
  سرطان معده و روده از شایع ترین انواع سرطان در بین مردم همدان و ایران است.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به شایع ترین نوع سرطان در سطح استان 
و کشــور، گفت: در رتبه های بعدی سرطان ریه، پستان در بانوان و مثانه از شایع ترین 
انواع ســرطان احشایی و سرطان پوست شــایع ترین سرطان غیراحشایی در کشور و 

استان هستند.
حبیب اله موســوی بهار 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 می رود.
موســوی بهار در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: با بیان اینکه شایع ترین عالئم بروز 
سرطان، کاهش قابل توجه وزن است، عنوان کرد: دیدن خون در مدفوع، سخت شدن 
درمان زخم های پوستی، عادت های نامرتب ماهیانه در بانوان، لمس توده های عجیب 
در سینه، چسبناک و قرینه نبودن سینه بانوان از جمله عالئم شایع در گونه های متفاوت 

سرطان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با مرگبار دانستن این بیماری تصریح کرد: بعد از 
بیماری های قلبی- عروقی، سکته های مغزی، بیماری های ریوی و تصادفات، سرطان 

علت مرگ ومیر را در بین افراد به خود اختصاص داده است.
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ساخت برج های 
دو قلو در جوار 
عمارت تاریخی 
استان همدان 
متوقف شد
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یادداشت روز
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رفتني ها با کارنامه بروند
 با ابالغ رسمي قانون منع بکارگیري 
بازنشســتگان در دســتگاه هاي دولتي،  
همدان  اســتاندار  نیکبخت  محمدناصر 
همــراه بــا 22 مدیر نیز باید بار ســفر 
را بســته و از مســئولیت هاي دولتــي 
خداحافظــي کنند.نیکبخــت به عنوان 
نخســتین مدیري که باید ترک پســت 
کند، با تجربه بیش از 5 ســال در قامت 
استاندار همدان مشغول به خدمت بوده 
فردي اســت که تجربــه مدیریت هاي 
سطح باال در دولت هاي مختلف را دارد.

وي از زمان دولت اصالحات و استانداري 
علي اصغــر زبردســت پســت معاونت 

استانداري همدان را بر عهده داشته.

یادداشت ميهمان

3

 رابطه دو سویه 
حاشیه نشینی و افزایش جرم

 حاشیه نشــینی به عنــوان یک معضل 
اجتماعی عالوه بر تحمیل هزینه های زیاد 
به جامعه، از نظر امنیتی نیز زمینه ساز بروز 
آسیب های متعددی اســت که بی توجهی 
به این معضل موجــب افزایش نرخ جرم 
افراد  بیشــتر  نشــین ها  می شود.حاشــیه 
تهی دســت و فقیر جامعه هســتند که به 
دلیل فقر به اســکان در حاشیه شهرها تن 
می دهند. حاشــیه نشینی را می توان اسکان 
غیررسمی گروهی از افراد در کنار شهرهای 
بــزرگ تعریف کرد که بیشــتر به صورت 

شهرک نشینی و آلونک نشینی است.

ستونی 
برای پاسخ 
به خواسته 
شهروندان 

است

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

مدیران محترم ادارات و روابط  عمومی های گرامی

یادي از واقف موقوفه بهارالملک

ساعت بازديد: 15 الي 22

تبریک و تهنیت

مدیریت شرکت حمل و نقل پیک سحر و پیک پرواز 
تویسرکان- حمیدیان 

برادر ارجمند
 جنـاب آقــاي

 مهندس مصطفي پناهنده 
 مدیر کل محترم

 اداره کل حمل و نقل و راهداري استان همدان 
شــانه هاي  بــه  را  مدیریــت  و  مســئولیت 
ــک  ــپارند و بي ش ــق و کاردان مي س ــردان الی م
انتصــاب حضرتعالــي در ســمت جدیــد نشــان از 
درایــت و لیاقــت جنابعالــي دارد ضمــن تبریــک 

ــاف  ــایه الط ــم در س ــکاران امیدواری ــي هم ــما و تمام ــت ش خدم
ــید. ــد باش ــق و موی ــواره موف ــت هم ــي در راه  خدم اله

تبریک و تهنیت

برادر ارجمند
 جنـاب آقــاي

 مهندس مصطفي پناهنده 
 مدیر کل محترم

 اداره کل حمل و نقل و راهداري استان همدان 
ــاي  ــران و مبن ــت مدی ــي خصل ــت و کاردان درای
ــاي  ــتان توان ــه دس ــزرگ ب ــور ب ــپردن ام س

ــت. ــزرگ اس ــردان ب م
ضمــن تبریــک و تهنیــت انتصــاب حضرتعالــي 
ــاف  ــاه الط ــم در پن ــد امیدواری ــمت جدی در س

ــال در راه خدمــت همــواره ســامت و ســربلند باشــید. ــزد متع ای

انجمن صنفي مسافربري هاي مالیر-نهاوند و تویسرکان 
حاج اسدا... عبد لی و سعید قوامي 

تبریک و تهنیت

برادر ارجمند
 جنـاب آقــاي

 مهندس مصطفي پناهنده 
 مدیر کل محترم

 اداره کل حمل و نقل و راهداري استان همدان 
ــه  ــي ب بدینوســیله انتصــاب حضرتعال
ــک  ــه تبری ــد را صمیمان ــمت جدی س
و تهنیــت عــرض نمــوده ثبــات و 
موفقیت تــان را در ایــن جایــگاه از 
ــم  ــئلت داری ــال مس ــزد متع درگاه ای

انجمن صنفي شرکت هاي مسافربري
 همدان و حومه 

رئیس سازمان میراث فرهنگی در همایش ملي گردو و منبت:

گردشگری 
بهترین فرصت 

توسعه تویسرکان است

شایع ترین سرطان ها بین همدانی ها

در جلسه هماهنگی مراسم سالگرد شهید همدانی مطرح شد

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

2سال از شهادت
 سردار گذشت

»همدانی«
پیام آور
انقالب اسالمی 
درشام

2

جنجال FATF بر سر چیست؟ 
FATF مخالفت رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد با ■

■ کاظمی: FATF برای کنترل وجوهی است که منشا مشکوکی دارند
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475مددجوی کمیته امداد همدان راهی خانه بخت شدند 
 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 37 داماد مددجو هستند 

که با حمایت کمیته امداد در 6 ماه نخست امسال راهی خانه بخت شدند.
وی افــزود: برای اجرای این طرح 43 میلیــارد و 670 میلیون 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 40 میلیون 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 20 میلیون ریال است.

454پرونده قضایی در حوزه منابع طبیعی تشکیل شد
 454 فقره 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 
ــل  ــام مراح ــی و انج ــده قضای ــل پرون ــکیل و تکمی ــس از تش ــه پ ــوده ک ب
ــه  ــارات وارده ب ــران خس ــان و جب ــری متخلف ــب کیف ــرای تعقی ــی، ب مقدمات

ــی ارســال شــده اســت. محاکــم قضای
وی گفت: همچنین 284 فقره پرونده قضایی در زمینه خلع ید و ابطال اســناد 

مالکیت اشخاص نیز تشکیل شده است.

همدان 50 هزار حلقه الستیک نیاز دارد
  در دو هفته گذشــته تا کنون حدود 2000 حلقه الســتیک وارداتی و تولید 

داخل به استان همدان تزریق شده است.
 رئیس انجمن صنفی رانندگان شهرســتان همدان در گفت وگو با ایســنا 
از بارگیری 500 حلقه الســتیک از منابع ســازمان امــالک تملیکی برای 

داد. استان همدان خبر 
هاشم مظاهری با اشاره به اینکه سهم ناوگان حمل ونقل استان به نسبت کشوری 
3.7 درصد اســت، افزود: بر اساس همین میزان الستیک تولید داخل و وارداتی 

به استان تعلق می گیرد. 
وی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تهیه و توزیع الســتیک 
با این سیاســتی که در 20 روز گذشــته در پیش گرفته اســت کمبود الستیک 

مرتفع می شود. 

ساخت برج های دو قلو در جوار عمارت 
تاریخی استان همدان متوقف شد

 رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از متوقف شدن ساخت برج های 
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 برج ها متوقف شده و 

حاضر به دریافت زمین معوق هستیم.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( با تاکید بر اینکه حفظ میراث تاریخی 
بر هر مسئله ای دیگری ارجحیت دارد و آسیب رساندن به آن ها اقدامی 
خالف قانون اســت اما نمی توان 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 آن چه که در پرونده ثبتی عمارت آمریکایی ها که 27 آبان1385 
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، این خانه در زمان جنگ 
جهانی دوم محل استقرار سربازان بوده و به دست آن ها بنا شده است. به 
همین دلیل این بنا به نام خانه آمریکایی ها معروف است. این بنا در سال 

1380 مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفت.
این بنا که در اوایل دوره پهلوی احداث شــده، در دو طبقه و با سقفی 
شیروانی و دارای ســتون هایی در چهار طرف، نمای هر طبقه است و 
یکی از خانه باغ های زیبای همدان محسوب می شود. سر در ورودی آن 
با سنگ های گرانیت و آجرهایی با رنگ قرمزِ پوشیده شده، تزئین شده 

و پوشش  آن تیرچوبی و در داخل قسمت ساختمان لمبه کوبی است

حماسه 30 مهر همدان همچنان در غربت 

 بــرای غربت زدایی از چهره این حماســه باید همه دغدغه مندان و 
مسووالن پای کار بیایند.

مســوول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان همدان با بیان اینکه 
تاکنون در استان عزمی همگانی برای بزرگداشت جدی حماسه 30 مهر 
ایجاد نشــده است، گفت: در خصوص واقعه 30 مهر در همدان، اظهار 
کرد: همه ساله متولی بزرگداشت این رویداد تاریخی و اثرگذار، اتحادیه 
انجمن های اســالمی دانش آموزان اســتان است و تالش می کند تا این 

حماسه تاریخی دانش آموزان زنده بماند.
محمدصالح جباری با اشاره اینکه روز 30 مهرسال 57 در همدان از این 
جهت اهمیت دارد که ســرآغاز مبارزات و اجتماعات نیروهای انقالبی 
در همدان و کشور شــد، افزود: حرکت های محدود تشکیالتی از این 
تاریخ جنبه علنی به خود گرفت.مســئول اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان افزود: رسالت بسیار مهم حال حاضر ما در تبیین حماسه 
30 مهر انتقال آن به دانش آموزان امروز است، اگر دانش آموزان امروز 
ما حماسه 30 مهر را بهتر بشناسند حتما در رشد شخصیت آنها و احیای 
جنبش دانش آموزی بسیار موثر خواهد بود.وی به فارس گفت: با همین 
نگاه و از سال گذشته تالش شد تا با استفاده از قالب های هنری مناسب 
قشر دانش آموز، مانند تئاتر و سرود روایتگری بهتری از حماسه بزرگ 
مــردم همدان انجام گرفته و دانش آموزان با اقبال و عالقه بیشــتری با 
این رویداد بزرگ مواجه شــوند.جباری با اشاره به وضعیت نامطلوب 
فعالیت ها در خصوص حماســه 30 مهر گفت: متاســفانه امروز قشر 
دانش آموز ما از این واقعه بزرگ تاریخ انقالب در شهر خودشان بی خبر 
هستند و این نکته رسالت ما را در خصوص تبیین مساله و توجیه دانش 

آموزان و دیگر اقشار دوچندان می کند.
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 می رسید.

رفتني ها با کارنامه بروند
فیض ا... مظفرپور «

 با ابالغ رســمي قانــون منــع بکارگیري بازنشســتگان در 
دستگاه هاي دولتي،  محمدناصر نیکبخت استاندار همدان همراه 
با 22 مدیر نیز باید بار ســفر را بســته و از مسئولیت هاي دولتي 

خداحافظي کنند.
نیکبخت به عنوان نخســتین مدیري که باید ترک پســت کند، با 
تجربه بیش از 5 سال در قامت استاندار همدان مشغول به خدمت 
بوده فردي است که تجربه مدیریت هاي سطح باال در دولت هاي 

مختلف را دارد.
وي از زمان دولت اصالحات و اســتانداري علي اصغر زبردست 
پست معاونت اســتانداري همدان را بر عهده داشته و در دولت 
نهم و در در سمت خود ابقا شده بود و در نهایت در اوایل دولت 
دهم به افتخار بازنشســتگي نائل آمد و مدت 4 سال را در تهران 

به زندگي شخصي خود رسیدگي کرد.
و در ســال 92 با پیروزي دولت اعتدالي حسن روحاني بار دیگر 
هماي سعادت نیکبخت را در قامت استاندار به کاخ سبز فرستاد.
پس از اســتقرار دولت یازدهم رایزني ها براي انتخاب اســتاندار 
همدان شدت گرفت و پس از مطرح شدن گزینه هاي مختلف که 
با مخالفت نمایندگان اصولگراي استان روبرو مي شدند و وزارت 
کشــور نیز بنا را بر تعامل با نمایندگان و اجماع نظر انها بر روي 
اســتاندار انتخابي گذاشته بود. در نهایت محمدناصر نیکبخت با 
اجماع نمایندگان که اکثریتشان از طیف اصولگرا بودند به عنوان 

استاندار همدان برگزیده شد.
از آنجایي که نیکبخــت به عنوان یک چهره اعتدالي و فردي که 
هم با اصولگرایان و هم با اصالح طلبان تجربه کار کردن داشــت 
و روحیه تعامــل با طیف هاي مختلــف را در کارنامه دارد و به 
عنوان یک چهره اقتصادي در اســتان شــناخته مي شد بناي خود 
را بر اهداف اقتصادي گذاشــت گر چه در سیاســت نیز نشــان 
داد امور سیاســي را با آرامش و با زیرکــي خاصي پیش مي برد 
به طوري که در دولت یازدهــم اکثر فرمانداران و معاونین خود 
به ویژه معاون سیاســي و امنیتي خــود را از بین اصالح طلبان و 
نــه اصولگرایان برگزید و این امــر همواره مورد انتقاد احزاب و 

چهره هاي شاخص اصولگرایي در استان واقع مي شد.
ولي نیکبخت این موضوع را با نشست هاي تعاملي و در ارتباط و 
تعامل با اصولگرایان مدیریت مي کرد تا از گزند انتقادهاي تند و 

تیز برخي چهره هاي سیاسي اصولگرا در امان بماند.
البته داستان نیکبخت و نمایندگان اصولگرا کاماًل متفاوت از رابطه  
وي با احزاب سیاسي و چهره هاي بانفوذ اصولگرایان بوده است.

شــاید کمتر کســي فکر مي کرد که نیکبخت در دولت دوازدهم 
نیز بتواند نظر مثبت 7 نماینــده اصولگرا را براي باقي ماندن در 
کاخ استانداري به دست آورد. اما قدرت البي گري و امتیازگیري 
نماینده ها با تغییر معاون سیاســي امنیتي وي بــه نفع نماینده ها 

تمام شد. 
با رفتــن الهي تبار مدیري باتجربه و بومــي و از نیروي جبهه و 
جنــگ که از خانواده ایثارگران با فشــار نماینده ها اتفاق افتاد و 
در نهایت فردي غیربومي که مي توانست براي نماینده ها بي خطر 

باشد، جایگزین شد.
این اقدام نیکبخت رابطه وي را با اصالح طلبان به شــدت تیره 

کرد و این روابط ســرد همچنان در بین طرفین حاکم است.
نیکبخت حرف هاي اقتصادي قشنگي در این 5 سال زده است 
در زمینه هایي چون اشــتغال و ســرمایه گذاري و بکاراندازي 
واحدهــاي تولیدي آمارهایي نیز ارائه داده اســت که همواره 

این آمارها با چالش و انتقاد جدي روبه رو بوده اســت.
و مهمترین دلیــل منتقدین بر منطبق نبــودن آمارهاي اعالمي 
اســتاندار و فاصله با واقعیت هاي موجود در اســتان و روند 
نزولي و منفي شــاخص هاي اقتصادي در استان همدان است. 
افزایش بیکاري، عدم تحقق وعده هاي جذب ســرمایه گذاري 
داخلي و خارجي، تورم باالي اســتان نســبت به اســتان هاي 
دیگر، رکود بي ســابقه واحدهاي تولید و تعطیلي بســیاري از 
آنهــا به علت بدهــي به بانک ها و نبود ســرمایه  در گردش و 
نبــود حمایت بانک ها از طرح هاي اقتصادي و غیره را مي توان 

نام برد.
پتروشیمي یکي از عالمت هاي سؤال کارنامه  نیکبخت خواهد 
بود؛ زیرا این پروژه 12 ســاله سرانجام ششــمین استاندار را 
هم بازنشســته کرد و به پایان نرسید. نیکبخت این اواخر زیاد 
تالش کرد پروازهاي تهران- همدان را ســرپا نگه دارد و در 
این زمینه حتي در اولین جلســه شوراي اداري استان خواستار 
استفاده از هواپیما براي امور کاري کرد و حتي از دستگاه هاي 
نظارتي خواســت که در خصوص مأموریت هــاي کارمنداني 
کــه با هواپیما به تهران مي روند مانع تراشــي نکند و همکاري 
نماید. موضوع ســرمایه گذاري »شستا« و بي سرانجامي »پاس« 

از دیگــر نقاط پرابهام کارنامه نیکبخت خواهد بود.
در مقابل اقدامات بي ســرانجام اما شــنیده شدن صداي سوت 
قطــار در همدان نقطه مثبت اقدامات اســتاندار 68 ســاله در 
همدان اســت، گرچه این پروژه نیز با مشــکل قطار در مسیر 
تهران مواجه اســت اما پروژه 13 ساله را که پیشتر وعده اجرا 

داده شوده بود، با حضور روحاني افتتاح شد.
بــا همه این تفاســیر حداقل انتظاري کــه از نیکبخت و دیگر 
مدیران در آســتانه وداع با پســت هاي مدیریتي آن اســت که 
کارنامه اي شــفاف و قابــل ارزیابي از خود ارائــه دهند تادر 
شرایطي که دولت شــعار شفافیت ســر مي دهد، مردم استان 
دستاوردهاي حضور این مدیران در استان و یا فرصت هاي از 
دســت رفته را بتوانند مورد ارزیابي قرار دهند. فراموش نکنیم 
کارنامه نیکبخت و دیگر مدیران کارنامه نمایندگان حامي آنان 

نیز خواهد بود.

 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 8 سال 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 کوله بار 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 ده ها نام پــرآوازه دیگر ماندند 
تا از امنیت ملی دفــاع کنند که در این مهم 
موفق بوده و نه تنها وظایف محوله را انجام 
داده انــد، بلکه صد ها مایــل دور تر از وطن 
توانســته اند پیام اقتدار ایــران را به گوش 

جهانیان برسانند.  
از ایــن فرماندهان و بــزرگان دوران دفاع 
مقــدس ســردار حســین همدانــی عصر 
پنجشــنبه 17 مهرماه سال 1395 در 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.
 شــهيد همدانی؛ بنيانگذار سپاه 

همدان
شهید ســردار سرلشگرحســین همدانی از 
اعضا و بنیانگذاران سپاه همدان و کردستان 
اســت و از ســال 1359 در جنگ ایران و 
عراق شرکت داشت. با آغاز جنگ تحمیلی، 
لحظه  ای 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 گروهک های 
ضدانقالب را می شــناخت، دیری نپایید که 
به صف دشمن ستیزان پیوست و فرماندهی 
عملیات هــای »مطلع الفجــر« را با پیروزی 
کامــل تجربه کرد. فرماندهــی جبهه میانی 
ســرپل ذهاب هم از دیگر گام  هایی 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 27 محمد 
رســول اهلل )ص( نقش بســزایی داشــت. 
عملیات فتح المبیــن و بیت المقدس آن هم 
با مسئولیت فرماندهی محورهای عملیاتی، 
تجربه ای نو در قالب هدایت تیپ و لشــکر 
بوده که از فاتحان خرمشهر، سهمی را از آن 

خود کرد و سپس از تشکیل یگان های رزم 
سپاه به عنوان بانی و نخستین فرمانده لکشر 
32 انصارالحســین )ع( استان همدان، وارد 

میدان نبرد علیه دشمن بعثی شد.
دیری نپایید که هدایت و فرماندهی لشــکر 
16 قدس گیــالن را به او واگــذار کردند و 
عملیات  هــای مهم و حیاتی همچون کربالی 
4 و کربــالی 5 را 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، 
لحظه ای آرام نگرفــت و پس از دفاع مقدس 
به دانشگاه فرماندهی و ستاد رفته و تحصیل 
تئوریک و آکادمیک هدایت یگان ها را هم به 
تجربیات ارزنده اش افزود و با انتصاب به عنوان 
فرمانده قرارگاه نجف اشرف و لشکر 4 بعثت 
در غرب کشــور، کارنامه ای موفق از خود به 

جای گذاشت.
معــاون هماهنگ کننــده نیــروی زمینی و 

جانشینی نیروی مقاومت بسیج در دو دوره 
و فرماندهی لشکر 27 محمد رسول اهلل و به 
همراه آن، جانشینی قرارگاه ثاراهلل، از دیگر 
مســئولیت های ایشــان بود و معاون مرکز 
راهبردی سپاه و مشــاور عالی فرمانده کل 
ســپاه و جانشینی سازمان بسیج مستضعفان 
از او فرمانده ای کهنه کار با کوله باری تجربه 
و شــناخت ساخته که ســبب شده است تا 
حســاس ترین و مهمترین ســپاه کشور که 
دارای ویژگی های خاص اســت، بر عهده 

ایشان گذاشته شود.

 مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج 
حسین همدانی  19 مهرماه در حسینیه امام 
خمینی)ره( همدان بعــد از نماز مغرب و 

عشاء برگزار می شود.
 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.
اســتانداری  امــور اجتماعی  مدیــر کل 
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 نادری فر 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 ویژه ای در فرهنگ 

و مذهب ما برخوردار است.
به گزارش  فارس ، وی با بیان اینکه مقام 
شهید و شهادت در نظام مقدس جمهوری 
ایران ارزش محسوب می شود،  اســالمی 
افزود: خوشــبختانه تمام افراد با هر افکار، 

نگرش و جناح سیاســی به مقام شهید و 
شــهادت نگاه خاص و ویژه ای دارند چرا 
که اگر امروز آسایش و آرامشی در کشور 
وجود دارد، به حرمت خون این شهدا در 

پاسداری از میهن اسالمی ایران است.
نادری فر خاطرنشــان کرد: استان همدان با 
تقدیم 15 شــهید 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 سخنرانی های 

مختلف از آنها یاد کرده اند.
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.
انصارالحســین)ع(  معاون اجرایی ســپاه 
همدان نیز در این جلســه بــا بیان اینکه 
مراســم گرامیداشت ســردار شهید حاج 
حســین همدانی امســال  19 مهرماه در 
حسینیه امام خمینی)ره( همدان بعد از نماز 

مغرب و عشــاء برگزار می شود، بیان کرد: 
امسال این مراســم برای بزرگداشت همه 

شهدای مدافع حرم برگزار می شود.
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 می گویید نمی خواهید این مراسم سیاسی 
شود ولی با طرح این حرف ها 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، حتماً در 
خصوص موضوعات روز صحبت می کردند، 
مقام معظم رهبری نیز در جلسات سخنرانی 
تذکرات سیاسی می دهند یعنی هم حمایت 
می کنند و هم می فرمایند که مطالبه گر باشید. 
معاون اجرایی سپاه همدان خاطرنشان کرد: 
دلیل انتخاب آقای قالیباف به عنوان سخنران 
روز پنجشنبه این است که وی با سردار شهید 
همدانی سال ها همرزم بوده و هدف اصلی 
انتخاب هر سخنران در این چنین مراسماتی 
تناسب سخنران با مراسم در نظر گرفته شده 

است.

در جلسه هماهنگی مراسم سالگرد شهید همدانی مطرح شد

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

2سال از شهادت سردار گذشت

"همدانی" پیام آور
انقالب اسالمی درشام

 جلسات بررســی گزارشات حسابرسی 
ســال 96 شــهرداری 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 96 شهرداری همدان، افزود: 
جلسات حسابرســی طبق بند 30 تشکیالت 
وظایف شورای اســالمی 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.

قوه قضائیه  وکالــت  آزمــون  برگزاری   
مشروط بر اجازه رئیس قوه قضائیه است که 
تا کنون هیچ گونه اجازه ای صادر نشده است.

 رئیس مرکز امور وکال و مشــاوران حقوقی 
قوه قضائیه اســتان همــدان در گفت وگو با 
ایســنا، در رابطه با برگزاری آزمون وکالت 
قوه قضائیه در سال گذشته، مطرح کرد: هنوز 
مشغول ســنجش و گزینش افراد برگزیده 
هســتیم به طوریکه امسال 80 نفر در استان 

در این آزمون پذیرفته می شوند.
علیرضا ترکستانی در رابطه با اضافه شدن 
15 دقیقه به زمان آزمون وکالت امســال، 
عنوان کــرد: این اقدام بــه علت ارفاق و 
کمک به شرکت کنندگان است و ربطی به 

سخت شدن آزمون ندارد.
ترکستانی درباره طرح مطرح شده در مجلس 
مبنی بر حذف ســکه  از مهریه، اظهار کرد: 
طبق ماده 10 قانون 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 
قوه قضائیه 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 کامــال غیرقابل 

اجراست.

گزارشات حسابرسی سال 96 
شهرداری همدان بررسی می شود 

آزمون وکالت قوه قضائيه 
امسال برگزار نمی شود 

1- تفرقه اردوگاه اصالح طلبان را به هم ریخته اســت. گفته مي شود 
در حالي که گروه هاي سیاسي در حال رایزني و اجماع براي انتصاب 
استاندار هستند، برخي اقدامات مانع از اجماع اصالح طلبان در معرفي 

گزینه شاخص و قوي براي جانشیني نیکبخت شده است.
 اصالح طلبــان در حالي جلســات مشــورتي برگــزار مي کنند که 
درانتصابات چهره هاي اصالح طلب نیزمشــکل دارند. گفته مي شود 
این گروه در آخرین اقدام خود با انتصابات اخیِر هم حزبی های خود 
در آموزش وپرورش نیزمشــکل داشته و فشار براي جلوگیري از این 

انتصابات ادامه دارد!
2- پاس قرباني هیأت مدیره دولتي خود شــده اســت. گفته مي شود 
نیکبخت در حالي از اســتان مي رود که براي این تیم با مدیریت وي، 
آینده روشني ترسیم نشده است. گویا استفاده ابزاري از آخرین قهرمان 
جام ملت ها، این روزها نان و آب ندارد. گفتني است هیأت مدیره پاس 
با حضور استاندار و نماینده هاي مدیران دولتي مدت هاست براي این 

تیم اقدام مشخصي انجام نداده اند.
3- قانون آگهي هاي دولتي در استان اجرایي مي شود. قرار است بزودي 
قانون اجرا نشده در سال هاي گذشته از سوي ادارات دولتي در بخش 
مطبوعات به صورت دقیق اجرا شــود. گویا بر این اســاس، نشریات 
تعرفه هاي مصوب را اجرایي خواهند کرد و دســتگاه هاي دولتي ملزم 
به اجراي این قانون هســتند. گفتني است در سال هاي اخیر علي رغم 
افزایش هزینه هاي مطبوعــات، ادارات دولتي به بهانه کمبود اعتبار از 
اجراي قانون ســر باز مي زدند و در این زمینه دستگاه هاي نظارتي نیز 

سکوت کرده اند. 



C M Y K

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

سه شنبه  17 مهرماه 1397  شماره 3308

3

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

تولید 90 درصد رازیانه کشور 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 ایــن شهرســتان تولیــد می شــود.

ــد از  ــش از 90 درص ــه بی ــان اینک ــا بی ــارس ب ــا ف ــی در گفت وگوب ــود فتح محم
ــد  ــول تولی ــرد: محص ــار ک ــود اظه ــد می ش ــتان رزن تولی ــور در شهرس ــه کش رازیان
ــژه  ــه وی ــهرها ب ــایر ش ــه س ــتان ب ــاز اس ــن نی ــر تامی ــالوه ب ــتان ع ــده در شهرس ش

ــود. ــال می ش ــهد ارس ــان و مش ــران، اصفه ته

وی افــزود: محصــول رازیانــه تولیــدی در شهرســتان رزن بــه خــارج از کشــور نیــز 
صــادر می شــود کــه ایــن امــر منجــر بــه ارزآوری بــرای کشــور خواهــد شــد.

ــاد کشــاورزی شهرســتان رزن گفــت: در راســتای سیاســت های اقتصــاد  ــر جه مدی
ــی و افزایــش بهــره وری از آب، یکــی از راهکارهــا توســعه کشــت گیاهــان  مقاومت

دارویــی اســت.
ــاز  ــاال نی ــر عملکــرد ب ــه عــالوه ب ــی اســت ک ــه محصول ــان اینکــه رازیان ــا بی وی ب
آبــی کمــی را دارد، گفــت: تغییــر الگــوی کشــت بــه ســمت محصــوالت کم آب بــر 
ــر یکــی از نیازهــای اساســی کشــور اســت. ــل وجــود خشکســالی های اخی ــه دلی ب
فتحــی افــزود: کاشــت رازیانــه باعــث اصــالح ســاختار خــاک می شــود و در تنــاوب 

بــا غــالت گنــدم و جــو بــه عنــوان گیــاه دارویــی و صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد.

ــار  ــزار و 500 هکت ــش از یک ه ــتان رزن بی ــال در شهرس ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
رازیانــه توســط کشــاورزان کشــت می شــود؛ متوســط تولیــد رازیانــه در هــر هکتــار 
را بیــش از 2 هــزار و 500 کیلوگــرم عنــوان کــرد و افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه 

متوســط تولیــد رازیانــه در شهرســتان رزن 6 هــزار تــن اســت.
ــاه  ــت گی ــوه برداش ــرد: نح ــان ک ــتان رزن خاطرنش ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
رازیانــه بــه صــورت دســتی و توســط کارگــر انجــام می شــود کــه بعــد از خشــک 

ــرد. ــن انجــام می گی ــش توســط کمبای ــات کوب ــردن محصــول عملی ک

خبـر

خسرو محمدی «

 موقوفه ی درمانی – فرهنگی بهاالملک 
دارای درمانگاهی است که دستکم در استان 
ما یکتاســت. این درمانگاه سال هاست که 
مشغول خدمت رسانی به اهالی 32 روستای 

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 موقوفه اش را به 
گونــه ای شــکل داده که جامعــه ی 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 می آید. 
ایرانیان از هزاران سال پیش با فرهنگ وقف 
و کارکردهای درخشــان آن آشــنا بوده اند 
و آن را به کار می بســتند لــذا وقف را باید 
یکی از ابزارهای حکومت داری و کنترل و 
هدایت سرمایه های میهنی در گذشته ی ایران 
دانست. مردان بزرگ با موقوفاتشان شناخته 
می شــدند. خواجه رشــید وزیر ایرانی در 
دوران استیالی مغوالن بزرگترین موقوفه ی 

جهان را تا به امروز به نام خود دارد. 
به امروز نگاه نکنید که در کشور ما بسیاری 
از ارکان جامعــه حتی برخی دولت مردان و 
دیوان ســاالران ضد وقفند و آن را هم چون 
یک مال بی صاحب می دانند! در دوران های 
گذشته ی کشــور ما همین دیوان ساالران و 
دولتمــردان، بزرگترین واقفین بودند عجب 
اســت که در دوران ما برعکس شده! بنده 
به عمرم ندیدم و نشنیده ام که بزرگ مردی 
از همدان که سهل است از کشور موقوفه ای 
برپا کند یا کوششــی برای ایجاد آن بنماید 
حتی برخــی برآنند موقوفات را هم از میان 

بردارند؟! در اروپا و آمریکا؛ پیشــرفته ترین 
کشــورها موقوفه خیزترین ها هستند. مثال 
کشور آلمان که نخســتین قدرت اقتصادی 

در اروپاست، بیشــترین موقوفات را دارد. 
باری، امروزه پس از معیشت، درمان و دارو 
مهم ترین دغدغه ی 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 
می کنند. خون مردم را به شیشه گرفته اند و 

مال اندوزی می کنند. 
حریصانــه و بــدون توجه به فلســفه ی 
وجودشان، چنان بی رحمانه نرخ خدمات 
و مواد زیردستشــان را بــاال برده اند که 
انگار نه انگار زمانی قســم انسان دوستی 
خورده اند! در این جاســت که می گوییم 

موقوفه ی بهاالملک یکتاســت چرا که بی 
هیــچ نگاه کاســبکارانه ای و از دورترین 
مرزهای استان، مردم دردمند را به آغوش 
داروشــان  می کشــد، درمــان می کند و 
می دهــد تا کمی از دردهاشــان بکاهد و 
روستای   32 باشــد.  مشکالتشان  شریک 
اســتان همــدان که در ســه شهرســتان 
پراکنده انــد هر روزه به این مرکز مراجعه 
می کنند و خوشــنود و دعاگویان به خانه 

باز می گردد.
 اگر چه نمی توان همه ی دردهای آن ها را با 

این بضاعت کم دوا کرد.     
درمان گاه موقوفه  بهاالملک یکی از کهن ترین 
درمان گاه های همدان نیز هســت. این مرکز 
درمانی در ســال 1332 راه اندازی شــد و 

دیرسالی آن به 65 سال پیش می رسد.

یادي از واقف موقوفه بهارالملک

درمانگاه یکتای شهرمان

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 قلی زاده با اشاره به 14 مهرماه 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 ســالمت مردم را تامین می کند، گفــت: وظیفه نیروهای 
دامپزشــکی ارائه خدمات مختلف در زمینه سالم سازی و واکسینه 

کردن دام و طیور در راستای سالمت جامعه است.
مدیر شبکه دامپزشکی شهرســتان مالیر در گفت وگو با فارس با 
اشــاره به وجود 9 داروخانه دامپزشــکی افزود: این داروخانه ها 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.
قلی زاده با اشاره به وجود یک مرکز واکسیناسیون دام و طیور نیز در 
مالیر تصریح کرد: در حال حاضر 18 نفر در بخش دولتی و 40 نفر 
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.

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 مدیران دولتي فرماندهان سپاه و سکان داران عرصه تولید 
و اقتصاد به میزباني رئیس شرکت شهرک هاي صنعتي استان در سالن 
همایش شــهرک فناوري اســتان گردهم آمدند تا براي نجات اقتصاد 
استان همفکري کنند که شــاید بتوانند از همه پتانسیل ها و نیروهاي 
بالقوه براي مقابله با جنگ اقتصادي استفاده کنند و مردم را از این برهه 

و تنگنا نجات دهند.
فرمانده ســپاه انصارالحسین )ع( استان  در همایش جهادگران عرصه 
تولید و صنعت اســتان که در سالن همایش شــهرک فناوری استان 
برگزار شــد  این همایش را فتح بابي دانســت برای تقویت روحیه 
جهادی که با حضور فرماندهان تولید و اقتصادي استان تشکیل شده 

است. 
مظاهر مجیدي گفت: این گردهمایي بهانه اي اســت تا بسیج، سپاه ، 
نیروهاي دولتي و اجرایي کشور با همفکري هم براي مقابله با جنگ 

اقتصادي و استفاده از پتانسیل جوانان چاره اندیشي کنند .
در ادامه این همایش معاون نیروی  انســاني استاندار همدان حضور 
دولت در کنار سپاه و بسیج را بسیار با ارزش دانست که با همفکري 

هم مي توانند جامعه را از این بحران نجات داد.
محمود قیاسي گفت: ما باید بتوانیم با استفاده از پتانسیل هاي موجود 
جامعــه  خود را از این تهاجم اقتصــادي نجات دهیم و این را باور 
کنیم که ایراني با اســتعدادترین و توانمندترین است. پس از امروز 
دست به دست هم  می دهیم تا با استفاده از فنون تکنولوژي و خلق 
صحنه هاي ایثار و جهاد، رشادت هاي زمان جنگ را در جبهه اقتصاد 
به منصه ظهوربرسانیم  تا با سربلندي از این پیچ تاریخي گذر کنیم.
در ادامه ، مســئول بسیج کارگري سپاه اســتان، در باره اهداف این 
همایش گفت: در نظر داریم براي شروع کار زمینه توسعه پایگاه هاي 

مقاومت در مراکز تولید رامهیا کنیم .  
ابوالفضل برات زاده افزود: در اســتان 300 کارخانه داریم که امکان 
ایجــاد پایگاه مقاومتی رادارند اما در 20 درصد از این فضاها پایگاه 
بسیج فعال اســت. تصمیم داریم در همه آنها پایگاه مقاومت ایجاد 

کنیم.
وي تحلیــل وضعیــت کنونــي جمهــوري اســالمي ایــران از لحــاظ 
ــام  ــات مق ــر منوی ــرور ب ــي و م ــرایط فعل ــگ اقتصــادي در ش جن
ــتگاه هاي  ــن دس ــجام بی ــل و انس ــاد تعام ــري و ایج ــم رهب معظ
ــع و فرماندهــان اقتصــادي، آشــنا شــدن  ــان صنای مرتبــط و صاحب
مدیــران بــا مأموریت هــاي بســیج کارگــری را از اهــداف همایــش 

را از دیگــر اهــداف همایــش برشــمرد.
ــت 52  ــز از فعالی ــتان نی ــران اس ــالمي کارگ ــوراي اس ــس ش  رئی
درصــد جمعیــت کارگــري در کشــور خبــر داد و افــزود: 42 
میلیــون نفــر از جمعیــت ایــران را کارگــران تشــکیل مي دهنــد کــه 
اگــر از ایــن جامعــه غافــل شــویم، آســیب جــدي مي بینیــم؛ زیــرا 
کــه امــروزه کارگــران مــا همــه از تحصیــالت عالیــه برخوردارنــد.

محمدرضــا محســني گفــت: در ســال 97 از ســوي شــوراي 
ــده  ــن ش ــاال تعیی ــه ب ــون ب ــران 2 میلی ــوق کارگ ــي کار، حق عال
ــه  ــي ب ــود ول ــون و 400 مي ب ــک میلی ــد ی ــا بای ــي آنه ــه دریافت ک
ــدي  ــش 70 درص ــا کاه ــه ب ــکالت ارز و دالر در جامع ــل مش دلی
حقــوق کارگــران مواجــه شــدیم کــه کارگــران مــا امــروز بــا 900 
هــزار تومــان زیــر خــط فقــر زندگــي مي کننــد و امیــد اســت بــا 
همفکــري تیــم دولــت و ســپاه و بســیج مشــکالت اقتصــادي را از 

ــم. ــردم برداری ســر راه م
در ادامه مسئول سازمان بســیج کارگري کشور برون رفت از تنگناي 

اقتصادي جامعه را مستلزم هم افزایي همه نهادهاي کشور دانست.
ــز  ــر و عج ــاي فق ــمن را الق ــه دش ــرد حرب ــین رعیتي  ف امیرحس
ــن  ــا ای ــه ب ــراي مقابل ــاز اســت ب بیــن مــردم دانســت و گفــت: نی
ــان اســتفاده کنیــم و  ــاک اقتصــادي از ظرفیــت جوان حملــه خطرن
ــختي هاي  ــر س ــران در براب ــت ای ــیم مل ــته باش ــکي نداش ــچ ش هی

ــدند. ــروز ش ــن پی ــر از ای بزرگ ت

 نماینده مردم همدان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: ساماندهی طرح جمع آوری 
امامزاده محسن)ع( همدان  فاضالب محور 

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 
آبفار،  و شهرســازی، مدیرعامل شــرکت 
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 8 هزار نفر 

از این امکانات بهره مند خواهند شد، افزود: 
برای تکمیل این پروژه 140 میلیارد 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 

الزم مشکل فاضالب روستاهای باالی سد 
مرتفع خواهد شد.

سـرقت
 در استـان 
 30 درصد 
کاهش یافت 
 فرمانده انتظامی استان همدان از کاهش 
30 درصدی ســرقت های استان همدان در 
6 ماه نخســت امسال در مقایسه با سال قبل 

خبر داد. 
بخشــعلی کامرانــی صالــح در نشســت 
هم اندیشــی معتمــدان پلیــس و تقدیر از 
آنان اظهار داشــت: پلیس مردم را سرمایه 
اصلی خود در حفــظ و ارتقای و افزایش 
احســاس امنیت در جامعه می داند 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 نشست های 
هم اندیشــی پلیس با آنان هم همسو با این 

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 
40 نفری شــورای معتمدان و نمایندگان 
افزود:  اقشار  هیات های حسینی همدان و 
پلیس معتقد اســت که هم افزایی توان با 
از ظرفیت مردم خواهد داشت  بهره مندی 
و به این دلیل هم همیشه برای خنثی سازی 
توطئه هــای دشــمن از این تــوان بالقوه 
اســتفاده کرده اســت و نیروی انتظامی را 
نیروی مردمی و برخاســته از آحاد جامعه 

می داند.
 پليس هيچ اغماضی در برخورد با 

هنجار شکنان جامعه ندارد 
رئیس عقیدتی سیاســی فرماندهی انتظامی 
اســتان همدان نیز با بیــان اینکه خانواده ها 

در برابر گرایش جوانان و نوجوانان به مواد 
مخدر هوشــیار باشــند، گفت: پلیس هیچ 
اغماضی در برخورد با هنجار شکنان جامعه 

ندارد. 
حجت االســالم محمدصــادق جوشــقانی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس هیــچ اغماضــی 
در برخــورد بــا هنجار شــکنان جامعــه 
ــواردی از  ــا م ــر کج ــت و ه ــته اس نداش
بی حجابــی را داخــل خــودرو مشــاهده 
ــوان جــرم مشــهود برخــورد  ــه عن کــرده ب
کــرده اســت، اظهــار داشــت: خــودرو 
چهــار دیــواری و اختیــاری نیســت و 
و  می شــود  محســوب  عــام  مــال  در 
خانواده هــا بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه 
داشــته باشــند تــا هنجارهــای جامعــه 
ــی  ــوارد اخالق ــود و م ــظ ش ــالمی حف اس

ــود. ــه نش ــده گرفت نادی

ساماندهی طرح جمع آوری فاضالب محور 
امامزاده محسن)ع( همدان شروع شد

بین المللی   بیست و پنجمین جشــنواره 
تئاتــر کودک و نوجــوان 29 آبان تا 4 آذر 

1397 به میزبانی همدان برگزار می شود. 
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 درویش نژاد، با اشــاره به اینکه 
باید جمع بین گیشــه و اندیشه را در نظر 
گرفته و اعتدال را رعایت کنیم عنوان کرد: 
جامعه ای پیشرفت می کند که درهای سینما 
و ســالن های 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 متن های تخصصی و پز 
روشنفکری نمی توان مردم را به سالن های 

نمایش آورد.
درویش نژاد گفت: انجمن هنرهای نمایشی 
می تواند نقش بازوی توانمند در برگزاری 

برنامه های مختلف را داشــته باشد ضمن 
اینکــه واگــذاری امور به اهالــی نمایش 
و مشــارکت در برگزاری جشــنواره ها از 

دغدغه های جدی این اداره کل است.
بیســت و پنجمین  اســت،  گفتنــی 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر کــودک و 
نوجــوان 29 آبــان تــا 4 آذر 1397 بــه 
دبیــری مریــم کاظمــی و میزبانــی همــدان 

می شــود. برگــزار 

جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان  
 ٢٩ آبان برگزار می شود

یادداشت ميهمان

رابطه دو سویه حاشیه نشینی 
و افزایش جرم

 حاشیه نشــینی بــه عنوان یک 
معضل اجتماعی عالوه بر تحمیل 
هزینه هــای زیــاد بــه جامعه، از 
نظر امنیتــی نیز زمینه ســاز بروز 
که  اســت  متعددی  آســیب های 
بی توجهی بــه این معضل موجب 

افزایش نرخ جرم می شود.
افراد  بیشــتر  نشــین ها  حاشــیه 
تهی دست و فقیر جامعه هستند که 
به دلیل فقر به اســکان در حاشیه 
شهرها تن می دهند. حاشیه نشینی 

را می توان اسکان غیررسمی گروهی از افراد در کنار شهرهای بزرگ 
تعریف کرد که بیشتر به صورت شهرک نشینی و آلونک نشینی 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 حاشیه نشینی هستیم.
عمده دلیل حاشیه نشــینی را می توان وضعیت نامناســب اقتصادی 
دانست به نحوی که حاشیه نشینان به دلیل ضعف مالی، قوانین جامعه 
را در حوزه هــای مختلف نادیده می گیرنــد. در این رهگذر می توان 
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 می شود را مثال زد.
عمده عوامل بروز حاشیه نشــینی را می توان توزیع ناعادالنه ثروت و 
درآمد در جامعه، بیکاری و در نتیجه فاصله طبقاتی دانست. عواملی 
نظیر ضعــف مدیریت در حوزه مســکن و پیش بینی نکردن فضای 
مسکونی کافی برای اقشــار کم درآمد، نبود امکانات رفاهی الزم در 
روستاها، خشکسالی و کم آبی، کشــاورزی نامناسب و غیرمدرن و 
در نتیجه مهاجرت روســتاییان به شهر نیز در گسترش حاشیه نشینی 

موثر هستند.
فقــر فرهنگــی و تأثیرپذیــری افــراد کم بضاعــت از تبلیغــات 
ــی  ــات فرهنگ ــف در اقدام ــزرگ، ضع ــهرهای ب ــب در ش نامناس
عوامــل  دیگــر  از  فرهنــگ  متولــی  دســتگاه-های  توســط 
حاشیه نشــینی اســت. عوامــل دیگــری نیــز در بــروز ایــن معضــل 
اثرگــذار هســتند امــا بــه جــرأت مــی تــوان گفــت عمــده عامــل 
ــا در  ــت. ام ــی اس ــادی و فرهنگ ــر اقتص ــینی فق ــی حاشیه نش اصل
ــود دارد  ــه وج ــی ک ــارض فرهنگ ــر تع ــالوه ب ــینی ع حاشیه نش
ــث  ــن، باع ــر نحــو ممک ــه ه ــد ب ــل کســب درآم ــی مث موضوعات

ــود. ــهرها می ش ــیه ش ــددی در حاش ــم متع ــروز جرای ب
گزارش های 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 
بی نظم، کاهش تمایل به تحصیل و افت تحصیلی، فقدان بهداشــت 
الزم، زمینه آســیب های اجتماعی را فراهم کرده و تخلف و جرم را 

افزایش می دهد.
در حاشیه نشــینی شــاهد تهدیــد امنیــت هســتیم؛ امنیتــی کــه 
ــمار  ــه ش ــهروندان ب ــه و ش ــی جامع ــای اساس ــی از اولویت ه یک
ــدار در  ــوب و پای ــت مطل ــاد امنی ــرای ایج ــن رو ب ــی رود از ای م
ــده  ــود آورن ــل بوج ــه ها و عوام ــردن ریش ــرف ک ــه، برط جامع
ــک  ــدون ش ــت. ب ــر اس ــرورت انکارناپذی ــک ض ــینی ی حاشیه نش
ــدازه ای نیســتند  ــه ان نیروهــای امنیتــی و انتظامــی از نظــر کمــی ب
کــه بتواننــد تمــام شــهرها را پوشــش دهنــد و ایــن توقــع و انتظــار 

بجــا و درســت نیســت.
ــاد و  ــن اعتق ــر ای ــان ب ــران و جامعه شناس ــه صاحب نظ ــی هم وقت
بــاور هســتند کــه حاشیه نشــینی از عوامــل عمــده و اصلــی بــروز 
ناامنــی و آســیب های اجتماعــی و نهایتــًا افزایــش جــرم و تخلــف 
اســت، ضــرورت دارد تــا مســئوالن بــه صــورت خــاص و ویــژه 

بــا ایــن پدیــده مقابلــه کننــد.
ــق  ــق حاشیه نشــین، مناط ــت مناط ــوان گف ــیر می ت ــن تفاس ــا ای ب
ــه  ــاکن در آن ب ــراد س ــه اف ــتند ک ــهر هس ــراف ش ــین اط فقرنش
ــه  ــر فرهنگــی و اقتصــادی نتوانســتند از اقتصــاد جامع ــل فق دلی
ــی  ــی مال ــل ناتوان ــه دلی ــوند و ب ــد ش ــل بهره من ــور کام ــه ط ب
و پاییــن بــودن ســطح ســواد، درگیــر حاشیه نشــینی شــده 
ــه  ــش ب ــده اند و گرای ــف ش ــرم و تخل ــکاب ج ــتعد ارت و مس
ســمت ناهنجــاری مشــکالتی را از نظــر امنیتــی و انتظامــی 

کرده اســت. ایجــاد 
ــعه  ــارم توس ــه چه ــه برنام ــد »ج« الیح ــاده 154 بن ــاس م ــر اس ب
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی، دولــت موظــف بــه شناســایی 
نقــاط آســیب پذیــر و بحــران زای اجتماعــی در حاشــیه شــهرها و 
ــی،  ــی- حقوق ــتغال، مشــاوره اجتماع ــی، اش ــای اجتماع حمایت ه

ــت. ــاد شده اس ــق ی ــی در مناط ــتی و درمان بهداش
ــری از  ــرای جلوگی ــد ب ــررات جدی ــن و مق ــع قوانی ــا وض ب
ــهرها،  ــاختار ش ــیه نشــینی، ایجــاد تحــول اساســی در س حاش
توانمندســازی افــراد ضعیــف، ایجــاد فرصــت شــغلی بــا 
ــیه ای و  ــق حاش ــرمایه گذاری در مناط ــه س ــراد ب ــویق اف تش
فرهنگــی،  آموزش هــای الزم در حــوزه  ارائــه  نهایــت  در 
اجتماعــی  آســیب های  از  می تــوان  حقوقــی  و  اجتماعــی 
را  آنهــا  یــا  و  کــرد  جلوگیــری  حاشیه نشــینی  از  ناشــی 

کاهــش داد.

بخشعلی کامرانی صالح 
فرمانده انتظامی استان همدان
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"خانه  تکانی" در دولت؛ روحانی 4 وزیر جدید به 
مجلس معرفی می کند

 حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور، 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.

گزینه های رئیس جمهور برای وزارت صنعت قطعی نشده است. برخی می گویند 
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 رئیس جمهــور تصمیــم دارد برای این وزارتخانــه گزینه جدیدی را به 

مجلس معرفی کند.

 رئیس جمهور تعامل خود را با مجلس افزایش دهد
 یک عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشــور، گفت: تعامل  رئیس 
جمهور با جریانات سیاســی تاثیر مثبتی در وحدت جامعه داشته و قطعا به نفع 

فضای سیاسی کشور است.
عبدالرضا هاشم زایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دیدار اخیر آقای روحانی 
با طیفی از اصالح طلبان، بیان  کرد: این دیدارها خوب است، اما  رئیس 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 ادامه  تصریح کرد: شهر تهران که پایتخت کشور است، 30 نماینده دارد، 
اما تا به حال دیداری با آقای روحانی نداشته اند. دیداری که انجام شد می تواند 

شروع تعامالت هر چه  بیشتر باشد.

یکجانبه گرایی آمریکا در محکمه ظریف
 وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی 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.

 دولت آمریکا قصد دارد علیه چند تن از 
کارمندان بانک »استاندارد چارترد« انگلیس 
به اتهــام دور زدن تحریم های ایران اعالم 

جرم کند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
وب سایت »فایننشــال  تایمز« 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 

ســابق این بانک به اتهام روابط تجاری با 
شــرکت های ایرانی و نقــض تحریم های 

آمریکا اعالم ُجرم کند.
بــه نوشــته »فایننشــال تایمــز« هنــوز 
ــکا  ــه دادســتانی آمری مشــخص نیســت ک
تصمیــم خــود را اجرایــی کنــد. امــا اگــر 
ــی  ــد، یک ــی بزن ــن اقدام ــه چنی ــت ب دس
از بی ســابقه ترین اقداماتــی اســت کــه 
ــض  ــت نق ــه عل ــک ب ــک بان ــدان ی کارمن

تحریم هــای آمریــکا محاکمــه شــوند.
هفتــه گذشــته نیــز وب ســایت »بلومبــرگ« 
از احتمــال جریمــه 5/1 میلیــارد دالری این 
ــل نقــض  ــه دلی ــزرگ انگلیســی ب ــک ب بان
تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران  پــس از 
ــرد  ــتاندارد چارت ــر داد. اس ــال 2007خب س
بانک هــای  بزرگتریــن  از  یکــی  کــه 
انگلیــس بــه شــمار مــی رود، پیــش از 
ایــن، 667 میلیــون دالر جریمــه بابــت 

ــازه زمانــی  نقــض تحریم هــای ایــران در ب
قبــل از ســال 2007 پرداختــه اســت. پــس 
ــال  ــاره احتم ــه درب ــار اولی ــار اخب از انتش
جریمــه 5/1 میلیــارد دالری ایــن بانــک از 
ســوی آمریــکا، ســهام آن در بــازار بــورس، 
واشــنگتن  کــرد.  ســقوط  درصــد   3/3
همچنیــن تهدیــد کــرد هــر کشــوری کــه 
ــا  تحریم هــا علیــه ایــران را نقــض کنــد، ب

ــد. ــد ش ــرو خواه ــای آن روب پیامده

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

هنوز احزاب فراگیر و تاثیرگذار 
در سیستم اداری نداریم

شبنم طهماسبی «

 ماجرای رکود تحزب در ایران زیاد پیچیده نیســت و گره های کور 
آن در پژوهش های علمی مشخص و باز شده اند اما با وجود این گویی 
علل آن به قدری ریشه ایی 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 ســده اخیر و حتی در حال 

حاضر است.
گاهی کارکردهای حزبی خود را برای پیشرفت و آبادانی کشور و احترام 
به عقاید و افکار مردم قرار می دهند 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 
می کنیم متوجه می شویم که کارکردهای متفاوتی داشته اند 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 داده اند .
جریانات سیاســی در ایران و احزاب وابســته به آن گاهی از اتحاد و 
وحدت برخوردار بوده اند و به مقصود خود دست یافته اند گاهی هم بر 

اثر اختالفات در عقاید ناکام مانده اند.
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 می شود تحزب به معنای واقعی شکل بگیرند .
به اعتقاد حمید خاورزمینی حزب یک پدیده بی عیب و نقص نیســت، 
حزب یک پدیده مدرن است که دارای ویژگی منحصر به خود می باشد 
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  فرهنگ سیاسی جامعه ایران فردگرایی 
است این فرهنگ سیاسی از سطوح مدیریت شروع می-شود تا الیه های 
پاییــن عمومیــت دارد این فرهنگ مانع شــکل گیری کارهای جمعی 
می شود اگر به 70 سال گذشته بنگریم می بینیم که فرهنگ جامعه مبتنی 
برحاکمیت ایالت و عشــایر در ایران بوده این رســوب فرهنگی مانع 
شکل گیری تحزب در ایران می شود 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 داشته باشیم.
دومین مانع شکل گیری احزاب، عدم تمرکز قدرت است که این تمرکز 
در طول تاریخ اجتماعی وجود نداشته اســت. ســومین عامل هم تفکر 
شخصی و سلیقه  ای است که این تفکر حاکم باعث می شود، شگل گیری 

حزب در استان به حاکمان استان بستگی داشته باشد.
چهارمین عامل سیاســت گریزی در ایران اســت که مــردم از قدیم از 
سیاست یک ترس داشــتند و کوچکترین خطا در آنها سبب ترسیدن 

آنها می شده است.
وی عامل دیگر را موانع قانونی مطرح کرد که باعث می شــود احزاب 
فعالیت نداشته باشند مثال در کمیســیون ماده 10 احزاب مالک حزب 
مشــخص نشده است و این عامل سبب می شــود که احزاب وابسته به 
دولت شــود در صورتی که در نظام های مدرن دولت از درون احزاب 
برخاستند و این عامل سبب می شود که فعالیت احزاب فقط به انتخابات 

محدود شود .
عامل آخر که مانع شــکل گیری احزاب می شود از دیدگاه  رئیس خانه 
احزاب همدان عملکرد ضعیف احزاب است این واقعیتی است که باید 
اعتراف کرد که از زمان شکل گیری 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.

 FATF  توسط گروه جی 7 ساخته 
شــد؛ گروه G7 همان G8 سابق است 
توسط اجماع  کشورهایی 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 آن ها تبادل نظر در 
مورد مســائل بین الملل برای پیدا کردن 
 FATF .راه کارهای مفیــد و مؤثر بود
دهه ها قبل راه اندازی شــده است، نهاد 
بین المللــی FATF قوانینــی را برای 
عضویت کشــورهای مختلف به وجود 
آورده اســت و بعد از برجــام به ایران 
مهلت داده شــد کــه در این نهاد عضو 
FATF  آغشته به مسائل سیاسی  شود. 
است در این نهاد، حمایت از گروه های 
تروریستی  فعالیت های  مصداق  مقاومت 

است.
اقتصاددانان ایران با بیان اینکه مشــکل 
اساسی در نگرش موافقان و مخالفان این 
قرارداد کمک به جنبش های آزادی بخش 
فلســطین برای مبارزه با رژیم اشغالگر 
قدس و کمک به گروه های مقاومت نظیر 
حزب ا... لبنان و گروه های مقاومت یمن 
که یکی از آرمان های انقاب اســامی 
است، حمایت  از فعالیت تروریستی تلقی 
می شود. پیوســتن به FATF  آغشته به 
مسائل سیاسی بوده و فقط جنبه اقتصادی 
ندارد و باید به این موارد توجه بســیار 

جدی داشت.
در پیرامــون تصویب fatf  بــا  امیر 
خجســته نماینده همدان، فامنین مجلس 
شورای اسامی و محمد کاظمی  نماینده  
مایر مجلس شــورای اســامی گفتگو 

کردیم که در ادامه می خوانید.
با  خجســته  صريح  مخالفــت   

fatf تصويب
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
 fatf مجلس شورای اســالمی در رابطه با
و الحــاق ایران به آن که در جلســه علنی 
روز یکشــنبه مجلس، به تصویب رســید 
گفــت: در fatf مواردی 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 می کنند 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 اســالمی 

ایــران در ارتباط با الیحــه الحاق ایران به 
کنوانسیون مبارزه تأمین مالی تروریسم، در 
صورت پذیرفتن آن هــم هیچ تضمینی از 
طرف FATF برای اســتفاده و بهره گیری 
  FATF از روابــط و عضویت ایــران در
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 کاماًل 
به تعهدات خود عمل کرده است اما آمریکا 

عمل نکرد.
وی همچنین گفت: هر چند لوایح مرتبط با 
FATF به 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 می کنند، اگر 
چه در ظاهــر آن هدف را اعالم می کنند و 
موضوع  آن شفافیت اطالعات و جلوگیری 
از تأمین مالی تروریســم است اما واقعیت 

خیلی متفاوت از این است.
خجســته بیان کرد:. در بحث پولشویی و 
شفاف ســازی می توانیم 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 می توانیم 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 می توانیم 
افزایش دهیم و همه اینها با افزایش نظارت 

و پیگیری های مجلس و همچنین عملیات 
اجرایی آن توســط دولت می تواند پیگیری 
شــود. اما نگرانی از زمانی شروع می شود 
که مرتبط با کنوانسیون است و آن موضوع 
کنوانســیون تأمین مالی مبارزه با تروریسم 

است.
ــن  ــه ای ــه ب ــوری ک ــزود: 37 کش  وی اف
کنوانســیون ملحــق شــده کشــورهایی 
ــود  ــا اقتصادشــان بهب ــه تنه ــه ن هســتند ک
ــده اســت  ــم ش ــر ه ــه ویران ت ــه بلک نیافت
ومــا بایــد بــه فکــر اجــرای اقتصــاد 
مقاومتــی باشــیم. ولــی بــا وجــود ناظــران 
مثــل عربســتان و اســرائیل کــه کســی 
ــدارد عربســتان یکــی از  ــا شــک ن در دنی
حامیــان تأمیــن مالــی تروریســم در منطقــه 
 FATF اســت اعتمــاد کــرد، بــا تصویــب
می شــود  آســیب-پذیر  مــا  اطالعــات 
ــف آن  ــردم و مســولین مخال ــا م ــه قطع ک
ــدارد  ــی ن ــچ تضمین ــه هی هســتند چــرا ک
بــا  ارتباطــی  گونــه  هیــچ   FATF و 

نــدارد. تحریم هــا 
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
 FATF :مجلس شورای اسالمی ادامه داد
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 
FATF هیــچ گونه بهره مندی به دســت 
نمی آوریم 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 می شود چرا که اولین جایی 
که امریکا و متحدانش به ما فشار وترد می 
 FATF کنند تا به اهدافشون برسند همین

است.
 کاظمی؛ بــا تصويب fatf موافق 

هستم
نماینده مجلس شورای اسالمی مردم مالیر 
که موافق تصویب FATF اســت گفت: 
لوایــح مرتبط با پولشــویی و cft که 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 می تواند خیلی متفاوت باشــد. گاهی 
پول شــورها پا را فراتر می گذارند که این 
طرح هماهنگی و مقابله با پولشویی است. 
کاظمی ادامه داد: قانون پولشــویی داخلی 
ربطی به قانون بیــن المللی ندارد، کارکرد 
FATF درباره 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.   

جنجال FATF بر سر چیست؟ 
FATF مخالفت رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد با ■

■ کاظمی: FATF برای کنترل وجوهی است که منشا مشکوکی دارند

در اجرای قانون کارگیری بازنشستگان:
54 مدیر وزارت کشور از سمت خود 

کناره گیری می کنند
 54 نفر 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،گفت: 14استاندار، 11 معاون استاندار، 
5 فرماندار، 12 نفر از مدیران در ستاد وزارت کشور و 12 نفر هم در 
ستاد 31 استانداری 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 1395 تصویب 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 95 استثنائاتی برای 
شمولیت در این قانون پیش بینی شده بود که بر اساس این استثنائات 

در مجموعه وزارت کشور سر جمع 54 نفر 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 54 نفر 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 14 استان را حداکثر در 2 جلسه 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 14 استانداری 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 
نبسته ایم. 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 
گفت وگو با »لیز دوِست« Lyse Doucet خبرنگار ارشد بین المللی 
شــبکه بی بی سی در نیویورک به پرســش های 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 بین المللی، 
قوانین بین المللی 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 قطعنامه ای 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 بین المللی خواهد بود.

پیامک های تهدید آمیز به نمایندگان 
در مورد CFT ادامه دارد

 عضو فراکســیون امید مجلس گفت: پیامــک های تهدید آمیز به 
نماینــدگان در مورد تصویب الیحه CFT همچنــان 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 CFT به 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.

 نخستین روز جلسات استماع شفاهی 
ایران علیــه مصادره  بررســی شــکایت 
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 

تحریم هــای آمریکا و نقض پیمان مودت 
ســال 1955، دیوان 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 

بین المللی دادگســتری، رکن قضایی ملل 
متحد، طــی اعالمیه مطبوعاتی شــماره 
2018/28 مــورخ 22 ژوئن 2018 ) اول 
تیر ماه 1397( اعالم نمود جلسه استماع 
علنــی در پرونده برخــی از اموال ایران 
)جمهوری اســالمی ایــران علیه ایاالت 
متحده امریکا( از تاریخ دوشنبه، هشتم تا 
جمعه دوازدهم اکتبر 2018 )16 الی 20 

مهرماه 1397( برگزار خواهد شد.
جلسات امروز به دفاعیات هیأت آمریکایی 

اختصــاص دارد و در دو نوبــت صبــح 
)11:30 الی 14:30( و بعد از ظهر )16:30 

الی 18:30( تشکیل 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.

جلسه دادگاه شکايت مالی ايران از آمريکا در الهه آغاز شد

اعالم جرم آمریکا علیه کارمندان یک بانک انگلیسی 
به اتهام دور زدن تحریم های ایران

ایران یک بازار عظیم است
 یک استاد اقتصاد در دانشگاه ناتینگهام می گوید 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 علی رغم تحریم های آمریکا با آندرئاس بیئلر، استاد 

دانشگاه ناتینگهام گفتگویی انجام داده"است.
اســتاد اقتصــاد در دانشــگاه ناتینگهــام می گویــد:" مقامــات 
ــده  ــع ش ــای وض ــد تحریم ه ــم گرفته ان ــز تصمی ــی نی انگلیس
توســط دولــت دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا بــر ضــد 
ــران  ــق هســته ای ای ــنگتن از تواف ــس از خــروج واش ــران را پ ای
ــع  ــز مناف ــر چی ــش از ه ــه پی ــد چــرا ک ــده بگیرن ــام( نادی )برج

ــتند." ــده هس ــور تعیین کنن ــر کش ــادی ه اقتص
ــم  ــازار عظی ــک ب ــران ی ــزود: "ای ــی اف ــر انگلیس ــن تحلیلگ ای
اســت و پــس از امضــای توافــق هســته ای ایــران در ســال 2015 
بســیاری از شــرکت ها تعامــالت و تبــادالت تجــاری خــود را بــا 
ایــران از ســرگرفتند. انگلیــس نیــز همانند بســیاری از کشــورهای 
ــا نقــض  ــکا ب دیگــر بســیار نگــران رویکــردی اســت کــه آمری

توافــق هســته ای ایــران در پیــش گرفته"اســت."
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نيش و نوش

یادداشت

تسهیل درمان برای "روستاییان" و "عشایر"
 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 3384 پزشک 
متخصص و فوق تخصص در 246 بیمارستان در 238 شهر کمتر توسعه یافته و محروم حضور 
دارند و همگی آنها در بیمارستان های دولتی تمام وقت شده اند تا خدمات درمانی را به مردم 
این مناطق ارائه کنند.قاسم جان بابایی 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 20 هزار نفر که دارای دفترچه بیمه روستایی هستند 
و سایر افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان های مشمول برنامه مراجعه می کنند، تنها 

پنج درصد از هزینه خدمات درمانی را از جیب شان و به عنوان فرانشیز می پردازند.

خانواده ها پول نقد به مدرسه ندهند
 مشــاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح حساب یکپارچه مدارس 
گفت: خانواده ها را ملزم و از آنها درخواســت می کنیم که پول نقد به مدارس نبرند؛ 
مدیران نیز طبق قانون ملزم هســتند از طریــق درگاه الکترونیکی پرداخت و دریافت 
داشته باشند. 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 دانش آموز، 
کد مبلغ فعالیت فوق برنامه و کد مدرسه است آماده شده است.مشاور وزیر آموزش و پرورش 
با بیان اینکه مبالغ واریزی برای هر فعالیت در قالب پیامی به اولیاء گزارش داده می شود گفت: 
در حال برنامه ریزی برای استقرار طرح حسابداری مدرسه هستیم و تالش می کنیم شرایطی را 
فراهم کنیم که اگر دانش آموزی پول واریزی بیشتری داشت برای سال آینده اش ذخیره شود.

مردان و زنان ایرانی بلندقدتر شده اند
 سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مردان ایرانی طی 100 
سال گذشته 16.5سانتی متر و زنان ایرانی 11.2  سانتی متر افزایش قد داشتند و میانگین قد 
ایرانیان به طور متوسط 12.8 سانتی متر افزایش یافته است. به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی 
درباره قد مردان و زنان ایرانی گفت: متوسط قد شاخصی برای بررسی تغذیه و بهداشت 
مردم اســت.  طبق مطالعات بین المللی معتبر، در جوانان 18 ساله ای که حدود 100 سال 
پیش به دنیا آمدند، مردان 157 سانتی-متر و زنان 148  سانتی متر قد داشتند. در آن سال ها 
قد مردان و زنان ایرانی رتبه 181 و 159 در جهان بود. وی افزود: متوســط قد مردان و 
زنان ایرانی در انتهای قرن بیســتم به ترتیب 173.6 و 159.8 رسید و به این ترتیب رتبه 

قد مردان و زنان ایرانی در  این بازه زمانی به 67 و 88 بین 192 کشور دنیا رسیده است.

نکته بهداشتدانشگاه

٢٩ عالمت پرکاری "تیروئید" 
 "پــرکاری تیروئیــد" بــه دلیــل غلبــه صفــرا و خشــکی ایجــاد می شــود و ایــن امــر 
موجــب بــاال رفتــن فعالیــت تیروئیــد می شــود لــذا بــرای درمــان آن اصــالح 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، اســهال های مکــرر، بــروز اختــالالت روانــی، بــروز 
ــهوت  ــاد، ش ــتهای زی ــب، اش ــش قل ــب، تپ ــان قل ــداد ضرب ــش تع ــترس ها، افزای اس

زیــاد، پوســت ضخیــم و تیــره شــدن پوســت.
بــرای درمــان پــرکاری تیروئیــد ابتــدا بایــد بــا اصــالح تغذیــه و تــرک 
ــک  ــای خن ــاژ روغن ه ــرد؛ ماس ــاز ک ــک آغ ــرم و خش ــدت گ ــای به ش غذاه
بــر تیروئــد ماننــد گل بنفشــه و نیلوفــر نیــز بــرای درمــان ایــن بیمــاری بســیار 

ــت. ــد اس مفی

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 
دانشگاه آزاد اعالم شد

 جزئیــات و زمــان ثبت نام پذیرفته شــدگان دوره دکتری تخصصــی بدون آزمون 
)استعدادهای درخشان( سال 1397 دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.

به گزارش ایسنا، نتایج دوره دکتری تخصصی بدون آزمون ) استعدادهای درخشان( سال 
1397 دانشــگاه آزاد اسالمی در سامانه اعالم نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به 

آدرسwww.azmoon.net قابل مشاهده است.
پرونده همه پذیرفته شــدگان برای احراز صالحیت های عمومی تحت بررسی است و 
نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صالحیت های عمومی سازمان مرکزی دانشگاه به 
اطالع محل های دانشگاهی خواهد رسید.با توجه به اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی 
و بررسی صالحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعالم رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود 

و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است.

کاهش یافتن روند کمبود اقالم دارویی
 ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: با وجود پیش بینی افزایش روند کمبود اقالم 
دارویی برای شــهریور و مهر ماه، خوشــبختانه اقدامات خوب وزارتخانه این روند را 

کاهش داد.
ایرج حریرچــی  ادامه داد: در ســال های 90، 91 و 92 پرداختی از جیب مردم افزایش 
پیدا کرده بود و همین مســئله باعث بهره وری کمتر از خدمات بهداشــتی درمانی بود،  
خوشــبختانه بعد از طرح تحول میزان پرداختی از جیب مردم به 35 درصد کاهش پیدا 
کرده اســت و این یکی از مهمترین  دســتاوردهای  وزارت بهداشت و دولت محسوب 
می شــود.وی در خصوص تعرفه برای سال آینده گفت: با توجه به پیش بینی های انجام 
شده و شرایط اقتصادی کشور سازمان نظام پزشکی و اکثر انجمن های پزشکی معتقدند 
که امسال احتمال تغییر در دستمزد ها ممکن نیست و فقط مسئله مهم افزایش پشتیبانی 
و ضمنی  مانند مراکز درمانی و بیمارســتان ها به دلیل گرانی موادغذایی  مسائلی را ایجاد 

کرده است.

شکوه هایمان را کجا پست کنیم
مهدي ناصرنژاد «

 سه شنبه 17 مهرماه مصادف با هشــتم اکتبر، روز جهاني »پُست« 
نامگذاري شــده است و ایران و جهان با یادآوري چنین روزي وجود 
و حضور یکي از قدیمي ترین ســازمان هاي خدمات بشــري را ارج 

مي نهند.
بدون شک پُست کهن ترین و شاید نخستین تشکل خدماتي است که 
در جوامع بشري شــکل گرفته و تأسیس شده است. از آغاز تأسیس 
پســت در ایران حدود یکصد ســال مي گــذرد، در حالیکه چاپار و 
چاپارخانه و فعالیت مردان سوارکاري که براي ردوبدل کردن یک پیام 
و مرسوله در کانون لشکریان یا دارالحکومه ها و فرماندهي تشکیالت 
رســمي کشورمان، همواره آماده و پا در رکاب بودند، ریشه در تاریخ 

چند هزار ساله این مرزوبوم دارد.
ــت  ــهري اس ــا ش ــت و تنه ــران اس ــهر ای ــن ش ــدان کهن تری هم
ــذاري  ــه« نامگ ــه »چاپارخان ــه اي ب ــان و منطق ــم خیاب ــه از قدی ک
ــکیالت  ــود تش ــر وج ــکان بیانگ ــام و م ــن ن ــت و ای ــرده اس ک
ــي کاال و  ــر جابه جای ــت در ام ــراي فعالی ــازمان یافته ب ــم و س منظ
ــر دیرینگــي پســت در  مســافر و مرســوله هاي پســتي اســت و ب
ــم  ــز برغ ــک نی ــد. هم این ــت مي کن ــان دالل ــي انس ــام اجتماع نظ
ــي مرســوله هاي  ــاي ارتباطــات و جایگزین پیشــرفت شــگرف دنی
پیام هــاي  بــا  نامه نگاري هــاي رســمي و شــخصي  پســتي و 
ــي  ــم در خیل ــوز ه ــت هن ــن پس ــان، ولیک ــک در جه الکترونی
از کشــورها حــرف اول را در دسترســي و ارتبــاط انســان ها 
ــه  ــود را ب ــگي خ ــگاه همیش ــد و جای ــم مي زن ــازمان ها به و س
ــاهد  ــفانه ش ــن متأس ــت. ولیک ــته اس ــه داش ــاء نگ ــوي از انح نح
هســتیم کــه ایــن رویــه در کشــور خودمــان وارونــه اســت و بــه 
نظــر مي آیــد پســت ایــران در وضــع و روز حــال، ُســرنا را از ســر 

ــوازد!!! ــه و مي ن ــت گرفت ــه دس ــاد آن ب گش
ــود در  ــي خ ــگاه تاریخ ــار و جای ــظ اعتب ــا حف ــد ب ــت مي توان پس
ــاي دســت خورد و تخریب شــده  ــام ارزش ه ــان، تم ــل جه ــن مل بی
ــازد و  ــا س ــان ها را احی ــي انس ــاني و اجتماع ــط انس ــري و رواب بش
ــچ  ــدون هی ــل خــود را در توســعه فرهنــگ اجتماعــي ب نقــش بدی
خلــل و خطــا و لغــزش ایفــا نمایــد، ولیکــن متأســفانه ایــن قاعــده 
در جامعــه مــا در بوتــه فراموشــي گذاشــته شــده و در هیــزم غفلــت 

مي ســوزد!
اعتبار و نقش سازنده پست در ایران امروز به عنوان ارزشمندترین 
دســتمایه و پشتوانه، در بازارهاي خصوصي به حراج گذاشته شده 
و هزار دریغ و افسوس، به جاي اینکه چنین سرمایه هاي عظیم ملي 
در خدمت واقعي مردم باشد، فقط در انحصار معدود معامله گراني 
اســت کــه در تعاریــف و برداشــت هاي ناســزاوارنه از اصــل 
خصوصي ســازي قانون اساســي به حریم این بنیان عقبه دار، رخنه 
کرده اند. امروز و در چنین شــرایطي پســت به یکي از گران ترین 
ســازوکار و خدمات اجتماعي تبدیل شــده و قشــرهاي مردم را 
وادار مي ســازد تا براي یک احوالپرسي نوستالژیک دست به دامان 
کلیشه هاي اینستاگرامي و پیامک هاي باسمه اي شوند. جابه جایي و 
دست به دست شدن پست در سال هاي اخیر به تغییرات و خیلي از 
بدآموزي ها و ضدارزش هاي اجتماعي منجر شد و هیچ سودي که 
براي مردم ندارد هیچ، بلکه به منبع درآمدي مطمئن براي گروه هاي 

خاص و معدود تبدیل شد.

خریدار: بازار اعتصاب نمي کند خیالتان راحت 
 آره بچه های خوبین! 

همدان پیام: کاالها را باالتر از قیمت درج شده نخرید 
  دیگه خوتونو لو ندید که ما درج کردید 

دنیاي اقتصاد: نوبت جدایي یورو از دالر 
 یعني با هم تفاوت نداشتن؟!

تجارت: تسهیالت در واردات گوشي تلفن همراه 
 باالخره مردم نفهمیدن واردات خوبه یا بد !

خراسان: توزیع ارازان روغن هاي گران 
 نخرید این روغن ها چینیه اونم با قیمت گرون!

فرهیختگان: اروپا درگیر جنگ شهروندي مي شود
 اینم یه مدلشه!

وطن امروز: آزمون آقاي رئیس مجلس 
 ولي خیلي وقته دانشگاه قبول شده ها! 

همدان پیــام: چــوب دولــت الي چــرخ کارخانجــات کشــمش پــاک 
کني 

 تا بوده همین بوده!
ابرار ورزشي: جپارف: تصمیمي براي بازگشت به استقالل ندارم 

 اگه  خواستی مستقل بشي بیا! 
ایران ورزشي: خوشبختي یا دردسر 

 مساله این است!
ابتکار: آن روي سکه نعمتي به نام باران

 شیر بوده یا خط!
بهار: صبحانه با الیحه پر حاشیه 

 دلیلش خوردن کله پاچست !
همدان پیام: ردپاي عامل رواني در بازار مسکن 

 پاي آدم مهما که رد پا نداره !
ایسنا: مي خواهم در تیم ملي توانایي هایم را نشان دهم 

 تو ثابت شده ای نگران نباش!
ایرنا: معاون وزیر جهاد کشاورزي، صادرات شیر خشک باید آزاد شود 

 بچه هاي ایران سیر شدن!

منیژه فرهانپور «

 نامه های تلنبار شــده کاغــذی و مهر 
شــده با تمبر در دل خورجین هایي 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 پینه 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 نیروي انســاني تشــکیل مي دهد و در 
این بین اعتماد و اطمینــان خاطر مردم به 
کارکنان پست، پشتوانه اي محکم براي این 
شبکه به شــمار مي رود که هیچ سازمان و 
یا 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 5 بامداد 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 اصاًل راضی نیستم و همین موجب 
احســاس بی انگیزگی در کارم شده است 
البته پســتچی های دیگر نیز به مانند بنده 

به عنوان نیروهای پیمانی اداره پست دارای 
این مشکل هستند.

این پســتچی ادامه می دهد: حقوق کم در 
قبال 12 ســاعت 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.
ــتچی  ــر از پس ــی دیگ ــدری یک ــعید ب س
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 6 صبح تا هر زمان 
که بســته ای برای تحویل به همشــهریان 
باشــد در حال کار و تالش روزانه هستم 
و میانگیــن روزانه 50 تا 60 بســته را در 
ســطح شــهر توزیع می کنم. البته به دلیل 
سابقه بیشتر نسبت به همکارانم بسته های 

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.
 همشهريان با آدرس دهی دقيق و 

درست کمک حال پستچی ها باشند
بــدری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه امــروزه 
بــا وجــود وســایل ارتباطــی همچــون 
ــه هــای  ــل دیگــر بجــز نام تلفــن و موبای
ــه  ــال ب ــرای ارس ــی ب ــه آنچنان اداری نام
درب خانــه هــا بــه ماننــد گذشــته وجــود 
ــال  ــد: در ح ــی کن ــان م ــدارد، خاطرنش ن
حاضــر بیشــتر چیزهایــی کــه توســط 
ــه  ــود و ب ــی ش ــا م ــتچی جابج ــک پس ی
دســت صاحــب آن مــی رســد از نــوع کاال 
ــف  ــاس مختل ــی اجن ــای اینترنت و خریده

اســت.
رضایــت  بــر  عــالوه  دارد  آرزو  وی 
ــات  ــردم از خدم پرســنل اداره پســت و م
ــد در  ــتچی بتوان ــک پس ــوان ی ــه عن وی ب
اداره پســت بــه صــورت رســمی بــه 
ــار را  ــن انتظ ــد و ای ــه ده ــود ادام کار خ
ــی  ــا آدرس ده ــه ب ــهریان دارد ک از همش
ــش را در  ــح او  و همکاران ــق و صحی دقی
ــک  ــر کم ــه بهت ــر چ ــی ه ــات ده خدم
ــه قصــور همشــهریان  حــال باشــند چراک
در ایــن امــر گاهــی موجــب توبیــخ یــک 

پســتچی و خــدای ناکــرده اخــراج آنهــا از 
ــود. ــی ش ــت م اداره پس

بــدری بــا بیــان اینکــه وظیفــه یــک 
ــهریان از  ــته همش ــاندن بس ــتچی رس پس
ــه درب  ــه صــورت ســالم ب اداره پســت ب
منــازل آنهاســت مــی گویــد: گاهــی پیــش 
آمــده در صــورت گــم شــدن بســته 
ارســالی عــالوه بــر دادن خســارت آن 
بســته از جیــب خــود مــورد بازخواســت 
و توبیــخ پرســنل اداره پســت قــرار گرفتــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــندم ک ــا خرس ام ام
ــده  ــش آم ــم پی ــی ک ــق خیل پســتچی موف
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 
ــل ســهل  ــه دلی ــرده ب ــم و خــدای ناک ده
ــه اداره  ــردم ب ــاد م ــس اعتم ــگاری ح ان

ــم. ــه دار نکن ــت را خدش پس
حــس  دارد  اهمیــت  آنچــه  پایــان  در 
ــد  ــه مانن ــرد ب ــک ف ــداری ی ــد و امانت تعه
پســتچی در قبــال شــغل خــود در جامعــه 
اســت چراکــه هــر کســی درهــر پیشــه و 
ــه  ــر ب ــد اگ ــی کن ــت م ــه خدم ــغلی ک ش
ــول  ــن کار مح ــو أحس ــه نح ــتی و ب درس
شــده را انجــام دهــد عــالوه بــر رضایــت 
ــت و  ــورد رضای ــود، م ــنودی خ و خوش
توجــه جامعــه قــرار مــی گیــرد. هرچنــد 
ــن  ــادی و تامی ــد م ــئوالن در بع ــگاه مس ن
هزینــه زندگــی نیــز بایــد بــه افــرادی کــه 
بــه نوعــی بــه مــردم خدمتــی انجــام مــی 
دهنــد در ســطح بیشــتر و بهتــر باشــد تــا 
ــه  ــتیاق بیشــتری نســبت ب ــراد اش ــن اف ای

ــد. ــدا کنن ــه پی ــود در جامع ــت خ خدم

گپ و گفتي با پستچي هاي شهر در روز جهاني پست

نامه رسان دیروز بسته رسان  امروز

کودکان کـار 
اصلی ترین 
قربانیان خشونت 
اقتصادی
 عضــو هیأت مدیــره انجمن حمایت 
از حقوق کودکان با بیــان اینکه در حال 
حاضر کــودکان کار، اصلی ترین قربانیان 
خشــونت اقتصادی هســتند، گفت: این 

شرایط باعث شــده کودکان خردسال نیز 
به کارهای سخت و زیان بار روی آوردند.

هادی شریعتی در گفت وگو با ایسنا گفت: 
با شــدت گرفتن بحران های اقتصادی در 
از  کشــور، وضعیت کــودکان کار بیش 
پیش در مســیری پیچیده و دشــوار قرار 
گرفته اســت. شــرایطی که باعث شــده 
کودکان خردســال نیز به کارهای سخت 
و زیان بــار روی آوردند و در حال حاضر 
کودکان کار، اصلی ترین قربانیان خشونت 
اقتصادی هستند چراکه خشونت اقتصادی 
که بر زندگی آنها و خانواده های تهی دست 

و کارگری شان سایه انداخته است.
میــان  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
جــذب تعــداد کثیــری از کــودکان در 
و  کولبــری  طاقت فرســای  شــغل  دو 
در  را  ناگــواری  تــراژدی  زباله گــردی 
زده اســت،  رقــم  کــودک  کار  زمینــه 
اظهــار کــرد: رســانه ای شــدن مشــکالت 
مربــوط بــه ایــن کــودکان بیشــتر از قبــل 
ــه  ــل هم ــه مث ــه البت ــود ک ــده می ش دی
موج هــای خبــری مشــابه در مقطعــی بــا 
ــراه  ــه هم ــی جامع ــای هیجان بازخورده
ــن  ــددا ای ــاه مج ــی کوت ــس از مدت و پ

ــت  ــه دس ــد و ب ــش می کن ــوج فروک م
فراموشــی ســپرده می شــود.

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 پایین تر 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 شده است.

محیط زیست پاک 
الزمه توسعه گردشگری فراملی

 حفظ محیط زیســت به عنوان پیش نیاز گردشــگری مورد توجه 
سازمان جهانی جهانگردی )UNWTO( است 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.
ــی از ارکان  ــگری یک ــروز گردش ــان ام ــا، در جه ــزارش ایرن ــه گ ب
اصلــی اقتصــاد کشــورها و زندگــی مــردم را بــه خــود اختصــاص 
ــا  ــته ب ــای گذش ــه ه ــه ده ــبت ب ــه نس ــوری ک ــه ط ــت؛ ب داده اس

ــه اســت. ــعه یافت ــز توس ــا، گردشــگری نی ــاوری ه پیشــرفت فن
در حالــی کــه کمتــر از 40 روز تــا آغــاز نشســت اعضــای ســازمان 
جهانــی جهانگــردی )UNWTO(، بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد 
گردشــگری جهــان در همــدان باقــی مانــده اســت، برنامــه ریــزان در 
تــالش هســتند تــا تمامــی شــرایط بــرای برگــزاری هــر چــه بهتــر 

ایــن رویــداد جهانــی، فراهــم شــود.
ــدان  ــی هم ــی راه ــن میزبان ــذاری ای ــرای واگ ــران ب ــویی ناظ از س
شــدند تــا وضعیــت را بررســی کننــد و بــا وجــود تمامــی شــرایط، 
مهــر تاییــد بــر وضعیــت محیــط زیســت اطــراف اماکن گردشــگری 

خــورد.
UNWTO حفظ محيط زيست الزمه اجالس 

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 

کنند. تالش  زیست 
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

40 روز 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.
 )UNWTO( در حالی که طبق گزارش سازمان جهانی جهانگردی
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.
ــر محیــط زیســت یــک موضــوع  ــر گردشــگری ب ــان اث در ایــن می
قدیمــی و همیشــگی اســت کــه موجــب مناقشــات بســیاری شــده 
ــیاری از  ــوی بس ــول از س ــل قب ــای قاب ــی از واکنش ه ــت و یک اس
ــزی  ــه ری ــدون برنام ــه توســعه گردشــگری ب ــن اســت ک ــراد ای اف
ــر  ــران ناپذی ــب جب ــب تخری ــد موج ــوء مدیریت می توان ــا س و ب

ــود. ــت ش ــط زیس ــف محی ــای مختل بخش ه
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.
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اقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

جزییات قیمت گذاری بلیت اتوبوس های اربعین
  رئیس اتحادیه تعاونی های مســافربری جزییات برنامه ریزی های صورت گرفته برای 
جابجایی مسافران و زائران اربعین را تشریح کرد و گفت که همانند سال های گذشته در 
اربعین امســال نیز با همکاری ناوگان جاده ای کشــور با نهادهای دولتی تصمیم گیر 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 نمی شــود بلکه تا زمانی که نیاز و تقاضا باقی باشد، ناوگان در 

مسیرهای موردنظر حضور یافته و مسافران را جابجا می کنند.
 رئیس اتحادیه تعاونی های مســافربری درباره زمان آغاز جابجایی مسافران مستقیم برای 

ســفرهای اربعین سال 97 به ایســنا گفت: ناوگان ما در هر زمانی که نیاز به حضورشان 
وجود داشــته باشــد در محورهای مختلف فعالیت می کنند. برنامه ریزی امســال برای 
سفرهای اربعین  رسما از اول آبان آغاز می شود اما سقفی برای آن در نظر گرفته نشده و 

روند تا انتهای تقاضا تداوم خواهد یافت.
عامری درباره تصمیم گیری های 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 کرایه ای که به منظور جبران هزینه 
بازگشــت یک ســر خالی اتوبوس ها اجرایی می شــود افزایش دیگری در دستور کار 

نخواهیم داشت.

وی افزود: این تصمیم ها 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 قیمت ها 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 ریزی های 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 جلســه ای مشترک با ایرالین ها، یک نرخ مصوب را برای پروازهای 

اربعین تعیین کرد.

ادامه روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو
قیمت پراید به زیر 30 میلیون تومان رسید

  رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: 
در ادامه روند هفته گذشته، قیمت ها در بازار خودرو امروز نیز کاهش 
یافت به گونه ای کــه پس از ماه ها قیمت پراید 131 به زیر 30 میلیون 

تومان رسید.
ســعید موتمنی افزود: دیروز قیمت خودروهــای داخلی بین 2 تا 4 

میلیون تومان کاهش یافته است.
وی بــا بیان اینکه قیمت پراید 131 از حدود 31 میلیون تومان در روز 
گذشــته به 29 میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: قیمت پراید 111 
نیــز از حدود 35 میلیون تومان به 34 میلیون تومان و قیمت پژو 405 
نیــز از حدود 51 میلیون تومان در روز گذشــته به 49 میلیون تومان 

رسیده است.
 رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو به ایسنا 
گفت:  در یــک هفته اخیر قیمت خودروهای مونتــاژی تولید داخل 
همچون 2008 نیز به طور میانگین بین 10 تا 30 میلیون 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 قیمت ها ترسیده 

و همه فروشنده شده اند.
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 قیمت ها مقاومت می کنند 
اما اگر روند کاهشــی نرخ ارز ادامه داشته باشد باز هم شاهد کاهش 

قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.

دهلی به خرید نفت ایران ادامه می دهد

 وزیــر نفت هند اعالم کرد که دهلی نو با وجود تهدید تحریم های 
آمریکایی، به خرید نفت از ایران ادامه می دهد.

به گزارش مهــر، دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هنــد، اعالم کرد: دو 
شــرکت هندی برای خرید نفت از ایران در مــاه آینده میالدی ثبت 

سفارش کرده اند.
وی در سخنرانی خود در همایشی در هند، اعالم کرد: این کشور هنوز 
اطالع ندارد که از تحریم های 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 می کند و درنظر دارد 

پول نفت ایران را با استفاده از ارز ملی خود، روپیه، بپردازد.

کارت دانشجویي بیتا دلشاد نام پدر احمدرضا شماره ملی 
00٢٢٢٢5481 رشته مهندسي برق دانشگاه بوعلي سینا به شماره 
دانشجویي ٩61٢3170٢0 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

کارت دانشجویي  عاطفه دژبند نام پدر  حمید،شماره ملی  
386074٩730 رشته کشاورزی  دانشگاه بوعلي سینا به شماره 

دانشجویي   ٩613٢3٩003 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي بابک جامه بزرگ فرزند سبزعلي به شماره ملي 
58400٢4783 رشته زبان و ادبیات فارسي دانشگاه بوعلي سینا 

به شماره دانشجویي ٩11٢٢6٢014 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي  محمد رضا حصاری نام پدر حسن،شماره ملی  
0٩٢5147311 رشته  علوم سیاسی دانشگاه بوعلي سینا به شماره 
دانشجویي  ٩71٢٢8300٩مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

کارت دانشجویي سعید احمدوند نام پدر  هاشم،شماره ملی 
617٩٩64688 رشته اقتصاد بازرگانی دانشگاه بوعلي سینا به 
شماره دانشجویي   883٢٢50001 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي رسول هواسي فرزند علي بخش به شماره ملي 
3360٢٢5600 رشته مهندسي صنایع دانشگاه بوعلي سینا به 

شماره دانشجویي ٩٢1٢5000٢7 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي ژاله قرباني فرزند محمد به شماره ملي 
4040143٢٩٩ دانشگاه بوعلي سینا همدان به شماره دانشجویي 

٩613133010 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي کیان اسدي فرزند مجتبي به شماره ملي 
05٢07٢6561 رشته مکانیک دانشگاه بوعلي سینا به شماره دانشجویي 

٩61316300٢ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان

آگهي مزایده عمومي
13٩7/7/15
شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان در نظر 
دارد تعداد حدودا 100 راس گوساله نر از شیر گرفته و 50 
راس گوساله نر کشتاري را از طریق مزایده عمومي بفروش 
رساند لذا متقاضیان مي توانند جهت شرکت در مزایده 
از تاریخ چاپ آگهي به مدت یک هفته به محل مزایده 
واقع در مایر روستاي آورزمان شرکت کشت و صنعت و 

دامپروري پگاه همدان مراجعه نمایند .
اطاعات بیشتر آدرس اینترنتي:

 www.proteinhamedan.pegah.ir

ف  آگهي مزایده حضوري ماشین آالت

 محمد حسین پور- شهردار نهاوند

مشخصات ماشین آالت سبک و سنگین
قابلیت شماره شماره شاسیشماره موتورمدل و رنگشماره انتظامینوع ماشینردیف

گذاری
مبلغ سپرده شرکت در قیمت پایه )ریال(

مزایده)ریال(
رنگمدل

250/000/00050/000/000ندارد828861-1002885314سبز124661361کمپرسی بنز1

کامیون آتش 2
نشانی بنز

250/000/00050/000/000دارد1001694914753886قرمز روغنی1321361ع49 ایران/18

35/000/00020/000/000دارد40686965560آبی آسمانی روغنی4181372ب24ایران/28وانت کمپرسی نیسان3

50/000/00020/000/000دارد462787NSPE0003483یشمی متالیک1751383ب11ایران/28وانت شخصی مزدا4

40/000/00020/000/000دارد20662071603934آبی فیروزه ای متالیک6811371ب31ایران/28وانت مزدا5

40/000/00020/000/000دارد19681670606814فیروزه ای متالیک4231370ب24ایران/28وانت مزدا6

70/000/00030/000/000ندارد---1370تراکتور فرگوسن7

8sx220/000/00050/000/000دارد01790751512287168285نقره ای متالیک7791387ب31ایران/28سواری زانتیا

60/000/00020/000/000ندارد56342202348آبی1362فاقد پالکمزدا آمبوالنس9

80/000/00030/000/000دارد052764T62532آبی روغنی6891361ب31ایران/28نیسان تیپ 102000

 شهرداري نهاوند در نظر دارد بر اساس ماده 13 آیین نامه مالي شهرداریها و باستناد و مصوبه هاي یک از بیست و ششمین و بند یک از یکصد 
و دهمین جلسه شوراي اسامي شهر تعداد ده دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین اسقاطي و کار کرده را که مشخصات آنها طبق جداول 
ذیل مشخص گردیده از طریق آگهي مزایده حضوري و با قیمت پایه کارشناسي رسمي دادگستري و با ضوابط و شرایط ذیل به اشخاص حقیقي 

یا حقوقي واگذار نماید:

- متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر مي توانند به شهرداري نهاوند به واحد امور قراردادها و اداره مهندسي،کنترل و ایمني ترافیک شهرداري نهاوند ) آقاي ابوالفتحي ( 
مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن هاي 7-333٢37445-081 داخلي ٢08 و 301 تماس حاصل نمایند.

- متقاضیان همه روزه تا پایان مهلت آگهي مي توانند جهت بازدید از خودروها صبحها از ساعت 8 لغایت 1٢ و بعدظهرها از ساعت 14 لغایت 17 عصر به شهرداري نهاوند اداره 
مهندسي،کنترل و ایمني ترافیک شهرداري مراجعه نمایند.

- مزایده گذار هیچگونه تعهدي در قبال سالم بودن مورد مزایده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و دیگر مجموعه هاي فني و قطعات و متعلقات خودرو نداشته و الزم 
است شرکت کننده در هنگام بازدید دقت الزم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد.

- کلیه هزینه ها در مورد انتقال سند و هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مزایده مي باشد.
- کلیه کسورات قانوني بر عهده برنده مزایده مي باشد.

-  هزینه انتشار آگهي رزونامه و همچنین هزینه کارشناسي خودروها بر عهده برنده مزایده مي باشد.
- متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را طبق جدول براي یک یا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فیش نقدي به شماره حساب 0104868466003 نزد 
بانک ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداري واریز و یا از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمایند. 

و فیش واریزي را در زمان برگزاري کمیسیون عالي معامات و یا ضمانتنامه و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند.
- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار مي باشد.
- کلیه هزینه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزایده مي باشد.

- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده مي باشد.
- مزایده به صورت حضوري برگزار مي گردد و متقاضیان مي بایست در هنگام حضور در کمیسیون فیش سپرده شرکت در مزایده را به همراه داشته باشند در غیر اینصورت 

از ورود متقاضیان به کمیسیون ممانعت بعمل خواهد آمد.
- متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده در مزایده را تا پایان وقت اداري مورخ ٩7/8/6 واریز و فیش واریزي ) رسید براي صاحب حساب ( را به امور قراردادهاي شهرداري تحویل 

دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانکي اسناد خزانه به جاي وجه واریزي استفاده نماید کپي ضمانتنامه را تحویل دهد.
- کمیسیون عالي معامات شهرداري ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ ٩7/8/7 در محل شهرداري تشکیل و چنانچه براي هر خودرو حداقل سه شرکت کننده باشد پیشنهاد 

قیمتها توسط شرکت کنندگان اعام و برنده ) نفر اول تا سوم ( مشخص  مي گردد.
- چنانچه برنده مزایده ظرف مدت 7 روز از تاریخ اعام کمیسیون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و تا نفر سوم به همین منوال خواهد بود.

تاریخ آگهي نوبت اول7/17/ ٩7 
تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم٢5/٩7/7  

 با توجه به پتانسیل استان همدان در کارآفرینی 
و کسب رتبه 11 کشوری در این زمینه، نشست 
تخصصی برای بررســی معضات این موضوع 
در دفتر خبرگزاری ایســنا برگزار شد که برخی 
از مشــکات مطرح شــده با حوزه کشاورزی 
مرتبط بود. در این جلســه کارآفرین، نماینده 
بخش خصوصي و مسئوالن و کارشناسان دولتي 

حضور داشتند.
 درد و دل کارآفرين 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 

20 نفر را دارد.
حامــد اســالمی 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 نمی کنم، 
جوان هســتی و حداقل باید 10 سال سابقه داشته 
باشی و در نهایت گفتند طبق آئین نامه، 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.
اســالمی گفت: تا کنون هیچ مجوزی برایم صادر 
نشده و فقط موافقت نامه های اصولی دامپزشکی و 
نظام مهندسی را گرفته ام. استاندار و رئیس سازمان 
جهادکشاورزی اســتان از طرح و ایده ما استقبال 
کرده اما در عمل هیچ کاری در جهت تسهیل اخذ 

مجوز نکرد.
 کارآفرينان بايد طرح توجيهی داشــته 

باشند
ــازمان  ــور اقتصــادی س ــزی و ام ــاون برنامه ری مع

ــر  ــد ب ــا تأکی ــدان ب ــتان هم ــاورزی اس جهاد کش
ــرای  ــوز ب ــدور مج ــد ص ــودن فرآین ــخص ب مش
ــاورزی، از  ــوزه کش ــی در ح ــای کارآفرین طرح ه
ــه  ــان و عــدم توجــه ب عملکــرد برخــی کارآفرین

ــاد کــرد. ــا انتق ــی از ســوی آنه ــوارد قانون م
محمدرضــا شهســواری در رابطــه بــا مراحــل اخذ 
مجــوز، اظهــار کــرد: فرآینــد ســرمایه گذاری 
ــه اســت و کســی  ــا 6 مرحل ــی ب ــیری طوالن مس
بایــد  ابتــدا  دارد  ســرمایه گذاری  قصــد  کــه 
طرحــی در ذهــن خــود داشــته ســپس آن را روی 
کاغــذ پیــاده و طــرح توجیهــی را آمــاده کنــد تــا 
ــی  ــرای کارشناســان ادارات مربوطــه هــم ذهنیت ب

ایجــاد شــود.
ــی  ــرح توجیه ــتفاده از ط ــا اس ــه داد: ب وی ادام
ــده ای  ــه ای ــرمایه گذار چ ــود س ــخص می ش مش
ــود،  ــد ش ــت تولی ــرار اس ــزی ق ــه چی دارد، چ
ــی  ــی مال ــود، ارزیاب ــد می ش ــا تولی ــدر و کج چق

ــتان و  ــرایط اس ــا ش ــرح ب ــرد، ط ــام می گی انج
ــود  ــخص ش ــا مش ــود ت ــنجیده می ش ــور س کش

ــه؟ ــا ن ــت ی ــن اس ــرای آن ممک اج
معــاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان همدان افزود: مجموعه ای که 
مجوز را صادر می کند، طرح توجیهی را بررســی 
می کنــد و در صورت نبود مشــکل مجوز اولیه را 

برای اجرا صادر می کند.
ــخص  ــه مش ــن مرحل ــرد: در ای ــح ک وی تصری
می شــود ســرمایه گذار طــرح را کجــا اجــرا 
ســازمان  بــه  محــل  مختصــات  می کنــد، 
معرفــی  مهندســی  نظــام  و  جهادکشــاورزی 
می شــود 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 نمی افتــد ســپس 
هنگامی کــه تمــام اســتعالمات تأییــد شــد، زمیــن 

ــه امــور اراضــی معرفــی  بــرای تغییــر کاربــری ب
می شــود.

شهســواری در ارتبــاط بــا عملکــرد امــور اراضــی 
ــه  ــا توجــه ب بیــان کــرد: در اداره امــور اراضــی ب
تبصره هــای موجــود اگــر فعالیــت موردنظــر 
ــه  ــرد موظــف ب ــا کشــاورزی نباشــد ف ــط ب مرتب
پرداخــت عــوارض اســت و اگــر پیشــه مرتبــط 
ــق  ــه آن تعل ــی ب ــد عوارض ــاورزی باش ــه کش ب

نمی گیــرد.
وی افــزود: بعــد از تأییــد مجــوز تغییــر کاربــری، 
محــل و نحــوه فعالیــت معلــوم شــده و بــه نوعــی 
نقشــه کار مشــخص می شــود و هنگامی کــه 
ــاز  ــرح وارد ف ــد ط ــادر ش ــاخت ص ــه س پروان
اجرایــی خواهــد شــد و فــرد می توانــد کار 
خــود را آغــاز کنــد و پــس از اجــرا بحــث 
ســرمایه گذاری بررســی می شــود و اقدامــات 

ــرد. ــورت می گی ــک و وام ص ــه بان ــی ب معرف

ــازمان  ــور اقتصــادی س ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
جهاد کشــاورزی اســتان همــدان بــا انتقــاد از 
ــم  ــارک عل ــگ پ ــوازی و غیرهماهن ــات م اقدام
ــاد  ــن نه ــفانه ای ــرد: متأس ــح ک ــاوری تصری و فن
بــدون هیــچ اســتعالمی طرح هــای کشــاورزی را 
بــه بانــک معرفــی می کنــد و مــا را مقابــل عمــل 

ــد. ــرار می ده ــده ق ــام ش انج
وی دربــاره طوالنــی بــودن رونــد صــدور مجــوز 
خــاص  طرح هــای  بحــث  در  کــرد:  اظهــار 
ممکــن اســت بــا طوالنــی شــدن رونــد بررســی 
ــت  ــن اس ــه ممک ــرا ک ــویم چ ــه ش ــرح مواج ط
ــرح  ــا ط ــاط ب ــنامه ای در ارتب ــا بخش ــه ی ضابط
مذکــور وجــود نداشــته باشــد البتــه بخشــنامه ها 
ــه  ــرای نظــم دادن ب ــوده بلکــه ب ــی نب ــال منف کام

ــت. ــروری اس ــا ض کاره
ــازمان  ــور اقتصــادی س ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
پایــان  در  همــدان  اســتان  جهادکشــاورزی 
خاطرنشــان کــرد: می تــوان امیــدوار بــود بــا 
اجــرای کامــل ســامانه پنجــره واحــد مشــکالت و 
ــه در  ــار گذاشــته شــود چــرا ک ــد کن ــن زائ قوانی
ــتعالمات  ــا و اس ــام هماهنگی ه ــامانه تم ــن س ای
الزم انجــام شــده و روال اداری بــا ســرعت 

بیشــتری انجــام می شــود.
 به مشکالت کارآفرينان توجه کنيد

ــز  ــدان نی ــتان هم ــاورزی اس ــه کش ــس خان رئی
ــرای  ــان ب ــتقبال کارآفرین ــدم اس ــا ع ــه ب در رابط
مصاحبــه، تشــریح کــرد: علــت عمــده ایــن 
ــئوالن و  ــکاری مس ــدم هم ــرس از ع ــوع ت موض

ــت. ــان اس ــرای آن ــکل ب ــاد مش ایج
ــکالت  ــه مش ــاره ب ــا اش ــوزنچی ب ــم س ابوالقاس
ــان  ــرد: مشــکل کارآفرین ــان ک ــع اداری، بی و موان

ــت. ــتم ادرای اس ــی سیس پیچیدگ
ــدور  ــان ص ــدن زم ــی ش ــاد از طوالن ــا انتق وی ب
گفــت:  خــاص  طرح هــای  بــرای  مجــوز 
ــه در  ــد بقی ــد مانن ــم بای ــا ه ــن طرح ه ــرای ای ب
ــه  ــرا ک ــود چ ــادر ش ــه ص ــوز اولی ــک روز مج ی
فــرد کارآفریــن بایــد بــرای مراحــل بعــدی اخــذ 

ــد. ــه کن ــع آوری و ارائ ــتندات جم ــوز مس مج

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

دست اندازهای کارآفرینی
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آگهي مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
به موجب پرونده کاسه ٩630٩8 شعبه 115 شعبه حل اختاف مایر موضوع پرونده اجرایي کاسه ٩630٩8 
این اجرا محکوم علیه حمیدرضا مشفق محکومند به پرداخت مبلغ ٢1660000 ریال در حق محکوم له علیرضا 
رحیمي و مبلغ ٢/500/000 ریال هزینه اجراییه به محکوم علیه اباغ شــده و در مهلت مقرر قانوني نسبت به 
اجراي حکم اقدامي ننموده بنا به درخواســت محکوم له علیرضا رحیمي به منظور استیفاء محکوم و هزینه 
اجرایي پاک ثبتي شــماره 370 فرعي از ٢0008 اصلي متعلق به حمیدرضا مشفق از سو ي این اجرا توقیف و 
توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل توصیف و ارزیابي شده و مقرر است از ساعت 11 الي 1٢ مورخ 
13٩7/7/٢8 در محل اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختاف مایر از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از 
قیمت پایه کارشناسي 40/000/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقي و یا حقوقي که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شــد. ده درصد وجه مزایده في المجلس به صــورت وجه نقد یا چک بانکي تضمیني از 
خریدار اخذ و مابقي ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تملیک 
از سوي دادگاه مربوط مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتي که خریدار در مهلت یک ماه مقرر 
بقیه وجه مزایده را پرداخت نماید. سپرده وي پس از کسر هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
مي گردد در صورت ایصال اعتراض از ناحیه اشــخاص ذي نفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه 
انجام مزایده رسیدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد ضمناً متقاضیان 
به شرکت در مزایده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگي این اجرا از مال مورد مزایده بازدید 

نماید. مال مورد مزایده و بهاي آن طبق نظر کارشناسي به این شرح است.
دو دانگ از شــش دانگ پاک ثبتي شــماره 370 فرعي از ٢008 اصلي بخش یک مایر یک باب مغازه به نام 
حمیدرضا مشفق به آدرس خیابان شــهید رجائي نبش خیابان زریني به قیمت کارشناسي 40/000/000 ریال 

)م الف 5٢6(
مدیر اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف مالیر 

آگهي فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقاي محمدحسن سوادي رستمي با ارائه دو برگ 
استشهادیه محلي مصدق دفتر اسناد رسمي 3 اسدآباد مدعي 
اســت که یک جلد سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت نهصد و نوزده مترمربع و بیست و یکصدم مترمربع 
پاک 78 فرعي مجزي شده از پاک ٩٢ اصلي  واقع در روستاي 
کمک علیاء شهرستان اسدآباد بخش شش همدان که در ذیل 
ثبت 4٢476 صفحه148 دفتر ٢٩7 به شــماره چاپي 773155 
به نام محمد حسن سوادي رستمي صادر و تسلیم شده به علت 
جابجایي مفقود گردیده لذا به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 
1٢0 آئین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهي مي شود تا هر کس 
مدعي انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد 
و اماک شهرســتان اســدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله اعتراض کتبي خود را تسلیم نماید در 
صورت انقضاء مدت واخواهي و نرسیدن اعتراض و یا در صورت 
اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نشود سند المثني به 
نام محمد حسن سوادی رســتمی صادر و تسلیم خواهد شد. 

)م الف461( 
کامران متقي 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
خانم معصومه کهن دل فرزند ولي اله دارای شماره شناسنامه  1351 به شرح 
دادخواست کاســه ٩70563 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ولي اله کهن دل فرزند امام بخش 
به شماره شناسنامه  1 در تاریخ 13٩7/3/٢3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-معصومه 
کهن دل فرزند ولي اله به شماره ملي 3٩3٢٢05588 دختر متوفي ٢-شهناز 
کهن دل فرزند ولي اله به شماره ملي 3٩34٢74٢01 دختر متوفي 3-سمیه 
کهن دل فرزند ولي اله به شماره ملي 3٩3٢٢08773 دختر متوفي 4-مریم 
کهن دل فرزند ولي اله به شماره ملي 3٩٢07111440 دختر متوفي 5-اعظم 
کهن دل فرزند ولي اله به شــماره ملي 3٩3٢٢07416 دختر متوفي 6-زهرا 
کهن دل فرزند ولي اله به شماره ملي 3٩34٢8055٢ دختر متوفي 7-فریبا 
کهن دل فرزند ولي اله به شماره ملي 3٩301٩٢081 دختر متوفي 8-فاطمه 
کهن دل فرزند ولي اله به شــماره ملي 3٩3٢٢031٩4 دختر متوفي ٩-یاسر 
کهن دل فرزند ولي اله به شماره ملي 3٩3430٩380 پسر متوفي 10-محمد 
کهن دل فرزند ولي اله به شــماره ملي 3٩3٢60٩670 پسر متوفي والغیر 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 567(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف مالیر

آگهي حصر وراثت
خانم عروس ملکي به شــماره شناســنامه  1٢361 به استناد 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه، 
درخواستی به شــماره ٩7038٩ تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان عرب ملکي به شماره شناسنامه  
5343 در تاریخ یکشنبه ٢1 مرداد 13٩7 در گذشته و ورثه وی 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-خانم گل چمن ولي اله زاده 
به شماره شناسنامه 11 همسر متوفي ٢-ثریا ملکي فرزند عرب 
به شماره شناسنامه 143٩0 فرزند متوفي  3-رقیه ملکي فرزند 
عرب به شماره شناســنامه 1438٩ فرزند متوفي 4-روحان 
ملکي فرزند عرب به شــماره شناسنامه 1٢360 فرزند متوفي 
5-عروس ملکي فرزند عرب به شماره شناسنامه 1٢361 فرزند 
متوفي 6-حلیمه خاتون ملکي فرزند عرب به شماره شناسنامه 
1٢٩٩0 فرزند متوفي 7-علیرضا ملکي فرزند عرب به شــماره 
شناســنامه 10744 فرزند متوفي اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. )م الف 5٩1(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار 

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

اعالم اسامی نامزدهای توپ طال
دومین فهرست پنج نفره اعالم شد؛

 رونالدو هست، مسی نیست

 ستاره پرتغالی به جمع نامزدهای توپ طال راه پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، مجله فرانس فوتبال  اولین لیســت نامزدهای کسب 
جایزه توپ طال 2018 را اعالم کرد. لیست 5 نفره 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 5 نفره 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 30 دانشــجوی عالقه مند به مربیگری آمادگی جسمانی 
حضور داشتند.

13 هزار 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 2016 و 
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.

دنبال حضوری قدرتمند در لیگ دسته دوم 
هستیم

 مدیر تیم فوتســال سالمت همدان گفت: با جمع بندی نفرات مدنظر 
خود، به دنبال حضوری قدرتمند در لیگ دســته دوم باشگاه های کشور 

هستیم.
علی ثقفی در گفت وگو 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 کرده ایم تیم خوبی 

را جمع کرده و روانه مســابقات کنیم، تیمی متشکل از بهترین بازیکنان 
فوتسال استان همدان.

مدیر تیم ســالمت همدان با اعالم بازیکنان این تیم، افزود: بهروز ترابی، 
رحیم قاســمی جواد، جعفر سهرابی، ســید جمال میر اسماعیلی، مرتضی 
خدابنده لو، امین وفایی، وحید شانه ای، امین وکیلی، حمید عبادی فرا، 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 

شانه ای 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 می توانند فعل 
خواستن را صرف کنند و در راه نیازمند حمایت مسئوالن استان هستیم.

مدیر تیم سالمت همدان تصریح کرد: حدود یک ماه تا شروع رقابت های 
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 می تواند در باالترین سطح فوتسال کشور نیز 

حرف های بی شماری برای گفتن داشته باشد.

حامد صیفی «

 روزی که نام "احمد جمشیدیان" برای 
نشســتن روی نیمکت تیم از هم گسیخته 
شــهر ورد زبان ها شد، دست به دعا بودیم 
که ای کاش این اتفاق به هر دلیل رخ ندهد. 
نه اینکه به دل پیروی ملقب روی سکوهای 
نقش جهان اصفهان عالقه نداشــته باشــیم 
یا اینکه به شــروع مربی گــری اش اعتقاد؛ 
موضوع اینجاســت که برایمان خالی بودن 
پشــت احمد در مجموعــه ای که هیچ چیز 

سرجایش نیست، اظهر من الشمس بود!
باور اینکه پسر خوش تیپ فوتبال هگمتانه 
که در برهه های مختلف، طی ادوار حضور 
پاس در همدان و بیشتر مواقعی که آخرین 
قهرمــان ایران در آســیا دچار حاشــیه و 
را  گرفتاری می شــد، خبرنگاران سراغش 
می گرفتند و از او نظرات کارشناسی طلب 
می کردنــد، اینکه بخواهــد در یک مقطع 
حســاس که پاس در برزح بالتکلیفی سیر 
می کرد هدایتش را قبول و شــانه هایش را 
زیر بار این مسئولیت سنگین و غامض فرو 

ببرد، سخت و تقریبا غیرممکن بود.
اما شد آنچه نباید! دل پیروی دوست داشتنی 
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 
معــروف "فوتبال همــان دنیــاِی موازی 

سیاست است"، برایمان تداعی شود.
روزی که رضا عنایتی و سیاوش اکبرپور در 
رستوران مدیرعامل سابق پاس دور یک میز 
رنگارنگ نهار نوش جان می کردند، شهردار 
همدان و رئیس هیات فوتبال که این روزها 
مهم ترین 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 
بی نظیرش، به خواسته خود که همان رخت 
بستن عنایتی تازه وارد از همدان و جلوس 
کاپیتان سابق ســپاهان روی نیمکت پاس 

بود، رسید.
با اینکه 4 هفته از لیگ 2 گذشــته و هنوز 
برای قضاوت پاِس جمشیدیان زود است، 
اما با منطق فوتبالی و با هر خط کشــی که 
اندازه بگیریم، خیلی نمی توان به تیمی دل 
بست که 7، 8 هفته 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؟! دل پیرو 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 
همه فن حریف آنقدر برای حضور در لیگ 

لیگ یک دســت  یا   2
روی دســت گذاشتند 
و بــازی مالل انگیز و 
رسانه ای  کسالت آور 
که  انداختند  راه  بــه 
روز  چند  فاصله  در 
مانده به مســابقات، 
ســرمربی  دســت 
پاســی ها  ملــوس 
برای خرید حداقل 
مهره، پــوِک پوک 

بود.
تــازه در فصلــی 

کــه انتظــار می رفت 
مســئوالن و متولیان به سبب سقوط 
تاریخــی فصل قبــل آخرین قهرمان 

ایران در آسیا به لیگ دسته سوم فوتبال 
ایــران و آن آبروریزی بی ســابقه برای 

پایتخــت تاریخ و تمــدن، بیش از پیش 
هوای تیم خسته شهر را داشته باشند، آجر 

گذاشتند  پاس  دیوار مشکالت  روی 
تا بازیکن ســابق اســتقالل خیلی 
زود پــی بــه بحــران تیمش و 
برزخی که در آن گرفتار شده، 

ببرد.
یک روز مدیرعامل اســتعفا 

بــه  هیچکــس  و  داد 
آن رســیدگی نکــرد، 
شــکاف  روز  یــک 
بین مدیــرکل ورزش 
و  اســتان  و جوانــان 

روی  اســتاندار 
ب  عصــا ا
ر  ا د ا هــو

بــود، روز دیگر 
باالگرفتــن دعوا میان مدیــرکل ورزش و 
رئیس هیات فوتبال همه را کالفه کرد و یک 
روز دیگر مثل همه روزها استاندار به عوان 
رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی 
تیمش  اوضــاع قمردرعقرب  بیخیال  پاس 
بود تا دســت آخر دود همه این اختالفات 
و حواشی اول به چشم جمشیدیان به عنوان 
ســرمایه فوتبــال همدان و دوم به چشــم 
هواداری برود که ظرف این همه ســال جز 
خون دل خــوردن، چاره دیگری نداشــته، 

ندارد و قطع به یقین نخواهد داشت.
تــازه به همه اینها مصاحبــه نماینده مردم 
همــدان در مجلس شــورای اســالمی را 
هم اضافــه کنید که هفته پیــش گفته بود 
دســت های پشــت پرده اجــاره موفقیت 
به پاس را نداده اســت! بیانیه ای که آتش 
حاشیه ها و اختالفات میان مدیرکل ورزش 
و جوانان، شهردار همدان و اطرافیانشان را 
شــعله ورتر کرد تا باز ضررش باشد برای 
تیم خوب و قابل احترام احمد جمشیدیان.
ای کاش آقایان امســال بر حسب رفاقت، 
احمــد جمشــیدیان  نــام  دســت روی 

ستند  نمی گذا
و ای کاش ما رسانه ها این تیتر را 
باالی دست نوشته های خود نقش می بستیم 
که: "پاس و جمشیدیان؛ شاید وقتی دیگر"!

و یا ای کاش حاال که بازیکن محبوب القلوب 
فوتبال ایران را روی نیکمت تیم شهر تکیه 
داده ایم، حداقل پشــتش را خالی نکنیم. نه 
اینکــه تیمش در همین هفته های 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 شــده اش 
پرداخت نشود و بدتر از همه اینکه تکلیف 

مدیرعاملی اش روشن نباشد!
افسوس و صدافســوس که پاس همه این 
سال ها قربانی تصمیمات اهالی سیاست در 
هگمتانه شد و هیات مدیره غیرفوتبالی اش 
با پنبه ســر این تیم ریشــه دار را بریدند! 
حاال نوبت به یک قربانی بزرگ تر رسیده، 
قربانی محبوبی به نام دل پیروی سکوهای 
نقش جهان اصفهــان کــه از او خاطرات 
بســیاری داریم با پیراهــن تیم های بزرگ 

این ممکلت.

فوتبال، دنیای موازِی سیاست

چرا دل پیرو را 
قربانی کردید؟!

سرمربی:
 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.
ــروع  ــاس از ش ــم پ ــال تی ــر ح ــه ه ــد: ب ــادآور ش ــیدیان ی جمش
رقابــت هــای فصــل جــاری لیــگ 2 بــدون مدیرعامــل اداره شــده 
ــه  ــر ب ــان حاض ــده بازیکن ــکالت عدی ــود مش ــا وج ــون ب و تاکن

ــد. ــده ان ــابقه ش ــن و مس تمری
ــز حــق داد  ــان نی ــه بازیکن ــد ب ــر حــال بای ــه ه ــرد: ب ــان ک وی بی
ــود  ــون نب ــده و اکن ــد ش ــا متعه ــال آنه ــگاه در قب ــه باش ــرا ک چ

ــت. ــم زده اس ــی را بره ــم اداری و اجرای ــل نظ مدیرعام
ــث  ــل باع ــود مدیرعام ــرد: نب ــاس خاطرنشــان ک ــم پ ــرمربی تی س
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 
ــه رو شــده و  ــا قرعــه اســتراحت روب ــم ب ــای ق ــم صب انحــالل تی
ــاد را در پیــش  ــر خــرم آب ــل خیب ــازی مهمــی مقاب ــده ب ــه آین هفت

داریــم.
ــگاه  ــرایط باش ــاری ش ــه ج ــرد: در هفت ــدواری ک ــراز امی وی اب
ــازی  ــرای ب ــف ب ــزه مضاع ــا انگی ــان ب ــا بازیکن ــود ت ــاعد ش مس

ــوند. ــاده ش ــاد آم ــرم آب ــر خ ــل خیب ــی مقاب خانگ
ــرار  ــور ق ــال کش ــته دوم فوتب ــگ دس ــروه ب لی ــاس در گ ــم پ تی
ــت  ــک باخ ــاوی و ی ــه تس ــب س ــابقه، صاح ــار مس دارد و از چه

شــده اســت.

بانوان دونده پیشکسوت همدانی 1٢ مدال 
کشوری کسب کردند

 بانوان دونده پیشکســوت این اســتان در دومیــن دوره رقابت 
های قهرمانی کشــور که بــا حضور 300 ورزشــکار در رده های 
ســنی مختلف به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار شد، 

صاحب 12 مدال رنگارنگ شدند.
دبیر هیات دو ومیدانی همدان گفت: در این رقابت ها و در ماده پنج 
هزار متر ایران رئوفی در رده سنی 70 تا 74 سال به مدال طال رسید 
و اشــرف سیف نیز در رده سنی 60 تا 64 سال در ماده یک هزار و 

500 متر 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 45 تا 49 سال نشان نقره و معصومه وفایی در 

رده سنی 40 تا 44 سال نیز حایز مدال نقره شد.
وی اظهــار داشــت: در مــاده یــک هــزار و 500 متــر اختــر توکلــی 
نائــب قهرمــان شــد، در مــاده 800 متــر رده ســنی 40 تــا 44 ســال 
طاهــره بهــکام بــه عنــوان قهرمانــی دســت یافــت، در مــاده یکصــد 
ــا 44 ســال ســوم و در  ــی در رده ســنی 40 ت ــه وفای ــر معصوم مت
ــا در یکصــد و  ــز ســوم شــد، زهــرا ذبیحــی نی ــر نی ــاده 400 مت م
400 متــر 2 نشــان نقــره کســب کــرد و اشــرف ســیف نیــز در مــاده 

یکصــد متــر بــه مــدال برنــز رســید.
ــم  ــدال و حک ــر م ــرات برت ــه نف ــا ب ــت ه ــن رقاب ــان ای در پای

ــد. ــا ش ــی اعط قهرمان

ليگ برتر بسکتبال 
۱۱ تيمی شد 
 فصل جدید رقابت های بسکتبال لیگ 
برتر باشگاه های کشــور با حضور 11 تیم 
برگزار می شــود. به گزارش مهر، تا کنون 

9 تیم 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 

با حضور 11 تیم 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. 

وقتی مسی جور پیکه و 
سوارز را می کشد

 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 1-1 رضایت داد. در 
حالیکه سوارز و پیکه عملکرد ضعیفی 
داشتند مســی بازهم با درخشش خود 

مانع از شکست تیمش شد.

دومین مدال طالی 
ایزدیار ضرب شد

 صاحب نخستین طالی کاروان ایران 
در بازی های پاراآسیایی 2018 اندونزی 
بــار دیگــر موفق به کســب این مدال 

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

هم به مدال طال رسیده بود.

ایران میزبان نشست 
هیات اجرایی شورای 

المپیک آسیا شد 
 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  ، ANOC و 
شخص بنده قدرتمند تر از قبل در کنار 
شــما و ورزش ایران بعنوان یک حامی 

جدی خواهد بود.

لحظه ای که کی روش 
دروازه بان تیم ملی 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 کی روش 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.



سمانه جهانگیری عرش «

 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 می رسد 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 می توان بهشت غرب 
کشــور را با همه اســتعدادهای نهفته اش 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 ظرفیت های 
مهمی در حوزه صنایع دستی و گردشگری است و ما 
تالش می کنیم با بهره برداری درست از این ظرفیت ها 

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 کارگاه هــای متعدد منبت 
می تواند در حوزه گردشــگری استان تأثیر بسیار 

زیادی داشته باشد.«
وی ادامه داد"تویسرکان دارای 221 اثر تاریخی است 
که از این تعداد 67 اثر ثبت ملی شده است و تالش 
می کنیم تا سایر آثار نیز به ثبت ملی برسد همچنین 
وجود آرامگاه حبقوق نبی در شهرســتان تویسرکان 
می تواند گردشــگری مذهبی این منطقه را توسعه 

دهد.
معاون رئیــس جمهوری اظهار کــرد: »در طرح 
اشتغال روستایی منابع مالی با نرخ سود 6 درصد 
برای حوزه های صنایع دســتی و گردشــگری در 
نظر گرفته شده اســت که خوشبختانه 116 طرح 
در شهر تویسرکان با اســتفاده از منابع این طرح 
در حال اجرا اســت کــه امیدواریم موجب رونق 

تویسرکان شود.
وی افزود: برگزاری چنین جشــنواره هایی که به 
معرفی جاذبه هــا و ظرفیت هــای موجود کمک 
می کند در توسعه گردشــگری استان مؤثر است 
و امیدواریم ســال های آینده نیز شاهد برگزاری 
باشــکوه تر و بهتر این جشــنواره در شهرســتان 

باشیم. تویسرکان 
مونســان گفت: ایران جزو 10 کشور برتر دنیا در 
حوزه جاذبه ها و ظرفیت های تاریخی و فرهنگی 
اســت و این موضــوع می تواند محرک بســیار 
خوبی در گردشــگری باشد. ما در کشور بیش از 
یک میلیون ســایت تاریخی، 34 اثر ملی ثبت شده 
در فهرست میراث ملی و 23 اثر جهانی ثبت شده 
در فهرســت یونســکو داریم که تمام این موارد 
می تواند در رشــد رونق گردشگری تأثیر بسزایی 

داشته باشد.«
ســازمان  رئیــس  و  رئیس جمهــوری  معــاون 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، در 
ادامه گفت: امروز گردشــگری توانسته به جایگاه 
سوم اقتصاد دنیا تبدیل شود و هیچ تردیدی نیست 
که ایــن صنعت می تواند مهم ترین ابزار توســعه 

به ویژه برای کشورهای در حال رشد باشد.
وی با اشــاره به اینکه اســتان همدان امسال میزبان 
دو رویداد مهم اســت گفت: همدان امسال به عنوان 
پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب شده 
است و همچنین این استان در آبان ماه 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 می شوند، برگزاری این اجالس یک فرصت 

بی نظیر برای معرفی داشته و ظرفیت های کشورمان 
و به ویژه همدان است که باید در شرایط موجود از 

این فرصت نهایت استفاده را ببریم.
مونسان با بیان اینکه همدان باید به صورت بین المللی 
معرفی شــود، گفت: این استان جزو پنج استان برتر 
در تنــوع جاذبه ها و ظرفیت های تاریخی، طبیعی و 
گردشگری است و ســازمان میراث فرهنگی تالش 
می کند تا همدان در جایگاه درست خود قرار گیرد.

او ادامه داد: این اســتان زیرساخت ها و ظرفیت های 
خوبــی ازجمله فــرودگاه، راه آهــن، اماکن اقامتی 
و... دارد و در حــال حاضــر 23 پــروژه با حجم 
سرمایه گذاری 570میلیارد تومان در استان همدان در 
حال ساخت است که احداث و بهره برداری از این 
پروژه ها بی تردید در رشد و توسعه گردشگری استان 

تأثیر بسزایی خواهد داشت.
 گردشگری تويسرکان 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 می دهد 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.
 تويسرکان ماوايی از خصوصيات برجسته 

هنری، فرهنگی و تاريخی 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 بی نظیر 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.
*70 هزار 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 
500 هکتــار باغ های گردو دارد که در شــرایط 
عادی ســاالنه 16 هزار 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 600 هزار نفر به واسطه تولید 
گردو در این شهرستان مشغول به کار هستند اظهار 
کرد: در این شهرســتان4 هزار و 700 کارگاه مبل و 
منبــت وجود دارد که در این صنعت نیز 8 هزار نفر 
مشغول به کار هستند و در مجموع می توان گفت 70 
هزار نفر از جمعیت شهرستان مستقیم یا غیر مستقیم 

از این طریق ارتزاق می کنند.
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 3 هزار و 18  
نفر و در تعطیالت نوروز امسال هم 10 هزار نفر در 
این شهر اسکان یافتند که رشــد بیش از 3 برابری 
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 21 هزار پیوند زنی 
درختان گردو توســط دولت و 20 هزار 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 می کند.

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 علی اصغر مونسان و محمد 

اقبال نیکبخت استاندار همدان رونمایی شد.
این شهرســتان از امروز دوشنبه 16 مهرماه به مدت 
چهار روز تا 20 مهرماه میزبان همایش ملی گردو و 

صنایع مبل و منبت است.
بازدید از ظرفیت های تاریخی و بررســی پتانسیل 
های سرمایه گذاری گردشگری تویسرکان، نهاوند 
و اســدآباد از برنامه های سفر  مونسان به همدان 

بود.
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بالون هایی که اینترنت را به مناطق دور 
افتاده جهان می برند 

 بالون هایی هوشمند در الیه های باالیی جو زمین در آینده نزدیک 
قابلیت استفاده از اینترنت را به دورافتاده ترین مناطق کره زمین برقرار 
 )Alphabet( می کند. به گزارش خبرنگاران جوان؛ شرکت آلفابت
درحال توســعه ســاخت بالون هایی برای رها ســازی در ارتفاع 20 
کیلومتری از ســطح کره زمین برای ایجاد شــبکه اینترنت بدون سیم 
۴G در مناطق مختلف است. این پروژه )Project Loon( نام دارد 
و بالون ها انرژی الزم برای فعالیت و ایجاد بستر اینترنت را با استفاده 
از پنل های خورشــیدی که زیر بدنه آن ها نصب شده است به دست 
می آورند. تعداد این بالون ها 6 عدد اســت و می توانند ســبب نقل و 

انتقال داده ها در محدوده ای 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 
 Autonomous موبایل خودروهای خودران را کنترل کنند.در حالت اول
Steering Mode  دســتگاه 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 اســالمی واحد خمینی شهر اصفهان موفق 
به طراحی و ســاخت درخت مصنوعی هوشمند با جذب باالی دی 

 اکسیدکربن به منظور تصفیه  هوا و کاهش آالیندگی محیط شدند.
محمدرضا حقیقت نمــا، مجری طرح در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: این دســتگاه تصفیه هوا همانند یــک درخت مصنوعی قادر به 
پایش آالینده های هوا در محیط های بســته همچون منازل، ادارات و 

بیمارستان ها است.
وی خاطرنشان کرد: در مراحل بعد به دنبال طراحی، توسعه و استفاده 
از دســتگاه های مشــابه کاهنده آلودگی هوا در محیط های باز همانند 

اتوبان ها، جاده ها، خیابان ها، شهرک های هوشمند و... هستیم.

کاهش ٩٩ درصدی چسبندگی باکتری ها 
 پژوهشــگران دانشــگاه آزاد واحــد شــاهرود بــا بهره گیری از 
فناوری نانو نســل جدیدی از پارچه های بــا خاصیت ضد باکتری و 
خودتمیزشــوندگی تولید کردند که به گفته آنها این خاصیت موجب 

کاهش 99 درصدی چسبندگی باکتری ها به آن می شود. 
به گزارش ایســنا، دکتر جواد سیفی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد شــاهرود، هدف از انجام این طرح را تقویت خاصیت 
ضدباکتریایی سطوح ابرآب گریز 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 ابرآب گریز بر روی 
پارچه، رفتار خود تمیزشوندگی و ضد باکتریایی سطح اصالح  شده، 

ارتقاء یابد.

ایده هایتان را اپلیکیشن کنید 
 رویداد اســتارتاپی با هدف شــناخت و معرفی ایده های اصیل و 
آفرینش هــای خالقانه از صاحبان ایده دعوت به عمل آورد. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران پویا؛ اســتارتاپ  ها و ایده های کسب وکارهای نوپا 
بخش مهمی از این ایده های اقتصادی برای سرمایه گذاران هستند؛ از این 
رو ایده های استارتاپی که قابلیت تبدیل شدن به اپلیکیشن دارند پس از 
بررسی از سوی یک شرکت ایده پرداز به سرمایه گذاران معرفی می شود.
شــرکت ها و افرادی که می خواهند در استارتاپ  ها ورود کنند، یکی از 
اهداف شان به اوج رسیدن زودتر از دیگر بنگاه های تجاری است.حال با 
 TelePROMO( توجه به اینکه نخستین رویداد استارتاپی تله پرومو
Start-app Event( با هدف شــناخت و معرفی ایده های اصیل و 

آفرینش های تعاملی و خالقانه از 25 مرداد ماه 1397 برگزار می شود.
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آن که خردمند است، از خواب غفلت بیدار می شود و برای سفر آخرت مهیا 
می گردد و خانه همیشگی خود را آباد می کند.
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جزییات اسکان و تغذیه در اربعین

  رئیس کمیته مشــارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین از 
صدور مجوز برای برپایی 1940 موکب )چادر( برای اسکان روزانه بیش 
از یــک میلیون و 664 هزار نفر زائر خبــر داد و اعالم کرد: پذیرایی از 

زائران اربعین در عراق رسما از 28 مهرماه آغاز می شود.
حســن پالرک با این توضیح که از سوی ستاد اربعین مسؤولیت کمیته 
مشــارکت های مردمی اسکان و تغذیه ستاد اربعین به آن ها محول شده 
اســت، درباره جزییات تجهیزات و امکاناتی که تا کنون آماده شده، به 
ایســنا توضیح داد: 1940 موکب )چادر( پروانه موکب داری را از کمیته 
مشــارکت های مردمی، اسکان و تغذیه ســتاد اربعین حسینی دریافت 
کرده اند که این ظرفیت نســبت به سال گذشته با 13 درصد رشد همراه 

بوده است.
به گفته او، مجموع ظرفیت اسکان روزانه در موکب های ایرانی بیش از 
یک میلیون و 664 هزار نفر پیش بینی شــده است که از این تعداد 580 
هزار نفر در روز در موکب های ویژه خواهران و یک میلیون و 84 هزار 

نفر در روز در موکب برادران اسکان داده می شوند.
وی با بیان این که موکب های ایرانی با پشــتوانه هیآت مذهبی، خیرین و 
کمک های مردمی متعهد شده اند در اربعین به طبخ و توزیع روزانه غذای 
زائران بپردازند، گفت: پذیرایی صبحانه به تعداد 3 میلیون و 56 هزار نفر 
در روز، تامین ناهار برای جمعیتی بالغ بر سه میلیون و 97 هزار نفر در 
روز، شــام 3 میلیون و 117 هزار نفر در هر روز، میان وعده به تعداد 5 
میلیون و 362 هزار نفر در روز و طبخ روزانه 3 میلیون و 362 هزار نان 

جزو تعهدات موکب ها است.
پالرک افزود: موکب ها همچنین متعهد شــده اند 9 هزار و 800 حمام و 

16 هزار و 663 سرویس بهداشتی برای ایام اربعین ایجاد کنند.
 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات ادامه داد: عملیات ارسال محموله ها 
و تجهیزات موکب ها از 25 محرم )13 مهرماه( آغاز شــده و براســاس 
برنامــه ی زمان بندی، موکب های ایرانی از 10 صفر )28 مهرماه( فعالیت 
خود را آغاز خواهند کرد و تا 25 صفر )13 آبان( 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 آسیب شناســی، تدابیر ویژه ای برای انجام بازرســی های محسوس و 

نامحسوس از مواکب اندیشیده است.
 رئیس کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیه ستاد اربعین با اشاره 
به تاکید مراجع عظام و علمــای دین بر مردمی بودن حرکت اربعین و 
تامین هزینه های این مراسم از سوی مردم، اظهار کرد: امسال موکب های 
مشــترک ایرانی و عراقی تشکیل شــده و هموطنان ما در کنار برادران 

عراقی به خدمت رسانی مشغول خواهند شد.

نمایشگاه گروهی نقاشی 
در همدان دایر می شود

 به همت موسسه هنری آرمان هنر هگمتان، نمایشگاه گروهی نقاشی 
جمعی از هنرمندان استان کردستان در همدان دایر می شود.

به گزارش فارس ؛ به همت موسسه هنری آرمان هنر هگمتان، نمایشگاه 
گروهی نقاشــی جمعی از هنرمندان اســتان کردســتان در همدان دایر 

می شود.
این نمایشگاه از 20 مهرماه افتتاح می شود و تا 29 مهرماه 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، عزت اهلل صادقی و خانم 

بهار ملکی در معرض دید عموم قرار می گیرد.  
عالقمندان به هنر نقاشی می توانند برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت 

16 الی 19 به گالری آرمان مراجعه کنند.

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 10 هزار جلد کتاب در 2 مرحله بین 
کتابخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد توزیع 
می شود، اما به لحاظ امکانات سخت افزاری نیازمند 

تخصیص اعتبار است. 
وی افزود: تاکنون 293 باب 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 157 کتابخانه 
در مســاجد سطح شــهر و 136 باب در روستاها به 

عالقه مندان خدمات رسانی می کنند.
مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد همدان 
به وجود 191 کتابخانه 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 36 هزار جلد کتاب در 
کتابخانه های کانون های فرهنگی و هنری مســاجد 
گردآوری شــده و 55 هزار 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 200 نفر از 
عکاســان استان در آرامگاه بوعلی ســینا و پیاده راه 

بوعلی شرکت کرده و عکاسی کردند.
فرهنگســرای پرواز همــدان به همت شــهرداری 
همدان دوره های مختلف کارگاه عکاسی مقدماتی و 
پیشــرفته، کارگاه نقد فیلم، فیلمنامه  نویسی و دوره 
های مختلف هنری را برای گروه های مختلف سنین 
مختلف از چهار ســال تا 70 سال برای عالقه مندان 

برگزار می کند.

سينـما
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■ قد  س1.................مغزهاي کوچک زنگ زده
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■ فلسطين1............................................................... هشتک
فلسطين 2....................... تنگه ابوقريب -جاده قديم
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