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در جلسه هماهنگی مراسم سالگرد شهید همدانی مطرح شد

يادواره شهدا نبايد سياسي شود
■ معاون سپاه :قاليباف همرزم سردار همداني بود

■ مخالفت رئيس کميسيون مبارزه با مفاسد با FATF
■ کاظمی FATF :برای کنترل وجوهی است که منشا مشکوکی دارند

رفتنيها با کارنامه بروند

با ابالغ رسمي قانون منع بکارگيري
بازنشســتگان در دســتگاههاي دولتي،
محمدناصر نيکبخت اســتاندار همدان
همــراه بــا  22مدير نيز بايد بار ســفر
را بســته و از مســئوليتهاي دولتــي
خداحافظــي کنند.نيکبخــت به عنوان
نخســتين مديري كه بايد ترك پســت
كند ،با تجربه بيش از  5ســال در قامت
استاندار همدان مشغول به خدمت بوده
فردي اســت که تجربــه مديريتهاي
سطح باال در دولتهاي مختلف را دارد.
وي از زمان دولت اصالحات و استانداري
علياصغــر زبردســت پســت معاونت
استانداري همدان را بر عهده داشته.
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رابطه دو سویه
حاشیه نشینی و افزایش جرم

حاشیهنشــینی به عنــوان یک معضل
اجتماعی عالوه بر تحمیل هزینههای زیاد
به جامعه ،از نظر امنیتی نیز زمینهساز بروز
آسیبهای متعددی اســت که بیتوجهی
به این معضل موجــب افزایش نرخ جرم
میشود.حاشــیه نشــینها بیشــتر افراد
تهیدســت و فقیر جامعه هســتند که به
دلیل فقر به اســکان در حاشیه شهرها تن
میدهند .حاشــیه نشینی را میتوان اسکان
غیررسمی گروهی از افراد در کنار شهرهای
بــزرگ تعریف کرد که بیشــتر به صورت
شهرکنشینی و آلونکنشینی است.
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شایعترین سرطانها بین همدانیها
سرطان معده و روده از شایعترین انواع سرطان در بین مردم همدان و ایران است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به شایعترین نوع سرطان در سطح استان
و کشــور ،گفت :در رتبههای بعدی سرطان ریه ،پستان در بانوان و مثانه از شایعترین
انواع ســرطان احشایی و سرطان پوست شــایعترین سرطان غیراحشایی در کشور و
استان هستند.
حبیباله موســویبهار در رابطه با علت عمده ابتالی افراد به انواع مختلف سرطان
بیــان کرد :مصرف دخانیات علت اصلی ابتال به ســرطان اســت و در مراحل بعد
اســتفاده نادرست و زیاد از سموم و کودهای شــیمیایی کشاورزی از دیگر دالیل
ابتالی افراد به سرطان به شمار میرود.
موســویبهار در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :با بیان اینکه شایعترین عالئم بروز
سرطان ،کاهش قابل توجه وزن است ،عنوان کرد :دیدن خون در مدفوع ،سخت شدن
درمان زخمهای پوستی ،عادتهای نامرتب ماهیانه در بانوان ،لمس تودههای عجیب
در سینه ،چسبناک و قرینه نبودن سینه بانوان از جمله عالئم شایع در گونههای متفاوت
سرطان است.
تبریک و تهنیت

برادر ارجمند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با مرگبار دانستن این بیماری تصریح کرد :بعد از
بیماریهای قلبی -عروقی ،سکتههای مغزی ،بیماریهای ریوی و تصادفات ،سرطان
علت مرگومیر را در بین افراد به خود اختصاص داده است.
تبریک و تهنیت

برادر ارجمند

جنـاب آقــاي

مهندس مصطفي پناهنده

مدير کل محترم
اداره کل حمل و نقل و راهداري استان همدان

مســئوليت و مديريــت را بــه شــانههاي
مــردان اليــق و کاردان ميســپارند و بيشــک
انتصــاب حضرتعالــي در ســمت جديــد نشــان از
درايــت و لياقــت جنابعالــي دارد ضمــن تبريــک
خدمــت شــما و تمامــي همــکاران اميدواريــم در ســايه الطــاف
الهــي در راه خدمــت همــواره موفــق و مويــد باشــيد.

مديريت شرکت حمل و نقل پيک سحر و پيک پرواز
تويسرکان -حميديان

مدیران محترم ادارات و روابطعمومیهای گرامی

جنـاب آقــاي

مهندس مصطفي پناهنده

مدير کل محترم
اداره کل حمل و نقل و راهداري استان همدان

بدينوســيله انتصــاب حضرتعالــي بــه
ســمت جديــد را صميمانــه تبريــک
و تهنيــت عــرض نمــوده ثبــات و
موفقيتتــان را در ايــن جايــگاه از
درگاه ايــزد متعــال مســئلت داريــم

انجمن صنفي شرکتهاي مسافربري
همدان و حومه

تبریک و تهنیت

برادر ارجمند

جنـاب آقــاي

مهندس مصطفي پناهنده

تلفن 081 - 38279040 :پیامک10006066 :
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

ستونی
برای پاسخ
به خواسته
شهروندان
است
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یادداشت روز

رئیس سازمان میراث فرهنگی در همایش ملي گردو و منبت:

جنجال  FATFبر سر چیست؟

نامهرسان دیروز
بستهرسان
امروز

يادي از واقف موقوفه بهارالملک

www.HamedanPayam.com
 17مهرمـــاه 1397
ســـه شـــنبه
شـــماره 3308
ســـال پانزدهـــم
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جامعه

ساخت برجهای
دو قلو در جوار
عمارت تاریخی
استان همدان
متوقف شد

کانال نیازمندیهای روزنامه در تلگرام telegram.me/bazarehamedan

مدير کل محترم
اداره کل حمل و نقل و راهداري استان همدان

درايــت و کاردانــي خصلــت مديــران و مبنــاي
ســپردن امــور بــزرگ بــه دســتان توانــاي
مــردان بــزرگ اســت.
ضمــن تبريــک و تهنيــت انتصــاب حضرتعالــي
در ســمت جديــد اميدواريــم در پنــاه الطــاف
ايــزد متعــال در راه خدمــت همــواره ســامت و ســربلند باشــيد.

انجمن صنفي مسافربريهاي مالير-نهاوند و تویسرکان
حاج اسدا ...عبد لی و سعيد قوامي

ساعت بازديد 15 :الي 22

خبـر

khabar@hamedanpayam.com

خبر

سهشنبه

 17مهرماه 1397

شماره 3308

خبر
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معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان
گفت 475 :مددجوی کمیته امداد همدان راهی خانه بخت شدند.
علی بحیرایی بیان کرد :از این تعداد 438 ،نوعروس و  37داماد مددجو هستند
که با حمایت کمیته امداد در  6ماه نخست امسال راهی خانه بخت شدند.
وی افــزود :برای اجرای این طرح  43میلیــارد و  670میلیون ریال ازاعتبارات
دولتی و صدقات جمع آوری شده ،پرداخت شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان  ،معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته
امداد استان همدان با اشاره به اینکه اجرای کمک هزینه خرید جهیزیه برای هر
نوعروس زیر پوشــش  40میلیون ریال و هدیه ازدواج برای پسران 15 ،میلیون
ریال اســت بیان کرد :کمک هزینه جهیزیه برای افراد نیازمندی که زیر پوشش
این نهاد نیستند نیز  20میلیون ریال است.

 454فقره پرونده مرتبط با تخلف از قوانین حوزه حفاظت از اراضی ملی این
استان نیمه نخست سال جاری در محاکم قضایی تشکیل شده است.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت 82 :فقره پرونده از
این تعداد مربوط به تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی است.
علیرضــا قاســمی مجاهــد در گفــت و گــو بــا ایرنــا اضافــه کــرد 95 :پرونــده
چــرای غیرمجــاز دام و یــک پرونــده متعلــق بــه قطــع درخــت و بوتــه کنــی
بــوده کــه پــس از تشــکیل و تکمیــل پرونــده قضایــی و انجــام مراحــل
مقدماتــی ،بــرای تعقیــب کیفــری متخلفــان و جبــران خســارات وارده بــه
محاکــم قضایــی ارســال شــده اســت.
وی گفت :همچنین  284فقره پرونده قضایی در زمینه خلع ید و ابطال اســناد
مالکیت اشخاص نیز تشکیل شده است.

خبـر

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

475مددجوی کمیته امداد همدان راهی خانه بخت شدند

454پرونده قضایی در حوزه منابع طبیعی تشکیل شد

2سال از شهادت سردار گذشت

يادداشت روز

رفتنيها با کارنامه بروند
»»فيضا ...مظفرپور

با ابالغ رســمي قانــون منــع بکارگيري بازنشســتگان در
دستگاههاي دولتي ،محمدناصر نيکبخت استاندار همدان همراه
با  22مدير نيز بايد بار ســفر را بســته و از مسئوليتهاي دولتي
خداحافظي کنند.
نيکبخت به عنوان نخســتين مديري كه بايد ترك پســت كند ،با
تجربه بيش از  5سال در قامت استاندار همدان مشغول به خدمت
بوده فردي است که تجربه مديريتهاي سطح باال در دولتهاي
مختلف را دارد.
وي از زمان دولت اصالحات و اســتانداري علياصغر زبردست
پست معاونت اســتانداري همدان را بر عهده داشته و در دولت
نهم و در در سمت خود ابقا شده بود و در نهايت در اوايل دولت
دهم به افتخار بازنشســتگي نائل آمد و مدت  4سال را در تهران
به زندگي شخصي خود رسيدگي کرد.
و در ســال  92با پيروزي دولت اعتدالي حسن روحاني بار ديگر
هماي سعادت نيکبخت را در قامت استاندار به كاخ سبز فرستاد.
پس از اســتقرار دولت يازدهم رايزنيها براي انتخاب اســتاندار
همدان شدت گرفت و پس از مطرح شدن گزينههاي مختلف که
با مخالفت نمايندگان اصولگراي استان روبرو ميشدند و وزارت
کشــور نيز بنا را بر تعامل با نمايندگان و اجماع نظر انها بر روي
اســتاندار انتخابي گذاشته بود .در نهايت محمدناصر نيکبخت با
اجماع نمايندگان که اکثريتشان از طيف اصولگرا بودند به عنوان
استاندار همدان برگزيده شد.
از آنجايي که نيکبخــت به عنوان يک چهره اعتدالي و فردي که
هم با اصولگرايان و هم با اصالحطلبان تجربه کار کردن داشــت
و روحيه تعامــل با طيفهاي مختلــف را در كارنامه دارد و به
عنوان يک چهره اقتصادي در اســتان شــناخته ميشد بناي خود
را بر اهداف اقتصادي گذاشــت گر چه در سياســت نيز نشــان
داد امور سياســي را با آرامش و با زيرکــي خاصي پيش ميبرد
به طوري که در دولت يازدهــم اکثر فرمانداران و معاونين خود
به ويژه معاون سياســي و امنيتي خــود را از بين اصالحطلبان و
نــه اصولگرايان برگزيد و اين امــر همواره مورد انتقاد احزاب و
چهرههاي شاخص اصولگرايي در استان واقع ميشد.
ولي نيکبخت اين موضوع را با نشستهاي تعاملي و در ارتباط و
تعامل با اصولگرايان مديريت ميکرد تا از گزند انتقادهاي تند و
تيز برخي چهرههاي سياسي اصولگرا در امان بماند.
البته داستان نيکبخت و نمايندگان اصولگرا کام ً
ال متفاوت از رابطه
وي با احزاب سياسي و چهرههاي بانفوذ اصولگرايان بوده است.
شــايد کمتر کســي فکر ميکرد که نيکبخت در دولت دوازدهم
نيز بتواند نظر مثبت  7نماينــده اصولگرا را براي باقي ماندن در
كاخ استانداري به دست آورد .اما قدرت البيگري و امتيازگيري
نمايندهها با تغيير معاون سياســي امنيتي وي بــه نفع نمايندهها
تمام شد.
با رفتــن الهيتبار مديري باتجربه و بومــي و از نيروي جبهه و
جنــگ كه از خانواده ايثارگران با فشــار نمايندهها اتفاق افتاد و
در نهايت فردي غيربومي كه ميتوانست براي نمايندهها بيخطر
باشد ،جايگزين شد.
اين اقدام نيکبخت رابطه وي را با اصالحطلبان به شــدت تيره
کرد و اين روابط ســرد همچنان در بين طرفين حاكم است.
نيکبخت حرفهاي اقتصادي قشنگي در اين  5سال زده است
در زمينههايي چون اشــتغال و ســرمايهگذاري و بکاراندازي
واحدهــاي توليدي آمارهايي نيز ارائه داده اســت که همواره
اين آمارها با چالش و انتقاد جدي روبهرو بوده اســت.
و مهمترين دليــل منتقدين بر منطبق نبــودن آمارهاي اعالمي
اســتاندار و فاصله با واقعيتهاي موجود در اســتان و روند
نزولي و منفي شــاخصهاي اقتصادي در استان همدان است.
افزايش بيکاري ،عدم تحقق وعدههاي جذب ســرمايهگذاري
داخلي و خارجي ،تورم باالي اســتان نســبت به اســتانهاي
ديگر ،رکود بيســابقه واحدهاي توليد و تعطيلي بســياري از
آنهــا به علت بدهــي به بانکها و نبود ســرمايه در گردش و
نبــود حمايت بانكها از طرحهاي اقتصادي و غيره را ميتوان
نام برد.
پتروشيمي يكي از عالمتهاي سؤال کارنامه نيکبخت خواهد
بود؛ زيرا اين پروژه  12ســاله سرانجام ششــمين استاندار را
هم بازنشســته كرد و به پايان نرسيد .نيکبخت اين اواخر زياد
تالش کرد پروازهاي تهران -همدان را ســرپا نگه دارد و در
اين زمينه حتي در اولين جلســه شوراي اداري استان خواستار
استفاده از هواپيما براي امور كاري كرد و حتي از دستگاههاي
نظارتي خواســت که در خصوص مأموريتهــاي کارمنداني
کــه با هواپيما به تهران ميروند مانعتراشــي نکند و همکاري
نمايد .موضوع ســرمايهگذاري «شستا» و بيسرانجامي «پاس»
از ديگــر نقاط پرابهام كارنامه نيكبخت خواهد بود.
در مقابل اقدامات بيســرانجام اما شــنيده شدن صداي سوت
قطــار در همدان نقطه مثبت اقدامات اســتاندار  68ســاله در
همدان اســت ،گرچه اين پروژه نيز با مشــكل قطار در مسير
تهران مواجه اســت اما پروژه  13ساله را كه پيشتر وعده اجرا
داده شوده بود ،با حضور روحاني افتتاح شد.
بــا همه اين تفاســير حداقل انتظاري كــه از نيكبخت و ديگر
مديران در آســتانه وداع با پســتهاي مديريتي آن اســت كه
كارنامهاي شــفاف و قابــل ارزيابي از خود ارائــه دهند تادر
شرايطي كه دولت شــعار شفافيت ســر ميدهد ،مردم استان
دستاوردهاي حضور اين مديران در استان و يا فرصتهاي از
دســت رفته را بتوانند مورد ارزيابي قرار دهند .فراموش نكنيم
كارنامه نيكبخت و ديگر مديران كارنامه نمايندگان حامي آنان
نيز خواهد بود.

شــهید همدانی؛ بنیانگذار سپاه
همدان

شهید ســردار سرلشگرحســین همدانی از
اعضا و بنیانگذاران سپاه همدان و کردستان
اســت و از ســال  ۱۳۵۹در جنگ ایران و
عراق شرکت داشت .با آغاز جنگ تحمیلی،
لحظهای درنگ نکرده و راه کردســتان را در
پیش گرفت و از آنجا که پیش از جنگ نیز به
کمک مردم محروم کردستان شتافته و با دیگر
دوستان و همرزمان در آنجا نیز گروهکهای
ضدانقالب را میشــناخت ،دیری نپایید که
به صف دشمنستیزان پیوست و فرماندهی
عملیاتهــای «مطلعالفجــر» را با پیروزی
کامــل تجربه کرد .فرماندهــی جبهه میانی
ســرپل ذهاب هم از دیگر گامهایی بود که
در راستای مبارزه با دشــمن بعثی برداشته
و پس از مدتــی کوتاه به همراه حاج احمد
متوسلیان و شــهید همت و شهید شهبازی
در تشکیل و ســازماندهی لشکر  ۲۷محمد
رســول اهلل (ص) نقش بســزایی داشــت.
عملیات فتحالمبیــن و بیتالمقدس آن هم
با مسئولیت فرماندهی محورهای عملیاتی،
تجربهای نو در قالب هدایت تیپ و لشــکر
بوده که از فاتحان خرمشهر ،سهمی را از آن

در جلسه هماهنگی مراسم سالگرد شهید همدانی مطرح شد

يادواره شهدا نبايد سياسي شود
■ معاون سپاه :قاليباف همرزم سردار همداني بود

مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج
حسین همدانی  19مهرماه در حسینیه امام
خمینی(ره) همدان بعــد از نماز مغرب و
عشاء برگزار میشود.
در همین راستا جلسه هماهنگی برگزاری
سالگرد شهادت شهید حاج حسین همدانی
روز گذشــته برگزار شــد .که بــا دیدگاه
متفاوت دو مسئول در خصوص سخنران
این مراسم همراه بود.
مدیــر کل امــور اجتماعی اســتانداری
همدان در این جلســه با بیان اینکه نباید
برنامه بزرگداشــت سالگرد شهید همدانی
جنبه سیاســی و جناحی پیدا کند ،گفت:
استانداری همدان سخنران این بزرگداشت
را قبول ندارد.مهرداد نادریفر با بیان اینکه
زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از
مقام شــهادت نیست ،اظهار کرد :اقدامات
همه ما برای بزرگداشت یاد و خاطره شهدا
عالوه بر گرامیداشــت یاد شهدا این است
که شــهادت از جایگاه ویژهای در فرهنگ
و مذهب ما برخوردار است.
به گزارش فارس  ،وی با بیان اینکه مقام
شهید و شهادت در نظام مقدس جمهوری
اســامی ایران ارزش محسوب میشود،
افزود :خوشــبختانه تمام افراد با هر افکار،

نگرش و جناح سیاســی به مقام شهید و
شــهادت نگاه خاص و ویژهای دارند چرا
که اگر امروز آسایش و آرامشی در کشور
وجود دارد ،به حرمت خون این شهدا در
پاسداری از میهن اسالمی ایران است.
نادریفر خاطرنشــان کرد :استان همدان با
تقدیم  15شــهید مدافع حرم که در رأس
آنها ســردار شــهید همدانی قرار گرفته،
توانسته مرکز فرماندهان غیور و سرداران
دالور شود به طوری که مقام معظم رهبری
در خصوص شــهدای مدافع حرم همدان
نظر مثبتی دارند و همواره در سخنرانیهای
مختلف از آنها یاد کردهاند.
وی بــا تاکید بر اینکه چون شــهدا متعلق
به همه اقشــار جامعه هســتند و باید از
جناحی و سیاسی شدن اینگونه مراسمات
جلوگیری کرد ،تصریح کرد :اســتانداری
همدان سخنران مراسم گرامیداشت شهید
همدانی را قبول ندارد و خواستار این است
که برنامه جنبه سیاسی پیدا نکند.
معاون اجرایی ســپاه انصارالحســین(ع)
همدان نیز در این جلســه بــا بیان اینکه
مراســم گرامیداشت ســردار شهید حاج
حســین همدانی امســال  19مهرماه در
حسینیه امام خمینی(ره) همدان بعد از نماز

مغرب و عشــاء برگزار میشود ،بیان کرد:
امسال این مراســم برای بزرگداشت همه
شهدای مدافع حرم برگزار میشود.
ســیدرضا موسوی اظهار داشت در مراسم
یادبود شهدا کسی اگر قرار است سخنرانی
کنــد ،باید از جنس شــهدا باشــد و قرار
نیســت در مورد مباحث سیاســی در این
مراسم صحبتی شود.موسوی تصریح کرد:
شما میگویید نمیخواهید این مراسم سیاسی
شود ولی با طرح این حرفها خود موضوع
را سیاســی کردید .وی خاطرنشان کرد :اگر
مالک شما این است که در مراسم از مباحث
روز جامعه صحبت نشــود ،باید گفت اگر
شهدا هم در این جلســات بودند ،حتم ًا در
خصوص موضوعات روز صحبت میکردند،
مقام معظم رهبری نیز در جلسات سخنرانی
تذکرات سیاسی میدهند یعنی هم حمایت
میکنند و هم میفرمایند که مطالبهگر باشید.
معاون اجرایی سپاه همدان خاطرنشان کرد:
دلیل انتخاب آقای قالیباف به عنوان سخنران
روز پنجشنبه این است که وی با سردار شهید
همدانی سالها همرزم بوده و هدف اصلی
انتخاب هر سخنران در این چنین مراسماتی
تناسب سخنران با مراسم در نظر گرفته شده
است.

خود کرد و سپس از تشکیل یگانهای رزم
سپاه به عنوان بانی و نخستین فرمانده لکشر
 ۳۲انصارالحســین (ع) استان همدان ،وارد
میدان نبرد علیه دشمن بعثی شد.
دیری نپایید که هدایت و فرماندهی لشــکر
 ۱۶قدس گیــان را به او واگــذار کردند و
عملیاتهــای مهم و حیاتی همچون کربالی
 ۴و کربــای  ۵را بــا شــیرمردان گیلکی به
سرانجام رساند .معاونت اطالعات و عملیات
قرارگاه عملیاتی قدس که چندین لشــکر و
تیپ مستقل را تحت امر داشت ،از فرماندهای

زبده همچون دیگر فرماندهان سپاه اسالم آماده
ساخت و تا آخرین عملیات موفق سپاه اسالم با
منافقین کوردل که با نام مرصاد به نتیجه رساند،
لحظهای آرام نگرفــت و پس از دفاع مقدس
به دانشگاه فرماندهی و ستاد رفته و تحصیل
تئوریک و آکادمیک هدایت یگانها را هم به
تجربیات ارزندهاش افزود و با انتصاب به عنوان
فرمانده قرارگاه نجف اشرف و لشکر  ۴بعثت
در غرب کشــور ،کارنامهای موفق از خود به
جای گذاشت.
معــاون هماهنگکننــده نیــروی زمینی و

جانشینی نیروی مقاومت بسیج در دو دوره
و فرماندهی لشکر  ۲۷محمد رسولاهلل و به
همراه آن ،جانشینی قرارگاه ثاراهلل ،از دیگر
مســئولیتهای ایشــان بود و معاون مرکز
راهبردی سپاه و مشــاور عالی فرمانده کل
ســپاه و جانشینی سازمان بسیج مستضعفان
از او فرماندهای کهنهکار با کولهباری تجربه
و شــناخت ساخته که ســبب شده است تا
حســاسترین و مهمترین ســپاه کشور که
دارای ویژگیهای خاص اســت ،بر عهده
ایشان گذاشته شود.

گزارشات حسابرسی سال 96
شهرداری همدان بررسی می شود
جلسات بررســی گزارشات حسابرسی
ســال  96شــهرداری همدان به منظور ارائه
گزارشات شفاف و واقعی آغاز شده است.
رئیس کمیته حسابرسی شورای اسالمی شهر
همدان گفت :در نشســت بررسی گزارشات
حسابرسی سال  96شهرداری همدان ،افزود:
جلسات حسابرســی طبق بند  30تشکیالت
وظایف شورای اســامی شهر در خصوص
نظــارت بر عملکرد شــهرداری ها ،انتخاب
حسابرس و اعالم نواقص به شهرداری برگزار
می شود.حسین قراباغی اضافه کرد :حسابرسی
شــهرداری همدان در مقایســه با بسیاری از
شهرهای کشور پیشرو است و نگرانی در این
حوزه نداریم اما اهمیت موضوع بیش از پیش

اســت و باید با دقت انجام شــود.به گزارش
روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان،
قراباغی با بیان اینکه در انتخاب حسابرســان
کیفیــت کار را مالک قرار مــی دهیم ،تاکید
کرد :هدف از تشــکیل جلسات حسابرسی،
اصالح و بهبود فرآیندها است تا حسابرسان
در چهارچــوب قانون حرکــت کنند.وی با
بیان اینکه انتخاب حسابرس ،نوع حسابرسی
در شــهرداری همدان و کیفیت انجام این کار
طی پنج سال گذشته رو به بهبودی بوده است،
اضافه کرد :حسابرسی شهرداری ،حافظ منافع
مردم اســت و ما به عنــوان نماینده مردم در
پارلمان محلی به دنبال شفاف سازی پرونده
مالی مدیریت شهری هستیم.

آزمون وکالت قوهقضائیه
امسال برگزار نمیشود
برگزاری آزمــون وکالــت قوهقضائیه
مشروط بر اجازه رئیس قوهقضائیه است که
تا کنون هیچگونه اجازهای صادر نشده است.
رئیس مرکز امور وکال و مشــاوران حقوقی
قوه قضائیه اســتان همــدان در گفتوگو با
ایســنا ،در رابطه با برگزاری آزمون وکالت
قوهقضائیه در سال گذشته ،مطرح کرد :هنوز
مشغول ســنجش و گزینش افراد برگزیده
هســتیم به طوریکه امسال  80نفر در استان
در این آزمون پذیرفته میشوند.
علیرضا ترکستانی در رابطه با اضافه شدن
 15دقیقه به زمان آزمون وکالت امســال،
عنوان کــرد :این اقدام بــه علت ارفاق و
کمک به شرکتکنندگان است و ربطی به

در دو هفته گذشــته تا کنون حدود  2000حلقه الســتیک وارداتی و تولید
داخل به استان همدان تزریق شده است.
رئیس انجمن صنفی رانندگان شهرســتان همدان در گفتوگو با ایســنا
از بارگیری  500حلقه الســتیک از منابع ســازمان امــاک تملیکی برای
استان همدان خبر داد.
هاشم مظاهری با اشاره به اینکه سهم ناوگان حملونقل استان به نسبت کشوری
 3.7درصد اســت ،افزود :بر اساس همین میزان الستیک تولید داخل و وارداتی
به استان تعلق میگیرد.
وی بیان کرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت در زمینه تهیه و توزیع الســتیک
با این سیاســتی که در  20روز گذشــته در پیش گرفته اســت کمبود الستیک
مرتفع میشود.

shenide@hamedanpayam.com

"همدانی" پیام آور
انقالب اسالمی درشام
دوران دفاع مقدس سرشــار از تجربه و
تالش برای ملت ایران بــوده و این تجربه
پس از جنگ تحمیلی هم به خوبی خود را
نشان داد .در این دوران نوجوانی و جوانانی
که تجربه زیادی از زندگی نداشتند و برخی
نیز حتی دانش آموز بودند با حضور در جبهه
های جنگ درس های بزرگی را آموختند.
برخی از فرماندهان  ۸سال دفاع مقدس علی
رغم جانفاشــانی ها بسیارشــان ،در دوران
جنگ به فیض شهادت نائل نیامدند تا ذخیره
ای باشــند برای ماموریت های پیش روی
انقالب اسالمی در ســالهای پس از جنگ.
آنها با کولهبار عظیمی از تجربیات نظامی ،در
مواقع بحران مرد میدان نبرد دفاع از امنیت و
استقالل ایران اسالمی شدند.
ســردار شــهید حســن تهرانــی مقدم،
سردار شــهید احمد کاظمی ،سپهبد شهید
صیادشــیرازی ،سردار سرلشکر حاج «قاسم
سلیمانی» و سردار سرلشگر شهید «حسین
همدانــی» و دهها نام پــرآوازه دیگر ماندند
تا از امنیت ملی دفــاع کنند که در این مهم
موفق بوده و نه تنها وظایف محوله را انجام
دادهانــد ،بلکه صدها مایــل دورتر از وطن
توانســتهاند پیام اقتدار ايــران را به گوش
جهانیان برسانند.
از ایــن فرماندهان و بــزرگان دوران دفاع
مقــدس ســردار حســین همدانــی عصر
پنجشــنبه  17مهرماه سال  1395در راستای
انجام ماموریت های مستشــاری در سوریه
به شــهادت رســید و نشــان داد که هنوز
راه شــهادت و جانبازی بــرای معتقدین به
مقاومت باز است.
سردار سرلشگر شــهید همدانی ،مفتخر به
دریافت دو نشــان فتح از دست مقام معظم
رهبری و فرمانده کل قواســت که به خاطر
هدایت و فرماندهی موفق لشگرهای تحت
امر در دوران دفاع مقدس بوده است.

همدان  50هزار حلقه الستیک نیاز دارد

سخت شدن آزمون ندارد.
ترکستانی درباره طرح مطرح شده در مجلس
مبنی بر حذف ســکه از مهریه ،اظهار کرد:
طبق ماده  10قانون مدنی ،مهریه باید مالیات
داشته باشد و سکه هم نوعی از مال است و
حذف آن اقدامی غیرقانونی است.
رئیس مرکز امور وکال و مشــاوران حقوقی
قوهقضائیه اســتان همدان همچنین با اشاره
به پیشــنهاد مطرح شده در مجلس در رابطه
با حذف مهریه در شرایط اقتصادی کنونی،
عنوان کرد :تعیین مهریه یک دستور شرعی
اســت و حذف آن مغایر با شــرع است ،به
همین علت این پیشــنهاد کامــا غیرقابل
اجراست.

شنیدهها

 -1تفرقه اردوگاه اصالحطلبان را به هم ریخته اســت .گفته ميشود
در حالي كه گروههاي سياسي در حال رايزني و اجماع براي انتصاب
استاندار هستند ،برخي اقدامات مانع از اجماع اصالحطلبان در معرفي
گزينه شاخص و قوي براي جانشيني نيكبخت شده است.
اصالحطلبــان در حالي جلســات مشــورتي برگــزار ميكنند كه
درانتصابات چهرههاي اصالح طلب نیزمشــکل دارند .گفته ميشود
اين گروه در آخرين اقدام خود با انتصابات اخي ِر هم حزبی های خود
در آموزش وپرورش نيزمشــکل داشته و فشار براي جلوگيري از اين
انتصابات ادامه دارد!
 -2پاس قرباني هيأتمديره دولتي خود شــده اســت .گفته ميشود
نيكبخت در حالي از اســتان ميرود كه براي اين تيم با مديريت وي،
آينده روشني ترسيم نشده است .گويا استفاده ابزاري از آخرين قهرمان
جام ملتها ،اين روزها نان و آب ندارد .گفتني است هيأتمديره پاس
با حضور استاندار و نمايندههاي مديران دولتي مدتهاست براي اين
تيم اقدام مشخصي انجام ندادهاند.
 -3قانون آگهيهاي دولتي در استان اجرايي ميشود .قرار است بزودي
قانون اجرا نشده در سالهاي گذشته از سوي ادارات دولتي در بخش
مطبوعات به صورت دقيق اجرا شــود .گويا بر اين اســاس ،نشريات
تعرفههاي مصوب را اجرايي خواهند كرد و دســتگاههاي دولتي ملزم
به اجراي اين قانون هســتند .گفتني است در سالهاي اخير عليرغم
افزايش هزينههاي مطبوعــات ،ادارات دولتي به بهانه كمبود اعتبار از
اجراي قانون ســر باز ميزدند و در اين زمينه دستگاههاي نظارتي نيز
سکوت کرده اند.

خبـر

ساخت برجهای دو قلو در جوار عمارت
تاریخی استان همدان متوقف شد
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از متوقف شدن ساخت برجهای
مســکونی دو قلو در جوار عمارت تاریخی واقع در اســتان همدان در
پی اعتراض دوســتداران آثار تاریخی و ثابت شدن تاریخی بودن این
عمارت خبر داد.
پرویز فتاح با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) کار غیرقانونی
انجام نداده و برای حفظ میراث تاریخی و باستانی اهمیت بسیاری قائل
اســت ،گفت :تمام مجوزها برای ساخت این دو برج مسکونی که قرار
است به نفع محرومین ساخته شــود را مسئوالن شهری استان همدان
به کمیته داده بودند اما با این وجود ســاخت این برجها متوقف شده و
حاضر به دریافت زمین معوق هستیم.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با تاکید بر اینکه حفظ میراث تاریخی
بر هر مسئلهای دیگری ارجحیت دارد و آسیب رساندن به آنها اقدامی
خالف قانون اســت اما نمیتوان هر خانه و عمارتی که از زمان پهلوی
باقــی مانده را تاریخی نامید ،افزود :حفظ تاریخ این ســرزمین باید در
اولویت بسیاری از امور قرار گیرد و کمیته امداد نیز به این مسئله واقف
است.
براساس آنچه که در پرونده ثبتی عمارت آمریکاییها که  ۲۷آبان۱۳۸۵
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است ،این خانه در زمان جنگ
جهانی دوم محل استقرار سربازان بوده و به دست آنها بنا شده است .به
همین دلیل این بنا به نام خانه آمریکاییها معروف است .این بنا در سال
 ۱۳۸۰مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفت.
این بنا که در اوایل دوره پهلوی احداث شــده ،در دو طبقه و با سقفی
شیروانی و دارای ســتونهایی در چهار طرف ،نمای هر طبقه است و
یکی از خانه باغهای زیبای همدان محسوب میشود .سر در ورودی آن
با سنگهای گرانیت و آجرهایی با رنگ قرم ِز پوشیده شده ،تزئین شده
و پوش 
ش آن تیرچوبی و در داخل قسمت ساختمان لمبه کوبی است

حماسه  30مهر همدان همچنان در غربت
بــرای غربتزدایی از چهره این حماســه باید همه دغدغهمندان و
مسووالن پای کار بیایند.
مســوول اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزان همدان با بيان اينكه
تاکنون در استان عزمی همگانی برای بزرگداشت جدی حماسه  30مهر
ایجاد نشــده است ،گفت :در خصوص واقعه  30مهر در همدان ،اظهار
کرد :همه ساله متولی بزرگداشت این رویداد تاریخی و اثرگذار ،اتحادیه
انجمنهای اســامی دانشآموزان اســتان است و تالش میکند تا این
حماسه تاریخی دانشآموزان زنده بماند.
محمدصالح جباری با اشاره اینکه روز  30مهرسال  57در همدان از این
جهت اهمیت دارد که ســرآغاز مبارزات و اجتماعات نیروهای انقالبی
در همدان و کشور شــد ،افزود :حرکتهای محدود تشکیالتی از این
تاریخ جنبه علنی به خود گرفت.مســئول اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشآموزان افزود :رسالت بسیار مهم حال حاضر ما در تبیین حماسه
 30مهر انتقال آن به دانش آموزان امروز است ،اگر دانش آموزان امروز
ما حماسه  30مهر را بهتر بشناسند حتما در رشد شخصیت آنها و احیای
جنبش دانشآموزی بسیار موثر خواهد بود.وی به فارس گفت :با همین
نگاه و از سال گذشته تالش شد تا با استفاده از قالبهای هنری مناسب
قشر دانشآموز ،مانند تئاتر و سرود روایتگری بهتری از حماسه بزرگ
مــردم همدان انجام گرفته و دانشآموزان با اقبال و عالقه بیشــتری با
این رویداد بزرگ مواجه شــوند.جباری با اشاره به وضعیت نامطلوب
فعالیتها در خصوص حماســه  30مهر گفت :متاســفانه امروز قشر
دانشآموز ما از این واقعه بزرگ تاریخ انقالب در شهر خودشان بیخبر
هستند و این نکته رسالت ما را در خصوص تبیین مساله و توجیه دانش
آموزان و دیگر اقشار دوچندان میکند.
وی ادامه داد :شاید اگر این حماسه در استان دیگری اتفاق افتاده بود تا
به حال به یک رویداد ملی تبدیل شده بود و در تقویم به ثبت میرسید.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

توليد  90درصد رازيانه كشور در رزن

برداشت تا اواخر مهرماه

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رزن از آغــاز برداشــت رازیانــه در رزن خبــر
داد و گفــت :بیــش از 90درصــد رازیانــه کشــور در ايــن شهرســتان تولیــد میشــود.
محمــود فتحــی در گفتوگوبــا فــارس بــا بیــان اینکــه بیــش از  90درصــد از
رازیانــه کشــور در شهرســتان رزن تولیــد میشــود اظهــار کــرد :محصــول تولیــد
شــده در شهرســتان عــاوه بــر تامیــن نیــاز اســتان بــه ســایر شــهرها بــه ویــژه
تهــران ،اصفهــان و مشــهد ارســال میشــود.

وی افــزود :محصــول رازیانــه تولیــدی در شهرســتان رزن بــه خــارج از کشــور نیــز
صــادر میشــود کــه ایــن امــر منجــر بــه ارزآوری بــرای کشــور خواهــد شــد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رزن گفــت :در راســتای سیاس ـتهای اقتصــاد
مقاومتــی و افزایــش بهــرهوری از آب ،یکــی از راهکارهــا توســعه کشــت گیاهــان
دارویــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رازیانــه محصولــی اســت کــه عــاوه بــر عملکــرد بــاال نیــاز
آبــی کمــی را دارد ،گفــت :تغییــر الگــوی کشــت بــه ســمت محصــوالت کمآببــر
بــه دلیــل وجــود خشکســالیهای اخیــر یکــی از نیازهــای اساســی کشــور اســت.
فتحــی افــزود :کاشــت رازیانــه باعــث اصــاح ســاختار خــاک میشــود و در تنــاوب

بــا غــات گنــدم و جــو بــه عنــوان گیــاه دارویــی و صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه امســال در شهرســتان رزن بیــش از یکهــزار و  500هکتــار
رازیانــه توســط کشــاورزان کشــت میشــود؛ متوســط تولیــد رازیانــه در هــر هکتــار
را بیــش از  2هــزار و  500کیلوگــرم عنــوان کــرد و افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه
متوســط تولیــد رازیانــه در شهرســتان رزن  6هــزار تــن اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رزن خاطرنشــان کــرد :نحــوه برداشــت گیــاه
رازیانــه بــه صــورت دســتی و توســط کارگــر انجــام میشــود کــه بعــد از خشــک
کــردن محصــول عملیــات کوبــش توســط کمبایــن انجــام میگیــرد.
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یادداشت میهمان

رابطه دو سویه حاشیه نشینی
و افزایش جرم
حاشیهنشــینی بــه عنوان یک
معضل اجتماعی عالوه بر تحمیل
هزینههــای زیــاد بــه جامعه ،از
نظر امنیتــی نیز زمینهســاز بروز
آســیبهای متعددی اســت که
بیتوجهی بــه این معضل موجب
افزایش نرخ جرم میشود.
حاشــیه نشــینها بیشــتر افراد
بخشعلی کامرانی صالح
تهیدست و فقیر جامعه هستند که
به دلیل فقر به اســکان در حاشیه فرمانده انتظامی استان همدان
شهرها تن میدهند .حاشیه نشینی
را میتوان اسکان غیررسمی گروهی از افراد در کنار شهرهای بزرگ
تعریف کرد که بیشتر به صورت شهرکنشینی و آلونکنشینی است.
هرچند این موضوع سابقه طوالنی در کشورهای مختلف دارد اما در
عصر تکنولوژی و ماشین ،متأسفانه به دلیل فاصله طبقاتی ایجاد شده
در جامعه ،شاهد گسترش حاشیهنشینی هستیم.
عمده دلیل حاشیهنشــینی را میتوان وضعیت نامناســب اقتصادی
دانست به نحوی که حاشیهنشینان به دلیل ضعف مالی ،قوانین جامعه
را در حوزههــای مختلف نادیده میگیرنــد .در این رهگذر میتوان
ســاخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه شهرها که شکل و ساختار
حاشیه شهرها را به نحو چشمگیری نامناسب کرده و در مواقعی مانع
گسترش شهرها میشود را مثال زد.
عمده عوامل بروز حاشیهنشــینی را میتوان توزیع ناعادالنه ثروت و
درآمد در جامعه ،بیکاری و در نتیجه فاصله طبقاتی دانست .عواملی
نظیر ضعــف مدیریت در حوزه مســکن و پیشبینی نکردن فضای
مسکونی کافی برای اقشــار کمدرآمد ،نبود امکانات رفاهی الزم در
روستاها ،خشکسالی و کمآبی ،کشــاورزی نامناسب و غیرمدرن و
در نتیجه مهاجرت روســتاییان به شهر نیز در گسترش حاشیهنشینی
موثر هستند.
فقــر فرهنگــی و تأثیرپذیــری افــراد کمبضاعــت از تبلیغــات
نامناســب در شــهرهای بــزرگ ،ضعــف در اقدامــات فرهنگــی
توســط دســتگاه-های متولــی فرهنــگ از دیگــر عوامــل
حاشیهنشــینی اســت .عوامــل دیگــری نیــز در بــروز ایــن معضــل
اثرگــذار هســتند امــا بــه جــرأت مــی تــوان گفــت عمــده عامــل
اصلــی حاشیهنشــینی فقــر اقتصــادی و فرهنگــی اســت .امــا در
حاشیهنشــینی عــاوه بــر تعــارض فرهنگــی کــه وجــود دارد
موضوعاتــی مثــل کســب درآمــد بــه هــر نحــو ممکــن ،باعــث
بــروز جرایــم متعــددی در حاشــیه شــهرها میشــود.
گزارشهای دریافتی موید این اســت که اعتیاد ،سرقت ،قتل ،نزاع و
درگیری ،جرایم اخالقی در مناطق حاشیه شهرها از فراوانی بیشتری
برخوردار هســتند .اعتیاد و قاچاق مواد مخــدر ،اختالل در روابط
خانوادگــی و به طورکلــی گرایش به هر یــک از جرایم در مناطق
حاشیه شهر ناشی از موضوعاتی است که ضرورت دارد مورد توجه
ویژه مسئوالن و جامعه شناسان قرار گیرد.
بروز آســیب های اجتماعی متأثر از خانواده ،مدرســه و جامعه به
دلیل اختالل در مناســبات اجتماعی در حاشــیه شــهرها از نمود و
بروز بیشتری برخوردار است .اختالل در روابط خانوادگی ،خانواده
بینظم ،کاهش تمایل به تحصیل و افت تحصیلی ،فقدان بهداشــت
الزم ،زمینه آســیبهای اجتماعی را فراهم کرده و تخلف و جرم را
افزایش میدهد.
در حاشیهنشــینی شــاهد تهدیــد امنیــت هســتیم؛ امنیتــی کــه
یکــی از اولویتهــای اساســی جامعــه و شــهروندان بــه شــمار
مــیرود از ایــن رو بــرای ایجــاد امنیــت مطلــوب و پایــدار در
جامعــه ،برطــرف کــردن ریشــهها و عوامــل بوجــود آورنــده
حاشیهنشــینی یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت .بــدون شــک
نیروهــای امنیتــی و انتظامــی از نظــر کمــی بــه انــدازهای نیســتند
کــه بتواننــد تمــام شــهرها را پوشــش دهنــد و ایــن توقــع و انتظــار
بجــا و درســت نیســت.
وقتــی همــه صاحبنظــران و جامعهشناســان بــر ایــن اعتقــاد و
بــاور هســتند کــه حاشیهنشــینی از عوامــل عمــده و اصلــی بــروز
ناامنــی و آســیبهای اجتماعــی و نهایتـ ًا افزایــش جــرم و تخلــف
اســت ،ضــرورت دارد تــا مســئوالن بــه صــورت خــاص و ویــژه
بــا ایــن پدیــده مقابلــه کننــد.
بــا ایــن تفاســیر میتــوان گفــت مناطــق حاشیهنشــین ،مناطــق
فقرنشــین اطــراف شــهر هســتند کــه افــراد ســاکن در آن بــه
دلیــل فقــر فرهنگــی و اقتصــادی نتوانســتند از اقتصــاد جامعــه
بــه طــور کامــل بهرهمنــد شــوند و بــه دلیــل ناتوانــی مالــی
و پاییــن بــودن ســطح ســواد ،درگیــر حاشیهنشــینی شــده
و مســتعد ارتــکاب جــرم و تخلــف شــدهاند و گرایــش بــه
ســمت ناهنجــاری مشــکالتی را از نظــر امنیتــی و انتظامــی
ایجــاد کردهاســت.
بــر اســاس مــاده  154بنــد «ج» الیحــه برنامــه چهــارم توســعه
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی ،دولــت موظــف بــه شناســایی
نقــاط آســیب پذیــر و بحــرانزای اجتماعــی در حاشــیه شــهرها و
حمایتهــای اجتماعــی ،اشــتغال ،مشــاوره اجتماعــی -حقوقــی،
بهداشــتی و درمانــی در مناطــق یــاد شدهاســت.
بــا وضــع قوانیــن و مقــررات جدیــد بــرای جلوگیــری از
حاشــیه نشــینی ،ایجــاد تحــول اساســی در ســاختار شــهرها،
توانمندســازی افــراد ضعیــف ،ایجــاد فرصــت شــغلی بــا
تشــویق افــراد بــه ســرمایهگذاری در مناطــق حاشــیهای و
در نهایــت ارائــه آموز شهــای الزم در حــوزه فرهنگــی،
اجتماعــی و حقوقــی میتــوان از آســیبهای اجتماعــی
ناشــی از حاشیهنشــینی جلوگیــری کــرد و یــا آنهــا را
کاهــش داد.
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»»خسرو محمدی

درمانگاه یکتای شهرمان

موقوفهی درمانی – فرهنگی بهاالملک
دارای درمانگاهی است که دستکم در استان
ما یکتاســت .این درمانگاه سالهاست که
مشغول خدمت رسانی به اهالی  32روستای
استان است آن هم بصورت رایگان.
برتری این موقوفه این اســت که خدمات
آن ویژه است .بهاالملک فردی دوراندیش،
باســواد و دارای جایگاه درخشان در تاریخ
همــدان و ایران اســت او موقوفهاش را به
گونــهای شــکل داده که جامعــهی هدف
مشــخصی را تا ابد زیر پوشــش قرار دهد
و عجب کارســتانی کرده این مرد .این فوق
العاده اســت که انســان بداند تا پایان عمر
یک پشــتیبان دارد و این از وقف بر میآید.
ایرانیان از هزاران سال پیش با فرهنگ وقف
و کارکردهای درخشــان آن آشــنا بودهاند
و آن را به کار میبســتند لــذا وقف را باید
یکی از ابزارهای حکومت داری و کنترل و
هدایت سرمایههای میهنی در گذشتهی ایران
دانست .مردان بزرگ با موقوفاتشان شناخته
میشــدند .خواجه رشــید وزیر ایرانی در
دوران استیالی مغوالن بزرگترین موقوفهی
جهان را تا به امروز به نام خود دارد.
به امروز نگاه نکنید که در کشور ما بسیاری
از ارکان جامعــه حتی برخی دولتمردان و
دیوان ســاالران ضد وقفند و آن را همچون
یک مال بی صاحب میدانند! در دورانهای
گذشتهی کشــور ما همین دیوانساالران و
دولتمــردان ،بزرگترین واقفین بودند عجب
اســت که در دوران ما برعکس شده! بنده
به عمرم ندیدم و نشنیدهام که بزرگ مردی
از همدان که سهل است از کشور موقوفهای
برپا کند یا کوششــی برای ایجاد آن بنماید
حتی برخــی برآنند موقوفات را هم از میان

بردارند؟! در اروپا و آمریکا؛ پیشــرفتهترین
کشــورها موقوفه خیزترینها هستند .مثال
کشور آلمان که نخســتین قدرت اقتصادی

در اروپاست ،بیشــترین موقوفات را دارد.
باری ،امروزه پس از معیشت ،درمان و دارو
مهمترین دغدغهی مردم است .در شرایطی
که بسیاری از مردم ما توانایی پرداخت حق
ویزیــت و داروی خود را هم ندارند برخی
از پزشــک گرفته تا داروساز و دارو فروش
به جای این که شــرایط را برای مردم آسان
کنند و مرحمی بر دردهای دردمندان باشند
فرصت را مغتنم شــمرده و حسابی کاسبی
میکنند .خون مردم را به شیشه گرفتهاند و
مال اندوزی میکنند.
حریصانــه و بــدون توجه به فلســفهی
وجودشان ،چنان بی رحمانه نرخ خدمات
و مواد زیردستشــان را بــاال بردهاند که
انگار نه انگار زمانی قســم انسان دوستی
خوردهاند! در این جاســت که میگوییم

موقوفهی بهاالملک یکتاســت چرا که بی
هیــچ نگاه کاســبکارانهای و از دورترین
مرزهای استان ،مردم دردمند را به آغوش
میکشــد ،درمــان میکند و داروشــان
میدهــد تا کمی از دردهاشــان بکاهد و
شریک مشکالتشان باشــد 32 .روستای
اســتان همــدان که در ســه شهرســتان
پراکندهانــد هر روزه به این مرکز مراجعه
میکنند و خوشــنود و دعاگویان به خانه
باز میگردد.
اگر چه نمیتوان همهی دردهای آنها را با
این بضاعت کم دوا کرد.
درمانگاه موقوف ه بهاالملک یکی از کهنترین
درمانگاههای همدان نیز هســت .این مرکز
درمانی در ســال  1332راه اندازی شــد و
دیرسالی آن به  65سال پیش میرسد.

ساماندهی طرح جمع آوری فاضالب محور
امامزاده محسن(ع) همدان شروع شد
نماینده مردم همدان در مجلس شورای
اسالمی گفت :ساماندهی طرح جمع آوری
فاضالب محور امامزاده محسن(ع) همدان
شروع و تحویل پیمانکار شد.
به گــزارش مهر ،امیر خجســته شــامگاه
یکشــنبه در حاشیه نشســت هماهنگی با
رئیس ســارمان برنامــه و بودجه ،مدیرکل
بنیاد مســکن ،سرپرست و معاونین مسکن
و شهرســازی ،مدیرعامل شــرکت آبفار،
مسئولین حمل و نقل و پایانه ها و معاونین

فرماندار همدان اظهار کرد :همزمان با هفته
دولت پروژه شــبکه جمع آوری فاضالب
محور گردشگری امامزاده محسن(ع) کلنگ
زنی شد.
وی گفت :اعتباری معادل یک میلیارد تومان
از محل اعتبارات اســتانی برای بهره مندی
روســتاهی ســوالن ،توئیجین ،موئیجین و
ورفجین از این طرح در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه با ایجاد شبکه جمع آوری
محور امامزاده محسن(ع) بیش از  ۸هزار نفر

سـرقت
در استـان
 ۳۰درصد
کاهش یافت

فرمانده انتظامی استان همدان از کاهش
 ۳۰درصدی ســرقتهای استان همدان در
 ۶ماه نخســت امسال در مقایسه با سال قبل
خبر داد.
بخشــعلی کامرانــی صالــح در نشســت
هماندیشــی معتمــدان پلیــس و تقدیر از
آنان اظهار داشــت :پلیس مردم را سرمایه
اصلی خود در حفــظ و ارتقای و افزایش
احســاس امنیت در جامعه میداند و برای

رسیدن به این هدف و افزودن تعامل خود
با مردم همیشــه ارتباط تنگاتنگی با اقشار
مختلف جامعه داشــته اســت و تشــکیل
شــورای معتمدان و برگزاری نشستهای
هم اندیشــی پلیس با آنان هم همسو با این

از این امکانات بهره مند خواهند شد ،افزود:
برای تکمیل این پروژه  ۱۴۰میلیارد ریال از
محل اعتبارات ملی و اســتانی برآورد اولیه
شده که باید تخصیص یابد.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس
شورای اسالمی گفت :این پروژه شامل خط
انتقال فاضالب به کلکتور شهر مریانج بوده
و اهالی این منطقه را در بر خواهد گرفت.
خجســته در رابطه با فاضالب روستاهای
باالی سد اکباتان نیز گفت :با تامین اعتبارات
هدف کالن است.
به گزارش تسنیم  ،این مقام انتظامی استان
همدان در چهارمین روز از برگزاری هفته
پلیس در ســتاد نیروی انتظامی و در جمع
 40نفری شــورای معتمدان و نمایندگان
هیاتهای حسینی همدان و اقشار افزود:
پلیس معتقد اســت که هم افزایی توان با
بهرهمندی از ظرفیت مردم خواهد داشت
و به این دلیل هم همیشه برای خنثیسازی
توطئههــای دشــمن از این تــوان بالقوه
اســتفاده کرده اســت و نیروی انتظامی را
نیروی مردمی و برخاســته از آحاد جامعه
میداند.

پلیس هیچ اغماضی در برخورد با
هنجارشکنان جامعه ندارد
رئیس عقیدتی سیاســی فرماندهی انتظامی
اســتان همدان نیز با بیــان اینکه خانوادهها

الزم مشکل فاضالب روستاهای باالی سد
مرتفع خواهد شد.
در برابر گرایش جوانان و نوجوانان به مواد
مخدر هوشــیار باشــند ،گفت :پلیس هیچ
اغماضی در برخورد با هنجارشکنان جامعه
ندارد.
حجتاالســام محمدصــادق جوشــقانی
بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس هیــچ اغماضــی
در برخــورد بــا هنجارشــکنان جامعــه
نداشــته اســت و هــر کجــا مــواردی از
بیحجابــی را داخــل خــودرو مشــاهده
کــرده بــه عنــوان جــرم مشــهود برخــورد
کــرده اســت ،اظهــار داشــت :خــودرو
چهــار دیــواری و اختیــاری نیســت و
در مــا عــام محســوب میشــود و
خانوادههــا بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه
داشــته باشــند تــا هنجارهــای جامعــه
اســامی حفــظ شــود و مــوارد اخالقــی
نادیــده گرفتــه نشــود.

جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان
 ٢٩آبان برگزار میشود
توپنجمین جشــنواره بینالمللی
بیس 
تئاتــر کودک و نوجــوان  ٢٩آبان تا  ٤آذر
 ١٣٩٧به میزبانی همدان برگزار میشود.
رئیس بیســت و پنجمین دوره جشنواره
بین المللــی تئاتر کــودک و نوجوان با
اشــاره به اینکه تئاتــر از هنرهای مهم و
تاثیرگذار در جامعه اســت اظهار داشت:
هنرهای نمایشــی از رسالت های اصلی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که

نیازمند توجه خاص است.
علیرضــا درویشنژاد ،با اشــاره به اینکه
باید جمع بین گیشــه و اندیشه را در نظر
گرفته و اعتدال را رعایت کنیم عنوان کرد:
جامعهای پیشرفت میکند که درهای سینما
و ســالنهای نمایش خود را به روی مردم
باز کند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان

همدان با اشــاره به اینکــه تئاتر عالوه بر
جذب مخاطب باید بار معنایی و آموزشی
هم به همراه داشته باشــد بیان کرد :نباید
ســالن های نمایش را خالــی بگذاریم و
از ســوی دیگر با متنهای تخصصی و پز
روشنفکری نمیتوان مردم را به سالنهای
نمایش آورد.
درویش نژاد گفت :انجمن هنرهای نمایشی
می تواند نقش بازوی توانمند در برگزاری

برنامههای مختلف را داشــته باشد ضمن
اینکــه واگــذاری امور به اهالــی نمایش
و مشــارکت در برگزاری جشــنوارهها از
دغدغههای جدی این اداره کل است.
توپنجمین
گفتنــی اســت ،بیســ 
جشــنواره بینالمللــی تئاتــر کــودک و
نوجــوان  ٢٩آبــان تــا  ٤آذر  ١٣٩٧بــه
دبیــری مریــم کاظمــی و میزبانــی همــدان
برگــزار میشــود.

خبـر
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان :

مشکالت اقتصاد با عزم جهادی حل می شود
پروین ســلیمی  -تیم دولت و بسیج در کنار هم جنگ اقتصادی
را فرماندهی می کنند.
روز گذشته مديران دولتي فرماندهان سپاه و سكانداران عرصه توليد
و اقتصاد به ميزباني رئيس شركت شهركهاي صنعتي استان در سالن
همايش شــهرك فناوري اســتان گردهم آمدند تا براي نجات اقتصاد
استان همفكري كنند كه شــايد بتوانند از همه پتانسيلها و نيروهاي
بالقوه براي مقابله با جنگ اقتصادي استفاده كنند و مردم را از اين برهه
و تنگنا نجات دهند.
فرمانده ســپاه انصارالحسين (ع) استان در همايش جهادگران عرصه
توليد و صنعت اســتان که در سالن همایش شــهرک فناوری استان
برگزار شــد اين همايش را فتح بابي دانســت برای تقویت روحیه
جهادی كه با حضور فرماندهان توليد و اقتصادي استان تشكيل شده
است.
مظاهر مجيدي گفت :اين گردهمايي بهانهاي اســت تا بسيج ،سپاه ،
نيروهاي دولتي و اجرايي كشور با همفكري هم براي مقابله با جنگ
اقتصادي و استفاده از پتانسیل جوانان چارهانديشي كنند .
در ادامه اين همايش معاون نیروی انســاني استاندار همدان حضور
دولت در كنار سپاه و بسیج را بسيار با ارزش دانست كه با همفكري
هم ميتوانند جامعه را از اين بحران نجات داد.
محمود قياسي گفت :ما باید بتوانیم با استفاده از پتانسيلهاي موجود
جامعــه خود را از اين تهاجم اقتصــادي نجات دهيم و اين را باور
كنيم كه ايراني با اســتعدادترين و توانمندترين است .پس از امروز
دست به دست هم می دهيم تا با استفاده از فنون تكنولوژي و خلق
صحنههاي ايثار و جهاد ،رشادتهاي زمان جنگ را در جبهه اقتصاد
به منصه ظهوربرسانیم تا با سربلندي از اين پيچ تاريخي گذر كنيم.
در ادامه  ،مســئول بسيج كارگري سپاه اســتان ،در باره اهداف این
همايش گفت :در نظر داریم براي شروع كار زمينه توسعه پايگاههاي
مقاومت در مراكز توليد رامهیا کنیم .
ابوالفضل براتزاده افزود :در اســتان  300كارخانه داريم كه امكان
ايجــاد پايگاه مقاومتی رادارند اما در  20درصد از اين فضاها پايگاه
بسيج فعال اســت .تصميم داريم در همه آنها پايگاه مقاومت ايجاد
كنيم.
وي تحليــل وضعيــت كنونــي جمهــوري اســامي ايــران از لحــاظ
جنــگ اقتصــادي در شــرايط فعلــي و مــرور بــر منويــات مقــام
معظــم رهبــري و ايجــاد تعامــل و انســجام بيــن دســتگاههاي
مرتبــط و صاحبــان صنايــع و فرماندهــان اقتصــادي ،آشــنا شــدن
مديــران بــا مأموريتهــاي بســيج كارگــری را از اهــداف همايــش
را از ديگــر اهــداف همايــش برشــمرد.
رئيــس شــوراي اســامي كارگــران اســتان نيــز از فعاليــت 52
درصــد جمعيــت كارگــري در كشــور خبــر داد و افــزود42 :
ميليــون نفــر از جمعيــت ايــران را كارگــران تشــكيل ميدهنــد كــه
اگــر از ايــن جامعــه غافــل شــويم ،آســيب جــدي ميبينيــم؛ زيــرا
كــه امــروزه كارگــران مــا همــه از تحصيــات عاليــه برخوردارنــد.
محمدرضــا محســني گفــت :در ســال  97از ســوي شــوراي
عالــي كار ،حقــوق كارگــران  2ميليــون بــه بــاال تعييــن شــده
كــه دريافتــي آنهــا بايــد يــك ميليــون و  400ميبــود ولــي بــه
دليــل مشــكالت ارز و دالر در جامعــه بــا كاهــش  70درصــدي
حقــوق كارگــران مواجــه شــديم كــه كارگــران مــا امــروز بــا 900
هــزار تومــان زيــر خــط فقــر زندگــي ميكننــد و اميــد اســت بــا
همفكــري تيــم دولــت و ســپاه و بســيج مشــكالت اقتصــادي را از
ســر راه مــردم برداريــم.
در ادامه مسئول سازمان بســيج كارگري كشور برونرفت از تنگناي
اقتصادي جامعه را مستلزم همافزايي همه نهادهاي كشور دانست.
اميرحســين رعيتيفــرد حربــه دشــمن را القــاي فقــر و عجــز
بيــن مــردم دانســت و گفــت :نيــاز اســت بــراي مقابلــه بــا ايــن
حملــه خطرنــاك اقتصــادي از ظرفيــت جوانــان اســتفاده كنيــم و
هيــچ شــكي نداشــته باشــيم ملــت ايــران در برابــر ســختيهاي
بزرگتــر از ايــن پيــروز شــدند.

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی مالیر
مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان مالیر از ارائه رایگان دامپزشکی
در سه روستای بخش زند و سامن در هفته دامپزشکی خبر داد.
علی قلیزاده با اشاره به  14مهرماه به عنوان «روز دامپزشکی» اظهار
کرد :خدمات دامپزشکی در جامعه بسیار حائز اهمیت است چراکه
با سالمت و بهداشت جامعه سروکار دارد.
وی با بیان اینکه دام ســالم و ارائه فرآوردهای سالم از دام و طیور
همواره ســامت مردم را تامین میکند ،گفــت :وظیفه نیروهای
دامپزشــکی ارائه خدمات مختلف در زمینه سالمسازی و واکسینه
کردن دام و طیور در راستای سالمت جامعه است.
مدیر شبکه دامپزشکی شهرســتان مالیر در گفتوگو با فارس با
اشــاره به وجود  9داروخانه دامپزشــکی افزود :این داروخانهها با
نظارت دامپزشکی و به صورت بخش خصوصی فعالیت دارند.
وی از وجود چهار درمانگاه دامپزشــکی در مالیر خبر داد و اظهار
کرد :از این تعداد سه درمانگاه در شهر مالیر و یک درمانگاه نیز در
بخش جوکار فعال است.
قلیزاده با اشاره به وجود یک مرکز واکسیناسیون دام و طیور نیز در
مالیر تصریح کرد :در حال حاضر  18نفر در بخش دولتی و  40نفر
نیز در بخش خصوصی دام و طیور دامپزشکی مالیر فعالیت دارند.
وی کمبود نیرو و کمبود اعتبارات را از جمله مشکالت دامپزشکی
مالیر برشمرد و گفت :با توجه به وسعت و گستردگی شهرستان و
تعداد زیاد روستاهای مالیر نیازمند نیروی و اعتبارات بیشتر هستیم.

گزارش

gozaresh@hamedanpayam.com

خبـر
در اجرای قانون کارگیری بازنشستگان:

 54مدیر وزارت کشور از سمت خود
کناره گیری می کنند
 54نفر از مدیران وزارت کشــور و اســتانداری ها مشمول قانون
اصالحیه قانون منع بکارگیری بازنشســتگان شــده و در مهلت مقرر
سمت های خود را ترک می کنند.
سخنگوی وزرات کشــور در خصوص اجرای قانون منع بکارگیری
بازنشستگان در وزارت کشور،گفت14 :استاندار 11 ،معاون استاندار،
 5فرماندار 12 ،نفر از مدیران در ستاد وزارت کشور و  12نفر هم در
ستاد  31استانداری کشور افرادی هستند که با اجرای اصالحیه قانون
منع بکارگیری بازنشستگان از دامنه استثنائات خارج می شوند و باید
در مهلت مقرر سمت خود را ترک کنند ،همچنین پرونده یکی دیگر
از اســتانداران از نظر مشمولیت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان
در حال بررسی است.
ســید سلمان ســامانی در گفت و گو با ایرنا با بیان این که این قانون
در ســال  1395تصویب شــد ،توضیح داد :در ســال 95این قانون
اجرایی شد ،یعنی بر اساس ضوابط و قوانین که در آن سال برای منع
بکارگیری بازنشستگان مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده بود،
این قانون در تمام دســتگاه های اجرایی عملیاتی شد و فرد بازنشسته
ای خارج از این قانون بکار گیری نشد.
ســخنگوی وزارت کشور افزود :در قانون ســال  95استثنائاتی برای
شمولیت در این قانون پیش بینی شده بود که بر اساس این استثنائات
در مجموعه وزارت کشور سر جمع  54نفر بکارگیری شدند.
ســامانی اظهار داشت :در حال حاضر با اصالحیه ای که در این قانون
صــورت گرفت و تبصره یک این قانون که اســتثنائات اســت ،این
استثنائات محدود شده است ،این  54نفر در حال حاضر مشمول این
قانون می شوند و طبق این قانون باید سمت های خود را ترک کنند.
ســخنگوی وزارت کشــور با بیان اینکه مذاکرات و بررسی ها برای
انتخاب استانداران جدید شروع شده است ،گفت :تالش ما این است
که هر چه ســریع تر بتوانیم این قانون را اجریی کنیم و افراد جدید را
به دولت معرفی کنیم.سامانی افزود :سعی ما بر این است که استانداران
این  14استان را حداکثر در  2جلسه دولت تعیین تکلیف کرده و افراد
جدید را معرفی کنیم.وی با بیان این که اسامی استان هایی که مشمول
این قانون نیســتند در خبرگزاری های استانی اعالم شده است ،ابراز
اطمینان کرد تمام استانداران در سراسر کشور یقینا با اقتدار و دقت تا
انتها به کار خود ادامه می دهند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها خاطرنشان
کرد :این  14استانداری که ما بر اساس قانون مکلف هستیم ،جایگزین
برای آن ها معرفی کنیم ،افراد خدوم و زحمت کشــی هستند که ما از
آن هــا خواهش و دعوت کرده بودیم که این مســئولیت خطیر را بر
عهده بگیرند و آن ها هم در تمام این ســال ها که این مسئولیت را به
دوش کشیدند ،انصافا خدمات ارزنده ای داشته اند.
وی گفت :اکنون که این قانون تصویب شــده است الجرم ما باید در
اجرای آن تغییراتی را در سطح استان ها داشته باشیم و این نافی خوبی
ها ،مســئولیت پذیری ها واقدامات مثبت این عزیزان نباید باشد و در
افکار عمومی هم نباید این گونه منعکس شود که این قانون در راستای
نفی استانداران و یا هر یک از مدیران بازنشسته ای که در حال خدمت
کردن هســتند ،است .بلکه هدف از تصویب این قانون ایجاد فرصت
های جدید برای جوانان است.
در پمپئو هر چیزی دیدم جز احترام دوجانبه

همایش مشترک سفرای جمهوری اسالمی با
فعاالن بخش خصوصی با حضور ظریف
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت :ما درهای مذاکره با آمریکا را
نبستهایم .درها باز است ،مشروط بر اینکه ،چنین دیداری قابل اطمینان
باشد .ما باید اطمینان یابیم که به محض اینکه به توافق رسیدیم ،توافق
اجرایی شود.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان در
گفتوگو با «لیز دو ِست»  Lyse Doucetخبرنگار ارشد بینالمللی
شــبکه بی بی سی در نیویورک به پرســشهای او درباره موضوعات
مختلف پاسخ گفت .
به گزارش صدا و ســیما ،خبرنگار بی بی ســی از وزیر امور خارجه
ســئوال کرد  :چــه اندازه نگران هســتید که توافق هســته ای ایران
فروبپاشــد؟ظریف پاسخ داد :خب این احتمال وجود دارد ،اما این نه
تنها گام رو به عقب برای ایران ،بلکه شکست برای جامعه بینالمللی،
قوانین بینالمللی و ســازمان ملل خواهد بود .آنچه اکنون با آن روبرو
هستیم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و یکی از اعضای دائم
این شــورا نه تنها قطعنامهای را که خودش به آن رأی داده و درواقع،
به شــورای امنیت ارائه و بر سر آن مذاکره کرده است ،نقض می کند،
بلکه کشورهایی را که قصد دارند این قطعنامه را اجرا کنند ،مجازات
می کند .این ،نخستین بار است که چنین اتفاقی رخ می دهد .بنابراین،
سقوط برجام نه تنها یک پســرفت  ،بلکه رویه (بد) بسیار جدی در
نظام بینالمللی خواهد بود.

پیامک های تهدید آمیز به نمایندگان
در مورد  CFTادامه دارد
عضو فراکســیون امید مجلس گفت :پیامــک های تهدید آمیز به
نماینــدگان در مورد تصویب الیحه  CFTهمچنــان ادامه دارد .می
خواهند نمایندگان را بترسانند ولی موفق نخواهند شد ،زیرا نمایندگان
در راستای منافع ملی گام برداشــته اند.محمدرضا بادامچی در گفت
وگو با ایرنا اظهار داشــت :مدت هاســت که پیامک های تهدید آمیز
درباره الیحه  CFTبه نمایندگان ارسال می شود ما تصور می کردیم
این پیامک ها بعد از بررسی و تصویب این الیحه پایان یابد ولی هنوز
این پیامک ها ادامه دارد و جنبه نفرین پیدا کرده است.
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حجتاالسالم حسن روحانی ،رئیسجمهور ،تصمیم دارد در هفته جاری 4
وزیر جدید را به مجلس شورای اسالمی معرفی کند.
به گزارش تسنیم ،فرهاد دژپســند برای وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری
برای وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی قطعی شده است.
گزینههای رئیسجمهور برای وزارت صنعت قطعی نشده است .برخی میگویند
در صــورت عدم رأی اعتماد مجلس به شــریعتمداری برای وزارت کار او در
وزارتخانه صنعت باقی خواهد ماند.
عباس آخوندی ،وزیر راه و مســکن و شهرسازی نیز از مسئولیت خود استعفا
داده و رئیسجمهــور تصمیــم دارد برای این وزارتخانــه گزینه جدیدی را به
مجلس معرفی کند.

یک عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشــور ،گفت :تعاملرئيس
جمهور با جریانات سیاســی تاثیر مثبتی در وحدت جامعه داشته و قطعا به نفع
فضای سیاسی کشور است.
عبدالرضا هاشم زایی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به دیدار اخیر آقای روحانی
با طیفی از اصالح طلبان ،بیا ن کرد :این دیدارها خوب است ،امارئيس جمهور
نباید تنها در سال یک یا دو بار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی دیدار داشته
باشــد ،بلکه هر زمانی که نمایندگان بخواهند باید بتوانند با مقامات عالی رتبه
کشور مالقات داشته باشند.
وی در ادام ه تصریح کرد :شهر تهران که پایتخت کشور است ۳۰ ،نماینده دارد،
اما تا به حال دیداری با آقای روحانی نداشته اند .دیداری که انجام شد میتواند
شروع تعامالت هر چ ه بیشتر باشد.

خبـر

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

"خانهتکانی" در دولت؛ روحانی  ۴وزیر جدید به
مجلس معرفی میکند

رئيسجمهور تعامل خود را با مجلس افزایش دهد

جنجال  FATFبر سر چیست؟
■ مخالفت رئيس کميسيون مبارزه با مفاسد با FATF
■ کاظمی FATF :برای کنترل وجوهی است که منشا مشکوکی دارند

 FATFتوسط گروه جی  7ساخته
شــد؛ گروه  G7همان  G8سابق است
توسط اجماعکشورهایی از قبیل آمریکا،
فرانســه ،ایتالیا ،انگلیــس ،ژاپن،کانادا،
آلمان که حضور روسیه بعد از ماجرای
اوکراین در آن بــه حالت تعلیق درآمد.
این گروه از اجماع چند کشــور تشکیل
شده اســت که مبنای آنها تبادلنظر در
مورد مســائل بینالملل برای پیدا کردن
راهکارهای مفیــد و مؤثر بودFATF .
دههها قبل راهاندازی شــده است ،نهاد
بینالمللــی  FATFقوانینــی را برای
عضویت کشــورهای مختلف به وجود
آورده اســت و بعد از برجــام به ایران
مهلت داده شــد کــه در این نهاد عضو
شود FATF .آغشته به مسائل سیاسی
است در این نهاد ،حمایت از گروههای
مقاومت مصداق فعالیتهای تروریستی
است.
اقتصاددانان ایران با بیان اینکه مشــکل
اساسی در نگرش موافقان و مخالفان این
قرارداد کمک به جنبشهای آزادیبخش
فلســطین برای مبارزه با رژیم اشغالگر
قدس و کمک به گروههای مقاومت نظیر
حزبا ...لبنان و گروههای مقاومت یمن
که یکی از آرمانهای انقالب اســامی
است ،حمایت از فعالیت تروریستی تلقی
میشود .پیوســتن به  FATFآغشته به
مسائل سیاسی بوده و فقط جنبه اقتصادی
ندارد و باید به این موارد توجه بســیار
جدی داشت.
در پیرامــون تصویب  fatfبــا امیر
خجســته نماینده همدان ،فامنین مجلس
شورای اسالمی و محمد کاظمی نماینده
مالیر مجلس شــورای اســامی گفتگو
کردیم که در ادامه می خوانید.
مخالفــت صریح خجســته با
تصویب fatf
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس شورای اســامی در رابطه با fatf
و الحــاق ایران به آن که در جلســه علنی
روز یکشــنبه مجلس ،به تصویب رســید
گفــت :در  fatfمواردی اســت که جای
بحث دارد در رابطه با منافقین که آن را به
عنوان تروریست نمی دانند و از تشکیالتی
چــون حزب ا ...و یمن و غیره را به عنوان
تروریست معرفی میکنند در اصل تعریف
غربی ها از واژه تروریســم چیست و کدام
کشورها را تروریست معرفی می کنند ،مهم
است.
امیر خجسته در ادامه گفت :یکی از نکات
بســیار مهم حائز اهمیت این است که در
صورت حتی پذیرش جمهوری اســامی

احزاب
بررسی موانع نهادینه شدن احزاب در ایران در گفتگو با
رئیس خانه احزاب همدان:

»»شبنمطهماسبی

ایــران در ارتباط با الیحــه الحاق ایران به
کنوانسیون مبارزه تأمین مالی تروریسم ،در
صورت پذیرفتن آن هــم هیچ تضمینی از
طرف  FATFبرای اســتفاده و بهرهگیری
از روابــط و عضویت ایــران در FATF
وجود نــدارد و نمونه بــارز آن در بحث
انجام تعهــدات موضوع برجــام بوده که
حد اعالی آن برجام است که چندی پیش
مشخص کرد جمهوری اسالمی ایران کام ً
ال
به تعهدات خود عمل کرده است اما آمریکا
عمل نکرد.
وی همچنین گفت :هر چند لوایح مرتبط با
 FATFبه دنبال ایجاد شفافیت ،جلوگیری
از تأمیــن مالــی تروریســم و همچنیــن
پولشویی و موارد این گونه است اما آنچه
وجــود دارد ماجرایی متفاوت از ماهیت و
هدفی اســت که آنها پیگیری میکنند ،اگر
چه در ظاهــر آن هدف را اعالم میکنند و
موضوعآن شفافیت اطالعات و جلوگیری
از تأمین مالی تروریســم است اما واقعیت
خیلی متفاوت از این است.
خجســته بیان کرد .:در بحث پولشویی و
شفافســازی میتوانیم بر اســاس بیانات
رهبری و اقتصــاد مقاومتی کشــور را از
بحران کنونی خــارج و قانونی را برای آن
تنظیم کنیم .درخصوص لوایحی که مربوط
بــه اصالح قوانین داخلی کشــور اســت
شــرایط را (به خاطر داخلی بودن مسائل)
خودمان میتوانیم مدیریت کنیم.
نماینــده همــدان و فامنیــن در مجلــس
شورای اسالمی در ادامه گفت :در رابطه با
اصالح قوانین داخلی کشور عنوان کرد که
موضوعات را در ارتباط با ارتقای شفافیت
اطالعــات مالــی و اقتصــادی میتوانیم
افزایش دهیم و همه اینها با افزایش نظارت

و پیگیریهای مجلس و همچنین عملیات
اجرایی آن توســط دولت میتواند پیگیری
شــود .اما نگرانی از زمانی شروع میشود
که مرتبط با کنوانسیون است و آن موضوع
کنوانســیون تأمین مالی مبارزه با تروریسم
است.
وی افــزود 37 :کشــوری کــه بــه ایــن
کنوانســیون ملحــق شــده کشــورهایی
هســتند کــه نــه تنهــا اقتصادشــان بهبــود
نیافتــه بلکــه ویرانتــر هــم شــده اســت
ومــا بایــد بــه فکــر اجــرای اقتصــاد
مقاومتــی باشــیم .ولــی بــا وجــود ناظــران
مثــل عربســتان و اســرائیل کــه کســی
در دنیــا شــک نــدارد عربســتان یکــی از
حامیــان تأمیــن مالــی تروریســم در منطقــه
اســت اعتمــاد کــرد ،بــا تصویــب FATF
اطالعــات مــا آســیب-پذیر میشــود
کــه قطعــا مــردم و مســولین مخالــف آن
هســتند چــرا کــه هیــچ تضمینــی نــدارد
و  FATFهیــچ گونــه ارتباطــی بــا
تحریمهــا نــدارد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس شورای اسالمی ادامه دادFATF :
خود مانع ورود ارز به کشــور می شــود
همچنان کــه در این چند مــاه اخیر دالر
به باالترین قیمت رســیدکه برای کشــور
الزاماتی را به وجــود آورد ،ما با تصویب
 FATFهیــچ گونه بهرهمندی به دســت
نمیآوریم چرا که فشــاری است به ایران
که دســت از حمایت محــور مقاومت که
دفاع از خودمان در مقابل هجمه دشــمن
و تروریست ها اســت و تروریست های
خاورمیانه را به رســمیت بشناسند و جای
تروریست را با ایران عوض کنند.
خجسته گفت :با FATFما نمی توانیم به

شفاف ساری مطلوب برسیم چرا که فقط با
این موضوع فقط به جابجایی پول ریدگی
می شود ولی به رانت ،باند و تبانی را نمی
توانیم کنترل کنیم.
وی در پایان اظهار داشــت FATF :هیچ
خیری برای پیشرفت کشــور ندارد و این
الیحه استعماری و خالف منافع ملی است
و بیشترین آســیب را از طریق این الیحه
به کشور وارد میشود چرا که اولین جایی
که امریکا و متحدانش به ما فشار وترد می
کنند تا به اهدافشون برسند همین FATF
است.

کاظمی؛ بــا تصویب  fatfموافق
هستم

نماینده مجلس شورای اسالمی مردم مالیر
که موافق تصویب  FATFاســت گفت:
لوایــح مرتبط با پولشــویی و  cftکه روز
یکشنبه در مجلس به تصویب رسید ،کنترل
وجوهی است که منشا مشکوکی دارند.
محمدکاظمی گفت :هدف پولشویی خیلی
ساده اســت؛ منبع و علت کسب درآمد را
باید معلوم کرد .شیوه های پنهان کردن پول
نیــز میتواند خیلی متفاوت باشــد .گاهی
پول شــورها پا را فراتر میگذارند که این
طرح هماهنگی و مقابله با پولشویی است.
کاظمی ادامه داد :قانون پولشــویی داخلی
ربطی به قانون بیــن المللی ندارد ،کارکرد
 FATFدرباره موضوع مبارزه با پولشویی،
مبارزه بــا تأمین مالی تروریســم و بحث
شفافیت مالی بوده است.
نماینده مــردم مالیر در رابطه با مســائل
نظامی کشــور گفــت :در مســائل نظامی
هیچ مشــکلی پیش نمــی آورد ،و این که
می گویند خود تحریمی بوجود می آورد،
کامال مخالف هستم.

تحریم هــای آمریکا و نقض پیمان مودت
ســال  ،1955دیوان بین المللی دادگستری
(دیــوان الهه) از امروز به مدت چهار روز
جلسات استماع علنی در پرونده تصرف 2
میلیارد دالر اموال ایران در آمریکا و نقض
متعاقب پیمان مودت را در کاخ صلح الهه
هلند برگزار خواهد کرد.
براســاس برنامــه زمــان بنــدی که در
تارنمای مرکز امــور حقوقی بین المللی
ریاســت جمهوری منتشر شــده ،دیوان

بینالمللی دادگســتری ،رکن قضایی ملل
متحد ،طــی اعالمیه مطبوعاتی شــماره
 2018/28مــورخ  22ژوئن  ( 2018اول
تیر ماه  )1397اعالم نمود جلسه استماع
علنــی در پرونده برخــی از اموال ایران
(جمهوری اســامی ایــران علیه ایاالت
متحده امریکا) از تاریخ دوشنبه ،هشتم تا
جمعه دوازدهم اکتبر  16( 2018الی 20
مهرماه  )1397برگزار خواهد شد.
جلسات امروز به دفاعیات هیأت آمریکایی

اختصــاص دارد و در دو نوبــت صبــح
( 11:30الی  )14:30و بعد از ظهر (16:30
الی  )18:30تشکیل شد.
دادگاه الهه نهاد قضایی وابسته به سازمان
ملل اســت که برای حل و فصل اختالف
های بین المللی تشــکیل شــده و گرچه
آراء آن الزام آور و غیرقابل فرجام خواهی
اســت ،ولی دیوان قدرت اجــرای آنها را
نداشــته و در موارد نادری برخی کشورها
از جمله آمریکا این آراء را نادیده گرفته اند.

اعالم جرم آمریکا علیه کارمندان یک بانک انگلیسی
به اتهام دور زدن تحریمهای ایران
دولت آمریکا قصد دارد علیه چند تن از
کارمندان بانک «استاندارد چارترد» انگلیس
به اتهــام دور زدن تحریمهای ایران اعالم
جرم کند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
وبسایت «فایننشــالتایمز» به نقل از دو
منبع آگاه نوشت دادستانی آمریکا اخیرا به
بانک «استاندارد چارترد» اطالع داده است
کــه تصمیم دارد علیه دو تــن از کارمندان

وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران طی یک هفته در حاشیه مجمع
عمومی سازمان ملل محکمه ای را در رسانه های بین المللی برپا کرد تا یکجانبه
گرایــی و اعتماد ناپذیر بودن دولت حاکــم آمریکا را بیش از پیش به قضاوت
بگذارد.
به گزارش ایرنا ،با آغاز شدن زمزمه های دوره جدید مجمع عمومی سازمان ملل
متحد و همزمانی آن با ریاست آمریکا بر شورای امنیت ،افکار عمومی داخلی و
خارجی مترصد چگونگی حضور هیات ایرانی و ترکیب آن شدند.
با بازگشت رئیس جمهوری به ایران ،رفت و آمدهای دیپلماتیک رئیس دستگاه
دیپلماســی آغاز شــد و محمد جواد ظریف دو روز دیدارهای پیاپی و فشرده
با همتایان خود داشــت و پس از آن به ســواالت مکرر رســانه های مختلف
آمریکایی ،اروپایی ،آسیایی و خاورمیانه ای پاسخ داد.

هنوز احزاب فراگیر و تاثیرگذار
در سیستم اداری نداریم

جلسه دادگاه شکایت مالی ایران از آمریکا در الهه آغاز شد
نخستین روز جلسات استماع شفاهی
بررســی شــکایت ایران علیــه مصادره
غیرقانونی حدود 2میلیــارد دالر از اموال
بانک مرکــزی در آمریکا و نقض متعاقب
عهدنامه دوجانبه مودت ،روز گذشــته در
کاخ صلح دیوان دادگســتری بین المللی
واقع در الهه هلند آغاز شد.
به گزارش ایرنا ،پس از بررســی و صدور
رای در مــورد پرونده درخواســت قرار
موقــت ایــران در ارتباط با از ســرگیری

یکجانبه گرایی آمریکا در محکمه ظریف

ســابق این بانک به اتهام روابط تجاری با
شــرکتهای ایرانی و نقــض تحریمهای
آمریکا اعالم ُجرم کند.
بــه نوشــته «فایننشــال تایمــز» هنــوز
مشــخص نیســت کــه دادســتانی آمریــکا
تصمیــم خــود را اجرایــی کنــد .امــا اگــر
دســت بــه چنیــن اقدامــی بزنــد ،یکــی
از بیســابقهترین اقداماتــی اســت کــه
کارمنــدان یــک بانــک بــه علــت نقــض

تحریمهــای آمریــکا محاکمــه شــوند.
هفتــه گذشــته نیــز وبســایت «بلومبــرگ»
از احتمــال جریمــه  ۵/۱میلیــارد دالری این
بانــک بــزرگ انگلیســی بــه دلیــل نقــض
تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران پــس از
ســال ۲۰۰۷خبــر داد .اســتاندارد چارتــرد
کــه یکــی از بزرگتریــن بانکهــای
انگلیــس بــه شــمار مــیرود ،پیــش از
ایــن ۶۶۷ ،میلیــون دالر جریمــه بابــت

نقــض تحریمهــای ایــران در بــازه زمانــی
قبــل از ســال  ۲۰۰۷پرداختــه اســت .پــس
از انتشــار اخبــار اولیــه دربــاره احتمــال
جریمــه  ۵/۱میلیــارد دالری ایــن بانــک از
ســوی آمریــکا ،ســهام آن در بــازار بــورس،
 ۳/۳درصــد ســقوط کــرد .واشــنگتن
همچنیــن تهدیــد کــرد هــر کشــوری کــه
تحریمهــا علیــه ایــران را نقــض کنــد ،بــا
پیامدهــای آن روبــرو خواهــد شــد.

ماجرای رکود تحزب در ایران زیاد پیچیده نیســت و گرههای کور
آن در پژوهشهای علمی مشخص و باز شدهاند اما با وجود این گویی
علل آن به قدری ریشهایی و پایدار هستند که نه تنها افسوس در مورد
گذشته احزاب بلکه نگرانی از آینده آنها را نیز همیشه باید احساس کنیم.
تاریــخ فعالیت احزاب و پدیده تحزب در ایران به خوبی بیانگر توفیق
نیافتن عملکرد این پدیده مهم سیاســی در ســدهاخیر و حتی در حال
حاضر است.
گاهی کارکردهای حزبی خود را برای پیشرفت و آبادانی کشور و احترام
به عقاید و افکار مردم قرار میدهند گاهی ممکن است به خاطر دستیابی
به قدرت و در جهت منافع حزب خود عمل نمایند و مصالح کشــور
را فــدای حزب خود کنند زمانیکه به عملکرد احزاب در ایران مراجعه
میکنیم متوجه میشویم که کارکردهای متفاوتی داشتهاند گاهی منافع
ملی کشــور را نادیده گرفته و در جهت اهداف خاص خود عمل کرده
گاهی هم وظیفه خود را به عنوان حزب کارآمد انجام دادهاند .
جریانات سیاســی در ایران و احزاب وابســته به آن گاهی از اتحاد و
وحدت برخوردار بودهاند و به مقصود خود دست یافتهاند گاهی هم بر
اثر اختالفات در عقاید ناکام ماندهاند.
در همین راســتا در خصوص ناکارآمدی احزاب با حمید خاورزمینی
رئیس خانه احزاب همدان گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید.
رئیــس خانه احزاب همدان معتقد اســت ما هنوز احــزاب فراگیر و
تاثیرگذار در سیستم اداری نداریم موانعی در این زمینه وجود دارد که
مانع میشود تحزب به معنای واقعی شکل بگیرند .
به اعتقاد حمید خاورزمینی حزب یک پدیده بیعیب و نقص نیســت،
حزب یک پدیده مدرن است که دارای ویژگی منحصر به خود میباشد
در واقع حزب مانند یک داروی تلخ اســت که برای بهبود شرایط کلی
کشور الجرم باید به تحزب برویم و راه گریزی از آن نیست .
وی ادامه داد :حزب یک پدیده درونی جامعه نیســت جز پدیده مدرن
اســت که وارد جامعه ما شده اما اینکه چرا حزب خیلی با جامعه ایران
همراه نشده ،به این دلیل است که احزاب در جامعه از باال به پایین شکل
گرفتند هر زمان حاکمان احســاس کردند که جامعه نیاز به حزب دارد
حزب را تشکیل دادند.
خاورزمینی ادامه داد :اولین مانع فرهنگسیاسی جامعه ایران فردگرایی
است این فرهنگسیاسی از سطوح مدیریت شروع می-شود تا الیههای
پاییــن عمومیــت دارد این فرهنگ مانع شــکلگیری کارهای جمعی
میشود اگر به  70سال گذشته بنگریم می بینیم که فرهنگ جامعه مبتنی
برحاکمیت ایالت و عشــایر در ایران بوده این رســوب فرهنگی مانع
شکلگیری تحزب در ایران میشود تحزب یک پدیده مدرن است که
دارای اهداف عالیق و آرمان مشــترک اســت و هیچ نوع تعلق خونی
معنی ندارد این فرهنگ سیاســی اهل مدارا نیست ولی در تحزب باید
مدارا داشتهباشیم.
دومین مانع شکلگیری احزاب ،عدم تمرکز قدرت است که این تمرکز
در طول تاریخ اجتماعی وجود نداشتهاســت .ســومین عامل هم تفکر
شخصی و سلیق ه ای است که این تفکر حاکم باعث میشود ،شگلگیری
حزب در استان به حاکمان استان بستگی داشته باشد.
چهارمین عامل سیاســتگریزی در ایران اســت که مــردم از قدیم از
سیاست یک ترس داشــتند و کوچکترین خطا در آنها سبب ترسیدن
آنها میشده است.
وی عامل دیگر را موانع قانونی مطرح کرد که باعث میشــود احزاب
فعالیت نداشته باشند مثال در کمیســیون ماده  10احزاب مالک حزب
مشــخص نشدهاست و این عامل سبب میشــود که احزاب وابسته به
دولت شــود در صورتی که در نظامهای مدرن دولت از درون احزاب
برخاستند و این عامل سبب میشود که فعالیت احزاب فقط به انتخابات
محدود شود .
عامل آخر که مانع شــکلگیری احزاب میشود از دیدگاه رئیس خانه
احزاب همدان عملکرد ضعیف احزاب است این واقعیتی است که باید
اعتراف کرد که از زمان شکلگیری احزاب تاکنون فقط نگاه به قدرت
بوده و نگاهی به مردم نداشــتند و این سبب شد که در قالب فردگرایی
باقی بمانند و دید جمعی نسبت به جامعه نداشته باشند.

ایران یک بازار عظیم است
یک استاد اقتصاد در دانشگاه ناتینگهام میگوید آمریکا با خروج
از برجام بدون توجه به دیدگاه دیگر امضاکنندگان این توافق ،خود
را در جهان منزوی خواهد کرد.
خبرگزاری اســپوتنیک دربــاره تصمیم اتحادیه اروپــا برای ادامه
تجارت با ایران علیرغم تحریمهای آمریکا با آندرئاس بیئلر ،استاد
دانشگاه ناتینگهام گفتگویی انجام داده"است.
اســتاد اقتصــاد در دانشــگاه ناتینگهــام میگویــد ":مقامــات
انگلیســی نیــز تصمیــم گرفتهانــد تحریمهــای وضــع شــده
توســط دولــت دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور آمریــکا بــر ضــد
ایــران را پــس از خــروج واشــنگتن از توافــق هســتهای ایــران
(برجــام) نادیــده بگیرنــد چــرا کــه پیــش از هــر چیــز منافــع
اقتصــادی هــر کشــور تعیینکننــده هســتند".
ایــن تحلیلگــر انگلیســی افــزود" :ایــران یــک بــازار عظیــم
اســت و پــس از امضــای توافــق هســتهای ایــران در ســال 2015
بســیاری از شــرکتها تعامــات و تبــادالت تجــاری خــود را بــا
ایــران از ســرگرفتند .انگلیــس نیــز همانند بســیاری از کشــورهای
دیگــر بســیار نگــران رویکــردی اســت کــه آمریــکا بــا نقــض
توافــق هســتهای ایــران در پیــش گرفته"اســت".
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مردان و زنان ایرانی بلندقدتر شدهاند

خانوادهها پول نقد به مدرسه ندهند

تسهیل درمان برای "روستاییان" و "عشایر"

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :مردان ایرانی طی ۱۰۰
سال گذشته ۱۶.۵سانتیمتر و زنان ایرانی ۱۱.۲سانتیمتر افزایش قد داشتند و میانگین قد
ایرانیان به طور متوسط  12.8سانتیمتر افزایش یافتهاست.به گزارش ایرنا ،ایرج حریرچی
درباره قد مردان و زنان ایرانی گفت :متوسط قد شاخصی برای بررسی تغذیه و بهداشت
مردم اســت.طبق مطالعات بینالمللی معتبر ،در جوانان  ۱۸سالهای که حدود  ۱۰۰سال
پیش به دنیا آمدند ،مردان  ۱۵۷سانتی-متر و زنان ۱۴۸سانتیمتر قد داشتند .در آن سالها
قد مردان و زنان ایرانی رتبه  ۱۸۱و  ۱۵۹در جهان بود.وی افزود :متوســط قد مردان و
زنان ایرانی در انتهای قرن بیســتم به ترتیب  ۱۷۳.۶و  ۱۵۹.۸رسید و به این ترتیب رتبه
قد مردان و زنان ایرانی دراین بازه زمانی به  ۶۷و  ۸۸بین  ۱۹۲کشور دنیا رسیدهاست.

مشــاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح حساب یکپارچه مدارس
گفت :خانوادهها را ملزم و از آنها درخواســت میکنیم که پول نقد به مدارس نبرند؛
مدیران نیز طبق قانون ملزم هســتند از طریــق درگاه الکترونیکی پرداخت و دریافت
داشتهباشند .منصور مجاوری در گفتگو با ایسنا ،درباره حساب یکپارچه مدارس توضیحاتی
ارائه و اظهار کرد :حساب یکپارچه با یک کد شناسه مخصوص که شامل کدملی دانشآموز،
کد مبلغ فعالیت فوق برنامه و کد مدرسه است آماده شدهاست.مشاور وزیر آموزش و پرورش
با بیان اینکه مبالغ واریزی برای هر فعالیت در قالب پیامی به اولیاء گزارش داده میشود گفت:
در حال برنامهریزی برای استقرار طرح حسابداری مدرسه هستیم و تالش میکنیم شرایطی را
فراهم کنیم که اگر دانشآموزی پول واریزی بیشتری داشت برای سال آیندهاش ذخیره شود.

معاون درمان وزیر بهداشــت با اشــاره به اقدامات وزارت بهداشت برای دسترسی بهتر
روســتاییان و عشایر به خدمات بهداشــتی و درمانی ،گفت :در حال حاضر  ۳۳۸۴پزشک
متخصص و فوقتخصص در  ۲۴۶بیمارستان در  ۲۳۸شهر کمتر توسعهیافته و محروم حضور
دارند و همگی آنها در بیمارستانهای دولتی تمام وقت شدهاند تا خدمات درمانی را به مردم
این مناطق ارائه کنند.قاسم جانبابایی در گفتگو با ایسنا ،درباره اقدامات وزارت بهداشت برای
ارائه خدمات درمانی به روستاییان و عشایر ،گفت :بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت،
روستاییان ،عشایر و ساکنین شهرهای زیر  ۲۰هزار نفر که دارای دفترچه بیمه روستایی هستند
و سایر افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستانهای مشمول برنامه مراجعه میکنند ،تنها
پنج درصد از هزینه خدمات درمانی را از جیبشان و به عنوان فرانشیز میپردازند.

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

5
سهشنبه

 17مهرماه 1397

جامعه

شماره 3308

ejtemaei@hamedanpayam.com

گپ و گفتي با پستچيهاي شهر در روز جهاني پست

ن امروز
نامهرسان دیروز بستهرسا 

محیط زیست

محیط زیست پاک
الزمه توسعه گردشگری فراملی

حفظ محیط زیســت به عنوان پیش نیاز گردشــگری مورد توجه
سازمان جهانی جهانگردی ( )UNWTOاست به طوری ناظران این
ســازمان تاکید زیادی بر پاک بودن محیط اطراف اماکن گردشــگری
دارند ،چراکه گردشــگری در محیطی پــاک و عاری از هرگونه زباله
دلپذیر می شود.
بــه گــزارش ایرنــا ،در جهــان امــروز گردشــگری یکــی از ارکان
اصلــی اقتصــاد کشــورها و زندگــی مــردم را بــه خــود اختصــاص
داده اســت؛ بــه طــوری کــه نســبت بــه دهــه هــای گذشــته بــا
پیشــرفت فنــاوری هــا ،گردشــگری نیــز توســعه یافتــه اســت.
در حالــی کــه کمتــر از  40روز تــا آغــاز نشســت اعضــای ســازمان
جهانــی جهانگــردی ( ،)UNWTOبــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد
گردشــگری جهــان در همــدان باقــی مانــده اســت ،برنامــه ریــزان در
تــاش هســتند تــا تمامــی شــرایط بــرای برگــزاری هــر چــه بهتــر
ایــن رویــداد جهانــی ،فراهــم شــود.
از ســویی ناظــران بــرای واگــذاری ایــن میزبانــی راهــی همــدان
شــدند تــا وضعیــت را بررســی کننــد و بــا وجــود تمامــی شــرایط،
مهــر تاییــد بــر وضعیــت محیــط زیســت اطــراف اماکن گردشــگری
خــورد.

حفظ محیط زیست الزمه اجالس UNWTO

اما با وجود تمامی این شرایط الزمه تداوم همکاری و میزبانی شایسته
همدان از اجالس جهانی گردشگری ،حفظ و نگهداری محیط زیست
است.
درســت است که در مجموع نظر ناظران مثبت بود ،اما از نگاه محیط
زیستی ایراداتی به میزبان وارد شد؛ ایراداتی همچون وجود لیوان ها و
بطری های آب پالستیکی ،دستمال های کاغذی ،بروشورهای کاغذی
متعدد از جنس گالسه روی میز جلسه ها و . ...
همچنین ناظران در خصوص وجود زباله در گوشــه و کنار خیابان ها
و جاده های بین راهی ،در مسیر جاذبه های گردشگری تذکر دادند.
الزم اســت برنامه ریــزان حوزه گردشــگری ،از امروز نظرات
فعاالن محیط زیســت را جدی بگیرند و بــا گرفتن راهکارهای
کارشناســی شــده از آنها ،بــرای اعمال سیاســت حفظ محیط
زیست تالش کنند.
در همین ارتباط باید متولیان امر دست به کار شوند و با پای کارآوردن
نیروهــای کمکی راه های ارتباطی بین مســیرهای جــاده ای اماکن
گردشگری استان را از زباله های اطراف جاده پاکسازی کنند؛ چراکه
بی تردید محیط پاک و تمیز تاثیر به سزایی در ذهن گردشگر دارد.
ایران و ظرفیت غنی در حوزه گردشگری
 40روز بیشتر تا برگزاری اجالس جهانی گردشگری در همدان باقی
نمانده است و باید با پاکسازی محیط بهانه دست برخی از سودجویان
ندهیم و آبروی گردشــگری ایران را در برگزاری این اجالس حفظ
کنیم.
در حالی که طبق گزارش سازمان جهانی جهانگردی ()UNWTO
انتظار می رود در ســال های آینده جهان با مقاصد جدید گردشگری
رو به رو می شــود ،باید از این فرصت بی نظیر برای تبلیغ همدان و
کشورمان در عرصه جهانی استفاده کرد.
در ایــن میــان اثــر گردشــگری بــر محیــط زیســت یــک موضــوع
قدیمــی و همیشــگی اســت کــه موجــب مناقشــات بســیاری شــده
اســت و یکــی از واکنشهــای قابــل قبــول از ســوی بســیاری از
افــراد ایــن اســت کــه توســعه گردشــگری بــدون برنامــه ریــزی
و بــا ســوءمدیریت میتوانــد موجــب تخریــب جبــران ناپذیــر
بخشهــای مختلــف محیــط زیســت شــود.
آلودگی آب ،خاک ،هوا ،کمبود منابع آب و غذا ،تهدید حیات وحش،
آسیب به مناظر جغرافیایی طبیعی و بکر و تغییر غیر ضروری کاربری
زمین ،تنها برخی اثرات منفی توسعه بی ضابطه گردشگری بر محیط
زیســت اســت که بدون برنامه ریزی و مدیریت می تواند زیان بار
باشد؛ موضوعی با دقت توسط برنامه ریزیان و متولیان اجالس جهانی
جهانگیری در همدان دنبال می شــود تا به بهترین شــکل ممکن این
اجالس برگزار شود.

»»منیژه فرهانپور

نامههای تلنبار شــده کاغــذی و مهر
شــده با تمبر در دل خورجين هايي مملو
از پاکت از همان زمان هایی که اسب تندرو
و چاپارها وســیله ارتباطی دنیای قدیم بود
نامه رسان ها یا همان پستچي ها را مجاب
می کرد تا با دســتان پينه بسته خود نامه ها
را در ســرزمین های دور جابجا کنند .آری
صنعت پســت در همه جــای دنیا از زمان
های قدیم تا به امروز ،زمینه ســاز ارتباط
مردم بــا یکدیگر بوده و امروز با شــتابی
روز افزون در عصر تکنولوژی توانسته در
صندوق های الکترونیکی تلفن های همراه
راه یابد و بتواند زمینه ساز ارتباطات جهانی
و سراســری باشــد اما باید به این مهم نیز
توجه داشــت که در جامعه کنونی وجود
پســتجی و انجام عملیات های پستی برای
ارسال بسته ها و کاالهای مختلف فیزیکی
الزم و ضروری اســت .البته در شــرایط
کنونی نیز ســاختار اصلي صنعت پســت
را نيروي انســاني تشــکيل مي دهد و در
اين بين اعتماد و اطمينــان خاطر مردم به
کارکنان پست ،پشتوانهاي محکم براي اين
شبکه به شــمار مي رود که هيچ سازمان و
يا دســتگاهي تاکنون از آن برخوردار نبوده
اســت چراکه اداره پست به عنوان قدیمی
ترین و مردمی ترین نهاد ارتباطی در کشور
می توانــد همچنان زمینه ســاز تعامالت
اجتماعــی ،مبادالت اقتصــادی و تبادالت
پولی باشد.
افرادی که بــه عنوان پســتچی در جامعه
خدمت می کنند نیروهایی هســتند که در
حین بودن در بطن جامعه و ارتباط با اقشار
مختلف جامعه خدمات آنها از سوی اداره
پســت و جامعه به خوبی دیده نمی شود و
همین کمرنگ دیده شدن آنها بهانه ای شد
تا به سراغ پستچی های زحمتکش شهرمان
برویــم و با آنها از نزدیک باب گفت و گو
را باز کنیم.
رحیم محمدی یکی از پســتچی های فعال
شــهر همدان است که در خصوص سختی
کار خود می گوید :از ساعت  5بامداد تا 6
بعد ازظهر در حال خدمات دهی و رساندن
نامه های اداری و جابجا کردن بســته های
مختلف کاال به درب منازل در ســطح شهر
همدان هستم.
وی با اشــاره به اینکه به صورت قراردادی
و بدون داشتن بیمه تقریبا یکسال است که
در اداره پست به عنوان یک پستچی جوان
مشــغول به کار شده اســت ،می افزاید :از
اینکه به صورت قــراردادی و پیمانی کار
می کنم اص ً
ال راضی نیستم و همین موجب
احســاس بی انگیزگی در کارم شده است
البته پســتچی های دیگر نیز به مانند بنده

دانشگاه

جزئیات ثبتنام پذیرفتهشدگان دکتری بدون آزمون
دانشگاه آزاد اعالم شد

جزئیــات و زمــان ثبتنام پذیرفتهشــدگان دوره دکتری تخصصــی بدون آزمون
(استعدادهای درخشان) سال  1397دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.
به گزارش ایسنا ،نتایج دوره دکتری تخصصی بدون آزمون ( استعدادهای درخشان) سال
 1397دانشــگاه آزاد اسالمی در سامانه اعالم نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به
آدرس www.azmoon.netقابل مشاهده است.
پرونده همه پذیرفتهشــدگان برای احراز صالحیتهای عمومی تحت بررسی است و
نتیجه آن متعاقب ًا از طرف دفتر گزینش صالحیتهای عمومی سازمان مرکزی دانشگاه به
اطالع محلهای دانشگاهی خواهد رسید.با توجه به اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین
خارجی وزارت کشور ،مجوز ثبتنام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی
و بررسی صالحیتهای اقامتی اتباع مزبور و اعالم رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود
و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است.
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کودکان کـار
اصلیترین
قربانیان خشونت
اقتصادی
عضــو هيأت مدیــره انجمن حمایت
از حقوق کودکان با بیــان اینکه در حال
حاضر کــودکان کار ،اصلیترین قربانیان
خشــونت اقتصادی هســتند ،گفت :این

پایین شهر را چون آشناییت بیشتری با این
محالت دارم جابجا می کنم.
این پســتچی زحمتکش با اظهار نارضایتی
از نبود حقوق و دستمزد ایده آلی که بتواند
کفاف خرج یــک خانواده و اجاره خانه را
بدهد باز هم خداوند را شاکر است و ادامه
می دهد :متاسفانه مشکل بیشتر پستچی ها
در جابجایی و رساندن بسته های ارسالی به
اداره پست عالوه بر نقص و اشتباه نوشتن
آدرس مبدأ بسته ،نادرستی شماره کدپستی
و تلفن تماس است که گاهی یک پستچی
را تا چند ســاعت معطل رساندن یک بسته
در شهر می کند.

به عنوان نیروهای پیمانی اداره پست دارای
این مشکل هستند.
این پســتچی ادامه می دهد :حقوق کم در
قبال  12ســاعت کار روزانه باعث برخی
مشکالت برای تامین و گذران زندگی همه
ما شده اســت البته برخی مشکالت دیگر
نیز چون گم شدن برخی بسته های ارسالی
به اداره پســت ،ما پســتچی ها را تبدیل
به فداییان ایــن اداره کرده به طوری که با
وجود پرســنل دیگر اداره پست در بخش
های مختلف ،گم شــدن هر بسته بر دوش
پســتچی هاست و همین پیشامدها تعهد ما
را به کار در برخی مواقع با مشــکل مواجه
می کند.
محمدی با اشــاره به دیگر مشــکالت این
شــغل در جامعه خاطرنشــان مــی کند:
برخورد مردم با یک پستچی بنا بر فرهنگ
و آداب و رســوم هر منطقه متفاوت است
و بیشــتر مشکالت ما عالوه بر برخورد بد
ســاکنان پایین شهر همدان به دلیل نداشتن
روابط عمومی باال ،در مشکل آدرس دهی
مردم این مناطق است که منجر به مشکالت
بسیاری چون صرف وقت بسیار زیاد یک
پســتچی برای پیــدا کــردن آدرس برای
تحویل بسته ارسالی می شود.
ســعید بــدری یکــی دیگــر از پســتچی
هــای شــهرمان اســت کــه ســابقه بیشــتری
در ایــن شــغل دارد و نســبتا هــم از حرفــه
ای کــه دارد راضــی اســت و بــه ایــن کار
عالقمنــد اســت.
وی می گوید :از ساعت  6صبح تا هر زمان
که بســته ای برای تحویل به همشــهریان
باشــد در حال کار و تالش روزانه هستم
و میانگیــن روزانه  50تا  60بســته را در
ســطح شــهر توزیع می کنم .البته به دلیل
سابقه بیشتر نسبت به همکارانم بسته های

بــدری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه امــروزه
بــا وجــود وســایل ارتباطــی همچــون
تلفــن و موبایــل دیگــر بجــز نامــه هــای
اداری نامــه آنچنانــی بــرای ارســال بــه
درب خانــه هــا بــه ماننــد گذشــته وجــود
نــدارد ،خاطرنشــان مــی کنــد :در حــال
حاضــر بیشــتر چیزهایــی کــه توســط
یــک پســتچی جابجــا مــی شــود و بــه
دســت صاحــب آن مــی رســد از نــوع کاال
و خریدهــای اینترنتــی اجنــاس مختلــف
اســت.
وی آرزو دارد عــاوه بــر رضایــت
پرســنل اداره پســت و مــردم از خدمــات
وی بــه عنــوان یــک پســتچی بتوانــد در
اداره پســت بــه صــورت رســمی بــه
کار خــود ادامــه دهــد و ایــن انتظــار را
از همشــهریان دارد کــه بــا آدرس دهــی
دقیــق و صحیــح او و همکارانــش را در
خدمــات دهــی هــر چــه بهتــر کمــک
حــال باشــند چراکــه قصــور همشــهریان
در ایــن امــر گاهــی موجــب توبیــخ یــک

شرایط باعث شــده کودکان خردسال نیز
به کارهای سخت و زیان بار روی آوردند.
هادی شریعتی در گفتوگو با ایسنا گفت:
با شــدت گرفتن بحرانهای اقتصادی در
کشــور ،وضعیت کــودکان کار بیش از
پیش در مســیری پیچیده و دشــوار قرار
گرفتهاســت .شــرایطی که باعث شــده
کودکان خردســال نیز به کارهای سخت
و زیانبــار روی آوردند و در حال حاضر
کودکان کار ،اصلیترین قربانیان خشونت
اقتصادی هستند چراکه خشونت اقتصادی
که بر زندگی آنها و خانوادههای تهیدست

و کارگریشان سایه انداخته است.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن میــان
جــذب تعــداد کثیــری از کــودکان در
دو شــغل طاقتفرســای کولبــری و
زبالهگــردی تــراژدی ناگــواری را در
زمینــه کار کــودک رقــم زدهاســت،
اظهــار کــرد :رســانهای شــدن مشــکالت
مربــوط بــه ایــن کــودکان بیشــتر از قبــل
دیــده میشــود کــه البتــه مثــل همــه
موجهــای خبــری مشــابه در مقطعــی بــا
بازخوردهــای هیجانــی جامعــه همــراه
و پــس از مدتــی کوتــاه مجــددا ایــن

همشهریان با آدرس دهی دقیق و
درست کمک حال پستچی ها باشند

پســتچی و خــدای ناکــرده اخــراج آنهــا از
اداره پســت مــی شــود.
بــدری بــا بیــان اینکــه وظیفــه یــک
پســتچی رســاندن بســته همشــهریان از
اداره پســت بــه صــورت ســالم بــه درب
منــازل آنهاســت مــی گویــد :گاهــی پیــش
آمــده در صــورت گــم شــدن بســته
ارســالی عــاوه بــر دادن خســارت آن
بســته از جیــب خــود مــورد بازخواســت
و توبیــخ پرســنل اداره پســت قــرار گرفتــه
ام امــا خرســندم کــه بــه عنــوان یــک
پســتچی موفــق خیلــی کــم پیــش آمــده
کــه بســته هــای حمــل شــده را بــه دلیــل
اطالعــات آدرس نادرســت و کــم بــه
مبــدأ نرســانم و تــا جایــی کــه مــی توانــم
مانــع برگشــت دوبــاره ایــن بســته هــا بــه
اداره پســت مــی شــوم چــون معتقــدم کــه
بایــد کارمحــول شــده را بــه خوبــی انجــام
دهــم و خــدای ناکــرده بــه دلیــل ســهل
انــگاری حــس اعتمــاد مــردم بــه اداره
پســت را خدشــه دار نکنــم.
در پایــان آنچــه اهمیــت دارد حــس
تعهــد و امانتــداری یــک فــرد بــه ماننــد
پســتچی در قبــال شــغل خــود در جامعــه
اســت چراکــه هــر کســی درهــر پیشــه و
شــغلی کــه خدمــت مــی کنــد اگــر بــه
درســتی و بــه نحــو أحســن کار محــول
شــده را انجــام دهــد عــاوه بــر رضایــت
و خوشــنودی خــود ،مــورد رضایــت و
توجــه جامعــه قــرار مــی گیــرد .هرچنــد
نــگاه مســئوالن در بعــد مــادی و تامیــن
هزینــه زندگــی نیــز بایــد بــه افــرادی کــه
بــه نوعــی بــه مــردم خدمتــی انجــام مــی
دهنــد در ســطح بیشــتر و بهتــر باشــد تــا
ایــن افــراد اشــتیاق بیشــتری نســبت بــه
خدمــت خــود در جامعــه پیــدا کننــد.
مــوج فروکــش میکنــد و بــه دســت
فراموشــی ســپرده میشــود.
شریعتی با اشاره به اینکه از دیگر تحوالت
در زمینــه حمایت حقوقی از کودکان کار
تصویب الیحــه حمایت از کــودکان و
نوجوانان در مدت اخیر بود ،تصریح کرد:
هر چند که پرداختن به حقوق کودکان کار
در این قانون پایینتر از ســطح انتظارات
جامعه مدنــی و فعاالن حقوق کودک بود
اما در مواد و بندهایی به شــکل مســتقیم
و یا غیرمســتقیم به شــرایط حقوقی این
کودکان پرداخته شدهاست.

نکته

بهداشت

"پــرکاری تیروئیــد" بــه دلیــل غلبــه صفــرا و خشــکی ایجــاد میشــود و ایــن امــر
موجــب بــاال رفتــن فعالیــت تیروئیــد میشــود لــذا بــرای درمــان آن اصــاح مــزاج
و پاکســازی کلــی خلطــی ضــروری اســت البتــه توصیــه بــه درمــان خــاص نیــاز بــه
شــرح حــال بیمــار دارد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران ؛ عالئــم پــرکاری تیروئیــد :الغــری تدریجــی ،عــدم
تحمــل گرمــا ،افزایــش تعــرق ،اســهالهای مکــرر ،بــروز اختــاالت روانــی ،بــروز
اســترسها ،افزایــش تعــداد ضربــان قلــب ،تپــش قلــب ،اشــتهای زیــاد ،شــهوت
زیــاد ،پوســت ضخیــم و تیــره شــدن پوســت.
بــرای درمــان پــرکاری تیروئیــد ابتــدا بایــد بــا اصــاح تغذیــه و تــرک
غذاهــای بهشــدت گــرم و خشــک آغــاز کــرد؛ ماســاژ روغنهــای خنــک
بــر تیروئــد ماننــد گل بنفشــه و نیلوفــر نیــز بــرای درمــان ایــن بیمــاری بســیار
مفیــد اســت.

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت :با وجود پیشبینی افزایش روند کمبود اقالم
دارویی برای شــهریور و مهر ماه ،خوشــبختانه اقدامات خوب وزارتخانه این روند را
کاهش داد.
ی ادامه داد :در ســالهای  91 ،90و  92پرداختی از جیب مردم افزایش
ایرج حریرچــ 
پیدا کرده بود و همین مســئله باعث بهرهوری کمتر از خدمات بهداشــتی درمانی بود،
خوشــبختانه بعد از طرح تحول میزان پرداختی از جیب مردم به  35درصد کاهش پیدا
ی وزارت بهداشت و دولت محسوب
ن دســتاوردها 
کرده اســت و این یکی از مهمتری 
میشــود.وی در خصوص تعرفه برای سال آینده گفت :با توجه به پیشبینیهای انجام
شده و شرایط اقتصادی کشور سازمان نظام پزشکی و اکثر انجمنهای پزشکی معتقدند
که امسال احتمال تغییر در دستمزدها ممکن نیست و فقط مسئله مهم افزایش پشتیبانی
ی مسائلی را ایجاد
ی مانند مراکز درمانی و بیمارســتانها به دلیل گرانی موادغذای 
و ضمن 
کرده است.

 ۲۹عالمت پرکاری "تیروئید"

کاهش یافتن روند کمبود اقالم دارویی

نیش و نوش
خريدار :بازار اعتصاب نميکند خيالتان راحت
آره بچه های خوبین!
همدانپيام :کاالها را باالتر از قيمت درج شده نخريد
دیگه خوتونو لو ندید که ما درج کردید
دنياي اقتصاد :نوبت جدايي يورو از دالر
يعني با هم تفاوت نداشتن؟!
تجارت :تسهيالت در واردات گوشي تلفن همراه
باالخره مردم نفهميدن واردات خوبه يا بد !
خراسان :توزيع ارازان روغنهاي گران
نخريد اين روغنها چينيه اونم با قیمت گرون!
فرهيختگان :اروپا درگير جنگ شهروندي ميشود
اینم یه مدلشه!
وطن امروز :آزمون آقاي رئيس مجلس
ولي خيلي وقته دانشگاه قبول شدهها!
همدانپيــام :چــوب دولــت الي چــرخ کارخانجــات کشــمش پــاک
کني
تا بوده همین بوده!
ابرار ورزشي :جپارف :تصميمي براي بازگشت به استقالل ندارم
اگهخواستی مستقل بشي بيا!
ايران ورزشي :خوشبختي يا دردسر
مساله این است!
ابتکار :آن روي سکه نعمتي به نام باران
شير بوده يا خط!
بهار :صبحانه با اليحه پر حاشيه
دليلش خوردن کله پاچست !
همدانپيام :ردپاي عامل رواني در بازار مسکن
پاي آدم مهما که رد پا نداره !
ايسنا :ميخواهم در تيم ملي تواناييهايم را نشان دهم
تو ثابت شده ای نگران نباش!
ايرنا :معاون وزير جهاد کشاورزي ،صادرات شير خشک بايد آزاد شود
بچههاي ايران سير شدن!

يادداشت

شكوههايمان را كجا پست كنيم
»»مهدي ناصرنژاد

سهشنبه  17مهرماه مصادف با هشــتم اكتبر ،روز جهاني «پُست»
نامگذاري شــده است و ايران و جهان با يادآوري چنين روزي وجود
و حضور يكي از قديميترين ســازمانهاي خدمات بشــري را ارج
مينهند.
بدون شك پُست كهنترين و شايد نخستين تشكل خدماتي است كه
در جوامع بشري شــكل گرفته و تأسيس شده است .از آغاز تأسيس
پســت در ايران حدود يكصد ســال ميگــذرد ،در حاليكه چاپار و
چاپارخانه و فعاليت مردان سواركاري كه براي ردوبدل كردن يك پيام
و مرسوله در كانون لشكريان يا دارالحكومهها و فرماندهي تشكيالت
رســمي كشورمان ،همواره آماده و پا در ركاب بودند ،ريشه در تاريخ
چند هزار ساله اين مرزوبوم دارد.
همــدان كهنتريــن شــهر ايــران اســت و تنهــا شــهري اســت
كــه از قديــم خيابــان و منطقــهاي بــه «چاپارخانــه» نامگــذاري
كــرده اســت و ايــن نــام و مــكان بيانگــر وجــود تشــكيالت
منظــم و ســازمانيافته بــراي فعاليــت در امــر جابهجايــي كاال و
مســافر و مرســولههاي پســتي اســت و بــر ديرينگــي پســت در
نظــام اجتماعــي انســان داللــت ميكنــد .هماينــك نيــز برغــم
پيشــرفت شــگرف دنيــاي ارتباطــات و جايگزينــي مرســولههاي
پســتي و نامهنگاريهــاي رســمي و شــخصي بــا پيامهــاي
الكترونيــك در جهــان ،وليكــن پســت هنــوز هــم در خيلــي
از كشــورها حــرف اول را در دسترســي و ارتبــاط انســانها
و ســازمانها بهــم ميزنــد و جايــگاه هميشــگي خــود را بــه
نحــوي از انحــاء نگــه داشــته اســت .وليكــن متأســفانه شــاهد
هســتيم كــه ايــن رويــه در كشــور خودمــان وارونــه اســت و بــه
نظــر ميآيــد پســت ايــران در وضــع و روز حــالُ ،ســرنا را از ســر
گشــاد آن بــه دســت گرفتــه و مينــوازد!!!
پســت ميتوانــد بــا حفــظ اعتبــار و جايــگاه تاريخــي خــود در
بيــن ملــل جهــان ،تمــام ارزشهــاي دس ـتخورد و تخريبشــده
بشــري و روابــط انســاني و اجتماعــي انســانها را احيــا ســازد و
نقــش بديــل خــود را در توســعه فرهنــگ اجتماعــي بــدون هيــچ
خلــل و خطــا و لغــزش ايفــا نمايــد ،وليكــن متأســفانه ايــن قاعــده
در جامعــه مــا در بوتــه فراموشــي گذاشــته شــده و در هيــزم غفلــت
ميســوزد!
اعتبار و نقش سازنده پست در ايران امروز به عنوان ارزشمندترين
دســتمايه و پشتوانه ،در بازارهاي خصوصي به حراج گذاشته شده
و هزار دريغ و افسوس ،به جاي اينكه چنين سرمايههاي عظيم ملي
در خدمت واقعي مردم باشد ،فقط در انحصار معدود معاملهگراني
اســت كــه در تعاريــف و برداشــتهاي ناســزاوارنه از اصــل
خصوصيســازي قانون اساســي به حريم اين بنيان عقبهدار ،رخنه
كردهاند .امروز و در چنين شــرايطي پســت به يكي از گرانترين
ســازوكار و خدمات اجتماعي تبديل شــده و قشــرهاي مردم را
وادار ميســازد تا براي يك احوالپرسي نوستالژيك دست به دامان
كليشههاي اينستاگرامي و پيامكهاي باسمهاي شوند .جابهجايي و
دست به دست شدن پست در سالهاي اخير به تغييرات و خيلي از
بدآموزيها و ضدارزشهاي اجتماعي منجر شد و هيچ سودي كه
براي مردم ندارد هيچ ،بلكه به منبع درآمدي مطمئن براي گروههاي
خاص و معدود تبديل شد.
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اقتصـاد

جزییات قیمتگذاری بلیت اتوبوسهای اربعین
رئيس اتحادیه تعاونیهای مســافربری جزییات برنامهریزیهای صورت گرفته برای
جابجایی مسافران و زائران اربعین را تشریح کرد و گفت که همانند سالهای گذشته در
اربعین امســال نیز با همکاری ناوگان جادهای کشــور با نهادهای دولتی تصمیمگیر تمام
امکانات موجود برای جابجایی زائران اربعین بسیج خواهد شد.
احمدرضا عامری افزود :در ســفرهای اربعین تعداد مشــخصی از اتوبوس برای حمل و
نقل زائران در نظر گرفته نمیشــود بلکه تا زمانی که نیاز و تقاضا باقی باشد ،ناوگان در
مسیرهای موردنظر حضور یافته و مسافران را جابجا می کنند.
رئيس اتحادیه تعاونیهای مســافربری درباره زمان آغاز جابجایی مسافران مستقیم برای

وی افزود :این تصمیمها در حالی گرفته شده که با توجه به افزایش بهای تمام شده لوازم
یدکی مانند الستیک و دیگر وسایل مورد نیاز ،شرایط برای رانندگان دشوار شده است اما
به منظور تسهیل شرایط رفت و آمد زائران حسینی تالش شده که قیمتها جز افزایشی
که به منظور جبران یک ســر خالی بودن رفت و آمد اتوبوس ها پشــت سر می گذارند،
تغییر دیگری نداشته باشند.
بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته امسال مرز خسروی باز نخواهد بود و مسافران
باید از دیگر مرزهای مشــترک به عراق ســفر کنند .سازمان هواپیمایی کشوری نیز چند
هفته قبل در جریان جلســهای مشترک با ایرالینها ،یک نرخ مصوب را برای پروازهای
اربعین تعیین کرد.

ســفرهای اربعین سال  ۹۷به ايســنا گفت :ناوگان ما در هر زمانی که نیاز به حضورشان
وجود داشــته باشــد در محورهای مختلف فعالیت میکنند .برنامهریزی امســال برای
سفرهای اربعین رسما از اول آبان آغاز میشود اما سقفی برای آن در نظر گرفته نشده و
روند تا انتهای تقاضا تداوم خواهد یافت.
عامری درباره تصمیمگیریهای نهایی برای نرخ بلیت ســفرهای اربعین هم اعالم کرد:
در جریان مذاکرات و به منظور حمایت از زائران و کاهش فشــار بر آنها امسال نیز مانند
سال قبل افزایش قیمت نخواهیم داشت و جز افزایش کرایهای که بهمنظور جبران هزینه
بازگشــت یک ســر خالی اتوبوس ها اجرایی می شــود افزایش دیگری در دستور کار
نخواهیم داشت.

eghtesad@hamedanpayam.com

در نشست «معضالت کارآفرینی در حوزه کشاورزی» در همدان بررسی شد

دستاندازهای کارآفرینی

خبـر
ادامه روند کاهشی قیمتها در بازار خودرو

قیمت پراید به زیر  ۳۰میلیون تومان رسید
رئيس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت:
در ادامه روند هفته گذشته ،قیمتها در بازار خودرو امروز نیز کاهش
یافت بهگونهای کــه پس از ماهها قیمت پراید  ۱۳۱به زیر  ۳۰میلیون
تومان رسید.
ســعید موتمنی افزود :ديروز قیمت خودروهــای داخلی بین  ۲تا ۴
میلیون تومان کاهش یافته است.
وی بــا بیان اینکه قیمت پراید  ۱۳۱از حدود  ۳۱میلیون تومان در روز
گذشــته به  ۲۹میلیون تومان رسیده است ،ادامه داد :قیمت پراید ۱۱۱
نیــز از حدود  ۳۵میلیون تومان به  ۳۴میلیون تومان و قیمت پژو ۴۰۵
نیــز از حدود  ۵۱میلیون تومان در روز گذشــته به  ۴۹میلیون تومان
رسیده است.
رئيس اتحادیه صنف نمایشــگاهداران و فروشندگان خودرو به ايسنا
گفت :در یــک هفته اخیر قیمت خودروهای مونتــاژی تولید داخل
همچون  ۲۰۰۸نیز به طور میانگین بین  ۱۰تا  ۳۰میلیون تومان کاهش
یافته است.
وی افــزود :دلیــل کاهش قیمت خــودرو در روز جاری ،افزایش
عرضه از ســوی فروشــندگان اســت .پیش از ایــن برخی افراد
خودروهــا را خریــداری و انبار کرده بودند تا بــا قیمت باالتری
بفروشــند اما با افت اخیر نرخ ارز از کاهش بیشتر قیمتها ترسیده
و همه فروشنده شدهاند.
موتمنی با بیان اینکه کاهش قیمت خــودرو در روز جاری در حالی
است که خریداری در بازار وجود ندارد ،گفت :در حال حاضر برخی
فروشندگان در بازار خودرو در برابر کاهش قیمتها مقاومت میکنند
اما اگر روند کاهشــی نرخ ارز ادامه داشته باشد باز هم شاهد کاهش
قیمتها در بازار خودرو خواهیم بود.

دهلی به خرید نفت ایران ادامه میدهد
وزیــر نفت هند اعالم کرد که دهلینو با وجود تهدید تحریمهای
آمریکایی ،به خرید نفت از ایران ادامه میدهد.
به گزارش مهــر ،دارمندرا پرادهان ،وزیر نفت هنــد ،اعالم کرد :دو
شــرکت هندی برای خرید نفت از ایران در مــاه آینده میالدی ثبت
سفارش کردهاند.
وی در سخنرانی خود در همایشی در هند ،اعالم کرد :این کشور هنوز
اطالع ندارد که از تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران ،معاف
خواهد شد یا نه.
وزیر نفت هند همچنین اعالم کرد که این کشــور ایجاد یک سازوکار
متفاوت برای پرداخت پول نفت ایران را بررسی میکند و درنظر دارد
پول نفت ایران را با استفاده از ارز ملی خود ،روپیه ،بپردازد.

با توجه به پتانسیل استان همدان در کارآفرینی
و کسب رتبه  11کشوری در این زمینه ،نشست
تخصصی برای بررســی معضالت این موضوع
در دفتر خبرگزاری ایســنا برگزار شد که برخی
از مشــکالت مطرح شــده با حوزه کشاورزی
مرتبط بود .در اين جلســه کارآفرين ،نماينده
بخش خصوصي و مسئوالن و کارشناسان دولتي
حضور داشتند.
درد و دل کارآفرین برتر استان در حوزه
کشاورزی
کارآفریــن برتر اســتان در حوزه کشــاورزی در
نشست تخصصی «بررسی معضالت کارآفرینی در
حوزه کشــاورزی» گفت :توقع و انتظاری از هیچ
نهادی برای کمک و تســهیالت نداشــتم ،قصدم
اشتغالزایی برای منطقه محروم کبودراهنگ بود چرا
که این تشکیالت پتانسیل اشتغالزایی مستقیم برای
 20نفر را دارد.
حامــد اســامی با بیــان اینکــه نخســتین الزام
جهادکشــاورزی که برای اخذ مجوز تعیین شده،
داشتن دفترچه زنبورداری اســت ،ادامه داد :برای
درخواست صدور مجوز ،مکاتبات با معاونت امور
دام انجام شد که در پاسخ گفته شد امضا نمیکنم،
جوان هســتی و حداقل باید  10سال سابقه داشته
باشی و در نهایت گفتند طبق آئیننامه ،باید 1000
کندو داشته باشی.
وی گفت :پارک علم و فناوری شــرکت ما را ثبت
و برای دریافت اعتبارات روستایی به بانک معرفی
کرد ،از این ارگان وامی به ما تعلق گرفت که تمام
آن به پیمانکار داده شد.
اســامی گفت :تا کنون هیچ مجوزی برایم صادر
نشده و فقط موافقتنامههای اصولی دامپزشکی و
نظام مهندسی را گرفتهام .استاندار و رئیس سازمان
جهادکشاورزی اســتان از طرح و ایده ما استقبال
کرده اما در عمل هیچ کاری در جهت تسهیل اخذ
مجوز نکرد.
کارآفرینان باید طرح توجیهی داشــته
باشند
معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان

جهادکشــاورزی اســتان همــدان بــا تأکیــد بــر
مشــخص بــودن فرآینــد صــدور مجــوز بــرای
طرحهــای کارآفرینــی در حــوزه کشــاورزی ،از
عملکــرد برخــی کارآفرینــان و عــدم توجــه بــه
مــوارد قانونــی از ســوی آنهــا انتقــاد کــرد.
محمدرضــا شهســواری در رابطــه بــا مراحــل اخذ
مجــوز ،اظهــار کــرد :فرآینــد ســرمایهگذاری
مســیری طوالنــی بــا  6مرحلــه اســت و کســی
کــه قصــد ســرمایهگذاری دارد ابتــدا بایــد
طرحــی در ذهــن خــود داشــته ســپس آن را روی
کاغــذ پیــاده و طــرح توجیهــی را آمــاده کنــد تــا
بــرای کارشناســان ادارات مربوطــه هــم ذهنیتــی
ایجــاد شــود.
وی ادامــه داد :بــا اســتفاده از طــرح توجیهــی
مشــخص میشــود ســرمایهگذار چــه ایــدهای
دارد ،چــه چیــزی قــرار اســت تولیــد شــود،
چقــدر و کجــا تولیــد میشــود ،ارزیابــی مالــی

كارت دانشجويي ژاله قرباني فرزند محمد به شماره ملي
 4040143299دانشگاه بوعليسينا همدان به شماره دانشجويي
 9613133010مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

کارت دانشجويي رسول هواسي فرزند عليبخش به شماره ملي
 3360225600رشته مهندسي صنايع دانشگاه بوعلي سينا به
شماره دانشجويي  9212500027مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان در نظر
دارد تعداد حدودا  100راس گوساله نر از شير گرفته و 50
راس گوساله نر كشتاري را از طريق مزايده عمومي بفروش
رساند لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده
از تاريخ چاپ آگهي به مدت يك هفته به محل مزايده
واقع در مالير روستاي آورزمان شركت كشت و صنعت و
دامپروري پگاه همدان مراجعه نمايند .
اطالعات بيشتر آدرس اينترنتي:
www.proteinhamedan.pegah.ir

شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان

کارت دانشجويي بابک جامهبزرگ فرزند سبزعلي به شماره ملي
 5840024783رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا
به شماره دانشجويي  9112262014مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

کارت دانشجويي کيان اسدي فرزند مجتبي به شماره ملي
 0520726561رشتهمکانيکدانشگاهبوعليسينابهشمارهدانشجويي
 9613163002مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

کارت دانشجويي عاطفه دژبند نام پدر حمید،شماره ملی
 3860749730رشته کشاورزی دانشگاه بوعليسينا به شماره
دانشجويي  9613239003مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

کارت دانشجويي بیتا دلشاد نام پدر احمدرضا شماره ملی
 0022225481رشته مهندسي برق دانشگاه بوعليسينا به شماره
دانشجويي  9612317020مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.

کارت دانشجويي سعید احمدوند نام پدر هاشم،شماره ملی
 6179964688رشته اقتصاد بازرگانی دانشگاه بوعليسينا به
شماره دانشجويي  8832250001مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

کارت دانشجويي محمد رضا حصاری نام پدر حسن،شماره ملی
 0925147311رشته علوم سیاسی دانشگاه بوعليسينا به شماره
دانشجويي 9712283009مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.

بــرای تغییــر کاربــری بــه امــور اراضــی معرفــی
میشــود.
شهســواری در ارتبــاط بــا عملکــرد امــور اراضــی
بیــان کــرد :در اداره امــور اراضــی بــا توجــه بــه
تبصرههــای موجــود اگــر فعالیــت موردنظــر
مرتبــط بــا کشــاورزی نباشــد فــرد موظــف بــه
پرداخــت عــوارض اســت و اگــر پیشــه مرتبــط
بــه کشــاورزی باشــد عوارضــی بــه آن تعلــق
نمیگیــرد.
وی افــزود :بعــد از تأییــد مجــوز تغییــر کاربــری،
محــل و نحــوه فعالیــت معلــوم شــده و بــه نوعــی
نقشــه کار مشــخص میشــود و هنگامیکــه
پروانــه ســاخت صــادر شــد طــرح وارد فــاز
اجرایــی خواهــد شــد و فــرد میتوانــد کار
خــود را آغــاز کنــد و پــس از اجــرا بحــث
ســرمایهگذاری بررســی میشــود و اقدامــات
معرفــی بــه بانــک و وام صــورت میگیــرد.

به مشکالت کارآفرینان توجه کنید

رئیــس خانــه کشــاورزی اســتان همــدان نیــز
در رابطــه بــا عــدم اســتقبال کارآفرینــان بــرای
مصاحبــه ،تشــریح کــرد :علــت عمــده ایــن
موضــوع تــرس از عــدم همــکاری مســئوالن و
ایجــاد مشــکل بــرای آنــان اســت.
ابوالقاســم ســوزنچی بــا اشــاره بــه مشــکالت
و موانــع اداری ،بیــان کــرد :مشــکل کارآفرینــان
پیچیدگــی سیســتم ادرای اســت.
وی بــا انتقــاد از طوالنــی شــدن زمــان صــدور
مجــوز بــرای طرحهــای خــاص گفــت:
بــرای ایــن طرحهــا هــم بایــد ماننــد بقیــه در
یــکروز مجــوز اولیــه صــادر شــود چــرا کــه
فــرد کارآفریــن بایــد بــرای مراحــل بعــدی اخــذ
مجــوز مســتندات جمــعآوری و ارائــه کنــد.

آگهي مزايده حضوري ماشين آالت

آگهي مزايده عمومي
1397/7/15

انجــام میگیــرد ،طــرح بــا شــرایط اســتان و
کشــور ســنجیده میشــود تــا مشــخص شــود
اجــرای آن ممکــن اســت یــا نــه؟
معــاون برنامهریــزی و امور اقتصادی ســازمان
جهادکشاورزی استان همدان افزود :مجموعهای که
مجوز را صادر میکند ،طرح توجیهی را بررســی
میکنــد و در صورت نبود مشــکل مجوز اولیه را
برای اجرا صادر میکند.
وی تصریــح کــرد :در ایــن مرحلــه مشــخص
میشــود ســرمایهگذار طــرح را کجــا اجــرا
میکنــد ،مختصــات محــل بــه ســازمان
جهادکشــاورزی و نظــام مهندســی معرفــی
میشــود و بعــد از مشــخص شــدن نقشــه،
ادارات بایــد اســتعالمات الزم را انجــام دهنــد تــا
مشــخص شــود ایــن نقطــه هیــچ مشــکلی نــدارد
و ســرمایه فــرد بــه خطــر نمیافتــد ســپس
هنگامیکــه تمــام اســتعالمات تأییــد شــد ،زمیــن

معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان
جهادکشــاورزی اســتان همــدان بــا انتقــاد از
اقدامــات مــوازی و غیرهماهنــگ پــارک علــم
و فنــاوری تصریــح کــرد :متأســفانه ایــن نهــاد
بــدون هیــچ اســتعالمی طرحهــای کشــاورزی را
بــه بانــک معرفــی میکنــد و مــا را مقابــل عمــل
انجــام شــده قــرار میدهــد.
وی دربــاره طوالنــی بــودن رونــد صــدور مجــوز
اظهــار کــرد :در بحــث طرحهــای خــاص
ممکــن اســت بــا طوالنــی شــدن رونــد بررســی
طــرح مواجــه شــویم چــرا کــه ممکــن اســت
ضابطــه یــا بخشــنامهای در ارتبــاط بــا طــرح
مذکــور وجــود نداشــته باشــد البتــه بخشــنامهها
کامــا منفــی نبــوده بلکــه بــرای نظــم دادن بــه
کارهــا ضــروری اســت.
معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان
جهادکشــاورزی اســتان همــدان در پایــان
خاطرنشــان کــرد :میتــوان امیــدوار بــود بــا
اجــرای کامــل ســامانه پنجــره واحــد مشــکالت و
قوانیــن زائــد کنــار گذاشــته شــود چــرا کــه در
ایــن ســامانه تمــام هماهنگیهــا و اســتعالمات
الزم انجــام شــده و روال اداری بــا ســرعت
بیشــتری انجــام میشــود.

ف

شهرداري نهاوند در نظر دارد بر اساس ماده  13آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد و مصوبه هاي يک از بيست و ششمين و بند يک از يکصد
و دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر تعداد ده دستگاه ماشين آالت سبک و سنگين اسقاطي و کار کرده را که مشخصات آنها طبق جداول
ذيل مشخص گرديده از طريق آگهي مزايده حضوري و با قيمت پايه کارشناسي رسمي دادگستري و با ضوابط و شرایط ذيل به اشخاص حقيقي
يا حقوقي واگذار نمايد:

مشخصات ماشین آالت سبک و سنگین

ردیف

نوع ماشین

مدل و رنگ

شماره انتظامی

شماره موتور

مدل

رنگ

1

کمپرسی بنز

12466

1361

سبز

10028853

2

کامیون آتش
نشانی بنز

132ع 49ایران18/

1361

قرمز روغنی

10016949

3

قیمت پایه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در
مزایده(ریال)

شماره شاسی

قابلیت شماره
گذاری

50/000/000
50/000/000

14-828861

ندارد

250/000/000

14753886

دارد

250/000/000

وانت کمپرسی نیسان

418ب24ایران28/

1372

آبی آسمانی روغنی

406869

65560

دارد

35/000/000

20/000/000

4

وانت شخصی مزدا

175ب11ایران28/

1383

یشمی متالیک

462787

NSPE0003483

دارد

50/000/000

20/000/000

5

وانت مزدا

681ب31ایران28/

1371

آبی فیروزه ای متالیک

206620

71603934

دارد

40/000/000

20/000/000

423ب24ایران28/

6

وانت مزدا

7

تراکتور فرگوسن

8

سواری زانتیاsx

779ب31ایران28/

9

مزدا آمبوالنس

فاقد پالک

10

نیسان تیپ 2000

689ب31ایران28/

1370

فیروزه ای متالیک

196816

70606814

دارد

40/000/000

20/000/000

1370

-

-

-

ندارد

70/000/000

30/000/000

1387

نقره ای متالیک

017907

51512287168285

دارد

220/000/000

50/000/000

1362

آبی

56342

202348

ندارد

60/000/000

20/000/000

1361

آبی روغنی

052764

T62532

دارد

80/000/000

30/000/000

 متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانند به شهرداري نهاوند به واحد امور قراردادها و اداره مهندسي،کنترل و ايمني ترافيک شهرداري نهاوند ( آقاي ابوالفتحي )مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن هاي  081-333237445-7داخلي  208و  301تماس حاصل نمايند.
 متقاضيان همه روزه تا پايان مهلت آگهي مي توانند جهت بازديد از خودروها صبحها از ساعت  8لغايت  12و بعدظهرها از ساعت  14لغايت  17عصر به شهرداري نهاوند ادارهمهندسي،کنترل و ايمني ترافيک شهرداري مراجعه نمايند.
 مزايده گذار هيچگونه تعهدي در قبال سالم بودن مورد مزايده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و ديگر مجموعه هاي فني و قطعات و متعلقات خودرو نداشته و الزماست شرکت کننده در هنگام بازديد دقت الزم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد.
 کليه هزينه ها در مورد انتقال سند و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد. کليه کسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد. هزينه انتشار آگهي رزونامه و همچنين هزينه کارشناسي خودروها بر عهده برنده مزايده مي باشد. متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را طبق جدول براي يک يا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فيش نقدي به شماره حساب  0104868466003نزدبانک ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداري واريز و يا از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمايند.
و فيش واريزي را در زمان برگزاري کميسيون عالي معامالت و يا ضمانتنامه و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند.
 شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد. کليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد. ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مي باشد. مزايده به صورت حضوري برگزار مي گردد و متقاضيان مي بايست در هنگام حضور در کميسيون فيش سپرده شرکت در مزايده را به همراه داشته باشند در غير اينصورتاز ورود متقاضيان به کميسيون ممانعت بعمل خواهد آمد.
 متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده در مزايده را تا پايان وقت اداري مورخ  97/8/6واريز و فيش واريزي ( رسيد براي صاحب حساب ) را به امور قراردادهاي شهرداري تحويلدهد .و چنانچه از ضمانتنامه بانکي اسناد خزانه به جاي وجه واريزي استفاده نمايد کپي ضمانتنامه را تحويل دهد.
 کميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ  97/8/7در محل شهرداري تشکيل و چنانچه براي هر خودرو حداقل سه شرکت کننده باشد پيشنهادقيمتها توسط شرکت کنندگان اعالم و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص مي گردد.
 -چنانچه برنده مزايده ظرف مدت  7روز از تاريخ اعالم کميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.

تاريخ آگهي نوبت اول97 /7/17
تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم97/7/25

محمد حسين پور -شهردار نهاوند

Y K

دنبال حضوری قدرتمند در لیگ دسته دوم
هستیم

مدیر تیم فوتســال سالمت همدان گفت :با جمعبندی نفرات مدنظر
خود ،به دنبال حضوری قدرتمند در لیگ دســته دوم باشگاههای کشور
هستیم.
علی ثقفی در گفتوگو با فارس با اشــاره به حضور تیم فوتسال سالمت
همدان در لیگ دسته دوم ،اظهار کرد :تیم فوتسال سالمت همدان وابسته
به دانشگاه علوم پزشکی همدان در اوایل سال جاری بود که موفق به اخذ
مجوز حضور در لیگ دسته دوم کشور شد.
وی ادامه داد :خوشبختانه در این مدت بسیار کم سعی کردهایم تیم خوبی

پیشخوان
را جمع کرده و روانه مســابقات کنیم ،تیمی متشکل از بهترین بازیکنان
فوتسال استان همدان.
مدیر تیم ســامت همدان با اعالم بازیکنان این تیم ،افزود :بهروز ترابی،
رحیم قاســمیجواد ،جعفر سهرابی ،ســید جمال میراسماعیلی ،مرتضی
خدابندهلو ،امین وفایی ،وحید شانهای ،امین وکیلی ،حمید عبادیفرا ،مجید
تاجیک ،حمید نجاتی ،علیرضا مهربانیان ،مجتبی نهنجی و وحید میرزایی
بازیکنان این تیم در فصل جدید مسابقات هستند.
وی اضافه کرد :علی ظهیری سرپرســت ،امیر نوروزی تدارکات و حمید
شانهای مشاور فنی تیم خواهند بود.
ثقفی بیان کرد :خوشــبختانه فوتســال اســتان همدان از ظرفیت باالیی

برخوردار است و این توانایی در بین بازیکنان بومی هست که با درخشش
خود در لیگ دسته دوم زمینه صعود را به دسته اول را فراهم سازند.
وی گفــت :من به بازیکنانم اعتقاد دارم و مطمئن هســتم میتوانند فعل
خواستن را صرف کنند و در راه نیازمند حمایت مسئوالن استان هستیم.
مدیر تیم سالمت همدان تصریح کرد :حدود یک ماه تا شروع رقابتهای
لیگ دسته دوم فوتسال کشور باقی مانده و انتظار حمایت از سوی مسئوالن
را داریم.
وی خاطرنشــان کرد :هدف ما تنها صعود به لیگ دســته اول اســت تا
نشان دهیم فوتسال همدان میتواند در باالترین سطح فوتسال کشور نیز
حرفهای بیشماری برای گفتن داشته باشد.

موازی سیاست
فوتبال ،دنیای
ِ
خبـر
اعالم اسامی نامزدهای توپ طال

دومین فهرست پنج نفره اعالم شد؛
رونالدو هست ،مسی نیست

»»حامد صیفی

ستاره پرتغالی به جمع نامزدهای توپ طال راه پیدا کرد.
به گزارش ایلنا ،مجله فرانس فوتبال اولین لیســت نامزدهای کسب
جایزه توپ طال  2018را اعالم کرد .لیست  5نفره دوم این مجله برای
کسب این جایزه به شرح زیر است:
کریســتیانو رونالدو(پرتغال-یوونتوس) ،تیبــو کورتوا (بلژیک-رئال
مادرید) ،دیگــو گودین(اروگوئه-اتلتیکو مادریــد) ،فرمینو(برزیل-
لیورپول) و دی بروین(بلژیک-منچستر سیتی).
متعاقبا لیست های  5نفره بعدی نیز امروز اعالم خواهد شد.

توسعه ورزش همگانی اولویت دانشگاه
پیام نور در حوزه ورزش است
رئیس دانشــگاه پیام نور مرکز همدان گفت :توسعه ورزش های
همگانی محور اصلی این دانشــگاه در حوزه تربیت بدنی دانشجویان
است.
به گزارش ایرنا صفی ا ...صفایی در آیین برگزاری کالس های آمادگی
جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور همدان اظهار داشت :این
دانشگاه در چارچوب تفاهم نامه با هیات ورزش های همگانی استان
همدان به دنبال تقویت رشــته های زیرمجموعــه این هیات در بین
دانشجویان است.
وی اضافه کرد :بدون تردید ورزش های همگانی زمینه ســاز نشاط
 ،تندرســتی و سالمت دانشجویان اســت اینکه برگزاری دوره های
آموزشی به تجربه و دانش آنها خواهد افزود.
صفایــی با قدردانی از هیات ورزش های همگانی اســتان همدان در
همکاری بســیار مطلوب با دانشگاه پیام نور گفت :در حال گسترش
برنامه های ورزش همگانی در بخش های مختلف هستیم.
نائب رئیس هیات ورزش های همگانی همدان نیز در این آیین گفت:
برگزاری کالس های متعدد مربیگری به ویژه آمادگی جسمانی برای
دانشجویان دانشگاه پیام نور برنامه ریزی شده است.
مریم روحی افزود :رشــته تربیت بدنی دانشــگاه پیام نور همدان از
ظرفیت باالیی برخوردار اســت و در طول سال آماده برگزاری دوره
های رسمی مربیگری و داوری برای دانشجویان هستیم.
وی اضافه کرد :همچنین به زودی جشــنواره ای از مسابقات مختلف
ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور برگزار می شود.
دوره مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه
پیام نور همدان به مدت یک هفته به میزبانی این دانشگاه برگزار شد.
در این دوره  30دانشــجوی عالقه مند به مربیگری آمادگی جسمانی
حضور داشتند.
 13هزار دانشجو در مراکز پیام نور همدان مشغول به تحصیل هستند.

زیدان و ونگر گزینه های اصلی سرمربیگری
بایرن مونیخ

باشگاه بایرن مونیخ به دنبال نتایج ضعیف نیکو کواچ سرمربی این
تیم در شــروع فصل جاری مسابقات ،از «زین الدین زیدان» و «آرسن
ونگر» به عنوان دو نامزد اصلی هدایت باواریایی ها نام برد.
به گزارش ایرنا ،تارنمای خبری «بلیچر رپورت» نوشت :بایرنی ها که
در مجمــوع رقابت های فصل جاری ،چهار بازی اخیر خود را بدون
پیروزی پشت سر گذاشته و با متحمل شدن دو شکست در بوندسلیگا
به رتبه ششــم جدول رده بندی ســقوط کرده اند ،در حال پشت سر
گذاشتن کابوس تلخی هستند.
کواچ با سر و صدای زیاد رسانه ای به عنوان تنها گزینه ایده آل برای
جوان سازی باواریی ها ،تابستان جاری جانشین «یوپ هاینکس» شد.
این در حالی است که حاال این احساس همگانی که پیش از روی کار
آمدن وی فراگیر شــده بود ،کمرنگ شده است .اما گزارش ها حاکی
از آن اســت که مشــکالت او با باشگاه ریشــه ای تر است؛ در واقع
غول های بوندسلیگا پس از جدایی «پپ گواردیوال» در سال  2016و
پیوستنش به منچسترسیتی ،تقالی زیادی کرد« .کارلو آنجلوتی» بیشتر
از یک ســال در آلیانز آرنا دوام نیاورد و هاینکس هم همواره مسکن
موقتی برای زخم های این تیم بود.
با ایــن حال ،کواچ کــه با عملکرد درخشــان خــود در اینتراخت
فرانکفورت ،ظاهرا برای هدایت بایرنی ها گزینه مناســبی به نظر می
رســید به محض رسیدن به آلیانز آرنا با سیلی از مصدوم ها از جمله
کینگزلی کومان ،تولیسو و رافینیا مواجه شد.

C M

روزی که نام "احمد جمشیدیان" برای
نشســتن روی نیمکت تیم از همگسیخته
شــهر ورد زبانها شد ،دست به دعا بودیم
که ایکاش این اتفاق به هر دلیل رخ ندهد.
نه اینکه به دلپیروی ملقب روی سکوهای
نقشجهان اصفهان عالقه نداشــته باشــیم
یا اینکه به شــروع مربیگــریاش اعتقاد؛
موضوع اینجاســت که برایمان خالی بودن
پشــت احمد در مجموعــهای که هیچچیز
سرجایش نیست ،اظهر منالشمس بود!
باور اینکه پسر خوشتیپ فوتبال هگمتانه
که در برهههای مختلف ،طی ادوار حضور
پاس در همدان و بیشتر مواقعی که آخرین
قهرمــان ایران در آســیا دچار حاشــیه و
گرفتاری میشــد ،خبرنگاران سراغش را
میگرفتند و از او نظرات کارشناسی طلب
میکردنــد ،اینکه بخواهــد در یک مقطع
حســاس که پاس در برزح بالتکلیفی سیر
میکرد هدایتش را قبول و شــانههایش را
زیر بار این مسئولیت سنگین و غامض فرو
ببرد ،سخت و تقریبا غیرممکن بود.
اما شد آنچه نباید! دلپیروی دوستداشتنی
فوتبال مادستان برای نشستن روی نیمکت
تیمی که دلســوزش بود شاید کمی عجله
به خــرج داد ،اما بیشــتر قربانــی تصمیم
مردان اهل سیاست شد تا بار دیگر عبارت
ِ
دنیــای موازی
معــروف "فوتبال همــان
سیاست است" ،برایمان تداعی شود.
روزی که رضا عنایتی و سیاوش اکبرپور در
رستوران مدیرعامل سابق پاس دور یک میز
رنگارنگ نهار نوشجان میکردند ،شهردار
همدان و رئیس هیات فوتبال که این روزها
مهمترین نقش در مدیریت پاس را بر عهده
دارد ،برای اینکه جمشــیدیان را مجاب به
حضــور روی نیمکت سفیدوسبزپوشــان
کند ،سنگ تمام گذاشت و دست آخر هم
بــا یک مداهنه اســتثنایی و مهارت کالمی
بینظیرش ،به خواسته خود که همان رخت
بستن عنایتی تازه وارد از همدان و جلوس
کاپیتان سابق ســپاهان روی نیمکت پاس
بود ،رسید.
با اینکه  4هفته از لیگ  2گذشــته و هنوز
برای قضاوت ِ
پاس جمشیدیان زود است،
اما با منطق فوتبالی و با هر خطکشــی که
اندازه بگیریم ،خیلی نمیتوان به تیمی دل
بست که  8 ،7هفته ابتدایی مسابقات برایش
حکم مسابقات تدارکاتی را دارد!
سوال اینجاست که چرا آقایان برای سپردن
پاس به ســرمایه و اعتبــار فوتبال همدان
درســت وقتی را انتخاب کردند که کِشتی
تیمشــان به گل نشســته بود؟! دلپیرو جز
اینکه محبوبیت و مقبولیت روی سکوها را
داشته باشد ،امســال دقیقا باید دلخوش به
کدام اتفاق مثبت در باشگاه باشد؟!
قبل از مســابقات ،اســاتید باصطالح خود
همهفن حریف آنقدر برای حضور در لیگ

لیگ برتر بسکتبال
 ۱۱تیمی شد

فصل جدید رقابتهای بسکتبال لیگ
برتر باشگاههای کشــور با حضور  ۱۱تیم
برگزار میشــود .به گزارش مهر ،تا کنون
آگهي حصر وراثت

خانم عروس ملکي به شــماره شناســنامه  12361به استناد
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه،
درخواستی به شــماره  970389تقدیم این شورا نموده چنین
اشعار داشته است که شادروان عرب ملکي به شماره شناسنامه
 5343در تاريخ يکشنبه  21مرداد  1397در گذشته و ورثه وی
در هنگام درگذشت عبارتند از-1 :خانم گل چمن ولياله زاده
به شماره شناسنامه  11همسر متوفي -2ثريا ملکي فرزند عرب
به شماره شناسنامه  14390فرزند متوفي -3رقيه ملکي فرزند
عرب به شماره شناســنامه  14389فرزند متوفي -4روحان
ملکي فرزند عرب به شــماره شناسنامه  12360فرزند متوفي
-5عروس ملکي فرزند عرب به شماره شناسنامه  12361فرزند
متوفي -6حليمه خاتون ملکي فرزند عرب به شماره شناسنامه
 12990فرزند متوفي -7عليرضا ملکي فرزند عرب به شــماره
شناســنامه  10744فرزند متوفي اينك با انجام تشــريفات
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد( .مالف )591

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف بهار

 ۹تیم برای شرکت در فصل جدید رقابت
های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور
اعالم آمادگــی کرده بودنــد ضمن اینکه
حضور شــهرداری تبریز هــم هنوز نهایی
نشده بود.بدین ترتیب فصل جدید رقابت
های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور

1
وقتی مسی جور پیکه و
سوارز را میکشد
تنها ســتاره این روزهای بارســلونا
لیونل مسی است.
به گزارش ایلنــا ،در ادامه نتایج متزلزل
بارسا در اللیگا شب گذشته این تیم برابر
والنسیا به تساوی  1-1رضایت داد .در
حالیکه سوارز و پیکه عملکرد ضعیفی
داشتند مســی بازهم با درخشش خود
مانع از شکست تیمش شد.
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سهشنبه
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شماره 3308

ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com
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چرا دلپیرو را
قربانی کردید؟!
 2یا لیگ یک دســت
روی دســت گذاشتند
و بــازی ماللانگیز و
کسالتآور رسانهای
بــه راه انداختند که
در فاصله چند روز
مانده به مســابقات،
دســت ســرمربی
ملــوس پاســیها
برای خرید حداقل
ِ
پــوک پوک
مهره،
بود.
تــازه در فصلــی
کــه انتظــار میرفت
مســئوالن و متولیان به سبب سقوط
تاریخــی فصل قبــل آخرین قهرمان
ایران در آسیا به لیگ دسته سوم فوتبال
ایــران و آن آبروریزی بیســابقه برای
پایتخــت تاریخ و تمــدن ،بیش از پیش
هوای تیم خسته شهر را داشته باشند ،آجر
روی دیوار مشکالت پاس گذاشتند
تا بازیکن ســابق اســتقالل خیلی
زود پــی بــه بحــران تیمش و
برزخی که در آن گرفتار شده،
ببرد.
یک روز مدیرعامل اســتعفا
داد و هیچکــس بــه
آن رســیدگی نکــرد،
یــک روز شــکاف
بین مدیــرکل ورزش
و جوانــان اســتان و
اســتاندار روی
ا عصــا ب
هــو ا د ا ر
بــود ،روز دیگر
باالگرفتــن دعوا میان مدیــرکل ورزش و
رئیس هیات فوتبال همه را کالفه کرد و یک
روز دیگر مثل همه روزها استاندار بهعوان
رئیس هیاتمدیره باشگاه فرهنگی ورزشی
پاس بیخیال اوضــاع قمردرعقرب تیمش
بود تا دســت آخر دود همه این اختالفات
و حواشی اول به چشم جمشیدیان بهعنوان
ســرمایه فوتبــال همدان و دوم به چشــم
هواداری برود که ظرف این همه ســال جز
خوندل خــوردن ،چاره دیگری نداشــته،
ندارد و قطع به یقین نخواهد داشت.
تــازه به همه اینها مصاحبــه نماینده مردم
همــدان در مجلس شــورای اســامی را
هم اضافــه کنید که هفته پیــش گفته بود
دســتهای پشــت پرده اجــاره موفقیت
به پاس را نداده اســت! بیانیهای که آتش
حاشیهها و اختالفات میان مدیرکل ورزش
و جوانان ،شهردار همدان و اطرافیانشان را
شــعلهورتر کرد تا باز ضررش باشد برای
تیم خوب و قابل احترام احمد جمشیدیان.
ایکاش آقایان امســال بر حسب رفاقت،
دســت روی نــام احمــد جمشــیدیان

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

خبـر

دومین مدال طالی
ایزدیار ضرب شد

سرمربی:

صاحب نخستین طالی کاروان ایران
در بازی های پاراآسیایی  2018اندونزی
بــار دیگــر موفق به کســب این مدال
خوشرنگ در رشته شنا شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به بازی
های پاراآســیایی  ،2018شاهین ایزدیار
در رشته شــنا ماده  100متر آزاد کالس
 10 Sبا شــناگرانی از کشورهای هند،
سریالنکا ،قزاقســتان ،کامبوج و تایلند
به رقابــت پرداخت کــه در نهایت با
ثبت زمــان  57ثانیه و  15صدم ثانیه به
مدال طال رسید .این دومین مدال طالی
ایزدیار در این رقابت ها بود .او پیش از
این در ماده  100متر پروانه کالس S10
هم به مدال طال رسیده بود.

3
ایران میزبان نشست
هیات اجرایی شورای
المپیک آسیا شد

نمیگذاستند
و ایکاش ما رسانهها این تیتر را
باالی دستنوشتههای خود نقش میبستیم
که" :پاس و جمشیدیان؛ شاید وقتی دیگر"!
و یا ایکاش حاال که بازیکن محبوبالقلوب
فوتبال ایران را روی نیکمت تیم شهر تکیه
دادهایم ،حداقل پشــتش را خالی نکنیم .نه
اینکــه تیمش در همین هفتههای ابتدایی با
مشــکالت مالی عدیده دست و پنجه نرم
کند ،به ســبب تصمیم اهالی سیاســت در
گیرودار تغییر زمین بازی باشــد ،مطالبات
بازیکنــان دیر به خدمت گرفته شــدهاش
پرداخت نشود و بدتر از همه اینکه تکلیف
مدیرعاملیاش روشن نباشد!
افسوس و صدافســوس که پاس همه این
سالها قربانی تصمیمات اهالی سیاست در
هگمتانه شد و هیاتمدیره غیرفوتبالیاش
با پنبه ســر این تیم ریشــهدار را بریدند!
حاال نوبت به یک قربانی بزرگتر رسیده،
قربانی محبوبی به نام دلپیروی سکوهای
نقشجهان اصفهــان کــه از او خاطرات
بســیاری داریم با پیراهــن تیمهای بزرگ
این ممکلت.
با حضور  ۱۱تیم شهرداری تبریز ،پتروشیمی
بندرامام ،دانشــگاه آزاد تهران ،نفت آبادان،
شیمیدر تهران ،شــهرداری گرگان ،نیروی
زمینی تهران ،آویژه صنعت پارســا مشهد،
پدافند رعد دزفــول ،ذوب آهن اصفهان و
پگاه برگزار خواهد شد.

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينکه آقاي محمدحسن سوادي رستمي با ارائه دو برگ
استشهادیه محلي مصدق دفتر اسناد رسمي  3اسدآباد مدعي
اســت كه يک جلد سند مالكيت ششــدانگ يک باب خانه به
مســاحت نهصد و نوزده مترمربع و بيست و يکصدم مترمربع
پالك  78فرعي مجزي شده از پالک  92اصلي واقع در روستاي
کمک علياء شهرستان اسدآباد بخش شش همدان که در ذيل
ثبت  42476صفحه 148دفتر  297به شــماره چاپي 773155
به نام محمد حسن سوادي رستمي صادر و تسليم شده به علت
جابجايي مفقود گرديده لذا به اســتناد تبصره الحاقي به ماده
 120آئيننامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي ميشود تا هر كس
مدعي انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود باشد از
تاريخ انتشــار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد
و امالك شهرســتان اســدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند
مالكيت و يا سند معامله اعتراض كتبي خود را تسليم نمايد در
صورت انقضاء مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت
اعتراض چنانچه اصل ســند مالكيت ارائه نشود سند المثني به
نام محمد حسن سوادی رســتمی صادر و تسليم خواهد شد.
(مالف)461

کامران متقي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

نشســت آینده اعضــای هیات
اجرایی شورای المپیک آسیا به میزبانی
ایران و در اصفهان یا جزیره کیش برگزار
خواهد شد.
به گزارش روابــط عمومی کمیته ملی
المپیک ،سیدرضا صالحی امیری رئیس
کمیته ملی المپیک در حاشــیه بازیهای
المپیک جوانان بوینس آیرس با رئیس
شورای المپیک آسیا و رئیس کمیته های
ملی المپیک دنیا دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این دیــدار که در هتل محل
اقامت مقامات برگزار شد ،شیخ احمد
الفهد الصبــاح از حضور فعــال دکتر
صالحی امیری در مناسبات و تعامالت
بین المللی ورزشی تقدیر و تشکر کرد
و گفت :گزارش دیدار شــما با رییس
اتحادیه جهانی کشتی ،رییس کمیته بین
المللی المپیک و معاونینش و همچنین
پیگیری دیدار باخ بــا دکتر روحانی به
دستم رسید که بابت این فعالیتهای مثبت
و آینده ســاز شخصا از شما تشکر می
کنــم.وی ادامه داد :بایــد اعالم کنم که
همین نشستها اســت که پایه بسیاری
از مناســبات سازنده و توســعه ای را
در ورزش دنیا شــکل می دهد .این را
هم بدانید کــه  OCA ، ANOCو
شخص بنده قدرتمند تر از قبل در کنار
شــما و ورزش ایران بعنوان یک حامی
جدی خواهد بود.
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لحظهای که کیروش
دروازهبان تیمملی شد
سرمربی پرتغالی تیم ملی در جریان
تمرین امروز ملی پوشــان در موقعیتی
که تاکنــون او را ندیده ایــم به تعلیم
دادن دروازه بان ها پرداخت.به گزارش
“ورزش سه” ،کارلوس کیروش پس از
حضور در محل تمرین ،به مانند همیشه
در قسمت غربی زمین و روی نیمکت
مخصوص به خود نشســت .او که در
نزدیکتریــن فاصله تمرین گلرها را زیر
نظر داشت ناگهان از جای خود بلند شد
با حرکت خود طرز ایستادن ،مهار یک
و دو ضرب و همینطور خروج ها را به
گلرهای خود آموزش داد.

آگهي حصر وراثت
خانم معصومه کهندل فرزند ولياله دارای شماره شناسنامه  1351به شرح
دادخواست کالســه  970563از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ولياله کهندل فرزند امام بخش
به شماره شناسنامه  1در تاريخ  1397/3/23در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :معصومه
کهن دل فرزند ولياله به شماره ملي  3932205588دختر متوفي -2شهناز
کهن دل فرزند ولياله به شماره ملي  3934274201دختر متوفي -3سميه
کهن دل فرزند ولياله به شماره ملي  3932208773دختر متوفي -4مريم
کهن دل فرزند ولياله به شماره ملي  39207111440دختر متوفي -5اعظم
کهن دل فرزند ولياله به شــماره ملي  3932207416دختر متوفي -6زهرا
کهن دل فرزند ولياله به شماره ملي  3934280552دختر متوفي -7فريبا
کهن دل فرزند ولياله به شماره ملي  3930192081دختر متوفي -8فاطمه
کهن دل فرزند ولياله به شــماره ملي  3932203194دختر متوفي -9ياسر
کهن دل فرزند ولياله به شماره ملي  3934309380پسر متوفي -10محمد
کهن دل فرزند ولياله به شــماره ملي  3932609670پسر متوفي والغير
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد( .مالف )567

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف مالير

دیگر قادر به حفظ بازیکنان پاس نیستم
بازیکنان این تیم روز گذشــته در نشستی تاکید کردند که تا روز
گذشته در تیم باقی می مانند و بیش از این نیز قادر به حفظ و راضی
نگه داشتن آنها نیستم.
سرمربی تیم پاس همدان از شــرایط حاکم بر این تیم لیگ دسته 2
فوتبال کشــور گالیه و ابراز کرد :به هر حــال بازیکنان حق دارند
پیگیر مطالبه مالی خود باشــند و با وجــود پیگیری های اخیر برای
حفظ شــرایط ،آنها تصمیم خود را گرفتــه اند و نمی توانم بیش از
این اصرار کنم.
احمد جمشــیدیان در گفت وگو با ایرنا اضافه کرد :بازیکنان اعالم
کردند که امروز برای دیدار دوســتانه مقابل گرین کشــاورز نهاوند
حاضر می شــوند اما اگر شــرایط مدیریتی باشگاه حل نشود ،دیگر
حاضر به ادامه تمرین نخواهند بود.
جمشــیدیان یــادآور شــد :بــه هــر حــال تیــم پــاس از شــروع
رقابــت هــای فصــل جــاری لیــگ  2بــدون مدیرعامــل اداره شــده
و تاکنــون بــا وجــود مشــکالت عدیــده بازیکنــان حاضــر بــه
تمریــن و مســابقه شــده انــد.
وی بیــان کــرد :بــه هــر حــال بایــد بــه بازیکنــان نیــز حــق داد
چــرا کــه باشــگاه در قبــال آنهــا متعهــد شــده و اکنــون نبــود
مدیرعامــل نظــم اداری و اجرایــی را برهــم زده اســت.
ســرمربی تیــم پــاس خاطرنشــان کــرد :نبــود مدیرعامــل باعــث
شــده تــا بازیکنــان تصــور کننــد ایــن تیــم شــرایط مطلــوب نــدارد
و پشــتوانه ای بــرای آن ایجــاد نشــده اســت.
وی افــزود :وضعیــت اجرایــی و اداری باشــگاه مبهــم اســت و اگــر
ایــن رونــد ادامــه یابــد بــه هیــچ عنــوان نمــی تــوان انتظــار نتایــج
خــوب از تیــم را ایــن تیــم داشــت.
جمشــیدیان پیرامــون اظهــار داشــت :تیــم مــا ایــن هفتــه بــه دلیــل
انحــال تیــم صبــای قــم بــا قرعــه اســتراحت روبــه رو شــده و
هفتــه آینــده بــازی مهمــی مقابــل خیبــر خــرم آبــاد را در پیــش
داریــم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :در هفتــه جــاری شــرایط باشــگاه
مســاعد شــود تــا بازیکنــان بــا انگیــزه مضاعــف بــرای بــازی
خانگــی مقابــل خیبــر خــرم آبــاد آمــاده شــوند.
تیــم پــاس در گــروه ب لیــگ دســته دوم فوتبــال کشــور قــرار
دارد و از چهــار مســابقه ،صاحــب ســه تســاوی و یــک باخــت
شــده اســت.

بانوان دونده پیشکسوت همدانی  12مدال
کشوری کسب کردند

بانوان دونده پیشکســوت این اســتان در دومیــن دوره رقابت
های قهرمانی کشــور که بــا حضور  300ورزشــکار در رده های
ســنی مختلف به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار شد،
صاحب  12مدال رنگارنگ شدند.
دبیر هیات دو ومیدانی همدان گفت :در این رقابت ها و در ماده پنج
هزار متر ایران رئوفی در رده سنی  70تا  74سال به مدال طال رسید
و اشــرف سیف نیز در رده سنی  60تا  64سال در ماده یک هزار و
 500متر نشان طال را به دست آورد.
مســعود بنوان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :اشرف سیف در
ماده پرش طول نیز به مدال طال دســت یافت و در همین ماده زهرا
ذبیحی در رده ســنی  45تا  49سال نشان نقره و معصومه وفایی در
رده سنی  40تا  44سال نیز حایز مدال نقره شد.
وی اظهــار داشــت :در مــاده یــک هــزار و  500متــر اختــر توکلــی
نائــب قهرمــان شــد ،در مــاده  800متــر رده ســنی  40تــا  44ســال
طاهــره بهــکام بــه عنــوان قهرمانــی دســت یافــت ،در مــاده یکصــد
متــر معصومــه وفایــی در رده ســنی  40تــا  44ســال ســوم و در
مــاده  400متــر نیــز ســوم شــد ،زهــرا ذبیحــی نیــا در یکصــد و
 400متــر  2نشــان نقــره کســب کــرد و اشــرف ســیف نیــز در مــاده
یکصــد متــر بــه مــدال برنــز رســید.
در پایــان ایــن رقابــت هــا بــه نفــرات برتــر مــدال و حکــم
قهرمانــی اعطــا شــد.
آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول

به موجب پرونده کالسه  963098شعبه  115شعبه حل اختالف مالير موضوع پرونده اجرايي کالسه 963098
اين اجرا محکوم عليه حميدرضا مشفق محکومند به پرداخت مبلغ  21660000ريال در حق محکوم له عليرضا
رحيمي و مبلغ  2/500/000ريال هزينه اجراييه به محکوم عليه ابالغ شــده و در مهلت مقرر قانوني نسبت به
اجراي حکم اقدامي ننموده بنا به درخواســت محکوم له عليرضا رحيمي به منظور استيفاء محکوم و هزينه
اجرايي پالک ثبتي شــماره  370فرعي از  20008اصلي متعلق به حميدرضا مشفق از سو ي اين اجرا توقيف و
توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت  11الي  12مورخ
 1397/7/28در محل اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف مالير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از
قيمت پايه کارشناسي  40/000/000ريال شروع و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که باالترين قيمت را پيشنهاد
نمايد فروخته خواهد شــد .ده درصد وجه مزايده فيالمجلس به صــورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از
خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک
از سوي دادگاه مربوط مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر
بقيه وجه مزايده را پرداخت نمايد .سپرده وي پس از کسر هزينههاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد
ميگردد در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشــخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه
انجام مزايده رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد ضمن ًا متقاضيان
به شرکت در مزايده ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد
نمايد .مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناسي به اين شرح است.
دو دانگ از شــش دانگ پالک ثبتي شــماره  370فرعي از  2008اصلي بخش يک مالير يک باب مغازه به نام
حميدرضا مشفق به آدرس خيابان شــهيد رجائي نبش خيابان زريني به قيمت کارشناسي  40/000/000ريال
(مالف )526

مدير اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف مالير

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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■ اوقات شرعي

اسدآباد

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

سه شنبه

ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مدیرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبیرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرویسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرویس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پیام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:
گلتپه

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پایگاه اینترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................
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»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

آن که خردمند است ،از خواب غفلت بیدار میشود و برای سفر آخرت مهیا
میگردد و خانه همیشگی خود را آباد میکند.

غرورالحکم ،حدیث 8918

■ 2018
همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

شماره 3308

خبـر

بالونهایی که اینترنت را به مناطق دور
افتاده جهان میبرند

بالونهایی هوشمند در الیههای باالیی جو زمین در آینده نزدیک
قابلیت استفاده از اینترنت را به دورافتادهترین مناطق کره زمین برقرار
میکند .به گزارش خبرنگاران جوان؛ شرکت آلفابت ()Alphabet
درحال توســعه ســاخت بالونهایی برای رها ســازی در ارتفاع ۲۰
کیلومتری از ســطح کره زمین برای ایجاد شــبکه اینترنت بدون سیم
 ۴Gدر مناطق مختلف است .این پروژه ( )Project Loonنام دارد
و بالونها انرژی الزم برای فعالیت و ایجاد بستر اینترنت را با استفاده
از پنلهای خورشــیدی که زیر بدنه آنها نصب شده است به دست
میآورند .تعداد این بالونها  ۶عدد اســت و میتوانند ســبب نقل و
انتقال دادهها در محدودهای افزون بر هزار کیلومتر شوند.

خودروی خودران آینده با یک انگشت کنترل
می شود!

یک شرکت خودروسازی حق امتیاز دو شیوه کنترل خودروی خودران
به وسیله دستگاه مجهز به نمایشگر را ثبت کرده که در یکی از آنها راننده می
تواند با انگشت فرمان خودرو را کنترل کند.به گزارش مهر  ،شرکت فورد
به تازگی حق امتیاز دو اختراع مربوط به حالت های رانندگی را ثبت کرده
که به راننده اجازه می دهد با کمک یک دستگاه مجهز به نمایشگری همانند
موبایل خودروهای خودران را کنترل کنند.در حالت اول Autonomous
 Steering Modeدســتگاه موبایل و خودرو بایکدیگر یکپارچه می
شوند .به این ترتیب دستگاه موقعیت چرخ های جلو خودرو را تعیین می
کند .پس از این مرحله خودرو با کمک ژیروسکوپ و سرعت سنج دستگاه
شیوه حرکت چرخ های جلوی خودرو را تنظیم می کند.

کاهش آلودگی هوا با درخت مصنوعی
هوشمند

محققان دانشگاه آزاد اســامی واحد خمینیشهر اصفهان موفق
به طراحی و ســاخت درخت مصنوعی هوشمند با جذب باالی دی
اکسیدکربن به منظور تصفیههوا و کاهش آالیندگی محیط شدند.
محمدرضا حقیقتنمــا ،مجری طرح در گفتوگو با ایســنا ،اظهار
کرد :این دســتگاه تصفیه هوا همانند یــک درخت مصنوعی قادر به
پایش آالیندههای هوا در محیطهای بســته همچون منازل ،ادارات و
بیمارستانها است.
وی خاطرنشان کرد :در مراحل بعد به دنبال طراحی ،توسعه و استفاده
از دســتگاههای مشــابه کاهنده آلودگی هوا در محیطهای باز همانند
اتوبانها ،جادهها ،خیابانها ،شهرکهای هوشمند و ...هستیم.

کاهش  99درصدی چسبندگی باکتریها

ایدههایتان را اپلیکیشن کنید

پژوهشــگران دانشــگاه آزاد واحــد شــاهرود بــا بهرهگیری از
فناوری نانو نســل جدیدی از پارچههای بــا خاصیت ضد باکتری و
خودتمیزشــوندگی تولید کردند که به گفته آنها این خاصیت موجب
کاهش  99درصدی چسبندگی باکتریها به آن میشود.
به گزارش ایســنا ،دکتر جواد سیفی ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شــاهرود ،هدف از انجام این طرح را تقویت خاصیت
ضدباکتریایی سطوح ابرآبگریز عنوان کرد و افزود :بر این اساس در
پژوهش حاضر تالش شد تا با اســتفاده همزمان از نانوذرات اکسید
روی و مــاده "اکتــادکان تیول" در ایجاد ســطح ابرآبگریز بر روی
پارچه ،رفتار خود تمیزشوندگی و ضد باکتریایی سطح اصالحشده،
ارتقاء یابد.

رویداد اســتارتاپی با هدف شــناخت و معرفی ایدههای اصیل و
آفرینشهــای خالقانه از صاحبان ایده دعوت به عمل آورد .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران پویا؛ اســتارتاپها و ایدههای کسبوکارهای نوپا
بخش مهمی از این ایدههای اقتصادی برای سرمایهگذاران هستند؛ از این
رو ایدههای استارتاپی که قابلیت تبدیل شدن به اپلیکیشن دارند پس از
بررسی از سوی یک شرکت ایدهپرداز به سرمایهگذاران معرفی میشود.
شــرکتها و افرادی که میخواهند در استارتاپها ورود کنند ،یکی از
اهدافشان به اوج رسیدن زودتر از دیگر بنگاههای تجاری است.حال با
توجه به اینکه نخستین رویداد استارتاپی تله پرومو (TelePROMO
 )Start-app Eventبا هدف شــناخت و معرفی ایدههای اصیل و
آفرینشهای تعاملی و خالقانه از  25مرداد ماه  1397برگزار میشود.

گزارش
موکب

»»سمانه جهانگیری عرش

جزییات اسکان و تغذیه در اربعین

نمایشگاه گروهی نقاشی
در همدان دایر میشود
به همت موسسه هنری آرمان هنر هگمتان ،نمایشگاه گروهی نقاشی
جمعی از هنرمندان استان کردستان در همدان دایر میشود.
به گزارش فارس ؛ به همت موسسه هنری آرمان هنر هگمتان ،نمایشگاه
گروهی نقاشــی جمعی از هنرمندان اســتان کردســتان در همدان دایر
میشود.
این نمایشگاه از  20مهرماه افتتاح میشود و تا  29مهرماه در محل گالری
آرمان در میدان فردوسی ،خیابان طالقانی ،جنب بانک قوامین برپاست.
آثاری از هنرمندان استان کردستان از جمله آقایان هادی و مهدی ضیاء
الدینی ،ســیروان کنعانی ،فردین صادق ایوبی ،عزتاهلل صادقی و خانم
بهار ملکی در معرض دید عموم قرار میگیرد.
عالقمندان به هنر نقاشی میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت
 16الی  19به گالری آرمان مراجعه کنند.
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گردشگری بهترین فرصت
توسعه تویسرکان است

/عكس:سجاد نوروزي

رئيس کمیته مشــارکتهای مردمی ،اسکان و تغذیه ستاد اربعین از
صدور مجوز برای برپایی  ۱۹۴۰موکب (چادر) برای اسکان روزانه بیش
از یــک میلیون و  ۶۶۴هزار نفر زائر خبــر داد و اعالم کرد :پذیرایی از
زائران اربعین در عراق رسما از  ۲۸مهرماه آغاز میشود.
حســن پالرک با این توضیح که از سوی ستاد اربعین مسؤولیت کمیته
مشــارکتهای مردمی اسکان و تغذیه ستاد اربعین به آنها محول شده
اســت ،درباره جزییات تجهیزات و امکاناتی که تا کنون آماده شده ،به
ایســنا توضیح داد ۱۹۴۰ :موکب (چادر) پروانه موکبداری را از کمیته
مشــارکتهای مردمی ،اسکان و تغذیه ســتاد اربعین حسینی دریافت
کردهاند که این ظرفیت نســبت به سال گذشته با  ۱۳درصد رشد همراه
بوده است.
به گفته او ،مجموع ظرفیت اسکان روزانه در موکبهای ایرانی بیش از
یک میلیون و  ۶۶۴هزار نفر پیشبینی شــده است که از این تعداد ۵۸۰
هزار نفر در روز در موکبهای ویژه خواهران و یک میلیون و  ۸۴هزار
نفر در روز در موکب برادران اسکان داده میشوند.
وی با بیان اینکه موکبهای ایرانی با پشــتوانه هیآت مذهبی ،خیرین و
کمکهای مردمی متعهد شدهاند در اربعین به طبخ و توزیع روزانه غذای
زائران بپردازند ،گفت :پذیرایی صبحانه به تعداد  ۳میلیون و  ۵۶هزار نفر
در روز ،تامین ناهار برای جمعیتی بالغ بر سه میلیون و  ۹۷هزار نفر در
روز ،شــام  ۳میلیون و  ۱۱۷هزار نفر در هر روز ،میان وعده به تعداد ۵
میلیون و  ۳۶۲هزار نفر در روز و طبخ روزانه  ۳میلیون و  ۳۶۲هزار نان
جزو تعهدات موکبها است.
پالرک افزود :موکبها همچنین متعهد شــدهاند  ۹هزار و  ۸۰۰حمام و
 ۱۶هزار و  ۶۶۳سرویس بهداشتی برای ایام اربعین ایجاد کنند.
رئيس ستاد بازسازی عتبات عالیات ادامه داد :عملیات ارسال محمولهها
و تجهیزات موکبها از  ۲۵محرم ( ۱۳مهرماه) آغاز شــده و براســاس
برنامــهی زمانبندی ،موکبهای ایرانی از  ۱۰صفر ( ۲۸مهرماه) فعالیت
خود را آغاز خواهند کرد و تا  ۲۵صفر ( ۱۳آبان) پذیرایی زائران خواهند
بود.
او اضافه کرد :ســتاد بازســازی عتبــات عالیات (با مســؤولیت تامین
اســکان و تغذیه زائران در اربعین) با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات
و آسیبشناســی ،تدابیر ویژهای برای انجام بازرســیهای محسوس و
نامحسوس از مواکب اندیشیده است.
رئيس کمیته مشارکتهای مردمی اسکان و تغذیه ستاد اربعین با اشاره
به تاکید مراجع عظام و علمــای دین بر مردمی بودن حرکت اربعین و
تامین هزینههای این مراسم از سوی مردم ،اظهار کرد :امسال موکبهای
مشــترک ایرانی و عراقی تشکیل شــده و هموطنان ما در کنار برادران
عراقی به خدمترسانی مشغول خواهند شد.

نهمیــن همایش ملــی گردو ،منبــت و فرش
تویسرکان با حضور مسووالن کشوری و استانی در
شهر تویسرکان برگزار شد.
توجه به گردشــگری تویسرکان به لحاظ قابلیتهای
موجود مهمترین بحثی بود که در این همایش مورد
تاکید مسئوالن کشوری و استانی قرار گرفت.
به نظر میرسد در شهرســتان تویسرکان که هم از
نظر تولیدات کشاورزی(گردو و سیر) و هم تولیدات
هنری(فرش و مبل و منبت) دارای استعدادهای ویژه
اســت ،آمار باالی بیکاری که مسئوالن بر ان اذعان
کردند نیاز به راهکار اساســی دارد تا این شهرستان
بتواند بــا ارائه محصوالت خود در زمینه اشــتغال
خوش بدرخشد که در صورت تحقق این موضوع
در کنار صنعت گردشــگری میتوان بهشت غرب
کشــور را با همه اســتعدادهای نهفتهاش در جهان
شهره کرد.
با ایــن توصیف و با وجود تعامــل خوب نماینده
مردم شهرستان با فرماندار و امام جمعه که سه ضلع
مدیریت شهرستان هستند باید انتظار این را داشت
که شهرستان از بن بست بیکاری رها شود.
در هر حال در ایــن همایش معاون رئیس جمهور
و رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشــگری گفت :تویســرکان دارای ظرفیتهای
مهمی در حوزه صنایعدستی و گردشگری است و ما
تالش میکنیم با بهرهبرداری درست از این ظرفیتها
فرصت توسعه این شهر را فراهم کنیم.
علی اصغر مونســان در ســفر یک روزه خود به
استان همدان در جشــنواره گردو ،منبت و فرش
تویسرکان اظهار کرد :شهر تویسرکان هم با وجود
منابــع عظیم گــردو و کارگاههــای متعدد منبت
میتواند در حوزه گردشــگری استان تأثیر بسیار
زیادی داشته باشد».
وی ادامه داد"تویسرکان دارای  221اثر تاریخی است
که از این تعداد  67اثر ثبت ملی شده است و تالش
میکنیم تا سایر آثار نیز به ثبت ملی برسد همچنین
وجود آرامگاه حبقوق نبی در شهرســتان تویسرکان
میتواند گردشــگری مذهبی این منطقه را توسعه
دهد.
معاون رئیــس جمهوری اظهار کــرد« :در طرح
اشتغال روستایی منابع مالی با نرخ سود  6درصد
برای حوزههای صنایعدســتی و گردشــگری در
نظر گرفته شده اســت که خوشبختانه  116طرح
در شهر تویسرکان با اســتفاده از منابع این طرح
در حال اجرا اســت کــه امیدواریم موجب رونق
تویسرکان شود.
وی افزود :برگزاری چنین جشــنوارههایی که به
معرفی جاذبههــا و ظرفیتهــای موجود کمک
میکند در توسعه گردشــگری استان مؤثر است
و امیدواریم ســالهای آینده نیز شاهد برگزاری
باشــکوهتر و بهتر این جشــنواره در شهرســتان
تویسرکان باشیم.
مونســان گفت :ایران جزو  10کشور برتر دنیا در
حوزه جاذبهها و ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی
اســت و این موضــوع میتواند محرک بســیار
خوبی در گردشــگری باشد .ما در کشور بیش از
یکمیلیون ســایت تاریخی 34 ،اثر ملی ثبتشده
در فهرست میراث ملی و  23اثر جهانی ثبتشده
در فهرســت یونســکو داریم که تمام این موارد
میتواند در رشــد رونق گردشگری تأثیر بسزایی
داشته باشد».
معــاون رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری ،در
ادامه گفت :امروز گردشــگری توانسته به جایگاه
سوم اقتصاد دنیا تبدیل شود و هیچ تردیدی نیست
که ایــن صنعت میتواند مهمترین ابزار توســعه
بهویژه برای کشورهای در حال رشد باشد.
وی با اشــاره به اینکه اســتان همدان امسال میزبان
دو رویداد مهم اســت گفت :همدان امسال بهعنوان
پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب شده
است و همچنین این استان در آبانماه میزبان چهلمین
اجالس اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری
خواهد بود ،این اعضا افرادی هستند که گردشگری
دنیا را در اختیار دارند و فعاالن غیردولتی گردشگری
را شامل میشوند ،برگزاری این اجالس یک فرصت

رئیس سازمان میراث فرهنگی در همایش ملي گردو ،منبت:

بینظیر برای معرفی داشته و ظرفیتهای کشورمان
و بهویژه همدان است که باید در شرایط موجود از
این فرصت نهایت استفاده را ببریم.
مونسان با بیان اینکه همدان باید بهصورت بینالمللی
معرفی شــود ،گفت :این استان جزو پنج استان برتر
در تنــوع جاذبهها و ظرفیتهای تاریخی ،طبیعی و
گردشگری است و ســازمان میراثفرهنگی تالش
میکند تا همدان در جایگاه درست خود قرار گیرد.
او ادامه داد :این اســتان زیرساختها و ظرفیتهای
خوبــی ازجمله فــرودگاه ،راهآهــن ،اماکن اقامتی
و ...دارد و در حــال حاضــر  23پــروژه با حجم
سرمایهگذاری 570میلیارد تومان در استان همدان در
حال ساخت است که احداث و بهرهبرداری از این
پروژهها بیتردید در رشد و توسعه گردشگری استان
تأثیر بسزایی خواهد داشت.

گردشگری تویسرکان مورد غفلت واقع
نشود

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی
نیز با بیان اینکه ظرفیت گردشــگری در تویسرکان
نباید مورد غفلت واقع شــود اظهار کــرد :در این
شهرستان از مســاجد گرفته تا حوزه علمیه ،بازار،
کاروانسرا و  ...همگی در لیست آثار باستانی هستند.
محمــد مهدی مفتح اظهار کــرد :مهمترین ظرفیت
ما در شهرســتان گردشــگری اســت که اگر جاده
همدان-تویســرکان نیز این ظرفیت را به فعلیت در
آورد میتوان در اینده شاهد رونق گردشگری از این
مسیر بود.
وی ادامه داد :هر چند منبت تویســرکان فبا قدمت
دیرینــه خــود دارای کارگاههای متععد اســت و
تولیدات گردو نیز توانسته اشتغال ایجاد کند اما با این
حال شاهد آمار باالی بیکاری نسبت به استان هستیم.
مفتح بیان کرد :در روستاهایی که صنعت مبل و منبت
در آن فعال اســت در آنجا بیکار نداریم و مهاجرت
معکوس اســت که این نشان میدهد باید روی این
صنعت بیش از این کار شود.
وی حفظ تویســرکان به عنوان شــهر طالی سبز و

بهشت غرب کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت:
گردو مهمترین میراث مردمان این شهرســتان است
چنانچه در گذشته مهریه بانوان این شهرستان درخت
گردو بود.
نماینده مردم شهرســتان تویســرکان ضمن تشکر
از فرماندار شهرســتان برای همراهی با مسئوالن و
برگزاری این همایش گفت :اراضی این شهرســتان
مستعد کاشت محصول سیر نیز هست که امسال این
موضوع در تویسرکان تحقق یافته اما به لحاظ قیمت
پایین آن دولت باید تدبیری باندیشد که کشاورزان
متضرر نشوند هر چند عرضه گردو و سیر در بورس
هم پیشنهاد شده است.

تویسرکان ماوایی از خصوصیات برجسته
هنری ،فرهنگی و تاریخی است

استاندار همدان نیز در این مراسم گفت :این همایش
هر ســال بهتر از ســال قبل برگزار می شود که به
خوبی توانمندی های شهرســتان تویسرکان معرفی
شده است.
محمد ناصر نیکبخت :سال گذشته قرار شد سالنی در
اشترمل با تعهد یک میلیارد تومان انجام و ایجاد شود
که ما تعهد خود را انجام دادیم و امیدوارم امسال به
بهره برداری برسد.
استاندار همدان اعالم کرد :در طرح بینظیر سرشاخه
کاری گردو پسال گذشته و امسال دو میلیارد تومان
اعتبار اختصاص دادیم و کشاورزان نیز از آن استقبال
کردند و سی هزار مورد سرشاخه زنی انجام شد.
نیکبخت عنوان کــرد :تویســرکان مأوایی از همه
خصوصیات برجســته بــوده ضمن اینکــه مبل و
منبت تویسرکان بی نظیر است ،در حوزه گردو این
شهرستان پایتخت طالی سبز جهان است و عالوه
بر این فرش تویسرکان نیز از سابقه باالیی برخوردار
است.

* 70هزار اشتغال حاصل گردو ،مبل و منبت
در شهرستان

فرماندار تویســرکان نیز در این همایش با اشاره به
اینکــه برگزاری همایش گــردو و مبل و منبت در

افزایش توان تولید و توســعه اقتصادی شهرســتان
تاثیرگذار اســت ،اظهار داشت :همایش گردو زمینه
ساز توسعه صنعت گردشــگری در این شهرستان
است.
حبیب مومیوند ادامه داد :تویســرکان پنج هزار و
 500هکتــار باغ های گردو دارد که در شــرایط
عادی ســاالنه  16هزار تن گــردو تولید می کنند
و این شهرســتان به دلیل برخورداری از گردویی
با کیفیــت بی نظیر جهانی ،پایتخت گردوی ایران
نام گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه  600هزار نفر به واسطه تولید
گردو در این شهرستان مشغول به کار هستند اظهار
کرد :در این شهرســتان 4هزار و  700کارگاه مبل و
منبــت وجود دارد که در این صنعت نیز  8هزار نفر
مشغول به کار هستند و در مجموع میتوان گفت 70
هزار نفر از جمعیت شهرستان مستقیم یا غیر مستقیم
از این طریق ارتزاق میکنند.
مومیوند با بیان اینکه برگزاری کارشناسانه و هدفمند
چنین همایــش هایی موجب پویایی اقتصاد و بازار
شهرســتان می شــود به مزیتهای گردشگری و اثار
تاریخی این شهر نیز اشــاره ای کرد و بیان داشت:
در تعطیالت عیدد نوروز سال گذشته  3هزار و 18
نفر و در تعطیالت نوروز امسال هم  10هزار نفر در
این شهر اسکان یافتند که رشــد بیش از  3برابری
اسکان مســافران قطعا اثرات اقتصادی هم به دنبال
داشته است .
فرماندار تویسرکان با بیان اینکه اکنون نهالستان و باغ
مادری گردو در این شهرستان بزرگترین و مهمترین
مرکز تولید نهال های گواهی شــده گردو در کشور
است ،افزود :زنجیره کامل تولید نهال گواهی شده در
کشور مختص تویسرکان است.
مومیوند گفت :تویسرکان به عنوان شهرستان آزمونه
برای اجرای طرح اصالح باغ های گردو از ســوی
وزارت جهاد کشــاورزی در کشور انتخاب شده و
اکنون طرح اصالح ،سرشــاخه کاری و پیوند زنی
درختان گردو به خوبی در باغ های شهرستان پیش
می رود که این طرح بزرگترین طرح اقتصاد مقاومتی
استان است.
فرماندار تویسرکان افزود :تاکنون  21هزار پیوند زنی
درختان گردو توســط دولت و  20هزار پیوند زنی
نیز توسط مردم و باغداران صورت گرفته که نشان
دهنده نهادینه سازی گفتمان اصالح باغ های گردو
با هدف بازدهی بیشــتر تولید محصول و مقاومت
در برابر آسیب هایی مانند سرمازدگی در شهرستان
است.
وی گفــت :همایش صنایع مبــل و منبت در کنار
همایش ملــی گردو ،زمینه را برای حضور بیشــتر
گردشــگران و رشد و توسعه هدفمند زنجیره کامل
تولید این هنر -صنعت در تویسرکان فراهم میکند.
مومیوند با اشــاره بــه اینکه بــرای پایتخت ماندن
تویسرکان در بحث گردو طرح هایی در دستور کار
داریم افزود :دولت برای اشتغال روستاییان تسهیالت
الزم را با نرخ پایین ارائه میدهد.
وی از همراهی مسئوالن کشوری ،استاندار و نماینده
شهرستان برای اجرای این همایش تقدیر کرد.
در پایان این مراســم از تمبر یادبود جشنواره گردو
منبت و فرش با حضور علیاصغر مونسان و محمد
اقبال نیکبخت استاندار همدان رونمایی شد.
این شهرســتان از امروز دوشنبه  16مهرماه به مدت
چهار روز تا  20مهرماه میزبان همایش ملی گردو و
صنایع مبل و منبت است.
بازدید از ظرفیتهای تاریخی و بررســی پتانسیل
های سرمایه گذاری گردشگری تویسرکان ،نهاوند
و اســدآباد از برنامههای سفر مونسان به همدان
بود.

فرهنگ

کتابخانه های مساجد نیازمند
تجهیزات هستند

مســئول کانون های فرهنگی و هنری مســاجد
همدان بــا تاکید بر کارکردهای مثبــت کتابخانه ها
در رشــد فرهنگ عمومی مردم گفت :کتابخانه های
مساجد نیازمند تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز
هستند.
حمید رضا ناهیدی فرد در گفت و گو با ایرنا اظهار
داشــت :ساالنه  10هزار جلد کتاب در  2مرحله بین
کتابخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد توزیع
می شود ،اما به لحاظ امکانات سخت افزاری نیازمند
تخصیص اعتبار است.
وی افزود :تاکنون  293باب کتابخانه در کانون های
فرهنگی و هنری مساجد اســتان حتی در دورترین
روستاها دایر شده و در حال فعالیت هستند.
ناهیدی فرد بــا بیان اینکه ایــن کتابخانه ها از نوع
مخزن دار هســتند افزود :از این تعداد  157کتابخانه
در مســاجد سطح شــهر و  136باب در روستاها به
عالقه مندان خدمات رسانی می کنند.
مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد همدان
به وجود  191کتابخانه باز در شبســتان مساجد نیز
اشاره کرد و گفت :در این مساجد امکانات و شرایط
دایر کردن کتابخانه مخزن دار وجود ندارد.
وی یادآور شد :یک میلیون و  36هزار جلد کتاب در
کتابخانه های کانون های فرهنگی و هنری مســاجد
گردآوری شــده و  55هزار عضو این کتابخانه ها از
این منابع استفاده می کنند.
ناهیدی فرد کانون های فرهنگی و هنری مساجد را
بستری ارزان و امن برای اجرای برنامه های فرهنگی
و هنری کودکان و نوجوانان دانست و افزود :خانواده
ها اعتماد ویژه ای به مســجد داشــته و بدون هیچ
دغدغه ای فرزندانشــان را به این مکان هدایت می
کنند.

جشنواره عکس بین المللی
فتوواک در همدان برگزار شد

سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری همدان گفت :جشنواره عکس بین المللی
فتوواک به میزبانی فرهنگســرای پرواز این شــهر
برگزار شد.
به گزارش روز جمعه روابط عمومی سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان ،سعید خوشبخت
افزود :جشــنواره فتوواک زیر نظر اسکاد کلبی عکاس
مطرح جهانی برگزار شد که امســال برای دومین بار
عکاســان همدانی با پیش گامی اعضای فرهنگسرای
پرواز در این جشنواره عکس بین المللی درخشیدند.
وی با بیان اینکه این رویداد بزرگ که امکان حضور
و هنرنمایی برای تمامی عکاسان را در کشور فراهم
کرده است افزود :جشنواره فتوواک فرصتی را برای
عکاسی از سوژه های خیابانی در یک مسیر مشخص
با موضوع آزاد فراهم کرده است.
سرپرســت ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــهرداری همدان ادامــه داد :فتــوواک یک برنامه
عکاســی جهانی است که همه ساله در سطح جهان
برگزار می شود.
خوشــبخت ادامه داد :در این جشــنواره  200نفر از
عکاســان استان در آرامگاه بوعلی ســینا و پیاده راه
بوعلی شرکت کرده و عکاسی کردند.
فرهنگســرای پرواز همــدان به همت شــهرداری
همدان دورههای مختلف کارگاه عکاسی مقدماتی و
پیشــرفته ،کارگاه نقد فیلم ،فیلمنام ه نویسی و دوره
های مختلف هنری را برای گروه های مختلف سنین
مختلف از چهار ســال تا  70سال برای عالقه مندان
برگزار می کند.
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