورهزینه بــام نهاوند را 
تاکنون در فــاز یک 1ميليارد و 45 درصد 
پيشــرفت اعالم کرد و گفت: این پروژه تا 
پيش از پایان سال فاز یک آن اتمام و وارد 

فاز 2 می شود.

نهاوند ســند گردشــگری  بام   
شهرستان است 

فرماندار نهاوند هم با اعالم اینکه بام نهاوند 
، سند گردشگری شهرستان است و سراب 
های نهاوند هم در بخش های مختلف می 
تواند موقعيت گردشــگری اقتصادی را در 
این شهرســتان تقویت کند، افزود: سومين 
پروژه زیرساختی سراب گيان با کلنگ زنی  
تامين روشنایی سایت داخلی سراب کلنگ 
زنی  شده است، از اجرای فاز یک این پروژه 
با جانمایی 170 تبر و 1ميليارد صد ميليون 

تومان  اعتبار تا  دهه فجر خبرداد.
مراد ناصــری  در آئين کلنــگ زنی تامين 
روشنایی سایت جنگلی سراب گيان گفت: 
امروزه گردشــگری فراتــر از یک صنعت، 
به پدیــده ای اجتماعی، اقتصــادی تبدیل 
و در همــه جا نهادینه شــده و در این ميان 
شهرســتانی همچون نهاوند به دليل داشتن 
ظرفيــت های عظيــم مانند ســراب گيان، 

گاماســياب و فارســبان در ایــن حوزه، به 
جایگاه ممتازی در نقشــه گردشگری استان 
همدان دســت یافته اســت، که می توان با 
فراهــم آوردن زیر ســاختها در این مکانها، 
نهاوند را بجای مسير گردشگری به مقصد 

گردشگران تبدیل کنيم.
ناصری تصریــح کرد:امروز ميتوانيم بگویيم 
کسانی که اعتقاد داشتند سراب گيان امنيت 
ندارد ببينند که سراب گيان با تامين روشنایی 
یکی از امن ترین اماکن گردشگری شهرستان 
و اســتان می باشــد و در یک ســال اخير 
اقدامات خوبی در این منطقه گردشــگری 
اجرایی شده است از جمله، روشنایی مسير 
ســه راهی تا سرچشمه ســراب، همچنين 
کلنگ زنی ســکوهای نشيمن و کلنگ زنی 
روشنایی شهيد بلوار مراد کيانی و در نهایت  
روشنایی ســایت داخلی سراب گيان که با 
حمایت مدیرعامل توزیع برق استان اجرایی 

خواهد شد.

 مالیر- خبرنــگار همدان پيام: رواج و 
 CNC اســتفاده بيش از اندازه دســتگاه
گر چه باعث باال رفتن ســطوح توليد مبل 
مي شــود اما کيفيــت آن را پایين مي آورد 
و چون خریداران قادر به تشــخيص هنر 
دست از CNC نيستند موجب زیر سوال 
رفتن هنر دست منبت کاران و بيکاري آنها 

مي گردد.
ميرزایي نماینده منبــت کاران مالیر با بيان 
این مطلــب در گردهمایــي و صنعتگران 
رشــته منبت شهرستان مالیر که با حضور 
مسئولين اســتاني و شهرستاني همراه بود 
دیگر مشــکالت منبت کاران را بسته بودن 
سایت حمایتي منبت کاران، گراني و وجود 
واســطه  براي خرید و فروش چوب، عدم 
همکاري بانک ها در پرداخت تســهيالت، 

نبود مرکز قيمت گذاري و... برشمرد.
مدیر کل صنایع دســتي، ميراث فرهنيگ و 
گردشگري استان همدان در این گردهمایي 
با بيان اینکه، وقتي صنعتي ثبت ملي مي شود 
ثبت آن فقط عطف و بهانه این براي شروع 
و احســاس تکليف بيشــتر است و اظهار 
کرد: باید با هم افزایي بيشتر مشکالت آن 

برطرف شود و آن صنعت ارتقا یابد.
علــي مالمير با تأکيد بر اینکه مشــکالت 
تداخل هنر دســت منبت کاران و توليدات 
دســتگاه CNC باید برطرف شود گفت: 
هنر دســت یک هنرمند باید شناســنامه ار 
باشــد و اســم و عنوان و برند آن در بازار 

شناخته شود.
وي ادامه داد: بــا  تصویب قانون مجلس 
در حمایــت از هنرمندان این ظرفيت براي 
سازمان ميراث فرهنگي حاصل مي شود که 
به فروشگاه که صرفاً صنایع دستي عرضه 
مي کنند نشــان اعتماد دهند و این نشــان 
گواهي هنر دست هنرمندان است همچنين 
متولي  فرهنگــي  ميراث  افزود: ســازمان 
صنایع دستي است و CNC صنایع دستي 
محسوب نمي شود ما براي آن مجوز صادر 
نمي کنيم و قطعاً نمي تواند از مشوق هاي ما 

برخوردار گردد.
مالميــر اظهار کــرد: اگر ســرمایه گذاري 
عالقمند به ایجاد نمایشــگاه دائمي صنایع 
دستي باشد بر اســاس تفاهم نامه از محل 
کمک فني و اعتباري بانک ملي، 9 درصد 
ســود اعتبار دریافتي به عنــوان یارانه به 
هنرمند داده مي شــود و ادامه داد: از ابتداي 
سال جاري در حوزه صنایع دستي 7 ميليارد 

تومان تسهيالت پرداخت شده است.
وي با اشــاره به اینکه در حــوزه فروش 
توليدکنندگان سود کمي نصيبشان مي شود 
تصریح کرد: باید شــرایطي فراهم شد که 
توليد کننده مستقيماً خود محصولش را به 
فروش برساند که درآمد بيشتر کسب کند.

مالمير با بيان اینکه در آموشز منب سوزني 
و ورود بانــوان در صنعت منبت اقدامات 
خوبي انجام گرفتــه گفت: حجم و هزینه 
حمــل و نقل زیاد مبل، صــادرات مبل را 

کاهش مي دهد ولي با منبت ریز و سوزني 
مي شود صادرات را افزایش داد، همچنين 
دوره هاي آموزشي در زمينه ایجاد خالقيت  
و کارآفرینــي، نمایشــگاه هاي فصلــي و 
تشکيل تعاوني را عوامل تأثيرگذار و مهم 
در صنعت منبت دانست و خاطرنشان کرد: 
پایه و اســاس شهر ملي منبت را هنرمندان 
تشکيل مي دهند که اميد است با مشارکت 
آنها شــاهد جهاني شــدن این صنعت در 

مالیر باشيم.
نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي نيز 
در این گردهمایي با بيان اینکه منبت مالیر 
ثبت شده اســت گفت: ما مسير را اشتباه 
رفتيم، یکي از مصادیق منبت، مبل است ما 
به سمت توليد مبل پيش رفتيم و از منبت 

غافل شدیم.
حجت االســالم احد آزادیخــواه گفت: ما 
مخالف CNC نيستيم و تأکيد کرد: مالیر 
شــهري است که به عنوان شهر ملي منبت 
ســاخته شــده ما مخالفت کمرنگ شدن 

صنعت منبت هستيم.
وي با بيان اینکه قــول ثبت جهاني منبت 
مالیــر را از رئيس ميراث فرهنگي، صنایع 
دســتي و گردشــگري گرفتيم موانع ثبت 
جهاني را اینگونه برشمرد: مبلمان و ظاهر 
شهر گویاي شــهر ملي منبت نيست و از 
شهردار خواست ميدان ها و بلوارهاي شهر 
نمایي بهتر از منبت داشته باشد، غافل شدن 
منبت کاران از طرح هــاي ایراني و اصيل، 

تعداد کم حضور بانوان در صنعت منبت.
دیگر نماینده مردم مالیر در مجلس شوراي 
اسالمي نيز بيان کرد: شهر مالیر به داشتن 
چنين هنرمنداني که سال به سال این هنر را 
از نياکان خود به ارث بردند و در نگهداري 
و نوآموزي ان تــالش کرده و با هنر خود 
نقش عشــق بر چــوب مي زننــد. افتخار 
مي کنــد و گفت: به یاري خــدا در آینده 
نزدیک شــاهد جریاني شدن منبت مالیر 

خواهيم بود.
محمــد کاظمــي با اشــاره بــه تحریم و 
مشــکالت اقتصادي کشــور اظهار کرد: 
واحدهــاي توليدي نيز در این شــرایط با 
مشــکالت عدیده اي مواجه هستند در این 
بين منبــت کاران نيــز در واردات چوب 
با مشــکل مواجه شــده اند و ادامه داد: از 
آنجایي کــه واردات چوب به گروه کاالي 
اساســي نيســت  ارز 4200 توماني شامل 
طالش نمي شود و باید با ارز 8 هزار توماني 
واردات صورت گيرد و افزود: تالش ما بر 
این است که مشکالت واردات را مرتفع و 
تسریع گردانيم و همچنين به اقداماتي براي 

حل مشکال سيم منبت کاران اشاره کرد.
 CNC روي در زمينه حل مشکل دستگاه
کــه کيفيت قبل الیــر را پایيــن آورده از 
فرماندار مالیر خواست: کارگروهي مشکل 
از نمایندگان منبت کاران، معاونين فرماندار 
و نمایندگان تشــکل شود که مشکالت را 
آناليز کــرده و راهکار ارائه دهند و دفتري 
تشکيل شود که خریدار مشاوره دهد که آیا 
مبلي که قصد خریدش را دارد کار دســت 

.CNC است یا دستگاه
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه مالیر نيز 
با بيــان اینکه در عرصه مبل و منبت مالیر 
دســتاوردها و پيشرفت هاي شــایان ذکر 
حاصل شــده گفت: اميد اســت بر طرف 
شــدن موانع و مشــکالت این صنعت در 
مسير جهاني شدن منبت مالیر گامي بزرگ 

برداریم.
باب ا... فتحي با اشــاره به اینکه در شرایط 
تحریم و جنگ اقتصادي هســتيم تصریح 
کرد: این شــرایط گذار است و قطعا ما با 
سربلندي از این شرایط عبور خواهيم کرد 

و روزهاي خوبي در انتظار ماست.

برنامه شهردار براي شهر نهاوند

عبور از معبر به سوي مقصد گردشگری

 CNC
منبت کاران مالیر 

را بیکار کرد
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فضاي مجازي

فواید  از  یکــی  واقع  در 
لوایح  شــدن  قانــون 
در   FATF چهارگانــه 
تواند  مــی  کشــورمان 
و  معیارها  بــا  ما  تطبیق 
حقوقی  اســتانداردهای 
سازمان  این  تایید  مورد 
باشــد که در این صورت 
رابطه ما با سیستم بانکی 
بین المللی تســهیل می 

شود.

ايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

ايران و جهان

کمیته تعیین مصاديق هیچ تصمیمی 
درمورد فیلترينگ نگرفته است

 برگزار کننده جلســات این کميته، دادستان کل کشور است و بر 
اساس قانون هر 15 روز یک بار باید تشکيل شود ولی از سال گذشته 

این جلسات برگزار نشده است.
 به گزارش ایرنا، عضو هيأت رئيســه کميســيون قضایی و حقوقی 
مجلس گفت: وی افزود: بنده و رمضانعلی سبحانی فر دیگر عضو این 
کميته از مجلس این موضوع را کتبا به رئيس مجلس شورای اسالمی 
اعالم کردیم و وی نيز در این زمينه نامه ای به دادســتان کل کشــور 

نوشت و خواستار برگزاری جلسات این کميته شد.
محمد کاظمی گفت: خير ما به صورت آنالین در ارتباط نيستيم تا به 

حال تصميمی نگرفته ایم که بخواهد به صورت آنالین باشد.
وی گفت: هر گونه تصميم گيری در مورد فيلترینگ باید برعهده این 

کميته باشد ولی تاکنون این کميته هيچ موردی را فيلتر نکرده است.
کاظمی ادامه داد: همان طور که شاهد بودید در گذشته این کميته هيچ 
نقش و تصميم گيری در مورد فيلترینگ تلگرام نداشته و تصميم ها در 

جای دیگر گرفته شده است.

مديرکل جديد دفتر انتخابات وزارت کشور 
منصوب شد

 وزیر کشور در حکمی سيد اسماعيل موسوی را به عنوان مدیرکل 
دفتر انتخابات وزارت کشور منصوب کرد.

به گزارش ایرنا ،در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به »ســيد 
اسماعيل موســوی« بر برنامه ریزی و فراهم سازی به موقع مقدمات و 
تمهيدات الزم برای انجام مطلوب و هرچه شایسته تر ماموریت مهم 
وزارت کشور در امر برگزاری باشکوه انتخابات به عنوان جلوه ای از 
مردم ساالری دینی بر اساس قوانين و مقررات موضوعه و در شأن و 

تراز ملت شریف ایران، تاکيد شده است.
تالش در جهت استفاده بهينه از دانش و فناوری های نوین و روزآمد، 
سعی و اهتمام در جهت روان و تسهيل سازی فرایندهای انتخابات و 
انجام به هنــگام کليه تکاليف مصرحه برابر ُمر قانون از جمله اموری 
است که وزیر کشــور در این حکم از مدیرکل جدید دفتر انتخابات 

وزارت کشور خواسته است.
رحمانی فضلی همچنين تاکيد کرده است: در راستای تحقق سياست 
هــا و تأکيدات دولــت تدبير و اميد در زمينه ضرورت بسترســازی 
برای حضور و مشــارکت هرچه بيشتر و گسترده تر مردم در عرصه 

فعاليت های مختلف از جمله انتخابات، تالش و کوشش شود.

واکنش ها به اظهارات واعظی عجوالنه بود

 اســتفاده از ظرفيت چهره های معتدل و موثر جناح های مختلف 
سياسی به ارتقای کارآمدی دولت کمک می کند.

 به گزارش ایرنا ،عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه افزود: 
در شرایطی که کشور با تحریم های گوناگونی دست و پنجه نرم می 
کنــد و پروپاگاندای غرب نيز از طرق مختلف در حال آماده ســازی 
زمينه روانی برای اثرگذاری موثرتر تحریم ها اســت، سهم خواهی از 
دولت و مجموعه اجرایی کشور یا وامدار تلقی کردن دولت به جریان 

های خاص سياسی به صالح منافع ملی و کالن کشور نيست.
امير افسردیر افزود: استفاده از ظرفيت چهره های معتدل و موثر جناح 
های مختلف سياســی به ارتقای کارآمدی دولت کمک می کند و این 
ضرورت در پيش گرفتن این رویکرد نه تنها در دولت حسن روحانی 
که مبتنی بر گفتمان اعتدال است بلکه همواره از سوی بزرگان حزب 

اعتدال و توسعه در طول دو دهه اخير مورد تاکيد بوده است.
وی افزود: تجربيات گرانبهای سياسی و حکومتی مانع از بروز مجدد 
ایــن گونه جریان های تندرو می شــود که یکی از مولفه های آن بها 
دادن به حاکم شــدن اصل اعتدال در کشــور، همکاری با اعتداليون 
اصالح طلب و اصولگرا و نيز تالش برای نهادینه کردن این اصول در 

دورنمای سياسی کشور است.

بسیج می تواند حالل مشکالت باشد

 بســيج مانند یک اقيانوس اســت که نه تنها در مسائل فرهنگی و 
قرآنی بلکه در هر حوزه که انقالب اســالمی نياز دارد می تواند حالل 

مسائل و مشکالت باشد.
به گزارش ایرنا ، رئيس ســازمان بسيج مســتضعفين ، اظهارداشت: 
در مسير جریان ســازی فرهنگ قرآنی در بسيج اقدامات خوبی انجام 
شده ولی فاصله تا شرایط مطلوب زیاد است.غالمحسين غيب افزود: 
همچنين بــا توجه به ظرفيت عظيم موجود در جامعه اســالمی باید 

پاسخگو باشيم که تا چه حد پيش رفته  و چقدر راه پيش رو داریم.
وی گفت: عقب افتادگی در حوزه قرآن زیاد اســت و باید باور کنيم 
که رمز بقای انقالب اســالمی، رفتار قرآنی در جامعه است و در این 

صورت است که می توانيم عقب ماندگی ها را جبران کنيم.
وی خاطرنشــان کرد: حفظ قرآن برای ما بسيار اولویت دارد و بسيج 
بدنبال تربيت حافظان قرآن مؤمن انقالبی اســت. اگر انقالب اسالمی 
بخواهد به حيات مبارکش ادامــه دهد راهی نداریم جز اینکه تربيت 

قرآنی شکل بگيرد و حفظ قرآن راهی برای رسيدن به این امر است.

پول مرگي
 ایام تنظيم بودجه ساليانه کشور که فرامی رسد، ميان دستگاه های 
دولتی، نمایندگان مجلس در اســتان های مختلف، استانداران و همه 
نهادها و سازمان هایی که به ردیف های بودجه دولتی متصل هستند، 

رقابتی شدید برای گرفتن سهم بيشتری از بودجه درمی گيرد. 
منابع مالی بيشــتری که صرف کارهای غلط شــوند درســت مانند 
خودروی پرقدرت و تندرویی عمل می کنند که در مسيری نادرست 
به ســمت دره رانده می شود. این کشــور در دهه های گذشته شاهد 
هزاران پروژه ساخت وساز بوده که با پول های کالن اما در مسيرهای 
غلط ایجاد شــده اند. صنایع پرآب بری که در مناطق خشک و کم آب 
ساخته شدند، ســدهای عظيمی که از اساس نباید ساخته می شدند، 
توسعه کشاورزی با الگوهای کشت ناسازگار با کم آبی و پروژه های 
شــهری عظيم همگی بر بنيان پول های کالن از منابع عمومی ساخته 

شده اند اما برخی از آن ها امروز بخشی از مصائب این کشورند. 
این گونه ولخرجی ها اگر به توسعه نينجاميده اند و وضعيت نامناسب 
عمده شاخص های کسب وکار، شفافيت، فساد، رقابت پذیری، جذب 
ســرمایه خارجی، جذب گردشــگر، کيفيت محيط زیســت و ده ها 
شاخص دیگر از این دست نشان همين وضع نامناسب اند، علت های 
زیــادی دارند و هيچ تبيين تک عّلتی برای آن ها کافی نيســت و این 

نوشتار قصد دارد برخی از آن ها را متذکر شود. 
اولين ســازوکاری که نظــام بودجه ریزی را به شــدت مخدوش و 
توســعه گریز می ســازد، اولویت تخصيص به مواردی است که من 
آن ها را محصول دام »امر مشاهده پذیر« می نامم. ساخت بزرگراه، سد 
و شــبکه، کارخانه فوالد و چيزهایی از این دســت به چشم می آیند 
و موجودیت فيزیکی شــان مشهود اســت اما برای مثال تخصيص 
اعتبــارات بــرای انجام اموری کــه زندگی مدرن را ســنجش پذیر 
می ســازند، به چشــم نمی آید. تخصيص بودجه بــرای بهبود نظام 
سنجش داده های پایه ای منابع و مصارف آب، به چشم نمی آید، برای 
رســانه ها جذاب نيســت و عموم مردم نيز چيزی از اهميت آن سر 
در نمی آورنــد. این نوع بودجه ریزی در نهایت به تقویت نرم افزاری 
و ســازوکارهای اصالح در کشور بی عنایت است و ساخت وساز در 

آن اولویت می یابد. 
دوم، بودجه ریزی بر اســاس فرایند و نه خروجی، مصيبت عظيمی 
برای نظام بودجه ریزی اســت. آن چه باید مد نظر سياست گذار باشد 
و دولت و کل عملکرد نظام سياســی - اجتماعی از منظر آن بررسی 
و نقد شود، آن چيزی است که دولت انجام می دهد و نتيجه ای است 
که به دســت می آورد، نه فرایندی که دولت طی می کند و منابعی که 
برای کارهایش صرف می کند. گاه وقتی از دولتی ها پرسيده می شود 
عملکرد شــما در این عرصه چيســت، تعداد جلسات برگزارشده، 
مقدار منابع خرج شده، تعداد نفرساعت نيروی انسانی مصروف کار، 
گزارش های توليدشــده و مواردی از این دست را گزارش می کنند 
اما آن چه به واقع اهميت دارد، حاصل به دســت آمده است. دو چيز 
معموالً گزارش و شناســایی نمی شود: اول، نسبت بين آن چه انجام 
می شــود و آن چه باید حاصل شود و ســازوکار تأثير چگونگی های 
انجام کارها بر حاصل مورد انتظار؛ دوم، آن چه حاصل شده است. 

ســوم، بودجه ریزی فعلی بر سه اصل استوار است: »البی گری«، »دام 
مسير طی شده« و »فقدان نقشه عدالت«. 

کشــور فاقد بانک های اطالعاتی دقيقی اســت که عدم توازن های 
ســاختاری ميان بخش های مختلف - خــواه بخش های موضوعی 
و خــواه بخش های جغرافيایــی را به دقت نشــان داده و ظرفيت 
برنامه ریــزی بر مبنای آن هــا ایجاد کند. بودجه ریزی بدون نقشــه 
عدالــت که اعتبــارات را به عرصه هــای خاصی برای کاســتن از 
بی عدالتی ها هدایت کند، محصول »دام مســير طی شده« هم هست. 
آن ها که توانسته اند در گذشته اعتبارات و بودجه را به سمت مقاصد 
خاصی هدایت کنند، و برای مثال به استان خاصی هدایت کرده و در 
آن جا انبوهی از پروژه های نيمه کاره تعریف کرده اند، نيمه کاره بودن 
همان پروژه ها را مبنایی برای تخصيص بخش بيشــتری از اعتبارات 

برای تکميل آن ها قرار می دهند. 
من آن خصيصه ای از نظام برنامه ریزی را که به اصالح ســازوکارها 
بی توجه است و دائم عطش آن را دارد که منابع مالی، طبيعی، انسانی 
و سياسی بيشــتری را صرف ساخت وساز کند، بدون آن که ارزیابی 
واقعی و درستی از تأثير توسعه ای آن داشته باشد، و برای تداوم این 
رویه خود بر کسب و هزینه کردن منابع مالی و پولی و بيشتری اتکا 

دارد، )پول مرگی( می نامم.
ــل  ــه دلي ــه ب ــت ک ــعه ای اس ــام توس ــه آن نظ ــی خصيص  پول مرگ
ــتن  ــا داش ــع، ب ــردن مناب ــرف ک ــازوکارهای ص ــالح س ــدم اص ع
ــای  ــتن گام ه ــرای برداش ــتری ب ــوت بيش ــتر، ق ــی بيش ــع پول مناب
ــه  ــول بيشــتر ب ــا پ ــد و خــود را ب ــدا می کن ــر پي نادرســت بزرگ ت

می انــدازد. افزون تــری  دشــواری 
*)محمد فاضلی - عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی(
منبع: کانال دغدغه ايران

مسیر توسعه کشور امیدوار کننده است
 روند کارهای در حال احداث و اقدام های در حال توســعه کشــور مثبت و اميدوار 

کننده است.
به گزارش ایرنا؛ معاون رئيس جمهوری گفت: با این وجود نباید بگویيم که مشــکالت 

در کشور وجود ندارد.
اسحاق جهانگيری بيان کرد : ما به مشکالت کشور واقف هستيم و این شرایط دشوار را 

با لطف خدا و همت مدیران در دولت تدبير و اميد به سرانجام می رسانيم.
وی خاطرنشان کرد : اصلی ترین برنامه امریکا در شرایط کنونی این است که کاری کند 

که ملت از آینده کشور و نظام مایوس شود.

معاون اول رئيس جمهوری یادآور شد : به خصوص حرکت و اقدام های که برخی افراد 
انجام می دهند ناخواسته بازی کردن در زمين امریکاست.

وی گفت: نظام جمهوری اســالمی با تمام مشــکالت به خاطر اهداف، آرمان ها ، رفاه 
، اســتقالل و استقرار اســالم در ابعاد مختلف حکومتی همچنان پيش می رود اگرچه با 

مشکالتی مواجه است اما مردم به نظام وفادار هستند.
جهانگيری ادامه داد: ایران را نباید با کشــورهای اروپایی مقایسه کرد بلکه با کشورهای 

نفتی منطقه مانند عربستان باید قياس شود.
وی اضافه کرد : هيچ طرح بزرگی در ایران صنعتی نشــده مگر این که از نظر طراحی ، 

مهندسی و محاسبات همه به دست متخصصان داخلی انجام گرفته است.

وی گفــت : آمریکا بدون اطالع از توانمنــدی ایران و نيروهای متخصص داخلی جنگ 
اقتصادی به راه انداخته است و بر این اساس برای جلوگيری از صادرات نفت فشار وارد 

می کند اما نمی تواند.
جهانگيری ادامه داد : اکنون آمریکا گرفتار شده با ایران اسالمی چه کار کند و این جنگ 
اقتصادی هشت ماه آن سپری شده و حتی کشورهایی را برای کمک نکردن به ایران تهدید 

کرده است که فهميد راه به جایی نبرده است.
وی اضافه کرد : برای این دوران سخت و دشوار که آمریکا برای ملت ایران راه انداخته 
ما به انسجام و همدلی و وحدت و همراهی همه مردم و مسووالن نيازمندیم تا این دوره 

را با تدبير پشت سر بگذاریم.

 ماه های اخير حرف های بســياری در 
کشــور در مورد FATF به گوش رســيد. 
برخی موافق پيوســتن ایران به این سازمان 

بين دولتی و گروهی مخالفند.
به گزارش ایرنا، طبق حقوق بين الملل برای 
پيوســتن یک کشور به ســازمان های بين 
المللی اجبــاری وجود ندارد، اما روابط دنيا 
امروز به سویی رفته که پيوستن به برخی از 

این سازمان ها اجتناب ناپذیر است.
گزارش های  اساس  بر   FATF کارشناسان 
رســمی کشــورهای مختلف از جمله در 
مورد شــفافيت مالی، قوانين مالياتی و مانند 
آن نظرات مشورتی خودشــان را در مورد 
ميزان ریسک سرمایه گذاری در آن کشورها 
اعالم می کنند که مورد استناد سرمایه گذاران 
بين المللی قــرار می گيرد که نکته اصلی نيز 

همين است.
در واقــع یکی از فواید قانون شــدن لوایح 
چهارگانه FATF در کشــورمان می تواند 
تطبيق ما با معيارها و استانداردهای حقوقی 
مورد تایيد این ســازمان باشــد که در این 
صورت رابطه ما با سيستم بانکی بين المللی 

تسهيل می شود.
کارگروه ویژه اقدام مالی 49 توصيه در سال 
2012 به عنوان اســتانداردهای این سازمان 
جهت مبــارزه با پول شــویی و تامين مالی 
تروریســم ابالغ کرد که کشــورهای عضو 
موظف شــدند قوانينی بــرای رعایت این 
توصيه ها تصویب کنند یا قوانين فعلی خود 

را ارتقاء دهند.
این ســازمان همه کشــورهای جهان را بر 
اســاس پایبندی به این توصيه هــا به ذیل 
چهار عنواِن اســتاندارد، در حال پيشرفت، 
غيرهمکار و ليست سياه دسته بندی می کند.

گروه ویژه اقدام مالی پول شــویی، همواره 
یک ليست ســياه از کشورهایی که مقررات 
مالــی و پولشــویی نگران کننــده ای دارند 
منتشر می کند. در ليست منتشر شده تا سال 
2015 کشــورهای ایران و کره شــمالی به 
عنوان کشورهای پرمخاطره از نظر سالمت 

تبادالت مالی شناخته شده اند.
اینجا اســت که هر کشــوری برای خروج 
از ليست ســياه باید قوانين داخلی خود در 
مبارزه با پول شویی و تامين مالی تروریسم 
را بر اساس کنوانسيون های جهانی ای ام ال 
)AML( و ســی اف تی )CFT( اصالح و 

عملياتی کند.
ســال گذشــته دولت برای اینکه ارتباط با 
سيستم بانکی بين المللی تسهيل شود، لوایح 
چهارگانه FATF را تقدیم مجلس شورای 
اســالمی کرد؛ لوایحی که قانون شــدن آن 
می تواند راهــی برای ورود ایران به اقتصاد 

جهانی و مبادالت بانکی باشد.
در واقع پيوســتن به گروه ویژه اقدام مالی 

مســتلزم برداشــتن چهار گام عملی یا به 
عبارتــی اجرای لوایح چهارگانه اســت که 
الحاق ایران به کنوانسيون سازمان ملل متحد 
برای مبارزه با جرائم ســازمان  یافته فراملی 
)پالرمو(، اصالح قانون پولشــویی، اصالح 
قانون مبارزه با تامين مالی تروریسم و الحاق 
ایران به کنوانســيون مقابله بــا تامين مالی 

تروریسم )CFT ( از آن جمله است.
در اکتبر 2001 پس از حمالت تروریســتی 
11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی 
در نيویورک، گروه ویژه اقدام مالی ماموریت 
خود را گســترش داد و شــامل مبــارزه با 
تروریسم نيز شد. دبيرخانه FATF مستقر 
در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

در پاریس است.
ســال 2016 بنا بــه تعهد ایــران به اجرای 
»برنامه اقدام«، اقدامــات متقابل عليه ایران 
برای مدت یک سال به تعليق درآمد. اما این 
مساله با مخالفت عده ای روبرو شد که آن را 
برخالف منافع ملی و کاپيتوالســيونی دیگر 

قلمداد کردند.
اواخر 2018 )مهر 97( بود که باالخره پس 
از چند روز رایزنی، تصميم گروه ویژه اقدام 
مالی عليه پولشویی و تامين مالی تروریسم 
معروف به FATF درباره ایران اعالم شد. 
این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داد 
که نظام بانکی اش را اصالح کند؛ فرصتی که 

در روزهای پایانی آن به سر می بریم.
اما موضوع این است که در صورت نپيوستن 
ایران به FATF طــی فرصت باقی مانده و 
حضور دوباره ایران در ليســت سياه، عماًل 
ارائــه هرگونه خدمــات و ارتباطات مالی، 
بانکی و پولی از ســوی بانک های جهانی با 
بانک های ایرانی ناممکن شده و کشور عماًل 
در یک تحریم تمام عيار بانکی جهانی فراتر 

از تحریم های آمریکا قرار خواهد گرفت.

پيامِد قرار گرفتن در فهرســت سياه شایان 
توجه اســت و با وجود این که بر اســاس 
 FATF حقوق بين الملل فهرســت ســياه
هيچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه 
ندارد، اما در عرصه واقعيت کشــورِ حاضر 
در فهرست سياه FATF اغلب خود را در 

معرض فشار شدید مالی می بيند.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولت های 
غيرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی 
قرار داشته باشد، بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری مهم دنيــا، در برخورد با بانک ها 
و شــرکت های آن کشور، نهایت احتياط را 

بــه خرج می دهند و گاه بــه همين دليل از 
برقراری روابط با آنها خودداری می کنند.

در دنيا استانداردهایی در زمينه های مختلف 
همچون ورزش، کاال، دارو و غيره وضع می 
شود که اگر کسی این استانداردها را رعایت 
نکند، دیگر نمی تواند در آن صحنه حضور 

یابد و تعامل کند.

برای ارتباطات مالی نيــز چارچوبی تعيين 
شده که همه بانک ها در دنيا وارد آن قالب 
شــده اند تا این چارچوب را بپذیرند زیرا 
در صورت نپذیرفتن نمی توانند پولی جابجا 
کنند و ما نيز می توانيم این چارچوب ها را 
نپذیریم زیرا دیگر پولهایمان را نمی توانيم 
جابجا کنيم. در واقع تاجر ایرانی نمی تواند 
پــول خود در بانک بگذارد و یا پول کاالیی 

را که فروخته، به داخل کشور منتقل کند.
اکنون از چهار الیحه مرتبط با FATF، دو 
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشــویی و 
قانون مبارزه با تامين مالی تروریســم تایيد 

نهایی شده است.
همچنين کنوانسيون الحاق دولت جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانسيون مقابله با جرایم 
ســازمان یافته فراملــی )پالرمو( بــا اصرار 
مجلس بر مصوبه قبلی خود در حال حاضر 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال 

بررسی است .
کنوانســيون مقابله با تأمين مالی تروریسم 
)CFT( نيز هفته گذشــته و برای بار دوم 
از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد.
حال ســوال این اســت، آیا بایــد با این 
موضــوع برخــورد سياســی کنيــم یــا 
کارشناســی؟ محدودیت های بين المللی 
برای سرمایه گذاری در ایران، در راستای 
منافع ملی است؟ اینکه استاندارد چرخش 
پول مشــخص باشــد، چه زیانــی به بار 
می آورد؟ و آیا بســتن درهــای تعامل با 
بانک های بين المللــی دنيا، ظلم در حق 
توليدکننــدگان، صادرکننــدگان و تجــار 
ایرانی نيســت؟ آیا چنين برخوردهایی در 
آینده قابل جبران خواهد بود؟ اگر زمان از 
دســت برود، چقدر فرصت نياز است که 
بتوان درهای بازارهای سرمایه گذاری بين 

المللی را به روی ایران گشود؟

مجلس،  انتخابــات  شــدن  اســتانی  با 
مسائل  حل  عهده دار  محلی  پارلمان های 
محلی و مجلس شــورای اسالمی عهده 
دار پرداختن به مســائل ملی و اساســی 

می شود. کشور 
 به گزارش ایســنا ، عضو هيأت رئيســه 
کميســيون امور داخلی کشــور و شوراها 
اشاره به مزایا و معایب گفت: طرح استانی 
شــدن  انتخابات مجلس شورای اسالمی 
چندین دوره اســت که در مجلس مطرح 
می شود و در هر دوره بر روی آن بحث و 
بررسی هایی انجام شده و به شورای نگهبان 

رفته است و شــورای نگهبان نيز به دليل 
ایراداتی با آن موافقت نکرده است.

پروانــه مافی اظهار کرد: در این دوره ما 
ســعی کردیم ایراداتی که در طرح های 
قبلی وجود داشــته را برطــرف کنيم و 
در  آماده شــده هم  خوشــبختانه طرح 
کميســيون امور داخلی کشور و شوراها 
و هــم در صحــن علنــی مجلس رای 
آورد. ایــن طرح مخالفــان و موافقانی 
دارد. عمده نظر مخالفان بر این اســت 
که طرح اســتانی شــدن منجر می شود 
که ارتبــاط شهرســتان های کوچک که 

توســط نمایندگانشان با حاکميت برقرار 
می شود، کمی کم رنگ شود.

وی گفت: امروز مردم هــم انتظار حل 
ســاده ترین مشکالت در ســطح شهرها 
را از نماینــدگان دارنــد و هم پرداختن 
به بزرگ تریــن و عالی ترین تصميماتی 
که در سطح کشــور و بين الملل گرفته 
می شود، مورد انتظار مردم از نمایندگان 
اســت و این واقعا یک وظيفه ای سنگين 
اســت. انجام این دو وظيفــه با هم کار 
ســختی است. در اکثر کشــورهای دنيا 
نيــز یک مجلــس ملی و یــک مجلس 

عوام وجــود دارد که مجلــس عوام به 
خواســته های مردم که مرتبط با زندگی 
روزمره و مشــکالتی محلی مردم است 
می پردازد و مجلس ملی نيز به مســائل 

ملی و مهم کشور می پردازد.
مافــی در پایان گفت: ایــن طرح رای 
خوبی را هم در کميســيون امور داخلی 
کشور و شــوراها و هم در صحن علنی 
مجلس به دســت آورد، اما برای اصالح 
جزئياتی به کميسيون بازگشت که ظرف 
یک هفته اصالح خواهد شد و به صحن 

می آید.

قانون الزام به 
بازداشت موقت 
اختالس گران اصالح 
شده است
 در حال حاضر بسياری از پرونده ها 
به کارشناسی نياز دارد. مثال رقم باالیی 
تصادف در طول سال داریم که اگر منجر 
به مرگ یا نقص عضو و جراحت شود 
باید پزشک در مورد ميزان صدمه دیدن 
نظر دهد.به گزارش ایلنا، معاون اول قوه 
قضائيه گفــت : در مورد برخی جرایم 

در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده 
است. قبال اگر کسی اختالس می کرد و یا 
رشوه می گرفت یک ماه الزام به بازداشت 
موقت قطعی بود که قانون در این زمينه 
اصالح شد.حجت االسالم محسنی اژه ای 
تصریح کرد: در حال حاضر هرکسی که 
جرمی مرتکب می شود، اگر چنانچه در 
قانون تصریح شــده باشد که حتما باید 
بازداشت موقت شود و بيم فرار و یا تبانی 
وجود داشته باشد، بازداشت می گردد.وی 
ادامه داد: البته این موضوع به پرونده های 
افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص 
ندارد در مورد افراد دیگر هم همين طور 

اســت.اژه اي خاطرنشــان کرد: یکی از 
مشــکالت امروز مردم و قوه قضایيه، این 
است که برخی با اسناد عادی معامله انجام 
می دهند.معاون اول قوه قضایيه یادآور شد: 
از نظر شــورای نگهبان اینکه ما نسبت به 
ســند عادی هيچ اعتباری قائل نباشيم رد 
شــد حتی اگر چنانچه شفا ها چيزی را به 
کسی بفروشــيد و قبول کند و شرایط آن 
را نيز داشته باشــد ولی ننویسيد، معامله 
باطل و غلط نيست ولی آیا سند غيررسمی 
می تواند در مقابل ســند رسمی حساب 
بياید؟ به هيچ وجه سند عادی نمی تواند با 

سند رسمی مقابله نماید.

استانی شدنی 
انتخابات گامی در 
جهت مردمی تر 
شدن مجلس
 در طرح استانی شــدن، نمایندگان 
اســتان بهتر یکدیگر را درک می کنند و 
می تواننــد منطقه ای نگری را گســترش 
دهند و به اســتان خــود خدمت کنند. 
همچنين از آنجایی که اولویت  نخســت 
یــک نماینده رســيدگی به مشــکالت 
اســتان و شهر خود است؛ استانی شدن 

انتخابات این اختيار را به نماینده می دهد 
تا ابتدا مشکل اولویت دار را حل کند.

به گزارش ایســنا،نماینده سابق مجلس 
اظهار کرد: این موضوع در مجلس پيش 
هم مطرح شد و من به عنوان موافق این 
طرح نظراتــم را اعالم کرده ام. این طرح 
در ابتدا ممکن است با موانع و مشکالتی 
رو بــه رو شــود، اما در نهایــت باعث 
گشایش هایی به نفع استان ها خواهد بود.

ابراهيم نکو یادآور شــد: نظر مردم است 
که پایه رای نماینده را تشکيل می دهد. 
کســی که پایه رای را از منطقه نداشــته 
باشد ولو آنکه در استان بيشترین رای را 

هم بياورد نســبت به فردی که در حوزه 
انتخابيه پایه رای را می آورد ولو اینکه در 
استان کمترین رای را داشته باشد، ایشان 

به مجلس راه پيدا می کند.
وی در پایان گفت: با اجرایی شدن طرح 
اســتانی شــدن انتخابات تصميم گيری 
هــا کالن خواهــد بود، نماینــدگان در 
گير اموراتی که بــه آن ها ارتباط ندارند 
نخواهند شد و با خرد جمعی تصميمات 
کالن را هم برای کشور هم برای استان 
ها اخذ خواهند کرد. به نظر من این طرح 
کمک می کند تا تصميم گيری ها منطقی و 

کارشناسی تر شدند.

استانی شدن انتخابات مجلس جنبه ملی آن را تقویت می کند

پرونده اي که ديپلماسي خارجي را تقويت مي کند

FATF ازطرح تا تصويب
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۱8هزار پرستار در وزارت بهداشت استخدام می شوند
 سرپرست وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از استخدام 18 هزار پرستار 
در ســال های 98 و 99 در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: پرستاران رکن خدمات 
ســالمت هستند و قرار نيســت جایگاه پزشــک باال برود و جایگاه پرستار پایين یا 
برعکس.به گزارش ایلنا، ســعيد نمکی افزود: طرح تحول ســالمت مربوط به دولت 
تدبير و اميد اســت و این طرح با قدرت و شــدت ادامه می یابد، اما باید دوباره مرور 
شده  و اولویت ها تعریف و جایگاه ها بازنگری شود. اینکه چه کسی در کجا باید قرار 
بگيرد و چه خدمتی از او انتظار داریم. وی بيان کرد: یکی از تالش های ما احيای بخش 
خصوصی در کنار بخش دولتی اســت. زیرا اگر بخش خصوصی به حدی از کارایی 

 برسد، می تواند ميزان قابل توجهی از نيروهای پرستاری را جذب کند. 

افزايش نیافتن تعرفه های پزشکی به مهاجرت پزشکان 
دامن می زند

 مصوبه رشد 5.5درصدی تعرفه پزشکان در سال جاری اجرا نشد و اکنون هزینه ها با 
تعرفه های پزشکی همخوانی ندارد و اگر سال آینده نيز رشد تعرفه ها را نداشته باشيم، با 
مهاجرت پزشکان در داخل و افزایش مشکالت مردم رو به رو می شویم.معاون نظارت و 
برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: واقعيت این است در این موقعيت حساس، اگر 
همه این مسائل را کنار هم بگذاریم، با عدم افزایش تعرفه های پزشکی، بار مضاعفی به 
جامعه پزشکی وارد می شود که باید برای آن چاره ای اساسی اندیشيد.محمد جهانگيری 
در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورتی که تعرفه های پزشکی رشد ساالنه خود را نداشته 

باشد، حوزه درمان دچار چالش می شود و قابل پذیرش نيست.

خودروسازان صدای بهزيستی را درآورند
 مدیرکل مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
اینکه ســاالنه 20 هزار نفر در سوانح جاده ای کشته می شوند گفت: تاکنون هيچ مرکز 
نگهداری از معلوالن یا بيمارستان ســوانح سوختگی توسط شرکت های خودروساز 
احداث نشده است و این خود نشان دهنده این است که، صنایع مسئوليت اجتماعی شان 
را نمی پذیرند.به گزارش ایسنا، محمدعلی کوزه گر گفت: تاکنون هيچ مرکز نگهداری 
از معلوالن یا بيمارستان سوانح سوختگی توسط شرکت های خودروساز احداث نشده 
است.وی افزود: خودرو سازان داخلی که آسيب رسان ترین شرکت های صنعتی هستند، 
ساالنه چهار برابر تعداد کشته ها و معادل 80 هزار نفر مصدوم تحویل می دهند که باید 

تحت پوشش بهزیستی قرار گيرند.

تامین اجتماعی برای پرداخت عیدی 
بازنشستگان مشکلی ندارد

 هيچ مشــکلی بــرای پرداخت عيــدی به مســتمری بگيران و 
بازنشستگان این ســازمان وجود ندارد و به محض اعالم مبلغ آن از 

سوی دولت پرداخت می شود.
سرپرست سازمان تامين اجتماعی گفت: ميزان عيدی بازنشستگان و 
مستمری بگيران توسط هيأت دولت مشخص می شود و این سازمان 

برای پرداخت آن مشکلی ندارد.
محمد حســن زدا در گفت و گو با ایرنا افزود: هيچ مشــکل مالی در 
ســازمان تامين اجتماعی وجود ندارد. به محض اعالم مبلغ عيدی از 
سوی هيأت دولت، پرداخت خواهد شد و به یاری خداوند اعتبارات 
مورد نياز برای پرداخت عيدی به بازنشســتگان و مســتمری بگيران 

تامين خواهد شد.
سرپرست سازمان تامين اجتماعی، همچنين گفت: تمامی بازنشستگان 
و مســتمری بگيران مشــمول، بســته های حمایتی دولت را دریافت 
کرده اند و هر بازنشســته ای که این بسته را دریافت نکرده باشد می 

تواند با شماره 1420 تماس بگيرد.
زدا در پاسخ به پرسشی مبنی بر توزیع بسته های حمایتی اظهار داشت: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اقدام خواهد کرد 
و سازمان تامين اجتماعی اجرا کننده است. هر آنچه که مصوب شود 

و به ما ابالغ کنند، اجرا خواهيم کرد.
وی درباره دومين مرحله توزیع بســته های حمایتی اظهار داشت: در 
حال حاضر دو ميليون و 600 هزار نفر از بازنشستگان تامين اجتماعی 
بســته های حمایتــی را دریافت کردند و افرادی که هنوز نســبت به 
دریافت آن موفق نشــدند با شماره 1420 می توانند تماس بگيرند که 
تاکنون 130 هزار نفر تماس گرفتنــد و به واحدهای اجرایی معرفی 

شدند تا بالفاصله در صورت تایيد به حساب شان واریز شود.
زدا تصریح کرد: مشــکالت پرســتاران شناسایی شده است و در این 
زمينه نياز به توجه بيشتری داریم. چرا که همه مشکالت آ نها از جنس 

خاصی نيست.
وی ادامه داد: ســعی می  شــود کميته هایی به اتفاق نماینده پرستاران 

تشکيل شود تا راهکارهایی را برای حل مشکالتشان پيدا کنيم.
وی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا در حــال حاضر تامين 
اجتماعی امکان جذب پرستار دارد،  گفت: اخيرا شنيده ام که 19 هزار 
پرستار در سال آینده در وزارت بهداشت استخدام می شوند که اگر در 

این زمينه به نتيجه برسيم قطعا در این خصوص اقدام خواهيم کرد.
سرپرست سازمان تامين اجتماعی درباره حل مشکالت پرستاران نيز 
اضافه کرد: در حال حاضر ما 15 هزار پرستار و حدود 10 هزار و 500 

تخت داریم و باید در این خصوص اقداماتی صورت بگيرد.

مدل حقوقی ادغام دانشگاه های غیردولتی 
تهیه شد

 معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم از تهيه مدل حقوقی برای 
ادغام دانشگاه ها و موسسات غيردولتی خبر داد.

حسين ســيمایی صراف در گفتگو با شبستان، اظهار کرد: تعدادی از 
موسســات غيردولتی پيشنهاد ادغام مجموعه خود را به وزارت علوم 

ارائه کردند اما مدل حقوقی ادغام موسسات در قوانين وجود ندارد.
وی افزود: در بسياری از نظام های حقوقی، مدل ها برای ادغام شرکت 
ها پيش بينی شــده از این رو برخی موسسات چند مدل حقوقی را به 

وزارتخانه پيشنهاد دادند.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، مدل های پيشنهادی 
پس از بررســی در شــورای حقوقی وزارتخانه به معاونت آموزشی 
ارسال شده تا نحوه ادغام موسســات غيرانتفاعی غيردولتی از طریق 

معاونت حقوقی و امور مجلس، اعالم شود.
سيمایی صراف بر این اعتقاد است با ادغام موسسات آموزش عالی ، 
شاخص غيردولتی ها به استانداردها نزدیک شود. تجميع به نفع مراکز 

یاد شده است چرا که شکل و شمایل دانشگاهی می یابند.
یادآور می شــود: موضوع ادغام دانشگاه ها و موسسات غيردولتی در 
حالی مطرح می شود که این مراکز خود پيشگام تجميع با یکدیگرند. 
مســئوالن وزارت علوم هم در گفت و گوهای پيشين خود با ایرنا از 
فعاليت 302 موسسه غيردولتی در کشور خبر دادند. با این حال، روی 
کيفيت پایين آموزش در برخی از این موسسات و دانشگاه ها انتقاداتی 

وارد شده است.
هفته گذشــته مدیرکل دفتــر غيردولتی هــای وزارت علوم خبر از 
مشــکالت حقوقی این موسســات در ادغام داد که با تعيين تکليف 

مسائل حقوقی، از سال آینده به طور جدی وارد فاز ادغام می شوند.
در این زمينه، موسسات غيردولتی اســتان خراسان رضوی به عنوان 

پایلوت برای تجميع، در حال عملياتی سازی این طرح هستند.

نوبت کاری پرستاران افزايش می يابد

 درخشــان با بيان اینکه مشکل عدم افزایش نوبت کاری پرستاران 
حل شده است، گفت: این مساله در هيأت وزیران مصوب شد، ضوابط 

اجرایی آن به استان ها ابالغ شده است و به زودی اجرایی می شود
به گزارش شبستان، حسين درخشــان با بيان اینکه استقرار »اچ. آی. 
اس« یکی از اقدامات اساســی و زیربنایی انجام شده در حوزه درمان 
اســت ابراز کرد: فعاليت های ای تی مانند پرونده الکترونيک، نسخه 
الکترونيک، سيستم فکس،کاردکس درمانی الکترونيک همه بر پایه  اچ 
آی اس بنا شده است، اقدام بعدی تجميع داده های مراکز ملکی است 
که از اول بهمن در کل کشور برقرار می شود اگر چه اطالعات بيماران 
مزمن در سراســر کشــور را داریم. وی نظام اعتبار بخشی را از دیگر 
برنامه ای زیر بنایی در سازمان تامين اجتماعی عنوان کرد و افزود: 95 
درصد بيمارســتان های سازمان درجه یک هستند و آنهایی که درجه 
یک نيستند بيمارستان های زیر 50 تخت هستند که به دليل مشکالت 

ساختاری امکان درجه یک شدن ندارند.

همدان پيام: بازدید از غار عليصدر با تخفيف 50 درصدي 
 خوش به حال عمو یادگار!!

آرمان: ارز دولتي در خدمت قاچاق کاال
 باالخره اینم یه جور خدمِت دیگه!! 

ایران: دروس پيش نياز در دبيرستان حذف شد
 همه چیز رو به حذف شدن پیش میره!!

هگمتانه: مدیریت یکپارچه منابع آبي در همدان وجود ندارد 
 این همه مدیر داریم حاال به یکی هم این پســت رو بدین یه 

حقوقی ببره!!
همدلي: ارز صدرنشين شد توليد باخت

 اینم شعار حمایت از تولید!! 
همدان پيام: توجه به ســاماندهي ورودي هاي همدان در بودجه سال 

آینده
 چقدر سرو سامان دادن به این ورودی های همدان سخته!! 

آفتاب: خودمان مي دانيم حذف صفر بي تأثير است 
 البد می خواین یه کاری کرده باشــین کــه نگن چرا کاری 

نکردین!!
اطالعات: لزوم حرفه آموزي به سربازان وظيفه

 همون توپ و تفنگ یادشون بدین حرفه پیشکش!!
مهر: 46 ميليون ایراني کاربر اینترنت هستند

 خدا بده برکت پس همه مشغولن!!
همدان پيام: مردم عادي کوه خواري نمي کنند 
 پس مردم غیر عادی کوه می خورن؟!!

اطالعات: پرستار خسته از وعده 
 خسته نباشی پرستار!!

ایران: روحاني: باید هاشمي زمان خود باشيم 
 خودت باش!!

تجارت: فرصت سوزي در مبارزه با قاچاق 
 بدون شرح!!

آفتاب: دست در جيب مردم براي جبران کسري بودجه
 از این جیب به اون جیِب دیگه!! 

فريب سايت های »شرط بندی« را نخوريد
 با آغاز مســابقات فوتبال جام ملت های آسيا ، تبليغات برای شرط 
بندی و پيش بينی نتایج مســابقات فوتبال نيز افزایش داشــته اســت، 
موضوعی که پليس فتا در مورد آن هشدار داده و از شهروندان خواسته 

تا فریب این تبليغات را نخورند.
رئيــس پليس فتادر گفت وگو با ایســنا با اشــاره بــه افزایش فعاليت 
ســایت های شــرط بندی نتایج فوتبال همزمان با جام ملت های آسيا، 
گفت: ســودجویان فضای مجازی در کمين هستند تا با سوءاستفاده از 
مناســبت های مختلف و با استفاده از شور و هيجان ایجاد شده در ميان 
مردم نســبت به کالهبرداری و سوءاستفاده از آنان اقدام کنند و در این 
بين مسابقات فوتبال نيز یکی از مواردی است که با توجه به عالقه مندان 

فراوانی که دارد از چشم سودجویان نيز در امان نمانده است.
تورج کاظمی،  ادامه داد: در همين راســتا نيز چه در ایام مسابقات جام 
جهانی فوتبال و چه این ایام که مســابقات جام ملت های آسيا در حال 
برگزاری است، برخی افراد اقدام به راه اندازی و تبليغ سایت های شرط 

بندی نتایج فوتبال کرده اند.
کاظمی با بيان اینکه مطابق ماده 705 قانون مجازات اسالمی قمار بازی 
با هر وسيله ای ممنوع بوده و مرتکبان آن به یک ماه تا شش ماه حبس یا 
74 ضربه شالق محکوم خواهند شد، گفت: در همين راستا نيز تيم های 
رصد پليس فتا نسبت به شناسایی و برخورد با این سایت ها اقدام می کنند 
و شهروندان نيز می توانند موارد را به پليس اطالع دهند کما اینکه تاکنون 
با تعداد زیادی از این سایت ها برخورد شده و پرونده های متعددی نيز 

در حال رسيدگی در پليس فتا است.
رئيس پليس فتا با اشاره به شيوه های کالهبرداری و سرقت از شهروندان 
در این سایتها گفت: اساس کار این سایت ها اینگونه است که برای آغاز 
فعاليت در سایت باید حساب کاربری داشته یا تحت عناوین مختلفی 
مبلغی را بر شــروع فعاليت و شرط بندی واریز کنند، این مبالغ عمدتا 
بسيار کم اســت تا متقاضی برای شروع فرآینده اشتياق بيشتری داشته 
باشــد. وی ادامه داد: برخی از این سایت ها تا همين مرحله پيش رفته 
و مرحله دیگری برای کاربرانشان وجود ندارد، آنها اطالعات مربوط به 
کارت بانکی را مشتریان خود را سرقت کرده و مدتی بعد اقدام به تخليه 

حساب بانکی آنها کرده و دیگر خبری هم از سایت نيست.
کاظمی با اشاره به نوع دیگر فعاليت سایت های شرط بندی و ... گفت: 
برخی دیگر از ســایت ها یا اپليکيشن ها پس از دریافت حق عضویت، 
مبالغی را هم به حساب کاربری شرکت کنندگان واریز می کنند، تا آنها 
به ظاهر از برد خود خوشحال شده و برای رفتن به مراحل باالتر ترغيب 
شــوند، در مراحل مختلف هم ممکن اســت پولی به حساب کاربری 
بازیکنان اضافه شود، ما این پول صرفا عددی است که در سایت نشان 

داده می شود و قابل دریافت نيست.
رئيس پليس فتا اضافه کرد: این روند ادامه پيدا می کند و بازیکن هربار به 
اميد کسب مبلغ بيشتری فعاليتش را ادامه می دهد و مبالغی را هم برای 
مراحل باالتر به حســاب واریز می کند، اما در نهایت موفق به اخذ این 
پول ها نشده و سازوکار سایت طوری طراحی می شود که شرکت کننده 

در نهایت با باخت از سایت خارج شود.
وی با بيان اینکه سرور بسياری از این سایت ها در خارج از کشور است، 
گفت: متاسفانه سرور بسياری از این سایت ها در خارج از کشور است 
و امکان دسترسی به آن نيز با سختی هایی همراه است که در همين راستا 
الزم است شهروندان با هوشياری بيشتری در برابر تبليغات اغوا کننده 

این سایت ها عمل کنند.

 بيش از 220 هزار نفر در کشــور تجرد 
قطعی دارند، همچنيــن 11 ميليون و 800 
هزار نفــر مجرد هرگــز ازدواج نکرده در 
کشــور وجود دارند که با احتســاب افراد 
بدون همسر در اثر فوت یا طالق، جمعيت 
مجردان ایران به رقم 13 ميليون و 32 هزار 
می رســد. آماری که در کشور نشان دهنده 
تحول در نگاه به ازدواج، سن و ميزان اقبال 

جوانان نسبت به آن است.
بــه گفته علی اکبر محــزون مدیرکل دفتر 
جمعيت نيــروی کار مرکز آمــار ایران و 
مدیرکل ســابق اطالعات و آمار جمعيتی 
سازمان ثبت احوال کشــور، طبق آخرین 
سرشــماری، 9 ميليون و 769 هزار نفر در 
سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نکرده 
داریم و همچنين تعداد افرادی که از ســن 
متعارف ازدواج عبــور کرده اند اما هنوز به 
سن تجرد قطعی نرســيدند یک ميليون و 

810 هزار نفر است.
این آمار درباره پدیده  ای اجتماعی در کشور 
است که از عوامل زیاد فرهنگی، اقتصادی 
و ...تبعيــت می کنــد. سياســت گذاری ها 
و برنامه هــای اجتماعی هر نهــاد در کنار 
تغييرات فرهنگی داخلــی و حتی جهانی 
می توانند بر ميزان تمایل افراد به ازدواج یا 
حتی بر تصميم شان بر سن مناسب ازدواج 

موثر باشد.
 ۸۰ درصــد ۱۵ تا ۱۹ ســاله ها 

مجردند
شهال کاظمی پور، جمعيت شناس و استاد 
دانشــگاه نيز در گفت وگو با ایسنا، با بيان 
اینکه بر اســاس آمارهای ســال 95 ثبت 
احوال اعالم کرده است تعداد ازدواج ها رو 
به کاهش است، گفت: باالترین ميزان تعداد 
ازدواج در سال 90 با رقم حدود 890 هزار 
مورد بوده اســت در حالی که این ميزان در 
ســال 95 به حدود 700 هزار مورد رسيده 

است.
این جمعيت شناس با اشاره به ميزان تجرد 
دختران براســاس آمارگيری ســال 95 نيز 
تصریح کرد: در رده ســنی 15 تا 19 سال 
80 درصد دختران مجرد هستند. این ميزان 
در رده ســنی 20 تا 24 سال به 43 درصد 
می رسد. ميزان دختران ازدواج کرده این رده 
ســنی نزدیک به 57 درصد است. همچنين 
در گروه ســنی 25 تا 29 سال 23 درصد از 
دختران مجــرد و 77 درصد از آنها متاهل 

هستند.
به گفته وی تعداد زنان مجرد 15 سال به باال 
در ســال 85، هفت ميليون و 200 هزار نفر 
بوده است و این تعداد در سال 90 به شش 

ميليون و 700 هزار نفر رسيده است.
ایــن جمعيت شــناس ادامــه داد: این در 
حاليســت که از سنين 35 تا 39 سال ميزان 
ازدواج از 86 درصــد به 80 درصد و 40 تا 
44 سال از 88 درصد به 66 درصد رسيده 
اســت اما دختران دهــه 70 و 80 دیگر با 

مشکل مضيقه ازدواج روبرو نخواهند بود.
کاظمی پور در مورد ازدواج در ســنين باال 
و ســالمندی نيز اظهارکرد:  نرخ ازدواج در 
ميان مردان سالمند تنها بسيار بيشتر از زنان 
سالمند تنهاســت. به طوریکه تعداد مردان 
45 سال به باالی تنهای کشور حدود 200 
هزار نفر است اما زنان باالی 45 سال تنهای 
کشــور حدود یک ميليون و 300 هزار نفر 
هســتند، این در حاليست که 750 هزار زن 
سالمند تنها و حدود 100 هزار مرد سالمند 
تنهای باالی 65 سال در کشور وجود دارد.

به گزارش ایســنا، الهام رحمــت آبادی، 
پژوهشگر و استاد دانشــگاه، با بيان اینکه 
در دوره مدرن نمی توان خط ســيری را به 
لحاظ ســنی برای ازدواج مشــخص کرد، 
افزود: بــا تغييرات علمی جدیــد، زنان با 
سنين باالتری قادر به فرزندآوری شده اند. 
بنابراین نمی توان معيار خاصی را برای سن 
مناسب ازدواج تعيين کرد. ضمن اینکه تغيير 
در ســبک زندگی هم در ميزان تجرد افراد 

جامعه موثر است.
این استاد دانشگاه با بيان اینکه مفهوم تجرد 
نيز همچون مفاهيم دیگر در جامعه شناسی 
دستخوش تغيير شده و ما امروز چيزی به 
عنوان تجرد قطعی با تعریف قدیمی نداریم، 
اظهار کرد: یعنی االن یک خانم 40 ســاله 
حتی اگر مطلقه و صاحب فرزند هم باشد 

اميد بــه ازدواج و فرزندآوری مجدد دارد. 
صنایع بهداشــتی و زیبایی نيز باعث شده 
مفهوم سن تغيير کند، لذا در بررسی کيفيت 

تجرد باید تمامی مفاهيم را در نظر گرفت.
رحمت آبــادی با انتقاد از عدم یکپارچگی 
دســتگاه ها در رابطه با تسهيل ســازی امر 
ازدواج تصریح کرد: متأسفانه بين نهادهای 
مختلف و دانشــگاهيان یک زبان مشترک 
وجود ندارد. ضمن اینکه، بخشــی از علت 
آمار 13 ميليونــی مجردها در ایران حاصل 
خانواده هایی اســت که به درســتی شکل 

نمی گيرند و فاقد کيفيت هستند.
این پژوهشــگر با بيان اینکه وقتی رسانه ها 
ایــن آمارها را با بزرگنمایی در جامعه ارائه 
می دهند و تجرد دختران را خيلی برجسته 
می کنند، احساس سرشکستگی در جوانان 
ایجاد می شــود، گفت: به این ترتيب آنها 
دائماً باید علت تجرد خود را برای خانواده 
توضيح دهند. درصورتيکه در آمار ســال 
1395، رقــم قابل تأملی از مــردان مجرد 
وجود داشــت و به عبارتی می توان گفت 

مردان مجرد نسبت به زنان مجرد بيشترند.
وی با اشاره به اینکه قصد ما تنها ثبت آمار 
ازدواج نيست، ادامه داد: بنابراین مسئوالن 
باید تمهيــدات را برای خانواده به گونه ای 
فراهم کنند که خانواده های پایدار در جامعه 

داشته باشيم.
رحمت آبادی  با بيان اینکه سياست گذاران 
باید درباره علــوم روز مطالعه کنند، افزود: 
مفاهيم به شــدت دچار تغيير و تحوالت 
شده اند. ضمن اینکه باید در مورد مداخله 
یا عدم مداخله همه دســتگاه ها و نهادهای 
مختلف در امر ازدواج شفاف سازی و تعيين 

تکليف شود.
ميانگين سن ازدواج در حال افزایش است

سيدحسن موســوی چلک، رئيس انجمن 
مددکاری اجتماعی ایران نيز در گفت و گو 
با ایسنا، گفت: براساس آخرین سرشماری 
ســال 95 جمعيت کل کشور 79 ميليون و 
926 هزار و 279 نفر است که از این تعداد 
51 درصد مرد و 49 درصد زن هستند. این 
در حاليســت که 4 ميليــون و 423 هزار و 
225 نفر دختر مجرد در سن ازدواج )15 تا 
29 ســال( و 5 ميليون و 372 هزار و 989 
نفر پسر در سن ازدواج )20 تا 34 سال( در 

کشور داریم.
چلــک همچنيــن تصریح کــرد: در حال 
حاضر بــه ازای هر 100 پســر، 82 دختر 
در سن ازدواج در کشــور وجود دارد این 
در حاليســت که ميانگين ســن ازدواج در 
حال افزایش و به کمتر از 25 ســال رسيده 
است؛ البته ميانگين ســن ازدواج در ميان 
تحصيلکردگان بيــش از جمعيت عمومی 

کشور است.
 ۲۰ سال از تصویب قانون تسهیل 

ازدواج می گذرد اما...؟
 طيبه سياوشــی، عضو کميسيون فرهنگی 
مجلس شورای اســالمی نيز با بيان اینکه 
بيش از 20 ســال از تصویب قانون تسهيل 
ازدواج جوانان می گذرد، اما به غير از ســه 
مورد آن، هنــوز بقيه موارد قابليت اجرایی 
پيدا نکرده اند، گفت: در رابطه با موارد اجرا 
نشــده از این قانون، گزارشــی در صحن 
علنی مجلس قرائت گردید و شکایتی هم 
از دولت به قوه قضائيه مطرح شــد که البته 
تا به االن شاهد هيچ جوابيه ای از سوی قوه 

قضائيه نبودیم.

وی افــزود: مواردی از ایــن قانون به ویژه 
وام ازدواج جوانــان کــه در زمــان تعيين 
بودجه دنبال و افزایــش مبلغ آن به عنوان 
یک دستاورد مطرح می شود، راه حل هایی 
مقطعی و مسّکن وار هستند. در حقيقت با 
مانور دادن بر این کارها از موارد اساسی و 

پایه ای غافل می شویم.
عضو کميســيون فرهنگــی مجلس با بيان 
اینکه از جمله مســائلی که باید در برنامه 
توســعه مورد توجه قرار می گرفت اشتغال 
جوانان بود، تا االن با پدیده تجرد قطعی و 
مهاجرت گسترده مردم روبرو نشویم، ادامه 
داد: متاسفانه هيچ یک از راه حل هایی که تا 
به االن بــرای مقابله با پدیده تجرد جوانان 
ارائه شــده موثر نبوده و به نوعی مسکن به 

شمار می روند.
ایــن نماینده مجلس با انتقاد از نبود ســند 
آمایــش ملی و عــدم جانمایی مناســب 
در کالنشــهرها نيز گفت: بایــد راهکار و 
ســاز و کاری برای این معضل بنویســيم. 
تجرد قطعی یک پدیــده اجتماعی و گاهًا 
خودخواسته از سوی جوانان است. عوامل 
زیادی را می توان در شکل گيری این پدیده 
دخيل دانست، اما بخشی از آن هم به دليل 

خودخواستگی جوانان است.
عضو کميســيون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: برای داشتن یک خانواده 
پایدار باید الگوها و مشوق هایی را در نظر 
بگيریم و در کنار آن جلوگيری از مهاجرت 
نيــز می تواند عاملــی در کاهــش پدیده 

اجتماعی تجرد قطعی باشد.
 حل مشــکل ازدواج با تعامل سه 
جانبه حــوزه، دانشــگاه و مدیران 

اجرایی
به گزارش ایسنا دکتر حسن بنيانيان رئيس 
کميسيون فرهنگی شــورای عالی انقالب 
فرهنگی نيز گفت: باال رفتن ســن ازدواج 
و پدیده تجرد، محصــول عوامل متعددی 
از جمله تغيير ســبک زندگــی عمومی و 
مشــکالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
اســت. وی اصــالح ســبک زندگــی را 
راهکاری فرهنگی برای مقابله با این پدیده 
معرفی کرد و گفت: در گذشته برخی آداب 
و رسوم ازدواج در فرهنگ ما منطقی بود اما 
در شــرایط فعلی منطقی و عقالنی نيست. 
در تفکرات اسالمی امر ازدواج بسيار ساده 
اســت و کافی اســت که عرفيات غلط در 
خانواده ها را با کمک رسانه ها و دستگاه های 

فرهنگی اصالح کنيم.
وی با اشاره به اینکه در سياست گذاری های 
اقتصادی باید حل مشکل مسکن و اشتغال 
جوانــان را در برنامه های پنج ســاله لحاظ 
کــرد، اظهار کــرد: وقتی ازدواج از ســن 
طبيعی خود به تأخير بيفتد آثار و پيامدهای 
مختلف روحی و جســمی برای زن و مرد 
و حتی تربيت فرزندان آنها در آینده ایجاد 
خواهد شــد. وی اضافه کرد: در کشور ما 
دو مرکز نظریه پردازی قدرتمند یعنی حوزه 
و دانشگاه و جریانی به نام مدیران اجرایی 
وجود دارد، اما متأســفانه بين هر سه قطب 
در مورد این نوع مسائل اختالف نظر وجود 
دارد و زبان مشــترکی نيســت. درحاليکه 
تعامل سه جانبه بين آنها می تواند راهگشا 
باشــد. مقاومت های عميق فرهنگی نسبت 
بــه آموزه های دینــی در رفع ایــن پدیده 
مشکل ساز شــده اســت. یعنی با الهام از 
سبک های غربی راه حل هایی در این زمينه 

ارائه می کنيم که همراه با آسيب هایی به ویژه 
برای زنان اســت، اما حاضر نيستيم با تکيه 
بر مبانی دینی، نيازهای جنسی و مشکالت 

جوانان کشورمان را برطرف کنيم.
رئيس کميســيون فرهنگی شــورای عالی 
انقالب فرهنگی با بيــان اینکه االن پدر و 
مادرها نمی توانند به فرزندان خود در رابطه 
با امر ازدواج کمــک فکری کنند، تصریح 
کرد: لذا باید نهادهای مشــاوره بسيار قوی 
و توانمند را با قيمت ارزان در اختيار جوان 

گذاشت.
 تجرد، آسیب اجتماعی نیست

 بيتا مدنی جامعه شــناس حــوزه زنان و 
خانواده نيز با اشــاره به مفهوم تجرد قطعی 
و ساخت اجتماعی تجرد اظهار کرد: تجرد 
به ویژه برای دختران دارای یک ســاخت 
اجتماعی اســت. ممکن اســت خيلی از 
افراد تجربــه ازدواج به معنای یک قرارداد 
اجتماعی را نداشته باشند، اما شاید تجربه 
زندگی هایی با ســبک نویــن تحت عنوان 

ازدواج سفيد و هم زیستی را داشته باشند.
جامعه شــناس حوزه زنان با اشاره به سن 
مناسب ازدواج از منظر علم جامعه شناسی 
گفت: جامعه شناسان به فراخور پدیده های 
روزمره اجتماعی هيچ تجویز خاصی در این 
رابطه نمی کنند. البته سن ازدواج به صورت 
روزافزون در حال افزایش است و در حال 
حاضر دختران با عبور از 30 و 40 سالگی 
تحت تاثير عواملی، تجرد را به عنوان یک 

سبک زندگی انتخاب می کنند.
در حــال حاضر  کــرد:  عنــوان  مدنی 
ازدواج  از  الگوهای سنتی اعم  روابط و 
انتخاب والدیــن و بزرگان  بر اســاس 
بنيادین  تغييــرات  دســتخوش  خانواده 
و اساســی شده اســت. به همين خاطر 
نمی تــوان خيلی از مســائل را به جوان 
امروزی دیکته کرد. جوانان در شــرایط 
فعلی پول فراهم کردن مسکن و اشتغال 
و ملزومات عروســی را ندارند و با این 
جوان  کمر  اقتصادی،  ســخت  وضعيت 
مســئوليت های  بار  زیر  ایرانــی  امروز 

می شکند. تأهل 
وی بــا بيان اینکه ازدواج تنها در مســائل 
جنسی و زناشویی خالصه نمی شود، گفت: 
وقتــی از رابطه تأهلی و ازدواج به مثابه امر 
اجتماعی صحبت می کنيم، مســائلی چون 
اقتصاد، فرهنگ و روابط قدرت نيز مطرح 
می شوند. امر جنســی الزاماً مربوط به امر 
جنسيتی اســت که روابط قدرت، نقش ها 
و تکاليف، فرزندپروری و تمام ساحت های 

خانواده را در برمی گيرد.
مدنی که در یــک برنامه رادیویی صحبت 
می کــرد، با بيان اینکه ما باید نســخه ای را 
برای ازدواج جوانان تجویز کنيم که با سبک 
زندگی آنها تناســب داشته باشد، ادامه داد: 
رفع نياز جنسی آنها در یک مقطع زمانی با 
روشی همچون صيغه راهگشا نخواهد بود. 
باید همه مســائل را با هم دید و راهکاری 

متناسب با واقعيت جامعه ارائه داد.
این جامعه شــناس افزود: تجرد یک پدیده 
اجتماعی اســت و صرفاً نبایــد آن را یک 
آســيب اجتماعی قلمداد کرد. افزایش سن 
ازدواج، خانوارهــای تک نفره و طالق در 
یک نگاه واقع بينانه یک زنگ خطر اســت 
و نشــان می دهد مفهوم پایداری در روابط 
و خانواده دســتخوش تغيير و تحول شده 

است.

ازدواج مشکلی با هزار درمان بی نتيجه
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اقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

محدوديت در تأمین مواد اولیه، مسبب تأخیر سايپا
 به اعتقاد مدیرعامل شــرکت خودروسازی سایپا، محدودیت هایی نظير افزایش قيمت 
محصوالت و دشــواری در تامين آن ها از مواردی است که باعث وقفه در توليد و عرضه 

خودروها و در نهایت تاخير در تحویل محصوالت این شرکت شده است.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل سایپا در برابر این پرسش که "زمانی که تصميم برای پيش فروش 
خودرو گرفته می شــود باید فکر قطعات و تمام جوانب آن را کرد و سپس متعهد شد، اما 
چرا این روش پيش گرفته می شود؟" بيان کرد: براساس روال جاری توليدی که شرکت ها 
داشــتند، تا اوایل سال جاری روند توليد و تحویل به طور منطقی طبق برنامه پيش بينی و 
عمل  شد و شرکت ها نيز به تعهدات خود عمل کردند. آنچه باعث وقفه در توليد و تحویل 

شد، محدودیت هایی بود که به توليد شوک وارد کرده و منجر شد کاهش توليد و در نهایت 
تاخير در تحویل خودروها ایجاد شود.محمدرضا سروش افزود: بر این اساس، تا اوایل سال 
جاری روند توليد و تحویل طبق برنامه پيش  رفته و ما تعهدات معوق خاصی از سنوات قبل 
نداریم. شوک وارد شده به بازار، مشکل در تامين ارز و قطعات، باعث شد سازندگان موفق 
نشوتد به موقع به تعهدات خود عمل  کنند؛ اما مشکل در  تامين قطعات منجر شد که روند 

توليد شرکت ها با کاهش و به تبع آن تحویل خودرو به بازار با وقفه مواجه شود.
وی در پاســخ به ســوال که علت افزایش 100 درصدی قيمت در زمان تحویل و تسویه 
حساب خودرو نسبت به زمان ثبت نام ها چيست؟ اظهار کرد: قراردادهایی که شرکت های 
خودروســاز با خریدان بر اســاس شــرایط مقطع و قيمت نهایی که قيمت روز محصول 

است، تعيين می شود؛ بنابراین چون همواره با تغييراتی در بازار روبرو هستيم، قيمت  زمان 
تحویل مبنای محاســبه خواهد بود. زمانی که ثبت نام ها انجام شد با یک قيمت ارز اما در 
زمان ترخيص با شــرکت با قيمت دیگری تسویه شده است.سروش با بيان اینکه "قيمت 
زمان تحویل مبنای محاســبه در قراردادهای ما با مشتریان خواهد بود"، اظهار کرد: بخش 
عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می دهيم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده 
تحویل داده خواهد شد.مدیرعامل سایپا تصریح کرد: کاهش سرمایه در گردش باعث بروز 
مشکالت عدیده در سایپا شده است. همچنين این شرکت بالغ بر هزار ميليارد تومان امالک 
مازاد دارد که تا پایان امسال بخشی از آن و بخشی از شرکت های مازاد را به بخش خصوصی 

واگذار خواهد کرد.

کارآفريني

از جمع  آوری پالستیک کهنه تا اشتغالزايی 
برای ۱8 نفر توسط مددجوی کارآفرين

 حبيب ا... قوامی، جوان کارآفرین سنندجی و سازنده دستگاه پرس 
با اجرای طرح اشتغال بازیافت، برای 18 نفر شغل ایجاد کرده است.

حبيب ا... قوامی، 29 ســاله و از فرزنــدان خانواده های تحت حمایت 
کميته امداد ســنندج اســت که با استفاده از تســهيالت این نهاد و با 
اجرای طرح اشــتغال بازیافت پالســتيک توانسته است برای 18 نفر 

شغل ایجاد کند.
وی در تشریح فرآیند اجرای این طرح گفت: قبل از اینکه خودم این 
طرح را ایجاد کنم با یک وانت مشغول به جمع آوری پالستيک کهنه از 
مغازه ها بودم و بعد از جمع آوری، آن را از طریق یک مرکز جمع آوری 

به فروش می رساندم.
قوامی ادامــه داد: با توجه به اینکه با روند انجام این کار آشــنا بودم 
تصميم گرفتم خودم تغييراتی در شــغلم ایجــاد کنم و در این زمينه 
به صورت تخصصی وارد شــوم اما با توجه به اینکه سرمایه ای برای 
اجرای طرح موردنظر که کارگاه جمع آوری و بازیافت پالستيک بود 
نداشــتم تصميم گرفتم به کميته امداد مراجعه تا از تسهيالت آن نهاد 
اســتفاده کنم. وی تصریح کرد: زمينه اجرای طرح یک قطعه زمين در 
خارج از شهر بود اما ســرمایه ای برای راه اندازی این کارگاه نداشتيم 
که بعد از دریافت 15 ميليون تومان تســهيالت قرض الحسنه اشتغال 

از کميته امداد و با ایجاد این کارگاه، با برادرم شروع به کار کردیم.
این جوان کارآفرین سنندجی به ایکنا گفت: در ابتدا من و برادرم تنها 
کار می کردیم و با خرید پالستيک از افرادی که در این زمينه مشغول 
به کار بودند، بعد از جمع آوری و آســياب کردن و پرس کردن آن از 
طریق دســتگاه مخصوص، آن را به کارخانه های شهرهای بزرگ به 
فروش می رســاندیم و کم کم به نيــروی جدید احتياج پيدا کردیم و 

افراد دیگری را هم مشغول به کار کردیم.
وی ادامــه داد: بعد از مدتی با توجه به افزایش حجم کاری، برای بار 
دوم در جهت توســعه این طرح 50 ميليون تومان تسهيالت از کميته 
امداد دریافت کردم و با خرید دســتگاه جدید و افزایش حجم کاری 

هشت نفر دیگر هم برای کار در این کارگاه به کارگيری کردم.
قوامــی گفت: برای این کار به یک دســتگاه پرس نياز بود که قيمت 
باالیی داشت و توان خرید آن را نداشتم و با توجه به تجربه خودم که 
در زمينه جوشکاری داشتم تصميم گرفتم این دستگاه را بسازم بنابراین 
با تهيه وســایل مورد نياز شروع به ساخت آن کردم و موفق شدم این 
دســتگاه را درست کنم و هم اکنون چند سالی است که از آن استفاده 
می کنم و تمامی کارهای پرس پالستک و فلزات را با این دستگاه انجام 

می دهيم و هيچ مشکلی هم ندارد.
این جوان کارآفرین ادامه داد: هم اکنون 18 نفر در این کارگاه مشغول 
به کار هســتند و قصد دارم در آینده در صورت تأمين ســرمایه الزم، 
با خرید دســتگاه توليد نایلون از طریق پالستيکی که بازیافت می کنم 
کارم را توسعه دهم که اجرای این طرح ظرفيت به کارگيری شش نفر 

دیگر را هم دارد.

يک کارشناس اقتصادی:
حق مسکن 4۰ هزار تومانی دردی از کارگر 

دوا نمی کند
 یک کارشناس اقتصادی معتقد است کسانی که به دنبال افزایش 
حق مسکن کارگران هستند، باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی 
نمی کنيم و الزم اســت برای باال بــردن قدرت خرید مردم به ویژه 

کارگران، متناسب با شرایط آینده اقتصاد تصميم بگيریم.
حميد نجف بيان کرد: اخيرا پيشــنهاد افزایش حق مسکن کارگران 
مطرح شــده است که قبل از آن که به شورای عالی کار ارائه شود، 
بایــد ببينيم مبلغ 40 هزار تومان حق مســکنی کــه همين حاال به 
کارگران می دهند در زندگی خانوارهــای کارگری تاثيرگذار بوده 

است یا نه؟
وی ادامه داد: طبعا با توجه به افزایش هزینه ها و تاثير نوســان نرخ 
ارز بر بسياری از بازارهای داخلی از جمله مسکن، نمی توان انتظار 
داشــت حق مســکن 40 هزار تومانی کمکی به جبران هزینه های 
مســکن کارگران کند؛ بنابراین اگر افزایش حق مسکن، رقم قابل 
توجهی باشــد و به جبران هزینه مسکن کارگران کمک کند خوب 
است ولی اگر قرار است مثل سال های گذشته 20 هزار تومان دیگر 

روی آن بگذاریم، مطرح نشود بهتر است.
این کارشــناس اقتصادی متذکر شد: کســانی که به دنبال افزایش 
20 هزار تومانی حق مســکن کارگران هستند باید بدانند که دیگر 
در گذشــته زندگی نمی کنيم و الزم اســت برای باال بردن قدرت 
خرید مردم به ویژه کارگران متناسب با شرایط آینده اقتصاد تصميم 
بگيریــم، چون با توجه به چند برابر شــدن هزینه های زندگی 40 
هــزار تومان حق مســکن دیگر توجيهی نــدارد و نمی توان با آن 

خانه ای را اجاره کرد.
وی پيشــنهاد کرد: اگر مسئوالن واقعا به دنبال افزایش حق مسکن 
کارگران هســتند می توانند ميزان اجاره بها در کالن شــهرهایی مثل 
تهران را محاســبه کنند و 50 درصد آن را به عنوان حق مســکن 

کارگران در نظر بگيرند.
نجف درعين حــال با تاکيد بر لزوم افزایــش قدرت خرید آحاد 
جامعه برای ســال آینده، به ایســنا گفت: با توجه به شرایط فعلی 
اقتصاد نمی توان ســال بعد را پيش بينی کــرد ولی اگر می خواهيم 
قدرت خرید را باال ببریم، افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها 
تاثيرگذار نخواهد بود، درست است که به شرایط سخت نرسيده ایم 
ولی فشار موجود روی طبقات محروم بيشتر شده و معيشت اقشار 
ضعيف و کارگران را در تنگنا قرار داده اســت تا جایی که طبقات 

متوسط نيز به طبقات پایين تر تنزل کرده اند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، باید با درنظر گرفتن واقعيت های 
موجود جامعه و پيش بينی شــرایط آینده نسبت به ترميم یا افزایش 

حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تصميم عقالیی بگيریم.
وی در پایان گفت: برای آن که قدرت خرید و معيشــت کارگران 
تقویت شود باید هزینه های زندگی آنها در بخشهای درمان،  مسکن 
و خــوراک کاهش یابــد و حمایت های شایســته تری از کارگران 

صورت گيرد.
ــزان 40  ــه مي ــون حــق مســکن کارگــران ب ــا کن از ســال 1394 ت
ــا درج می شــود.آخرین  ــی آنه ــای حقوق ــان در فيش ه ــزار توم ه
بــاری کــه حــق مســکن کارگــران افزایــش پيــدا کــرد ســال 1393 
ــان  ــزار توم ــی کار از 20 ه ــه شــورای عال ــق مصوب ــه طب ــود ک ب
بــه 40 هــزار تومــان افزایــش یافــت ولــی اجــرای ایــن مصوبــه 
ــران  ــأت وزی ــب هي ــه تصوی ــه ب ــل آن ک ــه دلي در ســال 1394 ب
نرســيد، هرگــز عملــی نشــد تــا ایــن کــه در ســال 1395 ميــزان 
ــا  ــون کار ب ــران مشــمول قان ــام کارگ ــه مســکن تم کمــک هزین
تصویــب هيــأت دولــت بــه 40 هــزار تومــان افزایــش پيــدا کــرد 

و پــس از آن ابــالغ و در سراســر کشــور اجــرا شــد.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيدلطفاً  به کانال تلگرامی زير  مراجعه نماييد

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

کارت دانشجويي زهره اسمعيلي فرزند حجت اله به 
شماره ملي 3875558030 رشته ارتباط تصويري 

دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 8842856002 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نهاوند

شكرا...  موقوفه  از  مترمربع   ۱600 مساحت  به  زمين  قطعه  يک   
پايه  به ميزان  بار  شعبانی واقع در ميدان ۱5 خرداد جنب ميدان 
اجاره ی ماهيانه ۱0 ميليون و وديعه 50 ميليون ريال از طريق مزايده 

واگذار می شود. 
متقاضيان از تاريخ ۹7/۱0/23 الی  ۹7/۱۱/8 با پيشنهاد کتبی به 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نهاوند مراجعه نمايند.

آگهـی مزايـده

 در 8 ماهــه امســال 228 ميليارد تومان 
در  در بخش کشــاورزي  ســرمایه گذاري 
همدان صورت گرفته و182 هزار و 782 تن 
محصوالت کشاورزی به ارزش 671 ميليارد 
تومــان معادل 160 ميليــون دالر صادرات 

انجام شده است.
مدیر امور ســرمایه گذاری جهاد کشاورزی 
همدان بــا بيان اینکه افزون بــر 117 هزار 
فعال بخش کشاورزی در استان وجود دارد 
افزود: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به 
شدت در حال افزایش است که قطعاً ميزان 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تا پایان 

سال به 330 ميليارد تومان می رسد.
علی اصغــر نقی ئــی در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه به مقایسه آمار سرمایه گذاری 
در بخش کشــاورزی از ســال 92 تا پایان 
آذرمــاه پرداخت و ادامه داد: در ســال 92 
ميليارد  ایجاد شــده 152  ســرمایه گذاری 
تومان بوده و تسهيالت 232 ميليارد تومان و 

اشتغال 3 هزار و 238 نفر بوده است.
وی با بيان اینکه در سال 93 سرمایه گذاری 
ایجاد شــده 285 ميليارد تومان و تسهيالت 
عقد قرارداد و پرداخت شــده اســتان 318 
ميليارد تومان بوده است تصریح کرد: اشتغال 
ایجاد شده در سال 93 در بخش کشاورزی 

3 هزار و 117 نفر بوده است.
نقی ئی ادامه داد: در سال 94 سرمایه گذاری 
ایجاد شده در اســتان 315 ميليارد تومان و 
تسهيالت پرداختی 343 ميليارد تومان بوده 
و برای 2 هزار و 883 نفر اشتغال ایجاد شده 

است.
وی افزود: در سال 95 ميزان سرمایه گذاری 
در اســتان همــدان 257 ميليــارد تومان و 
تسهيالت پرداختی از ســوی بانک ها 417 
ميليارد تومان بوده و برای 2 هزار و 975 نفر 

اشتغال ایجاد شد.
مدیر امور ســرمایه گذاری جهاد کشاورزی 
همدان با اشــاره به اینکه در سال 96 مبلغ 
ســرمایه گذاری در بخش کشــاورزی 290 
ميليارد تومان و تســهيالت پرداختی 537 
ميليارد تومان بود ادامه داد: در این سال برای 
3 هزار و 740 نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی بــا بيــان اینکــه در 9 ماهه امســال 
ســرمایه گذاری ایجاد شده در استان همدان 
228 ميليارد تومان و تسهيالت پرداختی از 
ســوی بانک های عامل 123 ميليارد تومان 
است بيان کرد: از ابتدای سال تا پایان آذرماه 
اشــتغال ایجاد شده در استان 2 هزار و 465 

مورد بوده است.
نقی ئــی با بيان اینکه در ســال جاری تعهد 
ایجاد اشــتغال برای 3 هزار و 700 نفر داده 
شده است، افزود: سال گذشته تعهد اشتغال 

برای 3 هزار و 600 نفر داده شد که تا پایان 
ســال 3 هزار و 740 مورد شــغل در بخش 

کشاورزی ایجاد شد.
وی بــا بيــان اینکه ســه نــگاه در بخش 
کشاورزی دنبال می شــود، افزود: در بخش 
کشاورزی نگاه علم، اقتصادی و مدیریت در 

مصرف آب است.
مدیر امور ســرمایه گذاری جهاد کشاورزی 
همــدان  با بيان اینکه در حوزه مصرف آب 
نمی توان بی تفاوت بود بيان کرد: 147 هزار 
هکتار از اراضی مســتعد اســتان به سيستم 

آبياری نوین مجهز شده است.
وی با اشــاره به اینکه در سال 97 در استان 
همدان تعهد اجــرای 5 هزار و 500 هکتار 
آبياری نوین داده شده است ادامه داد: تعهد 
ســال جاری برای اجــرای آبياری نوین در 

استان 10 هزار هکتار است.

به صــادرات بخش  ادامــه  در  نقی ئــی 
کشــاورزی اشــاره کرد و با بيــان اینکه 
تــا پایان آبان ماه 182 هــزار و 782 تن 
محصوالت کشــاورزی صادر شده است، 
تصریح کــرد: ارزش این ميزان صادرات 
671 ميليــارد تومان معــادل 160 ميليون 

دالر بوده است.
وی با اشاره به اینکه محصوالت صادراتی 
اســتان شــامل سيب  بخش کشــاورزی 
هندوانه، صيفی جات،  بــذر،  انواع  زمينی، 
محصوالت گلخانه ای، ترشی و شوریجات، 
فرآورده های لبنی، گردو، ميوه های درختی، 
رب گوجــه، گياهــان دارویــی و انــواع 
خشکبار اســت بيان کرد: این محصوالت 
ایتاليا، عراق، ترکيه، امارات،  به کشور های 
ارمنستان،  افغانســتان،  اوکراین،  روســيه، 

پاکستان و... صادر شده است.

  روز گذشته عمليات اجرایي 
در  مسکوني  واحد  تخریب ســه 
مســير پروژه بازگشایي بلوار قدر 
کوي خضــر همدان بــا حضور 
شــهردار همدان، حميــد بادامی 
نجات نایــب رئيس و علی فتحی 
شهری،  خدمات  کميسيون  رئيس 
حمل و نقــل و ترافيک و محيط 
زیست شورا اسالمی شهر همدان 

انجام شد.
شهردار همدان در این باره گفت: 
یکــي از مهمتریــن برنامه هــاي 
مدیریت شــهري بازگشایي معابر 
اصلي و فرعــي در نقاط مختلف 

شــهر همدان با هدف کاهــش ترافيک و 
تســریع در تردد شــهروندان است که از 
اواخر ســال گذشــته به صورت جدي و 
برنامــه محور در دســتور کار قرار گرفته 

است.
عبــاس صوفي ادامه داد: خوشــبختانه با 
همراهي شــهروندان بازگشــایي مسيرها 
و معابــر شــهري در ســالجاري نيز در 
حــال انجام اســت و اميدواریم بتوانيم با 
پيگيري هاي قانوني ونيزتســریع در روند 
تملک امالک موجود در طرح بازگشــایي 
معابر، به اهداف مورد نظر در کوتاهترین 

زمان ممکن دست پيدا کنيم.
وي با بيان اینکه کوي خضر یکي از نقاط 
پرجمعيت شــهر همدان به شمار ميرود و 

معابر اصلي آن به 
قدر  بلــوار  ویژه 
بازگشایي  نيازمند 
افزود:  است،  بوده 
تردد  شاهد  امروز 
خودروها  بــاالي 
افزایــش  نيــز  و 
در  ترافيک  حجم 
ساعات پرتردد در 
هستيم  منطقه  این 

که مشکالت عدیدهاي را براي شهروندان 
به دنبال داشته است و با تصميمات اتخاذ 
شــده و نيز پيگيریهــاي قانوني و تملک 
امالک در مسير بلوار قدر، بخش دیگری 
از این معبر اصلي بازگشــایی شد.صوفي 

تصریح کرد: بازگشــایی  معبر 35 متری  
بلوار قدر دسترســی این محــدوده را به 
خيابان سرداری امکان پذیر می نماید و این 

منطقه را از بن بست خارج خواهد کرد.
شــهردار همدان خاطر نشــان کــرد: در 

ایــن  بازگشــایی  راســتاي 
بلوار، اقداماتــي دیگري نظير 
زیرســازي و پوشش آسفالت 
توســط شهرداري  منطقه  این 
منطقــه ســه در دســتور کار 
قرار دارد و در همين راســتا 
توســط  جيبی  پارک  احداث 
ناحيــه2 منطقه3 بــا امکانات 
حال  رفاه  منظور  به  مناســب 
ســاکنين بــه انجــام خواهد 

رسيد. 
صوفــي گفــت: در بودجــه 
ســال 97 تملک ده باب منزل 
مســکونی در ایــن مســير با 
مبلغی بالغ بــر 8 ميليارد ریال 
پيش بينی شــده کــه تملک و 
تخریب هشت باب آن تاکنون 

صورت گرفته است.
منطقــه  معــاون  مجذوبــی 
گفــت:  نيــز  همــدان  ســه 
ــه شــهروندان  ــد را ب ــن نوی ای
جهــت  در  کــه  می دهيــم 
مــرور  و  عبــور  تســهيل 
ــک  ــن، تمل ــودرو و عابری خ
ــده، قبــل  و تخریــب دو ملــک باقــی مان
از 22بهمــن توســط واحــد امــالک ایــن 
منطقــه انجــام و بازگشــایی کامــل محــور 
ــی  ــات عمران ــایر عملي ــدر و س ــوار ق بل

پــروژه صــورت خواهــد پذیرفــت.

مدير امور سرمايه گذاری جهاد کشاورزی استان همدان خبرداد:

سرمايه گذاري228 ميلياردي
 در بخش کشاورزی

پس از وقفه ای چند روزه رقم  خورد
آغاز مجدد فعالیت قطارهای پرسرعت 

از چهارشنبه
 درحالی کــه فــروش بليــت قطارهــای پرســرعت از پانزدهــم 
دی مــاه ســال جــاری متوقــف شــده بــود، مجــددا فــروش بليــت 

ایــن قطارهــا )ترنســت( از، یکشــنبه آغــاز شــد.
مدیرعامــل شــرکت حمــل و نقــل ریلــی رجــا، گفــت: در 
ــت  ــروش بلي ــف ف ــه توق ــل نســبت ب ــاه قب ــه از دو م ــی ک حال
قطارهــای پرســرعت از پانزدهــم دی مــاه ســال جــاری هشــدار 
داده بودیــم، پــس از یــک هفتــه توقــف فــروش بليــت، مجــددا 
ــنبه  ــت و از چهارش ــده اس ــاز ش ــروز آغ ــی ها از دی بليت فروش
هفتــه جــاری حرکــت قطارهــا بــه مقاصــد یــزد و مشــهد از ســر 

گرفتــه می شــود.
ــا دو ترن ســت  ــه جــاری ب ــان هفت ــفرها از پای ــه داد: س وی ادام
ــج  ــی پن ــار ال ــا چه ــه جــاری ب ــدای هفت ــاز می شــود و از ابت آغ

ــد. ــال می کن ــود را دنب ــت کار خ ترن س
مدیرعامــل شــرکت حمــل و نقــل ریلــی رجــا در مــورد 
تصميــم اتخــاذ شــده در ارتبــاط بــا مشــکالت مالــی مربــوط بــه 
فعاليــت ایــن قطارهــا بــا توجــه بــه این کــه گفتــه شــد نيازمنــد 
مســاعدت 30 ميليــون یورویــی جهــت ادامــه فعاليــت هســتند، 
اظهــار کــرد: مشــکالت مالــی کمــاکان وجــود دارد امــا اميــدوار 
ــه  ــه یاران ــورت گرفت ــای ص ــه پيش بينی ه ــه ب ــا توج ــتيم ب هس
قطارهــا توســط ســازمان برنامــه و بودجــه از ابتــدای ســال 1398 
تخصيــص داده شــود و در حــال حاضــر علی رغــم وجــود برخی 
ــازمان  ــوی س ــه از س ــورت گرفت ــای ص ــا کمک ه ــکالت ب مش
تاميــن اجتماعــی و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی فعاليت 

مربــوط بــه ترن ســت ها را از ســرگرفته ایم.

دريافت هر کارت  سوخت 10هزار تومان آب می خوردگزارش ویژهعملیات بازگشایي بلوار قدر در کوي خضرآغاز شد
9 میلیاردی که از مردم گرفته می شود

 به کجا می رود؟
 شرکت پســت در قبال این که کارت های سوخت جامانده در این 
شــرکت را به مالکان ارائه می کند، به ازای هر کارت سوخت 10 هزار 
تومــان از مالک خودرو دریافت می کند و با توجه به این که 924 هزار 
کارت سوخت در این شرکت مانده، جمع مبلغ اخذشده از مردم، بيش 

از 9 ميليارد تومان می شود.
به گزارش ایســنا، بعد از آن که بازگشــت کارت ســوخت به چرخه 
سوخت گيری الزامی شد، شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی اعالم کرد که  924 هزار کارت ســوخت متعلق به خودروهایی 
که از ســال 1393 تا 1397 شماره گذاری شــده اند، به دالیل مختلف 
به دســت صاحبان خودرو نرســيده و در شــرکت پســت مانده اند. 
مالکان می توانستند از طریق ســایت اینترنتی شرکت پست به نشانی  
)WWW.POST.IR( از این که کارت ســوخت آن ها در شرکت 

پست است یا خير، اطالع کسب کنند.
در این راستا زمانی که مالکان برای دریافت کارت سوخت از شرکت 
پست اقدام می کنند، این شرکت از هر یک از این افراد 10 هزار تومان 
هزینه دریافت می کند. هزینه ای که به گفته زیبا اسماعيلی - سخنگوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - هزینه صدور کارت و متعلق به 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است.
یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد اگر از 924 هزار نفری که کارت 
سوخت آن ها در شرکت پست مانده است، 10 هزار تومان اخذ شود، 

بيش از 9 ميليارد تومان به حساب شرکت ملی پخش می رود.
در این راســتا، سيدمحمدرضا موســوی خواه - مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی - بــا تایيد این موضوع که هزینه ای 
که شــرکت پست از مردم می گيرد، به حســاب این شرکت واریز 
می شود، به ایســنا توضيح داد: البته این مبلغ متعلق به شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی نيســت، بلکه صرف هزینه صدور کارت، 
هزینه پســت و هزینه شخصی سازی می شود. در واقع شرکت ملی 
پخــش مبلغی دیگر هم به این مبلغ اضافــه می کند تا بتواند هزینه 

تامين کارت را انجام دهد.
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آگهي مزايده 
به موجب پرونده اجرايي کالسه ۹300۱04موضوع سند رهني شماره 2667۹ دفتر اسناد رسمي شماره 78 مشهد شرکت صنايع غذايي به آراء )سهامي 
خــاص( جهت وصول مبلغ ۱673500000 ريال موضوع الزم االجرا  عليه محبوبه رفيعي آورزماني و  محمود رضا توکلي مبادرت به صدور اجرائيه نموده 
اســت اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه مورخ ۱3۹4/2/7 کارشناس رسمي دادگستري 
مورد ارزيابي که ارزش و مشــخصات آن به شرح ذيل مي باشد: ششدانگ پالک شماره پنج فرعي از سه هزار و چهارصد و هفتاد اصلي واقع در بخش 
يک حوزه ثبتي نهاوند استان همدان به مساحت )30/65( سي متر و شصت و پنج سانتي متر مربع  که برابر نامه شماره ۱7483/ن/۹3 اداره ثبت نهاوند 
به نام محبوبه رفيعي آورزماني ثبت و ســند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار کارشناس رسمي دادگستري واقع در نهاوند، ميدان عارف، بلوار شهيد 
محمد طالبيان، روبروي مرکز بهداشــتي درماني شماره 4، کد پســتي 65۹۱773۹82 و به قيمت ۹80800000 ريال ارزيابي گرديده و محدود است به 
حدود : شــماالً به طول 7/60 متر پي به پي 6 فرعي، جنوبًا به طول 7/70 متر پي به پي 4 فرعي، غربًا به طول 4 متر پي اســت به پالک ۹ فرعي، شرقًا 
به طول 4 متر پي اســت به پياده رو بلوار عارف،  پالک فوق از ساعت ۹الي ۱2روز چهارشنبه مورخ ۱3۹7/۱۱/۱7 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده 
به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي 
بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل 

رسمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. )م الف 227(
تاريخ انتشار: ۱3۹7/۱0/24

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره ۱3۹76032600۹0004۱2 مورخه ۹7/۱0/8 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين 
تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي ابوالقاســم حدادي  فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 5236 
صادره از فامنين به شــماره ملي 502۹442۹۹5 صادره از فامنين  در شش دانگ يک باب خانه به 
مساحت ســيصد و شصت و دو مترمربع و شصت و دو  صدم مترمربع قسمتي از پالک ۱04 اصلي 
واقع در بخش پنج همدان خريداري از مالک رسمي آقاي قياسعلي شاکري محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان فامنين تسليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. )م الف 277(
تاريخ انتشار نوبت اول: 24/ ۱0/ ۱3۹7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 8/ ۱۱/ ۱3۹7     
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنين

آگهي دعوت از مجاورين 
چون آقاي حسين موميوند مالک ده و 666 هزارم شعير مشاع 
از ششدانگ پالک ۱624 اصلي بخش يک نهاوند تقاضاي صدور 
سند تک برگي پالک فوق را از اين اداره نموده است و متقاضي 
مدعي مي باشــد که مجاورين پالک مذکور را نمي شناســد و 
دسترسي به مالكين ندارد، لذا به اســتناد کد  ۹۱4 مجموعه 
بشــخنامه هاي ثبتي در خصوص تعيين طول اضالع و مساحت 
دار کردن اسناد مالكيت و همچنين ماده ۱8 آيين نامه اجرايي 
مفاد اســناد رســمي الزم االجرا به کليه مالكين مجاور پالک 
فوق الذکر ابالغ مي گردد که در تاريخ يكشــنبه ۱3۹7/۱2/5 
ســاعت ۱0 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند- خيابان 
فاطميه پايين تر از فاطميه حضور يابند بديهي است عدم حضور 
مجاورين و مالكين مشاعي مانع از انجام عمليات نقشه برداري 
نمي گردد چنانچه نياز به آگهي مجدد باشــد در همين روزنامه 

درج مي گردد.)م الف 225(
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

درخشش بانوان فامنین در جام نشاط و 
تندرستی کشور

 دبيــر هيأت ورزش های همگانی شهرســتان فامنيــن گفت: بانوان 
ورزشــکار فامنين در مسابقات جام نشاط و تندرستی همگانی کشور به 

ميزبانی استان کرمانشاه خوش درخشيدند.
پریسا عاشوری در گفت وگو با فارس اظهار کرد: بانوان ورزشکار فامنينی 
در مســابقات جام نشاط و تندرستی منطقه 6 کشــور به ميزبانی استان 

کرمانشاه به مقام دومی دست یافتند.

وی با اشاره به اینکه بانوان فامنين از ظرفيت و استعدادهای بسيار خوبی 
در رشته های مختلف بهره مند هستند عنوان کرد: تيم هفت نفره منتخب 
استان از ورزشــکاران فامنين در رده ســنی آزاد در مسابقات کشوری 
حضور داشــت که با تمرینات منظم موفق به کســب عنوان دومی این 

رقابت ها شد.
دبير هيأت ورزش  های همگانی شهرســتان فامنين ادامه داد: فامنين فاقد 
مجموعه ورزشــی مختصص بانوان است و این با توجه به عالقه بسيار 
زیاد بانوان جهت شرکت در فعاليت های ورزشی، بانوان شهرستان را با 

مشکالتی عدیده مواجه کرده است.

وی افزود: اســتعدادهای ورزشــی شهرســتان فامنين کم نظير است و 
موفقيت هــای حاصله و کســب عناوین قهرمانی در رده های ســنی و 
رشــته های مختلف در سطح اســتانی، ملی و ختی بين المللی گواه این 

ادعاست.
عاشــوری با بيان اینکه باید برای بروز و ظهور بيشــتر این اســتعدادها 
تالش کرد گفت: در ترکيب تيم اعزامی به جام نشاط و تندرستی عاطفه 
عاشــوری، هانيه ربانی، فاطمه ربانی، فاطمه عاشوری، زهرا عسگری، 
راضيه عاشــوری و آیالر عاشــوری با مربيگری اعظم صميمی حضور 

داشتند.

خبـر يادداشت

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

هر دم از باغ بري مي رسد
مهدي ناصر نژاد «

 به گواهي تمام اهالي فوتبال چه آنان که مســتقيماً دستي بر آتش 
ورزش فوتبال دارند و چه کســاني که بازنشسته حرفه فوتبال هستند 
و یا دوستدار و تماشاچي فوتبالي اند، این تيم فوتبال پاس از نخستين 
روزهایي که به شــهداي مظلوم همدان )هبه( شــد و با هزار منت و 
ژست هاي سياسي وارد جامعه ورزش این استان گردید، دچار حاشيه 
اســت و به قولي چه آن روزها کــه در اوج قدرت و جریان هاي تند 
فوتبالي در ليگ برتر کشــورمان قرار داشــت و سه تا سه تا به فوتبال 
اول ایران یعني پرســپوليس گل مي زد و چــه در تمام روزهاي دهه 
اخير، هيچ آب خوش از گلویش پایين نرفت، یعني طيفي از آدم هاي 
بي انصاف از اول کار دور و بر پاس در همدان جمع شدند و نگذاشتند 
آب خوش از گلوي این تيم و اســم پرآوازه آن پایين برود و هم بدتر 
این که فوتبال را براي خيل عالقه مندان و دوســتداران اميدوارش در 

همدان زهرمار کردند.
یکي از معضالت هميشگي این تيم خوش اسم و رسم در همدان این 
اســت که هر کس آمد و اختيار پاس را در اختيار گرفت، گفت پول 
ندارم و پولي نيســت و بدهکاریم. یکي نبود و نيســت به این آقایان 
بگوید خوش انصاف ها روز اول که پاس به همدان آمد که بدهکاري 
نداشــت این شما بودید که از پله اول با ندانم کاري و طمع ورزي و 
نامردمــي براي پاس در همدان قرض و قوله باال آورید و روز به روز 
طناب هالک را دور گردن این نگون بخت  خفت ســاختيد و آخر سر 
یواشکي از آن پشت، مشت ها خزیدید و دررفتيد و هم باشگاه و پاس 
و فوتبــال آن و هم مردم به ویژه جوانا ن هاي بي گناهي که چشــم به 

غيرت و همت شما دوخته  بودند حسرت به دل باقي گذاشتيد.
پاس در گرداب نخواســته فوتبال همدان روز به روز گرفتارتر شد و 
بدهي هایش باال گرفت، و در این شــرایط چون مدیر و متولي مدیري 
باالي ســرش نبود برنامه و اراده هدایت شده اي براي بردن و ایستادن 
در ميادین نداشت و از سویي هم به جرم بدهکاریي هاي ناخواسته و 
تحميل شــده از تتمه امتيازهایش در جدول مسابقات تا با این روز و 

حال افتاد.
پاس در تمــام دوران حضورش در همدان عالوه بر از دســت دادن 
امتياز ها و اعتبارها، مردان خود را هم از دســت داد و آنقدر دست به 
دست شد که کسي در حد و اندازه ورزش فوتبال حتي در دسته یک 
و دســته دو در کنارش باقي نماند تا حداقــل هنر و تفکر فوتبال در 
دنياي ورزش حرفه اي را بداند و یک تيم را در قواره دسته دو مدیریت 
نماید و ســرانجام به جایي رسيد که در این برهه از زمان به تنها تيم 
شهر کوران تبدیل شده اســت، شهري که ناگزیر یک چشمي ها باید 

کدخدایي اش را به عهده بگيرند.
همين االن هم که البالي صفحات روزنامه هاي همدان را نگاه کني و 
ورق بزني باز هم قصه پرغصه بي پولي هاي تيم پاس برجسته تر از هر 
قصه دیگر، تيتر اول اســت و دارند شرط و شروط مي گذارند که اگر 
پول نباشــد و پولي نرسانيد آنچنان از دسته دو هم سقوط مي کنيم که 

هيچ نام و نشاني از ما باقي نماند.
یکي نيســت بگوید آخر اي با انصاف ها چــرا بي هنري و بي تدبيري 
خود را به گردن بي پولي تيم مي اندازید مگر روزي که سينه سپر کرده 
بودید و پاس را تحویل گرفتيد، نمي دانستيد پولي در بساط نيست مگر 
نيامده بودید که با دست خالي از ارزش و اعتبار و امتياز این تيم دفاع 
کنيد. حاال که دیدید توان امتيازگيري و ایســتادگي ندارید و حرف از 
پس گرفتن هبه شــهداي مظلوم شهر ما به ميان آمده است، همان ساز 
هميشــگي را کوک کرده و مي گویيد پول نداریم در حالي که همين 
حاال و در شــرایط فعلي هم فوتبال همدان آنقدر توان و اعتبار و آدم 
دارد که بتواند یک تيم در حد و قواره دسته دوم جمع و جور کرده و 

بدون هيچ ادعایي از داشته هاي ذاتي این شهر و این مردم دفاع کنيد.
اما مشــکل کار این است که هيچ وقت و هيچ کجا آدم هاي مدعي و 
کاسه هاي داغ تر از آش اجازه حضور و خدمت صادقانه به خدمتگزاران 
واقعي را نمي دهند و این نکته نازکتر از مو هم مشــکل دیگر پاس در 

تمام دوران پر نشيب و باز هم پرنشيب این تيم بوده و هست.

پشتوانه سازی خوبی در کشتی 
استان همدان صورت نگرفته است

 مدیــرکل ورزش و جوانان 
اینکه  بابيــان  همــدان  اســتان 
پشتوانه ســازی خوبی در کشتی 
اســتان همدان صــورت نگرفته 
اســت، گفــت: کشــتی همدان 
نيازمند افرادی است که برای این 
رشــته ورزشی زمان کافی داشته 

باشند.
به گزارش مهر، محسن جهانشير 
پيش از ظهر سه شنبه در نشستی 

با سرپرست، دبير، نایب رئيس و اعضای هيأت کشتی استان همدان 
بابيان اینکه کشتی همدان ظرفيت و پتانسيل باالیی در کشور دارد و 
سابقه کشتی همدان برای همگان روشن است، افزود: کشتی همدان 
باید با تعامل و همکاری همه جانبه پيشکســوتان و صاحب نظران 

این رشته ورزشی در مسير موفقيت قرار گيرد.
محسن جهانشير بابيان اینکه کشــتی همدان پس از همدلی نيازمند 
تالش بی وقفه همه اعضا اســت و از این رو از اهالی کشــتی می 
خواهم با حضور خود در عرصه کشتی، زمينه ساز پيشرفت های آینده 
این رشته ورزشی در استان و کشور باشند، افزود: استعدادیابی یکی 

از اولویت های مهم این هيأت است.
وی یادآور شــد: با قدرت و جدیت، برنامه ها و فعاليت های خود را 
ادامه دهيد تا در آینده شاهد ظهور و بروز نسل درخشان کشتی گيران 

همدان باشيم.
جهانشــير عنوان کرد: برای پيشــبرد امور و بازگشت کشتی استان 
همدان به جایگاه ویژه خود نيازمند یاری تمامی دلســوزان کشــتی 

هستيم.
وی عنوان کرد: کشتی همدان نيازمند افرادی است که برای این رشته 
ورزشی زمان کافی داشــته و دلسوز وضعيت کشتی گيران باشند و 

فضای همدلی و اتحاد را بر خانواده آن حاکم کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تاکيد بر اینکه رشته کشتی 
باید همچون گذشــته در کشور صاحب افتخار شود و کشتی همدان 
در رویدادهای جهانی و المپيک حضور مســتمر داشته باشد، عنوان 
کرد: متاســفانه پشتوانه سازی خوبی در کشــتی صورت نگرفته در 
صورتی که باید 10 قهرمان همچون برادران جوکار، مالمير، سلطانی، 

ابراهيمی داشته باشيم.
جهانشير با بيان اینکه باید شاکله اصلی تيم ملی کشتی باید از همدان 
باشد، افزود: همدان از قدیم در کشتی صاحب جایگاه بوده و باید با 
برنامه ریزی به جایگاهی برســيم که شاکله اصلی تيم ملی از همدان 

باشد.
وی با بيان اینکه از نامالیمات نباید دلســرد شــد، گفت: باید برای 
پيشرفت و سربلندی کشتی استان تالش کرد چراکه هدف سربلندی 

کشتی استان است.

ورزشکار همدانی صاحب سهمیه حضور 
در جام بین المللی فجرشد

 اميــر جبــاری بدمينتون باز 
همدانی ســهميه حضور در جام 
بين المللی فجر را تصاحب کرد.

معاون اداره کل ورزش و جوانان 
همدان در این بــاره به خبرنگار 
ایرنا گفت: فدراســيون بدمينتون 
کشورمان از جباری که هم اینک 
در اردوی آماده ســازی حضور 
دارد، برای حضور در مســابقات 
بين المللی جام فجر دعوت کرده 

است.
عبــاس قهرمانــی افــزود: بيســت و هشــتمين دوره مســابقات بيــن 
المللــی بدمينتــون فجــر ایــران در روزهــای 15 تــا 18 بهمــن مــاه 
ســال جــاری بــا جوایــز 25 هــزار دالری و بــا حضــور بازیکنــان 
خارجــی و داخلــی در قســمت یــک نفــره و دونفــره در شهرســتان 

کــرج برگــزار مــی شــود.
وی اضافه کرد: بازیکنان کشــورهای اســپانيا ، تایلند ، اردن ، هند ، 
پرتغال ، بلغارســتان ، جمهوری چک ، مولــداوی ، ویتنام ، مالت ، 
ترکيه ، مالــزی ، ایتاليا ، اندونزی ، جمهوری آذربایجان ، اوکراین ، 
ميانمار ، سنگاپور ، لهستان ، هلند ، لوگزامبورگ ، اتریش ، روسيه ، 
چين ، سریالنکا ، ارمنستان ، مجارستان ، پاکستان ، استونی ، ایسلند 
، موریس و جمهوری اســالمی ایران برای حضــور در این رقابتها 

اعالم آمادگی کردند.
همدان یکی از استان های فعال در ورزش بدمينتون است.

قهرمانان تنیس روی میز 
همدان شناخته شدند

 سخنگوی هيأت تنيس روی ميز همدان 
گفت: قهرمانان تنيــس روی ميز همدان 
اعزامــی به تور ایرانيان بــا برگزاری یک 
دوره مسابقه انتخابی مشخص شدند.حميد 
نظری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
ایــن رقابت ها با حضــور منتخبان تنيس 
روی ميز بزرگســاالن کشور و به صورت 
دوره ای - حذفی برگزار شــد.وی اضافه 
کرد: در پایان این رقابت ها اميد بشــيری 
از همــدان عنوان قهرمانی را کســب کرد 
پيمان خدابنده لو دیگر ورزشکار همدانی 
دوم شد.نظری بيان کرد: همچنين اسداهلل 
محققــی و محمد عندليبی هر 2 از فامنين 
به ترتيب سوم و چهارم شدند.سخنگوی 
هيأت تنيس روی ميز همدان یادآور شد: 
محمد جهانگيری سرداوری این رقابت ها 
را که بــه ميزبانی خانه پينگ پنگ همدان 
برگزار شد، برعهده داشت.وی افزود: تور 
ایرانيان ویژه ورزشکاران بزرگسال تنيس 
روی ميز کشور هشــتم بهمن ماه امسال 
به ميزبانی آکادمی امير احتشام زاده تهران 

برگزار می شود.

 برترين های خردسال و 
نونهال معرفی شدند

 نائــب رئيس هيأت تنيــس روی ميز 
همدان گفت: برترین های مسابقات تنيس 
روی ميز خردساالن و نونهاالن با برگزاری 

یک دوره مسابقه معرفی شدند.
زهرا ابوطالبيان افزود: در این رقابت ها که 
با حضور 20 ورزشکار برگزار شد، در رده 
سنی خردساالن پارسا فتحی عنوان قهرمانی 
را کســب کرد، فاطمه فتحی دوم شــد و 
مهدیه اميدی در جایگاه ســوم ایستاد.وی 
اضافه کرد: همچنين در رده سنی نونهاالن 
الناز خرم آبادی بر سکوی نخست ایستاد، 
عرشيا لرســتانی عنوان دوم را کسب کرد 
و کوثر فتاحی نيز ســوم شد.در پایان این 
رقابت ها به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

قهرمانان مینی گلف روز 
پرستار معرفی شدند

 قهرمانان مينی گلف گراميداشت روز 
پرســتار با برگزاری یک دوره مسابقه در 
زمين اختصاصی مينی گلف شهيد شمسی 

پور همدان معرفی شدند.
دبيــر هيأت گلف همــدان در این باره به 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این رقابت 
هــا 20 ورزشــکار به مدت یــک روز با 
یکدیگر رقابت کردند که در پایان یســنا 
اســکندری عنوان قهرمانی را کسب کرد، 
کياندخت عظيمی دوم شد و الهام سهاکی 
دیگر ورزشــکار همدانی بر سکوی سوم 

ایستاد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا 
بازيکنان و مربیان متخلف 

را نقره داغ کرد
 کنفدراســيون فوتبال آسيا، سرمربی 
تيم ملی لبنان و بازیکن ویتنام را نقره داغ 
کرد.به گزارش تســنيم، کميته انضباطی 
و اخالقــی کنفدراســيون فوتبال آســيا 
)AFC( تازه تریــن آرای انضباطی خود 
را اعالم کــرد که در یکــی از آنها، دو 
دوی مان، بازیکن ویتنام به دليل دریافت 
اخطــار بابت گرفتن و کشــيدن پيراهن 
بازیکــن عراق در مرحلــه گروهی جام 
ملت های آسيا 5000 دالر آمریکا جریمه 
شــد و از جانب AFC هم هشــداری 
ميودراگ  دریافــت کرد.همچنين  جدی 
رادولوویچ، ســرمربی تيــم ملی فوتبال 
لبنان به دليل استفاده از الفاظی نامناسب 
در بازی بــا قطر در مرحله گروهی جام 
هفدهــم 7500 هزار دالر آمریکا جریمه 

نقدی شد و هشدار هم دریافت کرد.

دعوت از بدمینتون باز همدانی 
به اردوی تیم ملی

 رئيــس هيأت بدمينتون اســتان همدان از دعــوت بدمينتون باز 
همدانی به اردوی تيم ملی کشورمان خبر داد.

هادی تيــپ در گفت وگو با فارس اظهار کرد: اردوی تدارکاتی تيم 
ملی بدمينتون کشــورمان در رده ســنی بزرگساالن از 21 دی ماه به 

مدت سه هفته برگزار خواهد شد.
وی تصریح کــرد: در این اردو امير جباری کاپتان ســابق تيم ملی 
جوانان و ســتاره افتخارآفرین بدمينتون اســتان همدان هم حضور 
خواهد داشت.رئيس هيأت بدمينتون استان همدان خاطرنشان کرد: 
در این اردو 9 نفر از برترین های بدمينتون کشور در کمپ فدراسيون 

بدمينتون حضور خواهد داشت.
وی عنــوان کرد: این اردو به  منظــور آمادگی و انتخاب نفرات برتر 
کشور جهت شرکت در بيست وهشتمين دوره مسابقات بين المللی 
بدمينتون جام فجر که در استان البرز برگزار خواهد شد، برپا می شود.

تيپ در ادامه بــه فعاليت های این هيأت بــرای همگانی کردن این 
رشــته کم هزینه اشاره کرد و افزود: در بخش همگانی کردن ورزش 
بدمينتون فعاليت های چشمگيری در سال های اخير انجام شده که در 
روند صعودی بدمينتون اســتان در سطح کشور نقش اساسی داشته 
است.وی با بيان اینکه رشــته بدمينتون از رشته های کم هزینه است 
و همچنين اســتقبال بانوان از این رشته بسيار چشمگير است گفت: 
اســتعدادیابی یکی از مهم ترین اهداف فدراســيون بدمينتون کشور 
است که هيأت های اســتانی نيز این امر را در دستور کار خود قرار 

داده اند و امير جباری هم ماحصل همين استعدادیابی ها بوده است.

تصميم استاندار براي سرانجام پاس چه خواهد بود؟

بازگشت پاس جدي تر از هميشه

حسين پارسا «

  پاِس بزرگ، تيمی که یازده سال قبل به 
همدان آمد تا ورزش این استان را متحول 

کند، حاال شرایط متفاوتی دارد. 
کســب نتایج ضعيف و دور شدن از سطح 
اول، دوم و حتی سوم فوتبال ایران، مدیران 
ورزش کشــور را به این نتيجه رسانده که 
این تيم را به تهــران بازگردانند. چند روز 
پيش بود کــه وزیر ورزش در جلســه با 
پيشکســوتان پاس، مسئول نيروی انتظامی 
و نماینده فدراسيون فوتبال، دستور احيای 
مجدد این تيم ریشــه دار را صــادر کرد. 
»سلطانی فر« در این جلسه تاکيد کرده بود 
که »بازگشت پاس به تهران باید با سرعت 
انجــام شــود.« این گفته یعنــی تصميمی 
جدی در ســطح فوتبال ایران گرفته شده، 
مثل همان ده دوازده ســال قبل که تصميم 
گرفتند که تيم های تهرانی را به شهرستان 
ها منتقل کنند. آن سال به این اميد داشتند 
که این نام های بزرگ، فوتبال را در نقاطی 
از ایران زنده کرده و اســتعدادها را شکوفا 

کنند.
 نتيجه امــا، اصال خوب نبود. انتقال پاس، 
اضطرار مالــکان و رفاقت قدیمی روایت 
هــا از نحوه انتقال پاس به همدان مختلف 
اســت. اما بــه نظر می رســد نزدیکترین 
روایت به حقيقت، حرف هایی اســت که 
»کاظم اوليایی« از پرنفوذترین همدانی های 

فوتبال ایران بارها گفته است. 
»هزینه هــاي ميلياردي در باشــگاه پاس و 
در مقابــل کمبود بودجــه اي که در بخش 
لجستيکي )در نيروی انتظامی( براي تأمين 
امنيت وجود داشت، سبب شد تا از طرف 
ستاد کل نيروهاي مسلح اعالم شد که نباید 
وارد فوتبــال حرفه اي شــوید و تيمداري 
کنيــد... آن زمــان ســردار احمدي مقدم 
فرمانــده نيروي انتظامي بــا بهروز مرادي 
اســتاندار وقت همدان به واسطه همسنگر 
بودن در جبهه در ارتباط بودند، مرادي هم 
با من صحبت کرد و گفت که باشگاه پاس 
با توجه به دستور مقامات باالتر مي خواهد 
منحل شود، آیا امکان اینکه امتياز فوتبال را 

به استان منتقل کنيم هست یا نه؟ 
در ایــن رابطــه مذاکراتــي بــا علــي آبــادي 
ــت  ــرکل تربي ــرث هاشــمي و مدی و کيوم
بدنــي اســتان تهــران کــه از مخالفــان 
بــود صــورت گرفــت کــه باشــگاه پــاس 
ــه  ــال آن ب ــاز فوتب ــا امتي ــود ی ــل ش منح
جــاي دیگــري منتقــل شــود.« اوليــن 
ــی  ــای اوليای ــرف ه ــه از ح ــه ای ک نکت
نيــروی  »اضطــرار«  اســت،  مشــخص 
ــی  ــت. یعن ــال اس ــن انتق ــی در ای انتظام

ــت  ــی توانس ــا نم ــی قانون ــروی انتظام ني
ــد. ــه ده ــم داری را ادام تي

 در این ميان یک رفاقــت قدیمی، کار را 
تمام کرد و پاس همدانی شــد. آرزوهایی 
کــه بر باد رفــت همان روزهــا که عادل 
فردوســی پور و قدیمی هــای پاس مثل 
خدادا عزیزی و وحيد هاشميان و حسين 
فرکــی بر طبل مخالفت بــا انتقال پاس به 
همدان می کوبيدند، این تيم ميان حمایت 
بی ســابقه ای از مردم همدان کار خود را 
شــروع کرد. در تمام بازی های سال اول 
حضور پاس در ليگ برتر، ورزشگاه قدس 
همدان جای ســوزن انداختن نبود. پاس با 
بگوویچ خوب نتيجه می گرفت و استقالل 
و پرســپوليس را زمين گير مــی کرد. آن 
وقت ها، این اميد در دل همدانی ها خلق 
شــده بود که حضور این تيم باعث شــود 
ورزش در همدان جان بگيرد. همين ایده، 

تيغ منتقدان را کند می کرد. 

تا دو سال بعد شرایط بد به نظر نمی رسيد. 
اما بعــد از آن ورق برگشــت و روزهای 
ســقوط آغاز شد. رتبه هایی که در 4 سال 
اول حضور پاس در همدان کســب شد، 
نشــان از آینده ای هولناک داشت: پنجم، 
سيزدهم، چهاردهم، شــانزدهم و سقوط! 
پاِس بزرگ در کمال ناباوری در ســال 90 

به ليگ دسته اول سقوط کرد.
 5 سال بعد پاس در ليگ 2 بود و دو سال 
بعدش در ليگ دسته سوم! همدانی ها هم 
مخالف می شوند چرا پاس به چنين روزی 
افتاد؟ این پرسش پاسخ های بسياری دارد 
اما نقطه اشــتراک همه پاسخ ها بلد نبودن 
تيم داری توسط استانداری و اداره ورزش 

و جوانان استان بود.
 مدیران هم البته مشــکالت مالی را مقصر 

می دانستند و در جواب انتقادات چاره ای 
جز این نداشــتند که بگویند برای این تيم 
در این ســال ها چند ميليارد تومان هزینه 
کرده اند. این سياســت نه تنها هوادران را 
راضی نکرد بلکه موج نارضایتی ها را هم 
بيشتر کرد. منتقدان پاس که حاال مخالفانی 
بی رحم بودند، نــه فقط از فوتبالی ها که 
در همه رشته های ورزشی دیگر همدان قد 
علم کردند و در دفاع از رشته شان، حضور 

ده ساله پاس را نقد کردند.
 فوتسال، واليبال، بسکتبال و کشتی همدان 
کــه قبــل از حضور پاس کــم و بيش در 
کشــور حرفی برای گفتن داشتند، بعد از 
انتقال این تيــم، حتی اگر کم کاری هم از 
خودشان داشتند، دليلش را مشکالت مالی 

و حمایت نشدن می دانستند.
 اینکــه همه پول ها خرج پاس می شــود 
دليل محکمی بود که ورزشــکاران رشته 
هــای دیگــر از وضعيت ورزش اســتان 
ناراضی باشــند. حاال دیگر مخالفان فقط 
فردوسی پور و پاسی های قدیمی نبودند، 

همدانی ها هم بر پاس نقد داشتند. 
رفتن یا نرفتن؟ مســئله این اســت! چند 
روز قبــل از آنکــه وزیــر ورزش علنا بر 
احيای پاس تهران پافشــاری کند، »سعيد 
شــاهرخی« اســتاندار جدید همــدان بر 
حمایت از این تيم تاکيد کرده بود. استاندار 
در بازی پاس و نيروی زمينی به ورزشگاه 
ر فــت و بــا بازیکنان و مربيــان این تيم 
دیدار کرد.آنطور که »عباس صوفی« رئيس 
هيأت فوتبال همدان از آن دیدار نقل کرد، 
شــاهرخی هدف خود را بازگرداندن پاس 
بــه »روزهای اوجش« معرفــی کرده و از 

حمایت حرف زده بود.
 حــاال امــا بــا دســتور اکيــد وزیــر 
ورزش بــر احيــای پــاس، شــاهرخی 
ــاِس  ــا پ ــرد: ی ــم بگي ــی مه ــد تصميم بای
ــه دارد  ــدان نگ ــومی را در هم ــته س دس
برابــر وزارت ورزش و مخالفــان  و در 
تهرانــی و همدانــی ایــن تيــم بایســتد. در 
ایــن حالــت آینــده پــاس ) چــه خــوب و 
چــه بــد( بــا نــام شــاهرخی گــره خواهــد 
خــورد تصميــم دیگــر اســتاندار، موافقــت 
بــا بازگشــت پــاس به تهــران خواهــد بود 
کــه نتيجــه اش مــی شــود خنک شــدن دل 
مخالفــان حضــور ایــن تيــم در همــدان و 
در آخــر ســنگينی یــک انــدوه یازده ســاله 
ــی  ــه م ــی ک ــواداران همدان ــينه ه روی س
ــنامی  ــه خوش ــان ب ــام شهرش ــتند ن خواس
ــد.  ــران بدرخش ــال ای ــطح اول فوتب در س
ــه متاســفانه در جهــت عکــس  ــی ک اتفاق

داد. رخ 

والیبــال،  فوتســال،   
و کشتی همدان  بسکتبال 
که قبل از حضور پاس کم 
و بیش در کشــور حرفی 
برای گفتن داشتند، بعد از 
اگر  حتی  تیم،  این  انتقال 
از خودشان  کاری هم  کم 
را  دلیلــش  داشــتند، 
حمایت  و  مالی  مشکالت 

نشدن می دانستند
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■ حديث:
رسول اکرم )ص(:

هر کس همسايه اش را بيازارد ، خداوند، بوی بهشت را بر او حرام می گرداند و 
جايگاهش دوزخ است ، و بد بازگشتگاهی است دوزخ ! 

کتاب من ال يحضره الفقيه: ج4 ص۱3 ح4۹68

■ دوبيتي:
برانی گر بخواری از که ترسی                                     کشيمان ار بزاری از که ترسی 

 دو عالم دل ته داری از که ترسی                          مو با اين نيمه دل از کس نترسم  

ورود بیش از 6 میلیون گردشگر خارجی 
در 9 ماهه امسال 

 رئيس ســازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بيان 
این که در 9 ماهه امسال شاهد ورود بيش از 6 ميليون گردشگر خارجی 
به کشــور هستيم گفت: »در حال حاضر 120 هزار ميليارد تومان پروژه 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نيز در کشور در حال انجام است.«

علی اصغر مونســان معاون رئيس جمهوری و رئيس ســازمان ميراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، در گفت وگو با برنامه رادیویی 
پارک شهر رادیو تهران با اشاره به فرصت های بی نظير گردشگری در 
کشور گفت: »خوشبختانه در کشور ظرفيت های بسيار خوبی در حوزه 
تاریخی و طبيعی داریم و برای رشد و توسعه گردشگری فرصت های 

بی نظيری در اختيار ما است.«
او افزود: »ایران خوشبختانه جزو 10 کشور اول دنيا از لحاظ برخورداری 
از ظرفيت های طبيعی و تاریخی است و این درحالی است که در حال 
حاضر صنعت گردشگری به صنعت سوم در دنيا تبدیل شده و روند رو 

به رشدی را طی می کند.«
مونســان گفت: »در کنــار توجه به حوزه ميــراث فرهنگی که هویت 
تاریخی ما را نشــان می دهد، دو حوزه صنایع دستی و گردشگری به 
طــور جدی مورد توجه قرار دارد و هم در ســازمان مرکزی و هم در 
ادارات کل اســتانی هر سه حوزه سازمان مورد توجه قرار گرفته است 

که صنایع دستی و گردشگری می تواند به ایجاد اشتغال کمک کند.«
او گفــت: » با توجه به ضروت افزایش ورود گردشــگران خارجی به 
کشور، تالش کردیم مسير ورود گردشگر به کشور را باز کنيم و تالش 
کردیــم با انجام تبليغــات خصوصا در فضای مجازی بــا پروژه ایران 
هراسی مقابله کنيم. در همين ارتباط هر گردشگری که به ایران می آید 

در بازگشت تبدیل به یک سفير فرهنگی برای ما می شود.«

مديرکل امور موزه های کشور:
فايده تهیه فهرست اشیای تاريخی ايران 

در موزه های دنیا چیست؟
 مدیرکل امور موزه های کشــور گفت: باید بدانيم تهيه فهرستی از 
اشيای تاریخی که در موزه های دیگر در جهان داریم چه اطالعاتی به ما 

اضافه می کند چون این یک پروژه زمان و هزینه بر است.
محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه های کشور درباره عدم وجود تهيه 
فهرســتی از اشيای تاریخی و ایرانی موجود در موزه های جهان به مهر 
گفت: اشيای تاریخی ایران که اکنون در موزه های مهم دنيا وجود دارد 
را کم و بيش می شناسيم بسياری از آنها در ویترین موزه ها قرار دارند 
و قابل شناســایی هستند اما بسياری دیگر نيز در مخازن وجود دارند و 

شاید هيچ گاه نمایش داده نشده اند.
وی در ادامه بيان کرد: تهيه فهرســتی از اشيایی که در خارج از کشور 
داریم یک کار پژوهشــی هست که اگر کســی بخواهد باید برای آن 
پروژه ای تعریف کند و بعد به بررســی آنها بپردازد. موزه ای ممکن 
اســت شی ایرانی داشــته باشــد اما در مخزن و یا در محل نمایش. 
بنابراین صرفا به وجود اشيای درون ویترین نمی توان اکتفا کرد. باید 
با موزه های دنيا مکاتبه شــود تا آنها فهرســت اشيای ایرانی خود را 
بدهند و افرادی نيز به این موزه ها سفر کرده و این آثار را ببينند. این 
اتفاق متحمل هزینه های زیادی اســت که شرایط آن برای تهيه چنين 
ليســتی در حال حاضر فراهم نيست. البته خيلی هم نمی تواند کمک 
کننده باشــد اگر اعتباری وجود داشته باشــد در جاهای دیگر هزینه 

خواهد شد که در اولویت است.
کارگر بيان کرد: باید دید تهيه این فهرست در پاسخ به چه نيازی است. 
اکنون اگر بدانيم که چه شــی در کدام موزه داریم چه اقدام عملی می 
تــوان انجام داد؟ در واقع باید دید چه اطالعاتی در پی آن به ما افزوده 

می شود.

دومین جشنواره استانی »اتود« 
در همدان برگزار می شود

 رئيس انجمن هنرهای نمایشــی همدان گفت: به 
مناسبت جشن چهل سالگی پيروزی انقالب اسالمی، 
دومين جشــنواره استانی »اتود« در همدان برگزار می 
شود . کيانوش بهروزپور اظهار کرد: این جشنواره در 
دو بخش هنرجویان و هنرمندان برگزار می شــود و 
عالقمندان تا پنجم بهمن فرصت دارند برای حضور 

در این رویداد هنری ثبت نام کنند.
وی گفت: شرکت در این جشنواره محدودیتی ندارد 
و تمام فعاالن عرصه تئاتر در سراسر استان می توانند 
در جشنواره »اتود« شرکت کنند. بهروزپور با بيان اینکه 
»اتود« فرصت مناســبی برای کشف استعدادهای تازه 
نفس و جوان اســت؛ افزود: هنرمندان بزرگی از این 
جشــنواره ها بيرون آمده و تئاتر ایران را به سمت و 

سوی رشد برده اند.
رئيس انجمن هنرهای نمایشی همدان خاطرنشان کرد: 
اجرای جشنواره به لحاظ تداخل با ایام فاطميه و حفظ 
حرمت دخت گرامی نبی اکرم )ص( به 25 بهمن ماه 
موکول شده و جشــن پایانی در این روز برگزار می 
شــود. وی گفت: با نظر هيــأت داوران در هر بخش 
از جشــنواره »اتود« سه اثر به عنوان برگزیده انتخاب 
و معرفی می شــوند. »اتــود زدن« یک اصطالح بين 
تئاتری هــا به معنی اجرای یک نقــش یا ایده به طور 

بداهه است.

اجرای طرح 
»هر مسجد يک خبرنگار« 

در کانون های مساجد همدان
 طرح کشوری »هر مسجد یک خبرنگار« با حضور 
عالقمندان عضو کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
اســتان همدان برگزار می شود. طرح »هر مسجد یک 
خبرنگار« به منظور آشنایی بيشتر جوانان عالقمند به 
کار خبر و اطالع رسانی برگزار می شود و عالقمندان 
به این حوزه در ســطح کانون هــای فرهنگی هنری 
مســاجد، پس از گذراندن دوره آموزشی به صورت 

خبرنگار افتخاری مشغول به فعاليت می شوند.
معرفــی فعاليت هــای کانون هــای فرهنگی هنری 
مساجد سطح اســتان از ویژگی های این طرح است 
و خبرنگاران افتخاری مساجد می توانند اخبار مربوط 
به منطقه و مسجد محل خود را منعکس کنند. ترویج 
فرهنگ مسجد و مسجد محوری در جامعه و همچنين 
توجه بيشــتر به فرهنگ ســازی، گفتمان ســازی و 

انعکاس اخبار مساجد از اهداف این طرح است.

»موش و گربه« در جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر

 نمایش »موش و گربه« به کارگردانی فرزاد لباسی 
در سی و هفتمين جشنواره بين المللی تئاتر فجر اجرا 

می شود
این نمایش به سبک موش و گربه عبيد زاکانی به بيان 
مشــکالت و آسيب های اجتماعی در قالب یک طنز 

موزیکال برای کودکان و نوجوانان می پردازد. 
سيد حسين فدایی حسين نویسندگی و عليرضا ستاری 
آهنگسازی این نمایش را به عهده داشته و فرزاد لباسی، 
سيد مهرداد کاووسی، پگاه معصومی، اميد نوعی شاد، 
مصطفی کرمی راسخ، مهری آذیش، اميرحسين ترابی 

و پدرام معصومی در »موش و گربه« بازی کرده اند. 
این نمایش در بيست و پنجمين جشنواره بين المللی 
تئاتر کودک و نوجوان که آذر امسال به ميزبانی همدان 
برگزار شد، در بخش تئاتر نوجوان و مسابقه تئاتر ایران 

به روی صحنه رفت.
سی و هفتمين جشنواره بين المللی تئاتر فجر در 11 
بخش شامل تئاتر صحنه ای، تئاتر خيابانی، تئاتر ملل، 
فجر استانی، چهل ســالگی انقالب اسالمی، مسابقه 
نمایشنامه نویسی، مســابقه و نمایشگاه عکس تئاتر، 
مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر، کارگاه های آموزشی 
و نشســت های تخصصــی، همایــش برگزیدگان 
جشنواره های تئاتر اســتانی و »بخش به عالوه فجر« 

برگزار می شود.

رونمايی از شاسی بلند جديد فورد 
با ۷ حالت رانندگی

 همزمــان با آغاز نمایشــگاه خودروی دیترویت، شــرکت های 
مختلــف به تدریج از توليدات جدید خــود رونمایی می کنند که از 
جمله این شرکت ها می توان به فورد اشاره کرد.به گزارش نيواطلس، 
این خودروی شاســی بلند تازه Explorer 2020 نام دارد که یک 
محصول کامال جدید با پلتفورم متفاوت محســوب می شود. قدرت 
بيشــتر، عملکرد بهتر و گزینه های بيشــتر برای انتقال نيروی فرمان 
به چرخ ها از جمله مزایای Explorer 2020 محســوب می شود.

شــرکت سازنده مدعی است این خودرو هم به عنوان یک خودروی 
اســپورت قابل استفاده است و هم در قالب خودرویی برای رانندگی 

در جاده هایی با شرایط مختلف به کار می رود. 

تولید شارژر بی سیم مرموز اپل 
باالخره آغاز شد

 شارژر بی سيم شــرکت اپل که از مدت ها قبل اخباری در مورد 
توليد آن به گوش می رســيد، قرار است باالخره امسال در دسترس 
عالقمندان قرار بگيرد.به گزارش ورج، قرار است این شارژر از قابليت 
شارژ بی ســيم همزمان سه محصول برخوردار باشد. اگر اخباری که 
در این زمينه در فضای مجازی منتشــر شده، صحت داشته باشد بدان 
معناســت که یکی از قدیمی ترین وعده های اپل به زودی عملياتی 
می شود.اپل اولين بار در سپتامبر سال 2017 از توليد شارژر بی سيم 
برای آیفون های 8 و ایکس خبر داده و افزوده بود این شــارژر عالوه 
بر گوشــی اپل می تواند ســاعت اپل و هدفون بی سيم ایرپاد را هم 

شارژ کند.

روزنامه ها با بلندگوهای هوشمند راهی 
خانه ها می شوند!

 کاسته شدن از تيراژ روزنامه های چاپی باعث شده روزنامه نگاران 
به دنبال یافتن روش هایی خالقانه برای جذب مخاطب باشند و حاال 

بلندگوهای هوشمند به کمک آنها آمده اند.
به گــزارش مهر ، مدیران روزنامه نيویــورک تایمز قصد دارند از 
فناوری صوتی هوشمند الکسای آمازون به منظور یافتن مخاطبينی 
جدید اســتفاده کنند تا آنها مطالب مختلف را به صورت شنيداری 
و نــه مکتوب دریافت کرده و مطالعه کنند.به نظر می رســد اقبال 
خوب به بلندگوهای هوشمند در آمریکا وخرید گسترده آن توسط 
مــردم روزنامه نگاران را به فکر اســتفاده از ایــن ظرفيت بالقوه 

انداخته است.

جمع آوری سه ترابايت اطالعات و
يکی لیکس توسط دولت آمريکا

 دولت آمریکا ســال گذشــته از شــکایت بر عليه جوليان آسانژ 
بنيانگذار ویکی ليکس خبر داده بود و بعد از مدتی اف بی آی از آغاز 
تحقيقات بر عليه این سایت خبر داد که ابعاد شگفت آوری از آن فاش 
شده است.به گزارش گيزمودو، بر اساس اطالعاتی که در این زمينه به 
دست برخی رسانه ها افتاده، وزارت دادگستری آمریکا با جمع آوری 
حجــم انبوهی از اطالعات مرتبط با ویکی ليکس اميدوار اســت که 

بتواند برای استرداد آسانژ برنامه ریزی موفقی داشته باشد.
دولت آمریکا آســانژ را به همکاری با هکرهای روس و همين طور 
دخالــت در هک ایميل های ســتاد انتخاباتی دموکــرات ها در ایام 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرده است.

تلسکوپ راديويی روسیه 
از کنترل خارج شد

 ســازمان فضایی روســيه اعالم کرده تنها تلسکوپ رادیویی این 
کشور در فضا از کنترل خارج شده است.

به گزارش آسوشيتدپرس، ســازمان فضایی روسيه اعالم کرده است 
متخصصان مشــغول تعمير مشــکالتی هســتند که کنترل تلسکوپ 
رادیویی این کشــور در مــدار زمين را مختل کرده اســت.  ماهواره 
Spektr-R  همچنان ســيگنال هایی به زمين ارســال می کند اما 
دانشمندان از روز جمعه قادر به کنترل آن نيستند.این ماهواره در سال 
2011 ميالدی به فضا ارســال شــد و درحال حاضر 3 سال از پایان 
عمر مفيد آن می گــذرد.  Spektr-R برای مطالعه منابع رادیویی 

به کار می رفت.

سینـما

■ قد  س1.................قانون مورني- کلمبوس
■ قد  س2...............................................  دزد و پري2 
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني
فلسطين 2................................ مارموز- اسکي باز

■ سينما کانون....  کلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير.................. ................قانون مورفي 

کلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسرکان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

کوچک زنگ زده- امين و اکوان
■ فرهنگ کبودراهنگ.........................................  هشتگ

 سوت قطار در عید 
مدیرکل راه آهن غرب کشــور گفت: با بررسی های 
صورت گرفته و برطرف کردن موانع کاهنده سرعت، 
قطــار همدان - تهران تا تعطيالت عيد نوروز98 راه 
اندازی می شود. روح اهلل تقی زاده مدیرکل راه آهن 
غرب کشــور بيان کرد : ارتقاع خط ریلی همدان - 
تهران، برای افزایش ســرعت، از سه هفته پيش آغاز 
شده است و پيش بينی می شود تا ماه آینده به پایان 

برسد.
وی با اشــاره به اینکه بخــش خصوصی راه اندازی 
و بليت فروشــی ناوگان ریلی را بر عهده دارد تاکيد 
کرد: قطار باید در بازه زمانی مشــخص حرکت کند 
تا مسافران از آن اســتقبال کنند؛ چرا که در صورت 
استقبال نکردن مســافران، بخش خصوصی متضرر 
می شود. تقی زاده اظهار داشت: از سوی دیگر قطار 
مســافربری به ناوگان نياز دارد که با توجه به شرایط 
کنونی ارز، تامين واگن و لوکوموتيو ســخت است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر یک روز در ميان قطار 
همدان - مشهد حرکت دارد و تاکنون استقبال خوبی 

از آن صورت گرفته است.
مدیرکل راه آهن غرب کشور با اشاره به اینکه اکنون 
این اداره کل در ایستگاه راه آهن رباط همدان مستقر 
است گفت: برای سهولت در انجام کارهای سازمانی، 
تا پایان ماه ســاختمان این اداره کل به داخل شــهر 
همدان منتقل می شود. وی با بيان اینکه 21 مرکز راه 

آهن در کشــور وجود دارد افزود: خط ریلی پرند تا 
همدان و همدان تا سنندج زیر نظر اداره کل راه آهن 
غرب کشور مدیریت می شــود و مدیریت خطوط 
ریلی اراک به مالیر و مالیر به کرمانشــاه را اســتان 

مرکزی به عهده دارد.
تقی زاده عنوان کرد: خطوط ریلی به طور معمول از 
چند اســتان عبور می کنند و ممکن است برخی از 
استان ها همچون همدان دارای 2 خط ریلی باشند که 
مدیریت آن ها جدا اســت. وی گفت: قطعه نخست 
راه آهن همدان - مالیر در حال ســاخت اســت و 
پيمانکار آن زیر نظر شــرکت ساخت و توسعه زیر 

بناهای حمل و نقل کشور مشغول به کار هستند. 
 بررســی روند توســعه صنعت ریلی در 

کشور
حمل  و نقل در کشور ما به ویژه پس از انقالب رشد 
چشمگيری داشته و در نقاط گوناگون کشور توسعه 
یافته به طوری که با ارزآوری فراوان توانســته رشد 
اقتصادی را نيز تا حدودی منجر شــود. بررســی ها 
نشان می  دهد که نخســتين راه آهن ایران در تاریخ 
1227 بندر انزلی و پير بازار به رشت وجود داشته که 

بعدها جمع آوری شده  است.
در سال 1261 شمسی یک کمپانی بلژیکی با خرید 
امتياز از مسيو بواتال فرانسوی، شروع به ساختن راه 
آهن حضرت عبدالعظيم شــد و در واقع خط آهن 

تهران   شهر ری پای خط آهن را به ایران باز کرد.

حمل ونقل در کشــور ما به ویژه پس از انقالب رشد 
چشمگيری داشته و در نقاط گوناگون کشور توسعه 
یافته به طوری که با ارزآوری فراوان توانســته رشد 
اقتصادی را نيز تا حدودی منجر شود. به گونه ای که 
طول محور ریلی از 4565 کيلومتر قبل از انقالب به 

5525 کيلومتر در بعد از انقالب رسيده است.
ساختار  بر  آن  تاثير  و  ریلي  نقل  و  حمل  اهميت   
اقتصادي کشورها از جمله توليد، سرمایه گذاري و 
اشتغال برکســی پوشيده نيست. حمل و نقل ریلي 
زیربناي اقتصادي هر کشور اســت. اما در کشــور 
ما آن چــه به این بخــش مزیتي فزاینده داده است، 
هزینــه پایين از لحاظ مصرف انــرژی، ارزان بودن، 
ایمنی باال و انتقال سریع و تاثيرپذیری کم در مقابل 
شــرایط جوی، در کنار دالیل فنی و اقتصادی دیگر، 
از مهمترین مزایای حمل و نقل ریلی نسبت به سایر 
روش های حمل و نقل است. همچنينصنعت ریلي 
آالیندگي زیست محيطي کمتري دارد و جاذبه هاي 

گردشگري را بيشتر نشان مي دهد.
بنابراین توسعه صنایعی همچون حمل ونقل ریلی به 
دالیل مختلفی انجام می گيرد که از آن جمله می توان 
به امنيت سياســی و اقتصادی ایران، دسترسی آسان 
به منابع طبيعی منطقه و تســهيل صادرات مواد خام، 
طرح های اقتصــادی چين برای دسترســی به بازار 
اروپا از طریق جاده ابریشــم کــه از ایران می گذرد 
و درآمدهایی که از کریدورهای ترانزیت به دســت 

می آیند و همپای درآمدهای نفتی هستند، اشاره کرد. 
لذا در این بررســی با آقای موسوی نژاد، مدیر عامل 
سابق شرکت رجاء نشستی در 27 مرداد 97 انجام شد 
تا به روند توسعه حوزه حمل و نقل و صنعت ریلی 
در قبل و بعد از انقالب اشــاره شــود تا بتوان روند 
پيشــرفت ها و فراز و فرودهای این صنعت مهم را طی 
مدت زمان چهل سال انقالب مورد بررسی قرار داد.

  اثر حمل و نقل بر توســعه اقتصادی در 
دوره های زمانی مختلف

از زمان باســتان یک رابطه مستقيم بين فعاليت  های 
حمل و نقل و ميزان توســعه اقتصادی وجود داشته 
است. تمدن  هایی که استفاده از راه  های طبيعی برای 
حمل و نقل مانند راه های آبی را به درستی مدیریت 
کرده بودند از نظر اقتصادی هم پيشــرفت داشته  اند. 
مانند مصر، چين، یونان و امپراطوری رم که با ایجاد 
مراکز حمل و نقل از طریق رودخانه و دریا به رشــد 

اقتصادی رسيدند. 
در قــرن 18 ميالدی اهميت بخش حمــل و نقل با 
تفکرات ادام اســميت پررنگ تر شده است. البته خود 
حمــل و نقل به عنوان یــک کاال ارزش قابل توجهی 
ندارد، بلکه نقش آن در کل اقتصاد اســت که اهميت 
فراوانی دارد. اســميت در کتاب ثروت ملل ميگوید با 
افزایش کسب وکارها و توليد، برای فروش محصوالت 
نيــاز به بازارهای غيرمحلــی و بزرگتر وجود خواهد 
داشت و به این ترتيب حمل و نقل آبی نقش مهمی پيدا 
کرد. در قرن 19ميالدی نقش صنعت حمل و نقل در 
اقتصاد ملی مورد توجه محققان قرار گرفت و محقققان 

مختلف رابطه مثبتی بين آنها یافتند. 
در واقع سيســتم های حمل و نقــل یک بخش به 
اصطالح ایزوله شــده را به یک بازار آزاد تبدیل می  
کنند و بــه طور کلی می توانند جریــان منابع را به 
درستی و با هزینه پایين تر تامين کنند. در همين راستا 
مفهومی به نام لجســتيک )آماد( از دهه 1950مطرح 
شده که در مفهوم اقتصادی در قالب چارچوبی برای 
برنامــه ریزِی مدیریت مــواد، خدمات، اطالعات و 
جریان سرمایه به منظور استفاده بهينه از منابع تعریف 
می  شود. این چارچوب به بهينه سازی فرایند توليد 
و توزیــع با منابع موجــود و از طریق تکنيک  های 
مدیریت برای ارتقای کارایی و افزایش رقابت کمک 
می کند که هم در سطح صنعت و هم شرکت مطرح 
ميشــود. عنصر اصلی در زنجيره لجســتيک سيستم 

حمل و نقل است.
 حمل و نقل یک سوم هزینه های لجستيک را تشکيل 
می دهد. در دوره بعد بحث جهانی شدن مطرح شده 
و توسعه حمل و نقل در سطح جهانی رخ داده است. 
در حال حاضر ميزان روابط کشورهای مختلف مبتنی 
بر تجارت هــای بين المللی و فعاليت های حمل و 

نقل است.

بررسی روند توسعه صنعت ريلی در کشور

همدان تا تهران با ترن
مريم مقدم «

 راه اندازی قطار همدان - تهران تا نوروز 
۹۸یــک وعده تازه در حــوزه حمل و نقل 
ریلی در اســتان است . این طرح در سفر پر 
خیر و برکت رهبرمعظم انقالب در سال ۸3 
به همدان مصوب شــد. نخستین قطار مسیر 
همدان - مشــهد نیز تیر ماه سال گذشته با 
حضور حدود 150 تن از خانواده های شهدا، 
ایثارگران و اصحاب رســانه استان همدان 
عازم مشــهد مقدس شد. این خط که دارای 
۲۶۷ کیلومتر اســت از شــهر تهران شروع 
می شــود و پس از عبور از استان مرکزی در 
شــهر همدان به پایان می رسد، برنامه ها بر 
این اساس اســت که این خط در آینده به 
شهر سنندج در اســتان کردستان ادامه پیدا 

خواهد کرد.
راه آهن تهران همدان که در مســیر خود از 
شهرهای تهران، رباط کریم، ساوه، غرق آباد، 
فامنین و همدان عبور می کند در تاریخ 1۸ 
اردیبهشت 13۹۶ توســط رئیس جمهور به 
بهره برداری رســیده است. همچنین این خط 
آهــن از 35 پل خاص به طــول 1۶۴0 متر 
می گــذرد.  این خط راه آهن به صورت یک 
خطه با سرعت 1۶0 کیلومتر بر ساعت برای 
مسافری و 1۲0 کیلومتر بر ساعت برای باری 

طراحی شده است.
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