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21 الي 27 آبان 97 د با ی  ا ی  آ ر کا ی  ھا ه  ز  غا كانون كارآفرينان استان همدانآ

به شماره ثبت190 و شناسه ملي 10820011133
موسسه خانه مطبوعات استان همدان به شماره هيأت 190 و  شناسه ملي 10820011133

بدينوسيله از اعضاي محترم خانه مطبوعات دعوت مي شود در مجمع عمومي عادي ساليانه موسسه كه روز چهارشنبه هفتم آذرماه 
1397 از ساعت 12 الي 15 از طريق سايت خانه مطبوعات به آدرس Khanehmatbooat.ir برگزار مي شود شركت فرمايند.

دستور جلسه:
گزارش هيأت مديره و بازرسان 

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارش هاي مالي هيأت مديره و بازرسان
انتخاب بازرسان براي مدت يكسال 

مواردي كه طبق اساسنامه در وظايف و اختيارات مجمع و سياست 
بر اين اساس اعضاي اصلي خانه مطبوعات استان كه براي انتخاب بازرسان كانديدا هستند تا روز دوشنبه 5 آذرماه مهلت دارند 
با مراجعه به سايت Khanehmatbooat.ir ورود به نام كاربري خود براي ثبت نام اقدام فرمايند ثبت آراي اعضا 

نيز از طريق سايت مذكور در تاريخ ياد شده با استفاده از نام كاربري و رمز عبور انجام است.

(نوبت اول)

هيأت مديره خانه مطبوعات استان همدان هيأت مديره خانه مطبوعات استان همدان 

ليانه  سا عادي  عمومي  مجموع  به  دعوت  آگهي 
همدان استان  مطبوعات  خانه  موسسه 

به شماره ثبت 190 و شماره ملي 10820011133
العاده  فوق  عمومي  مجمع  در  كننده  شركت  اعضاي  نرسيدن  نصاب  حد  به  توجه  با  تاريخ  به  قبلي  دعوت  آگهي  پيرو 
در  مي شود  دعوت  اصلي  محترم  اعضاي  از  بدينوسيله  شد  برگزار  مهر97   22 تاريخ  در  كه  مطبوعات  خانه  اول  نوبت 
صورت  به   12 تا   10 ساعت  از   1397 آذر  هفتم  چهارشنبه  روز  در  كه  موسسه  اين  دوم  نوبت  فوق العاده  عمومي  مجمع 
مي  برگزار  استان ها  ديگر  با  همزمان   Khanehmatbooat.ir آدرس  به  مطبوعات  خانه  سايت  طريق  از  الكترونيك 

فرمايند. شركت  شود 
دستور جلسه:

اصالح اساسنامه خانه مطبوعات استان همدان
بر اين اساس اعضاي اصلي خانه مطبوعات استان براي ثبت آراي خود از طريق سايت مذكور در تاريخ ياد شده و با استفاده از 

نام كاربري و رمز عبور خود اقدام فرمايند.
اعضاي محترم مي توانند اطالعات ديگر مربوط به مجمع را در سايت خانه مطبوعات به نشاني ذكر شده دنبال فرمايند.

(نوبت دوم)

هيأت مديره خانه مطبوعات استان همدان هيأت مديره خانه مطبوعات استان همدان 

لعاده  فوق ا عمومي  مجمع  به  دعوت  آگهي 
همدان استان  مطبوعات  خانه  موسسه 

تبريك و تهنيتتبريك و تهنيت

 روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر كبودراهنگ

 برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 مهندس حسن رباني ارشد 
مديركل محترم اداره كل راه و شهرسازي استان همدان 

  مســئوليت و مديريــت را بــه شــانه هاي مــردان اليــق و 
كاردان مي ســپارند و بي شــك انتصــاب حضرتعالــي در ســمت جديــد نشــان 
ــور  ــته را حض ــاب شايس ــن انتص ــذا اي ــي دارد ل ــت جنابعال ــت و لياق از دراي
حضرتعالــي تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در ســايه الطــاف 

ــيم. ــان باش ــاي روزافزونت ــاهد موفقيت ه ــان ش ــد من خداون

تشكـر و قـدردانىتشكـر و قـدردانى

حسن ربانى ارشد مديركل راه وشهرسازى استان همدان

بدين وسيله از همه سرورانى كه در مراسم هاى تشييع، خاكسپارى
 و ترحيم پدر اينجانب شركت نمودند و يا با حضور، ارسال پيام
  گل و بنر ابراز همدردى كردند كمال تشكر و قدردانى را دارم
 اميدوارم در مجالس شادى شما عزيزان گرامى جبران نمايم. 

 2018 نوامبـــر    12   1440 ربيـــع االول   4   1397 آبان مـــاه   21 دوشـــنبه  
ســـال پانزدهـــم  شـــماره 3334  12 صفحـــه روزنامـــه + نيازمنديهـــا  1000 تومـــان 
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كلينيك درمانى 
«اميد» 
در همدان 
راه اندازى شد

دومين پرواز 
همدان- مشهد  
امروز انجام 
مى شود

 3500 شغل 
ايجاد مي شود

سومين جام در 
انتظار مردان قوى 
جسم همدان
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يادداشت روز

فرصت هاي خوب و ماندني
 همدان از روز گذشــته ميزبان ميهمانان ســازمان 
جهاني گردشگري (UNWTO) است. اين دومين 
ميزباني از نمايندگان كشورهاي مختلف توسط پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران است كه با برنامه ريزي و مشاركت 

حوزه هاي مختلف استان شكل گرفته است.

يادداشت

تحريم هاي آمريكايي عليه ايران
 فقط مردم را آزار مي دهد

 سران قواي 3گانه جمهوري اسالمي روز شنبه 
(19 آبان ماه) بــراي ايجاد اتفاق نظر در خصوص 
شرايط روز كشورمان، نشست مشترك داشتند. در 
پايان اين نشست عاقبت انديش و چند ساعته بود.

ايجاد دبيرخانه دائمي جشنواره تئاتر در همدان

هيچوقت براي توسعه همدان كوتاهي نمى كنم
 اســتاندار همدان در گفتگوى اختصاصى با همدان پيام در پاســخ به اين سوال كه بعد از بازنشستگى در همدان 

مى مانيد يا مى رود؟ اينگونه پاسخ داد: 
قلبم در همدان مى ماند  اما جســمم ممكن اســت جاي ديگرى باشــد. اين تعهد اخالقي را به خودم دادم، به شما 
هم عرض مي كنم كه وجداناً من نمي توانم روحم و فكرم از همدان جدا كنم؛ به دليل اينكه همدان شايســتگي هاي 

زيادي دارد.
اين استان  فرصت هاى زيادي براي خدمتگزاري و كار كردن به من داد همچنين  همراهي هاي خوب مردم همدان 
باعث شــده اســت كه من دلم را در همدان بگذارم. اما اين قول هم مي دم كه  هيچ زماني در تعالي و توسعه همدان 
كوتاهي نكنم و بدون مســئوليت هم تالش مى كنم  در همدان انجام وظيفه كنم و به عنوان خدمتگزار مردم همدان 

هر جا الزم باشد پيگيري هاي امور خواهم بود.

24

بررسي سوابق 11گزينه ضعيف و قوي

پنهان كاري براي انتخاب استاندار
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  21 آبان ماه 1397  شماره 3334
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يادداشت روز

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

دومين پرواز همدان- مشهد  امروز انجام مى شود
 مدير روابط عمومى فرودگاه همدان از ســرگيرى پرواز همدان-مشهد خبر داد و گفت: پرواز همدان- مشهد بعد از وقفه 

3 ماهه اجرايى مى شود. 
افتخارى در گفت وگو با ايسنا،با اشاره به اينكه اين پرواز از 17 آبان آغاز به كار كرده است، افزود: متأسفانه اين پرواز با توجه به 

اينكه پرواز اول بوده و اطالع رسانى كمى صورت گرفت به علت عدم استقبال همدانى ها لغو شد. 
وى تصريح كرد: پرواز همدان- مشــهد دوشنبه و پنجشنبه هر هفته صورت مى گيرد كه فردا ساعت 10 صبح دومين پرواز را 

خواهيم داشت. 
افتخارى با اشاره به اينكه پرواز همدان- تهران همه روزه به جز چهارشنبه و جمعه صورت مى گيرد، ادامه داد: پرواز همدان- 

تهران از فرودگاه همدان انجام مى شود اما متأسفانه به علت كمبود مسافر كنسل مى شود. 
مدير روابط عمومى فرودگاه همدان يادآور شــد: برقرارى مجدد پرواز همدان- كيش در حال پيگيرى اســت اما هنوز قطعى 

نشده است. 
وى گفت: امروز مسافران اجالس جهانى گردشگرى از طريق پرواز همدان- تهران وارد همدان مى شوند. 

توزيع 10 هزار قرص نان رايگان در همدان
 رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان از توزيع 10 هزار قرص نان رايگان در مناطق محروم همدان به مناسبت دهه 

وقف خبر داد و گفت: موزه وقف همدان در امام زاده عبداهللا(ع) افتتاح مى شود.
حجت االســالم سيدعلى حسينى در گفت وگو با فارس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دهه وقف، اظهار كرد: تبليغات 

محيطى ويژه دهه وقف در بقاع متبركه و اماكن سطح استان انجام شده است.
وى با اشــاره به اجراى ايستگاه هاى «همه واقف باشيم» در بقاع متبركه و ميادين اصلى شهر همدان در دهه وقف، گفت: 
در اين ايســتگاه ها كارشناســان اوقاف و امور خيريه به شبهات دينى پاسخ مى دهند و مشاوره هايى را در خصوص وقف 

ارائه خواهند داد.
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان خاطرنشان كرد: روز گذشته ايستگاه مشاوره وقف و نمايشگاه تشريح فعاليت هاى 

مجموعه اوقاف و امور خيريه در حاشيه برگزارى آئين عبادى ـ سياسى نماز جمعه شهر همدان برگزار شد.
وى بيان كرد: نماينده ولى فقيه در استان به همراه مديركل اوقاف و امور خيريه استان و ديگر مسووالن استان از اين نمايشگاه 

بازديد كردند.

فرصت هاي خوب و ماندني
 همدان از روز گذشته ميزبان ميهمانان سازمان جهاني گردشگري 
(UNWTO) اســت. اين دومين ميزباني از نمايندگان كشــورهاي 
مختلف توســط پايتخت تاريخ و تمدن ايران است كه با برنامه ريزي 
و مشاركت حوزه هاي مختلف اســتان شكل گرفته است. قرار است 
ميهمانان مختلف از اعضاي ســازمان جهاني پس از 40 ســال براي 
نخســتين بار نشســت خود را در همدان برگزار كنند. نشســت ها و 
برنامه هايي كه فرصتي شــد براي معرفــي و ماندگاري نام همدان در 

پرونده هاي گردشگري جهاني.
سال 2018 براي استان سالي متفاوت بود. انتخاب به عنوان «پايتخت 
گردشگري كشورهاي آسيايي» كه برنامه هاي آن براي شهريور تدارك 
ديده شد و آبان ماه كه اعضاي «سازمان جهاني گردشگري» اين روزها 

ميهمان مادستان هستند.
زماني  مجموعه كميته ها و مديران و دستگاه ها و وزارتخانه هاي مرتبط 
در كنار تخصيص اعتبار پيگيري شــده از سوي يكي از نماينده هاي 
مجلس در يك حركت عمومي موجي از اشتياق براي ميزباني در استان 
شكل دادند كه توســعه گردشگري نقل محافل عمومي و خصوصي 
شد اما اين موج تا شهريورماه بيشتر دوام نياورد و بسياري با برگزاري 
نشســت اول پرونده هاي در دست اقدام را به بايگاني ركود سپردند و 
آنهايي هم كه پاي كار بودند، پرداخت نشدن هزينه ها و محقق نشدن 
اعتبار مصوب شده را بهانه اي براي كاهش انگيزه و در اين ميان اضافه 

كنيم ماجراي بازنشستگي و رفتن نيكبخت را.
در حالي كه اين روزها اســتاندار در حــال جمع بندي كارهاي زمين 
مانده بود تا محياى رفتن شود فرصتي شد براي بسياري از دستگاه ها 
و مديران تا در نبود تأكيدهاي هميشــگي نيكبخت پا پس كشــيده و 
در واقــع امور مربوط به 2018 و ميزبانــي از ميهمانان تبديل به يك 
معضل رهاشدگي شــود كه البته آنچه در اين ميان نگذاشت تا كارها 
در نبود حمايت ها و اعتبار و بودجه بر زمين بماند، تالش هاي شركت 
عليصدر بود كه خود از روز اول زمينه ساز اين فرصت ويژه تبليغاتي 
براي همدان شد - در مقابل  برخي كارشكني هاي مسئوالن كشوري 
از جمله ميراث فرهنگي و برخي دستگاه هاي درون استاني- به تنهايي 
مســئوليت انجام امور را به دســت گرفت و بــا كمك ظرفيت هاي 
رســانه اي و مجموعه هاي خصوصي براي استان فرهنگي گردشگري 

آبروداري كند.
در حالي كه اســتان با چنين شرايطي روبه روست چه فرصتي بهتر از 
اين بود تا مديران و افرادي كه به دنبال نشان دادن توانمندي هاي خود 
بوده و مي خواهند موفقيت هاي عالي به دست آورند، وارد ميدان شده 
و در عمل قدرت مديريتي و جديت و تالش هايشان را به منصه ظهور 

نشانده و اعتماد عمومي را براي خود خريداري كنند.
بــا اين حال علي رغم آنكه امــا و اگر بود و نبود نيكبخت در ميزباني 
ميهمانان مطرح بود، اســتاندار به وعده خود براي برگزاري باشــكوه 
اجالس جهاني در كنار متوليان امر عمل كرد و به اســتقبال ميهماناني 
رفت كه مي خواهند با خاطره اي خوش و نامي از همدان بر ســر زبان 

به كشورهاي خود بروند.
اين فرصت چند روزه را از دســت ندهيم و ســعي كنيم با هر عنوان 
ميزبان، شهروند، كارمند و... همدان و توانمندي هايش را براي ميهمانان 

خوب جلوه كنيم.

ــي رود.  ــركت هاي خصوصــي م ــت ش ــه مديري 1- نيكبخــت ب
گفتــه مي شــود قــرار اســت بــزودي حكــم مديريــت در 
ــراي  ــي ب ــن اجتماع ــه تأمي ــركت هاي زيرمجموع ــي از ش يك
ــن از  ــش از اي ــود پي ــرار ب ــا ق ــود. گوي ــادر ش ــت ص نيكبخ
ــا  ــي از وزارتخانه ه ــادي يك ــاوران اقتص ــزو مش ــت ج نيكبخ

ــود. ــاب ش انتخ
2- آخونــدي از راه وشهرســازي بــه شــهرداري تهــران مــي رود. 
ــاس  ــران، عب ــهر ته ــوراي ش ــري ش ــا رأي گي ــود ب ــه مي ش گفت
ــت  ــب مديري ــراي تصاح ــي ب ــا حناچ ــا 16 رأي ب ــدي ب آخون
ــرار اســت سه شــنبه  ــا ق ــد. گوي ــت مي كن شــهري پايتخــت رقاب
ــر  ــي اســت وزي انتخــاب شــهرداري تهــران قطعــي شــود. گفتن
ــود در  ــت خ ــتعفا از پس ــس از اس ــي پ ــت روحان ــابق دول س
قانــون  مشــمول  شــهردار  افشــاني،  جايگزيــن  وزارتخانــه 

مي شــود. بازنشســتگي 
3- اخبــار جهانــي همــدان توســط رســانه هــاي خارجــي رصــد 
ــي كــه برخــي عوامــل نســبت  مــي شــود.گفته مي شــود در حال
ــگاران خارجــي كارشــكني كرده انــد تعــدادي  ــه حضــور خبرن ب
ــه صــورت  ــار اجــالس را ب ــاي خارجــي اخب ــزاري ه از خبرگ
ويــژه پوشــش خواهنــد داد. گويــا ابتــكار عمــل مســئوالن 
ــت  ــته اس ــاني توانس ــالع رس ــه اط ــت و كميت ــزاري نشس برگ

ــد. ــاوت كت ــي را متف فضــاي تبليغات
بازديــد  اســتان  مختلــف  نقــاط  از  اجــالس  ميهمانــان   -4
ــه  ــد ب ــر از موع ــه زودت ــي ك ــود ميهمانان ــي ش ــتند.گفته م داش
اســتان  وتاريخــي  گردشــگري   نقــاط  از  آمده انــد  همــدان 

بازديــد داشــتند.

 ســرانجام اجراي قانــون ممنوعيت به 
كارگيري بازنشستگان در مناصب دولتي به 

پايان خط خود رسيد.
روز گذشــته اجــراي قانــون و معرفــي 
جايگزينان اســتاندار اعالمي دولت در كنار 
تعدادي از مديران كشوري وارد فاز اجرايي 
شد و در جلسه هيأت دولت رحماني فضلي 
به سبك ســال هاي گذشته بدون هيچگونه 
اعالم جزيياتي ليست استانداران را به صحن 
جلسه برد تا هيأت دولت نظر نهايي خود را 

در اين باره اعالم كند.
بر اســاس اخبار منتشر شــده از اين جلسه  
روز گذشــته  كه تا ساعت تنظيم خبر اعالم 
شــد دولت  روحاني حكم استانداران خود 
را بررسى سوابق و اعالم بر اساس اولويت 
موكول كرد تا به احتمال زياد در جلسه روز 
چهارشنبه برخى را مشــخص و باقى را به 

هفته آينده موكول كند.
به گفته يك منبــع آگاه با توجه به نزديكى 
وزارت كشــور به رياســت يكى از قواى 
كشــور و اظهارات جهانگيرى در نداشتن 
اختيار تغييرات و اينكه بيشترين اختيارات و 
تصميم گيرى دولت را رييس دفتر روحانى 
دارد انتصاب گزينه هــاى نزديك به طيف 
اعتــدال و دولت بيش از ســيار گزينه هاى 
طيف هاى سياسى اصولگرا و اصالح طلب 

است .
بر اين اســاس با توجه برگــزارى اجالس 
جهانى در همدان و اعالم شخص نيكبخت 

مبنــى بر حضور تا 24 آبان احتمال انتصاب 
اســتاندار همدان در اين هفته پايين است. 
هرچند در نزد افكار عمومى بيشــترين نام 
به زبــان آمده الهى تبار بــوده و پس از آن 
خبرهايى از انتصاب ســامرى و شاهرخى 
به گوش مى رســد اين در حالى اســت كه 
اصــالح طلبان به تصميم دوگانه يكى از دو 
گزينه به جمع بندى رســيده و اصولگرايان 
نيز تنها به طرح مباحث كلى شرايط انتخاب 
يك اســتاندار خوب اكتفا كردند و در عمل 
هيچكدام از گروهاى سياســى نتوانستند به 

يك تصميم مشخصى برسند. 
بــا صدور حكم اســتانداران انتظاري كه از 
آغاز دولت روحاني تاكنون براي جابه جايي 
مديران خسته، مسن و يا غيرهمراه دولت مى 
رفت از سر اجبار و با تصويب قانون مجلس 
اجرايي مى شود تا بدنه مديريتي كشور پس 
از ســال ها با الزام و اكراه تن به تغيير چهره 
در مديران و اســتفاده از نيروهاي جوان و 

باانگيزه بدهد.
يكســال پيش زماني كه نماينده هاي مجلس 
پله هاي پاســتور را براي ماندن نيكبخت در 
اســتان باال و پايين مي رفتند و هرگونه سند 
و مدرك و طومار حمايت از اســتاندار 68 
ساله و رد گزينه هاي ديگر را در دست خود 
داشتند،  شايد فكر نمي كردند كه تالش براي 
باقي ماندن شــرايط مديريتي در اســتان در 
وضع موجود و باقي ماندن سهميه هايشــان 
در پست هاي مديريتي يكسال بعد با قانوني 

كه خود و همكارانشان تصويب مي كنند، به 
چالش كشيده مي شود.

روزگاري كــه در آن پس از ابقاي نيكبخت 
هدف گذاري حذف نيروهاي محتمل رقابت 
يا رياست نيز عملياتى شد و تن به مديراني 
داده شد كه حداقل براي انتخابات هاي آينده 

كارشان را سخت نكنند.
هرچند در آن دوره تغييــر و ابقاي مديران 
سياســت ســكوت و يا دفاع از گزينه هاي 
مــورد نظر را در پيش گرفتنــد و به توجيه 
رفتار پرداختند و دست رد به سينه هرگونه 
مســأله مطرح شــده زدند، اما گذر زمان با 
ســكوت و عدم پرسشگري و نبود  موضع 
نظارتــي نماينده ها نشــان داد كه حرف و 
حديث ها در انتصابات يكســال پيش استان 
بيراهه نبوده اســت و اين اقدام تاكنون هم 
در موضع انتصــاب جايگزين نيكبخت هم 
ديده مي شــود كما اينكه پس از گذشت 2 
ماه از تأييد قانــون مصوب هيچ نماينده اي 
در اين زمينه اظهارنظر شفاف نداشته است، 
جز آنكه نماينده مالير از ترجيح دولت براي 
انتصاب بدون نظر نماينده ها سخن گفت و 
ديگر نماينده هــا هم از نبود جمع بندي و يا 

گزينه خاص صحبت كردند. 
علي ايحــال در چنين  شــرايطى گزينه هاي 
متعددي با توانمندي و يا نقاط ضعف مختلف 
براي رسيدن به كرسي كاخ سبز مطرح شدند 
كــه در يك بررســي اجمالي بجــز 2 چهره 
مشــخص، ديگر گزينه ها در صف گروه هاي 

همراه دولــت و يا حامي دولــت نبوده اند و 
بيشتر افرادي هستند كه ســابقه مديريت در 
زمان دولت اصولگراي هشتم و نهم در كارنامه 
دارند و يا بيشتر منتقدان دولت مي باشند و جزو 

طيف هاي سياسي ناهمراه!
آنگونه كه در خبرها و افكار عمومي شايعه 
شده است، 11 گزينه تاكنون براي استانداري 

همدان نامشان برده شده است.
بر اساس شواهد و اخبار منتشر استانداري 
نيكبخــت در اســتان به طور رســمي از 
26 آبــان اعالمــي وزارت كشــور پايان 
مي يابــد و اين روزها اســتان انتظار پايان 
اجالس جهاني را مي كشد تا نيكبخت كه 
چمدان ها را از مدت ها پيش بسته است را 
راهي يكي از پست هاي مديريتي در ظاهر 
غيردولتي در مركز كند و البته كه گوشــه 
چشــمى هم به اســتان به دليل اقدامات 
اقتصــادي و مديريتي خواهد داشــت به 

سبك اسالف خود! 
حال بايد منتظر باشيم تا با پايان پنهان كاري 
شكل گرفته در دولت واستان اما و اگرهاي 
انتصاب مديران ارشد استان در جلسات اين 
هفته و يا اوايل هفته آينده به پايان برســد و 
در دولت روحاني كليدداري اســتان همدان 
را به فردي دهد كه در تراز اســتانداري اين 
اســتان بوده و توانمندي هــاي الزم را براي 
ادامه راه توســعه استان از خود بروز داده و 
جاني دوباره به پيكر رخوت گرفته مديريت 

و اجراي استان دهد.

گزينه هاي پيشنهادي براي استانداري همدان
سنوات مديريت و حضور بين المللىسوابق مديريتيپست فعلىاطالعات فرديشاخص

آخرين وضعيتخدمتي اسامى

محمد ابراهيم 
الهى تبار

58 ساله
بومى/ 

اصالح طلب 
ميانه رو/

معاون سياسى 
امنيتى استاندارى 

كرمانشاه

فرمانداري شهرستان هاي مالير، نهاوند و كبودراهنگ/ مديركل آموزش و پژوهش استاندارى همدان/ مدير كل ادارى 
و مالى استاندارى همدان/ معاون سياسى امنيتى استان همدان

27 سال-

اقبال عمومي باال 
و دعوت گروه هاي 
سياسي و اجتماعي 

براي حضور در همدان 
وي مي گويد تابع 
تصميم دولت است

خسرو سامرى

49 ساله/
فوق ليسانس 

مهندسى 
مكانيك/ بومى/ 

اصول گرا

مشاور استاندار

سرپرست معاونت برنامه ريزى دولت يازدهم92- 94،
پيگيرى اعتبار براى سايت ادارى فامنين، پيگيرى پرژه كنارگذر غربى، اجراى پروژه ميدان بار/ رياست سازمان 

صنايع و معادن استان 86-90/ معاون امور عمرانى دولت دهم، معاون برنامه ريزى،
معاون استاندار سال 93/ شهردارى همدان در سال 86-82 ،

سفر هيأت اقتصادى همدان  
25سالبه روسيه،

برخي ذي نفوذان از وي 
نام مي برند 

گفته مي شود ديداري 
با مديران دولت داشته 

است.

سيد سعيد 
شاهرخى

53 ساله/ 
غيربومى/ اصالح 

طلب

معاون سياسى، 
امنيتى و اجتماعى 
استاندارى همدان،

فرماندارنهاوند/ فرماندار اسدآباد/ شهردارمالير/ شهردارتويسركان/ شهردار قروه همدان/ معاون فرماندار كهكيلويه 
و بويراحمد/ رئيس دبيرخانه شوراى برنامه ريزى و توسعه استان لرستان/ كارشناس مسئول شوراى توسعه و برنامه 
ريزى استان لرستان و كارشناس مسئول امور شهرى و شوراها استاندارى لرستان/سرپرست معاونت توسعه مديريت و 
منابع انساني استانداري لرستان/ معاونت  سياسى، امنيتى  و اجتماعى  استاندارى  قزوين/معاون سياسى،امنيتى  واجتماعى 

-استاندارى لرستان/معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان،
28 سال

با اعالم وزارت كشور 
در اولويت بودن معاونان 

سياسي، اميدوار به 
انتصاب است

محمد حسين 
صوفى

بومى/ اصالح 
طلب

دبير شوراى 
نظارت بر سازمان 

صداوسيما

دبير شوراى نظارت بر سازمان صدا و سيما/مدير شبكه 2 سيما و مديريت در ديگر بخشهاى سازمان
/ مدير كل سيماى استانها/ معاون راديوى سازمان صداوسيما/6 سال حضور به عنوان معاونت صداى رسانه ملى/ 

--معاونت برنامه ريزى سازمان صدا و سيما
گروه هاي اصولگرا از 

وي به عنوان گزينه نام 
مي برند

سيد اسكندر 
صيدايى

49 ساله/دكتراي 
برنامه ريزي  

شهري/

رئيس سازمان 
مديريت و 

برنامه ريزى استان

مشاور برنامه ريزي استاندار اصفهان/ مدير مطالعات توسعه اي مناطق گردشگري استان اصفهان وچهارمحال 
وبختياري/ مسئول مطالعه و تهيه برنامه هاي پنجساله، سند چشم انداز توسعه، آمايش/رئيس سازمان مديريت و 

برنامه ريزى استان همدان/
مدير كل آموزش و پژوهش استانداري اصفهان/ معاونت برنامه و بودجه استان اصفهان، معاون برنامه ريزى استاندارى 

-البرز و رياست سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ايالم
-

حمايت برخي اعضاي 
هيأت دولت و مديران 

استاني را دارد

رضا طاليى نيك

55 ساله/
دكتراى مديريت 
راهبردى/ بومى/ 
شهرستان بهار/

اصول گرا

معاون حقوقى و 
امور مجلس وزارت 

دفاع

عضوهيات مديره و مديرعامل موسسه خدمات اموزشى/ كارشناس امور جوانان و اجتماعى و عضو كميسيون علمى و 
فرهنگى و اجتماعى دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام/ عضو كميته مشورتى مركز ملى جوانان كشور/ عضو 
فراكسيون فرهنگيان توسعه روستايى/ سخنگو و عضو موسس و هيأت رئيسه فراكسيون وفاق و كارامدى/ رئيس 
كميته دفاعى و عضو كميته روابط خارجى/ عضو هيأت رئيسه مجلس/ معاون امور قوا و شوراى دبيرخانه مجمع 

تشخيص مصلحت نظام/نماينده دوره ششم و هفتم مجلس شوراى اسالمى(بهار و كبودرآهنگ)/ عضو هيأت تحقيق 
و تفحص از عملكرد ديوان داورى الهه در دعاوى ايران و امريكا/  عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى

-

علي رغم سابقه 
اصولگرايي شانس باال 

در انتصاب دارد اما 
مي گويد از وي دعوتي 
نشده است و خوشحال 
مي شوم به مردم استانم 

خدمت كنم.

عبدالرضا 
فوالدوند

49 ساله
دكتراى تاريخ

مديركل آموزش و 
پرورش شهرستان 
هاى استان تهران

جانبازان جنگ تحميلى و عضو ارشد شوراى مركزى انجمن اسالمى معلمان/92 تا 96 مدير كل آموزش و پرورش 
26سال-استان همدان

حسين مالكى
64 ساله/

دانشجوى رشته 
دارو سازى بود/ 

غير بومى

رياست افتخارى 
تكواندو اى تى اف

بخشدار بمپور بلوچستان رئيس هيأت مديره باشگاه فرهنگى ورزشى پرسپوليس/ يكى از موسسين جهاد سازندگى 
سيستان/سرپرست فرماندارى ايرانشهر/ زاهدان/ سراوان/ ويژه بندر چابهار/ رياست هيأت تخلفات وزارت كشور/ 
نماينده رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كاال/ مدير كل تربيت بدنى استان سيستان و بلوچستان/ 
معاونت سياسى و امنيتى استان مركزى/  معاونت سياسى و امنيتى استان همدان/ مدير كل ستادى وزارت كشور / 

جانشين رئيس جمهور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر

سفير فوق العاده و تام 
االختيار جمهورى اسالمى 

ايران در افغانستان/ مذاكره 
با افغانستان براى جارى 

شدن آب رودخانه هيرمند، 
كه تا پايان ماموريتش جريان 

آب  قطع نشد

29سال
اعالم انصراف از 

تصدي پست دولتي و 
استانداري

حميدرضا 
سوابقي در دست نيست-كنسولگر ايران در تركيهمشاوره استاندار، رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشممومنى

اقتصاددان/ محسن نظرپور
بومى

ريئس هيات مديره 
موسسه اساتيد 
بهسازان ايرانيان

-

برخي گروه هاي 
اصالح طلب به دنبال وي 
بوده و از سال گذشته 

نام وي مطرح شده 
است

غالمرضا ياوند 
عباسى

50 ساله/ اصالح 
ايجاد بانك اطالعات رزمندگان/ مشاور وزير كشور در امور ايثارگران/ بنياد شهيد/ مشاور كميسيون اجتماعى مشاور وزير كشورطلب

سوابقي در دست نيست--مجلس شوراى اسالمى در امور ايثارگران

منع به كارگيرى بازنشستگان از حدود دو ماه پيش به 
سازمان ادارى و استخدامى كشور ابالغ و سبب شد 
تا بسيارى از دستگاه هاى اجرايى در مناطق مختلف 
كشــور با تغييرات جــدى روبه رو شــوند. مديران 

بازنشسته طبق قانون تا 24 آبان فرصت ترك صندلى 
خود را دارند. تصويب و ابالغ قانون منع به كارگيرى 
بازنشســتگان مديــران بســيارى از وزارتخانه ها و 
دستگاه هاى دولتى را نشانه گرفته كه در اين ميان 14 

تن از استانداران كشور نيز مشمول اجراى اين قانون 
مى شوند. بر همين اساس، گزينه هاى جدى استاندارى 

همدان مشخص شدند كه در ادامه مى آيد.
استاندار همدان محمدناصر نيكبخت متولد 1329، 

زاده ديشموك، 68 ساله كه سابقه 32 سال خدمت 
را دارد و آبان ماه 92 اســتاندار همدان شــد و در 
شهريور سال گذشته در اين ليست ابقا گرديد، جزو 
نخستين مدير بازنسشته استان به حساب مى آيد. 

بر همين اساس 11 گزينه مختلف براي استانداري 
همدان مطرح شدند كه بررسي سابقه فعاليت هاي 
مديريت سياســي و... شانس انتصاب آنها را نشان 

مي دهد.

تكميل كنارگذرها بار ترافيكى
 همدان را كمتر مى كند

 اين اســتان تعطيالت چند روز گذشــته ترافيك بى سابقه اى را 
پشت سرگذاشت كه در صورت تكميل كنارگذرها بار ترافيكى كمتر 

مى شود
.رئيس پليس راه همدان گفت: 2 ميليون و 200 هزار تردد از روز سه 
شنبه هفته گذشته تا صبح شــنبه هفته جارى از جاده هاى اين استان 

صورت گرفت.
ــردد  ــش ت ــزود: افزاي ــا اف ــا ايرن ــو ب ــت و گ ــزى در گف ــا عزي رض
منجــر بــه شــكل گيــرى ترافيــك 40 كيلومتــرى در همــدان شــد در 
حاليكــه بــراى پيشــگيرى از افــزوده شــدن بــه ترافيــك خودروهــا، 
ــار  ــدت چه ــه م ــاوه ب ــدان - س ــى آزاد راه هم ــت عوارض فعالي

ســاعت تعطيــل شــد.
رئيس پليس راه اســتان همدان بيان كرد: كنارگذر همدان به طول 25

كيلومتر از پليس راه جاده همدان - تهران آغاز شده و اين جاده را به 
همدان - كرمانشاه وصل مى كند.

عزيزى اضافه كرد: بخشــى از اين كنارگذر تــا نزديكى غارعليصدر 
تكميل شده و مابقى طرح زيرسازى و ساخت پل صورت گرفته است.

وى تاكيــد كرد: طرح كنار گذر همدان در ســال 79 تهيه و مصوب 
شده و در صورت تكميل آن نيز پاسخگوى ميزان خودروهاى عبورى 

نيست.
رئيس پليس راه اســتان همدان توصيه كرد: براى ايمن كردن مســير 
شــاغالن عرصه حمل و نقل و مسافران اين كنارگذر بايد به صورت 

سه باند رفت و سه باند برگشت باشد.
سرهنگ عزيزى ادامه داد: هم اينك اين كنارگذر به صورت يك باند 
رفت و يك باند برگشت در حال اجرا است و در صورت اتمام طرح، 

پليس راه اجازه بهره بردارى از آن را نمى دهد.
وى توضيح داد: چگونه مى توان خودروهاى عبورى از چهار باند آزاد 
راه و جــاده همدان - رزن را در يك كنار گذر جا داده و انتظار وقوع 

حادثه را هم نداشت.
رئيس پليس راه اســتان همدان بيان كــرد: در صورت بهره بردارى از 
كنار گذر همدان به شــكل كنونى بايد از اين پس شــاهد تصادفات 

بيشتر باشيم.

خبـر

بررسي سوابق 11گزينه ضعيف و قوي

پنهان كاري براي انتخاب استاندار
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محيظ زيست
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برداشت زعفران مالير از نيمه دوم آبان ماه 
 مدير اداره جهاد كشاورزى شهرستان مالير از برداشت زعفران در مالير از نيمه دوم آبان ماه سال 

جارى خبر داد.
على مروت اميرى در گفت وگو با فارس با اشــاره به وجود كم آبى طى سال هاى اخير در سطح كشور 
اظهار كرد: طى ســال هاى اخير توجه به وجود كشت هاى كم آب بر يكى از اولويت هاى سازمان جهاد 

كشاورزى بوده است.
وى افزود: آب و هواى مساعد و ظرفيت اراضى كشاورزى مالير براى كشت محصوالت كم آب بر از 

جمله زعفران باعث شده كشت داروهاى گياهى و كم آب بر مورد استقبال قرار گيرد.
مدير اداره جهاد كشــاورزى مالير بيان كرد: در حال حاضر ســطح زير كشــت محصول زعفران در 

مالير 73 هكتار است كه از اين ميزان 58 هكتار آن بارور بوده و طى سال هاى گذشته زير كشت اين 
محصول رفته است.وى با بيان اينكه امسال نيز 15 هكتار از اراضى شهرستان زير كشت زعفران قرار 
گرفته كه  گل دهى آن از ســال آينده شــروع خواهد شد، گفت: برداشت زعفران از نيمه دوم آبان ماه 

آغاز شده و تا نيمه دوم آذرماه ادامه دارد.
اميرى با اشاره به اينكه پيش بينى مى شود امسال حدود 230 كيلوگرم زعفران از اراضى مالير برداشت 
شود، از افزايش 40 درصدى برداشت زعفران نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار كرد: سال گذشته 
نيز 128 كيلوگرم زعفران برداشــت شد.وى ميانگين برداشــت زعفران در هر هكتار را حدود چهار 
كيلوگرم برشمرد و خاطرنشان كرد: شهرستان مالير از نظر توليد محصول زعفران بيشترين توليد را در 

استان همدان به خود اختصاص داده است.

خبـر

مدير امور اراضي جهادكشاورزي استان:
از تغيير بي رويه كاربري در اراضي 

كشاورزي جلوگيري مى شود
 حفظ و گسترش اراضي كشاورزي و امنيت غذايي مهمترين اهداف 
جهادكشاورزي است بنابراين تالش مى كنيم  از تغيير بي رويه كاربري 

در اراضي كشاورزي جلوگيري شود.
مدير امور اراضي جهادكشاورزي استان در نشست خبري  با خبرنگاران  
در خصوص   صدور مجوز براي تغيير كاربري اراضى گفت: گسترش 
عمودي شهرها با هدف افزايش اراضي شهري از اهداف اين نهاد است 
همچنيــن ايجاد و افزايش گلخانه ها يكي از اين مصاديق اســت كه از 
ابتداي امسال 189 مورد مجوز گلخانه، ايجاد دامداري  و صنايع تبديلي 

كشاورزي صادر شده است.
محمدمهدي نيك مرادي دريافت مجوز تغيير كاربري توسعه كشاورزي 
را بســيار با اهميت دانســت و افزود: از ابتداي ســال تاكنون 36 فقره 
مجوز مرمت ديوار، 40 مورد مجوز مرمت بنا صادر شده است و براي 
جلوگيري از ساخت وســازها از اوايل ســال تاكنون 136 مورد دعواي 

كيفري مطرح شده است.
وي در پاسخ به سوال  يكي از خبرنگاران مبني بر تغيير كاربري و حفظ 
حريم بلوار ارم به سمت سعيديه گفت: يك قسمت از اراضي ذكر شده 
در محدوده شهر اســت و جهادكشاورزي با وجود داشتن يك درصد 
اختيار  نمي تواند دخيل باشد؛ به دليل اينكه شهرداري تصميم گيرنده اين 
موضوع است.نيك مرادي در مورد نظارت بر تغيير كاربري ها و چگونگي 
اســتمرار و آگاهي از تغييرات در اراضي كشاورزي هم اظهار داشت: 
چهارمين يگان حفاظتي كشــور با مديريت نيروهاي مسلح در سازمان 
جهاد كشاورزي مستقر مي شود كه كار حفاظت از تغيير كاربري اراضي 
كشــاورزي انجام خواهد داد.مدير امور اراضي جهادكشاورزي استان 
درباره افزايش جمعيت شهري و ارتباط آن با اراضي كشاورزي گفت: 
در دهه 40 (3 درصد) جمعيت شــهري داشتيم و اكنون به 170 درصد 
رسيده است كه امروزه شاهد بزرگ ترين ضربه به اراضي كشاورزي و 
رو آوردن به مصرف گرايي جمعيت هستيم و توسعه افقي شهري باعث 
شده اســت اراضي مرغوب مورد هجمه قرار بگيرد.وي در خصوص 
رفع مشكل كاهش اراضي كشــاورزي در استان راه  حل هايي نيز ارائه 
داد و افزود: ما مديران اراضي جهادكشاورزي در نظر داريم براي حفظ 
اراضي در شهرها تعامل جدي با شهرداري داشته باشيم تا همه شهرهاي 
استان به صورت عمودي گسترش پيدا كنند و ايجاد اراضي كشاورزي 
از اولويت هاي هى جهادكشــاورزى درتوســعه شهرى باشد كه ايجاد 
گلخانه ها، دامداري، صنايع تبديلي كشاورزي از مهمترين فعاليت هاي 

قسمت اراضي خواهد بود.
نيك مرادي با بيان اينكــه از تكنولوژي روز براى  كنترل تغيير كاربري 
اراضي كشاورزي استفاده مى شــود افزود: از طريق پهپاد برحريم هاو 

تغييرات درساخت وسازها كنترل و نظارت جدي خواهيم داشت.
وي از رها كردن روستاها نيز گاليه مند بود و گفت: تاكنون درباره توسعه 
روستايي خيلي ضعيف عمل شــده است كه بايد به اين موضوع مهم 
بيشتر از گذشته بها دهيم؛ زيرا كه ما در استان همدان داراي هزار و 50 
روستا هستيم و تالش داريم توسعه روستاها با ضوابط كنوني پيشرفت 
كند. مدير امور اراضي جهادكشــاورزي درادامه توسعه شهرها را مهم 
دانست و افزود:  بايد دستگاه ها نظارت بر توسعه شهرها را با هدفمندي 
توســعه اراضي كشاورزي جدي بگيرند در اين خصوص طرح جامعه 
شهر همدان در حال بررسي و بازنگري است كه باهدف حفظ اراضي 

وايجاد فضاي سبز صورت مى گيرد.
مديرحفظ اراضي كشــاورزي استان از رسانه ها خواست همانگونه كه 
در امر مصرف بهينه آب و حفظ اين نعمت خدادادي فرهنگ ســازي 
مي كنند، درباره حفاظت از خاك هم حساســيت جدي به خرج دهند؛ 
زيرا كه همدان يكي از اســتان هايي است كه اقتصاد آن بر حفظ اراضي 
كشاورزي مي باشــد و با تخريب محيط زيست مردم از نظر اقتصادي 
متضرر مي شوند  به همين دليل حساسيت روي خاك بيشتر از آب است.

وي از اجراي طرح كادارگ در كاهش اختالفات مردمي در مالكيت هاي 
اراضــي خبر داد و گفت: مزيت طرح كادارگ اين اســت كه محدوده 
اراضي كشــاورزي از نظر مالكيت اختالف نداشــته باشد كه از ابتداي 
امسال تا به حال 168 هزار و 250 هكتار بابت اين طرح كادارت قرارداد 
بســته شده است. وي به سوال يكى ديگر از خبرنگاران  درباره مراحل 
پيچيده و دست وپاگير قانوني جهادكشاورزي استان همدان كه اكثر اين 
قوانين در ديگر اســتان ها نيست، هم اينگونه پاسخ داد :اگر اين قوانين 
اجرا نشود، اتالف وقت و زيان مالي براي كشاورزان را به دنبال خواهد 

داشت.

نهاوند رتبه نخست استان در پرداخت 
تسهيالت اشتغالزاى روستايى

 فرماندار نهاوند گفت: نهاوند در بحث ميزان پرداخت تســهيالت 
اشتغالزاى روستايى، رتبه نخســت را در بين شهرهاى استان همدان 

دارد.
مراد ناصرى در 22مين جلســه كارگروه اشتغال ورفع موانع توليد در 
نهاوند، گفت: ســهم اعتبارات نهاوند در حوزه اشتغال روستايى 24 
ميليارد تومان بود، كه با 10 ميليارد تومان افزايش، به مبلغ 34 ميليارد 

تومان رسيده است.
ناصرى افزود: تا كنون از تعداد 243 طرح عقدقرارداد شده در بانكها ، 

مبلغ 31 ميليارد و 634 ميليون تومان پرداخت شده است.
وى بيان داشت: در حوزه تسهيالت تبصره 16 ويژه اقشار آسيب پذير 
كميته امداد و بهزيســتى در مجموع 1 ميليارد و 835 ميليون تومان در 

قالب 106 طرح پرداخت شده است.
ناصرى با اشــاره به ظرفيت شهرســتان نهاوند در حوزه گردشگرى، 
گفت: خانه هاى بوم گردى يكى از مهم ترين پتانســيل هايى اســت 
كه ميــراث فرهنگى موظف به فراهم كردن زمينــه هاى ايجاد ان در 

شهرستان است.

ضرورت احداث كتابخانه در بافت هاى 
فرسوده شهرى

 معاون سياسي، اجتماعي فرمانداري مالير گفت: بايد نگاهمان به 
جايگاه كتاب و كتابخواني در جامعه ويژه و خاص باشد.

سعيد كتابي در گفت وگو با ايسنا، افزود: يكي از كارهايي مناسبي كه 
در دولت تدبير و اميد به آن پرداخته شد، طرح بازآفريني شهري است 
كه فرصت مناسبي به شــمار مى رود تا در بافت هاي فرسوده شهري 

كتابخانه هاي بيشتري را تأسيس كنيم.
وي با بيان اينكه وضعيت كتابخانه در ســطح اين شهرســتان مناسب 
اســت، اضافه كرد: در كشور، مالير را به  عنوان شهرستان فرهنگي و 
خيرين مي  شناسند بنابراين بايد وضعيت كتاب و كتابخواني بهتر شود.

كتابــى ادامه داد: يكي از اهداف دولت كاهش آســيب هاي اجتماعي 
به ويژه در مناطق حاشيه و آســيب  پذير شهرهاست كه وجود مراكز 
فرهنگي و به ويژه كتابخانه ها مي تواند در كاهش اين آســيب ها بسيار 

مؤثر باشد.
وي تصريح كرد: بايد در ترغيب مردم و به ويژه قشر جوان به مطالعه 
مفيد و كاربردى و اســتفاده از كتابخانه ها تالش بيشــتري شود و در 
اين زمينه صداوســيما، شــبكه  هاي مجازي، روزنامه ها، دانشگاه ها، 
آموزش و پرورش، مســاجد، انجمن هاى ادبى و كانون هاى پرورش 
فكرى مى توانند كمك فراوانى كنند. معاون فرماندار مالير با بيان اينكه 
نمايندگان مردم مالير در مجلس شــوراي اسالمي در جهت گرفتن 
اعتبار براي كتابخانه ها تالش مى كنند، گفت: بايد تالش شود تا تعداد 

كتابخانه در شهرستان و به  ويژه در روستاهاي بزرگ، افزايش يابد.

خطر انقراض 4 گونه پرنده در همدان
 مديركل حفاظت محيط زيســت استان همدان اعالم كرد: 4 گونه 
از پرندگان موجود در اســتان همدان در معرض خطر جدى انقراض 

قرار دارند.
ســيدعادل عربى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه پرندگان 
بيشــتر در معرض تهديد، آســيب و انقراض هستند، افزود: 30 گونه 
از حيوانات مورد حمايت اســتان همدان در معرض خطر، 7 گونه از 
حيوانات آسيب پذير، يك گونه در معرض تهديد و 4 گونه در معرض 

آسيب جدى و انقراض هستند.
وى با بيان اينكه عقاب طاليــى، باالبان، كركس مصرى و ميش مرغ از 
گونه هاى در معرض خطر جدى انقراض بوده و خفاش نعل اسبى نيز 
در معرض تهديد است، ادامه داد: براى جلوگيرى از انقراض و آسيب 
اين نوع از حيوانات ســازمان حفاظت محيط زيست استان تمهيدات 

الزم را براى پيشگيرى انجام مى دهد.
عربى در رابطه با تأمين علوفه و غذا براى وحوش در فصل سرما اظهار 
كرد: علوفه الزم در فصل تابســتان براى وحوش در انبار ذخيره شده 

است و با آغاز زمستان در اختيار اين حيوانات قرار خواهد گرفت.
وى با بيان اينكه هنوز سرشــمارى دقيق وحوش انجام نشده اســت، 
تصريح كرد: مبناى دقيق و معتبر براســاس انجام سرشمارى وحوش 
توسط سازمان محيط زيست در فصل زمستان است و سرشمارى كه 

در فصل تابستان انجام شود، آمار دقيق و معتبرى نيست.
عربى خاطرنشــان كرد: در فصل تابســتان به علت زادوولد حيوانات 
نمى توان آمار دقيقى از اين حيوانات به دســت آورد به همين علت با 
آغاز فصل ســرما و توقف زادوولد، سرشمارى دقيق وحوش توسط 

محيط زيست انجام مى شود.
وى ادامه داد: در فصل ســرما بره ها و توله ها ديگر وابستگى به مادر 
خود ندارند و توســط مادرشان در طبيعت رها شده اند به همين علت 

حفاظت آنها در فصل سرما بيشتر از ديگر فصل ها است.
عربى با بيان اينكه عالوه بر كوه الوند مناطق ديگرى از جمله قله هاى 
كالغ الن، قزل ارســالن و يخچال به مناطق حفاظتى اضافه شــده اند، 
عنوان كرد: اين مناطق به عنوان مناطق حفاظت شده نيز معرفى شده اند 

و فقط منتظر موافقت سازمان حفاظت محيط زيست هستيم.
مديركل حفاظت محيط زيست اســتان همدان در پايان توصيه كرد: 
با توجه به فرارســيدن فصل زمستان و سرما امكان بازگشت و آمدن 
حيوانات وحشى به مناطق شهرى زياد است و شهروندان نبايد نسبت 
به رها كردن كودك خود در بيرون از خانه بى اعتنا باشند و در صورت 

مشاهده اين گونه از حيوانات به سامانه 1540 اطالع دهند. 

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

كارت دانشجويي آرزو هاشمي فرزند مجيد به شماره 
ملي 3860887920 رشته علوم تربيتي دانشگاه 
بوعلي به شماره دانشجويي 9412256021 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

آگهي ارزيابي كيفي-  مناقصه شماره 42-97 يك مرحله اي 
 

روابط عمومي شركت گاز استان همدان 

موضوع مناقصه: گاز رساني به صنايع شهرستان همدان 
شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذكور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 4/574/553/000 (چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و چهار ميليون و پانصد و پنجاه و سه هزار) ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 228/728/000 (دويست و بيست و هشت ميليون و هفتصد و بيست و هشت هزار) ريال مي باشد كه به 
صورت يكي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.
متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 12 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شركت در مناقصه مذكور نسبت 

به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز دوشنبه 1397/9/5 مي باشد.

محل تحويل همدان ميدان شيرسنگي ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان طبقه اول- اتاق 207- امور قراردادها مي باشد. تاريخ 
بازگشايي پاكات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

ضمنا هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنويس:  38256207=081

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

 نوبت دوم - با شماره مجوز (3928. 1397)

عبدالحسين سياهوشي، رئيس هيأت مديره شركت 
تعاوني اعتباري فرهنگيان نهاوند و فيروزان 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده (نوبت اول)

تاريخ انتشار:97/8/21     
شماره ثبت 608 و شناسه ملي 10820030828

بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان نهاوند 
و فيروزان جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول 
شركت  محل  در  مورخ 97/9/24  شنبه  روز  عصر  ساعت 16  رأس 
تعاوني واقع در نهاوند، كمربندي طبقه دوم شركت تعاوني مصرف 
صاحبان  و  اعضا  كليه  از  لذا  مي گردد  برگزار  نهاوند  فرهنگيان 
جلسه  در  مقرر  روز  و  ساعت  رأس  مي آيد  عمل  به  دعوت  سهام 
هم  به  حضور  اول  نوبت  فوق العاده  طور  به  عادي  عمومي  مجمع 
رسانند و يا وكالي خود را طبق ماده 19 آيين نامه برگزاري مجامع 
نمايند.  معرفي  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  مصوب  عمومي 
سهامداراني كه تمايل به عضويت در هيأت مديره و بازرسي شركت 
تعاوني را دارند مي توانند حداكثر تا تاريخ 97/9/5 در ساعت كاري 
شركت با در دست داشتن كپي شناسنامه و كارت ملي جهت ثبت 

نام به دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بازرسان در سال 1396
پيشنهادي  بودجه  ريز  و  سال 96  مالي  صورت هاي  بررسي  و  طرح   -2

سال 97
3- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره براي مدت 3 سال 

مالي 
يك  مدت  براي  تعاوني  شركت  علي البدل  و  اصلي  بازرسان  انتخاب   -4

سال مالي 
5- تغييرات سرمايه و تعداد اعضاي شركت تعاوني 

6-طرح و تصويب اخذ وام از بانك ها و موسسات 
7- همراه داشتن كارت ملي و كپي آن الزامي است.

شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان 

روابط عمومي

اطالعيه 
گروه خودروسازي سايپا

خريداران  و  همشهريان  و  هموطنان  اطالع  به  بدينوسيله 
قروه  شهر  در  سايپا  خودروسازي  گروه  محصوالت  محترم 
با  سايپا  خودروسازي  گروه  همكاري  قطع  به  نظر  مي رساند 
آدرس:   890049 فروش  كد  با  ميرزايي  غالمرضا  نمايندگي 
قروه، بلوار غدير خم، ورودي شهر از همدان، نمايندگي سايپا، 
كليه مشتريان گرامي جهت پيگيري و انجام امور مربوط به 
تعهدات خود با شركت سايپا به نمايندگي مهدي بيگلري به 

نشاني ذيل مراجعه نمايند.
هيچگونه  ميرزايي  غالمرضا  نمايندگي  است  ذكر  به  *الزم 

رابطه حقوقي و قراردادي با اين شركت ندارد.

نمايندگي شهراستانرديف
متعهد

آدرس

همدان، بلوار كرمانشاه، مهدي بيگلريهمدانهمدان1
تقاطع ميدان بار

خبرنگار اعزاميـ  غزل اسالمي»
 مهمترين خبري كه مديركل اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي اســتان همدان در نشست 
بين المللي  جشنواره  بيست وپنجمين  خبري 
تئاتر كــودك و نوجوان همــدان در محل 
تئاتر شهر تهران اعالم كرد، تشكيل دبيرخانه 
دائمي بين المللي جشــنواره تئاتر كودك و 
نوجوان بود. انتقادها در يك دهه گذشته به 
نبود دبيرخانه دائمي باال گرفته بود تا اينكه 
عليرضا درويش نژاد در پاسخ سؤال خبرنگار 
همدان پيام گفت كه دبيرخانه دائمي از امسال 

براي جشنواره بيست وششم داير مي شود.
اين ســؤال بــا اســتقبال دبير جشــنواره 
بيســت وپنجم را هم به دنبال داشت. مريم 
كاظمي گفت: اگر دبيرخانه به وجود بيايد، 
وضعيت و برنامه اين جشنواره حداقل براي 
5 ســال ثابت مي شود، در آن زمان است كه 
مي توانيم اميدوار باشيم كه در جشنواره يك 
حركت و تغيير مثبــت به وجود مي آيد. اما 
در شــرايطي كه دبيرخانه دائمــي نداريم، 
تصميم هــا و وظايف مقطعي اســت و من 
منتقد شــرايط مقطعي حاكم بر تئاتر كشور 

هستم.
وى در پاســخ به ســؤال ديگــر مبني بر 
سياســت مركز هنرهاي نمايشــي كشور 
بــراي باال بــردن كيفيت آثار نمايشــي و 
بودجــه اين جشــنواره توضيــح داد: در 
اين جشــنواره آثــاري پذيرفته مي شــود 
كه در طي ســال به اجراي عموم درآمده 
باشــد، بنابراين هنرمندان تئاتر هستند كه 
بر كيفيت آثار جشــنواره تأثير مي گذارند 
و جشــنواره تأثير چنداني بر كيفيت آثار 
نخواهد داشــت مگر با توجــه كردن به 
باشد  انگيزه اي  مي تواند  جشــنواره  اينكه 
تا هنرمندان آثارشــان را به نمايش عموم 

دربياورند.
وي درباره كم بودن بودجه جشــنواره تئاتر 
كودك و نوجوان هم گفت: ســال گذشــته 
بودجه جشنواره در مركز 800 ميليون تومان 
بود كه امسال به يك ميليارد تومان افزايش 
يافته اما اين افزايش متناســب با باال رفتن 

هزينه ها نيست. 
به گفته كاظمى امســال از 12 كشور در اين 
جشنواره شــركت كرده اند در حاليكه سال 
گذشته گروههاى نمايشــى از 8 كشور در 

همدان حضور يافتند.
دبيــر جشــنواره ادامــه داد: بودجه كيفيت 
بــه وجود نمــي آورد، بلكه ايــن ديدگاه و 
كالن نگري دبير جشــنواره براي هزينه كرد 
بودجه است كه كيفيت را باال مي برد در غير 

اين صورت پول پايمال مي شود.
وي افزود: اســتانداري همدان با همكاري 
ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان با اين 

جشــنواره همكاري بســيار خوبي دارد به 
طوري كه هر ســال به اندازه بودجه مركز، 
در اختيار جشــنواره مي گذارد؛ استانداري 
مي تواند به جشنواره كمكي نكند اما اغلب 

دستگاه ها را هم به همكاري مي طلبد.
كاظمي امــا انتقــادي به عملكرد اســتان 
در يكســال گذشــته داشــت. وي گفت: 
بزرگ ترين انتقاد من به همدان نداشتن سالن 
«بلك باكس» حداقل با متراژ 10×10 متري 
است كه استاندار سال گذشته قول مساعدت 
داد كه با همكاري مركز هنرهاي نمايشــي 
كشور چنين پالتويي براي همدان بسازد اما 
به دست فراموشــي سپرده شد. من اميدوار 
بودم كه امســال كه اجالس جهاني 2018

هر همدان برگزار مي شــود و مصادف شده 
با بيست وپنجمين جشنواره بين المللي تئاتر 
كودك و نوجوان، استان در باال بردن كيفيت 
ســالن ها اقدامي داشته باشــد و يا حداقل 

كلنگ يك پالتوي مناسب را بزند.
يكــي از خبرنگاران تهران بــه دير انتخاب 
شــدن دبير جشــنواره انتقاد كرد و دليل آن 
را پرسيد كه مديركل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي اســتان همدان گفت: خانم كاظمي 
قبل از منصوب شدن من به مديركلي همدان 
انتخاب شــده است و دبير جشــنواره هم 
عنوان كرد: همانطور كه خبرنگار همدان پيام 
مطرح كرد تا دبيرخانه وجود نداشته باشد، 
اين مشكالت هم وجود خواهد داشت. اما 
اگر دبيرخانه دائمي ايجاد شــود، مسئوالن 
جشــنواره وقت بيشــتري بــراي انتخاب 
نمايش ها و كشورهاي شركت كننده خواهند 

داشت.
كاظمي ادامه داد: كشــورهاي خارجي بايد 
خيلي زودتر از وجود و شــرايط جشنواره 

مطلع باشــند تا ما هم فرصت بيشتري براي 
رايزني با كشــورها براي حضور گروه هاي 
نمايشي داشته باشــيم و دستمان باز است 
كه اگر شرايط كشوري همخواني زيادي با 
شرايط ما نداشــت با كشور ديگري رايزني 
كنيم اما اگر فرصت نداشته باشيم، مجبوريم 

شرايط كشورها را بپذيريم.
وي در پاســخ به سؤال ديگري درباره تأثير 
نمايشــي  حضور گروه هاي  بــر  تحريم ها 
كشورهاي خارجي گفت: به لحاظ سياسي 
مانعي براي حضور كشورها وجود نداشت 
به طوري كه 100 كشور درخواست حضور 
در جشنواره را دادند كه اين نشان از ميزباني 

خوب همدان در اين جشنواره را دارد.
وي در پاســخ به ســؤالي مبني بــر اينكه 
جشــنواره در طول 25 ســال برگزاري چه 
دســتاوردي براي همدان داشت؟، گفت: از 
40 اثر راه يافته به جشنواره، 7 نمايش يعني 
21 درصد مربوط به همداني ها است و اين 

عدد بسيار قابل مالحظه است.
كاظمي در انتقادي عنوان كرد: شاهد هستيم 
كه همه هنرمندان حوزه تئاتر استان همدان 
روي اين جشــنواره حساب مي كنند و فكر 
مي كنند كه هر نمايشــي كه در طول سال به 
معرض عموم درمي آيد بايد به جشنواره راه 

يابد در صورتي كه نبايد اينطور باشد.
وي در بخش ديگري از ســخنانش گفت: 
بســياري از همداني هــا انتقــاد دارند كه 
بودجه اي براي اجراي عمومي وجود ندارد 
و اگر چنين بودجه اي در نظر گرفته نشــود، 

در تئاتر رشد نخواهيم كرد.
تئاتر  جشنواره  بيســت وپنجمين  قائم مقام 
كودك و نوجوان همدان هم در انتقاد يكي 
از خبرنــگاران مبني بر اينكــه همداني ها 

اصرار دارند كه اين جشــنواره در همدان 
برگزار شــود و با اينكه آن را راضي كننده 
برگــزار مي كنند اما در اجــالس جهاني 
2018 هيــچ امتيــازي به اين جشــنواره 
نداده انــد، گفت: مبدع و باني جشــنواره 
تئاتر كودك و نوجــوان، همدان بوده كه 
با پيشــنهاد محمدحسين صوفي، مديركل 
وقــت اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي 
اســتان همدان كليد خــورد و انصافًا در 
حال حاضر هم اســتاندار عنايت ويژه اي 
به جشــنواره دارد به طــوري كه همپاي 
مركز هنرهاي نمايشي براي اين جشنواره 
بودجه در نظر مي گيرد. امسال استانداري 
يك ميليارد تومــان بودجه اختصاص داد 
و شــهرداري هم در برگزاري مراســم ها 

همكاري ويژه اي دارد.
مديركل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي 
اســتان همدان هم گفت: برنامه هايي براي 
باال بردن كيفيت جشــنواره داريم و با چند 
كشور تفاهم نامه هايي براي حضور گروه هاي 

نمايشي بسته ايم.
عليرضــا درويش نــژاد ادامــه داد: ما بايد 
جشــنواره را از مدل برگزاري اداري خارج 
كنيم و مردم را در آن مشاركت بدهيم كه در 
همين راستا «ميدان شاپيمايي» در ميدان امام 

در روز افتتاحيه برگزار خواهد شد.
وي افزود: اين مراسم جشنواره را به فضاي 
اجتماعي كه شــعار جشــنواره هم هست، 
نزديك مي كند و پيوند جشــنواره با مردم را 
ايجاد مي كند. درويش نژاد بيان كرد: مراسم 
افتتاحيه پس از برگزاري «ميدان شادپيمايي» 

در سالن فردوسي برگزار خواهد شد.
وى گفت: اميدوارم در سال هاي آينده مردم 
بخشي از اداره جشنواره را بر عهده بگيرند.

درنشست خبري بيست وپنجمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان همدان اعالم شد

ايجاد دبيرخانه دائمي جشنواره تئاتر 
در همدان

■ دبير جشنواره: تحريم ها تاثيري در حضور گروه هاي نمايش خارجي نداشت
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خبـر

كرديم  مطــرح  ما  آنچه 
اين بوده كه آمريكايى ها 
مزورانه  سياست  يك  در 
تالش مى كنند كه بگويند 
و  هستند  گو  و  گفت  اهل 
بايد اين سياست مزورانه 

را افشا كرد

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

يادداشت

آگهي حصر وراثت
آقاي احسان غالمي داراى شماره شناســنامه  2785 به شرح دادخواست كالسه 
112/970700/97ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان شاصنم ثمربخشي كيا به شــماره شناسنامه  332 در 
تاريخ 1397/07/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى منحصر است به: 1- وهاب غالمي به شماره شناسنامه 3 متولد 1316 صادره 
از كبودراهنگ همسر متوفيه 2- اعظم غالمي به شماره شناسنامه 105 متولد 1361 
صادره از همدان فرزند متوفيه 3- اكرم غالمي به شــماره شناسنامه 5709 متولد 
1350 صادره از تهران فرزند متوفيه 4- اميرعلي غالمي به شماره شناسنامه 3473 
متولد 1352 صادره از تهران فرزند متوفيه 5- مرتضي غالمي به شــماره شناسنامه 
3376 متولد 1357 صادره از همدان فرزند متوفيه 6- مهرداد غالمي به شماره ملي 
3860654527 متولــد 1373 صادره از همدان فرزنــد متوفيه 7- جواد غالمي به 
شماره شناسنامه 11909 متولد 1365 صادره از همدان فرزند متوفيه 8- اميد غالمي 
به شماره ملي  3860162454 متولد 1369 صادره از همدان فرزند متوفيه 9- احسان 
غالمي به شماره شناسنامه 2785 متولد 1363 صادره از همدان فرزند متوفيه. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3244)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

بـرخبرخبر
خ

تحريم هاي آمريكايي عليه ايران
 فقط مردم را آزار مي دهد

مهدي ناصرنژاد »
 ســران قواي 3گانه جمهوري اسالمي روز شنبه (19 آبان ماه) 
براي ايجاد اتفاق نظر در خصوص شرايط روز كشورمان، نشست 
مشترك داشتند. در پايان اين نشست عاقبت انديش و چند ساعته 
بود كه شخص آقاي روحاني، رئيس جمهور در حالي كه رؤساي 
قوه مقننه و قوه قضاييه نيز در طرفين وي بودند، پشت ميكروفن 
برنامه زنده شبكه خبر آمد و به طرح رئوس برخي تصميمات و 

اتفاق نظر سران 3 قوه پرداخت.
رئيس جمهوري اسالمي به مردم اطمينان داد كه به حول قوه الهي كشورمان 
با ســربلندي از اين برهه دشــوار تاريخي خواهد گذشت و مشكالت 
اقتصادي كه بيشتر با تحريم هاي دشمنانه و خارج از عرف روابط و مشي 

بين المللي عليه مردم ايران به وجود آمده است، برطرف مي شود.
اتفاقًا سخنان رئيس جمهور خطاب به مردم ايران در ماه هاي اخير 
به اين لحاظ كه صادقانه و شــفاف بيان مي شــود، توانسته مانند 
آبي خنك و گوارا التهاب هاي ناشــي از ســونامي اقتصادي در 
ماه هاي اخير را فرو نشــاند و باعث دلگرمــي و اميدواري بين 
قشرهاي مردم باشــد. لحن بيان رئيس جمهور در سخنراني هاي 
اخير آنچنان بي پيرايه و صافي شــده ا آاليه هاي سياسي است كه 
بــراي تمام طبقات جامعه قابل درك مي باشــد. رئيس جمهوري 
هرگز منكر مشــكالت موجود و سختي هايي كه بر مردم تحميل 
مي شــود، نيســت؛ وليكن اگر مردم قادر به مقابله با مشكالت و 
تالش و جديت براي اســتقالل اقتصادي نباشند، هرگز نخواهند 
توانســت زمينه هاي ســربلندي و افتخار نزد نسل هاي آينده اين 

مرزوبوم را فراهم سازند.
رئيس جمهــوري مي گويد تحريم هاي آمريــكا عليه ايران پيش 
از آنكه موجب سســت شــدن پايه هاي نظام جمهوري اسالمي 
شــود، باعث رنج و آزار مردم اســت و اين طبقات كم درآمد و 
زحمتكش جامعه ايراني هســتند كه بايد در آتش دشــمني هاي 
آمريكا و متحدان كوردل آن بسوزند و بسازند. در واقع همينطور 
هم هســت و بايد تمام نظريه پردازان اقتصادي و سياسي در دنيا 
بدانند ملتي كه طي 4 دهه گذشــته تمام مشــكالت يك انقالب 
حماسي و تاريخي و كم نظير در تاريخ بشريت را تحمل كرده اند، 
ملتي كه بيش از 8 ســال عالوه بر بمباران و موشــك باران هاي 
شــبانه روزي و غيرانساني در نقاط مســكوني و اقتصادي مردانه 
در برابر هجوم و كشورگشــايي دشــمني وابســته و خودباخته 
ايســتاده اند، ملتي كه در تمام 4 دهه گذشــته درگير بازسازي و 
بنيان خرابي ها و عقب ماندگي هاي اجتماعي و علمي و فرهنگي 
هستند، هرگز براي گراني و كمبود خيار و گوجه فرنگي و خيلي 
از كاالهــاي مصرفي و تجمالتي برابر باورهاي ديني و اعتقادات 
چند هزار ســاله و تاريخ كهن خود نخواهند ايستاد. هرچند كه 
همين گرفتاري هاي روزمره و گراني تره بار و ســبزيجات ممكن 
اســت يقه خيلي از حكومت ها در جهان پيشرفته را بگيرد. مردم 
مســلمان ايران با علم به اين ســخن گهربار و راهگشاي پيامبر 
بزرگ اسالم كه هر مملكت و نظام با كفر بر جاي مي ماند و اما با 
ظلم از هم مي پاشد، مي دانند كه صاحب چه ارزش هايي هستند و 
براي چه ارزشي بايد قيام كنند! و خوب مي دانند در جهان آلوده 
و پر از ننگ امروز چه دارنــد و چه مي خواهند! لُب كالم اينكه 
امروز رئيس جمهوري كشــورمان تحريم ها و كمبودها را موجب 
اذيــت و آزار مردم مي داند و اين جمله و اين شــعار و اين باور 
بايد آويزه گوش بسياري از مسئوالن و دست اندركاران كارهاي 
كشورمان باشد كه بايد به هر وسيله اي اسباب حداقل آسايش و 

آسودگي خيال مردم را فراهم سازند.
ــم كاري و  ــا ك ــته ب ــته و ندانس ــه دانس ــئولي ك ــر مس ــروز ه ام
كــج كاري و ندانــم كاري بخواهــد ســرمايه هاي ملــي ايــن مرزوبوم 
را بســوزاند، يقينــاً  همفكــر و همپــاي دشــمنان عمل كرده اســت. 
امــروز گرانــي قيمــت ارز و برخــي پول هــاي خارجــي كــه بيشــتر 
ــا  ــي رواج دارد، باعــث شــده اســت ت در دادوســتدهاي بين الملل
قيمــت خيــار توليــد خودمــان نيــز بــه چنــد برابــر افزايــش يابــد، 
ــاه)  ــروز (19 آبان م ــن ام ــي همي ــرد ايران ــر ف ــه ه ــه اي ك به گون
ــت  ــا پش ــاً ت ــد، يقين ــده باش ــار خري ــو خي ــك كيل ــه ي چنانچ
گوش هايــش هــم قرمــز شــده اســت. امــروز قيمــت مــوزي كــه 
ــه  ــاري ك ــا خي ــان وارد كشــور مي شــود ب ــزار توم ــا دالر 14 ه ب
ــر و يكســان  ــد مي شــود، براب ــي تولي ــوه گلخانه هــاي ايران در انب
اســت، چــرا!؟ بــراي اينكــه هميــن توليــدات وطنــي بــا وسوســه 
ــده و از  ــارج ش ــي خ ــده داخل ــترس مصرف كنن ــاال از دس دالر ب
ــده اي  ــب ع ــادآورده نصي ــروت ب ــا ث ــود ت ــاق مي ش ــا قاچ مرزه
ــزي  ــوالت جالي ــد محص ــه تولي ــي ك ــود. در حال ــور ش مفت خ
امســال اگــر چنــد برابــر توليــد ســال گذشــته نباشــد، حداقــل 2
برابــر اســت و خيــار و گوجه فرنگــي در ايــن فصــل نبايــد در توان 

خريــد مــردم كشــورمان نباشــد!
هفته گذشــته مجــوز صادرات گوشــت مــرغ بــه مرغداري ها و 
توليدكننده هاي داخلي داده شده است و امروز مي بينيم قيمت گوشت 
مرغ در بازار داخلي تا حدود 40 درصد گران شــده اســت. (حدود 
11 هــزار و 500 تومان). آيــا چنين رويدادي باعــث اذيت و آزار 
قشــرهاي كم درآمد كشــورمان نخواهد بود!؟ امروز شاهد هستيم كه 
صف نانوايي ها در همين شهر همدان روز به روز شلوغ تر و شلوغ تر 
مي شــود. براي اينكه مردم توان تهيه گوشــت سفيد و قرمز و برج و 
حبوبات را ندارند و بايد به قول معروف با غذاي نوني شكم خانواده ها 
پر شــود تا مردم كشورهاي حوزه خليج فارس و هم عراق جنگ زده 
و آش و الش در بازارهــاي خود به وفور محصــوالت ايراني نظير 
ســيب زميني و گوجه فرنگي و خيار و گوشــت سفيد و قرمز وبرنج 
و خيلي از اقالم پرمصرف را داشــته باشند. چاره اي هم نيست؛ چون 
قيمت دالر به دهان خيلي ها مزه كرده اســت و مردم خودمان با همان 

قوت اليموت خواهند ساخت!

رحمانى فضلى خطاب به استانداران:
از تعصب هاى نابجا و حواشى پرهيز كرده 

و آمار صحيح را اعالم كنيد

 از تعصب هاى نابجا و حواشــى پرهيز كــرده و آمار صحيح را 
اعالم كنيــد. هرگز در مقابل مردم تكبر نكنيــد و در انجام وظايف 

كم نگذاريد.
وزير كشــور خطاب به استانداران كشور با تاكيد بر حفظ وحدت و 
انســجام در كشور خطاب به استانداران گفت: بايد تالش كنيد ميان 
مســئوالن و بخش هاى مختلف اســتان ها هماهنگى و تعامل خوب 
برقرار كنيد. تعصب هاى  نابجا را كنار بگذاريد اما از اصول و قوانين 
عــدول نكنيد. منافع مردم را به مصالــح فرد و جناح خاص ترجيح 
دهيد. از حواشــى پرهيز كنيد و محور همه كارها، خدمت به مردم 
باشــد.  آمار و ارقام را درســت، صحيح و شفاف اعالم كنيد چراكه 
آمار غلط موجب تصميم گيرى غلط در سطح كالن مى شود. آمارها 
را به روز كنيد. ما زمانى مى توانيم به خوبى عمل كنيم كه اســتان ها 

به روز و دقيق عمل كنند.
به گزارش ايســنا، عبدالرضا رحمانى فضلى با اشاره به ابالغ و الزم 
االجرا بودن قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشســتگان و اتمام دوران 
مسئوليت برخى استانداران گفت: استانداران همكارى خوبى داشتند 
و روزهاى ســخت را به خوبى پشت سر گذاشتيم. از روند، فرآيند 
و جمع بنــدى كار رضايت دارم و براى همه شــما آرزوى عاقبت 

بخيرى و توفيق دارم.
وى درخصوص حوزه اجتماعى گفت: در جلسات شوراى اجتماعى 
كشور اولويت هاى اعالم شده از سوى مقام معظم رهبرى را پيگيرى 
كــرده و به صورت ايجابى شــرايط اجتماعــى را در جامعه دنبال 
مى كنيــم. با اين وجود بايد در حوزه اجتماعى جدى تر از گذشــته 
عمل كنيم. در مجموع، بهبود فضاى اجتماعى بسيار مهم است و در 

اين زمينه بايد اقدامات مؤثرتر و وسيع ترى انجام شود.
رحمانى فضلى در بخش ديگرى از سخنان خود به عرصه اقتصادى 
پرداخت و گفت: در حوزه اقتصادى با شرايط خاصى مواجه هستيم. 
در ماه هاى اخير با نوســاناتى در بازار روبرو شديم كه بر قيمت ها و 
فضاى عمومى بازار تاثير گذاشــت كه با برنامه ريزى هاى انجام شده 
و اقداماتى كه صورت پذيرفت، هم اكنون با شــرايط نســبتا آرامى 
مواجه هســتيم، اما بايد مســتمرا در جهت حفظ اين ثبات نسبى و 

بلكه اصالح آن به نفع مردم حركت كنيم.

استفاده از ظرفيت هاى فضاى مجازى يكى از 
سياست هاى ما است

 وزير كشور گفت: اســتفاده از ظرفيت هاى فضاى مجازى يكى 
از سياست هاى ماست.

به گــزارش ايلنا، عبدالرضــا رحمانى فضلى در حاشــيه صد و 
هشتمين جلسه شــوراى اجتماعى وزارت كشور كه با محوريت 
نقــش صدا و ســيما و ســينما در حــل معضــالت اجتماعى و 
آســيب هاى اجتماعى برگزار شــد، در جمع خبرنــگاران گفت: 
هدف گذارى ها و مجموعه اقداماتى كه انجام شــده نشان مى دهد 
كه در بخش هاى فرهنگى به ويژه رســانه اى هم اشــتراك معنا و 
هم درك دقيق موضوع و هماهنگى و همكارى هاى بســيار خوبى 

در حال شكل گيرى است.
ــى در اينجــا  ــانه مل ــه مســئوالن رس ــى ك ــه داد: برنامه هاي وى ادام
ارائــه دادنــد نشــان مى دهــد كــه در طــى يــك ســال گذشــته هــم 
در حــوزه ســينما و هــم در حــوزه صــدا و ســيما اقدامــات خوبــى 
ــد  ــن مى توان ــه و اي ــاى مناســب صــورت گرفت ــا هدف گذارى ه ب
ــى  ــوزش، آگاه ــه آم ــه در عرص ــد ك ــش باش ــا نويدبخ ــراى م ب
بخشــى و فرهنگ ســازى در جامعــه بتوانيــم از ظرفيــت رســانه اى 

اســتفاده بهتــرى داشــته باشــيم.
وزيــر كشــور خاطرنشــان كــرد:  الزم اســت كــه در ايــن موضوعات 
ــوان يــك موضــوع اجتماعــى مــردم مســتقيما درگيــر  ــه عن نيــز ب
شــوند. اســتفاده از فضــاى مجــازى و ظرفيت هــاى فضــاى 
ــه  ــن جلس ــه در اي ــود ك ــا ب ــت هاى م ــى از سياس ــازى يك مج
ــاى  ــاى الزم و هماهنگى ه ــا پيگيرى ه ــم ب ــد. اميدواري ــرح ش مط

ــم. ــه دســت آوري ــرى ب ايجــاد شــده نتايــج بهت

امنيت و توسعه دو ركن با اهميت مديريت مرزها هستند
 مديركل امور مرزى وزارت كشــور با بيان اينكه امنيت و توسعه دو ركن با 
اهميت مديريت مرزها به شمار مى روند، از برگزارى اولين كنفرانس بين المللى 
امنيت، پيشرفت و توســعه پايدار مناطق مرزى، سرزمينى و كالنشهرها در 26 

آبان ماه سال جارى خبر داد.
به گزارش ا پايگاه اطالع رســانى وزارت كشــور، شــهريار حيدرى گفت: ما 
معتقديم پيشــرفت و توســعه نواحى مرزى ايران جز در سايه تامين امنيت و 

بسترسازى جهت توسعه پايدار امكانپذير نيست.
حيدرى تصريح كرد: بى شــك با توجه به جايگاه ويژه وزارت كشور در زمينه 
تاميــن امنيت مرزها اين رويداد علمى، مى تواند فرصت مغتنمى را جهت بهره 

گيرى علمى از آخرين دستاوردها و يافته ها حوزه امنيت مرز فراهم كند.

مذاكرات هسته اى در زمان اوباما به درخواست 
آمريكايى ها بود

 رئيس مجلس شــوراى اســالمى با تاكيد بر اين كه مذاكرات هسته اى در 
زمان اوباما به درخواست خود آمريكايى ها بود، گفت: رفتارهاى ترامپ شرايط 
غيرمتعينى را در صحنه بين الملل ايجاد كرده كه نياز به تغيير شــرايط از سوى 
كشــورها است.به گزارش ايرنا ، «على الريجانى» در ديدار با فرناندو كالور دى 
ملو رئيس كميته روابط خارجى و دفاع ملى مجلس و رئيس جمهورى ســابق 
برزيل اظهار داشــت: اقدامات ترامپ، اروپايى ها را به خاطر مسائل اقتصادى، 
روس ها را به خاطر پيمان موشــكى  و دنيا را به خاطر خروج از پيمان محيط 
زيست و توافق هسته اى نگران كرده و صحنه غيرمتعينى را به وجود آورده كه 

نياز به تغيير شرايط از سوى كشورها ديده مى شود. 

دستاوردهاى ايران با وجود تحريم ها دنيا را 
مبهوت كرده است

 رئيس ســازمان انرژى اتمى گفت: دستاوردهاى ايران در زمينه هاى مختلف 
بويژه در حوزه ســاخت صنايع دفاعى و موشــكى و همچنين صنعت هسته اى 
با وجود تحريم ها دنيا را مات و مبهوت كرده اســت.به گزارش ايلنا، على اكبر 
صالحى با بيان اينكه تحريم ها پيشــرفت ايران اسالمى را متوقف نخواهند كرد، 
افزود: ملت ايران از ابتداى انقالب تاكنون با مساله تحريم ها آشنا هستند و سياست 
آمريكا در اين زمينه موضوع تازه و جديدى براى كشور نيست.وى اظهار داشت: 
اكنون ايران بعد از چهل سال از گذشت انقالب با وجود همه فشارها، محدوديت 
ها، هشت سال جنگ تحميلى و تحريم هاى فلج كننده به موفقيت هاى بسيارى 

دست يافته كه استكبار جهانى و دشمنان را مات و مبهوت ساخته است.

 همزمان با تشــديد اقدامــات خصمانه 
آمريكا عليه ايــران تناقض گويى دولتمردان 
اين كشــور در اين باره افزايش يافته است با 
اين حال عصبانيت آنها ناشى از عدم همراهى 
جامعه جهانى با سياست هاى ترامپ باعث 
شده بدون پرده پوشى آمال و آرزوهاى خود 

درباره ايران را به زبان بياورند.
همزمــان با اعمــال دور تــازه تحريم هاى 
يكجانبه و غيرقانونى دولت ترامپ عليه ملت 
ايران، دولتمردان اين كشــور اظهار نظرهايى 
مى كنند كه با سياســت ها و گفته هاى آنها 

در موارد ديگر در تناقض آشكار قرار دارد.
نخستين تناقض گويى مقامات آمريكايى اين 
است كه «آمريكا به دنبال گفت و گو با ايران 
اســت»؛ ترامپ رئيس جمهورى آمريكا از 
زمان انتخابات رياست جمهورى بارها برجام 
را كه نتيجه بيش از يك دهه مذاكره در سطح 
بين المللى است مايه ننگ آمريكا عنوان كرد 
و بــا خروج يكجانبه از اين توافق چندجانبه 
از ايران خواســت دوباره مذاكرات جديدى 

آغاز شود.
با اين حال چندمــاه قبل و زمانى كه ترامپ 
در پيامــى توئيترى از آمادگى براى مذاكره با 
ايران خبر داد؛ مايك پمپئو وزير خارجه اين 
كشور از شروط دوازده گانه اى براى گفت و 
گوى دو طرف رونمايى كرد كه همان موقع 
تحليلگران مســائل بين الملل برغيرمنطقى 

وغيرعملى بودن اين شروط تاكيد كردند.
وزير خارجه آمريــكا در روزهاى اخير هم 
با اشاره مجدد به شروط دوازده گانه آمريكا 
براى عقــد توافق جديد با ايــران، تصريح 
كرده اســت:«ايران بايد تصميم بگيرد كه آيا 

مى خواهد مردمش غذا بخورند يا نه.»
به گزارش ايرنا، محمدجــواد ظريف وزير 
امــور خارجه كشــورمان در خصوص اين 
ادعاى آمريكايى ها واينكه آيا امكان گفت و 
گوى مستقيم بين ايران وآمريكا وجود دارد، 
گفت:«آنچــه ما مطرح كرديــم اين بوده كه 
آمريكايى ها در يك سياست مزورانه تالش 
مى كنند كه بگويند اهل گفت و گو هستند و 

بايد اين سياست مزورانه را افشا كرد».
ظريــف با بيان اينكه ما بايد با نحوه برخورد 
و ادبيــات خود نشــان دهيم حــرف هاى 
آمريكا مزورانه اســت و اگر مى گويند دنبال 
مذاكره هستند، دروغ مى گويند، اظهارداشت: 
آمريكايى ها مى خواهند حركتى انجام دهند 
كه اقدام غيرقانونى خود را در خارج شــدن 
از برجام و عهدنامه 1334 ايران و آمريكا به 

شكلى بپوشانند.
دومين دروغ آشــكار مقامات آمريكايى اين 
است كه« آمريكا مردم ايران را تحريم نكرده 
اســت»؛ مايك پمپئو وزير خارجه و اســتيو 
منوچين وزير خزانــه دارى آمريكا همزمان 
با اعمال دور تازه تحريم هاى يكجانبه عليه 
ايران گفتند كه نمى خواهنــد مردم ايران از 
تحريم ها آســيب ببينند. پمپئو در توئيتى به 
فارسى نوشــت كه تحريم ها شــامل "غذا، 
محصوالت كشــاورزى، دارو، و تجهيزات 

پزشكى نمى شود."
منوچين وزير خزانه دارى هم گفت كه آمريكا 

نمى خواهد مردم ايــران از تحريم ها صدمه 
ببينند و مبادالت انسان دوستانه مى تواند ادامه 
يابد. با اين حال و در شرايطى كه ارتباط ايران 
با سوئيفت قطع شده و آمريكا در جريان نقل 
و انتقال كاال از طريق كشتى ها اختالل ايجاد 
مى كند، بيان اينگونه ادعاهاى غيرواقعى تنها 
يك ژست سياسى است كه با رويه غيرعاقالنه 

دولت ترامپ همخوانى ندارد.
كسى نمى تواند انكار كند كه تحريم بيش از 
هركس به مردم ايران آســيب وارد مى سازد. 
اخيرا مديرعامل كانون هموفيلى ايران در نامه 
اى به فدراســيون جهانى هموفيلى تصريح 
كرده است كه «اساسا اين تحريم ها برخالف 

ادعــاى آمريكا، دولت را 
مردم  نگرفته، بلكه  نشانه 

را نشانه گرفته است».
قوى دل  احمــد  گفته  به 
اينكه آمريكا و خزانه دارى 
اين كشــور اعالم مى كند 
دارو و تجهيزات پزشكى 
جزء اقالم تحريم نيست، 
اســت  بزرگ  دروغــى 
كــه در دوره  قبلــى نيز 
روى  آمريكا  خزانه دارى 
آن تأكيد مى كرد؛ به دليل 
اينكه بانك ها و سيستمى 
كــه بايد از طريق آن پول 
اين دارو ها را حواله كرد، 
عمال بر روى ايران بسته 
است، طبيعتا نتيجه اى جز 

تحريم غيرمستقيم دارو نخواهيم داشت.
البته وزير خارجــه آمريكا در روزهاى اخير 
و بدون پرده پوشــى مكنونات قلبى خود را 
آشكار كرده و گفته است:«ايران اگر مى خواهد 
مردمش غذا بخورند بايد به حرف آمريكا را 

گوش كند.»
به نوشته نيوزويك، مايك پمپئو در مصاحبه اى 
گفته اســت به نفع ايران است كه به حرف 
آمريكا گوش كند؛ درغير اين صورت، مردم 

ايران بهاى آن را خواهند پرداخت.
ســومين دروغى كه اين روزها بعضا از زبان 
دولتمردان آمريكايى شــنيده مى شــود اين 

است كه «آمريكا به دنبال تغيير نظام در ايران 
نيســت». طبعا برنامه تغيير نظام در تضاد با 
اصل «عدم مداخله در امور داخلى كشورها» 
قرار دارد، ولى چنين ادعايى از سوى دولتى 
كه يك توافق پذيرفته شده بين المللى منضم 
به قطعنامه شــوراى امنيت را نقض كرده، از 
گروه هاى تروريستى شناخته شده ضد ايرانى 
حمايت مى كند، پذيرفته شده نيست و امروز 
جامعه جهانى نيز به اهداف و نيات آمريكا به 
طور كامل واقف شده و تصميم به همراهى 

نكردن با واشنگتن گرفته اند.
حقيقت اين اســت كه آرزوى آمريكا در 40

ســال اخير تغيير رژيم در ايران و روى كار 
آمدن دولتى بــوده كه از 
خواســته هاى كاخ سفيد 
تبعيت كند. از زمان روى 
كار آمدن ترامپ و حضور 
چهره هايى همچون جان 
بولتون و مايك پمپئو در 
دولت آمريكا اين هدف با 
شدت بيشترى در دستور 
كار قرار گرفته و پيگيرى 

مى شود.
نكتــه قابل تامــل اينكه 
آمريكايى هــا اين روزها 
نه بــا ابزارهاى ســخت 
و نظامــى، بلكه بــا ابزار 
اقتصــاد و دالر به جنگ 
با ملت ايــران آمده اند و 
اميدوارند با فشار بر مردم 
زمينه فروپاشــى از درون را فراهم كنند و از 
اين طريق به هدف اصلى خود كه تغيير رژيم 
است دست يابند، هر چند هر از گاهى ادعا 
مى كنند به دنبال تغيير رژيم در ايران نيست.

با اين وجــود اقدامات دولت ترامپ تاكنون 
چند نتيجه مشخص داشته است؛

** باعث همنوايى بيشتر ميان دولت و ملت 
در ايران شده اســت؛ دولت ترامپ در نظر 
داشت با فشارهاى اقتصادى مردم ايران را از 
دولت جدا كنــد. اما اظهاراتى مبنى بر اينكه 
«ايران بايد تصميم بگيــرد كه آيا مى خواهد 
مردمــش غذا بخورند يا نه.» اين باور جامعه 

ايرانى را تحكيم و تقويت كرد كه هدف اصل 
آمريكا از تحريم ها مردم ايران از هر آيين و 

مرام فكرى هستند.
بخش هايى از جامعه ايرانى كه در سال هاى 
اخير خواستار تنش زدايى بين ايران و آمريكا 
بوده اند، با مالحظه اقدامات دولت ترامپ و 
برهم زدن يكجانبه وغيرقانونى توافق هسته 
اى وبازگرداندن مجدد تحريم هاى هسته اى، 
ديگر تاكيدى بر تنش زدايى با آمريكا نخواهند 

داشت.
دومين نتيجه اقدامات دولت ترامپ شكست 
اخالقــى و سياســى بــراى آمريكاســت؛ 
حقوق بشــر، آزادى و دموكراسى به ادعاى 
آمريكايى ها چراغ راه ديپلماســى اين كشور 
بوده است و دولت هاى آمريكا حداقل براى 
حفظ ظاهر گاهــى از اين اصول تبعيت مى 
كردند. اما اقدامات دولت ترامپ در يكى دو 
سال اخير نشــان داد كه نه تنها هيچ ارزشى 
براى اين رئوس و ســرفصل ها قائل نيست، 
بلكه هر زمان منافعش اقتضا كند از مقررات 
و قوانين بين الملى هم سرپيچى خواهد كرد.

ســومين نتيجه سياست ها و اقدامات دولت 
ترامپ انزواى آمريكا است؛ اياالت متحده در 
ســال هاى اخير با تكيه بر چندجانبه گرايى 
و استفاده از ديپلماسى مشاركتى اهداف خود 
را دنبال مى كرد ولى ترامپ با سياست «اول 
آمريكا» نه تنها فرصت بى نظيرى براى رقباى 
قدرتمند خود فراهم كرده، متحدانش را هم به 
بازنگرى در سياست هاى اتحاد و همراهى با 
آمريكا فراخوانده اســت به طورى كه امروز 
رهايى از هژمونى دالر و كاهش وابســتگى 
نظامى بــه آمريكا تبديل بــه دغدغه اصلى 

سياستگزاران اروپايى شده است.
در چنين شرايطى و با آشكار شدن دروغ ها 
و تناقضات آمريكايى ها، دستگاه ديپلماسى 
فرصــت بى نظيرى هم از بابت انســجام و 
همنوايى داخلى و هم از بابت شرايط حاكم 
بر محيط بين المللى به دست آورده است كه 
اســتفاده بهينه از اين فرصت در گرو اجماع 
نخبگان سياســى و درك مشترك از محيط 
داخلى و خارجى و نحوه بهره گيرى از اين 

ظرفيت هاست.

تناقض گويي هاي آمريكا ادامه دار است

 با معرفى 14 استاندار پيشنهادى توسط 
وزير كشور در جلسه پيش رو هيأت دولت، 
ســن اســتانداران كاهش مى يابد. دولت و 
وزارت كشور براساس قانون منع بكارگيرى 
بازنشســتگان، جوان ترهــا را جايگزيــن 
اســتاندارى ها  در  بازنشســته  پيرمردهاى 

مى كنند.
14استاندار، 11 معاون استاندار،5 فرماندار، 
12 نفر از مديران ستاد وزارت كشور و 12

نفر از ستاد 31 استاندارى كشور، بازنشسته 
هستند كه بايد ســمت خود را ترك كنند. 
اين خبر را پيش از اين سيدسلمان سامانى 

سخنگوى وزارت كشور داده بود.
نخســتين  جملــه  از  كشــور  وزارت 
وزارتخانه هايى بود كه قانون منع بكارگيرى 
بازنشســتگان را اجرا كــرد. مهدى جمالى 
نژاد با حكم وزير كشور در روز هفتم مهر، 
جايگزين هوشــنگ خندان دل در معاونت 
عمران و توسعه امور شــهرى و روستايى 
وزارت كشور شد. جمالى نژاد متولد 1348

و فارغ التحصيل دكتراى برنامه ريزى شهرى 
از دانشــگاه اصفهان است و شهردارى يزد، 
شهردارى اصفهان و معاون عمرانى استاندار 

اصفهان را در كارنامه خود دارد.
به گزارش ايســنا، قانون منــع بكارگيرى 
بازنشــتگان در تاريخ 24 شــهريور ابالغ 
شد و دســتگاه ها از آن تاريخ شصت روز 
فرصت داشتند تا اين قانون را اجرايى كنند. 
رحمانى فضلى در دو ماه گذشــته همواره 
تاكيد كرده بود كه تــا پايان مهلت قانونى، 
استانداران بازنشسته ســمت خود را ترك 
مى كنند. وى ديروز(شنبه) در حاشيه جلسه 
اســتانداران در وزارت كشور اعالم كرد كه 
« 14  تن از اســتانداران مشمول قانون منع 
به كارگيرى بازنشســتگان را در جمع مان 
داشتيم كه امروز به نوعى جلسه خداحافظى 
با آنان بــود كه براى آنهــا  آرزوى توفيق 
خدمت بيشــتر به نظام جمهورى اسالمى 
را داريــم. بــراى جايگزينى 14 اســتاندار 
بازنشسته، گزينه هايى را آماده داريم و تا روز 

يكشنبه(20 آبان) آنها را به دولت مى بريم، 
ولى اگر روند بررسى استانداران پيشنهادى 
در دولت ادامــه پيدا كند، براى اســتان ها 

سرپرست منصوب خواهيم كرد.»
براين اســاس استانداران پيشــنهادى براى 
استان هاى سمنان، سيســتان و بلوچستان، 
فــارس، اصفهــان، زنجــان،  قــم، البرز، 
رضوى،  خراسان  تهران،  شرقى،  آذربايجان 
خراسان شمالى، خراســان جنوبى، همدان 
و يزد روز يكشــنبه در جلسه هيأت دولت 
بررسى مى شوند تا با راى  دولت، جايگزين 

استانداران بازنشسته شوند.
درباره استانداران پيشنهادى هنوز اسمى به 
صورت رســمى اعالم نشده است البته كه 
روال وزارت كشــور در اين پنج سال اين 
بوده است كه اسامى استانداران را تا  زمانى 
كه رسما از سوى دولت انتخاب نشده  اند، 

منتشر نمى كند.
از سويى هنوز نامى از 11 مدير ديگر ستاد 
وزارت كشــور كه بايد سمت خود را ترك 

كنند، اعالم نشده  است اما  طبق اطالعات 
بدســت آمده اســماعيل جبارزاده معاون 
سياســى وزارت كشــور يكى از مهمترين 
مديران وزارت كشــور اســت كه مشمول 
قانون منع بكارگيرى بازنشستگان مى شود. 
انتخاب معاون سياســى از اختيارات وزير 
كشور است و با توجه به نزديك شدن پايان 
مهلت شصت روزه، رحمانى فضلى هرچه 
زودتر بايد معاون سياسى خود و البته ساير 

مديران ستادى را انتخاب كند.
البته عمر متوســط كارى معاونان سياســى 
وزارت كشــور 15 ماه بوده است. رحمانى 
فضلــى از ســال 92، تجربــه كار بــا 4

معاون سياســى يعنى ســيد كاظم ميرولد، 
محمدحسين مقيمى، على اصغر احمدى و 
اسماعيل جبارزاده را دارد.  اگر عمر كارى 
معاون سياسى جديد وزارت كشور به پايان 
سال 98برســد، وى مســئوليت برگزارى 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى 

اسالمى را بر عهده خواهد داشت.

اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشستگان؛

خداحافظى با توفيق خدمت بيشتر كليد خورد
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بهداشتنكتهدانشگاه

مسئوالن راه هاى تامين دارو را براى مردم توضيح دهند
 يك عضو كميســيون بهداشت و درمان مجلس شــوراى اسالمى كمبود دارو در 
شــرايط تحريم را طبيعى خواند و در عين حال گفت: در شــرايط فعلى الزم اســت 
مقامات مسئول راه هاى تامين دارو و تجهيزات پزشكى را براى مردم توضيح دهند تا 

آنها اطمينان الزم را به دست آورند.
على نوبخت در گفت وگو با ايسنا، ممنوعيت صادرات دارو را در شرايط كنونى تصميم 
درســت خواند و گفت: ممنوعيت بدان معناســت كه بدون نظارت وزارت بهداشت 
دارويى صادر نمى شــود، چون در شــرايط فعلى ممكن است نياز در داخل كشور به 
نسبت شــش ماه گذشته تفاوت كرده باشد. اگر در داخل به دارويى نياز داشته باشيم 

بايد اولويت به تامين آن باشد و طبيعتا صادرات آن دارو ممنوع شود.

30 درصد روغن مصرفى كشور پالم است
 بين 30 تا 40درصد روغن مصرفى مردم در كشــور پالم اســت، اين روغن درجه 
بندى ندارد و در صنايع غذايى به تناسب از انواع مختلف روغن پالم استفاده مى شود.

به گزارش ايرنا، مديركل غذا و آشاميدنى سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه نسبت 
كلى مصرف پالم به كل روغن مصرفى بين 30 تا 40 درصد اســت، اظهار داشت: از 
مجمــوع 210 ميليون تن روغن مصرفــى در دنيا 60 تا 70 ميليون تن آن، روغن پالم 

است.
وحيد مفيد، با رد وجود روغن هاى درجه دو و ســه پالم، گفت: روغن پالم چند نوع 
است كه به تناسب فرآورده مد نظر انتخاب  مى شود. براى مثال، در روكش بستنى بايد 

از روغن با درصد اشباع باال استفاده شود.

مدرك گرايى را به جايى رسانديم كه همه مشاغل 
نيازمند مدرك باشند

 براى نجارى و كشاورزى و... الزم نيست مدرك داشته باشيم اما ما مدرك گرايى را 
به جايى رسانديم كه همه مشاغل نيازمند مدرك باشند.

به گزارش مهر، ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
در مــورد راهكارهاى حل بيمارى مدرك گرايى اظهار كرد: هنرســتان هاى كاردانش 

تخصص گرايى را دنبال مى كنند و تكنيسين و كارگر ماهر تربيت مى كنند. 
ميرحمايت ميرزاده افزود: تقاضــا داريم تا صاحبنظران اگر در قانونگذارى و نظارت 
مجلــس در اين حيطه نظرى دارند به ما اعــالم كنند و به جاى كلى گويى به صورت 

مستند موارد را به كميسيون ارائه كنند.

دودستگى سمپادى ها
 دستپخت آموزش و پرورش

 آزمون ورودى مدارس تيزهوشان پايه هفتم در سال جارى با حواشى 
و اعتراضاتى دال بر استاندارد نبودن سواالت هوش طراحى شده همراه 

بود اما در نهايت 14 هزار و 800 نفر وارد مدارس سمپاد شدند.
به گزارش ايســنا، 16 بهمن ماه 1396 شــوراى آموزش و پرورش با 
مصوبه اى  دســتور حذف كتب كمك آموزشــى و آزمون هاى زائد از 

مدارس ابتدايى را صادر كرد.
 وزير آموزش و پرورش در همان زمان اعالم كرد كه مدارس دوره اول 
ســمپاد هم حذف مى شوند و جداسازى استعدادهاى برتر در  مدارس 
خاص در دوره متوســطه دوم انجام خواهد شد تا به اين ترتيب دانش 
آموزان بتوانند با فراغ بال و بــدون نگرانى و هيجانات كاذب  آزمون، 
شش ســال اول ابتدايى و سه سال متوسطه اول را به آسانى پشت سر  

بگذرانند.
از همان زمان اعتراض خانواده ها باال گرفت و بسيارى از والدين از اين 
تصميم زودهنگام و ناگهانى متعجب شده و مدام اين پرسش را مطرح 
مى كردند كه چرا درســت سه ماه مانده به برگزارى آزمون، اين مصوبه 
اعالم شد و تكليف آنها كه چند سال تالش كرده و براى اين آزمون با 
هزينه هاى گزاف آماده بودند چه مى شود؟. از سوى ديگر برخى منتقدان 
اين طرح هم حذف مدارس ســمپاد دوره اول متوســطه را مخل روند 
كشــف و هدايت استعدادهاى برتر و نخبه دانستند. در نهايت شوراى 
عالى انقالب فرهنگى اجازه نداد آموزش و پرورش مدارس سمپاد دوره 

اول را منحل كند و به اين ترتيب تنها با حذف آزمون ها موافقت كرد.
ســرانجام  ابتداى خرداد ماه و پس از سه ماه كشمكش در ميان مراجع 
تصيميم گيــر، عمادى رئيس مركز ســنجش آمــوزش و پرورش از  
برگزارى آزمون ورودى مدارس ســمپاد در پايه هفتم به شيوه سوابق 
تحصيلى و سنجش هوش و استعداد دانش آموختگان پايه ششم ابتدايى  

در دهه سوم تيرماه خبر داد.
در نهايت آزمون برگزار شــد؛ آزمونى پر حاشيه. دانش آموزان بسيارى 
مدعى بودند قبال تست ها را در مدارس و موسسات چندين مرتبه كار 
كرده بودند. ســواالت تســت هوش «ريون» به عنوان سواالت آزمون 

ورودى انتخاب شده بود كه انتقادات بسيارى به همراه داشت. 
هرچند قدمى، رئيس ســازمان آموزش و پرورش استثنايى معتقد بود 
تســت ريون، تستى استاندارد در ســطح جهان است و اشكالى بر آن 

وارد نيست.
فاطمه مهاجرانى، رئيس مركز ملى پرورش اســتعدادهاى درخشان و 
باشگاه دانش پژوهان جوان در گفت وگو با ايسنا، درباره كيفيت و سطح 
دانش آموزان ورودى امســال به مدارس تيزهوشان و نحوه گزينش در 
ســال آتى اظهار كرد: پس از برگزارى آزمون و اعالم نتايج در نهايت  

14 هزار و 800 نفر وارد مدارس تيزهوشان دوره اول متوسطه شدند.
وى افزود: گزارشــات دريافتى از استان ها و بازديدهاى مدارس حاكى 
از بيشتر شدن دودستگى دانش آموزان است. در مدارس گفته مى شود 
بچه ها امســال دو دسته هستند، برخى خيلى خوب و حتى از سال هاى 
قبل بهترند و برخى بسيار ضعيف اند، در حالى كه سال هاى قبل يكدستى 

بيشتر بود.
رئيس مركز ملى پرورش استعدادهاى درخشان و باشگاه دانش پژوهان 
جوان درباره اعتراضات بســيارى كه به استاندارد نبودن آزمون ورودى 
پايه هفتم وارد بود گفت: اين موضوع كه تست خوب است يا بد، محل 

مناقشه بود اما به هر حال آزمونى بود كه برگزار شد و به اتمام رسيد.

كتاب درسى نبايد تنها منبع يادگيرى باشد
 اهداف دوره ابتدايى بر اين نكته تاكيد دارد كه اين تفكر كه كتاب هاى 
درسى به عنوان تنها منبع يادگيرى هستند بايد از دور خارج و به ديگر 

مواد يادگيرى توجه شود.
معاون آموزش ابتدايــى در گفتگو با مهر درباره مهمترين رويكردها و 
برنامه هاى اين معاونت در ســال تحصيلــى جديد گفت: در معاونت 
ابتدايى چند رويكرد اساسى مد نظر است كه يكى از آنها احترام گذاشتن 

به معلم و ارتقاء سطح توانمندى هاى او است.
رضوان حكيم زاده در پاســخ به اين پرســش كه عمــال با اين بند 
از مصوبه جايگزينى تكاليف مهارت محور به جاى مشــق شب در 
مدارســى كه 26 دانــش آموز و كمتــر از آن در هر كالس محصل 
داشــته باشند، بســيارى از مدارس دولتى با ميانگين 40 دانش آموز 
در كالس درس از اين طرح كنار گذاشــته مى شوند، گفت: بسيارى 
از مدارس ما تراكم پايين دارند خصوصا در روســتاها و شــهرهاى 
كوچك. اما در هر حال مى پذيريم كه تراكم باال در كالس هاى درس 
يك مانع اساسى براى طرح هاى ماست و اميدواريم مصوبه شوراى 
عالى آموزش وپرورش كه نبايد كالسى بيش از 26 دانش آموز داشته 
باشد توسط اداره امور اســتخدامى كشور مورد توجه قرار بگيرد و 

مبناى تامين نيروى انسانى واقعى در آموزش وپرورش شو

خراسان: جاده لغزنده ترامپ
 آخرش كله پا مى شه!! 

ايران ورزشي: جّو آزادي بي نظير است
 حتمًا جوش مثل شكرستان شده!!

همدان پيام: درمان گروهي بيماران در مطب هاي خصوصي
 درمان فله اى كه مى گن همينه!!
مهر: تعريف كاالي قاچاق تغيير كرد

 كاله خوبيه سر همه مي ره
ايسنا: توليد بيش از 43 هزار تن محصول باغي در همدان

 باغت آباد انگورى!!
كليد: زلزله زدگان كرمانشاه همچنان در چادر

 ترجيح مى دن خونه هاشون رو بدن اجاره!!
كيهان: 7 درصد نقدينگي كشور در دست يك درصد از افراد

 آخه بقيه جيب ندارن!!
همدان پيام: برگزاري جشنواره ملي حقوق شهروندي در 3 سال

 اگه مثل 2018 نباشه
خريدار: گزينه هاي نفتي عبور از تحريم
 پخت غذا و روشنايي با چراغ نفتي

آرمان: رد پاي آقازاده ها و نمايندگان در هيأت مديره ها
  انتظار داشتين تو كوير رد پاشونو ببيني!!!

صنعت: بيكاري مهمترين عامل فقر در ايران
 حاال ديگه گرونى رو هم اضافه كنين!!

ايرنا: ايراني ها 40 ليتر نوشابه مي خورند؟
 چون شكم داشتن ابهته!!

اطالعات: تظاهرات عليه ترامپ مقابل كاخ سفيد
 بدون شرح!!

ايران: هيرمند پر آب است هامون تشنه
 بي عدالتي جامعه به آب درياچه ها هم رسيد!!

پيروزي: معجزه كن اي معجزه گر
 معجزه هزاره سوم كه ديگه رفته!!

پليس فداكار زن گرفتار در آتش را نجات داد
 مامور وظيفه شناس با ورود به داخل آتش جان يك زن را نجات داد.

فرمانده انتظامى شهرســتان رزن در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: پس از 
اطالع رسانى آتش سوزى يك منزل مسكونى در منطقه «دمق»، ماموران 

انتظامى به محل اعزام شدند.
محمد باقر ســلگى اضافه كرد: شــواهدا گوياى اين بود كه دامنه آتش 
طبقات دوم و ســوم يك ســاختمان ســه طبقــه را در برگرفته و زن 

صاحب خانه نيز در داخل آتش گرفتار شده است.
فرمانده انتظامى شهرستان رزن بيان كرد: شعله هاى حريق امكان حضور 
ماموران و آتش نشانان در داخل خانه را سلب كرده بود و هر لحظه امكان 

انفجار و فروريختن ساختمان وجود داشت.
ســلگى اضافه كرد: مامور وظيفه شناس انتظامى با وجود اينكه امكان 

نجات زن گرفتار در آتش دشوار بود اما وارد ساختمان شد.
وى بيان كرد: اين مامور فداكار با جستجو در داخل آتش و دود غليظ، 
زن 45 ساله را كه در داخل آشپزخانه پناه گرفته بود به بيرون از ساختمان 
منتقل كرد.فرمانده انتظامى شهرستان رزن افزود: چند ثانيه پس از خروج 
آنها از ساختمان در حال آتش سوزى، بروز انفجار مهيب موجب حريق 

كامل آشپزخانه شد.
سلگى بيان كرد: مامور وظيفه شناس انتظامى شهرستان رزن در جريان 
اين حادثه دچار مسموميت ناشــى از استنشاق دود شد كه با توجه به 

حضور نهادهاى امدادى بالفاصله به صورت سر پايى مداوا شد.

قاتل سريالى همچنان قربانى مى گيرد
 با شروع فصل ســرما و افزايش استفاده از وسايل گرمايشى، قاتل 
خاموش در كمين خانواده ها ســهل انگار نشســته و همچنان قربانى 

مى گيرد.
با فرا رســيدن فصل پائيز و كاهش دما، اســتفاده از وسايل گرمايشى 
گاز سوز بيشــتر شده و در اين فصل شــمار مرگ ناشى از خفگى با 

گازمونوكسيدكربن نيز افزايش مى يابد.
غفلت و بى توجهى خانواده هنگام نصب و راه اندازى وسايل گرمايشى 
همه ســاله با آغاز فصل سرما شمارى از هموطنان را دغدار عزيزانشان 
مى كند.رعايت نكردن جزئى ترين مسائل ايمنى نظير نحوه نصب شيلنگ 
به شــير گاز، استفاده از بســت و چك كردن دودكش مى تواند فاجعه 
بار باشد.به گزارش ايرنا، استفاده از اتصاالت استاندارد، استاندارد بودن 
طول شلينگ و نصب بخارى توسط افراد متخصص همواره توصيه هاى 

تكرارى است كه توسط بيشتر افراد ناديده گرفته مى شود.
بيشتر شهروندان هنگام نصب وسايل گرمايشى به يك فرد متخصص 
و فنى تبديل شده و بدون رعايت مسائيل ايمنى اقدام به نصب وسايل 
گرمايشــى مى كنند.با وجــود اينكه احتمال نشــت گاز پس از نصب 
اتصاالت وجود دارد و تست وسايل گرمايشى با هدف نشت يابى امرى 

ضرورى است اما همواره نسبت به اين موضوع غفلت مى شود.
شمارى از شــهروندان براى فرار از سرماى استخوان سوز همدان پس 
از نصب وسايل گرمايشى اقدام به مسدود كردن تمامى منفذها مى كنند 

در حاليكه جريان داشتن هوا و اكسيژن در داخل خانه ضرورى است.
مديركل پزشكى قانونى همدان اظهار داشت: طبق بررسى هاى صورت 
گرفته بى توجهى به نكات هشدار دهنده هنگام نصب وسايل گرمايشى 
مهترين علت مسموميت ناشــى از گاز مونوكسيد كربن در اين استان 

بوده است.

متقاضيان آزمون  پروانه اشتغال روانشناسى همچنان 
منتظر بمانند

 درحاليكه بسيارى از داوطلبان رشته هاى روانشناسى با مدرك غيرمرتبط از مشخص نبودن 
زمان برگزارى آزمون هاى علمى- حرفه اى پروانه اشتغال روانشناسى در سال جارى شكايت 
دارند، معاون آموزشــى سازمان نظام روانشناسى ضمن اعالم اينكه شوراى مركزى سازمان 
هنوز مصوبه اى براى برگزارى آزمونهاى سال 97 ابالغ نكرده است، از ارائه طرح آزمون هاى 
بورد تخصصى به شوراى مركزى به منظور تسهيل در اجراى اين آزمون ها خبر داد و گفت: 
در صورت تصويب نهايى اين طرح همه متقاضيان كسب پروانه اشتغال با هر مدرك عاليه اى 
بايد در سه تاكسينومى تخصصى آزمون دهند.به گزارش ايلنا، متقاضيان كسب پروانه اشتغال 
روانشناسى با پيشينه هاى (رشته هاى) مرتبط مى توانند بعد از قبولى در مصاحبه هاى تخصصى 
سازمان نظام روانشناسى پروانه اشتغال خود را دريافت كنند، اين درحاليست كه متقاضيان با 
رشته هاى غير مرتبط بعد از قبولى در آزمون هاى روانشناسى مجاز به شركت در مصاحبه هاى 

تخصصى و در صورت قبولى، پروانه خود را دريافت مى كنند.

افزايش قيمت 8تا18 درصدى بسته هاى اينترنت
معاون وزير ارتباطات نتايج بررســى ها درباره افزايش نرخ بســته هاى اينترنت توسط 
اپراتورهاى موبايل را به دستور وزير ارتباطات و با توجه به نارضايتى كاربران اعالم كرد.

حسين فالح جوشقانى در گفتگو با خبرآنالين درباره اقدام اپراتورها براى افزايش قيمت 
بســته هاى اينترنت اظهار داشت: براساس بررســى هاى انجام شده در زمينه بسته هاى 
اينترنت موبايل، شاهد افزايش قيمت 8 تا 18 درصدى هستيم كه البته در اين زمينه اطالع 
رسانى كاملى از سوى اپراتورها انجام شده و اين افزايش قيمت در چارچوب مصوبات 
كميســيون مقررات ارتباطات بوده اســت.رئيس ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويى خاطرنشان كرد: در افزايش قيمت بسته هاى اينترنت، سقف و كف تعرفه گذارى 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رعايت شده و ما در اين زمينه، گزارشات الزم را به 
اين كميسيون به رياست وزير ارتباطات داده ايم.معاون وزير ارتباطات گفت: افزايش نرخ 
بسته هاى اينترنت موبايل بيشــتر در بسته هاى كوتاه مدت ديده مى شود و در بسته هاى 

بلندمدت اينترنت، اين افزايش كمتر رخ داده است.

افراد غيرمتخصص جراحى گوش االغى و چشم گربه اى 
انجام مى دهند

 اخيــرا در فضاى مجازى تبليغات وســيعى براى جراحى زيبايــى گوش االغى و 
چشــم گربه اى انجام مى شود، جراحان پالســتيك و زيبايى اين كار را نمى كنند و افراد 
غيرمتخصص در اين موضوع دخيل هســتند.رئيس انجمن جراحان پالستيك و زيبايى 
ايران گفت: افراد غيرمتخصص و ناكارآمد در فضاى مجازى تبليغات زيادى براى انجام 

جراحى هاى زيبايى، تزريق ژل، بوتاكس و غيره انجام مى دهند كه گمراه كننده است.
به گزارش سالمت نيوز، آرش بيژنى افزود: اين افراد غيرمتخصص در آرايشگاه ها و مطب ها 
اقدام به جراحى مى كنند كه عواقب بســيار خطرناكى براى بيمار به همراه دارد و اكنون به 
يك معضل بزرگ تبديل شده است.به گفته بيژنى، مشاهده مى شود كه اين افراد كارگاههاى 
گروهى در زمينه جراحى پالستيك و زيبايى برگزار مى كنند كه شناخته شده نيست.وى افزود: 
بينى همچنان پيشــتاز و صدرنشــين عمل هاى جراحى زيبايى در كشور است و بعد از آن 

جراحى هاى پلك، شكم و پروتز كردن نيز بيشترين مراجعه كنندگان را دارند.

 به دنبال اجراى طرح تحول سالمت در 
استان، بزرگترين كلينيك تخصصى و فوق 
تخصصى با عنوان «اميد» در شــهر همدان 

راه اندازى شد.
 اين پروژه از محــل اعتبارات طرح تحول 
ســالمت و از وزارت بهداشت تامين اعتبار 
شده است كه مى تواند نياز درمانى مردم شهر 

همدان را تامين كند.
در هميــن ارتبــاط رئيس دانشــگاه علوم 
پزشــكى و خدمات درمانى اســتان همدان 
گفت: بهره بردارى از هشت كلينيك ويژه در 
8 شهرستان اســتان همدان( به جز فامنين) 
از مصوبــات طرح تحول ســالمت بود كه 
خوشــبختانه در اين زمينــه گام هاى مهمى 

برداشته شده است.
سيد حبيب اله موســوى بهار اظهار كرد:در 
برخى شهرســتانهاى اســتان كلينيگ ويزه 
وجود نداشت كه احداث انها از خواسته ها 
و آرزوهاى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 

براى مردم بود.
وى بيان كرد: در همدان تنها كلينيگ شــيخ 
الرئيس و مباشــر را داشــتيم كــه آن هم با 
تغيير كاربــرى ادامه كار مى دادند كه به نظر 
ما فضاى مناسب و در شان براى بيماران و 

مراجعه كنندگان را نداشتند.
موسوى بهار اظهار كرد: با ايجاد اين كلينيگ 
تخصصى و فوق تخصصى در استان همدان 
چــراغ 2 كلينيــگ قديمى شــهر خاموش 
مى شــود افزود: با انتقال اين دو كلينيگ به 

كلينيگ اميد شاهد تحول  
 وى با اشــاره به اينكه از 8 كلينيگ مصوب 
براى استان همدان شمارى از كلينيك ها در 
بهار، اسدآباد، رزن، كبودراهنگ بهره بردارى 
شده اســت ادامه داد: در مابقى شهرستان ها 

نيزاين پروژه ها در حال تكميل است.
رئيس دانشــگاه اظهار داشت: كلينيك ويژه 
و تخصصى شهر همدان با هزينه كرد 100

ميليارد ريــال در 4 طبقه و 4 هزار متر بنا با 
امكانات ويژه بهره بردارى شده است.

دكتر موســوى بهــار با بيــان اينكه براى 
تجهيــز اين كلينيك نيــز 20 ميليارد ريال 

هزينه شــده اســت گفــت: كلينيك ويژه 
شــهر همدان داراى 48 مطب، آزمايشگاه، 
دندان  بخــش  و  داروخانه  راديولــوژى، 

پزشكى با 10 يونيت است.
وى با اشــاره به اينكه كلينيگ اميد نخستين 
كلينيگى است كه به امكانات تصويربردارى، 
سونوگرافى و راديولوژى مجهز خواهد شد 
افزود: امكانات ديده شــده در اين كلينيگ 
ويزه بــوده و فضاى الزم بــراى بيماران و 

همراهان ايجاد شده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى و خدمات 
درمانى استان همدان با بيان اينكه دو كلينيگ 
قديمى شــهر همــدان به لحــاظ امكانات 
فيزيكى فضاى جنبى و رفاهى مناسب حال 
بيماران نبودند افزود: اين دو كلينيگ باعث 
ترافيك در شهر و نارضايتى مردم مى شدند 

چرا كه پاركينگ و فضاى الزم را نداشتند
وى احتمــال داد: تجهيــزات مــورد نياز 
تصويربردارى پزشــكى هسته اى به زودى 
در كلينيك ويژه و تخصصى «اميد» همدان 

مستقر شود.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى و خدمات 
درمانى استان همدان افزود: ساخت كلينيك 

ويژه با ســاختمان و تجهيزات مناسب يكى 
از آرزوهاى دانشــگاه هاى علوم پزشــكى 
است كه اين مطالبه با همكارى مسئوالن در 

همدان محقق شد.
موســوى بهار يادآورى كرد: پيشتر كلينيك 
هاى ويژه در مكان هاى نامربوط و خالى از 
سكنه مستقر مى شدند و در همدان كلينيك 
ابتدا در خيابان پاستور سپس شيخ الرئيس و 

چند كلينيك ديگر مستقربود.
وى افزود: با توجه به تجميعى بودن خدمات 
در اين مركز، نيازمند به مراجعه بيمار به ساير 
مراكز براى دريافت ســاير خدمات پزشكى 

نيست.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى و خدمات 
درمانى استان همدان ادامه داد: كلينيك شيخ 
الرئيس هفته گذشته تخليه و كلينيك مباشر 
هم تعطيل و تجهيزات و نيروهاى مستقر در 
اين مراكــز به كلينيك تخصصى اميد منتقل 

شدند.
موســوى بهار ادامه داد: كلينيك تخصصى 
و فوق تخصصى اميــد در حدفاصل ميدان 
فلســطين و امامزاده عبداهللا و در مجاورت 
رستوران پيام مستقر است و شهروندان براى 

درمان مى توانند به اين مركز مراجعه كنند. 
وى در ادامه در خصوص لغو قرارداد برخى 
كلينيگ هاى خصوصى بــا تامين اجتماعى 
در زمينه برخى خدمات پزشــكى از جمله 
راديولوژى و سونوگرافى گفت: الزم است 
در ايــن خصوص نماينــدگان براى احقاق 
حق مردم اين موضوع را پيگير شــده و به 
مشكالت تامين اجتماعى رسيدگى نمايند تا 

مردم متضرر نشوند.
وى ادامــه داد: هيچكــدام از مراكز دولتى 
قــرارداد خود را بــا تاميــن اجتماعى لغو 
نكرده انــد امــا مراكز خصوصــى به لحاظ 
مشــكالت ايجاد شــده اقدام بــه اين كار 
كرده اند كه اميد اســت با پيگيرى مسئوالن 

اين مشكل حل شود.
الزم بــه ذكر اســت در كنــار طرح هاى 
عمرانى كه امســال و سال گذشته دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان موفق به انجام انها 
شده است طرح هاى ديگرى شامل هشت 
كلينيك ويژه، هشــت دستگاه ال دى آر و 
ساخت سه مركز ســرطان در دستور كار 
اســت كه اين طرح ها بهره بردارى شده يا 

در حال اتمام است.

رئيس علوم پزشكي استان:

كلينيك درمانى «اميد» 
در همدان راه اندازى شد

 رئيس انجمن مــددكارى اجتماعى به 
لزوم ايجاد سازمان نظام مددكارى اجتماعى 
اشاره كرد و گفت: دولت بايد از مددكاران 
اجتماعى هــم حمايت كند چــرا كه آنها 

سفيران سالمت اجتماعى هستند.
سيد حسن موسوى چلك در گفتگو با مهر 
گفت: يكى از مشكالتى كه امروزه در كشور 
با آن مواجه هســتيم پايين بودن شــاخص 
سالمت اجتماعى و سرمايه اجتماعى و باال 
بودن آمار جرايم و آســيب هاى اجتماعى 
اســت كه براى خروج از اين شرايط دولت 
هاى هوشــمند از همه ظرفيت ها استفاده 
مى كنند تا بتوانند مديريت كارآمدى داشته 
باشــند و يكى از اين ظرفيت ها مددكاران 
اجتماعى هستند كه در ايران 61 سال سابقه 

علمى دارد.
وى با اشــاره به اينكه اســتفاده از ظرفيت 
مــددكاران اجتماعى در ارتقاى ســالمت 
جامعــه تاثير گذار اســت ، گفت: يكى از 

ماموريتهايى كه مــددكاران اجتماعى دارند 
رفع مشــكالت حوزه اجتماعى اســت كه 
متاسفانه تاكنون مورد حمايت قرار نگرفته 
اســت و بر همين اساس مددكاران مشكل 
محــور در ايران رواج پيدا كرده به گونه اى 
كه صبر مى كنيم تا مشكلى ايجاد شود و بعد 
از مددكاران در سطح فردى استفاده مى كنيم 
و مداخالت الزم را انجام مى دهيم. اين در 
حالى است كه ظرفيت و توانمندى مددكاران 
اجتماعى بيشتر از چيزى است كه امروزه در 
جامعه از آنها مورد بهره بردارى قرار گرفته 
است و از ظرفيت و توانمندى اين افراد مى 

توان در سطح گسترده استفاده كرد.
رئيس انجمن مددكارى اجتماعى به داليل 
عدم اســتفاده از توانمندى مددكاران اشاره 
كرد و گفــت: يك بخشــى از آن به خود 
مددكاران بازميگردد چرا كه در طى 61 سال 
گذشته، نتوانســته اند داشته هاى آنها را به 
جامعه بشناسانند وآنها را ارتقاء دهند و نكته 

ديگر اين است كه توليدات علمى وخوب 
در كشور ما در حوزه منابع مددكارى وجود 

ندارد.
به گفته موسوى، همچنين ساختار مددكارى 
اجتماعى در دستگاه هاى مرتبط متناسب با 
وظايفى كه اين افراد بر عهده دارند، نيست 
و از ســويى ديگر استاندارد نبودن خدمات 
مــددكاران اجتماعى باعث حضــور افراد 
غيرمتخصص در اين حوزه شده بطوريكه 
هر كسى كه كار خير مى كند، عنوان مددكار 
اجتماعى را مــى گيرد در حالى كه اينگونه 
نيست و واقعيت اين اســت كه مددكاران 
اجتماعى يك متخصص هستند و فراتر از 
چيزى كه امروزه در جامعه از آنها اســتفاده 

مى شود.
رئيس انجمن مددكارى اجتماعى به چالش 
نظام آموزشــى نيز اشاره كرد و گفت: نظام 
آموزشى ما 10 درصد از نيازهاى آموزشى 
ما را پاســخ نمى دهد و فاصله زيادى بين 

آموزش در دانشگاه ها و آن چيزى كه فارغ 
التحصيالن مددكاران اجتماعى بايد بدانند، 
وجود دارد و از سويى ديگر، تفاوت دروس 
كارشناسى و مقطع باالتر از آن احساس نمى 

شود.
وى گفت: عالوه بر موارد عنوان شــده فقر 
توليــد دانش بومى نيز وجــود دارد و اين 
موضــوع در كنار ناكارآمدى آموزشــى و 
ضعف محتوايى زمينه اى را فراهم كرده كه 
نتوانيم از تخصــص و توانمندى مددكاران 
بهره مند شويم و براى اثبات تخصصى بودن 
مددكارى اجتماعى بايد به سمت توليدات 
علمــى خوب متناســب با نياز و شــرايط 
فرهنگى حركت كنيم و فاصله زيادى كه بين 
نياز دستگاه هاى اجرايى و محتواى آموزشى 

دانشگاه وجود دارد را از ميان برداريم.
وى همچنين به نبود سازمان نظام مددكارى 
اجتماعى اشاره كرد و گفت: اين موضوع نيز 
مى تواند مورد حمايت مسئوالن قرار گيرد.

داليل استفاده نكردن از مددكاران اجتماعىداليل استفاده نكردن از مددكاران اجتماعى
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قيمت هاى غيرواقعى نتيجه عدم بازرسى هاى صحيح بازار 
است

 عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس قيمت هاى غيرواقعى بازار 
را نتيجه عدم بازرسى هاى صحيح بازار دانست و گفت: اين قيمت ها بزرگترين ضربه را به اقتصاد 

كشور زده و موجب التهاب در بازار مى شود.
على ابراهيمى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: گرانى و تورم نتيجه كاهش ارزش پول ملى است 
كه بر تمامى مولفه ها، حتى توليدات داخلى تاثيرگذار است و همواره قيمت ها تابع ميزان عرضه 

و تقاضا در بازار هستند.
وى به ناكارآمد بودن سازوكارهاى نظارتى در كشور اشاره كرد و گفت: اينگونه نيست كه بتوان 

همه را به صورت الكترونيك كنترل و مديريت كرد بلكه بايد با سازوكار مناسب نظارتى و انجام 
بازرسى هاى دقيق و الزم مانع از تشديد تورم در زمان كاهش ارزش پول ملى شد.

اين عضو هيأت رئيســه كميسيون كشــاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس تصريح كرد: بايد به 
گونه اى برنامه ريزى كرد كه قيمت ها متعادل و واقعى باشــد و از ارائه قيمت هايى كه با واقعيت 

بازار همخوانى ندارد، اجتناب شود.
وى واقعى شدن قيمت ها را موجب افزايش درآمد دولت و مانع از هدر رفت منابع مالى در كشور 
دانست و افزود: پذيرش قيمت هاى واقعى از پيدايش بخش اعظمى از رانت ها و سوء استفاده ها 
جلوگيــرى خواهد كرد و به همين منظور بايد درآمد مــردم را افزايش داده و قدرت خريد را با 

اعطاى كارت هاى اعتبارى افزايش داد.

خبـر

پول بسته حمايتى از كجا مى آيد؟
 تا كمتر از 10 روز ديگر اولين بســته حمايتى دولت براى كمك 
به مردم در شــرايط موجود اقتصادى توزيع مى شــود اما ابهامات آن 
پابرجاســت؛ به ويژه اينكه تاكنون مشخص نشده اين بسته با پشتوانه 
كدام منبع مالى و تا چه ميزان قرار است بين افراد توزيع شود و همين 

ابهامات، گمانه زنى ها در اين رابطه را افزايش داده است.
به گزارش ايســنا، در چند ماه اخير و با توجه به افزايش تورم و رشد 
قيمت ها و تاثيرى كه بر زندگى مردم داشــت، دولت از اجرايى كردن 
بســته حمايتى خبر داد و قرار شد تا بســته هاى غذايى يا نقدى بين 

مردم توزيع شود.
گفته شد كه بســته حمايتى كل جامعه را در برمى گيرد و براى اقشار 
آســيب پذير به طور ويژه خواهد بود. در اين راستا چند وزارتخانه و 
همچنين ســازمان برنامه و بودجه موظف شدند تا بسته حمايتى را به 
مرحله اجرايى شــدن برســانند و آنطور كه رئيس جمهور به تازگى 
اعالم كرده، قرار اســت تا پايان آبان ماه اولين بسته حمايتى به افرادى 
كه مشكل دارند و درگير فشار بيشــترى هستند، پرداخت شود. وى 
گفته كه اين بسته تا پايان سال و در چند نوبت پرداخت خواهد شد.

به طور حتم براى اجرايى شــدن اين بســته حمايتى به عنوان طرحى 
گســترده، يكى از محورى ترين مســائل، تامين مالى اســت. اين در 
شــرايطى اســت كه در ابالغيه اخير معاون اول رئيــس جمهور به 
ســازمان ها و دســتگاه هاى مربوطه براى اجرايى كردن بسته حمايتى 
دولت تنها به اين اكتفا شــده كه منابع مالى مورد نياز از محل مصوبه 
دولــت در خصوص طرح حمايت غذايــى از گروه كم درآمد جامعه 
تامين مى شــود. اين در حالى اســت كه تامين كاال يا حتى پرداخت 
نقــدى در هر دو صورت منابع مالى هنگفتى مى خواهد كه در برخى 
گمانه زنى ها تا 10 هزار ميليارد تومان و حتى بيشتر برآورد شده است.

اينكــه اين رقم را دولــت از كدام محل تامين مى كند، جاى ســوال 
دارد. آيا در  بودجه رقمى براى آن مشــخص شــده است كه بررسى 
رديف هاى بودجه 1397 نشــانى از منابعى با اين عنوان ندارد يا اينكه 
قرار اســت برداشــتى از خزانه و از محل فروش ارزهاى نفتى و در 
آمدهاى اين بخش انجام شود؟ البته در اين بين گزينه هاى ديگرى هم 
مى تواند مطرح باشــد از جمله صندوق توسعه ملى كه بايد براى آن 
مجوز الزم از مجلس دريافت شود كه تاكنون چنين موضوعى مطرح 
نشــده است. ممكن است محل ديگرى براى تامين منابع مطرح باشد 

كه تاكنون اعالمى در مورد آن وجود نداشته است.

كارآفرينى و كسب وكار
 21 تا 27 آبان ماه به عنوان هفته جهانى كارآفرينى نامگذارى شده 
است. هفته  جهانى كارآفرينى فرصتى است كه ميليون ها نفر از جوانان 
در سراســر دنيا به حركت شتابان كارآفرينى متصل مى شوند. در اين 
حركت ايده هاى جديد براى بهتر انجام دادن كارها و ايجاد مشــاغل 
جديد مطرح مى شــوند. اين ابتكار، به ويژه جوانان را به ارايه راه حل 
هاى خالقانه، ســازنده و نوين تشويق مى كند. اين حركت از جوانان 

مى خواهد كه بزرگ فكر كنيد و فكرتان را به عمل تبديل كنيد.
شــعار اوليــن روز اين  هفته بــا عنوان " كارآفرينى و كســب وكار

"  در نظر گرفته شده است. 
كارآفرينــى به ويژگى ها و اقدامات افراد اطالق مى شــود كه شــامل 
ريسك هاى ســرمايه گذارى مشاعى و مشترك در حوزه هاى جديد و 
ناشناخته ى كارى است. عموما شامل ايجاد يا مقرر كردن تخصص هاى 
جديدى مى شــود كه با نوعى از فعاليت ها مرتبط هستند كه به نوعى 
مشخصا با فعاليت هاى ديگر تخصص هاى پيرامون آن متفاوت است.

كارآفرينى كســب و كار صرفا كارآفرينى اعمال شده در كسب و كار 
است و كســى كه كارآفرينى را در يك كســب و كار اعمال مى كند 
كارآفرين ناميده مى شود. كارآفرين فردى است كه تركيب هاى جديد 
ابزار توليد را مى آفريند و پياده سازى مى كند. كارآفرينى براى توسعه ى 
اقتصادى نقشــى اساسى دارد و براى ارتقاء رفاه در يك جامعه بسيار 
مهم اســت و مديران مى بايست ابتكار و كارآفرينى را به يك فعاليت 

جارى در كار خود و در كار سازمان شان تبديل كنند. 
كارآفرينى موفــق اغلب با ويژگى هاى فردى خاصى مرتبط اســت. 
ويژگى هاى محيط اقتصــادى كه در آن يك كارآفرين فعاليت مى كند 
نيز اثر بزرگى بر توسعه و موفقيت كارآفرينى دارد. ويژگى هاى فردى 
مرتبط با كارآفرينان موفق شامل رويكرد نوآورانه، اراده و انرژى براى 
ايســتادگى كردن در برابر مشكالت، و دســتيابى به چشم اندازى از 

دستاوردهاى موردنظر مى شود.
 مديريت كسب و كار

موفقيت هر كســب و كار رابطه نزديكــى با چگونگى صحيح كنترل 
كردن آن امور دارد: در واقع مديريت صحيح كسب و كار موجب رشد 
آن ميشــود. مديريت كســب و كار را نبايد صرفا يك عمل آكادميك 
محســوب كرد. مديريــت واقعى در بر گيرنده هدايــت قوى، رفتار 
مثبت، دانش كســب و كار و مهارتهاى مناسب فردى است. مديرت 
در حقيقــت هدايت افراد، تاثير گذارى بر كار و تصميم گيرى تموقع 
و صحيح است و مهارتهاى مديريتى را به مرور زمان ميبايست كسب 
كرد و به بيان ديگر كســب مهارتهاى مديريتى در واقع همانند سپرده 

گذارى در بانك مى باشد.
هدايت و راهبرى كسب و كار

 (Mentoring)راهنمائى گرفتن  
كارآفرينان موفق و با تجربه اغلب سئواالت مشابهى را ميپرسند:

چگونه كارآفرينان جديد ميتوانند از تجربيات ديگران اســتفاده كنند؟ 
با راهنمائى گرفتن

  شبكه ارتباطى 
شبكه ارتباطى يك وسيله ساده است كه هركس در دنياى كسب و كار 
ميتواند با آن سرو كار داشته باشد. شبكه ارتباطى ميتواند كارآمدترين 
وجه بازاريابى شما محسوب شود و در نتيجه آن عالوه بر ايجاد بازار 
براى شما، اطالعات مناســبى در ارتباط با كسب و كارتان در اختيار 

شما قرار خواهد گرفت.
  ميزگرد 

ميز گرد يك بحث رســمى غير گروه ميان افراد حرفه اى اســت كه 
داوطلبانه اطالعات و منابع را در اختيار سايرين قرار ميدهند. در طول 
زمان روابط افراد حرفه اى و ماهر با يكديگر توســعه ميابد و شركت 

كنندگان با كسب و كارهاى يكديگر آشنا مى شوند.
  داشتن اطالعات به روز 

عصر اطالعات جامعه ما را تغيير داده است و اكنون در عصر اطالعات 
افراد از طريق پســت الكترونيك با يكديگر ارتباط دارند و مى توانند 
اخبار جديد را در دنياى تكنولوژى و بى سيم دنبال كنند. حققت امر 
اين اســت كه هر روزه اطالعات ما را بمباران مى كنند اما متاســفانه 
اغلب اين اطالعات نمى تواند به خط مشى كسب و كار ما كمك كند 
و در انجا هدايت صحيح آنست كه ما متدها و راهكارهاى خودمان را 
دنبال كنيم و در كنار آن دانش و اطالعات خود را در ارتباط با كسب 

و كار به روز نگه داريم.
 تصميم گيرى 

يكــى از بهتريــن تصميم ها يادگيرى اين موضوع اســت كه چگونه 
تصميم گيرنده خوبى باشــيد. اين امــر نيازمند تعهد ، درك و مهارت 

مى باشد كه بسيار ارزشمند است.

 امروزه ايجاد يك شــهرك و يا ناحيه 
صنعتــى جديد براســاس نيازســنجى و 
پتانسيل هر منطقه شــكل مى گيرد يعنى 
اينگونه نيست كه بگوييم تعهد ايجاد چند 
شهرك ســاالنه وجود دارد بلكه مطالعات 
به روز از خوشــه هاى كسب و كارها مى 
توانــد منجر به ايجاد يــك ناحيه صنعتى 
جديد شود، چراكه در سياست تبيين شده 
توسعه شهرك هاى صنعتى ايجاد شده به 
مراتب هزينه كمترى از ايجاد يك شهرك 

صنعتى جديد را دارد.
البته امروزه پراكندگى شــهرك و نواحى 
صنعتى در اســتان همــدان در وضعيت 
خوبى اســت و در شهرستان هاى نهاوند، 
تويســركان و همدان ايجاد چندين ناحيه 
صنعتى جديد نيز در دســت مطالعه است 
كه اقدامات تملك زمين اين نواحى زمان 
بر اســت اما به طور كلى استان همدان در 
كل كشور در رتبه دهم تا سيزدهم از نظر 

تعداد شهرك هاى صنعتى قرار دارد.
صنعتى  هاى  شــهرك  شركت  مديرعامل 
استان همدان در گفت و گو با همدان پيام 
با بيان اينكه در حال حاضر در سطح استان 
همــدان 13 ناحيه صنعتى وجــود دارد، 
شهرســتان  در  صنعتى  نواحى  گفت: اين 
هــاى تويســركان (اشــترمل، فرســفج، 
جيجانكــوه)، كبودراهنــگ ناحيه صنعتى 
(اورقين)، مالير (جوكار، سهند و سامن)، 
فامنين (فامنين)، همدان (قهاوند، گنبد) و 
در شهرستان بهار (صالح آباد) قرار دارند.

كيوان گردان با بيــان اينكه ناحيه صنعتى 
قروه شهرســتان كبودراهنگ در شــرايط 
فعلــى هنوز بــه مرحله فعاليت نرســيده 
است، افزود: ناحيه صنعتى شيرين سو نيز 
در حال حاضر در مرحله مصوبه است اما 

فعال نشده است.
وى با اشاره به اينكه شهرستان نهاوند هنوز 
داراى ناحيه صنعتى نشده است و در حد 
مصوبه باقى مانده اســت، اظهار كرد: در 
ناحيه صنعتى اورقين دو قرارداد، اشترمل 
قرارداد، جيجانكوه  قرارداد، جوكار 5   38
27 قرارداد، ســامن 72 قرارداد، سهند 74
قرارداد، فرســفج 22 قرارداد، قهاوند 23
قرارداد، گنبد 21 قــرارداد و صالح آباد 3

قرارداد منعقد شده است.
گــردان در زمينــه وضعيت ســاخت و 
پيشــرفت فيزيكى نواحى صنعتى اســتان 
همدان خاطرنشان كرد: در نواحى صنعتى 
اشــترمل 23 واحــد، اورقيــن دو واحد، 
جوكار ســه واحد، جيجانكوه 27 واحد، 
ســامن 16 واحد، فرسفج 9 واحد، سهند 
29 واحد، قهاوند 12 واحد، گنبد 6 واحد 
و صالح آباد سه واحد در مرحله ساخت و 
ساز براساس تعاريف شهرك هاى صنعتى 
هستند كه به مرحله صدور پروانه نرسيده 

اند.
وى در خصوص فرق بين نواحى صنعتى 
و شــهرك صنعتــى بيــان كــرد: از نظر 
ســاختارى و زيرســاخت ها بين نواحى 
و شــهرك صنعتى فرق زيادى نيست اما 
شايد ســطح خدمات در نواحى و شهرك 
هاى صنعتى متفاوت باشــد به طورى كه 
اين مســاحت اســت كه فرق بين نواحى 
و شــهرك صنعتى را مشــخص مى كند 
يعنى بــراى ناحيه صنعتى زير 100 هكتار 
و  براى شهرك صنعتى باالى 100 هكتار 

مساحت تعريف شده است.
صنعتى  هاى  شــهرك  شركت  مديرعامل 
اســتان همدان با اشــاره به اينكه شهرك 
صنعتى نيــاز به مطالعه زيســت محيطى 
دارد و فرآيند پتانسيل صنعت در آن باالتر 
است، تصريح كرد: تفاوت ديگر شهرك ها 
و نواحى صنعتى در سطح خدمات نواحى 
و شــهرك هاســت به طــورى كه قيمت 
نواحى ارزان تر از شــهرك هاى صنعتى 
اســت و مى تواند در كنار يك شهرستان 
و روستايى كه پتانسيل خاص دارند ايجاد 
شود پس سطح خدمات نواحى به مراتب 

از شهرك هاى صنعتى كمتر است.
وى با بيــان اينكه همانطور كه شــهرك 

هاى صنعتى تخصصى وجود دارد برخى 
نواحى صنعتى در كنار روستاها ايجاد شده 
است، گفت: از 13 ناحيه صنعتى فعال در 
اســتان 7 ناحيه مربوط به زمانى است كه 
شــهرك ها و نواحى صنعتى زيرمجموعه 
جهــاد كشــاورزى در قبل از ســال 86

بوده اند.
گردان ادامه داد: مســاحت نواحى صنعتى 
ايجاد شــده در دوران جهاد كشــاورزى 
زير 50 هكتار بوده اما با گذشــت زمان با 
تعاريف ايجاد شــده نواحى صنعتى براى 

زير 100 هكتار تعريف شده است.
وى بــا بيــان اينكــه هــدف از ايجــاد 
تمركــز  روســتايى  صنعتــى  نواحــى 
اشــتغال در روســتاهاى هــدف در همــان 
منطقــه بــوده اســت، افــزود: نواحــى 
گنبــد،  اشــترمل،  قهاونــد،  صنعتــى 
ــه هايــى از نواحــى صنعتــى  ســهند نمون
روســتايى هســتند كــه در كنــار يــك 
ــك  ــتغال در ي ــز اش ــراى تمرك ــتا ب روس
ــه ايجــاد  ــان منطق ــب در هم ــد مرت فراين

ــت. ــده اس ش
ــه  ــال 86 ب ــه از س ــان اينك ــا بي ــردان ب گ
ــاى  ــهرك ه ــرى ش ــى گ ــا متول ــد ب بع
توســط   صنعتــى  نواحــى  و  صنعتــى 
تغييــرات  كوچــك  صنايــع  ســازمان 
عمــده زيرســاخت هــا در نواحــى و 
ــاد  ــدان ايج ــتان هم ــا در اس ــهرك ه ش
شــده اســت، اضافــه كــرد: امــروز ناحيــه 
ســطح  در  ســهند  و  ســامن  صنعتــى 
خدمــات و ايجــاد زيرســاخت هايــى 
همچــون تكميــل و ســاخت تصفيــه 
خانــه بــه ســطح مطلوبــى رســيده اســت.
وى در خصــوص اشــتغال ايجاد شــده 
براســاس مجوز در نواحى صنعتى استان 
همدان نيز با اشــاره به اينكه در مجموع 3

تا ســه هزار و 500 نفر در نواحى صنعتى 
فعال هســتند، گفت: آمار اشــتغال ايجاد 
شده در نواحى صنعتى اشترمل 52،  سامن 
448، ســهند 683، فرســفج 224، قهاوند 

395، گنبد 148 و جوكار 142 نفر است.
گردان با بيان اين نكته كه پيشرفت نواحى 
صنعتى از ســال 86 به بعــد در ايجاد 85
تا 90 درصد زيرساخت هاى اصلى انجام 
شده است، افزود: امروزه درست است كه 
در نواحى صنعتى تعداد واحدهاى زيادى 
مستقر نيســت اما تعداد قراردادهاى بسته 
شــده در نواحى صنعتى بيشتر از گذشته 

است.
وى در زمينــه تعطيل يا نيمه تعطيل بودن 
همدان  اســتان  صنعتى  نواحى  واحدهاى 
بيان كرد: واحدهاى نواحى توسط سازمان 
صنايع كوچك رصد مى شود اما در نهايت 
نهــاد تخصصى صادركننــده مجوز مانند 
فرهنگى  ميراث  كشاورزى،  جهاد  سازمان 
و صنعت، معدن و تجارت مى تواند آمار 
قطعــى واحدهاى تعطيل يــا نيمه تعطيل 
نواحى صنعتى را بدهــد چون در بازديد 
دوره اى و تمديد مجوز ســاالنه اين آمار 

توسط آنها مشخص مى شود.
گردان بــا بيان اينكه فعــال ترين نواحى 

صنعتى در حــال حاضر ناحيــه صنعتى 
سهند به واسطه فرآورى كشمش، سامن با 
وجود واحدهاى شوريجات و ترشيجات، 
اشــترمل (مبل و منبــت) و ناحيه صنعتى 
فرســفج به واســطه واحدهــاى دارويى 
صادرات  كرد:  خاطرنشــان  هستند،  فعال 

واحدهــاى نواحــى صنعتــى بيشــتر به 
كشورهاى روسيه، عراق، كشورهاى حوزه 
خليج فــارس و چندين كشــور اروپايى 
است و در سال جارى ناحيه صنعتى سهند 
در نمايشگاه روسيه موفق به انعقاد قرارداد 

114 ميليارد تومانى شده است.

حامل هاى انرژى گران نمى شود 
 وزير امور اقتصــادى و دارايى ضمن اعــالم اينكه هيچ قرارى 
براى افزايش قيمت حامل هاى انرژى نگذاشته ايم، گفت: از ظرفيت 
ماليات ها در كشــور به طور كامل اســتفاده نمى شود؛ لذا بايد سهم 
ماليات را در اقتصاد از هفت به 10 درصد برسانيم. همچنين بسته هاى 
حمايتــى هم كه تا پايان آبان ماه اجرايى مى شــوند، دغدغه مان اين 
است كه شئون مردم حفظ شــود.به گزارش ايسنا، فرهاد دژپسند با 
بيان اينكه بيشــتر تحريم هاى چند جانبه را پشت سر گذاشته ايم و 
تحريم هاى ظالمانه فعلى جاى نگرانى نــدارد، اظهار كرد: اول بايد 
بدانيم تحريم ها با ما چه مى كنند. تحريم ها مى خواهد مردم را از دولت 
بريده و نااميدى ميان ملت ايجاد كند. تحريم ها مى خواهد ورودى هاى 
كشور را مسدود كند، به اين خاطر است كه تحريم نفتى و مشتقات 
آن جدى گرفته مى شود.دژپسند  اضافه كرد: اما اينكه چگونه بايد اين 
حس در مردم پديد آيد؛ حاكميت بايد در رفتارش ثابت كند كه هدفى 
جز افزايش رفاه مردم ندارد و آرامش و آســايش مردم را در اولويت 

قرار داده است.

بررسي آخرين وضعيت نواحي 13گانه صنعتي استان

گردان:
 3500 شغل ايجاد مي شود
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آگهي حصر وراثت
آقاي محمود واثقي آراســته داراى شماره شناسنامه  6 به شرح دادخواست كالسه 790/97ش112ح از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حاجعلي واثقي آراسته به 
شماره شناسنامه  521 در تاريخ 1373/9/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-محمود واثقي آراسته فرزند حاجعلي به شماره شناسنامه 6 متولد1346 
فرزند متوفي 2-محمد گلچينى جو فرزندعلي به شماره شناسنامه 32 متولد1324 فرزند متوفي 3-احمد 
واثقي آراسته فرزند حاجعلي به شماره شناســنامه 1320 متولد1345 فرزند متوفي 4-هاجر خانم واثقي 
آراسته فرزند حاجعلي به شماره شناسنامه 42 متولد1317 فرزند متوفي 5-بتول ايماني برنا فرزند حاجعلي 
به شماره شناســنامه 908 متولد1332 فرزند متوفي 6-فاطمه واثقي آراســته فرزند حاجعلي به شماره 
شناسنامه 1548 متولد1350 فرزند متوفي 7-مرحوم شيرين احمدي فرزند صفي اله  شماره شناسنامه 360 
متولد1368 فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 655)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم محبوبه تشــكري داراى شماره شناسنامه  131 به شرح دادخواست كالسه 970691ح112 از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن تشكري به شماره شناسنامه  
100960 در تاريــخ 97/2/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر است به: 1- معصومه فرمانيان به شماره شناسنامه 659 متولد 1321 صادره از همدان همسر متوفي 
2-طاهره تشكري به شماره شناسنامه 3644 متولد1334 صادره از همدان فرزند متوفي 3-محبوبه تشكري 
به شماره شناســنامه 131 متولد1340 صادره از همدان فرزند متوفي 4-طيبه تشكري به شماره شناسنامه 
260 متولد1345 صادره از همدان فرزند متوفي 5-حسين تشكري به شماره شناسنامه 7429 متولد1356 
صادره از همدان فرزند متوفي 6-اعظم تشكري به شماره شناســنامه 497 متولد1349 صادره از همدان 
فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3232)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي صفرعلي قرباني بصير داراى شماره شناســنامه  467 به شرح دادخواست كالسه 112/394/97ح از 
اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمعلي قرباني بصير به 
شماره شناسنامه  5221 در تاريخ 1396/12/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-صفرعلي قرباني بصير فرزند غالمعلي به شــماره شناسنامه 467 
متولد1351 صادره از فامنين پســر متوفي 2-رقيه قرباني بصير فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه 497 
متولد1350 صادره از فامنين دختر متوفي 3-مصطفي قرباني بصير فرزند غالمعلي به شــماره شناســنامه 
653 متولد1360 صادره از فامنين پســر متوفي 4-فاطمه قرباني بصير فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه 
419 متولد1346 صادره از فامنين دختر متوفي 5-سكينه قرباني بصير فرزند غالمعلي به شماره شناسنامه 
522 متولد1354 صادره از فامنين دختر متوفي 6-نرگس كريمي فرزند احمد به شــماره شناسنامه 4320 
متولد1351 صادره از فامنين همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف(214)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

آگهي حصر وراثت
آقاي محمود واثقي آراسته داراى شماره شناسنامه  6 به شرح دادخواست كالسه 789/97ش112ح 
از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شيرين احمدي 
به شــماره شناســنامه  360 در تاريخ 92/3/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-محمود واثقي آراسته فرزند حاجعلي به شماره 
شناسنامه 6 متولد1346 فرزند متوفي 2- احمد واثقي آراسته فرزند حاجعلي به شماره شناسنامه 
1320 متولد1345 فرزند متوفي 3-بتول ايماني برنا فرزند حاجعلى به شــماره شناســنامه 908 
متولد1332 فرزند متوفي 4-فاطمه واثقي آراســته فرزند حاجعلي به شــماره شناسنامه 1548 
متولد1350 فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 656)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم بتول حسني انور داراى شماره شناسنامه  1431 به شرح دادخواست كالسه 112/970697/97 ح از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاج احمد نائيني به شماره 
شناســنامه  2734 در تاريخ 1397/07/09 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى منحصر است به: 1- بتول حسني انور به شماره شناسنامه 1431 متولد 1329 صادره از همدان همسر 
متوفي 2- مصطفي نائيني به شماره شناسنامه 9644 متولد 1357 صادره از همدان فرزند متوفي 3- مجتبي 
نائيني به شماره شناســنامه 11910 متولد 1358 صادره از همدان فرزند متوفي 4- فاطمه نائيني به شماره 
شناسنامه 955 متولد 1355 صادره از همدان فرزند متوفي 5- نيره نائيني به شماره شناسنامه 6098 متولد 
1365 صادره از همدان فرزند متوفي 6- ندا نائيني به شماره شناسنامه 6099 متولد 1365 صادره از همدان 
فرزند متوفي 7- مينا نائيني به شماره شناسنامه 10491 متولد 1366 صادره از همدان فرزند متوفي. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 3234)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم به مرتضي عبدالهي
فرزند

آقاي علي اكبر ناصري فرزند جانعلي به طرفيت آقاي مرتضي عبدالهي فرزند - دادخواســتي به 
خواسته مطالبه وجه به اين شــعبه تقديم نموده كه به كالسه 113/331/97 ثبت گرديده و وقت 
رســيدگي به روز چهارشنبه مورخه 97/09/28 ســاعت 8:30 صبح تعيين گرديده است. نظر به 
اينكه خوانده مجهول المكان اســت بنا به تقاضاي خواهان و دستور دادگاه و حسب تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرســي مدني مراتب يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي 
كثير االنتشــار درج و آگهي مي گردد تا خوانده با مراجعه به اين شعبه نسخه ثاني دادخواست و 
ضمايم را دريافت و در دادرسي حاضر شود. در غير اين صورت دادگاه غيابًا به پرونده رسيدگي و 
اتخاذ تصميم خواهد نمود. چنانچه بعداً نيازي به آگهي مجدد باشد، براي يك نوبت منتشر و مدت 

آن 10 روز است. (م الف 185)
شعبه 113 شوراي حل اختالف شهرستان كبودراهنگ

بازى هاى عقب افتاده پرسپوليس بدون 
ملى پوشانش برگزار مى شود 

پرســپوليس بازى هــاى عقب افتاده خــود در ليگ برتــر را بدون 
ملى پوشانش برگزار خواهد كرد. 

به گزارش تسنيم، پرسپوليس در شرايطى شانزدهمين دوره ليگ قهرمانان 
آســيا را با كســب عنوان نايب قهرمانى به پايان رســاند كه سه بازى 
عقب افتاده در ليگ دارد و با تصميم سازمان ليگ بايد تا قبل از آغاز جام 
ملت هاى 2019 آسيا بازى  هاى خود در نيم فصل اول را به پايان برساند.

واقعيت امر اين اســت كه برانكو با مســئوالن سازمان ليگ پيش از اين 

توافق كرده است كه حتى بدون ملى پوشانش بازى هاى عقب افتاده خود 
را پشت سر بگذارد و از اين رو پرسپوليس هيچ يك از بازى هاى نيم فصل 
اولش به نيم فصل دوم موكول نخواهد شــد. شايد اگر بحث محروميت 
پرســپوليس از جذب بازيكن و باز شــدن پنجره نقل وانتقاالت اين تيم 
در تعطيــالت نيم فصل مطرح نبود حريفان اين تيم قبول مى كردند بازى 
عقب افتاده شان با سرخپوشان تهرانى را در نيم فصل دوم برگزار كنند، اما 
در حال حاضر مخالف اين مســئله بوده و اصرار دارند با پرسپوليس در 

همين مقطع بازى كنند.
پرسپوليس در بازى برگشــت فينال ليگ قهرمانان محمد انصارى را به 
علت پاره گى رباط صليبى براى چند ماه از دســت داد، پيش از اين هم 

حسين ماهينى با اين مصدوميت مواجه شده بود و وضعيت اميد عاليشاه 
نيز نامشخص اســت و برانكو غير از اين ســه بازيكن، بايد در برخى 
بازى هاى عقب افتاده تيمش بدون عليرضــا بيرانوند و احمد نوراللهى، 

ملى پوشان احتمالى خود به ميدان برود.
پيكان، ذوب آهن و ســپاهان تيم هايى هســتند كه پرســپوليس براى 
مصاف با آنها بايد منتظر برنامه جديد ســازمان ليگ باشــد. در اين 
مورد قرار اســت سعيد فتاحى، رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ به 
صورت تلفنى با برانكو ايوانكوويچ صحبت هايى داشــته باشد و بعد 
از آن تاريخ بازى هاى عقب افتاده سرخپوشــان با تيم هاى اشاره شده 

مشخص خواهد شد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

قهرمانان كشتى نونهاالن همدان 
معرفى شدند

 قهرمانان كشتى نونهاالن آزاد و فرنگى اين استان با برگزارى يك 
دوره مسابقه به ميزبانى شهرستان تويسركان معرفى شدند.

ســخنگوى هيأت كشتى همدان گفت: در اين رقابت ها كه با عنوان 
گراميداشت ياد و خاطره شــهيد بهرامعلى الوندى به ميزبانى سالن 
الغدير تويســركان برگزار شد، 78 كشــتى گير در رشته آزاد و 60 

كشتى گير در رشته فرنگى حضور داشتند.
حامــد صيفى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: در رقابت ها و 
در رشــته آزاد محمدحسام حاصلى از همدان در وزن 32 كيلوگرم، 
اميرعلى شــعبانى از همــدان در وزن 38 كيلوگــرم، محمدمهدى 
ابراهيمــى از همدان در وزن 41 كيلوگرم، مهراب پرويزى از نهاوند 
در وزن 44 كيلوگــرم و محمدمهــدى منورى از همدان در وزن 48 

كيلوگرم قهرمان شدند.
صيفى افــزود: همچنين در وزن 52 كيلوگرم اميرحســين عبدى از 
همدان، وزن 57 كيلوگرم محمدرضا سياوشــى از نهاوند، وزن 62
كيلوگــرم عباس زنديه از ماليــر، وزن 68 كيلوگرم حميد دارابى از 
نهاونــد، وزن 75 كيلوگرم اميرمحمد ميرزايــى از نهاوند، وزن 85

كيلوگرم ســهيل جاويــدان از همــدان و در وزن يكصد كيلوگرم 
محمدمهدى زنگنه از تويسركان عنوان هاى برتر را كسب كردند.

سخنگوى هيأت كشتى همدان يادآور شد: در رشته فرنگى و در وزن 
35 كيلوگرم حســين ترك از همدان، 38 كيلوگرم رضا جامه بزرگى 
از نهاوند، وزن 42 كيلوگرم ابوالفضل خويشوند از نهاوند، وزن 44
كيلوگرم حســين مدنى از تويسركان، وزن 48 كيلوگرم محمدصالح 
قره باغى از همدان و در وزن 52 كيلوگرم اميرحســين عبدالوند از 

تويسركان بر سكوى نخست ايستادند.
وى اظهار داشــت: در اين رقابــت ها و در وزن 57 كيلوگرم محمد 
كرمــى از كبودراهنگ، 62 كيلوگرم كيــان پوربهمن از همدان، 68

كيلوگرم مهدى صادقى از بهــار، وزن 75 كيلوگرم على همدانى از 
همــدان، وزن 85 كيلوگرم اميرمحمد زارعــى از همدان و در وزن 
يكصد كيلوگرم بهنام گمار از همدان مقام هاى قهرمانى را به دست 

آوردند.
در اين رقابت ها از برخى قهرمانان و پيشكســوتان كشتى تجليل به 
عمل آمد و قرار است در ساير مسابقات استانى اين برنامه ادامه يابد.

قهرمانان رقابت هاى كشــتى آزاد و فرنگــى نونهاالن همدان مجوز 
حضور در مسابقات قهرمانى كشور را كسب كردند.

بالتكليفى پسر و دختر ملى پوش فوتسال 
در ايتاليا

  فرشته كريمى و محمدرضا سنگ ســفيدى دو بازيكن تيم هاى 
ملى بانوان و آقايان بيش از يك ماه اســت كه براى بازى در يك تيم 

ايتاليايى به رم رفته اند اما هنوز موفق به امضاى قرارداد نشده اند. 
به گزارش ايسنا، باشــگاه اليمپوس رم ايتاليا خواهان جذب فرشته 
كريمى بازيكن تيم ملى فوتســال بانوان و محمدرضا سنگ سفيدى 
بازيكن تيم ملى فوتسال آقايان شده است. كريمى در بيست و هشت 
شهريور و سنگ ســفيدى دوم مهر به اين كشــور رفته اند تا بعد از 
حضور در تســت هاى پزشكى باشگاه و تمرين هاى تيم، به صورت 
رســمى با اليمپوس قرارداد امضا كنند. اما با وجود گذشــت حدود 
هشــت هفته از رفتن كريمى و سنگ ســفيدى به ايتاليا هنوز خبرى 
از امضاى قرارداد نيســت و اين دو بازيكــن بالتكليف در ايتاليا به 

سرمى برند.
در اين  بين برخى معتقدند حضور چند هفته اى ملى پوشــان ايرانى 
در تمرين هاى يك باشگاه خارجى باعث خدشه دار شدن اعتبارشان 
مى شود و آن ها نبايد اجازه مى دادند زمان ماندن شان در رم، اين قدر 

طوالنى شود.
غيبت دو ملى پوش فوتســال ايران زمانى عجيب تر مى شود كه طى 
اين مدت هيــچ خبرى از  آن ها مخابره نشــده و حتى در صفحات 
شخصى شــان در فضاى مجازى نيز پستى دراين باره ديده نمى شود. 
تنها فرشته كريمى 10 روز بعد از حضور در تمرين هاى اليمپوس در 
مصاحبه اى اعالم كرد ظرف يك هفته وضعيتش در ايتاليا مشــخص 
مى شود اما اآلن يك ماه از اين مصاحبه گذشته و خبرى نشده است.

براســاس اعالم نزديكان اين دو بازيكن، صادر نشــدن ويزاى كار 
دليل اصلى طوالنى شدن حضورشــان در ايتاليا بوده و حتى امكان 
دارد كريمى و سنگ ســفيدى بدون امضاى قرارداد و بى نتيجه مانده 

تالش هاى شان به ايران بازگردند.
هم چنين سنگ ســفيدى پيش از رفتن به ايتاليا با تيم مس ســونگون 
قرارداد داشــت و با گرفتن اجازه از اين باشگاه، تمرين هاى تيمش 
را ترك كرده اســت. حامد نجفى، مديرعامل باشگاه مس سونگون 
در گفت وگو با ايســنا، درباره وضعيت ايــن بازيكن توضيح داد: ما 
به باشــگاه اليمپوس ايميل زديم و خواستيم تعيين تكليف كنند اما 
هنوز ايميل را جواب نداده اند. به هرحال معتقديم شــان اين بازيكن 
و فوتســال ايران با چنيــن اتفاقاتى پايين مى آيد چــرا كه ايتاليا در 
رده بندى جهانى پايين تر از ايران اســت و بايد شان كشورمان حفظ 
شــود. درحال حاضر چند هفته از حضور سنگ ســفيدى در ايتاليا 
مى گذرد و هنوز باشــگاه خواهــان او، جوابى نداده اســت. خود 

سنگ سفيدى نيز امروز و فردا مى كند.
او افــزود: متاســفانه دالر، بازيكن هاى ايرانــى را از بين مى برد. به 
حضرات در كميته فوتســال هم گفتم كه جلــوى اين ماجرا را بايد 
بگيرند. اآلن 8 تا 9 ملى پوش ايرانى بيرون از ليگ كشــورمان بازى 
مى كنند. گيتى پســند، جاويد را و ما فخيم را به زور نگه داشته ايم. 
بازيكنــى كه تا ديروز 60 ميليون در ايــران ميگرفته، اآلن ماهانه 60

ميليون در خارج از كشور مى گيرد.
به گزارش ايسنا، تيم بانوان اليمپوس رم در سرى آ ايتاليا صدرنشين 
اســت و تيم آقايان اين باشگاه در سرى A2 رتبه هفتم را در اختيار 

دارد.

24 بازيكن به اردوى تيم ملى فوتبال 
دعوت شدند 

 اســامى بازيكنان تيم ملى فوتبال كشورمان براى اردوى پيِشِ روى 
اين تيم اعالم شد. 

به گزارش خبرگزارى تســنيم و به نقل از ســايت رسمى فدراسيون، 
كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى فوتبال كشورمان اسامى بازيكنان 
دعوت شده به اردوى تيم ملى را اعالم كرد. اسامى بازيكنان دعوت شده 

به اين شرح است:
دروازه بان ها

1- عليرضا بيرانوند ................................................ (پرسپوليس تهران)
.................................................. (ماريتيموى پرتغال) 2- امير عابدزاده 
3- سيدحسين حسينى ............................................... (استقالل تهران)

خط دفاعى:
4- صادق محرمى ......................................... (ديناموزاگرب كرواسى)
5- وريا غفورى........................................................  (استقالل تهران)
6- محمدرضا خانزاده....................................................  (االهلى قطر)
7- سيدمجيد حسينى ................................................. (ترابوزان تركيه)
...................................................... (استقالل تهران) 8- روزبه چشمى 
.......................................... (احمد گروژنى روسيه) 9- ميالد محمدى 
...................................... (تراكتورسازى تبريز) 10- احسان حاج صفى 
11- رامين رضاييان .....................................................(الشحانيه قطر)
12- محمدحسين كنعانى زادگان .......................... (ماشين سازى تبريز)

خط ميانى
13- احمد نوراللهى..............................................  (پرسپوليس تهران)
14- وحيد اميرى ....................................................... (ترابوزان تركيه)
.......................................................... (االهلى قطر) 15- اميد ابراهيمى 
16- اشكان دژاگه .............................................. (تراكتورسازى تبريز)
....................................................... (آميان فرانسه) 17- سامان قدوس 

.............. (تراكتورسازى تبريز) 18- مسعود شجاعى 
مهاجمان

............................................ (روبين كازان روسيه) 19- سردار آزمون 
........................... (ناتينگهام فارست انگلستان) 20- كريم انصارى فرد 
21- مهدى ترابى ........................................................ (سايپاى تهران)
22- مهدى طارمى .......................................................... (الغرافه قطر)
23- على قلى زاده ................................................. (شارلرواى بلژيك)
24- كاوه رضايى .............................................. (كلوب بروژ بلژيك).
بنا بر اعالم كادر فنى بازيكنان دعوت شده به اردوى تيم مى بايست از 

ساعت 16 امروز (يكشنبه) در محل مركز ملى فوتبال حضور يابند.

اينفانتينو از رئيس جمهورى ايران تشكر كرد
تمجيد روساى FIFA و AFC از حضور 

بانوان در ورزشگاه آزادى
 رئيس فدراســيون بين المللى فوتبال (فيفا) و رئيس كنفدراسيون 
فوتبال آسيا مشتركا از حضور تماشاگران زن در ورزشگاه براى ديدن 

فينال ليگ قهرمانان آسيا، تمجيد كردند.
به  گزارش  ايســنا  و  به نقل از AFC، در فينال ليگ قهرمانان آسيا 
كه با قهرمانى كاشــيما آنتلرز همراه شد، تماشاگران زن ايرانى نيز 
فرصت حضور در ورزشــگاه را به دســت آوردند.جيانى اينفانتينو 
رئيس فيفــا در اين باره گفت : من به شــخصه خيلى خوشــحال 
شــدم كه براى اولين بار در طى 40 ســال اخير به تماشاگران زن 
ايرانى اجازه داده شــد تا مسابقه فوتبال را از نزديك مشاهده كنند. 
حقيقتى كه بيش از يك هزار تماشاگر زن توانستند تيم مورد عالقه 
خودشــان را تشويق كنند، بسيار مهم و حائز اهميت است و باعث 
  AFC مى شود اين رقابت خاص تر هم باشد.اينفانتينو همچنين از
و فدراســيون فوتبال ايران براى نقش شــان براى اين اتفاق تشكر 
و قدردانــى كرد و همچنين از مقامات ايرانى و بخصوص حســن 

روحانى، رئيس جمهور ايران تشكر كرد.
شيخ ســلمان، رئيس كنفدراســيون فوتبال آســيا نيز درباره حضور 
تماشــاگران زن ايرانى در ورزشگاه گفت : فوتبال در آسيا هميشه در 
برگيرنده بوده است و اين نهاد هميشه قدردان تماشاگران بدون توجه 
به جنسيت، نژاد، اعتقادات اســت. من از مقامات ايرانى براى فراهم 

كردن بستر حضور زنان در ورزشگاه تشكر مى كنم.
وى ادامه داد: فينال آســيا از خيلى جهات شــب تاريخى بود و نشان 
داد كه AFC تالش مى كند تا رقابت هاى خودش را بهتر و بهتر كند.

جام  جســمانى  آمادگى  پيكارهاى   
اســتان ها در حالى روز چهارشنبه 23

آبان ماه جارى به ميزبانى ورزشگاه شهيد 
حيدريان قم آغاز مى شــود كه همدان 
ركوردار قهرمانى اين مسابقات به دنبال 

سومين جام است.
اين رقابت ها امســال حكم انتخابى تيم 
ملى را دارد و همدانى ها مصمم هستند 
تا در اين دوره بتوانند تركيب تيم منتخب 

ايران را نيز در انحصار خود قرار دهند.
تيم همدان در 2 دوره گذشته رقابت هاى 
آمادگى جسمانى كشور عنوان قهرمانى 
را با اختالف زياد نسبت به ساير استان 
ها به دســت آورده و امسال نيز با بهره 
منــدى از مربيان مجرب و متخصص به 

دنبال سومين قهرمانى پياپى هستند.
ورزش آمادگــى جســمانى امروزه از 
كشور  سطح  در  پرشــمارى  طرفداران 
برخوردار اســت و همدان توانســته با 
بهره مندى از مربيان مطرح ملى جايگاه 

نخست را به خود اختصاص دهد.
در واقع اين اســتان نــه تنها در رقابت 
هاى قهرمانى كشــور بلكه در مسابقات 
كارگــرى، كارمندى و نظامى رشــته 
آمادگى جسمانى نيز بر بام ايران ايستاده 

است.
به دنبال سومين قهرمانى هستيم

بــه گزارش ايرنا ســرمربى تيــم آمادگى 
جسمانى مردان همدان گفت: اين استان به 
عنوان قطب اصلى آمادگى جسمانى كشور 
به دنبال كسب سومين قهرمانى پياپى است.
پوريــا حصارى افزود: تيــم همدان در 2

سال گذشــته قهرمان رقابت هاى آمادگى 
جسمانى كشور شده و امسال نيز با وجود 
اينكه آيتم هاى مســابقات تغيير كرده اما 

بازهم مدعى اصلى قهرمانى هستيم.
وى اضافــه كرد: امســال تغيير جزيى در 
تركيب تيــم اعزامى داشــته ايم و مالك 
انتخاب افــراد نيز تجربه، تــوان و ميزان 

آمادگى در تمرين ها بود.
حصارى بيان كرد: امسال قرار است نفرات 
برتر به تيم ملى راه پيدا كنند و همدانى ها 
در راس برترين هاى كشور بدون ترديد از 

سهميه بيشتر برخوردار خواهند بود.
وى يادآور شد: برگزارى اين رقابت ها با 
عنوان انتخابى تيم ملى باعث شده تا تيم ها 
با آمادگى كامل شركت كنند و با اين حال 

همدان بازهم بخت اصلى قهرمانى است.
ايــن مربــى بــا تجربــه ورزش آمادگى 
جسمانى خاطرنشــان كرد: سه ماه مداوم 
تمرين داشــته ايم و حمايت هاى بســيار 
خوب هيأت ورزش هاى همگانى اســتان 
همدان باعث شــد تا بــا انگيزه مضاعف 
براى كســب سومين قهرمانى پياپى تالش 
كنيم كه البته امسال آيتم هاى مسابقات نيز 
تغييرات عمده داشته و براساس آن تمرين 

تيمى انجام شده است.
تركيــب تيم همــدان تلفيقى از 

بهترين ها
ســرمربى تيم آمادگى جسمانى همدان با 
بيــان اينكه اين تيم تركيبى از بهترين هاى 
اين رشــته ورزشى اســت اظهار داشت: 
تركيب تيم همدان در رده ســنى 20 تا 30
سال مهرداد زمانيان، محمد رضا قربانى و 
ميالد حيدرى، رده ســنى 30 تا 40 ســال 
احمد كوچكــى، جليل صادقــى و آريو 
غالمــى، 40 تا 50 ســال مرتضى جنتى، 
محمدرضا عسگرى بختيارى و ايرج سيف 
و در رده سنى 50 به باال حسن پيرمحمدى 

و حسين ترابى تشكيل مى دهند.
حصارى اضافه كرد: نادر قرايى از قهرمانان 
ســابق و پيشكســوت ورزش همدان نيز 
سرپرســت تيم منتخب همدان است و با 
ايــن تركيب مى توان بازهم قهرمانى خود 

را تكرار كنيم.
راس  در  جســمانى  آمادگــى   

افتخارات ورزش همگانى
اگــر چه ورزش هــاى همگانــى ميدان 
رقابت قهرمانى به شمار نمى رود اما قرار 
گرفتن آمادگى جســمانى جزو رشته هاى 
زيرمجموعه ورزش همگانى ســبب شده 
تا افتخارآفرين اين هيأت در ســطح مدال 

آورى قرار بگيرد.
رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان 
با اشاره به وضعيت كميته آمادگى جسمانى 
گفت: آمادگى جســمانى بيشــتر درصد 

ورزشكاران سازمان يافته استان همدان در 
تمامى رشته ها را تشكيل مى دهد.

هادى ســبزوارى افزود: هم اكنون از 75
هزار ورزشكار سازمان يافته استان همدان، 
15 هزار ورزشكار در ورزش هاى آمادگى 
جســمانى در سطح باشــگاه هاى استان 

فعاليت مى كنند.
وى اضافــه كــرد: ايــن رشــته ورزشــى بــر 
ــكاران  ــمانى ورزش ــى و جس ــوان قدرت ت
تمامــى رشــته هــا تاثيــر مســتقيم داشــته 
و در صــدر موفقيــت يــك ورزشــكار بــه 

شــمار مــى رود.
ســبزوارى خاطرنشــان كــرد: افــرادى 
مــى تواننــد در رشــته آمادگــى جســمانى 
ــوان جســمانى و  ــد كــه از ت فعاليــت كنن
ــن  ــند و اي ــوردار باش ــاال برخ ــدرت ب ق
رشــته فقــط مختــص افــراد درشــت 

ــت. ــكل نيس هي
وى بيــان كــرد: افــراد بــا انــدام كوچــك 
تــر توانســته انــد بــا ورزش هــاى 
ــى  ــدرت بدن ــه ق ــمانى ب ــى جس آمادگ

ــند. ــاال برس ب
وى بــا اشــاره بــه فعاليــت كميتــه آمادگى 
ــوان  ــه عن ــدان ب ــت: هم ــمانى گف جس
ــور در  ــال كش ــاى فع ــه ه ــى از كميت يك
ــر  ــد زي ــاى جدي ــته ه ــدازى رش راه ان
ــو  ــل كانگ ــه از قبي ــن كميت ــه اي مجموع
جامپينــگ  و  پامــپ  بــادى  جامــپ، 
ــت  ــت و عل ــوده اس ــتاز ب ــس پيش فيتن
ايــن امــر شــيوه اطــالع رســانى صحيــح 
و همچنيــن ايجــاد فضــاى رقابتــى بيــن 
ــعى در  ــمانى و س ــى جس ــان آمادگ مربي
ــت. ــا اس ــات آنه ــانى اطالع ــروز رس ب

ــى  ــاى همگان ــأت ورزش ه ــس هي رئي
ورزش  از  اســتقبال  افــزود:  همــدان 
آمادگــى جســمانى بســيار چشــمگير 
ــن  ــذارى اي ــت و تاثيرگ ــت و جذابي اس
ورزش باعــث شــده تــا هــم اكنــون بيــش 
از يــك هــزار و 500 مربــى داراى مــدرك 
ــالت  ــز از تحصي ــب ني ــه اغل ــمى ك رس
كارشناســى تربيــت بدنــى برخــوردار 
ــا فعاليــت  هســتند، در ســطح باشــگاه ه

ــند. ــته باش داش

سومين جامسومين جام در انتظار  در انتظار 
مردان قوى جسم همدانمردان قوى جسم همدان

آغاز مسابقات كشتى زير 
23 سال قهرمانى جهان از 

امروز
 رقابت هاى كشــتى فرنگى زير 23 
سال جهان امروز و با برگزارى مسابقات 

پنج وزن نخست آغاز مى شود. 
به گزارش ايسنا، رقابت هاى كشتى آزاد 
و فرنگى قهرمانى زير 23 سال جهان از 
ظهر فردا (دوشنبه) به وقت ايران در شهر 
بخارست پايتخت رومانى آغاز مى شود.

مراسم قرعه كشــى اوزان 55، 63، 77، 
87 و 130 كيلوگرم عصر امروز برگزار 
مى شــود و رقابت اين اوزان از ساعت 
12 فردا (دوشنبه) به وقت ايران برگزار 
مى شود.اين مسابقات در دو روز برگزار 
مى شــود به نحوى كه در روز نخست 
رقابت ها تا مســابقات تا ساعت 21 به 
وقت ايران براى مشخص شدن نفرات 
راه يافته به ديدار فينال ادامه مى يابد و در 
روز دوم نيز پس از وزن كشى در صبح، 
مسابقات شانس مجدد در ظهر و رقابت 
هاى رده بندى و فينال نيز تا ساعت 22

به وقت ايران برگزار مى شود.

«رضا صفرخانيان» 
داور برتر ليگ تكواندو 
نونهاالن كشور شد

 «رضا صفرخانيان» داور بين المللى 
تكواندو در چهاردهميــن دوره رقابت 
هاى ليگ نونهاالن كشور به عنوان داور 
برتر اين مسابقات انتخاب و مورد تجليل 

قرار گرفت.
رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير در 
گفــت و گو با ايرنا اظهار داشــت: اين 
داور ماليــرى با قضاوت هاى خوب و 
عادالنه خود در اين دوره از مســابقات 

ليگ نونهاالن كشور خوش درخشيد.
مهدى رضايى افزود: «رضا صفرخانيان» 
از داوران برجسته استان و كشور است 
كه سابقه حضور در ليگ هاى كشورى 

و ليگ برتر را دارد.
بــه گــزارش ايرنا،وى انتخــاب «رضا 
صفرخانيان» از سوى فدراسيون تكواندو 
به عنــوان داور برتر اين مســابقات را 
شايسته تقدير دانست و ابراز اميدوارى 
كرد با وجود چنيــن داوران و ظرفيت 
هاى خوب در رشــته ورزشى تكواندو 
بتوانيم ميزبان مســابقات ليگ كشورى 
هاى  رقابت  دوره  باشــيم.چهاردهمين 
ليگ نونهاالن پســر باشگاه هاى كشور 
جام شكوفه هاى تكواندو 18 آبانماه در 

خانه تكواندو به كار خود پايان داد.

استرلينگ فريبكار نيست
 سرمربى اسپانيايى منچسترسيتى به 
حمايت از بازيكــن تيمش پرداخت و 

انتقادات از او را نادرست دانست.
به  گزارش  ايسنا ، در ديدار منچسترسيتى 
و شاختار در ليگ قهرمانان اروپا رحيم 
اســترلينگ تعادل خود را از دست داد 
و داور مســابقه در كمال تعجب براى 
منچسترســيتى پنالتى  اعالم كرد. همين 
كار باعث شــد كه خيلى ها به انتقاد از 
اســترلينگ بپردازنــد و او را بازيكنى 

فريبكار لقب دهند.
منچسترسيتى،  سرمربى  گوارديوال،  پپ 
در ايــن بــاره گفت : نمى دانــم چرا از 
اســترلينگ انتقاد مى كننــد. او تمارض 
نكرد،  بلكه مى خواست چيپ بزند  ولى 
پــاى او به زمين گير كرد. تصميم داور، 
تصميم اشتباهى بود. كار رحيم مشكلى 
نداشت. رحيم استرلينگ بازيكنى خوب 
و محبوب است و همه ما در تيم احترام 

زيادى براى او قائل هستيم.
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رسول اكرم(ص):

بيشتر كسانى كه در آتش داخل مى شوند كبر ورزانند.
كتاب امالى شيخ طوسى، ص 538

مديركل صدا و سيماى مركز همدان خبر داد
 (UNWTO) پخش زنده اجالس گردشگرى

از شبكه جام جم
 مديركل صدا و ســيماى مركز همدان از پخش زنده برنامه اجالس 
گردشــگرى (UNWTO) از شبكه هاى همدان و جام جم خبر داد و 

گفت: اين برنامه به زبان انگليسى پوشش داده مى شود.
مهــدى دهقان نيــرى امــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس 
در همــدان بــا بيــان اينكــه فــردا همــدان ميزبــان چهلميــن اجــالس 
اعضــاى وابســته ســازمان جهانــى جهانگــردى اســت، اظهــار كــرد: 
ايــن اجــالس بهتريــن فرصــت بــراى معرفــى همــدان و كشــور بــه 

ــى و خارجــى اســت. گردشــگران داخل
ــده از  ــورت زن ــه ص ــالس ب ــن اج ــش اي ــه پخ ــان اينك ــا بي وى ب
ــا  ــزود: از آن ج ــود، اف ــد ب ــم خواه ــام  ج ــدان و ج ــبكه هاى هم ش
ــوان نســبت  ــان انگليســى برگــزار مى شــود نمى ت ــه زب ــه ب كــه برنام
ــده آن از ديگــر شــبكه هاى ملــى اقــدام كــرد و فقــط  ــه پخــش زن ب
قســمت هايى از آن در شــبكه هاى ملــى پوشــش داده مى شــود.

ــه  ــه بقي ــان اينك ــا بي ــدان ب ــز هم ــيماى مرك ــدا و س ــركل ص مدي
رســانه هاى فعــال در همــدان در كنــار ايــن برنامــه اقــدام بــه 
از  بخش هايــى  رســانه ها  ايــن  گفــت:  مى كننــد،  برنامه ســازى 

برنامــه خــود را در كنــار برنامــه  اصلــى پوشــش مى دهنــد.
وى در بخــش ديگــرى از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اينكــه 
برگــزارى ايــن اجــالس در بعــد ملــى و بين المللــى اثرگــذار اســت، 
عنــوان كــرد: ايــن اجــالس در شــرايطى در اســتان برگــزار مى شــود 
ــتكبار  ــاى اس ــط دني ــور توس ــه كش ــا علي ــه ســخت ترين تحريم ه ك

شــكل گرفتــه اســت.
ــد در  ــور مى كنن ــورها تص ــى از كش ــه برخ ــان اينك ــا بي ــان ب دهق
ــا  ــاط م ــده و ارتب ــم ش ــر كشــور حاك ــرايط خاصــى ب ــا ش تحريم ه
بــا دنيــاى خــارج قطــع اســت در صورتــى كــه ايــن ديــدگاه كامــًال 
ــازمان  ــد س ــركل جدي ــردا دبي ــرد: ف ــان ك ــت، خاطرنش ــتباه اس اش
جهانــى جهانگــردى در نخســتين ســفر خارجــى خــود پــس از قبــول 
ايــن مســئوليت بــه همــراه 70 ميهمــان خارجــى از 30 كشــور جهــان 

ــد. ــفر مى كن ــدان س ــه هم ب
ــران در آرامــش  ــد كشــور اي ــد بدان ــكا باي ــان اينكــه آمري ــا بي وى ب
ــى  ــن اجــالس فرصــت  خوب ــزارى اي ــزود: برگ ــرد، اف ــه ســر مى ب ب
را بــراى اســتان فراهــم مى كنــد تــا خــود را در ســاير ابعــاد مختلــف 

رشــد دهــد.

مديران مسئول در هيأت نظارت بر مطبوعات 
27 آبان انتخاب مى شوند

 دبير هيأت نظارت بر مطبوعات با اشــاره به برگزارى الكترونيكى 
انتخاب نماينده مديران مسئول در هيأت نظارت بر مطبوعات ازبرگزارى 

اين انتخابات در27 آبان ماه خبر داد.
ســيدعالءالدين ظهوريان درگفت وگو با خبرنــگار فرهنگى ايرنا 
افزود: اســامى نهايــى نامزدهاى نمايندگــى در هيأت نظارت كه 
توســط نمايندگان سه قوه بررسى شــده تا روز سه شنبه 22 آبان 

اعالم مى شود. 
وى پيش بينى كرد حدود 150 مدير مسئول در اين دوره تاييد شوند.

ظهوريــان بــا اشــاره بــه هماهنگى هــاى الزم بــراى برگــزارى 
هفدهميــن دوره انتخــاب نماينــده مديــران مســئول در هيــأت نظارت 
ــان و  ــح 27 آب ــرى از ســاعت 10 صب ــات گفــت: راى گي ــر مطبوع ب
 (e-rasaneh.ir) از طريــق ســامانه جامــع رســانه هاى كشــور
ــان  ــام زم ــد از اتم ــه بع ــات بالفاصل ــج انتخاب انجــام مى شــود و نتاي
ــالم  ــات اع ــر انتخاب ــر ب ــره ناظ ــه نف ــأت س ــد هي ــرى و تايي راى گي

مى شــود.

دستاورهاى بهداشتى 
در ورزشگاه آزادى!

وحيد حاج سعيدى »
 باالخره بازى فينال پرسپوليس با كاشيما انجام شد 
ولى متاسفانه دســت ما از جام كوتاه ماند و آرزوى 
كام بــك رويايى به باد رفت. هر چند پرســپوليس 
بــازى بــزرگ را واگذار كرد و ژاپنى هــا جام را با 
خودشــان به ژاپن بردند ولى نــه تنها طبق معمول 
چيزى از ارزش هاى پرســپوليس كم نشد، بلكه اين 
بازى دســتاوردهاى بزرگى هم داشت. البته منظور 
ما كشف آن شش چشــمه  دستشويى در ورزشگاه 
آزادى نيســت! باالخره بازى بزرگ تماشاگر بزرگ 
هم مى خواهد كه تماشاگران فهيم پرسپوليس نشان 
دادند كــه ايرانى ها ظرفيت برگزار كردن بازى هاى 
بــزرگ بدون تلفات و ترقه و ... را هم دارند. مرمت 
و بازســازى اساسى اين ورزشــگاه پير و خسته هم 
از ديگر ثمرات اين ديدار مهم بود و ورزشــگاه االن 
ديگر احســاس بازنشســتگى نمى كند! صحبت از 
بازنشستگى شد ياد بازنشسته هاى هميشگى فوتبال 
افتاديم. درســت اســت كه قانون منع به كارگيرى 
بازنشســتگان در حال اجرا شدن است، اما اين البال 
برگزارى جلسه با جيانى اينفانتينو رئيس فيفا آن هم 
بين دو نيمه كمى ما را نگران كرد. ظاهراً بين دو نيمه 
اين بنده خدا گالب به رويتان تنگ شان گرفت و در 
حال رفتن به سرويس بهداشتى تازه كشف شده بود 
كه دوستان دســتش را كشيدند و به جلسه محرمانه 
بردند! در واقع عزيزان وزارت ورزش مى خواستند 
مطمئن شوند كه اگر مفاد قانون بازنشستگى را  لوله 
كرده و از پهنا توى حلق رئيس و معاونين فدراسيون 
فوتبال كنند، فوتبال ايران تعليق مى شــود يا خير؟! 
چون دست اندر كاران فوتبال اين مملكت فعًال قصد 
خداحافظى ندارند و همه را از تعليق فوتبال ايران مى 
ترسانند و با همين حربه در حال راندن لنگان خرك 

خويش به مقصد هستند! 
هر چند اين بار ظاهراً دوستان در دولت تصيم گرفته 
اند به قول ابوالفضل بيهقى يك كار هم كه شده كمال 
و تمام انجام دهند و همه بازنشســته ها را پيش نوه 
هايشــان بفرســتند، ولى از اين مافياى فوتبال همه 
چيز بر مى آيد و ممكن اســت همين دستاوردهاى 
َمبالى در ورزشــگاه و كشــف شش چشمه قديمى 
در ورزشــگاه را بهانه كنند و با يك كام بك رويايى 
( come back  ) مقدمــات ادامه فعاليت تاج و 
شــركا را تا انتخابات بعدى فدراسيون فوتبال كليد 

بزنند! تا نظر شما چه باشد؟! 

اسامى شركت هاى دانش بنيان مشمول 
معافيت مالياتى ابالغ شد

 صاحبكار گفت: اطالعات بيش از 2 هزار شــركت دانش بنيان به 
ســازمان امور مالياتى كشور ارسال شد.به گزارش  باشگاه خبرنگاران 
جوان؛ ســيد محمد صاحبكار رئيس مركز شــركت ها و موسســات 
دانش بنيان معاونت علمى گفت: اطالعات 2333 شــركت دانش بنيان 
كه تا پايان ســال 1396 در «كارگروه ارزيابى شركت هاى دانش بنيان» 
تاييد شــده بودند، به ســازمان امور مالياتى كشور ارسال شد. متعاقبا 
از ســوى رئيس ســازمان امور مالياتى كشــور، طى بخشنامه شماره 
200/97/113 مورخ 97/08/13، اسامى (2333) شركت دانش بنيان، به 
همراه مصاديق فعاليت هاى دانش بنيان آنها به ادارات كل امور مالياتى 
در سطح كشور ابالغ شد و براى همه مميزان مالياتى الزم االجرا است.

موشك الكترون 6 ماهواره به مدار زمين برد
  يك موشك الكترون، متعلق به شركت راكت لب 6 ماهواره را به 

ارتفاع 500 كيلومترى در مدار زمين برد.
به گزارش مهر، شــركت «راكت لب» به طور رسمى فعاليت خود را 

آغاز كرد.
در همين راســتا يك موشك الكترون اين شركت 6 ماهواره كوچك 
را به ارتفاع 500 كيلومترى در مدار زمين برد. اين موشــك از نيوزلند 

پرتاب شد. 
6 ماهواره مذكور  به شركت هاى «اسپاير گلوبال تيواك»، «فليت اسپيس 

تكنولوژيز» و «برنامه آيروين كيوب ستSTEM »تعلق دارند.
راكت لب تصميم دارد سفرهاى فضايى را به دفعات بيشتر و با هزينه  

مناسب تر انجام دهد.

استفاده پليس دوبى از موتورهاى پرنده
 پليــس دوبى اعالم كرد به زودى اســتفاده از موتورهاى پرنده را 
براى انجام عمليات گشــت زنى آغاز مى كند و بدين منظور در حال 
آموزش نيروهاى خود اســت. به گزارش فارس ، پليس دوبى اعالم 
كرد به زودى استفاده از موتورهاى پرنده را براى انجام عمليات گشت 
زنى آغاز مى كند و بدين منظور در حال آموزش نيروهاى خود است.

اين موتورهاى پرنده يا هاوربايك ها با نام تجارى هاورســافت اس 
3، پرنده هايى برقى هســتند كه به طور عمودى نشست و برخاست 
كرده و سپس با سرعت در جهات مختلف حركت مى كنند. هدف از 
اســتفاده از موتورهاى پرنده دسترسى سريع به نقاط صعب العبور يا 
دورافتاده است كه حركت به سمت انها با خودرو يا موتورسيكلت هاى 

عادى راحت نيست.

راه اندازى مركز تعميرات اساسى متعلقات 
هوايى منطقه اى توسط يك دانش بنيان

 دســتيابى به مجموعه دانش مورد نياز براى طرح توسعه و راه اندازى 
مركز تعميرات اساسى متعلقات هوايى منطقه اى قريب به 20 ميليون دالر 
صرفه جويى ارزى براى كشــورمان دربرداشته است. به گزارش فارس، 
چندى قبل منصور غالمى وزير علوم، تحقيقات و فناورى با حضور در 
ســازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران از طرح توسعه و راه اندازى 
مركز تعميرات اساسى متعلقات هوايى منطقه اى كه بدست نخبگان ايرانى 
فعال در مركز رشد اين سازمان ساخته شده رونمايى كرد. اين محصول 
توسط يك شــركت دانش بنيان توليد شده كه طى يك دهه فعاليت در 
حوزه هوايى و دستيابى به فناورى هاى كليدى تأسيس يك مركز تعميرات 

اساسى متعلقات هوايى منطقه اى اين مركز انجام داده است. 

دريافت 591 اثر علمى در 5 حوزه كالن 
رقابت هاى علمى كنز

 رئيس شوراى داورى رقابت علمى كنز گفت: 591 اثر علمى در رقابت 
علمى كنز دريافت شــد كه بيش از 70 درصد آن در ســطح علمى قابل 
توجهى قرار دارد. سعيد سهراب پور رئيس شوراى داورى رقابت علمى 
كنز در گفت وگو با فارس درباره آثار دريافت شده در رقابت علمى كنز 
گفت: آثار دريافتى در مرحله ابتدايى توسط كارگروه تخصصى بررسى شد 
و آثارى كه داراى حد نصاب نمره علمى الزم بودند به مرحله داورى نهايى 
راه پيدا كردند.وى افزود: آثار ارسال شده از نظر سطح علمى بسيار متنوع 
بودند، سطح علمى حدود 10 درصد آثار، عالى بود؛ 60 درصد آثار، سطح 
علمى خوبى داشتند و در نهايت 30 درصد آثار حايز شرايط براى بررسى 

در مراحل بعدى داورى قرار نگرفتند. 

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- پيشوني سفيد
■ قد  س2................................ ... الزانيا- گرگ بازي
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب

■بهمن مالير....... . هشتگ - مغزهاي كوچك 
زنگ زده - پيشوني سفيد

55گروه نمايشى در جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك شركت مى كنند

 معاون فرهنگــى هنرى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى همدان با اشاره به آغاز بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللــى تئاتر كودك و نوجوان از 28 آبان گفت: 55 
گروه نمايشــى خارجى و داخلــى در اين رويداد هنرى 

شركت مى كنند.
هادى فيض منش در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: 
در اين دوره از جشــنواره 9 نمايش از كشورهاى آلمان ، 
ايتاليا، تركيه، بلژيك، فرانسه، عراق، آفريقاى جنوبى، هند 

و اسپانيا حضور دارند.
وى اضافه كرد: عالوه بر نمايش هاى خارجى 46 نمايش 
از 11 استان كشورمان نيز در بيست و پنجمين جشنواره 

بين المللى تئاتر كودك و نوجوان شركت مى كنند. 
مدير اجرايى جشنواره گفت: اين نمايش ها در سالن هاى 
مجتمع شهيد آوينى، پالتوى شهيد آوينى، سالن مجتمع 
بوعلى ســينا، پالتوى بوعلى سينا، پالتوى استاد عبادى، 
تاالر فجر، كانون مهديه، كانون بسيج مهديه، سينما كانون، 
سالن آمفى تئاتر اداه كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
به نمايش درمى آيــد و همچنين كارگاه هاى تخصصى 
در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان برگزار مى 

شود. 
فيض منش خاطرنشان كرد: عالوه بر نمايش هاى صحنه 
اى تعــدادى نمايش در بخــش خيابانى در كوى خضر، 
شهرك شهيد مدنى و حصارامام در تاريخ 28 آبان ساعت 

10 صبح اجرا مى شود. 

 همدان2018 كه عنوان پايتختى كشورهاى آسيايى 
را تا پايان سال جارى ميالدى به خود اختصاص داده 
است به جايى رسيده است كه دبيركل جديد سازمان 
جهانى جهانگردى در نخســتين سفر خارجى خود 
پس از گرفتن اين ســمت و 70 مهمان خارجى از 
30 كشور جهان همزمان با آغاز تحريم هاى يكجانبه 
آمريكا همدان را براى ســفر انتخاب كرده اند. حاال 
خبر مى رســد كه زوراب پولوليكاسويل در همدان 

است.
چهلمين اجالس اعضاى وابســته ســازمان جهانى 
جهانگردى درســت در حال و هــواى تحريم هاى 
يكجانبه ترامپ و بازى هاى كارتونى او در صفحات 
مجازى روزهاى 21 و 22آبان ماه در شــهر همدان 

برگزار مى شود.
 اين فرصت يكى از برگ هاى برنده ايران در مقابله با 

تحريم هاى يكجانبه آمريكا خوانده است. 
اغلب كارشناســان بر اين باورند كه گردشگرى تنها 
راه مقابله با تحريم هاى بين المللى اســت و برپايى 
چهلمين اجالس اعضاى وابســته ســازمان جهانى 
جهانگردى در همدان نيز آغاز همكارى هاى طوالنى 
ايران با اين سازمان جهانى در دوران مديريت جديد 

اين سازمان است. 
زوراب پولوليكاســويل ، دبيركل جديد ســازمان 
جهانگردى در نخســتين سفر خارجى خود در اين 

سمت به ايران و به شهر همدان سفر كرد.
 تا چهلمين اجالس اعضاى وابسته سازمان جهانى 
جهانگردى را در ايران با اعضاى وابسته برگزار كند.

ايران 16عضو در سازمان جهانى جهانگردى دارد كه 
3عضو آن از همدان، غار عليصدر، شهردارى همدان 

و مجموعه گردشگرى گنجنامه انتخاب شده اند.
اما چگونــه ايران پس از 40 ســال ميزبان اجالس 

جهانى گردشگرى در سال 2018 شد ؟
اين اتفاق به همت شــركت سياحتى عليصدر رقم 
خورد و توانســت ايران را در جايــگاه ميزبانى از 
اجالس جهانى گردشگرى UNWTO قرار دهد 

بــا پيگيرى هاى صورت گرفته از ســوى ســازمان 
ميراث  فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و هيأت 
گردشگرى شركت سياحتى عليصدر در شهريورماه 
ســال 1396 ميزبانى همدان بــراى اجالس جهانى 

گردشگرى سال 2018 قطعى شد.
اين پيگيرى ها كه در بيست  و دومين نشست مجمع 
عمومى ســازمان جهانى گردشــگرى و در شــهر 
چنگدوى چين به  نتيجه رســيد، آغاز راهى پرثمر و 
با اهميت براى گردشــگرى ايران و استان همدان را 

رقم زد . با فرصت فراهم شده براى ميزبانى همدان 
در يــك رويداد ملى و بين المللــى متوليان امور در 
حوزه گردشگرى به ويژه شركت سياحتى عليصدر 
با برنامه ريزى دقيق، در تكاپو هســتند تا از فرصت 
برگزارى اين برنامه هاى بين المللى اســتفاده كرد و 
جاذبه ها و ظرفيت هاى كشــورمان را به دنيا معرفى 

كنيم.
استاندارى همدان، شركت سياحتى عليصدر و ميراث 
فرهنگى صنايع دســتى و گردشگرى همدان كه به 
عنوان ميزبان اين رويداد بين المللى پا در اين عرصه 
نهادند و همه دســتگاه هاى متولى ضمن يارى اين 
مجموعه بتوانند گامى در راستاى سربلندى همدان 

برداشته و بتوان همدان را به جهانيان شناساند.
شــركت عليصــدر بــه عنــوان عضو ســازمان 
جهانى گردشــگرى مقرر شــده اســت تا ميزبان 
جهانــى  اجــالس  چهلميــن  برگزاركننــدگان 

گردشگرى در ايران باشد.
بــا توجه به اينكه اجالس جهانى گردشــگرى يك 
رويداد بزرگ بين المللى براى تصميم گيرى متوليان 
امور اين صنعت در عرصه جهانى است، به تبع پس 
از اين اجالس شاهد توجه برنامه ريزان سفر و قطعا 
حضور بيشترى از گردشگران داخلى و خارجى به 

ايران و به ويژه همدان خواهيم بود.
هدف از ميزبانى اجالس جهانى گردشگرى احياى 
نام همدان در عرصه جهانى گردشــگرى اســت، 
و اينكه حق گردشــگرى همدان به عنوان پايتخت 
تاريــخ و تمدن ايران زمين و پايتخت گردشــگرى 

آسيا ادا شود .
اين نخســتين بار است كه ايران پس از عضويت در 
سازمان جهانى گردشگرى كه دهه 40 رقم خورد ، 
ميزبان چنين رويداد شاخصى در عرصه بين المللى 
و حوزه گردشــگرى مرتبــط با ســازمان جهانى 

گردشگرى (UNWTO) است. 
از امــروز تا 25 آبان ماه ، با ورود دبير كل ســازمان 
جهانى رســما همدان ميزبان ايــن اجالس جهانى 
خواهــد بود و باالخــره متوليان امور در شــركت 
سياحتى عليصدر در سايه همت و حمايت استاندار 
و ســازمان ميراث فرهنگى كشور توانستند زمينه را 
براى تحقق ميزبانى ايــران از اجالس جهانى محيا 
كند  . حاال يك روز تا برگزارى اين رويداد در ايران 
مانده است تا جهان محو تماشاي تمدن همدان باشد 
و همه اميدوارند كارنامه درخشان اين ميزبانى پس 
از برگزارى اجالس در ايران در حافظه گردشگرى 

جهان تا هميشه باقى بماند. 

ميزباني از چهلمين اجالس جهاني گردشگري

جهان محو تماشاي تمدن همدان

با همكارى شهردارى همدان
كتابخانه عمومى فرهنگسراى 

واليت و مركز همايش هاى 
قرآنى افتتاح مى شود

 مديــركل كتابخانــه هاى عمومى اســتان 
همدان از افتتاح كتابخانه عمومى فرهنگسراى 
واليت و مركز همايش هاى قرآنى با همكارى 

شهردارى همدان در هفته كتاب خبر داد.
به گزارش فــارس ، عاطفه زارعى در ديدار با 
نماينده ولى فقيه در اســتان به مناســبت هفته 
كتاب، كتابخوانى و كتابــدار، اظهار كرد: كار 
در زمينــه فرهنگى زيربناى توســعه در تمام 
بخش هاى يك جامعه شامل اقتصادى، سياسى، 

اجتماعى و... است.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته كتابخانه هاى 
عمومى استان در 13 مولفه كتاب و كتابخوانى 
رتبه برتر كشورى را كسب كرد، گفت: اجراى 
برنامه هاى متنوع و پرشمار فرهنگى و استانى 
و همچنين تقدير از كتابداران برتر اســتان از 

جمله برنامه هاى هفته كتاب است. 
ــتان  ــى اس ــاى عموم ــه ه ــركل كتابخان مدي
همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه  اســتان در 
حــوزه فرهنگــى رتبــه خوبــى را دارد، افــزود: 
ــا همــكارى  ــت ب ــرآن و والي فرهنگســراى ق
شــهردارى همــدان در ايــن هفتــه افتتــاح 

مى شــود.
وى از برگــزارى نمايشــگاه بــزرگ كتــاب در 
ايــن هفتــه خبــر داد و گفــت: ايــن نمايشــگاه 
از 22 آبــان تــا 11 آذرمــاه در ســالن كتابخانــه 
ــه از 40 ــود ك ــا مى ش ــدان برپ ــزى هم مرك

درصــد تخفيــف نيــز برخــوردار اســت.
زارعــى برپايــى جلســه هاى نقــد كتــاب، 
و  كتــاب  هفتــه  پوســتر  از  رونمايــى 
برنامه هــاى  از  كتاب خــوان  نشســت هاى 
هفتــه كتــاب عنــوان كــرد و گفــت: عضويــت 
ــام  ــان انج ــا در 24 آب ــگان در كتابخانه ه راي

مى شــود.
و  كتابخــوان  نشســت   9 برگــزارى  وى 
نشســت هايى بــا مفاخــر اســتان در همــه 
ــه  ــاى هفت ــر برنامه ه ــتان ها را از ديگ شهرس
ــزار و 699 ــزود: 45 ه ــت و اف ــاب دانس كت
نفــر در جشــنواره رضــوى ســال جــارى 
ــدى  ــد 119 درص ــه رش ــد ك ــركت كردن ش
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب را نس

ــم. ــاهد بودي ش

قهر كتابخوان هاى 
اختيارى با كتاب
 كتابخــوان اختيــارى رو به كاهش اســت به 

طوريكه گويا با كتاب قهر كرده اند.
مديركل امور اجتماعى استاندارى همدان در مراسم 
رونمايى از پوســتر هفته كتاب در منزل نويسنده 
همدانى، بيان كــرد: ملتى كه كتــاب نخوانده اند 
چاره اى جز چشيدن تجربيات تلخ را ندارند و تنها 
راه نجات از اين مصيبت آگاهى و مطالعه بوده كه 

اين دو تنها در سايه كتاب ميسر مى شود.
بــا  نادرى فــر  مهــرداد  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ــه كاهــش  بيــان اينكــه كتابخــوان اختيــارى رو ب
اســت، افــزود: كتابخوان هــاى اختيــارى بــه 
ــد  ــن باي ــد بنابراي ــر كرده ان ــاب قه ــا كت ــى ب نوع
ــا  ــط اداره كتابخانه ه ــى توس ــت هاى خوب سياس
بــه كار گرفتــه شــود تــا آمــار ايــن افــراد افزايــش 

ــد.  ياب
وى  بــا تأكيــد بــر كــم بــودن آمــار افــراد 
ــرد: در كشــور كتابخــوان  ــح ك كتابخــوان، تصري
بــه صــورت اجبــارى بســيار وجــود دارد و حتــى 

ــا  ــش اســت ام ــه افزاي ــاله رو ب ــر س ــار آن ه آم
ــداد و  ــردن تع ــاال ب ــد تصميمــى در جهــت ب باي

ــم. ــارى بگيري ــوان اختي ــار كتابخ آم
ــط  ــه توس ــورت گرفت ــات ص ــاره اقدام وى درب
مســابقات  كــرد:  بيــان  كتابخانه هــا  اداره كل 
كتابخوانــى، نقاشــى كتــاب و نقــد آثــار از 
جملــه فعاليت هــاى مطلــوب در جهــت ترويــج 
فرهنــگ كتابخوانــى اســت و بايــد تمــام نهادهــا 
ســعى بــر افزايــش كتابخوانــى بــه هــر شــيوه اى 

ــد. كنن
مديــركل امــور اجتماعــى اســتاندارى همــدان در 
ــه،  ــاب و كتابخان ــه كت ــع عادالن ــا توزي ــاط ب ارتب
اظهــار كــرد: تنهــا شــهر زنگنــه در اســتان 
كتابخانــه نــدارد كــه تــا پايــان ســال نيــز در ايــن 

ــد. ــد ش ــداث خواه ــه اح ــه كتابخان منطق
وى با اشــاره به نامطلوب بودن وضعيت كتاب و 
كتابخانه در روســتاها، ادامــه داد:  اقداماتى براى 
تأسيس كتابخانه در روستاها صورت گرفته است 
اما بايد اين روند ســرعت يافتــه و هرچه زودتر 

راه اندازى شوند.
نويســنده و شــاعر فرهيختــه همدانــى نيــز در اين 
مراســم بــه مناســبت هفتــه كتــاب و كتابخوانــى، 

ــر و دور  ــا غريب ت ــور م ــاب در كش ــت: كت گف
ــوان  ــر ج ــاله قش ــر س ــت و ه ــترس اس از دس

ــوند. ــر مى ش ــوان محدودت كتابخ
ميرهاشــم ميــرى بيــان كــرد: بــا گســترش فضــاى 
مجــازى كتــب بــه نفس هــاى آخــر خــود 
نزديــك شــده كــه ايــن موضــوع باعــث تأســف 

اســت.
كتاب هــا  تيــراژ  گذشــته  در  داد:  ادامــه  وى 
ــون  ــه اكن ــوده در حاليك ــد ب ــل 6000 جل حداق
حالــت  خوش بينانه تريــن  در  و  حداكثــر 
ــا عناويــن تكــرارى و  ــه 1000 جلــد ب ممكــن ب

مى رســد. بــى ارزش  محتواهــاى 
ايــن نويســنده اظهــار كــرد: اگــر قــرار بــه زنــده 
ــوان  ــه عن ــم ب ــد و بخواهي ــاب باش ــدن كت مان
ــم  ــن كاالى فرهنگــى آن را عرضــه كني اصلى تري
بايــد فكــر و تدبيــرى اساســى بــراى ايــن مهــم 

انديشــه شــود.
و  نمايشــگاه ها  برگــزارى  دربــاره  ميــرى 
جشــنواره هاى كتــاب، تصريــح كــرد: تمــام 
ارائــه  مناســبت ها  ايــن  در  كــه  تخفيفاتــى 
مى شــود ماننــد مســكنى بــراى التيــام افــراد 

فعــال در ايــن عرصــه اســت.


