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محافظه كارى و 
البى گرى هايى كه مانع 
پيشرفت استان مى شوند

 ســكوت، پنهــان كاري و محافظه كار 
بودن در موضع گيرى ها و كارها از جمله 
چالش هايى اســت كه بارها اســتان ابعاد 
مختلف آن را به خــود ديده و البته هزينه 
هايى نيز به دنبال داشته است. اين چالش به 
ويژه در شرايطى كه استان با موقعيت هاى 
ويژه اى مثل تغيير استاندار و ساير مديران 
و يا تصميمات مهم مواجه بوده، بيشتر خود 
را نشان داده اســت. چنين وضعيتى كه به 

نوعى دامنگير استان بوده.

يادداشت

4

همدان نيازمند استاندار مقتدر
 شــوراي عالي اداري در سال هاي اخير 
انتصاب  و  انتخــاب  نحوه  دســتورالعمل 
مديران حرفه اي را ابالغ نموده اســت كه 
بر اســاس اين دســتورالعمل گروه اول از 
مديران حرفه اي، مديران ارشــد مي باشند 
كه وظيفه سياستگذاري، خط مشي گذاري، 
برنامه ريــزي كالن، هدايت و نظارت عاليه 
بر عملكرد دســتگاه  در واحد ستادي را به 
عهده دارنــد.از آنجايي كه در نظام مقدس 
جمهوري اسالمي مديريت ها و پُست هاي 
اداري نــه به عنوان يك طعمه، بلكه امانتي 

الهي محسوب مي شود.

محافظه كاري درآسمان سياسي استان

8

ف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
(آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى)

اتحـاديه خواربـار فـروشان 

اتحاديه صنف خواروبارفروشان همدان

بــر اســاس مــاده 6 آييــن اجرايــى انتخابــات اتحاديــه هــاى صنفــى، در نظــر اســت انتخابــات هيــأت 
مديــره و بــازرس اتحاديــه خواربارفروشــان شهرســتان همــدان برگــزار گــردد.

لــذا از واجديــن شــرايط عضويــت در هيــأت مديــره و بــازرس اتحاديــه صنــف مزبــور كــه در ذيــل 
شــرايط آنــان اعــالم گرديــده دعــوت بــه عمــل مــى آيــد از روز ســه شــنبه مــورخ 22/ 8/ 97 لغايت 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــل) ب ــام تعطي ــاب اي ــدون احتس ــدت 10 روز كارى (ب ــه م ــنبه 1/ 9 / 97 ب روز پنجش
ــات الكترونيــك)/ ثبــت  ســامانهiranianasnaf.ir در صفحــه اول ســامانه / ســامانه ســاران (انتخاب
نــام داوطلبيــن در انتخابــات اتحاديــه هــاى صنفــى )نســبت بــه ثبــت نــام و تكميــل پرســش نامــه و 
بارگــذارى تصاويــر شناســنامه، كارت ملــى، پروانــه كســب، مــدرك تحصيلــى يــا اعتبارنامــه و عكس 
پرســنلى و اخــذ كــد رهگيــرى اقــدام نماينــد و بــا در دســت مــدارك ذيــل بــه اتحاديــه مربوطــه 

مراجعــه نماينــد.
***

شرايــط داوطلبيــن
1- تابعيت جمهورى اسالمى ايران

2- اعتماد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران
3- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس

4 - نداشتن سوپيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه ازسوى 
هيأت اجرايى صادر مى شود.)

5- عدم اشتهار به فساد
6- داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه (مدرك 

تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)
7- حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال

8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است كه تاريخ اعتبار آن منقضى 
نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفى خود را به غير واگذار ويا اجاره نداده، واحد صنفى 

فعال و مكان آن تغيير نكرده باشد.
9- وثاقت و امانت

***
مدارك مورد نيــاز ثبت نــام 

1-دو قطعه عكس 4*3 جديد
2- يك برگ تصوير پروانه كسب

3- يك سرى تصوير از كليه صفحات شناسنامه
4- يك برگ تصوير كارت ملى

5- يك برگ تصوير مدرك تحصيلى(ديپلم به باال)
6- يك برگ تصوير اعتبار نامه جهت افرادى كه داراى سابقه عضويت در هيأت مديره مى باشند.

7- آدرس، تلفن و كد پستى منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه 

تاريخ انتشار 97/8/22 
 نوبت سوم

اصالحيــه
اصالحيه مزايده حضوري 

دو قطعه زمين شهرك شهيد حيدري
 كميسيون عالي معامالت شهرداري 

ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ 97/9/6 در
ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است محل شهرداري(سالن كنفرانس)تشكيل مي گردد.

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

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومى هاى گرامى

 عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظــام با بيان اينكه 
اروپائيان در برابر آمريكا بسيار ترسو هستند، گفت: ناتوانى 
دولت در جلوگيرى از افزايش نرخ دالر سبب شد ارزش 
پول ملى به شدت كاهش و قدرت خريد مردم نيز كاهش 

پيدا كند.
سيد مصطفى ميرسليم در جمع دانشجويان دانشگاه بوعلى 
سينا در نشســت "واكاوى وعده هاى عملى نشده دولت 
دوازدهم " اظهار داشــت: در دولت هشتم هنگامى كه در 
حال تدوين چشــم انداز 20 ساله بوديم سه ديدگاه درباره 
تحريم ها وجود داشت. برخى مى گفتند نبايد تحريم هاى 
دشمن را بيان كنيم و اين در شأن ما نيست. ديدگاه ديگرى 
نيز وجود داشــت كه اعتقاد داشتند بايد با دشمن مذاكره 
كرد  و از آن ها بخواهيم ما را تحريم نكنند و ديدگاه ديگرى 
نيز مى گفت بايد تحريم ها را در نظر داشت و متناسب با آن 

براى كشور برنامه ريزى كرد.
به گزارش تسنيم ،  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بــا بيان اينكه دولت يازدهم و دوازدهم گمان مى كرد با 

مذاكره مى تواند با آن ها به تفاهم رســيده و ضمن رفع 
مشكالت كشور ، مملكت را اداره كند و اين تفكرى بود 
كه در ذهن اعضاى دولت به ويژه شخص رئيس جمهور 
وجود داشت، افزود: خروج آمريكا از برجام و عملكرد 
ترامپ ســبب شــد برنامه هايى كه دولت تدبير و اميد 
براى رســيدن به اهدافش ترسيم كرده بود، نقش برآب 

شود.
 ميرســليم گفت: مــا از ســال 92 تا 97 نتوانســته ايم از 
محدوديت هــاى تحريم خود را نجات دهيم. اروپائيان در 
برابر آمريكا بســيار ترسو هستند و ما عملكرد آن ها را در 
زمــان تحريم ديده ايم؛ آن ها منافع كالن خود در آمريكا را 

فداى منافع اندك خود در ايران نمى كنند.
وى گفت: دولت مى تواند در شرايط كنونى موفق شود به 
شرط آن كه روش خود را تغيير دهد يعنى اينكه اعتقاد خود 
را عوض كند و باور كنــد كه اگر دين خدا را يارى كند، 

هيچ كس بر او چيره نمى شود .
 عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام اظهار داشــت: ما 

اگر بخواهيم مشــكالت را برطرف كنيم بايد باور داشته  
باشيم كه مى توانيم با تكيه بر اعتقاد خود مشكالت كشور 
را برطرف كنيم. ما مى توانيم تحريم هايى كه به ما فشــار 
آورده  را دور بزنيم هرچند آمريكا دسيســه كرده و براى 
عملى كردن اهدافش گروه هايــى را به نقاط مختلف دنيا 

مى فرستد تا آنها را از همكارى با ما بترساند.
وى با بيان اينكه بايد واقعيات را پذيرفت، ابراز داشت: 
ناتوانى دولت در جلوگيرى از افزايش نرخ دالر ســبب 
شــد ارزش پول ملى به شــدت كاهش و قدرت خريد 
مردم نيز كاهش پيدا كند و حاال هم دنبال توزيع ســبد 

كاال است.
 ميرسليم با تاكيد بر اينكه بايد قبول كرد سياست اعتماد به 
آمريكا و كسب موفقيت اشتباه بود، گفت: حاال كه آمريكا 
روى موضوعاتــى مانند ايجاد نارضايتى در مردم با اعمال 
تحريم ها و فروپاشــى حكومت متمركز است دولت بايد 
راهبــرد خود را اصالح كند و ايمان بياورد ما مى توانيم از 

پِس مشكالت برآييم.

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با 
انتقاد از سياســت هاى آمريكا در اعمــال تحريم هاى 
ظالمانه عليه ايران گفت: بحران ســازى يگانه خروجى 
و سياست آمريكا در عرصه جهانى است كه بر پايه هيچ 

منطق و استداللى استوار نيست.
محمد كاظمى در بازديد از چند روستاى مالير در جمع 
مردم اظهار داشت: دولت دونالد ترامپ بحران سازترين 
دولت تاريخ آمريكا است كه از ابتداى استقرارش تاكنون 
به دنبال آتش افروزى و ايجاد مشكل براى ساير كشورها 
بوده اســت.وى اتحاد شوم آمريكا، رژيم صهيونيستى و 
عربستان را نتيجه اراده ننگين حكام اين كشورها دانست 
و افزود: عبور از شــرايط كنونى در گرو حفظ وحدت 
ملى، انســجام و تالش مضاعف است.به گزارش ايرنا، 
نائب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس دهم بر 
لزوم ايستادگى در مقابل زياده خواهى هاى آمريكا تاكيد 
و بيان كرد: وحدت و همدلى در سايه رهنمودهاى رهبر 

معظم انقالب ضامن توفيق كشور در كارزار اقتصادى و 
سياسى پيش رو است.كاظمى تدابير دولت براى گذر از 
شرايط كنونى كشور را موثر و راهگشا دانست و گفت: 
طى 40 ســال گذشته دشمنان با تمامى ترفندها و توطئه 
ها عليه ملت ايران ناكام بودند و اين نشــانه ايستادگى و 
حقانيت مردم ايران است.وى با انتقاد از ضعف نهادهاى 
بين المللى بويژه ســازمان ملل متحد در برابر فشارهاى 
آمريكا، لزوم حساسيت مراجع جهانى به راى ديوان الهه 
عليه آمريكا را ضرورى دانســت.عضو فراكســيون اميد 
مجلــس دهم تاكيد كرد: با همدلى و همراهى مى توانيم 
ابهت پوشــالى آمريكا را در هم بشكنيم، چنانچه در 40 

سال از عمر انقالب اين را به اثبات رسانده ايم.
كاظمى خاطرنشــان كرد: بــا وجود همــه تهديدها و 
تحريم هاى استكبار جهانى و ايادى آن، انقالب اسالمى 
امروز 40 ساله شده است و مردم به اين نظام و آرمان هاى 

آن همچنان وفادار هستند.

وى ادامــه داد: به طور قطع اگر قصور و  كوتاهى وجود 
دارد، از سوى مسئوالن است و بايد از مردم عذر خواهى 
كنيم.كاظمى حضور هميشــگى مــردم را ضامن دوام و 
بقاى انقالب اســالمى دانســت و بيان كرد: بايد با عزم 
جدى براى رفع مشكالت مردم بويژه در مناطق روستايى 

و عمران و توسعه روستاها گام برداريم.
نماينــده مردم ماليــر در مجلس شــوراى اســالمى 
عمران روستاها را نخســتين گام در توسعه كشور و از 
تاثيرگذارترين شــاخص هاى اقتدار و ثبات سياســى و 
اقتصادى برشمرد و بر شتاب گيرى اين روند تاكيد كرد.

كاظمى آبرسانى، گازرسانى، بهسازى و توسعه راه هاى 
روستايى، بهداشــت و درمان و دهها اقدام ديگر را از 
جمله خدمات ارايه شــده در روســتاها عنوان كرد و 
افزود: با تعامل بيشتر تمامى دستگاه هاى اجرايى بستر 
خدمت در روســتاهاى اين شهرســتان بيش از گذشته 

فراهم مى شود.

نماينده مجلس:

بحران سازى يگانه سياست آمريكا در عرصه جهانى است

ميرسليم در همدان: 

قدرت خريـد مـردم كـاهش پيدا كرده

دبيركل سازمان جهاني گردشگري در همدان:دبيركل سازمان جهاني گردشگري در همدان:

اولويت جهان توسعه توريسم فرهنگي استاولويت جهان توسعه توريسم فرهنگي است
■■ همدان مي تواند مقصد جهاني گردشگري باشد          همدان مي تواند مقصد جهاني گردشگري باشد          ■■ موافقت با تشكيل بخش صنايع دستي  موافقت با تشكيل بخش صنايع دستي UNWTOUNWTO در ايران در ايران
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ اجالس نماز در مالير برگزار مى شود

 معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى ويژه مالير گفت: امسال اجالس نماز با 
موضوع «نماز، شيوه مهارت و دعوت به نماز» برگزار مى شود و اساتيد مجرب 

و توانمند بايد در اين اجالس شركت كنند.
به گزارش ايرنا سعيد كتابى در نشســت شوراى اقامه نماز شهرستان مالير بر 
لزوم برگزارى هر چه بهتر اجالس سراســرى نماز در اين شهرستان تاكيد كرد 
و گفــت: همه بايد همت كنيم نمــاز را در جايگاه واقعى خود تبيين كرده و به 

جوانان بشناسانيم.
كتابى با اشــاره به برگزارى چندين ساله اجالس سراسرى نماز در كشور بيان 
كرد: اين اجالس در مالير نيز با كيفيت خوبى برگزار مى شــود و در اين راستا 
بــراى تقويت اعتقــادات و ارزش ها در كانون خانواده و مقابله با آســيب هاى 

اجتماعى بايد گام برداريم.

افزايش چشمگير بيمارى ام اس در همدان
 مديــر درمان بيمارى هاى خاص دانشــگاه علوم پزشــكى همدان از 
افزايش چشــمگير بيمارى ام اس در استان همدان خبر داد و گفت: تمام 
گروه هــاى علمى بايد تحقيق و عامل افزايش بيمارى ام اس در اســتان را 

كنند. شناسايى 
به گزارش ايســنا، حسن داورى با بيان اينكه بيماران مبتال به ام اس در سال 93، 
يك هزار و 197 نفر بودند و بر اساس آخرين آمار در سه ماهه دوم امسال تعداد 
اين بيماران به يك هزار و 965 بيمار افزايش يافته است، گفت: تا كنون 29 مورد 

بيمار مبتال به EB(بيمارى پروانه اى) در استان شناسايى شده است.
داورى با بيان اينكه پيشــگيرى و اطالع رسانى در بيمارى هاى خاص از اهميت 
ويژه اى برخوردار است، عنوان كرد: رسانه ها براى افزايش فرهنگ پيشگيرى از 

ابتال به بيمارى ورود كنند.

همدانى ها ماه صفر 990 ميليون تومان صدقه دادند
 قائم مقام كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان با اشاره به جمع آورى 6 
ميليارد و 300 ميليون تومان صدقه در 7 ماهه امسالگفت: 990 ميليون تومان از 

اين ميزان صدقات، در ماه صفر جمع آورى شده است.
قاســم يارمحمدى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در 7 ماهه پارسال هم 6 
ميليــارد و 180 ميليون تومان صدقه جمع آورى شــد، به حوزه هاى هزينه كرد 
صدقات اشاره و اظهار كرد: صدقات جمع آورى شده در زمينه حمايت، مسكن، 

خودكفايى و فرهنگى هزينه شده است.
وى بيان كرد: 3 ميليارد تومــان آن در حوزه حمايت در زمينه هاى كمك هزينه 
تحصيلى دانش آموزى، دانشجويى و طالب دينى، جهيزيه، كمك هاى موردى، 
بهداشت نيازمندان، ارائه خدمان فرانشيز و خدمات ويژه درمان در منطق شهرى 

و روستايى، آگاه سازى، آموزش و مشاوره و زمينه هاى ديگر بوده است.

محافظه كارى و البى گرى هايى كه 
مانع پيشرفت استان مى شوند

 ســكوت، پنهان كاري و محافظه كار بودن در موضع گيرى ها و 
كارها از جمله چالش هايى است كه بارها استان ابعاد مختلف آن را به 

خود ديده و البته هزينه هايى نيز به دنبال داشته است. 
اين چالش به ويژه در شرايطى كه استان با موقعيت هاى ويژه اى مثل 
تغيير اســتاندار و ساير مديران و يا تصميمات مهم مواجه بوده، بيشتر 

خود را نشان داده است. 
چنين وضعيتى كه به نوعى دامنگير اســتان بوده و از تحرك و پويايى 
الزم در بخش هاى مختلف تاحدودى كاســته و فضاى اســتان را به 
ســمت ابهام و ترديدها سوق داده اســت، چند پيامد مشخص نيز به 

دنبال داشته است.
در نگاه نخســت اين چالــش تا حدود زيادى  قــدرت چانه زني و 
نفــوذ افراد و جريان هاى موثر به ويژيه نمايندگان و احزاب اســتان 
را نمايــان مي كند. به اين معنا كه هم وزن اين افراد و جريان هاى به 
اصطالح فعال و هم ميــزان توان و نفوذ آنها در روندهاى مختلف را 

نشان مى دهد.
 از طرفى حساســيت افكار عمومى نسبت به اين افراد و قضاوت در 
خصوص عملكرد آنها كامال روشن است، چراكه القاى اين مفهوم كه 
به دنبال منافع مردم هستيم و  صادقانه و شفاف عمل مى كنيم و پس 
در چنين بزنگاه هايى محافظه كارى كرده، از پاسخگويى شفاف پرهيز 

كنيم براى افكار عمومى پذيرفتنى نيست.  
البتــه دو نوع نــگاه وجود دارد و از اين دو حالت خارج نيســت  يا 
راضي به وضع موجود باشــيم  كه چندان خيرى هم  در آن نيست و 
يا نياز به تعالي و پيشــرفت دارد كه الزمه اش دوندگى ، چانه زدن و 

پيگير بودن است.
تجربه نشــان داده كه استان هميشــه از محافظه كاري والبي هاى بى 

مورد كه عمدتا منافع جناحى در آن غلبه داشته، ضرر كرده است.
ما اگر به دنبال توسعه استان هستيم بايد به سمت شفافيت پيش رويم 
و به جاى محافظه كارى و گرفتار شدن در بازى هاى سياسى، اقدام و 

عمل براى رفع موانع توسعه را در پيش بگيريم.
رفتار برخى از فعاالن اســتان در موقعيت كنونى كه با موضوع مهمى 
چون تغيير در مديريت ارشــد اســتان مواجه هستيم، نمونه بارزى از 
ســكوت و محافظه كارى اســت كه در فضاى سياسى استان خود را 

نشان داده است.
اين وضعيت چنانچه تغيير نكند و البى هاى غير متعارف و بى مورد 
در اســتان ادامه داشته باشد ، موانع پيشــرفت نيز روز به روز بيشتر 
خواهد شد.  پس الزم است شرايط استان قدرى متحول شود و فعاالن 
و نيروهاى موثر در معادالت اســتان به جاى گرفتار شــدن در چنين 
وضعيتى به توسعه استان فكر كنند تا آنچه براساس منافع مردم است، 

رقم بخورد.

بودجه آموزش  شهروندى
 در ساير بخش ها هزينه نشود

 رئيس كميســيون فرهنگى اجتماعى شــوراى شهر همدان با 
بيان اينكه بودجه بخش آموزش هاى شــهروندى نبايد در ساير 
بخش ها هزينه شــود، گفت: اقدامــات و آموزش هاى مديريت 
شــهرى در حوزه آموزش شــهروندى به صــورت يكپارچه و 

شود. انجام  هماهنگ 
 رضوان سلماســى در كميســيون فرهنگى- اجتماعى شوراى شهر 
همدان گفت: الزم اســت اقدامات و آموزش هاى مديريت شهرى در 
حوزه آموزش شــهروندى در مناطق و ســازمان هاى زيرمجموعه به 

صورت يكپارچه و هماهنگ انجام شود.
وى با اشــاره بــه اينكه ســازمان ها و مناطق از مــوازى كارى 
در انجــام برنامه هــاى فرهنگى بويژه آموزش هاى شــهروندى 
بپرهيزنــد، افزود: منســجم و يكپارچه عمل كــردن در اجراى 
برنامــه هاى حوزه فرهنگى خروجى و بازدهى مناســبترى را به 

داشت. خواهد  دنبال 
رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر همدان به رديف 
بودجه شــهردارى در بخش فرهنگى اجتماعى اشــاره و تصريح 
كرد: مقرر شــده ســازمان ها و مناطق در ارائه عملكرد بودجه 6
ماه نخســت ســال جارى در بخش هزينه كــرد از رديف بودجه 
آموزش هاى شــهروندى  به پيوست، مســتندات خود را به شورا 
ارســال كنند تا ضمن بررســى عملكرد اولويت هاى اين بخش، 
احصاء شده و نتايج بررســى در برنامه ريزى  هاى سال آينده اين 

حوزه لحاظ شود.
وى ادامه داد: با توجه به نزديك شــدن زمان بودجه بندى هزينه هاى 
شهردارى در ســال آينده و با ارائه عملكرد، شورا مى تواند با بررسى 
موضوعات آموزش هاى شهروندى بر مبناى اولويت ها رديف بودجه 

اين حوزه را تعيين كند.
سلماســى در پايان بر حمايت و توجه مديريت شهرى براى اجراى 

طرح آموزش هاى شهروندى به صورت يكپارچه تأكيد كرد.

باران ادامه دارد
 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: بارش هاى پراكنده كه 
از هفته پيش در همدان آغاز شده است، تا اوايل هفته آينده ادامه دارد.

محمد حسن باقرى شــكيب در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به 
خروجى مدل هاى پيش بينى، آســمان استان همدان امروز نيمه ابرى 
تا تمام ابرى، در برخى ســاعات افزايش ابر و بارش به صورت باران 

پيش بينى مى شود.

عرضه نفتگاز با كيفيت يورو 4 در جايگاه هاي 
استان همدان 

 از اوايل مهرماه ســال 97، نفتگاز با كيفيت يورو 4 در جايگاه هاي 
استان همدان توزيع شده و ادامه دارد.

مدير پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان گفت: در فاز اول، فرآورده 
نفتگاز با استاندارد جهانى (يورو 4) در بخش حمل و نقل توسط 9 باب 

جايگاه عرضه سوخت از اوايل مهرماه جاري در حال عرضه است.
امين روســتايي افزود: در پى اتخاذ سياســت هاى راهبردى شــركت 
ملــي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بنا بر پيگيرى هاى مســتمر اين 
منطقه، 9 باب جايگاه سوخت رســانى مستقر در محورهاي مواصالتي 
شهرســتان هاي همدان، مالير، نهاوند، بهار و اســدآباد، عرضه نفتگاز 
EURO) را عهده دارند. (GAS OIL) با استانداردهاى روز اروپا (4
به گزارش روابط عمومي شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان، 
روستايى با اشاره به رويداد همدان2018 و انتخاب اين استان به عنوان 
پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى اظهار اميدواري كرد: با افزايش 
توان توليد فرآورده مورد اشاره در پااليشگاه ها و با پيگيري هاي مستمر 
بتوانيم گام هاي پســي را با هدف كاهش آلودگي هوا محكم برداشته و 
امكان عرضه نفتگاز يورو4 را براى تمامي جايگاه هاي ســوخت منطقه 

فراهم آوريم.
مديــر پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان، كاهش آاليندگى هوا به 
دليل كاهش گوگرد موجود در اين سوخت از يك درصد وزني يا باالي 
PPm؛ افزايش راندمان سوخت در  ppm به زير 60 حداقل +6000
خودروها؛ جلوگيرى از خوردگي و فرسودگى زودهنگام قطعات داخلى 
ادوات نفتگاز سوز و همچنين افزايش طول عمر متوسط ناوگان حمل و 

نقل سنگين را از جمله مزاياى مهم اين فرآورده برشمرد. 

76درصد از روستاهاى همدان از آب شرب 
بهره مند هستند

 در ســه ســال اخير متوسط بهره مندى آب شــرب در روستاهاى 
استان از 68 به 76 درصد رسيده است كه اين عدد 2 درصد از ميانگين 

كشورى باالتر است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب روســتايى همدان در نشســت 
مشــترك ميان كارشناسان شــركت آبفار و مركز بهداشت استان با 
اشــاره به اينكه متوسط بهره مندى كشــور از آب شرب 74 درصد 
است افزود: در گذشــته كيفيت آب با استانداردهاى موجود فاصله 
معنادارى داشــت كه با واگذارى امور آب روســتاها به پيمانكاران 
واجد صالحيت و تحت نظارت، نواقص برطرف و كيفيت بخشــى 

به حد مطلوب نزديك تر شد.
به گزارش ايرنا، سيد مصطفى هاشمى اظهار داشت: تامين سالمت آب 
نيازمند رسيدگى مستمر از سوى پيمانكاران است و بايد با به كارگيرى 
نيروهاى آموزش ديده و تجهيزات مناسب، در كيفيت بخشى آب تالش 

كنند.
وى  با تاكيد بر نگهدارى تاسيســات آبرسانى عنوان كرد: كارشناسان 
مركز بهداشت و بهورزان نيز بايد با نمونه گيرى دقيق و ارايه به هنگام 
آمار و اطالعات، شــركت آب و فاضالب روستايى را در سالم سازى 
آب روســتاها يارى كنند.هاشــمى ادامه داد: راه اندازى سامانه 1523

كمك شايانى به افزايش ســالمت آب شرب در روستاها داشته است 
و با دريافت گزارش هاى مردمى توانستيم با رسيدگى به مشكالت، در 

راستاى كيفيت بخشى آب شرب اقدام كنيم.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان افزود: با توجه 
به بحران كمبود آب در ســالهاى اخير و رفع اين مشــكل با مديريت 
مصرف، كيفيت بخشى به آب شرب نبايد كار چندان دشوارى باشد و 
اين مهم نيازمند بهره گيرى از ابزار، علم و دانش كارشناسان و همكارى 

پيمانكاران است.

1- برگزاري اجالس جهاني گردشگري در همدان بازتاب جهاني داشته 
اســت. گفته مي شود در حالي كه بازگشت تحريم ها نگراني از حضور 
خارجي هــا در ايران را دامن مي زد، حضــور ميهمانان جهاني در ايران 
بازتاب هاي ويژه داشته است. گويا اين حضور به دور زدن تحريم ها و 

تدابير ويژه ايران تعبير مي شود.
2- بيانيه هاي سياسي انتصاب استاندار همدان در حال انتشار است. گفته 
مي شود برخي از فعاالن سياسي و گروه هاي دانشجويي اقدام به انتشار 
بيانيــه كرده اند. گويا در اين بيانيه ها خطاب به دولت و وزير كشــور، 
خواستار انتصاب استاندار بومي و توانمند براي همدان شده اند. گفتني 
است پنهان كاري وزارت كشور و پايين بودن قدرت چانه زني نماينده ها 

و احزاب مورد انتقاد واقع شده است.
3- عملكرد غيرحرفه اي روابط عمومي ميراث فرهنگي كشــور مورد 
توجه قرار گرفته است. گفته مي شود در حالي كه پوشش خبري اجالس 
جهاني همدان با برنامه ريزي ويژه اســتان انجام شــده است،  ممانعت 
ميراث فرهنگي كشــور براي حضور خبرنگاران در همدان و برگزاري 
نشســت خبري در  تهران با انتقاد مواجه شــده است. گفته مي شود با 
ايــن اقدام مديران روابط عمومي ميراث فرهنگي كه به ســهم خواهي 
تعبير مي شود، احتمال تغيير در اين حوزه را افزايش داده است. گفتني 
است روابط عمومي ميراث در هماهنگي حضور رسانه هاي خارجي در 

اجالس همدان نيز ضعيف عمل كرده است.
4- همدان براي تكميل ظرفيت رشته هاي تربيت معلمي پذيرش دارد. 
گفته مي شود پرديس شــهيد مقصودي و باهنر همدان براي رشته هاي 
مختلف با اولويت شهرستان هاي استان پذيرش دانشجو دارد. گويا تعداد 
جــذب محدود خواهد بود. گفتني اســت پيش بيني آموزش وپرورش 
كمبود معلم در سال هاي آينده مي باشد و در اين زمينه در برخي رشته ها 

افزايش سهميه داده است.

 متأسفانه متصديان مراكز عرضه و فروش 
مرغ و ماهى براى صرفه جويى در مصرف 
برق، اقدام به خاموش كردن يخچال مى كنند.

مســئول بهداشــت محيط و حرفه اى مركز 
بهداشــت شهرســتان همدان با اشاره به 4 
هزار و 653 مورد بازرســى بهداشتى مركز 
بهداشت از ابتداى مهر تا 15 آبان ماه عنوان 
كرد: از اين تعداد بازرسى، 311 مورد مربوط 
به صنف مرغ و ماهــى بوده كه 6 مورد آن 
منجر به صدور اخطاريه و 3 مورد منجر به 

تعطيلى شده است.
حســين خالقى مجد با بيان اينكه 17 مورد 
بازرســى مشــترك از صنف مرغ و ماهى 
همراه بــا اداره دامپزشــكى صورت گرفته 
است، افزود: برنامه گشت و بازرسى همواره 
به دو صورت مشــترك و غيرمشترك انجام 
مى گيرد؛ بازرســى ها به شــكل مشترك به 
گونه اى اســت كه مركز بهداشــت همراه 
دامپزشــكى، تعزيرات و ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت از اصناف مربوطه بازرسى 

مى كنند.
وى در گفت وگو با ايسنا، در تشريح فرآيند 
بازرسى توسط مركز بهداشت، مطرح كرد: 
44 واحد بازرســى در شهر همدان مشغول 
فعاليت اســت كه از تمامــى اماكن فروش 
هتل و آرايشــگاه ها  اســتخر،  موادغذايى، 
بازرســى مى كند؛ طى بازرسى ها اگر شاهد 
تخلف واحدى باشيم، مركز بهداشت اقدام 
به ارسال اخطار به شكل مكتوب براى رفع 
نواقص مى كند و در صورت بروز بى اعتنايى 
به اخطار نخســت، اقدام به ارســال اخطار 

تأكيــد و در صورت بى اعتنايــى مجدد، با 
اعطاى مهلت حداكثر 60 روز اقدام به پلمب 

محل مى شود.
عمــده  بــه  اشــاره  بــا  خالقى مجــد 
مشــكالت موجــود در مراكــز عرضــه 
ــرد:  ــوان ك ــى، عن ــرغ و ماه ــروش م و ف
ــه  ــت صرف ــه عل ــان ب ــفانه متصدي متأس
جويــى در مصــرف بــرق، اقــدام بــه 
ــه  ــد ك ــال مى كنن ــردن يخچ ــوش ك خام
اكثــرا متوجــه منطقــه خيابــان شــهدا، 
حدفاصــل هتــل يــاس تــا ســرگذر اســت 
بــه طوريكــه  تعــداد زيــادى از مغازه هــاى 

ــاى  ــان، از يخچال ه ــن خياب ــع در اي واق
ــن  ــه همي ــد و ب ــتفاده مى كنن ــده اس خوابي
بــاز  يخچال هــا  ايــن  درهــاى  علــت 
اســت بنابرايــن گردوغبــار، ترشــحات 
مخاطــى ماننــد عطســه و حشــرات مــوذى 

مى كننــد. ايجــاد  آلودگى هايــى 
وى بــا تأكيد بر اهميت دادن به ســالمت 
و بهداشــت مــواد غذايى هنــگام خريد، 
خاطرنشان كرد: شــهروندان بايد عالوه بر 
قيمت مناســب، به بهداشت و سالمت مواد 
غذايــى اهميت دهند اين در حاليســت كه 
اغلب شــهروندان تنها بــه قيمت محصول 

فكر كرده و به بهداشت و چگونگى عرضه 
توجهى نمى كنند.

مســئول بهداشــت محيــط و حرفــه اى 
ــا  ــه ب ــدان در رابط ــت هم ــز بهداش مرك
عرضــه مــرغ بــه صــورت تكــه اى توســط 
عرضه كننــدگان مــرغ نيــز بيــان كــرد: 
ــه  ــا توجــه ب در صــورت انتخــاب مــرغ ب
ــته بندى  ــات بس ــاء و مندرج ــخ انقض تاري
ــون  ــى خــالف قان ــترى اقدام توســط مش
ــود  ــه خ ــز عرض ــر مراك ــا اگ ــت ام نيس
اقــدام بــه فــروش مــرغ بــه صــورت 

ــت.  ــالف اس ــد، كارى خ ــه اى كنن تك

بــه  تويســركان  مســير  توســعه   
طرح هــاى  مهمتريــن  از  گنجنامــه 
ــت  ــتان اس ــى در شهرس ــاد مقاومت اقتص
صنعــت  در  بزرگــى  تحــوالت  كــه 
اقتصــادى  رونــق  و  گردشــگرى 
شهرســتان را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ــت:  ــركان گف ــتان تويس ــدار شهرس فرمان
گنجينــه اى  تويســركان  شهرســتان 
كم نظيــر و جــذاب از طبيعــت بكــر، 
ــى آن  ــه زيباي ــت ك ــين اس ــا و دلنش زيب
مختــص بــه يــك فصــل خــاص نيســت 
ايــن  مى توانــد  زيبايى هــا  هميــن  و 
شهرســتان را بــه مقصــدى برگزيــده 
بــراى عالقمنــدان بــه طبيعت گــردى 
لــذت  و  ســفر  اهــل  اقليم شناســى  و 
ــوع طبيعــت در  ــاى متن ــردن از جاذبه ه ب
ــد. ــل كن ــال، تبدي ــف س ــول مختل فص

حبيب موميونــد در گفت وگو با ايســنا، 
اظهار كرد: تويسركان به خاطر جاذبه هاى 

گردشــگرى كــه در دل خود جــاى داده 
اســت، نگين بهشــت غرب نام گرفت و 
ما تمام تالشــمان را براى توسعه صنعت 
گردشگرى در قالب بوم گردى روستاهاى 
هدف گردشكرى و هموار كردن راه براى 
افراد مشتاق به توسعه اين صنعت با اعطاى 
كوتاه  همچنين  و  ارزان قيمت  تســهيالت 
كردن مسير بروكراسى ادارى و رفع موانع 

موجود خواهيم داشت.
موميوند افزود: يكى از برنامه هاى پيش رو 
براى پيشــبرد اين هدف توســعه، تجهيز، 
تعميــر و تعيين رديف بودجــه با كمك 
مجلس شــوراى  نماينده تويســركان در 
اســالمى براى جاده تويسركان- گنجنامه 
اســت كه با توســعه و مرمــت اين جاده 
مى توان هم مســير تويسركان به همدان را 
كوتاه كرد و هم از جاذبه هاى توريســتى 
اين جاده براى جذب گردشــگر و رونق 

اقتصادى شهرستان استفاده كرد.

وى در ادامه اعــالم كرد: از ديگر كارهاى 
مفيد بــه حــال صنعت گردشــگرى در 
تويســركان احداث سد خرمرود است كه 
تحوالت اميدبخشى را در بخش خرمرود 

در پى خواهد داشت.
فرمانــدار تويســركان ادامــه داد: دهســتان 
خرمــرود بــه داليــل مختلــف بــراى 
پايــدار  توســعه  مســير  در  حركــت 
اهميــت  از  تويســركان  شهرســتان 
آن  از  كــه  اســت  برخــوردار  بااليــى 
ــه  ــن س ــرار گرفت ــه ق ــوان ب ــه مى ت جمل
يعنــى  گردشــگرى  هــدف  روســتاى 
«اشــتران»، «گشــانى» و «كهنــوش» در 
ايــن دهســتان، ســاخت ســد «خرمــرود» 
ــن  ــژه اي ــت وي ــه ظرفي ــر از هم و مهمت
توســعه  بــراى  تويســركان  از  منطقــه 
ــا  ــش صنعــت گردشــگرى ب ــش از پي بي
ســاماندهى راه تويســركان بــه همــدان از 

ــرد. ــاره ك ــه اش ــير گنجنام مس

موميونــد در همين راســتا گفــت: جاده 
تويســركان به همدان از مسير گنجنامه با 
توجه به طبيعت بكر و جذاب و بهره مندى 
از آثــار و ابنيه تاريخــى و فرهنگى مانند 
حمام و قلعه تاريخى اشــتران و همچنين 
روستاهاى هدف گردشگرى در مسير خود 
از پيوست گردشــگرى برخوردار است و 
ساخت ســد خرمرود ظرفيت هاى جذب 
گردشگر اين منطقه را افزايش خواهد داد. 
وى در ادامــه به بازســازى حمام تاريخى 
اشــتران با صرف اعتبــارى افزون بر 130

ميليون تومان و طرح روشــنايى معابر دو 
روســتاى هدف گردشــگرى «اشتران» و 
«گشانى» با هزينه كرد اعتبارى بيش از 280
ميليون تومان اشاره كرد كه انجام اين قبيل 
كارها در كنار پيشــرفت قابل قبول طرح 
بزرگ و اثر گذار ســد خرمرود يك نقطه 
عطف در كارنامه مســئوالن شهرستان به 

حساب مى آيد.

علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون   
پزشــكى همــدان گفــت: وجــود 123 بيمار 
تاالســمى در همــدان بــه معناى پيشــگيرى 

ــارى اســت. ــن بيم ــه اي نســبت ب
ــه  ــم افتتاحي ــان در مراس ــا عبادي محمدرض
ــارى  ــع بيم ــز جام ــبكه مراك ــان ش همزم
ــس در  ــورت ويدئوكنفران ــه ص ــاص ب خ
ــكى  ــوم پزش ــكده عل ــگاه و دانش 59 دانش
مقولــه  امــروزه  كــرد:  اظهــار  كشــور، 
ــى از مشــكالت را  ســالمت فضــاى بزرگ

ــد. ــيم مى كن ــا ترس ــوى م جل
وى با بيان اينكه براى حل مشكالت سالمت 
مردم نياز به پول و فرهنگسازى داريم، گفت: 
تمام هزينه هاى درمان را نمى توان تامين كرد 
اما مى توان در راستاى فرهنگسازى اقدامات 

قابل توجهى انجام داد.
ــكى  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ســازمان هاى  كــرد:  تاكيــد  همــدان 
پــل  ســالمت  حــوزه  در  مردم نهــاد 
ارتباطــى ميــان مــا و مــردم هســتند و 

از  پيشــگيرى  خصــوص  در  مى تواننــد 
كننــد. كمــك  بيمارى هــا 

ــان اينكــه  ــا بي ــارس، وى ب ــزارش ف ــه گ ب
ــا افزايــش  ــى م ــاى اصل يكــى از دغدغه ه
بيمــاران تاالســمى بــود كــه در حــوزه 
پيشــگيرى  خصــوص  در  بهداشــت 
گرفــت،   صــورت  خوبــى  اقدامــات 
افــزود: اكنــون تنهــا 123 بيمــار تاالســمى 
ــاى  ــه حمايت ه ــود دارد ك ــتان وج در اس

خوبــى از آنهــا مى شــود.
عباديــان با اشــاره به اينكــه در خصوص 
پيشــگيرى از بيمارى سندرم داون و پى كى 
يو نيز در استان اقدامات خوبى انجام گرفته 
است، افزود: سازمان هاى مردم نهاد مى توانند 
آموزش را مورد توجه قرار دهند تا ســطح 

سواد مردم ارتقا يابد.
وى بــا بيــان اينكــه جلــب مشــاركت مــردم 
و ســمن ها وظيفــه معاونــت اجتماعــى 
ــت:  ــت، گف ــكى اس ــوم پزش ــگاه عل دانش
برخــى مى گوينــد معاونــت اجتماعــى 

ــه 70 درصــد  ــى ك ــى چــه؟ در صورت يعن
بــه  درمانــى  و  بهداشــتى  مشــكالت 
ــاير  ــد س ــا حــل نمى شــود و باي دســت م
ــت  ــن معاون ــد و اي ــازمان ها كمــك كنن س
ــازمان ها را  ــاير س ــاركت س ــد مش مى توان

ــد. ــب كن جل
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان 
با اشــاره به اينكه بايد مفاهيم بهداشــتى را 
به زبان گويــاى مردم گفت و از طرفى آنها 
بدانند كه با متولى مطالبه گرى سروكار دارند، 
افزود: متاســفانه فردى كــه در اثر تصادف 
مى ميرنــد شــعاعى از خانواده ها آســيب 
مى بينند كه در مورد به دنيا آمدن يك بيمار 

سندرم داون نيز همينطور است.
وى بــا بيــان اينكــه بهداشــت در خصــوص 
بــه  بيمارى هــا  از  برخــى  پيشــگيرى 
ــى ورود كــرده اســت، گفــت: وقتــى  خوب
غربالگــرى صــورت مى گيــرد در واقــع 
ــه مــردم گرفتــه  جلــوى چشــمه آســيب ب

ــده اســت. ش

صنوف خيابان شهدا شرايط بهداشتي و اصول نگهداري و قيمت ها را رعايت نمي كنند

پاي لنگ نظارت 
در بازار مرغ و ماهي

جاده تويسركان- گنجنامه توسعه مى يابد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان مطرح كرد

وجود 123 بيمار تاالسمى در همدان
تعامل اوقـاف 
با دانشگاه ها

 رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان 
با بيــان اينكه تعامل خوبى از ســوى 
اداره  اوقاف اســتان به منظور كمك  به 
دانشــجويان بى بضاعت در دانشگاه ها 
انجــام شــده اســت، گفــت: وقتى 
دانشــجويى با مشــكالت مالى مواجه 
شود نســبت به معرفى به اداره اوقاف 
به منظور مساعدت به او اقدام مى شود. 
ســعيد جامه بزرگــى در گفت وگو با 
فارس با بيان اينكــه وقف يك صدقه 
جاريه اســت كه حتى پس از مرگ نيز 
خداوند براى فرد ثواب لحاظ مى كند، 
اظهــار كرد: ارزش وقــف از نذورات 
باالتر است چراكه وقف ماندگارى دارد 
اما نذورات يكبار است و تمام مى شود.
وى بــا تاكيد به اينكه كســانى كه قصد 
اعطاى اموال خود را دارند بهترين روش 
وقف آن اســت، گفت: همدان، نهاوند و 
مالير جزو بهترين شهرستان ها در حوزه 
وقف شناخته شده اند و خوشبختانه مردم 

نيز به مقوله وقف توجه دارند.

خبـر
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آغاز اجراى طرح تفكيك زباله هاى خشك از مبدا
 شــهردار نهاوند از اجراى طرح  تفكيك زباله هاى خشك از مبدا براى اولين بار در 
نهاوند خبر داد و گفت:هدف از اجراى اين طرح كاهش توليد پســماند در مبدا،تفكيك 

پسماندهى خشك و كمك به بازيافت آن ها،استفاده مجدد از پسماندها مى باشد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى نهاوند؛حسين پوربا اشاره به اينكه شهردارى در حال 
آماده ســازى زمينه هاى مناســب در اجراى اين طرح مى باشد خاطر نشان كرد: شهرك 
شهيد حيدرى به عنوان پايلوت تفكيك زباله از مبداء انتخاب و درادامه نيز در ديگر مناطق 
به زودى اجرايى مى شود به طورى كه هر هفته جشن اجراى طرح را در يكى از محالت 

با ايجاد زمينه هاى الزم خواهيم داشت.

وى با بيان اينكه پسماندهاى شهرى پس از بازفت بخشى از سرمايه هاى يك شهر است 
كه در صورت مديريت منســجم و تفكيك اصولى زباله ، مى توان بخشــى عمده اى از 
ثــروت ملى را به چرخه مصــرف بازگرداند، گفت: پس از نصب غرفه هاى بازيافت در 
محالت، شــهروندان مى توانند براى تحويل زباله هاى خشــك و با ارزش خود به اين 
غرفه ها مراجعه كنند.حسين پور با تاكيد بر لزوم اطالع رسانى براى نهادينه شدن فرهنگ 
تفكيك زباله از مبداء افزود: بايد اجراى اين طرح را خودمان آغاز كرده و فرهنگ سازى 
مناســبى در اين زمينه داشته باشيم تا بتوانيم در راستاى حفظ و صيانت از محيط زيست 

گام هاى مثبت و هدفمند برداريم.
وى  مديريت پسماند را اساسى ترين عامل كاهش هزينه هاى اضافى و افزايش خدمت 

رسانى به مردم ذكر و تصريح كرد: شهردارى نهاوند درراستاى تحقق تفكيك از مبدا اقدام 
به آموزش چهره به چهره،توزيع بروشورهاى آموزشى،نصب بنرهاى فرهنگ سازى و... 

درمحالت خواهد نمود.
شهردار نهاوند با اشاره به حضور كارشناسان محيط زيست در محالت گفت: كارشناسان 
مربوطه به صورت ويژه دوره هاى آموزش شهروندى در تفكيك زباله ها از مبدا و كاهش 

توليد زباله هاى خانگى را به شهروندان آموزش مى دهند.
وى با اشاره به ضرورت جداسازى پسماندهاى خشك به منظور صرفه جويى در هزينه 
از تهيه مخازن جمع آورى پســماندهاى خشك خبر داد و افزود: به زودى توزيع مخازن 

در ادارات و مدارس آغاز مى شود.

خبـر

اجراي بيش از 115 عنوان برنامه 
همزمان با هفته كتاب در كبودراهنگ

 كبودراهنــگ-  خبرنگار همدان پيام: بيــش از 115 عنوان برنامه 
فرهنگي، هنري، همزمان با هفته كتاب در شهرستان برگزار مي شود.

رئيس امور كتابخانه هاي شهرستان در گفت وگو با همدان پيام با بيان 
اين مطلب گفت: همزمان با گراميداشت هفته كتاب و كتابخواني و 
كتابدار بيش از 115 عنوان برنامه مختلف فرهنگي هنري در سطح 
كتابخانه هاي شهرستان اجرا مي شود كه از شاخص ترين برنامه هاي 
ايــن هفته مي توان به برگزاري نشســت كتابخوان ويژه با موضوع 
مهدويت، برگزاري بيش از 22 نشســت كتاب خــوان كتابخانه اي 
و مدرســه اي، برپايي نمايشــگاه تازه هاي كتاب در كتابخانه ها و... 

اشاره كرد.
سيدجواد معيني با اشاره به تعداد كتابخانه هاي فعال شهرستان گفت: 
در حال حاضر 11 باب كتابخانه عمومي و دو باب كتابخانه مشاركتي 
با 3756 مترمربع زيربنا در سطح شهرستان فعال است كه از اين تعداد 
توانســته بيش از 7850 نفر از جمعيت شهرستان را به عضويت خود 

در بياورد.
وي اظهار داشــت: بيش از 6/11 درصد از جمعيت شهرســتان عضو 
كتابخانه هاي عمومي هستند كه 119084 جلد كتاب تأمين كننده منابع 

كتابي مورد نياز اين جمعيت در كتابخانه  هاي شهرستان مي باشد.
معيني خاطرنشان ســاخت: ســرانه زيربنايي كتابخانه در شهرستان 
كبودراهنــگ 2/98 مترمربع به ازاي هر 100 نفر اســت كه اين ميزان 
در اســتان 2/5 است و خوشبختانه كبودراهنگ باالتر از ميزان استاني 

قرار دارد.
رئيــس امــور كتابخانه هــاي شهرســتان از كســب رتبــه برتــر 
ــراي دهميــن ســال متوالــي در جشــنواره كتابخــوان  كبودراهنــگ ب
ــا شــركت بيــش از  رضــوي خبــر داد و گفــت: در ســال گذشــته ب
3529 نفــر در جشــنواره ملــي كتابخوانــي رضــوي كبودراهنــگ بــه 
ــه اســتاني در ايــن جشــنواره معرفــي شــد  ــوان شهرســتان نمون عن
ــن  ــر در اي ــش از 8984 نف ــركت بي ــا ش ــز ب ــاري ني ــال ج و در س
جشــنواره كبودراهنــگ توانســت بــراي دوميــن ســال متوالــي رتبــه 

ــه خــود اختصــاص دهــد. ــر ايــن جشــنواره را ب برت

ضرورت تهيه طرح جامع ترافيك 
براى نهاوند

 آيين افتتاح سازمان حمل و نقل همگانى شهردارى نهاوند باهدف 
تاكيد بر تكريم ارباب رجوع و افزايش كيفيت خدمات امروز با حضور 
شــهردار، شوراى شهر ،معاون عنوان و برنامه ريزى و نماينده فرماندار 

نهاوند و رئيس پليس راهنمايى رانندگى شهرستان انجام شد. 
شــهردار نهاوند، با تاكيد بر تكريم جايگاه تاكسى داران شهر نهاوند، از 
اعتماد شوراى شهر و اختيار تام براى اجراى اصالحات و ساماندهى اين 

واحد قدر دانى ميكنم. 
محمد حسين پور گفت؛ با اجرا و به نتيجه رساندن پروژه هاى خدماتى 

عمرانى شهردارى،  پاسخ حسن اعتماد شورا ى شهر را خواهم داد. 
شهردار نهاوند هزينه اجراى اصالح اين واحد را 100ميليون تومان اعالم 

كرد. 
معاون فرماندار نهاوند هم اجراى اين طرح را ايجاد امنيت براى تاكسى 

داران شهر با وجود ترافيك سرسام اور شهر عنوان كرد.
ولى اله ســياوش از ضرورت تهيه طرح جامع ترافيك براى ساماندهى 
ترافيك شهر نهاوند و ساماندهى پاركبان هاى شهر كه تبديل به پاركينگ 

رايگان براى كسبه و.شده است، گفت. 
وى هم چنين خواســتار جانمايى و ساماندهى مسافربرهاى شخصى 

روستايى در برخى مسيرهاى شهرشد. 
رئيس شوراى شهر نهاوند هم گفت؛ ساماندهى پاركبان ها و ترافيك و 
حمل و نقل شهر و حضور كارشناسان استان در اين شهر براى بررسى 

موضوع خبر داد.
عبدالعلى ملكى گفت: در ساماندهى و كنترل ترافيك نيازمند ظرفيت و 

كمك ساير ارگان هاى مرتبط هستيم. 

پلى كلينيك تخصصى مالير هرچه سريعتر 
راه اندازى شود

 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه مالير در 
ارائه خدمات درمانى معين جنوب استان همدان است، گفت: پلى كلينيك 

تخصصى مالير هرچه سريعتر راه اندازى شود.
حجت االســالم احد آزاديخواه در گفت وگو  بــا فارس اظهار كرد: در 
ديدارى كــه با مديركل تأمين اجتماعى همدان داشــتيم در خصوص 

راه اندازى پلى كلينيك تخصصى مالير بحث و تبادل نظر شد.
وى با بيان اينكه پلى كلينيك براى اين شهرستان حياتى است، افزود: با 
توجه به اينكه مالير در ارائه خدمات درمانى، معين جنوب استان همدان 

است بايد هر چه سريعتر اين پلى كلينيك راه اندازى شود.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با تقدير از نگاه ويژه 
مدير درمان تأمين اجتماعى همدان و تالش هاى رئيس بيمارستان دكتر 
غرضــى مالير، گفت: هتلينگ بيمارســتان دكتر غرضى به خوبى اجرا 
شــده و مردم رضايت كامل دارند.وى ايجاد يك شــعبه اقمارى تأمين 
اجتماعى در بخش جوكار با جمعيتى بالغ بر 40 هزار نفر با وجود شهر 
ازندريان با 12 هزار نفر جمعيت را ضرورى دانســت و تصريح كرد: با 
وجود پيگيرى هاى مستمر هنوز اين خواسته محقق نشده است.آزاديخواه 
يادآور شد: در اين ديدار مديركل تأمين اجتماعى همدان نيز قول مساعد 

داد تا حد امكان موارد و نيازهاى مطرح شده پيگيرى و اجرايى شود.

تعويض 8 كيلومتر شبكه فرسوده آبرسانى 
در روستاهاى مالير

 مدير امور آب و فاضالب روســتايى شهرستان مالير از تعويض 8
كيلومتر شبكه فرسوده آبرسانى در روستاهاى تحت پوشش شهرستان 

مالير طى دو سال اخير خبر داد.
به گزارش مهر، محمد رضا تركاشــوند ضمن اشاره به پروژه هاى در 
دست اجرا در روستاهاى  تحت پوشش شهرستان مالير، با بيان اينكه در 
حال حاضر در شهرستان مالير پروژه هاى حفر چاه در روستاى زيرابيه 
براى مجتمع آبرسانى على آباد و حسين آباد در عمق 100 متر در حال 
انجام است، گفت: ساخت مخزن 150 متر مكعبى روستاى نمازگاه در 
مرحله بتن ريزى ديواره ها و سقف است كه با بهره بردارى از اين مخزن 

200 خانواراز آب آشاميدنى سالم بهره مند مى شوند.
وى افزود:پروژه تكميل مخزن  1000 متر مكعبى  روستاى كهكدان كه 
در مرحله بتن ريزى و سقف است نيز ظرف يك ماه آتى تكميل و راه 
اندازى خواهد شد كه با بهره بردارى از اين مخزن 700 خانوار را تحت 

پوشش قرارمى گيرند.
تركاشوند همچنين با بيان اينكه ساخت مخزن 50 متر مكعبى روستاى 
ضرب على  در حال حاضر به اتمام رسيده، اظهار كرد: با اتمام اين مخزن 
و ورود آن به مدار 100 خانوار را تحت پوشــش آبرسانى قرارخواهند 
گرفت.وى بيان كرد:ساخت مخزن روستاى سياه چقا نيزدر دست اقدام 
است ضمن اينكه در روزهاى آتى عمليات  حفر چاه  درروستاى واشان 
ماليرآغاز مى شود.وى در ادامه  درخصوص كيفيت آب شرب روستاى 
هاى شهرســتان مالير توضيح داد:خوشبختانه در راستاى سالم سازى 
آب، اقدامات اثرگذارى از جمله آزمايشات شيميايى و آزمايشات دوره 
اى ميكروبى به صورت مستمر انجام مى شود و بر همين اساس مشكل 
خاصى در رابطه با آلودگى هاى ميكروبى و يا شــيميايى گزارش نشده 
اشت.تركاشوند افزود:همواره سعى بر اين است كه آلودگى هاى ناچيز 
ميكروبى و يا شــيميايى با حفر چاه جايگزين و تغيير منابع آبرســانى 

مرتفع گردد.

https://telegram.me/bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد لطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

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

مهدي ناصرنژاد »
 كمتر از يكســال از آغاز به كار شــبكه 
حمل ونقل ريلي كشورمان براي جابه جايي 
مسافر در همدان مي گذرد كه نخستين قطار 
باري نيز بــا ظرفيت 9 واگن سرپوشــيده 
دوشــنبه هفته گذشــته (14 آبان ماه) وارد 
همدان شد و با ورود خود به انتظار چندين 
هفته اي كشــاورزان اســتان براي دريافت 
ســهميه كودهاي شــيميايي براي كشــت 
پاييزه پايــان داد. اجتنــاب كاميونداران در 
ماه هاي اخير موجــب وقفه از حمل برخي 
نهاده هاي كشاورزي از جمله كود شيميايي 
از بنادر جنوبي كشــورمان به مقصد همدان 
شده است. توســعه راه آهن و اتصال استان 
همدان به شبكه حمل ونقل ريلي كشور يكي 
از اقدامات خوب و خداپسندانه دولت بويژه 
در دوره هــاي 11 و 12 مي باشــد كه با اين 
برنامه ساختاري خويش دروازه هاي جديد و 
كارآمدي براي توسعه عمومي استان همدان 

گشوده اند.
از ســال گذشــته كه راه آهــن در همدان 
افتتاح شــد و در بدو امر امكان جابه جايي 
مسافر از همدان به مشهد مقدس و در سر 
راه خود به تهران و بعضًا نيز مناطق شمال 
و شمال شرقي كشــورمان فراهم گرديد، 
اســتقبال خوبي از جانب هم اســتاني هاي 
همدانــي به عمل آمد كــه بيانگر عالقه و 
تمايل مردم اســتان براي مسافرت با قطار 
مي باشد.  دوردست  مســافرت هاي  بويژه 
اين گفتــه خود دســت اندركاران راه آهن 
همدان اســت كه مردم استان اقبال خوبي 
به مســافرت با قطار از خود نشان داده و 
تمــام قطارها به مقصد مشــهد مقدس و 
مســير برگشــت با ظرفيت كامل جابه جا 
مي شود و درخواســت هاي عمومي براي 
برقراري قطار در مسير تهران نيز همچنان 

رو به افزايش مي باشد.
مسئوالن راه آهن كشــورمان همواره قول 
داده انــد كه قطــار ويژه و روزانه مســير 
تهران ـ همــدان و بالعكس را راه اندازي 
كننــد و حتي چند بار تاريــخ تقريبي اين 
است،  شــده  نشــانه گذاري  بزرگ  اتفاق 
امــا چــرا اين مهــم تاكنون بــه تأخير و 

بــه زمان هــاي ديگري موكول مي شــود، 
اطالع رســاني قانع كننده اي به عمل نيامده 
زيرساخت هاي  و  تأسيسات  اگرچه  است. 
راه آهن در همدان هنوز تكميل نشــده و 
كارهاي زيادي باقي مانده اســت، وليكن 
ســرمايه گذاري هاي سنگين در اين ارتباط 
تاكنون بسيار موجب دلگرمي مردم استان 
مي باشــد و آنان براي توســعه راه آهن در 
شهر واســتان خود و توســعه اين امكان 

مبارك بسيار اميدوار مي باشند. 
يكي از بركات توســعه شبكه حمل ونقل 
ريلي جمهوري اسالمي در استان همدان، 
اشــتغال آفريني مي باشد كه نشان ها و آثار 
آن به خواســت خداوند و همت مسئوالن 
مشهود  هم اينك  از  اســتاني  و  كشــوري 

مي باشد.
در  امنيــت  آن  ديگــر  نشــانه هاي  از   
همچنيــن  و  طوالنــي  مســافرت هاي 
صرفه جويي در هزينه كرد براي مسافر و بار 
مي باشــد كه رئيس سازمان جهادكشاوزي 
نيز در جريان ورود نخســتين قطار حامل 
كود شيميايي از مبدأ بندرعباس به مقصد 
ايســتگاه همدان بــه آن اذعان داشــته و 
مي گويد از اين پــس خيالمان بابت حمل 

به موقــع نهاده هاي كشــاورزي از بنادر 
جنوبي كشــور به اين استان غربي، راحت 
مي باشــد و صرفه جويي هــا در اين زمينه 
مي توانــد زمينه اجــراي طرح هاي جديد 
كشــاورزي را فراهم ســازد. با توجه به 
چنين شرايطي اســت كه مي توان اميدوار 
بود سرمايه گذاري ها براي توسعه و بهبود 
زيرســاخت هاي راه آهن در همدان هرگز 
خرج اســراف كارانه نيست و چه بهتر كه 

موانع و مشــكالت موجود براي دسترسي 
مردم همدان به پايانه مسافربري راه آهن و 
تكميل جاده دسترسي و همچنين امكانات 
رفاهــي در پايانــه فعلي هرچه ســريع تر 
برطــرف گــردد. البته اين مهم بســتگي 
به همــت مســئوالن اســتان و همچنين 
برنامه ريزي مسئوالن راه آهن در همكاري 
و همســويي كامــل دارد و هر خبري در 

اين باره مردم را خوشحال خواهد كرد.

مســائل  بــه  توجــه   
و  ايثارگــران  توجــه  مورد 
جانبازان  خانواده هاى شاهد، 
و آزادگان را از وظايف مهم 

و شايان توجه برشمرد.
به گزارش فــارس ، باب ا... 
فتحى در نشســت مشتركى 
كــه با جمعــى از  آزادگان، 
جانبازان و خانواده هاى شاهد 
و ايثارگــر به منظور طرح و 

بررسى مسائل و ديدگاه هاى آنها در محل بنياد 
شهيد و امور ايثارگران برگزار شد، اظهار كرد: 
ديدار و نشست مشترك با خانواده هاى شاهد 
و ايثارگر همانند ديدار با شهدا و تجديد ميثاق 

با آرمان ها و ارزش هاى آنهاست.
وى آزادگان، ايثارگران، جانبازان و خانواده هاى 
شاهد را اصحاب راستين شهدا معرفى كرد و 
گفت: اين عزيزان همراه و همرزم شــهدا در 
جبهه هاى ايثار و شــهادت بودند و اكنون نيز 
نزديك ترين افراد و اشــخاص به آرمان ها و 

ارزش هاى شهدا هستند.
فرماندار ويژه مالير با اشــاره بــه تداوم راه 
شهدا در ســال هاى پس از پيروزى انقالب 
و هشت سال جنگ تحميلى، گفت: دشمنى 

امروز آمريكا با مردم ايران 
تحريم هــاى  اجــراى  و 
ظالمانه به خاطر پيروى ما 
از آرمان هاى استقالل طلبى 
و دفــاع از مســتضعفان و 
مظلومانى اســت كه شهدا 
مروج و مدافع آنها بوده اند.

و  كنونــى  شــرايط  وى 
ايجــاد  دشــوارى هاى 
شــده ناشــى از تحريم ها 
را مرحلــه اى گذرا در پيشــرفت مردم ايران 
برشمرد و افزود: با همراهى و همدلى مردم و 
مسؤوالن بى گمان از اين مرحله نيز عبور كرده 
و ديگر بار دشمن شرمسار و شكست خورده 

خواهد شد.
فتحى همچنين رســيدگى و توجه به مسائل 
مورد عنايت ايثارگران و خانواده هاى شاهد، 
جانبازان و آزادگان را از وظايف مهم و شايان 

توجه مسؤوالن شهرستان دانست.
وى خاطرنشــان كرد: تالش مى كنيم همه 
موارد مطرح شــده در اين نشســت و نيز 
ديگــر مواردى كه عزيــزان در ديدارهاى 
اختصاصــى و... مطــرح مى كنند را مورد 

توجه و اجرا قرار دهيم.

فرماندار مالير:

 رسيدگى به مشكالت خانواده هاى 
شاهد و ايثارگر در اولويت باشد

راه آهن دستاورد شيرين دولت 
در همدان است
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 شــوراي عالــي اداري در ســال هاي اخيــر دســتورالعمل 
ــوده  ــالغ نم ــه اي را اب ــران حرف نحــوه انتخــاب و انتصــاب مدي
اســت كــه بــر اســاس ايــن دســتورالعمل گــروه اول از مديــران 
حرفــه اي، مديــران ارشــد مي باشــند كــه وظيفــه سياســتگذاري، 
خــط مشــي گذاري، برنامه ريــزي كالن، هدايــت و نظــارت 
ــده  ــه عه ــتادي را ب ــد س ــتگاه  در واح ــرد دس ــر عملك ــه ب عالي

ــد. دارن
از آنجايــي كــه در نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي مديريت هــا و 
پُســت هاي اداري نــه بــه عنــوان يــك طعمــه، بلكــه امانتــي الهــي 
ــاي  ــا مديريت ه ــا را ب ــوان مديريت ه ــود، نمي ت ــوب مي ش محس
نظام هــاي ســكوالر مقايســه كــرد، بلكــه در ايــن نظــام مديريــت 
يــك نــوع تكليــف و مســئوليت اســت كــه مديــر بايــد در قبــال 

آن پاســخگو باشــد. 
ــه» در  ــروف «ُكّلكــم راٍع و ُكّلكــم مســئوٌل عــن رعيت ــث مع حدي

ــد. ــدا مي كن ــداق پي ــه مص ــن زمين همي
ــدرت و  ــراي كســب ق ــابقه ب ــراد مس ــدگاه اف ــن دي ــا اي اصــوالً ب
شــهرت ندارنــد، مگــر آنكــه مســئوليت بــه عنــوان يــك تكليــف 
بــه عهــده آنــان گذاشــته شــود و بــا ايــن ديــدگاه افــرادِ در معــرض 
ــته تر  ــراد شايس ــه اف ــود را، بلك ــه خ ــاال، ن ــئوليت هاي رده ب مس
ــراي كســب پســت  ــد و ب ــي مي كنن ــه معرف ــه جامع ــود را ب از خ
ــته گزيني و  ــاز شايس ــه آغ ــن نقط ــتند و اي ــقدم نيس ــام پيش و مق

ــت. ــي ماس ــام دين ــاالري در نظ شايسته س
اگرچــه در خصوص اينكه تعهد مقدم اســت يا تخصص، اختالف 
نظرهايي نيز وجود دارد و يا اينكه برخي معتقدند فقط تخصص كافي 
و برخي نيز وجود تعهد را بــراي احراز مديريت كافي مي دانند ولي 
به نظر مي رســد براي شايسته ساالري اين هر دو در كنار هم و الزم و 
ملزوم يكديگرند و نبود هر كدام از اين دو به مديريت كشــور آسيب 

مي رساند.
از ايــن بابــت هــم صالحيت هــاي اخالقــي يــا همــان تعهــد بــراي 
ــطح  ــران س ــر از مدي ــد ضروري ت ــران ارش ــژه مدي ــران بوي مدي
پاييــن اســت؛ زيــرا آنــان وظيفــه سياســتگذاري را نيــز بــه عهــده 
دارنــد و در كنــار آن صالحيت هــاي حرفــه اي يــا همــان تخصــص 
نيــز بــراي مديــران بويــژه مديــران ارشــد جــزو ضروريــات اســت.

 لذا بخشــنامه ارســالي از ســازمان امور اداري و اســتخدامي كشــور 
بــراي انتخــاب و انتصــاب مديــران ناظــر بــر شايســته گزيني 
ــد  ــران توانمن ــود، مدي ــت ش ــتي رعاي ــه درس ــر ب ــه اگ ــت ك اس
و افــراد شايســته در رأس كار قــرار خواهنــد گرفــت كــه در 
خدمتگــزاري بــه مــردم ســنگ تمــام خواهنــد گذاشــت؛ زيــرا كــه 
افــراد شايســته تعهــد و تخصــص را در كنــار هــم قــرار داده و بــا 
حداكثــر ظرفيــت و تــوان خــود مشــغول بــه خدمــت مي شــوند و 
كــم نيســتند مديرانــي از ايــن دســت در طــول 40 ســال گذشــته.

ــي  ــتگان و اجراي ــري بازنشس ــه كارگي ــع ب ــون من ــالغ قان ــا اب ب
ــد  ــان فرصــت دارن ــا 26 آب ــران بازنشســته فقــط ت شــدن آن، مدي
ــي  ــتگاه هاي دولت ــا دس ــه و ب ــار رفت ــود كن ــمت هاي خ ــه از س ك
خداحافظــي و بــه لحــاظ اداري و مالــي بايــد تسويه حســاب 
كننــد؛ زيــرا كــه پــس از ايــن تاريــخ اگــر مديــر بازنشســته اي در 
ــه مجلــس تصــرف  ــر اســاس مصوب ــد، ب پســت خــود باقــي بمان
غيرقانونــي در امــوال عمومــي نمــوده و مجــرم شــناخته مي شــود 
ــوان محاســبات و ســازمان  ــل دي ــي از قبي ــه دســتگاه هاي نظارت ك

ــان برخــورد خواهــد نمــود.  ــا آن بازرســي ب
ــه  ــدان ك ــتاندار هم ــت، اس ــر نيكبخ ــاس محمدناص ــن اس ــر اي ب
15 آبان مــاه 97، پنجميــن ســال خدمــت خــود را در ِســمت 
اســتانداري همــدان كامــل نمــوده بــه عنــوان ركــورددار اســتانداران 
ــا 13 ــراه ب ــان هم ــا 26 آب ــد ت ــود، باي ــوب مي ش ــتان محس اس
اســتاندار ديگــر در سراســر كشــور از ســمت خــود خداحافظــي 
كنــد. و لــذا جايگزينــي نيكبخــت مــورد توجــه رســانه ها، مــردم و 
مســئوالن دولتــي، نماينــدگان اســتان و وزارت كشــور قــرار گرفتــه 
اســت و اگــر تــا 10 روز آينــده تعيين تكليــف نشــود، قطعــًا بايــد 

ــراي اســتانداري همــدان تعييــن شــود. سرپرســت ب
ــا عنايــت بــه اينكــه هيچكــدام از گزينه هــاي  بــه نظــر مي رســد ب
مطــرح بــراي اســتانداري همــدان تاكنــون مــورد وفــاق گروه هــاي 
ــد، انتخــاب  ــدگان و صاحب نفــوذان اســتان نبوده ان سياســي، نماين
ــز  ــود. از طرفــي ني ــز خواهــد ب ــن نيكبخــت چالش برانگي جايگزي
گزينه هــاي مطــرح از جامعيــت كافــي برخــوردار نمي باشــند 
ــده  اند.  ــرح ش ــانه ها مط ــط در رس ــز فق ــا ني ــي از گزينه ه و برخ
ــدان  ــتانداري هم ــه اس ــدن ب ــت از آم ــن اس ــز ممك ــي ني برخ
خــودداري نماينــد. برخــي نيــز تقريبًا در آســتانه ســن بازنشســتگي 
قــرار دارنــد كــه بديهــي اســت وزارت كشــور افــرادي را مدنظــر 
دارد كــه حداقــل 4 ســال تــا بازنشســتگي آنــان باقــي مانــده باشــد 

و كمتــر از ايــن مــدت قابــل قبــول نخواهــد بــود.
به نظر مي رســد بــه علت نبود يك گزينه شــاخص و مورد وفاق و 
مرضي الطرفين گروه هاي سياسي و نبود اجماع در مجمع نمايندگان بر 
روي فرد خاصي و اصوالً اعالم سياست وزارت كشور مبني بر انتخاب 
استانداران بدون توجه به نظرات نمايندگان آنگونه كه كاظمي، نماينده 
مالير اعالم كرده بود ماجراي انتخاب اســتاندار در همدان كش دار و 
چالــش زا خواهد بود. مگر اينكه عقالي قوم چاره اي نموده و وزارت 

كشور نيز با قاطعيت و سرعت گزينه مورد نظر را انتخاب نمايد.
ــه دور  ــد ب ــگان باي ــه هم ــت ك ــروري اس ــه ض ــن نكت ــر اي ذك
از ســهم خواهي و بــه دور از منافــع شــخصي و گروهــي و 
ــتر  ــه در بيش ــدان ك ــتان هم ــردم اس ــع م ــت مناف ــط در جه فق
زمينه هــا بويــژه موضوعــات اقتصــادي از اســتان هاي ديگــر 
ــردي  ــاب ف ــاالري و انتخ ــه شايسته س ــت، ب ــاده اس ــب افت عق
توانمنــد بينديشــند تــا شــايد قدمــي در راســتاي پيشــرفت 

ــد. ــدان بردارن ــتان هم اس

بنگاه هاى اقتصادى تا پايان سال 98 
واگذار مى شوند

 معاون اول رئيس جمهورى اشتغال و رفع موانع توليد را دستور كار 
اصلى دولت اعالم كرد و گفت: با دســتور رئيس جمهورى بنگاه هاى 

اقتصادى دولتى تا پايان سال 98 به بخش خصوصى واگذار مى شوند.
به گزارش ايرنا، «اسحاق جهانگيرى» در مراسم تكريم از «على ربيعى» 
و معارفه «محمد شريعتمدارى» وزيران پيشين و جديد تعاون، افزود: 
رئيس جمهورى دستور داده اســت كه تا پايان سال آينده بنگاه هاى 
اقتصادى واگذار شوند و در حال حاضر نكته منفى اداره بنگاه ها اين 

است كه ميلياردها تومان منابع كشور با بازده اندك اداره مى شوند.
وى يادآور شد: اگر اين بنگاه ها سالى 10 درصد از سود اين منابع را 
به دولت بازمى گرداندند براى اداره كشور نيازمند منابع پولى نبوديم.
معــاون اول رئيس جمهورى همچنين با بيان اين كه در هيچ كجاى 
دنيا براى مديريت حرفه اى - اقتصادى بنگاه ها براســاس من بميرم 
تو بميرى رئيس هيات مديره انتخاب نمى شود، گفت: مديران حتما 

براساس دانش حرفه اى و بهره ورى باال انتخاب شوند.
جهانگيرى تصريح كرد: در شرايط تحريم دو خطر از جمله بيكارى 

و كاهش قدرت خريد كشور را تهديد مى كند.
وى با يادآورى اين كه در ابتداى دولت اين دو مقوله در دستور كار 
قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نكرده و ايســتادگى نكنيم و 
سياست گذارى مناسبى نداشته باشيم ممكن است سال آينده بگوييم 

قدرت خريد مردم شديدا كاهش يافته است.
 ايجاد اشــتغال به عنوان اصلى ترين مســاله بايد در 

دستور كار قرار گيرد
معاون اول رئيــس جمهورى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى را 
وزارتخانه مهمى عنوان كرد و گفــت: حوزه اجتماعى امروز تعيين 
كننده اســت و نمى توان از آن غفلت كرد، مســائل اجتماعى مردم 
چه آنها كه به مســائل مادى ، آســيب هاى اجتماعى و چه مسائل 
سياســى - اجتماعى مربوط مى شــود همه با هزينه كم براى كشور 

قابل اجرا است.
جهانگيرى ادامه داد: در شــرايط قبل از اتفاقات تحريم همواره مى 
گفتيم كه كشــور با چالش ها و ابرچالش هاى جدى روبرو اســت 
و اين مســاله برخــى اقتصاددانان نيز بارها گفتــه اند ولى موضوع 
بيكارى مســاله اى جدى اى اســت كه از باب سياست گذارى در 
حوزه مسئوليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى تعريف مى شود.

جهانگيــرى افزود: دولت منابع خوبى را بــراى فعاالن اقتصادى در 
نظر گرفته اگرچه در پرداخت از زمان عقب هســتيم ولى بايد دقت 
شــود چرا كه در اين پول رانت زيادى نهفته است البته اگر رانت به 
قيمت ايجاد شغل باشــد ما طرفدار رانتى هستيم كه موجب توسعه 

كشور و اشتغال شود.
 سود سهام عدالت در ماه هاى آينده افزايش مى يابد

معاون اول رئيس جمهورى با بيان اين كه در ابتداى اين دولت موضوع 
مبارزه با چهره خشن فقر مطرح شد، خاطرنشان كرد: دولت براى اين 
كه چهره خشن فقر را دور كند منابع زيادى در نظر گرفت و به همين 
منظور فقيرترين افراد كســانى هستند كه تحت پوشش كميته امداد و 
بهزيستى قرار دارند و از اوايل سال گذشته دولت ميزان مستمرى اين 

افراد را برخى تا چهار برابر افزايش داد.
وى با بيان ايــن كه هفت هزار ميليارد تومان بــراى بخش هايى كه 
تحت پوشــش كميته امداد امام (ره) و بهزيستى نيستند در نظر گرفته 
شــد، يادآور شد: آرزو داريم كسى در كشور سر گرسنه زمين نگذارد 
و بايد اين تصميم اســتمرار داشته باشــد و هر سال متناسب با تورم 

افزايش يابد.
جهانگيرى ادامه داد: كار ديگر دولت ســهام عدالت بود كه 60 مورد 
از بهترين بنگاه ها به اين سهام تعلق گرفت و 48 ميليون نفر از مردم 

احساس مى كنند كه سهمى در اين بنگاه ها دارند.

اجازه فرصت سوزى به اروپا ندهيم
 عضو كميســيون امنيت ملى مجلس گفت: اروپايى ها مدام بهانه 
مى آورند كه اجراى مكانيزم مالى پيچيده و زمان بر است در حالى كه 
آنهــا مى خواهند همكارى خود با آمريــكا و ايران را به طور همزمان 

پيش ببرند.
ابوالفضل حسن بيگى در گفتگو با مهر، با اشاره به طوالنى شدن اجراى 
مكانيزم مالى اروپا، اظهار داشت: اروپايى ها چندين ماه است كه يك 
بازى به نام بسته پيشنهادى و مكانيزم مالى راه انداخته اند تا با اين اقدام 

جمهورى اسالمى از برجام خارج نشود.
وى با تاكيد بر اينكه ســازوكار اجرايى مكانيزم مالى اروپا تا اين حد 
زمان بر نيست، ادامه داد: اروپايى ها مدام بهانه مى آورند كه اين مكانيزم 
مالى پيچيده و زمانبر اســت و از سوى ديگر آمريكا ما را تحت فشار 
قرار داده اســت و با اين فرصت سوزى ها مى خواهند از آمريكا امتياز 

بگيرند.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با تاكيد بر اينكه 
وزارت خارجه مكلف است نســبت به بهانه گيرى هاى اتحاديه اروپا 
حساسيت نشان دهد، گفت: اروپايى ها چندين ماه است كه فقط وعده 
مى دهند اما با كوچكترين حرف و تهديد مضحك ترامپ عقب نشينى 

مى كنند.

جنگ اقتصادى عليه ايران با جلب رضايت مردم 
شكست مى خورد

 معاون پارلمانى رئيس جمهورى گفت: جنگ اقتصادى آمريكا عليه جمهورى 
اسالمى ايران با جلب رضايت مردم از سوى مسئوالن به شكست منجر مى شود.

به گزارش ايرنا، حســينعلى اميرى با بيان اينكه جنــگ اقتصادى عليه ايران با 
خروج آمريكا از برجام عمال آغاز شده است، افزود: مديران بايد با اجراى برنامه 
ها و سياست هاى دولت رضايت مردم را جلب كنند.وى با تاكيد بر تالش براى 
خدمت رسانى به مردم، اظهار داشت: هر چقدر دولت قوى باشد، ولى خدمت 
رسانى به مردم به خوبى انجام نشود تمامى اقدام ها بى فايده خواهد شد.معاون 
پارلمانى رئيس جمهورى يادآورى كرد: دشــمنان تالش مى كنند كه از جنگ 
اقتصادى استفاده كنند و كشور ما را در تنگنا قرار دهند تا مردم را از جمهورى 

اسالمى دلسرد كنند، اما اين خواب دشمن هيچگاه تعبير نخواهد شد

قول مقامات پاكستانى براى آزادسازى مرزبانان 
ربوده شده

 وزيــر امورخارجه گفت: مقامات پاكســتانى اعم از نخســت وزير، وزير 
امورخارجه و فرمانده ارتش پاكستان تعهد كردند كه اقدامات خود را براى آزاد 
كــردن همه گروگان هاى ايرانى، افزايش دهند، همچنين اين مقامات قول دادند 

كه در آينده خبرهاى خوبى براى ايران خواهند داشت.
به گزارش فارس ،  محمدجواد ظريف در خصوص ســفر اخيرش به پاكستان 
در خصوص آزادى مرزبانان ربوده شــده، اظهار داشت: مقامات پاكستانى اعم 
از نخســت وزير، وزير امورخارجه و فرمانده ارتش پاكســتان تعهد كردند كه 

اقدامات خود را براى آزاد كردن همه گروگان هاى ايرانى، افزايش دهند.
وزير امور خارجه بيان كرد: مقامات پاكســتانى قول دادند كه در آينده خبرهاى 

خوبى براى ايران خواهند داشت.

هوشيار درمورد اتفاقات منطقه باشيم
 دستيار ويژه رئيس مجلس شوراى اسالمى در امور بين الملل، سياست آمريكا و 
ناتو در افغانستان را دوگانه دانست و گفت: ما بايد نسبت به اتفاقات در حال وقوع در 
منطقه هوشيار باشيم.به گزارش ايرنا ، «حسين اميرعبداللهيان» در ديدار با «نصير احمد 
نور» سفير افغانستان در تهران افزود: باوجود طرح صلح آمريكا، حمالت سعودى ها 
در يمن بيشتر شده و زنان و كودكان بى دفاع همچنان قتل عام مى شوند.وى ادامه 
داد: آمريكا در سوريه با آن كه مدعى تالش براى مبارزه با تروريسم و برقرارى امنيت 
و آرامش است اما بدون اطالع و هماهنگى پايگاه نظامى برپا مى كنند و از تروريست 
ها حمايت مى كنند.دستيار ويژه رئيس مجلس شوراى اسالمى در امور بين الملل 
خاطرنشان كرد: كاخ سفيد در همه شرايط تنها به فكر منافع خودش است و حضور 
مديريت شده تروريست ها در منطقه را همچنان دنبال مى كنند تا از اين طريق بتوانند 

فشار را بر كشورهايى كه با آنان مواضع يكسانى ندارند، افزايش دهند.

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
چون تحديد حدود اعيانى ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 294/41 مترمربع پالك 
شــماره10746   فرعي مجزي شده از پالك 3346 فرعي از 139 اصلي واقع در بهار بخش 
چهار همدان ملكي آقاي مظفر جعفري مهتاج فرزند حســن شــماره شناسنامه 15730 
تعطيل گرديده بود و اعمال تبصره ذيل ماده 15 هم ميســر نيســت  لذا بنا به درخواست 
كتبي مالك تحديد حدود ششــدانگ ملك مذكور رأس ســاعت 9 صبح روز يكشــنبه 
مورخه1397/9/18 به عمل خواهد آمــد بنابراين به موجب اين آگهي به مالك يا مالكين 
مجاور اخطار مي شــود كه در وقت تعيين شده در محل حضور برسانند ضمنًا واخواهي به 
حدود از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديدي فقط به مدت ســي روز پذيرفته خواهد 

شد.(م الف 659)
هادي يونسي عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به آقاي علي مراد كياني فرزند بابا تاريخ تولد 1349/6/1 به شناسنامه شماره 
16298 صادره از نهاوند ساكن نهاوند شهرك شهيد حيدري، خيابان گاز پالك 30 ابالغ 
مي گردد بانك صادرات همدان جهت وصول طلب خود طي پرونده كالســه 9700099 
عليه شما اجرائيه صادر نموده  كه طبق گزارش مورخ 1397/5/1 مأمور پست آقاي علي 
نوروزي محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانكار 
طبق ماده 18 آيين نامــه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبــه در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي آگهي مي شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهي خود اقدام در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق 

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.(م الف 157)
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوســيله به متعهدين 1- ميثم رئيسي نام پدر: معصومعلي به شماره شناسنامه 3950261168 به شماره ملي 3950261168 
متولد 1372/2/26 به نشــاني: نهاوند، كوي حســن اباد 2- زمرد چهاردولي نام پدر: رحيم به شماره شناسنامه 3 شماره ملي 
3933313627 تاريخ تولد 1337/1/2 به نشــاني نهاوند كوي حســن آباد 3- پريســا خدادادي نام پدر: شــكراله به شماره 
شناســنامه 27224 شماره ملي 3960272537 به نشاني نهاوند كوي حسن آباد ابالغ مي گردد بانك صادرات همدان به استناد 
قرارداد داخلي شماره 6501515496004 عليه شــما تقاضاي صدور اجرائيه نموده است پرونده اجرايي به كالسه 9700043 در 
اجراي ثبت نهاوند عليه شــما تشكيل و چون آدرس شما شناسايي نگرديده اســت لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18 
آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشــار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ادامه عمليات بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه 

شد.(م الف 156) خواهد  تعقيب  شما 
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

احزاب براى انتخاب استاندار چه نظرى دارند

محافظه كاري 
درآسمان سياسي استان

محمود الفت دبير حزب موئتلفه: 
استاندار بايد 

ساده زيست باشد
مردمى  مــن  اعتقاد  به 

 ، كارآمــدى  بــودن، 
جمله  از  شــجاعت 
شاخص هايى است 
كه اســتاندار جديد 
باشد  برخوردار  بايد 

نگر  قشــرى  همچنين 
نباشد ( يعنى طيف خاصى 

را در نظر نگيرد جمعى نگر باشد)
در حقيقت انقالبى باشد مهم نيست كه چه گرايش 

سياسى داشته باشد بايد فراجناحى فكر كند.
افراد قبــل فراجناحى نبودند يك ســو نگر بودند 
فردى كه به عنوان اســتاندار تعيين مى شــود نبايد 
براى جناح خاصى كار كند اگر قرار اســت كارى 

صورت بگيرد بايد به نام همه باشد.
همچنين اســتاندار بايد مديريت داشته باشد ( مثال 
ممكن است استاندار به خاطر زد و بند هاى سياسى 
انتخاب شده باشد و در حقيقت شايستگى امور را 
نداشته باشد بنابراين كسى كه سر كار مى آيد بايد 

فردى جوان اما با تجربه باشد.
در واقــع اســتاندار چــه از جنــاح مــا باشــد چــه از 
جنــاح ديگــر بايــد تحمــل انتقــاد را داشــته باشــد 
، ســطحى نگــر نباشــد در گذشــته جلســاتى كــه 
ــد  ــزار مى ش ــان برگ ــرا ي ــول گ ــوع اص ــا مجم ب
ــود را  ــاح خ ــا جن ــا جلســات ب ــود ام ــى ب مقطع

ــد. متعــدد برگــزار مــى كردن
ما نميبينم يا كمتر ديده مى شــود اگر به استاندار 
انتقادى شــد حداقل گوش ندهنــد و اگر عمل 
نميكنند حداقل اســتدالل بياورند ما نســبت به 
مســائل استان حساس هستيم و بايد ما را در كار 
خود ســهيم كنند نه اين كه هر موقع نياز داشتند 

ما در صحنه باشيم .
تا زمانى كه اســتاندار از خــط قرمز ها عبور نكند 
ما مشوق او هســتيم اما اگر از صداقت، درستى و 
خط قرمز هــا عبور كند بايد برخورد شــود حال 
اين برخورد ممكن اســت به صورت بيانيه باشد يا 

مصاحبه. 
بــراى ما مهم نيســت كه اســتاندار از كدام جناح 
باشــد آنچه كه براى ما مهم است انقالبى بودن و 
دلســوز بودن فرد مورد نظر است مهم خدمت به 

مردم است.
من معتقدم استاندار جديد اگر بومى استان باشد به 

شرايط استان مسلط تر خواهد بود.
ــد  ــته باش ــرى داش ــرافى گ ــوى اش ــد خ او نباي
اســالم اشــرافى گــرى را نمــى پذيــرد بايــد ســاده 

زيســت باشــد.

 هادى ضرابى رئيس ستاد روحانى: 
تاكيد بر توجه به بخش 

خصوصى 
 استان همدان استاندارى انتخاب 

كند كه از لحاظ تجربى در سطح 
مناسبى باشــد يعنى سابقه كار 
داشــته باشد و از يك نگاه ملى 
در موضوعات استان برخوردار 
باشد. استاندارى كه در راس قرار 

ميگيرد بايد بــا تيم خود همكارى 
كند به تنهايى نبايد امور را اداره كند. او 

بايد در زمينه هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى توانمند باشد تا 
امور استان به صورت اصولى پيش برود .

ما در زمينه اقتصادى بايد به توسعه توجه كنيم و اين توسعه هم 
بايد به دنبال تعادل و پويايى باشد يعنى در هر لحظه پويا باشيم 
و همه فعاليت ها در ســطح باال انجام شود اگر در فضاى كه در 
اســتان تعادل ايجاد شود به پويايى ميرسيم و اگر مديرانى كه در 
راس قــرار دارند اين امور را هدايت كنند بحث نظارت و كنترل 

بصورت مى گيرد.
بايد اســتاندار توجه خاص به بخش خصوصى داشــته باشد و 
تالش براى ســرمايه گذارى بيشــتر مد نظر قرار بگيرد. او بايد 
نســبت به تمام وظايف و نقش ها جامعه نگر باشد به هر حال 
قاعده بر اين اســت كه فردى كه در امور اجرايى قرار ميگيرد در 
اصل جانشــين رئيس جمهور در استان خواهد بود استاندار بايد 
مديريت و رهبرى قوى داشــته باشد هم در دل آدم ها نفوذ كند 
و هم در اصل اهداف سياســى اجتماعى و اقتصادى نياز جامعه 
را تامين نمايد.به اعتقاد من علم و شجاعت، ريســك پذير بودن، 
جذابيت در بين نيروهاى مردمى الزمه مديريت فردى است كه به 

عنوان استاندار انتخاب مى شود .
فردى كه انتخاب مى شود نبايد با برنامه هاى دولت مخالفت كند، 
متعلق به هر جناحى باشــد اگر مخالف برنامه هاى دولت باشد 
كار پيــش نمى رود پس بايد برنامه هاى دولت را به خوبى اجرا 

كند چون استاندار وظيفه اش هدايت برنامه هاى دولت است .

چنگيز اصالنى دبير حزب كارگر:
استاندار سليقه ايى عمل 

نكند
 با توجه به شرايط پيش 

آمده و با توجه به سن 
قانونى در نظر گرفته 
شــده براى اجراى 
اين قانــون معتقدم 
قانــون  كليــت  در 

تبعيض صورت گرفته 
مديريت  ســكان  اســت. 

كشور در رده هاى مختلف بايد به جوانان سپرده شود 
جوان نبايد خام باشــد بايد توانمند و علم كالسيك 

داشته باشند.
يك اســتاندار بايد به قدرى توانا و اقتدار داشته باشد 
كه تيم و مشاورانش از او خط بگيرند مسئوليت خود 
را بايد بداند و كارشناسان براى او تصميمى نگيرند كه 
به ضرر مردم و سياست و ارزش هاى كشور باشد. در 
كنار اين عوامل بايد قاطع تصميم بگيرد، نبايد سليقه 
ايى عمل كند بايد تمام زمينه هاى اجتماعى سياسى 
فرهنگى و صنعتى را مد نظر قرار دهد مردم هم انتظار 
دارند كسى كه در راس امور قرار مى گيرد تمام ساليق 

را در نظر بگيرد.
بايــد از افــراد توانمند و از همه ســليقه ها در بدنه 
كارى خود اســتفاده كند، تفاوتى بين روستا و شهر 
قائل نباشد و ظرفيت استان را در زمينه هاى مختلف 

ارتقا ببخشد.
اســتاندار فرقى ندارد كه از كدام جناح باشــد از هر 
جناحى كه باشد نبايد زود قضاوت شود بايد عملكرد 
او را ديــد و اگر خالف چارچوب بود ازعملكرد ش 

انتقاد شود.
با توجه به دولت اعتدال بايد فردى بر سركار بيايد كه 

در نهايت مردمى باشد و براى مردم خدمت كند .

 مسعود حسامى دبير حزب اعتماد ملى: 
استاندار بايد آگاهى كامل به مسائل اجتماعى و 

جغرافيايى سياسى استان داشته باشد
 درمورد انتخاب اســتاندار معتقدم بايد از شرايط ويژه برخوردار باشد از ديد بنده هر فرد 

تحصيل كرده گزينه مناســب براى استاندارى نيســت بايد فردى كه به عنوان استاندار انتخاب 
مى شود بايد مسائل اجتماعى و جغرافيايى سياسى استان را بشناسد اين كه بداند مردم استان در يك 

ند قشر هستند يا در اقشار مختلف هستند اين كه مردم استان متدين هستند يا در سطح متوسط ديندارى قرار  ر ا د
.بومى بودن ، شناخت كافى از استان ، پاك دستى، مردمى، عدالت ، اقتدار، را مى توان ديگر ويژگى هاى يك استاندر نام برد.

البته اگر امكان داشت بايد از نظر مردم در انتخاب استاندار هم استفاده مى شد.
مهم نيست كه چه كسى بر سر كار آيد اما كسى كه بر سر كار مى آيد و مورد قبول دولت واقع شد بايد مشكالت مردم و استان 

را بشناسد و براى حل آن قدم بردارد نه اين كه به مشكل مردم بيافزايد.
در اين زمينه احزاب نيز بايد كمك كنند حال اگر اســتاندارى انتخاب شــد كه از طيف ما نبود بايد تشويق شود، نبايد از روز اول 
مقابل او ايستاد بايد ببينيم كه نتيجه كار چه مى شود اگر مثبت بود يارى كنيم در غير اين صورت بايد به وى به صورت مصاحبه، 

بيانيه و... تذكر دهيم.

شبنم طهماسبى»
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 
و اصالح آن حواشــى بســيارى را به 
همراه داشــت در حالى كه بسيارى از 
ابراز  طــرح  اين  از  جامعــه  اقشــار 
خوشــحالى و رضايت دارند اما به نظر 
مى رسد مديران سن و سال دار رضايت 

چندانى از اين قانون نداشته باشند.
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى 2

پارلمان  علنى  نشست  در   1397 مرداد 
به  ممنوعيت  قانــون  اصــالح  طرح 
بررســى  را  بازنشســتگان  كارگيرى 
كردنــد و ماده واحده اين طرح را در 
6 شــهريور 1397 در مجلس شوراى 
نظر  به  و  رساندند  تصويب  به  اسالمى 
مى رســد جمع زيادى از استانداران 
بايــد از دولت خارج شــوند و البته 
نيكبخت  ناصر  محمد  شامل  قانون  اين 

استاندار همدان نيز مى شود.
در اين خصوص پيرامون تغيير استاندار 
و اينكه استاندار جديد چه خصوصياتى 

بايد داشته باشد و آيا احزاب بايد دنبال 
اســتاندارى از طيف خودشان هستند با 

دبيران برخى از احزاب اســتان گفتگو 
كرديم كه در ادامه مى خوانيد.



C M

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

سه شنبه  22 آبان ماه 1397  شماره 3335

5

نگاه

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

دانش آموزان بايد حقوق شهروندى را فرا گيرند
 اگر در جامعه افراد يكديگر را آزار مى دهند به اين دليل است كه در دوران مدرسه 
حقوق شــهروندى را تمرين نكرده اند، بايد دانش آموزان با حقوق شــهروندى آشنا 
شوند.به گزارش شبستان، وزير آموزش و پرورش گفت: يكى از رويكردهاى وزارت 

آموزش و پرورش در دولت دوازدهم اهميت به آموزش حقوق شهروندى است.
سيدمحمد بطحايى با انتقاد از روش آموزش و پرورش سنتى افزود: سياست ها متناسب 
با شاخص هاى آموزشى در سطح دانش است و متاسفانه دانش آموزى را موفق دانسته ايم 
كه در مفاهيم دانشــى نمرات بااليى را به دست آورده است.وى با بيان اينكه در آموزش 
و پرورش سنتى دانش آموزان رقابت هاى فردى دارند و جنس آموزش حافظه محورى 
است، بيان كرد: هرچه رتبه هاى باالترى در دروس كسب كنند، موفق تر به نظر مى آيد.

بازار گرم داروها و مكمل هاى تقلبى
 جو روانى ناشى از اعمال تحريم هاى ناعادالنه بر ايران، بازار تقلب و قاچاق را در 

داروها و مكمل هاى تقلبى و قاچاق گرم مى كند.
مديركل آزمايشگاه مرجع سازمان غذا و دارو در گفت و گو با ايرنا افزود: بايد آگاه بود 
كــه داروى خارجى، معجزه نمى كند و در مــواردى، داروهاى ايرانى بهتر و اثربخش تر 
هستند.بهرام دارايى اضافه كرد: تقاضا براى دريافت داروى خارج باعث  مى شود برخى 
سوء استفاده كنندگان دست به تقلب بزنند و داروى خارجى را خارج از سيستم توزيع 
رســمى به دست متقاضيان برســانند.وى افزود: البته ممكن است گاهى دارو و مكمل 
خارجى تقلبى وارد داروخانه ها نيز بشــوند كه با نظارت سازمان جمعآورى مى شوند. 
بنابراين توصيه مى شود مردم حتما دارو و مكمل هاى مورد نياز را داروخانه ها تهيه كنند.

30تا34 ساله ها بيشترين بيمه شدگان تامين اجتماعى 
 تعــداد كل بيمه شــدگان فعال ســازمان تامين اجتماعى درســال96، 13 ميليون 
و411هزارو 119نفر است كه بيشترين تعداد افراد بيمه شده به گروه سنى 34-30 سال 

تعلق دارد كه 21.12 درصد ازبيمه شدگان راشامل مى شود.
به گزارش مهر، بر اســاس اعالم دفتر آمار و محاســبات اقتصادى و اجتماعى 
ســازمان تامين اجتماعى؛ 80 درصد بيمه شدگان را مردان و 20 درصد را زنان 

دهند. مى  تشكيل 
بــر ايــن اســاس كمتريــن تعــداد بيمــه شــده بــه گــروه ســنى 74-70ســال تعلــق 
دارد كــه هشــت صــدم درصــد از كل بيمــه شــدگان فعــال ســنين 15تــا 74 ســال 

را شــامل مــى شــود.

تلگرام هاى فارسى؛ مجاز يا غيرمجاز؟
 نسخه هاى فارسى تلگرام در حالى به فعاليت خود ادامه مى دهند 
كه پس از مهلت داده شــده به آن ها براى بومى سازى كامل، تا امروز 
اظهارنظر رســمى درباره ى ادامه  فعاليت شان يا ممنوعيت آن  اعالم 

نشده است.
به گزارش ايســنا، پس از فيلترينگ مقطعى تلگرام در دى ماه ســال 
گذشــته و ســپس فيلتر دوباره ى آن در  10 ارديبهشت كه تا امروز 
ادامه يافته، در كنار پيام رسان هاى داخلى كه مجال حضور بيش ترى 
يافتند، نســخه هاى داخلى تلگرام كه فيلتر نشــده بودند، برخى از 
كاربران تلگرام را در اين پيام رسان حفظ كردند؛ با اين تفاوت كه در 
تلگرام طاليى و هاتگــرام، برخى از كانال هايى كه در تلگرام اصلى 

وجود داشت نيز فيلتر مى شوند.
درواقع به دليل متن باز بودن تلگرام، اين اپليكيشــن قابليتى دارد كه 
مى توان به راحتى برنامه اى جديد روى آن نوشــت و به نظر مى رسد 
در اين نسخه هاى فارســى كه با استفاده از APIهاى تلگرام نوشته 
شــده اند، هم  چنين قابليتى وجود دارد و اين اپليكيشن ها ابتدا كپى 
پيام هاى شــما را نگه  مى دارند و با انجــام پردازش، آن را به تلگرام 
 مى فرســتند و دليل اعمال مســدوديت برخــى از كانال ها در اين 

پيام رسان ها هم همين است.
در حالى كه تا پيش از فيلتر تلگرام، اين پيام رسان حدودا 40 ميليون 
كاربر داشــت، با گذشــت چند ماه از فيلتر آن، كاربران بين تلگرام 
با فيلترشكن، پيام رسان هاى داخلى و نسخه هاى فارسى شده  تلگرام 
تقسيم شدند. هاتگرام و تلگرام طاليى اگرچه تفاوت هايى با نسخه  
اصلى تلگرام داشــتند و در برخى موارد، مطالبشان از برخى فيلترها 
عبور مى كرد، اما شــايد مهم ترين تفاوتى كه با پيام رسان هاى كامال 

بومى داشتند، حفظ ارتباط با تلگرام اصلى بود.
البته اين موضوع موجب واكنش برخى از مســووالن شد؛ تا جايى 
كه عبدالصمد خرم آبادى - معاون سابق دادستان كل كشور در امور 
فضاى مجازى- نســخه هاى فارســى تلگرام را به جاى پيام رســان، 
فيلترشــكن هايى دانســت كه مانــع از مهاجرت كامــل كاربران به 

پيام رسان هاى بومى شده اند.
ــدون  ــت ب ــاى اينترن ــود: «اعط ــرده ب ــار ك ــاره اظه ــن ب وى در اي
ــر  ــه منظــور دور زدن فيلت ــى ب ــه هاتگــرام و تگــرام طالي ــر ب فيلت
ــرده  ــى وارد ك ــان هاى داخل ــه پيام رس ــختى ب ــه س ــرام ضرب تلگ

اســت.»
ــس  ــادى - رئي ــن فيروزآب ــد ابوالحس ــب ش ــارات موج ــن اظه اي
ــخه ها  ــن نس ــدن اي ــى ش ــازى - از بوم ــاى مج ــى فض ــز مل مرك
ــرام  ــت از هاتگ ــاره حماي ــال درب ــرداد امس ــد. او در م ــر ده خب
ــه سياســت خــروج از  ــدا ك ــان ابت ــود: از هم ــه ب ــرام گفت و طالگ
ــه  ــم ك ــذار، پذيرفتي ــراى دوران گ ــتيم، ب ــرام را داش انحصــار تلگ
تلگرام هــاى نســخه فارســى چنــد ماهــى فعــال باشــد. بــا آخريــن 
ــك  ــه ي ــد ب ــهريور باي ــا 15 ش ــم، ت ــا دادي ــه آن ه ــه ب ــى ك مهلت

ــوند. ــل ش ــى تبدي ــد بوم ــان 100 درص پيام رس
بــا وجود اين، عالالدين بروجردى - عضو كميســيون امنيت ملى و 
سياســت خارجى مجلس - دو روز مانده به موعد مقرر، اظهار كرد: 
آقاى فيروزآبادى، تلگرام طاليى و هاتگرام را جايگزين تلگرام كردند 
كــه 20 ميليون عضو دارد و مســووالن اعالم كردند تلگرام طاليى و 
هاتگرام بدون مانع است. فيلتر تلگرام تصميم ملى بود. البته زمانى كه 
تلگرام چهار ميليون كاربر در ايران داشت، قوه قضاييه بر فيلتر تلگرام 
مصر بود و هشدار داد كه روزى  مى رسد كه نمى توان جلوى اين سير 
را گرفت؛ اين كه سرنوشت و مقدرات كشور را به دست بيگانه بدهيم، 

قطعا نادرست است.
بــا گذشــت دو مــاه از موعــدى كــه بــراى اتمــام فعاليــت 
نســخه هاى فارســى تلگــرام بــا ســرور ايــن پيام رســان داده 
ــه پــس از  ــران (ايســنا) ك ــزارى  دانشــجويان اي ــود، خبرگ شــده ب
ــت  ــان، فعالي ــن پيام رس ــت در اي ــالم ممنوعي ــرام و اع ــر تلگ فيلت
ــه  ــه اين ك ــه ب ــا توج ــود، ب ــرده ب ــف ك ــرام متوق ــود را در تلگ خ
ايــن ممنوعيــت در نســخه هاى فارســى تلگــرام وجــود نــدارد، در 
ــرا  ــار حضــور در پيام رســان هاى داخلــى فعاليــت خــود را اخي كن

ــت. ــرده اس ــاز ك ــخه ها آغ ــن نس در اي
ــه  ــبت ب ــت را نس ــن مزي ــى اي ــرام طالي ــرام و تلگ ــه هاتگ اگرچ
ــا مخاطبــان  پيام رســان هاى داخلــى دارنــد كــه ارتبــاط كاربــر را ب
خــود در تلگــرام حفــظ كننــد، امــا برخى هــم از ايــن اپليكيشــن ها 
ــد و از طــرف ديگــر، شــايد هدفــى  ــر مى كنن ــه فيلترشــكن تعبي ب
كــه بــراى فيلتــر تلگــرام متصــور شــده بودنــد و آن هــم مهاجــرت 
ــى  ــخه هاى فارس ــن نس ــا اي ــود، ب ــى ب ــان هاى داخل ــه پيام رس ب
ــه   ــراى ادام ــه ب ــى ك ــد تصميم ــت باي ــا درنهاي ــود، ام ــق نش محق
ــون  ــه تاكن ــى ك ــود، اتفاق ــالم ش ــده اع ــه ش ــا گرفت ــت آن ه فعالي
ــا هيــچ يــك از ايــن  از طــرف شــوراى عالــى فضــاى مجــازى ي

ــت. ــداده اس ــى رخ ن ــخه هاى داخل نس

كيهان: سرانه مصرف آب تهراني ها 80 ليتر باالتر از ميانگين كشوري 
است

  تهراني ها براي هر مصرفي آزادند!!
جوان: ليست بلند تحريم ها براي پر كردن صفحات بود

 پس از رو بيكارى ليست داده بودن!!
همدان پيام: هالل احمراسدآباد به 45 پاكستانى امداد رسانى كرد 

 پاكستانى ها موندن مهمان نوازى اين ايرانى ها رو چطور جبران 
كنن!!

ابرار ورزشي: جام پريد
 كالغ پرف گنجشك پر، جام پر...

فرصت امروز: مدل مناسب پرداخت يارانه
 سبد كاال درب منازل!!

همدان پيام: ترافيك در همدان فروكش كرد
 شايد به خاطر اينه كه بنزين سهميه اي شد!!
اصالحات: ارتباط دولت با مردم ضعيف است

 چون اينترنت ضعيف شده!!
اقتصادي: آخوندي كانديداي «بهشت» با كارنامه مردودي

 فقط مونده بود بهشت با مردودى ها پر بشه!!
صنعت: گذر آرام ايران ازموج دوم تحريم ها

 موج اول اونقدر سنگين بود كه جاى موج دوم رو هم گرفت!!
ايران ورزشي: شايعه در آزادي: تاج امروز استعفا مي دهد

 حــاال يه بار خانوما وارد آزادى شــدن ببين چطور همه دارن 
استعفا مى دن!!

جام جم: شبيه كدام مقطع تاريخ هستيم؟
 عصر يخبندان!!

شرق: 10 نهاد معاف از ماليات
 حتما باز فاميل بازِى!!

آرمان: احمدي نژاد بايد به طور ويژه مديريت شود
 ببين آخر عاقبت رئيس جمهورامونو!!

خراسان: همه بازداشتي هاي مهريه در خراسان رضوي آزاد شدند
 با اين كار سرى جديد زندانى ها در راهه!!

خودكشى جوان 32 ساله با طناب
 فرمانده انتظامى شهرستان همدان از خودكشى و حلق آويز كردن 

جوان 32 ساله   همدانى خبر داد.
جمشــيد باقرى در گفت وگو با ايسنا، در تشريح اين خبر عنوان كرد: 
روز جمعه 18 آبان گزارشــى مبنى بر خودكشى يك جوان در شهرك 

مدرس شهر همدان داده شد.
وى ادامــه داد: پــس از حضــور عوامــل نيرونــى انتظامــى 
ــد  ــات جس ــام تحقيق ــر و انج ــورد نظ ــل م ــى در مح و آگاه
ــا  ــد ت ــى داده ش ــس آگاه ــل پلي ــاله تحوي ــوان 32 س ــن ج اي
ــن  ــى اي ــت خودكش ــش عل ــراى پيداي ــترى ب ــى هاى بيش بررس

ــرد. ــورت گي ــوان ص ج
باقرى اظهار كرد: خانواده اين جوان پس از حضور در خانه و با ديدن 
فرزند خود در طناب دار به پليس گزارش دادند و به محض گزارش 

عوامل انتظامى در صحنه حضور يافتند.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان در پايان خاطرنشان كرد: تا كنون 
علت و انگيزه اين جوان 32 ســاله براى خودكشــى مشخص نشده 
و تحقيقات الزم براى يافتن علت توســط پليس آگاهى ادامه خواهد 

داشت.

دستگيرى سارق اماكن خصوصى 
و كشف 5 فقره سرقت در بهار

 فرمانــده انتظامــى شهرســتان بهــار از دســتگيرى ســارق اماكــن 
خصوصــى و كشــف 5 فقــره انــواع ســرقت در ايــن شهرســتان خبر 

داد.
ــى  ــان انتظام ــرد: كاركن ــوان ك ــورى عن ــى ن ــزارش ، بزرگعل ــه گ ب
ــا اجــراى طــرح هــاى ارتقــاء  و پليــس آگاهــى شهرســتان بهــار ب
ــتگيرى  ــه دس ــق ب ــارقان، موف ــا س ــارزه ب ــى در مب ــت اجتماع امني

ــدند. ــار ش ــتان به ــن خصوصــى در شهرس ــارق اماك س
وى افــزود: بــا انجــام اقدامــات تخصصــى تعــداد 5 فقــره ســرقت 

اماكــن خصوصــى در شهرســتان بهــار كشــف شــد.
نــورى عنــوان كــرد: ســارق دســتگير شــده مرتبــط بــا ايــن پرونــده 

هــا بــه مرجــع قضائــى اعــزام شــد.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان بهــار عنــوان كــرد: مــردم بايــد بــا بــاال 
ــردن ضريــب امنيتــى اماكــن خصوصــى و اســتفاده از تجهيــزات  ب
ــاظ  ــب حف ــته، نص ــن مداربس ــم از دوربي ــده اع ــى و بازدارن ايمن
ــورآالت  ــول و زي ــدارى پ ــدم نگه ــرقت، ع ــاى ضــد س و درب ه
ــى نهايــت  ــكات امنيت ــزل و رعايــت ســاير ن ــاال در من در حجــم ب

ــا پليــس داشــته باشــند. همــكارى را ب

ورود دانشگاه فنى وحرفه اى به گارگاهى شدن 
برنامه هاى درسى دانش آموزان

 رئيس دانشگاه فنى و حرفه اى با بيان اينكه اين دانشگاه در زمينه عملياتى و گارگاهى 
شدن برنامه هاى درسى دانش آموزان ورود كرده است، تصريح كرد: برنامه هاى درسى بايد 

طورى باشد تا پس از آموزش بتواند منشأ درآمد براى جوانان باشد .
به گزارش ايسنا، ابراهيم صالحى عمران، گفت: مهارت آموزى بايد از آموزش و پرورش 
آغاز شــود و از اهداف دانش آموزان باشد.وى به وضعيت كشورهاى پيشرفته در زمينه 
مهارت آموزى دانش آموزان اشــاره كرد و افزود: در كشورهاى توسعه يافته 80 درصد از 

دانش آموزان وارد بازار كار مى شوند و تنها 20 درصد به دانشگاه ها مى روند .
رئيس دانشــگاه فنى و حرفه اى كشور، تشويق دانش آموزان به مهارت آموزى را نيازمند 
گفتمــان اجتماعى ملى خواند و بيان كرد: تحقق امر مذكور طلب مى كند در برنامه هاى 

درسى تغيير اساسى ايجاد كنيم تا عملياتى و كارگاهى شود.

دارويى جديد براى رهايى از آفت دهان در 20 ثانيه
 يكى از شــركت هاى دانش بنيان موفق به ساخت ژلى جديد براى درمان آفت دهان 

در 20 ثانيه شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛اين دارو يا ژل در يك سرنگ قرار گرفته است و مى 

توانند آفت دهانى را از بين ببرد آن را التيام ببخشد.
بــراى از بيــن بــردن آفــت دهــان كافيســت ســر ســرنگ را بــاز كنيــد و يــك قطــره 
از آن را روى يــك گــوش پــاك كــن قــرار دهيــد؛  ســپس گــوش پــاك كــن را روى 
آفــت دهانــى بــه مــدت 20 ثانيــه قــرار دهيــد تــا در هميــن مــدت زمــان كوتــاه آفــت 

دهانــى از بيــن بــرود.
در گذشــته بــراى از بيــن بــردن آفــت دهــان از ژل هــاى ديگــرى اســتفاده مى شــد 
كــه البتــه آنهــا تاثيرگــذارى ايــن داروى دانــش بنيــان را نداشــتند امــا بــه كمــك ايــن 
ژلــه جديــد كــه در شــركت هــاى دانــش بنيــان ســاخته شــده اســت در مــدت زمانــى 

كوتــاه ايــن ضايعــه دهانــى از بيــن مــى رود.

خبر خوش براى بيماران خاص
 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت از افتتاح 83 مركز 

جامع خدمات بيماران خاص خبر داد.
مهدى شــادنوش در گفت وگو با سالمت نيوز، از افتتاح حدود 83 مركز جامع خدمات 
بيماران خاص در 59 دانشــگاه علوم پزشكى به زودى خبر داد و گفت: به زودى شبكه 

مراكز جامع بيماران خاص در كشور و در 59 دانشگاه علوم پزشكى ايجاد مى شوند.
وى افزود: در حال حاضر اين مراكز آماده و تجهيز شــده اند و به زودى با حضور وزير 
بهداشــت به صورت متمركز در كل كشور افتتاح مى شوند و به سمتى مى رويم كه همه 
بيماران خاص بتوانند همه خدمات مورد نيازشان را در اين مراكز دريافت كنند.شادنوش 
تاكيد كرد كه در اين مراكز پنج خدمت اصلى بيماران خاص شامل معاينه، تحويل دارو، 
تزريق، دندان پزشــكى و توانبخشــى ديده شــده و بيماران مى توانند اين خدمات را به 
صورت متمركز دريافت كنند. اين اقدام از پراكندگى و مراجعه بيماران به مراكز مختلف 
جلوگيرى مى كند و نظارت و حمايت ما هم از بيماران راحت تر و بهتر هم انجام مى شود. 

حامد صيفى »
 پدر، مادر و آغوش گرم يك خانواده. 

اين شايد نريختنى ترين ديوار دنيا باشد؛ اما نه 
هميشه! آن شب كابوس وار و در شهرهايى 
كه سال ها زير توپ و موشك نريخته بودند، 
انگار هيچ چيز جلودار زلزله اى كه فقط فكر 
كردن به ريشترش لرزه بر اندام مى انداخت، 

نبود.
 21:48 دقيقــه 21 آبان مــاه 96 قرار بود در 
چشم برهم زدنى همه چيز بشكند، فرو بريزد 

و آوار شود. 
آن شب رعب انگيز، آســماِن شيله خود به 
اندازه كافى خوفناك و غيرقابل تحمل بود. 
انگار بايد خون مى باريد، انگار بايد هم آواز 
مى شد با آه دل پدر خانواده كه نريختنى ترين 
ديوار دنيــا بود و آن شــب ريخت و بايد 
هم ناله مى شد با شــيون مادر خانواده اى كه 
على الدوام غرور مادرانه داشــت و آن شب 
نه! آن شــب پدران و مــادران زيادى مرگ  
پاره هاى تن را پذيرفتند اما پيدا بود كه اين 
درد بزرگ، تمام استخوان هايشان را فرسوده 

خواهد كرد!
پس آن شــب حزين و ناگوار، آنكه رفت، 
رفت. اما آنكه بازمانده زلزله ترســناك 21
آبــان لقب گرفت، فقط درد كشــيد، غصه 
خــورد، بغض كرد، اشــك ريخت و تمام 
اين هــا روحــش را به آتش كشــيد! پس 
از 21 آبــان، حتى دوبــاره لبخند زدن هم 
دل مى خواســت كه خيلى ها در ســرزمين 

ماتم ديده مان نداشتند!
فرداى آن شب دردناك، وقتى خورشيد 
بر شــهرى كه از آن ديگر فقط خاطرات 
باقى مانده بود، تابيــد، تنها كافى بود تا 
هشــتگ زلزله يا كرمانشاه را در فضاى 
مجازى جست وجو كنيم. عكس ها خود 
به اندازه يك كتاب عريض وطويل حرف 
داشــتند: مادرى كه با بهت مقابل خانه 
ويران شده خود نشســته بود، پدرى كه 

بــاالى جنــازه فرزندش كمر شكســته 
بود، كودكانى كه وقت كودكى شــان بود 
و در ايــن مصيبت حتى يــاراى زمزمه 
هم نداشــتند، جوانى كه از زير آوار به 
تنهايى ســه جنــازه را از يــك خانواده 
بيــرون كشــيده بــود و از اين دســت 
نمى توانست  هركسى  كه  ناگوار  تصاوير 

چشمانش را به ديدنشان قرض بدهد.
خانه هاشــان ويران شــده بود، اما افسوس 
بزرگ تــر وقتى بود كه رنگــى از آبادى در 
دل هايشــان هم نبود. صداى زنى جوان كه 
مويه مى كرد و ضجــه مى زد و نواى غمبار 
مردى كه مى گفت "اين جا يك پتو هم براى 
خردسالم نيست"، كافى بود تا دل يك ايران 

هم به اندازه خودش بشكند!
روى صورت زنان راست قامت كردزبانمان 
كه پيشــتر بــراى جنگ و ســرافرازى در 
آن دوران تفاخر داشــتند، آن شــب جاى 
پنجه هاى خسته از هولناك ترين اتفاق سال 
نقش بسته بود، اما به خوبى مى دانستند كه از 
فردا بايد فصل جديدى از زندگى محزون و 

مضطرب خود را ورق بزنند، روزگارى پر از 
كشمكش و چالش! 

حاال 365 روز از آن شب فراموش نشدنى 
گذشته و براى ما آدم ها كه "فراموشى"يك 
خصلت انكارناپذيرمان است، سرپل ذهاب 
انگار همانى اســت كه بود. انگار يادمان 
رفتــه كه فقــط در يك فقــره از اتفاقات 
هولناك شــب تلــخ زلزلــه و در منطقه 
فوالدى ســرپل ذهاب، جان 43 نفر گرفته 
شــد! انگار يادمان رفته تصوير ويران شده 
منزل "دايى احمد" را كه آن شــب 11 نفر 

از بستگانش را از دست داد. 
انــگار فراموش كرديم عكس جشــن تولد 
دختر "شاطر ابراهيم" را كه آن شب همگى 
اقوام دورهــم و به همين بهانه جمع بودند، 
اما افســوس كه فاصله "آمدن" به اين دنياى 
پرســوءتفاهم كه اتفاقاتــش همچون يك 
تراژدى غمبار است با "رفتن" از آن فقط به 

يك مو بند است.
يكى نوشــته بود: زلزله عمودى است براى 
باالبردن يكسرى افراد و ناودانى است براى 

زمين زدن برخى ديگر. خيلى ها از اين عمود 
باال رفتند و بدون هيچ چشمداشــتى، هنوز 
كه هنوز اســت هرآنچه دارنــد صادقانه و 
بى منت در طبــق اخالص مى گذارند و اين 
همان ســخن گرانقدر پيامبر مهربانى هاست 
كه فرمــود: خداوند كمك بــه اندوهگين 
و ياري خــواه را دوســت دارد. برخى نيز 
در اين روزگار عجيــب و در قصه پرغصه 
ســرپل ذهاب و ازگلــه و ... آنچنان زمين 
خوردند كه صحبت درباره اش، مجالى ديگر 

مى طلبد.
و مخلــص كالم اينكــه شــايد مــا يك 
"عذرخواهى" به ســبب كم كارى خود پس 
از گذشت يك ســال از آن شب تاريخى به 
هموطنان مان بدهكاريم. اما شايد اين جمله، 
برگ سبزى باشد به جبران سهل انگارى هاى 
افــراد فراموش كار در قبال مــردم زلزله زده 

استان كرمانشاه: 
*"لــه يه كتر دورين دلمان الى يه كه" : "از 
همديگر دور هستيم اما دل هايمان پيش هم 

است."

له يه كتر دورين دلمان الى يه كه

365 روز پس از واقعه

 مديريــت حضور زوجيــن در فضاى 
مجازى بيش از ساير گروه ها حائز اهميت 
اســت و زن و شوهر نبايد به هيچ وجه از 

توجه و پرداختن به آن غفلت كنند.
اســتفاده از اينترنت، حضــور در فضاى 
مجازى و تغيير و گسترش راه هاى ارتباطى 
در جامعه كنونى، انجام بســيارى از امور 
افــراد در جايگاه هاى مختلف را تســريع 
بخشــيده و راحتى و آسايش را براى آن ها 

به دنبال داشته است.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
مزاياى بهره مندى از خدمات نوين جامعه 
مدرن امروز بر هيچ كس پوشيده نيست و 
پيشرفت بشر مديون استفاده از اين خدمات 
است و كمتر كسى را مى توان پيدا كرد كه 
از تكنولوژى هاى جديد روز دنيا اســتفاده 

نكند.
در كنار فوايد گســترش خدمات ارتباطى 
ميــان افراد به ويژه ارتبــاط آن ها از طريق 
شــبكه هاى اجتماعــى، متاســفانه بايد به 
گسســت روابط عاطفى افراد هم به عنوان 
يك معضل جدى اشــاره كرد و در شرايط 
فعلى نمونه هاى بسيارى را در اطرافيان دور 

و نزديك مشاهده كرد و نام برد.
 طــالق عاطفى، معضــل پنهان 

خانواده هاى امروز!
موضوع مديريت حضور زوجين در فضاى 
مجازى مثل ساير گروه ها و البته به مراتب 

بيشــتر، حائز اهميت است و زن و شوهر 
نبايــد به هيچ عذر و بهانــه اى از توجه و 
پرداختن به آن غفلت كنند چرا كه تخلفات 
فضاى مجازى رو به گســترش است و در 
اين ارتباط زنانم بيشترين آسيب را مى بينند.
بهروز رجبى، روانشناس و مشاور خانواده 
دربــاره تاثير حضور زوجيــن در فضاى 
مجازى معتقد اســت: زن و شوهر به ويژه 
زوج هاى جــوان بايد در وهله نخســت 
بيشــترين زمان خــود پــس از پايان كار 
روزانه را به يكديگر اختصاص داده و براى 

حضور در كنار يكديگر صرف كنند.
وى در ادامــه تصريح كرد: على رغم اينكه 
نمى توان از ميــزان وقوع طالق عاطفى در 
ميــان زوجين، آمار دقيقــى اعالم كرد، اما 
با توجه به شــواهد موجــود در جامعه و 
مراجعه زوجين ناراضى از شرايط زندگى 
خود به مشاوران خانواده، مى توان گفت كه 
اين معضل اجتماعى به نوعى يك معضل 
پنهان است كه متاســفانه با عميق تر شدن 
آن بــه طالق رســمى و در نهايت جدايى 
زوجين از يكديگر منجر شده و البته با عدم 
مديريت زوجين درباره زمان حضورشــان 
در فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى 

تشديد خواهد شد.
اين مشــاور خانواده همچنين اضافه كرد: 
تقريبــا مى توان گفت كه بهره مند نشــدن 
از تبادل اطالعــات و پيام هاى مختلف در 
فضاى مجازى و عدم بهره مندى از مطالبى 
كه در قالب پيام هاى مختلف در اين محيط 
ميان افراد مختلف دست به دست مى شود، 
امرى نشــدنى اســت و هر يك از افراد با 
وجود جايگاه هاى شغلى متفاوت به نحوى 

با اين فضا سر و كار دارند.
رجبى تاكيد كرد: موضوع مديريت حضور 
زوجين در فضاى مجازى مثل ساير گروه ها 
و البته به مراتب بيشتر، حائز اهميت است 
و تنها خود زن و شوهر مى توانند با انجام 
يك برنامه  ريزى مناســب زندگى مشترك 
خود را از معضــل "طالق عاطفى" نجات 

داده و آن را حفظ كنند.
وى تصريح كرد: طالق عاطفى پيامد حضور 
مستمر و بى برنامه  در فضاى مجازى است كه 
برخى از زوجين ندانسته بر آن دامن مى  زنند 
و اختالفات كوچك و بزرگى را در زندگى 
مشــترك خود ايجاد كرده و در برخى موارد 
تصميم به طالق رســمى مى گيرند و در اين 
ميان اگر فرزندى هم وجود داشــته باشــد، 

سرنوشت او نيز با ابهام و مخاطرات بسيارى 
همراه خواهد شد.

اين مشــاور خانــواده تاكيد كــرد: طالق 
عاطفــى عــالوه بــر زوجيــن، فرزندان 
خانواده را نيز تحــت تاثير قرار مى دهد و 
گوشه گيرى، انزوا و همچنين در برخى از 
موارد خشونت و پرخاشگرى از پيامدهاى 
اين معضل است كه در ظاهر به طور پنهانى 
رخ مى دهد. زن و شــوهر در كنار وظيفه 
زوجيتــى كه بر عهده دارنــد، بايد وظيفه 
پدرى و مادرى خود را هم مدنظر داشــته 
باشــند و كودكان خــود را قربانى ندانم 
كارى و گشــت و گذار در فضاى مجازى 

و شبكه هاى اجتماعى نكنند.
300 تخلــف در حــوزه فضاى 

مجازى در همدان 
در همين ارتباط كافى است به آمارى كه از 
ســوى فرمانده انتظامى استان همدان آمده 
است اســتناد كنيم كه وى مى گويد: 300

فقره پرونده تخلــف در فضاى مجازى و 
شبكه هاى اجتماعى تشكيل شده است.

بخشــعلى كامرانى صالح اظهار داشت: طبق 
بررســى هاى صورت گرفته جرائم اخالقى 
بيشترين ميزان تخلف در فضاى مجازى را 
تشكيل مى دهد.برخى افراد با فرض داشتن 
هويت پنهان در شبكه هاى اجتماعى اقدام به 
ارتكاب جرم مى كنند در حاليكه اين دست 

تخلف ها به آسانى قابل ردگيرى هستند.

افزايش طالق عاطفى
 پيامد فضاى مجازى!
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ماجراى توزيع كارت انرژى چيست؟
ــا هــدف مديريــت مصــرف   مدتــى اســت كــه موضــوع توزيــع كارت انــرژى ب
ــووالن  ــاى مس ــن صحبت ه ــى بي ــن تضادهاي ــن بي ــا در اي ــده، ام ــرح ش ــرق مط ب

ــرده اســت. ــن طــرح را مبهــم ك ــده اي ــه آين وجــود دارد ك
ــوى داوود  ــرژى از س ــع كارت ان ــوع توزي ــار موض ــن ب ــراى اولي ــش ب ــدى پي چن
فرخــزاد، رئيــس هيــات مديــره شــركت مديريــت شــبكه بــرق ايــران مطــرح شــد 
ــه منظــور مديريــت  ــرژى ب ــع كارت ان ــده توزي ــه اي ــرد ك ــا اعــالم ك و وى صراحت
مصــرف در بيــن مشــتركان داده شــده كــه اگــر مــورد تاييــد مجلــس قــرار گيــرد، 

ــه اجــرا خواهــد شــد. وارد مرحل

ــن  ــك اي ــى ش ــت: ب ــرژى گف ــع كارت ان ــرح توزي ــات ط وى در خصــوص جزئي
مســئله ابعــاد مختلفــى دارد كــه بايــد از جنبه هــاى گوناگــون مــورد ارزيابــى قــرار 
گيــرد، امــا همانطــور كــه كارت ســوخت در بيــن شــهروندان توزيــع و موجــب شــد 
كــه ميــزان مصــرف كنتــرل شــده باشــد قصــد داريــم كــه بــا توزيــع كارت انــرژى 

نيــز ميــزان مصــرف بــرق را مديريــت كنيــم.
ايــده اى كــه شــايد اجــرا و عملــى كــردن آن كمــى دور از ذهــن باشــد امــا 
محمودرضــا حقى فــام، ســخنگوى صنعــت بــرق كشــور نيــز روى آن صحــه 
ــدور كارت  ــا»، «ص ــه ه ــالح تعرف ــوى «اص ــه الگ ــه س ــرد ك ــالم ك ــت و اع گذاش
ــراى اصــالح  ــرو ب ــرات پله هــاى مصرفــى» پيشــنهادهاى وزارت ني ــرژى» و «تغيي ان

مصــرف بــرق اســت و يكــى از ايــن ســه روش بــراى مديريــت مصــرف ســال آينــده 
ــد. ــد ش ــال خواه انتخــاب و اعم

اين در شرايطى است كه به تازگى محسن بختيار، معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزى و 
اقتصادى به ايسنا گفت: در وزارت نيرو موضوعى تحت عنوان كارت انرژى مطرح نشده 

و بنده گمان نمى كنم كه اين مساله در وزارت نيرو عنوان شده باشد.
ايــده توزيــع كارت انــرژى شــايد بتوانــد تاثيــرات مثبتــى را بــه دنبــال داشــته باشــد، 
ــه هميــن دليــل انتظــار  ــه نظــر مى رســد كــه مشــكالت آن نيــز كــم نباشــد ب امــا ب
مــى رود كــه ايــن طــرح از جهــات مختلــف مــورد ارزيابــى قــرار گيــرد و پــس از 

آن وارد مرحلــه اجــرا شــود.

بازار

خبر كوتاه

ثبات قيمت ها در بازار گل
مردم بيشتر "رز" مى خواهند

 رئيس اتحاديه فروشندگان گل از ثبات قيمت ها در اين بازار خبر 
داده و اظهار كرد كه بيشــترين تقاضا در ايــن بازار مربوط به گل رز 

است.
اكبر شــاهرخى در رابطــه با وضعيت بازار گل گفــت: قيمت لوازم 
مصرفى در بازار گل همچون اسفنج، سبد و روبان با افزايش حدودا 3 

برابرى همراه بوده است.
رئيس اتحاديه فروشــندگان گل با تاكيد بر اين كه قيمت گل افزايش 
نيافته اســت، افزود: قيمت گل با توجه به ميزان عرضه و تقاضا تعيين 
مى شــود و به واســطه كاهش تقاضا در ماه محرم و صفر، قيمت گل 

افت كرده بود.
وى از عدم صادرات گل خبر داد و به ايسنا گفت: شرايط آب و هوايى 
كشور به گونه اى است كه توليد هر نوع گلى در ايران امكان پذير است 
اما براى دستيابى به صادرات بايد دولت از فرآيند توليد حمايت كند. 
در حــال حاضر مواد مصرفــى در توليد گل همچون كود و خاك كه 

تماما وارد مى شود، با رشد قيمت بسيارى مواجه شده است.
شاهرخى بيان كرد: ميزان توليد فعلى گل در كشور تنها جوابگوى نياز 
بازار داخل است و توليدكنندگان به سمت توليد صادرات محور سوق 
پيدا نكرده اند و اين موارد در حالى مطرح مى شود كه به واسطه هزينه 
باالى حمل ونقل و عــدم برنامه ريزى منظم در حمل ونقل هوايى بار، 
مشتريان خارجى آنچنان عالقه اى به خريد از بازار ايران ندارند. به طور 
مثال از كشور روسيه در ماه هاى گذشته خريد گل صورت گرفت اما 

به دليل مشكالت پروازى، اين خريدها ادامه دار نبود.
وى در واكنــش به اين موضوع كه چرا بازار گل ايران محدود به چند 
مدل گل خاص شده اســت و در فروش تنوع آنچنانى وجود ندارد، 
اظهار كرد: تنوع گل در توليد وجود دارد اما مشتريان به دنبال تنها چند 

مدل گل همچون رز هستند.
رئيس اتحاديه فروشندگان گل با اشاره به اين كه گلدان به كشورهاى 
همســايه صادر مى شــود، بيان كرد: حجم اعظم تقاضا در بازار گل، 
معطوف به دســته گل است و اين در حالى است كه با افزايش قيمت 
دالر نرخ بذر گل هاى گلدانى با رشد قابل توجهى روبرو شده است.

برنامه دولت براى ترانزيت و حمل ونقل 
بين المللى

ايسنا: معاون وزير راه و شهرسازى گفت: اگر مى خواهيم حمل ونقل 
را اقتصادى كنيم و با دنياى بيرون ارتباط داشــته باشيم، بايد راه حلى 
براى روان ســازى ترانزيت در كشور بيابيم. عبدالهشام حسن نيا عنوان 
كرد: ايران با داشتن حدود 340 هزار ناوگان و همسايگان مختلف در 
اطراف كشور، وجود كريدور شرق به غرب و دسترسى به آبهاى گرم 

از موقعيت ذاتى خوبى براى ترانزيت برخوردار است.

مشاغل خدماتى روز به روز جذاب تر 
مى شوند

تابناك: بررسى هاى آمارى نشــان مى دهد كه سهم اشتغال در بخش 
خدمات در تابســتان امســال به مرز 50 درصد رسيده كه از افزايش 
تعداد شــاغالن اين بخش نســبت به دو بخش صنعت و كشاورزى 

حكايت دارد.
نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار در تابستان 1397 بيانگر آن است كه 
تعداد شاغالن در اين فصل نسبت به فصل گذشته (بهار 1397) 109

هزار و 34 نفر كاهش و نســبت به فصل مشابه سال گذشته (تابستان 
1396) 158 هزار و 123 نفر افزايش يافته است.

واردات گوشى تلفن همراه 43 درصد
 بيشتر شد

گمرك ايران: واردات گوشــى تلفن همراه بــا افزايش 43 درصدى 
نسبت به سال گذشته به بيش از يك ميليون و 700 هزار دستگاه رسيده 
اســت. در هفت ماهه سال جارى تعداد يك ميليون و 737 هزار و 475 
دستگاه گوشى تلفن همراه به ارزش 265 ميليون و 963 هزار دالر وارد 
كشورمان شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 28 

درصد و از حيث ارزش 43 درصد افزايش را نشان مى دهد.

به مناسبت هفته كارآفريني
عوامل اصلى موفقيت يك كسب و كار خانگى

 امروزه تقاضا براى كسب و كارهاى خانگى بسيار زياد شده است. 
افزايش تعداد كســانى كه مى خواهند در خانه كار كنند فزونى گرفته 
زيرا آنها يا نيازمند درآمد بيشترند يا اينكه مى خواهند به استقالل مالى 
برسند. البته بســيارى افراد دچار مشكل مى شوند زيرا رؤياهاى آنان 

به حقيقت نمى پيوندد. در اينجا چه نكاتى را بايد مد نظر داشت؟
از ادعاهاى غير واقعى حذر كنيد! همه مى دانند كه ادعاهايى همچون 
«4 دالر ســرمايه گذارى كنيد، يك ميليون دالر ســود ببريد»، يا «اين 
ايميل را براى پنج نفر از دوســتانم فرستاده ام و در عرض چند هفته 
80000 دالر درآمد به دست آوردم» يا حتى «در عرض يك هفته 1/5 
ميليون دالر درآمد كسب كنيد»، همگى كذب هستند. اين ادعاها شما 
را به هيچ كجا نمى برند. در اكثر كشــورها، ارسال اين گونه پيامهاى 
دروغ جرم اســت ضمن اينكه دوستان اعتمادشان را به شما از دست 

خواهند داد.
براى خود يك نام مناســب و يك وب ســايت مناسب ايجاد كنيد. 
انبوهى ازكســب و كارهاى خانگى الكترونيــك وجود دارند كه مى 
توانيد از طريق وب ســايتها با آنها آشنا شويد. به افراد تازه وارد گفته 
مى شــود كه مى توانند خدماتشــان را بازاريابى كنند و اين در حالى 
اســت كه به دانش خاصى هم نياز نيست. اينها عاليمى جذاب براى 
آغاز كســب و كار خانگى شما هستند. مهارتهاى الزم را كسب كنيد! 
هر چه انجام دهيد، الزامى اســت كه مهارتهاى الزم را در اين حوزه 

كسب كنيد. 
هزينه هايتان را محدود كنيد! پول زيادى را صرف اين كار نكنيد. 

بازاريابى چند سطحى يا (MLM) مى تواند هم يك فرصت عالى و 
هم يك دام باشــد باشــد. اينترنت اين فرصت را به شما مى دهد كه 

بدون صرف پول، چندين طرح و برنامه  خود را با هم تركيب كنيد. 
بهترين شــرايط را براى خود بيابيد. بايد بهترين بازار را براى كسب و 

كار خانگى خود پيدا كنيد. 
1010 نكته براى انتخاب يك كسب و كار خانگى نكته براى انتخاب يك كسب و كار خانگى

شــما تصميم گرفتيد و مى خواهيد يك تجارت شخصى به هر دليل 
شخصى داشته باشيد شايد شــما بخواهيد از نظر مالى مستقل شويد 
و يــا رئيس خودتان باشــيد و يا هر زمانى كه خواســتيد كار كنيد و 
شايد و فقط شايد بخواهيد در سن 35 سالگى به عنوان مولتى ميلياردر 
بازنشســته شويد اما آيا شما مى دانيد براى شروع يك فعاليت تجارى 
از كجا بايد شــروع كرد، انتخاب نوع درست فعاليت تجارى براى هر 

كارآفرين تازه كارى يك فرآيند سخت است. 
ايده هاى خوب به نظر مى رســد فراوان باشــد، روزنامه هايى كه پر از 
داستان هايى است راجع به نوجوانانى كه به مراحل بااليى از نظر مالى 
رســيدند تنها و به سادگى با درك درســت مفهوم تجارت. متأسفانه 
نمونه فعاليت اقتصادى مشابه آنها نيز به طور كامل گير شما نمى افتد 
در پايين 10 نكته براى انتخاب يك فعاليت خانگى براى شما عرضه 

شده است:
1- در عــوض انتخــاب اولين فعاليتى كه به ذهنتان مى رســد وقت 
بيشترى را صرف كشف اختيارات معامله كنيد. ايده ها و نظرات ساير 
فعاليت هاى تجارى را نيز مورد بررسى قرار دهيد. كتاب هايى را مطالعه 
كنيد كه نظراتى براى شــما در مورد فعاليت هاى تجارى خانگى و يا 
فعاليت هاى كوچك فراهم كند. همچنين مجله ها و مقاله هاى اقتصادى 
را در مورد چيزهاى باب و مد روز و تقاضاهاى داد و ســتد در بازار 

بخوانيد. 
2- كشــف كردن اين مطلب كه كدام نــوع فعاليت اقتصادى گيرايى 
و جذابيت بيشــترى براى شــما دارد. اهداف، عاليق، خواســته ها و 
ظرفيت هاى خود را تعيين كنيد شما مى توانيد شيفتگى و عاليق خود 
را به ســمتى مناسب ســوق دهيد حتى مثًال با ساختن نوعى كوچك 
از كفش هــاى مينياتورى و يا مهارت و خبرگــى خود را در طراحى 

گرافيكى به عنوان يك كارآفرين تازه كار، به كار ببنديد. 
3- فعاليت هايــى را انتخاب كنيد كه به خوبى از تفكر ســوددهى و 
منفعت بتواند شــما را شخصاً راضى كند شــما زمانى كه در حالت 
هيجان از انجام يك كار ســرگرمى مانند و يا هنرى قرار گرفتيد آن را 

بالقوه به عنوان يك فعاليت اقتصادى در نظر بگيريد.
4- شــما به يك منشــى جهت برآورد ميزان موفقيت فعاليت تان نيز 
احتياج پيدا خواهيد كرد. همچنين موشكافى داد و ستد انجام شده و 
هدايت زمان تســاوى دخل و خرج با برآورد هزينه هاى مالى اوليه و 
همچنين سود سهامى كه عايدتان مى شود از وظايف اوليه و نياز شما 

محسوب مى شود. 
5- طرحــى را پياده كنيد كه محدوده و فضاى خانگى شــما از نظر 
فضاى اشــغالى مناسب فعاليت شما باشد. به خاطر داشته باشيد شما 
فعاليتى را در خانه آغاز كرديد كه هزينه هاى خودتان را سرشكن كنيد. 
6- مطمئن شــويد فعاليت تان داراى ضريب ايمنى بااليى باشد به ويژه 
اگر فرزند كوچك در خانه داريد اين مورد بسيار ضرورى و ويژه است. 
7- نوع پوشــش بيمه اى را كه براى فعاليت تجارتى مورد نياز است 
را با عامل شــركت بيمه بررسى كنيد. اين بسيار خوب است تا خطر 

سرمايه گذارى روى فعاليت تان و جلوگيرى از آن را تعيين كنيد. 
8- از طبقه بنــدى و نوع قوانين و فرامين موجود حقوقى در محدوده 
خود مطمئن شــويد. با شهردارى و يا ســازمان برنامه ريزى مالقاتى 
داشته باشيد و آگاه شويد كه آيا آنها از انتخاب منطقه اى خاص جهت 
فعاليت تان جلوگيرى نخواهند كرد. هيچ گاه شما نمى خواهيد پس از 
آنكــه خيلى هزينه صرف دكور و تجهيــزات فعاليت خود كرديد كه 
از شهردارى بيايند و از شــما درباره نوع فعاليتى كه غيرقانونى است 

سؤاالتى بكنند.
9- فعاليتى را انتخاب كنيد كه از نظر ســازماندهى و شخصيت سازى 
كامًال مطابق شئونات خانوادگى شما باشد. شما فعاليتى را بايد انتخاب 

كنيد كه از نظر زمانبندى كامًال مناسب خانواده تان باشد. 
 10- اعضــاى خانواده تان را نيز درگير فعاليت تان كنيد و يك محيط 
شــاد را براى رســيدن موفقيت با يكديگر ايجاد كنيد. هر كار كه در 
خانه انجام شود روياهاى الحاق اداره و خانه را به حقيقت مى پيوندد. 

كارت دانشجويي عليرضا قاسمي فرزند علي محمد به 
شماره ملي 4490263155 رشته مهندسي عمران مقطع 
ارشد گرايش سازه دانشگاه بوعلي سينا همدان به شماره 

دانشجويي 9533168008 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي فرزانه حسن زاده فرزند قربان علي 
به شماره ملي 3875677056 رشته مترجمي زبان 
انگليسي دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 
9112274012 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

كارت دانشجويي محمد راموز فرزند سعيد به شماره ملي 
3810342874 رشته مهندسي عمران دانشگاه بوعلي 
سينا همدان به شماره دانشجويي 9312980008 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي غزل صدفي زاده فرزند علي به شماره 
ملي 3860927337 رشته مترجمي زبان انگليسي 
دانشگاه بوعلي به شماره دانشجويي 9432274016 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آدرسنمايندگي متعهدشهراستانرديف
همدان، بلوار كرمانشاه، مهدي بيگلريهمدانهمدان1

تقاطع ميدان بار

روابط عمومي

اطالعيه گروه 
خودروسازي سايپا  

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

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

رابطه حقوقي و قراردادي با اين شركت ندارد.

 دو روز پيــش علــى نوبخــت، عضو 
كميســيون بهداشــت و درمــان مجلــس 
شــوراى اســالمى از كمبود دارو در آينده 
خبــر داده اســت. اين در حالي اســت كه 
پيش از اين رئيس دانشــگاه علوم پزشكي 
و خدمات درماني اســتان همــدان هم به 
همدان پيــام گفته بود كــه در حال حاضر 
كشــور با كمبود داروهاي خارجي و برخي 
گزارش هاي  است.  مواجه  داخلي  داروهاي 
مردمي نشــان مي دهد كه حداقل در 2 ماه 
اخير برخي داروهاي مهــم كه جان برخي 
بيماران به مصرف آنها بسته است با كمبود 
و جيره بنــدي مواجه اســت. ايــن داروها 
اغلــب جايگزين ايراني ندارنــد و بيماران 
و خانواده ها را با مشــكالت و نگراني هاي 
عمده مواجه كرده اســت. بســياري از آنها 
حتي به دنبال اين هســتند كه داروهاي خود 
را به طور شخصي از خارج به داخل منتقل 
كنند و يا از طريق پســت توسط اقوام مقيم 
خارج از كشور داروهاي كمياب و ناياب را 

دريافت كنند.
با وجــود چنين شــرايطي اكنــون، عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى به ايسنا اعالم كرده كه ممكن است 
در آينده به طور نســبى تعداد بيشــترى از 
داروها در كشــور كاهش يابد كه اين هزينه 

ايستادگى ماست. 
به گفته على نوبخت، ممكن اســت برخى 
از داروهــا بــه صورت محــدود به برخى 
داروخانه ها براى پخش داده شود كه بايد به 

مردم اطالع رسانى شود. 
در زمستان ســال 96 يعقوب شــيويارى، 
عضوهيات رئيســه كميســيون بهداشــت 

مجلس نســبت به خطر بحران كمبود دارو 
و تجهيزات پزشكى در سال 97 هشدار داده 
و بــر لزوم چاره انديشــى دولتمردان براى 
پرداخت مطالبات شــركت هايى دارويى و 

ملزومات پزشكى تاكيد كرده بود.
وزارت  ســخنگوى  حريرچــى،  ايــرج 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكى 
در خرداد ســالجاري به ايرنا اعالم كرد 
كه بر اســاس سيســتم رصــد و پايش 
داروهــا كه به صــورت روزانه انجام و 
هفتگى گزارش مى شــود، با كمبود 57

قلــم داروى خارجى در بــازار دارويى 
كشــور مواجه هســتيم كه البته مشــابه 
داخلــى بيشــتر ايــن داروهــا موجود 

2 هزار و  است. اين درحالى اســت كه 
در  بيماران  نيــاز  مورد  داروى  قلم   700
است  دسترس  در  كشــور  دارويى  بازار 
و كمبــود جدى درخصــوص داروهاى 
ژنريــك و برندهــاى ژنريك ســاخت 

نداريم. داخل 
رئيس انجمن علمى دارو سازان ايران در اول 
شهريور سالجاري به ايرنا گفته بود كه كمبود 
داروى كنونى در كشور به تحريم ها ارتباطى 
ندارد چون هنوز تحريم ها آغاز نشده و اين 
مشكل به دليل سياست هاى غلط در حوزه 

دارو است.
محمدرضا شانه ســاز خطاب به مسئوالن و 
سياستگذاران حوزه سالمت گفته بود: تا دير 

نشــده بايد نسبت به رفع مشكالت موجود 
در صنعت داروسازى اقدام كنيم، زيرا كمبود 
دارو مى تواند حادثه ساز شود. مسئوالن رده 
باال در ســال گذشــته باور نمى كردند كه با 
كمبــود دارو مواجه شــويم و اين در حالى 
اســت كه اولويت هاى فعلى آنها بر مسائلى 
همچون اصالح آييــن نامه هاى داروخانه ها 

قرار گرفته است.
از زمســتان سال گذشته مســئوالن كشور 
نسبت به كمبود دارو براي سال 97 هشدار 
داده بودند اما با اين حال اكنون بســياري از 
بيماران و خانواده ها نگران ادامه زندگي خود 
به دليل ناياب شدن داروهاي موردنياز خود 

هستند.  

شيوه وام دهى 
بانك هـا 
تغيير كرد
 بســيارى از كارمندان شعب بانكى به 
بهانــه نبود اعتبارات كافــى از ارايه وام به 
متقاضيان طفره مى روند، اما برخى بانك ها 
مردم را تشويق مى كنند تا با سپرده گذارى، 
80 تا 90درصد سپرده خود را وام بگيرند.

دريافت وام هاى خــرد از نظام بانكى اين 
روزها به يكى از ســخت ترين پروسه هاى 
ادارى در ايران تبديل شده است. البته اين 
نوع رفتار بانكها براى پرداخت وام به مردم، 
ســابقه اى بس طوالنــى دارد. هر گاه يك 
فــرد براى دريافت وام ضــرورى به بانك 
مراجعــه مى كند، با انبوهــى از تقاضاهاى 
ارايه ضامن و ضمانت هايى مواجه مى شود 
كه بعضا او را از ادامه مســير براى دريافت 

وام منصرف مى كند و به سمت روش هاى 
ديگر تاميــن مالى مى برد؛ بــه نحوى كه 
گاهــى ضمانت نامه هايى كه براى دريافت 
وام از ســوى بانكها طلب مى شــود، براى 
ارقام بســيار خرد، به ارايه سند ملكى هم 

مى انجامد.
در چنين شــرايطى كه از يك سو، برخى 
بانكهــا تنهــا از ســوى بانــك مركزى 
توانســته اند كه مجوز اخذ ســپرده آن هم 
در ســقف هاى مشخصى را دريافت كنند، 
برخى ديگر از شــعب بانكى نيز در تالش 
هستند كه شرايطى را براى جذاب تر شدن 
ســپرده گيرى براى مشــتريان و صاحبان 
ســرمايه ايجاد كنند تا بتوانند در رقاب با 
ســاير بانكها، شــعب خود را در اولويت 

انتخاب مشتريان قرار دهند. 
در اين ميان البته نرخ ســودى كه بانكها به 
ســپرده هاى اين چنينى مى دهند به نحوى 
چيده شــده كه براى يك فــرد جذابيتى 
نداشته باشد كه پول خود را در يك بانك 
ســپرده كند، 80 تا 90 درصــد آن را وام 

بگيرد و همــان وام را در بانك ديگرى با 
نرخ ســود باالتر سپرده گذارى كند؛ به اين 
معنا كه بانكها بعضا براى ســپرده هايى كه 
متقاضى دريافت وام به ازاى سپرده هستند، 
سودى تقريبا نصف سود عادى جارى در 
نظــام بانكى مى پردازنــد و به اين ترتيب، 
شــرايط را براى ســودآورى بيشــتر اين 

مشتريان تا حدود زيادى سد مى كنند.
اما گزارش هاى ميدانى مهر نشــان مى دهد 
برخى بانكها تالش كرده اند تا در رقابت با 
ساير بانكها، سودهاى بهترى براى اين نوع 
سپرده ها پرداخت كنند تا بتوانند سپرده هاى 
بيشــترى جذب كنند . در اين ميان به نظر 
مى رســد اگرچه اين طرح مى تواند حامى 
سپرده گذاران باشــد اما ضرورى است كه 
بانك مركزى نيز در اين زمينه نظارت كافى 

بر عملكرد بانكها داشته باشد.
كارمند يكى از شعب بانكى گفت: وقتى كه 
فردى براى سپرده گذارى به بانك مراجعه 
مى كند، مى توانــد متقاضى دريافت وام در 
قبال ســپرده خود هم باشد؛ در اين شرايط 

نرخ ســود براى او تغيير كــرده و با توجه 
به اينكــه وام كم بهره نيز در اختيار او قرار 
مى گيرد، مى تواند كاهش نرخ سود سپرده 

خود را با راحتى بپذيرد.
وى افزود: تنها مزيت اين گونه سپرده گيرى 
براى بانكها، پرداخت سود كمتر به مشتريان 
و اطمينان از بازپرداخت وام است، چراكه 
اگر حتى مشترى قسط هاى خود را نپردازد 
و وام را برنگردانــد، ســپرده او نزد نظام 
بانكى قرار دارد و اين اطمينان وجود دارد 
كه اقســاط وام از محل سپرده مستهلك 
مى شــود؛ اما براى مشــترى نيز ممكن 
اســت اين مزيت وجود داشته باشد كه 
وام كم بهــره را بــا  كمترين تشــريفات 
ادارى دريافت مى كند و نياز به ضامن و 
موارد ســختگيرانه اين چنينى ندارد. اين 
كارمند نظام بانكى گفت: مزيت پرداخت 
وام به ازاى ســپرده  مشــترى، اين است 
كه مشــترى مى تواند با شرايط سهل ترى 
وام بگيرد و بانك هم نگران معوق شدن 

مطالبه خود نيست.

 دبيــر انجمن واردكننــدگان خودرو از 
خودرو  واردكنندگان  نفرى  بيكارى 6هزار 
شــركت هاى  از  60درصــد  تعطيلــى  و 

واردكننده خبر داد.
مهدى دادفر درباره گمانه زنى هاى موجود 
در مجلــس مبنى بر لغو ممنوعيت واردات 
خودرو تا پايان ســال بيان كرد: براى اتخاذ 
تصميم در كشور كل نگرى و برنامه ريزى 
وجود ندارد، اكنون كه خودروهاى داخلى 
گران شــده به فكــر آزادســازى واردات 
افتاده اند. چه كســى پاسخگوى هزينه هايى 

كه بر دوش مردم افتاده است؟

اين فعــال بازار خودور دربــاره وضعيت 
واردكننــدگان به اقتصادآناليــن گفت: تا 
كنون حــدود 6هزار نفــر از واردكنندگان 
خودرو بيكار و 60درصد از شــركت هاى 

واردكننده تعطيل شده اند.
دادفر اضافــه كرد: بقيه شــركت هايى كه 
تعطيل نشــده اند نيز تنها 30درصد فعاليت 
گذشته خود را انجام مى دهند؛ بنابراين اگر 
با همين روند پيش برويم تا سال آينده هيچ 

شركت واردكننده اى باقى نمى ماند.
خصوصى ســازى در ايران بــه امرى بعيد 

تبديل شده است

خــودرو  واردكننــدگان  انجمــن  دبيــر 
همچنين با اشــاره به وابستگى شركت هاى 
خودروســازى به دولت خاطرنشــان كرد: 
تــا زمانى كــه دولت پاى خــود را از اين 
موضوع كنار نكشد و همچنان يك نماينده 
مجلس يا فــردى از دولت، مديرعامل اين 
شركت ها باشند خصوصى سازى در كشور 
رخ نمى دهــد. وى با بيــان اين كه بخش 
خصوصى درآمدش را از رضايت مشترى 
كسب مى كند، گفت: تنها خصوصى شدن 
مى توانــد تمايل به افزايــش كيفيت را در 
خودروسازان ايجاد كند چرا كه در شرايط 

فعلى فضاى رقابتى بين خودروسازان وجود 
ندارد و مردم مجبور به خريد خودروهاى 
داخلى هستند. دادفر عقب  ماندگى صنعت 
خودروســازى از خصوصى سازى را نتيجه 
كم كارى وزارت صنعت دانست و افزود: 
حدود 15سال است كه هم توانايى صنعتى 
و هم انسانى براى خصوصى شدن را داريم 
اما دليل عقب ماندگى ما كم كارى وزارى 

صنعت است.
او همچنيــن درباره وزيــر جديد صنعت 
اظهــار كرد: به وزير جديــد صنعت مانند 
حضرت موســى و عصايش نــگاه مى كنم 
چرا كه اگر گامى در صنعت خودروسازى 
كشــور بردارد در تاريخ ثبت خواهد شد؛ 
همچنين معتقدم دوره وزارت ايشان مانند 

دوره شريعتمدارى نخواهد بود.

زمزمه كاهش دارو به گوش مي رسد

تعطيلى 60 درصد شركت هاى واردكننده خودرو

واردكنندگان بيكـار شدند
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326002000673- 1397/6/21 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي مهدي شــعباني فرزند فرمانعلي به شماره شناسنامه 2361 دريك قطعه زمين مزروعي 
ديم به مساحت 342530/02 مترمربع پالك 1278 فرعي از 245 اصلي بخش يك همدان واقع در قباق تپه خريدارى بالواسطه از مالكين رسمى آقايان شعبان گلشني 
مصطفوي، نادعلي، شــعباني، محمدعلي جعفري، محمد كرمعلي خدابنده لوئي، بحرعلي طاهري و علي يار كنعاني محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 188)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/8

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

آگهي اعالن نظر افراز 
پيرو آگهي مندرج در روزنامه ســپهر غرب به شــماره 1291 مورخ 97/6/26 مورد درخواست آقاي تيمور پيرزادي فرزند آزاد به 
شماره ملي 413213777404 برابر يك فقره سند 19114 مورخ 97/2/25 دفتر اسناد رسمي شماره 50 نهاوند مالك مقدار شانزده 
صدم سهم مشــاع از يك و سه دهم مشاع از 192 ســهم از 56 شعير ششدانگ روســتاي گرك پالك 26- اصلي بخش دو كه 
عمليات افراز در موعد مقرر 1397/7/25 ســاعت 9:30 صبح به عمل آمده و جهاد كشــاورزي نهاوند برابر نامه شماره 7/12191 
مورخ 97/8/14 با افراز مقدار فوق موافقت خود را اعالم نموده اســت. كه حدود و حقوق به شــرح ذيل مي باشد: ششدانگ يك 

باب ســاختمان جهت پرورش بره پرواري قسمتي 
از پــالك 26-اصلي بخش دو نهاوند قريه گرك به 
مســاحت 1000/00 مترمربع) هزار مترمربع شماال 
به طول 33/3 متر ديواريســت به باقيمانده پالك 
به  ديواريست  و  درب  طول 301/14  به  شرقا  اصلي 
متر  طول 33/53  به  جنوبا  اصلي،  باقيمانده  پالك 
درب و ديواريســت به پالك باقيمانده اصلي غربا 
حقوق  باقيمانده،  به  ديواريســت   30/04 طول  به 
ارتفاقي، با حق عبور از ســمت شرقي و جنوبي از 
پالك باقيمانده 26-اصلــي كه با افراز مقدار فوق 
برابر تصميم شماره 3833/ن/97 مورخ 97/8/14 
مبني بر قبول افراز موافقت گرديده اســت و نظر 
به اينكه متقاضي اعالم نموده اســت كه اسامي به 
نشاني ساير مالكين مشاعي را نمي داند لذا به ساير 
افراد حقيقي و حقوقي كه به هر نحو خود را داراي 
حقي مي دانند ابالغ مي گردد كه در اجراي ماده 2 
قانون افراز و فروش امالك مشاع ماده 6 آيين نامه 
همان قانــون چنانچه به عمليــات افراز معترض 
مي باشــند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از 
تاريخ انتشار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك 
تقديم و گواهي مشــعر بر طرح دعوي را اخذ و به 
اداره ثبت نهاوند تقديم نمايند در غير اين صورت 
پس از سپري شــدن موعد مقرر نسبت به صدور 

سند مالكيت افراز اقدام خواهد شد.(م الف 152)
تاريخ انتشار: 97/8/19

جليلوند
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند  

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326034000558 مورخه 1397/6/5  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد باقر قياسوند  فرزند علي محمد به شماره 
شناسنامه 1705 صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي  به 
مســاحت 71510 مترمربع  تحت پالك341/34 اصلى واقع در روستاي حاجي آباد بخش چهار همدان 
خريداري مع الواسطه از اهللا رضا زهره وند و غيره محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3201)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/7

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي حصر وراثت
خانم بتول كبريائي داراى شماره شناسنامه  100041 به شــرح دادخواست كالسه 112/970703ح از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قمرالملوك مسعودي به شــماره شناسنامه  604 در تاريخ 
1397/6/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-بتول كبريائي 
به شماره شناسنامه100041 متولد1331 صادره از همدان فرزند متوفي 2-كاوه كبريائي به شماره شناسنامه472 متولد1353 
صادره از همدان فرزند متوفي3-ســرور كبريائي به شماره شناســنامه3674 متولد1344 صادره از همدان فرزند متوفي 
4-غالمرضا كبريائي به شــماره شناســنامه100660 متولد1332 صادره از همدان فرزند متوفي 5-امير كبريائي به شماره 
شناسنامه665 متولد1339 صادره از همدان فرزند متوفي 6-عباس كبريائي به شماره شناسنامه206 متولد1334 صادره 
از همدان فرزند متوفي اينك با انجام تشــريفات 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 3261)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326034000556 مورخــه 1397/6/5  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي علي محمد قياســوند  فرزند قاسمعلي به شماره 
شناسنامه 4 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي  به مساحت 
71510 مترمربع  تحت پالك341/34 اصلى واقع در روســتاي حاجي آباد بخش چهار همدان خريداري 
مع الواسطه از اهللا رضا زهره وند و غيره محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3203)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/7

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي محمود يوســفي داراى شــماره شناســنامه  1774 به شرح 
گواهى  درخواست  حوزه  اين  از  كالسه 135/553/97ح  دادخواست 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان شرف نوتركي 
به شماره شناسنامه  283 در تاريخ 92/5/3 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است 
به: 1-محمود يوسفي فرزند قربانعلي به شــماره شناسنامه 1774  
متولد1343 فرزند متوفي 2-عباس يوسفي فرزند قربانعلي به شماره 
شناسنامه 1466  متولد1336 فرزند متوفي 3-فاطمه يوسفي فرزند 
قربانعلي به شماره شناسنامه 1467  متولد1335 فرزند متوفي والغير 
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 باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3249)
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف همدان

المپياد استعداديابى بانوان كاراته كا 
در همدان برگزار شد

ــوان همــدان   يكصــد نخبــه كاراتــه در مســابقات اســتعداديابى بان
شــركت كردنــد كــه بــه لحــاظ كيفــى در ســطح بســيار بااليــى برگــزار 

شــد.
دبيــر هيأت كاراته همدان در گفت و گو با ايرنا با تمجيد از پيشــرفت 
بانوان همدان در ورزش كاراته اظهار داشت: برگزارى مسابقات انتخابى 
المپياد استعدادهاى نخبه استان فرصت طاليى براى مستعدين اين رشته 

جهت حضور در ميادين كشورى است.
ســيروس امينــى بــا اشــاره بــه برگــزارى مســابقات انتخابــى 
اســتعدادهاى برتــر كارتــه همــدان بيــان كــرد: در ايــن پيكارهــا كــه بــا 
حضــور كاراتــه كاهــا رده هــاى ســنى نونهــاالن و نوجوانــان اســتان به 
ميزبانــى ســالن ورزشــى ملــت همــدان برگــزار شــد، بــا قهرمانــى تيــم 

كبودراهنــگ بــه پايــان رســيد.
ــه  ــم هــاى همــدان الــف و همــدان ب ب ــن تي ــزود: همچني ــى اف امين

ــد. ــه دســت آوردن ــوم را ب ــاى دوم و س ــب ســكوى ه ترتي
وى خاطرنشــان كــرد: براســاس تصميــم گيــرى كميتــه فنــى هيــأت 

ــه كا از  ــج ورزشــكار از كبودراهنــگ و ســه كارات ــه همــدان، پن كارات
همــدان كــه موفــق بــه قهرمانــى در مســابقات انتخابــى اســتان شــده 

انــد، بــه رقابــت هــاى كشــورى اعــزام مــى شــوند.
دبيــر هيــأت كاراتــه همــدان يــادآور شــد: همچنيــن فائــزه 
ــدان  ــتان هم ــه اس ــق كارات ــرب و موف ــان مج ــان از مربي تركم
ــده  ــورى برعه ــابقات كش ــب را در مس ــم منتخ ــن تي ــت اي هداي

دارد.
وى افــزود: مســابقات المپيــاد اســتعدادهاى نخبــه كاراتــه بانوان كشــور 

اواخــر مــاه جــارى بــه ميزبانــى شــهر ســنندج برگــزار مى شــود.

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

مديركل ورزش و جوانان استان: 
760 ورزشكار از استان همدان به المپياد 

اعزام مى شوند
 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشــاره به در پيش بودن المپياد 
استعداديابى ورزشى كشور گفت: برگزارى المپياد هاى استعداديابى عالوه بر ايجاد 
نشاط و شادابى، سبب استعداديابى براى آينده ورزش كشور مى شود و قطعا آينده 
ورزش كشــور در گرو استعداديابى اســت. به گزارش روابط عمومى ورزش و 
جوانان استان همدان، رسول منعم در نشست هماهنگى ميزبانى المپياد استعداديابى 
كشور گفت: استعداديابى يكى از موضوعاتى است كه در دنياى ورزش از اهميت 
ويژه اى برخوردار است و از جمله عواملى بشمار مى رود كه به شناسايى موفقيت 
ها كمك كرده و راه رسيدن به اهداف را هموار مى سازد.وى افزود: اينكه مشخص 
شود كدام ورزشكار نسبت به سايرين از توانايى هاى بيشترى در يك رشته خاص 
برخوردار اســت، از جمله كارهاى فنى و تخصصى است كه مى تواند اهميت و 
اولويت استعداديابى را نمايان سازد.مديركل ورزش و جوانان استان همدان بااشاره 
به در پيش بودن المپياد اســتعداديابى ورزشى كشور گفت: برگزارى المپياد هاى 
استعداديابى عالوه بر ايجاد نشاط و شادابى، سبب استعداديابى براى آينده ورزش 

كشور مى شود و آينده ورزش كشور در گرو استعداديابى است.

بدنساز همدانى قهرمان جهان دراسپانيا شد
 مرتضى شفيعى بدنســاز همدانى قهرمان مسابقات جهانى اسپانيا 

شد. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان ، مرتضى 
شفيعى بدنساز همدانى قهرمان مســابقات جهانى اسپانيا شد.قهرمان 
همدانى ملى پوش مرتضى شــفيعى توانست در رقابتى نفسگير مدال 
طالى دســته 95كيلوگرم را از آن خود كند وبرقله افتخار بدنســازى 

جهان تكيه بزند
اين رقابت ها كه در كشــور اســپانيابه مدت ســه روز از 17آبان ماه 
لغايت 20آبان در شــهر بنيدروم برگزار شد. در پايان با قهرمانى تيم 

ايران همراه بود. 

احسان قائم مقامى پيشتاز جشنواره 
شطرنج مردان ايران است

 احسان قائم مقامى استاد بزرگ بين المللى شطرنج پيشتاز مرحله 
نيمه نهايى مسابقات شطرنج مردان كشور به ميزبانى همدان است.

سخنگوى هيأت شطرنج همدان گفت: در اين رقابت ها استادان بزرگ 
شطرنج كشور رقابت تنگانگى در صدر جدول دارند و آرين غالمى و 
مســعود مصدق پور در كنار قائم مقامى براى قهرمانى در اين پيكارها 

مبارزه مى كنند.
حميد فروغى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: اين سه شطرنجباز 
تا پايان دور سوم همچنان باالتر از ساير نفرات شركت كننده به دنبال 

كسب عنوان قهرمانى در اين مرحله هستند.
فروغى بيان كرد: از نتايج قابل توجه دور ســوم اين پيكارها كســب 
اولين پيروزى پويا ايدنى، پيروزى ساســان علــى بابايى برابر مهرداد 
صداقتى و ادامه نتايج درخشــان محمد شاهمرادى اين بار با غلبه بر 
آرش داغلى بود.وى خاطرنشــان كــرد: مرحله نيمه نهايى هفدهمين 
دوره جشنواره شطرنج مردان ايران با رقابت 60 شطرنجباز به ميزبانى 

شهرستان همدان در جريان است.
سخنگوى هيأت شــطرنج همدان يادآور شد: در حاشيه مرحله نيمه 
نهايى جشنواره سراسرى آقايان كشور، مسابقه بليتس قهرمانى كشور 
روز چهارشــنبه هفته جارى در محل هيأت شــطرنج همدان برگزار 

خواهد شد. 
وى افزود: آيين نامه اين مسابقات نيز به زودى از طريق سايت و كانال 

هيأت شطرنج استان همدان اطالع رسانى خواهد شد.
فروغى با اشــاره به برگزارى منظم مرحله نيمه نهايى شطرنج مردان 
كشور به ميزبانى همدان ، اظهار داشت: با تصميم هيأت رئيسه شطرنج 
استان همدان و به جهت ايجاد فضاى مناسب براى برگزارى مسابقات 
مرحله نيمه نهايى جشنواره سراسرى آقايان كشور، تمامى فعاليت هاى 

هيأت شطرنج همدان تا روز پنجشنبه هفته جارى لغو شد.
اين رقابت ها در 9 دور و به روش سوئيسى برگزار شده و 10 نفر برتر 

به مرحله نهايى راه خواهند يافت.

آغاز مسابقات فوتسال كاركنان ادارات و 
دستگاههاى اجرايى استان 

 مسابقات فوتســال كاركنان ادارات و دســتگاههاى اجرايى روز 
گذشــته با برگزارى چهار ديدار در سالن شــش هزار نفرى انقالب 

همدان آغاز به كار كرد. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان، مسابقات 
فوتسال كاركنان ادارات و دستگاههاى اجرايى روز گذشته با حضور 

15 تيم در سالن شش هزار نفرى همدان آغاز شد.
تيم هاى شــركت كننده در اين مســابقات در سه گروه 4 تيمى و يك 
گروه سه تيمى به مصاف هم مى روند كه در نهايت از هر گروه دو تيم 
برتر راهى مرحله دوم و پس از صعود هشــت تيم در اين مرحله، تيم 
قهرمان اين پيكارها مشــخص مى شود.روز گذشته در نخستين ديدار 
اين رقابتها تيم اداره كل ورزش و جوانان به مصاف تيم بانك مسكن 
قهرمان دوره گذشته اين رقابتها رفت و در نهايت در يك ديار نزديك 

و نفس گير با نتيجه چهار بر سه مغلوب حريف خود شد.
اين رقابت ها بــا همــكارى اداره كل ورزش و جوانان و هيئت هاى 

فوتبال و ورزش هاى همگانى استان همدان برگزار مى شود. 

 تيم پاس همدان در شــرايطى امروز 
ميهمان نفت اميديه است كه براى صعود 
به نيمه جــدول رده بندى گروه ب ليگ 
دسته دوم فوتبال كشــور به يك برد نياز 

دارد.
بــه گــزارش ايرنــا، شــاگردان احمد 
جمشــيديان پس از پيروزى انگيزه بخش 
ديــدار هفته قبل برابر شــهردارى فومن، 
حاال با روحيه مضاعف آماده بازى مقابل 
نفت اميديه هستند.پاسى ها هفته گذشته 
به نخســتين برد اين فصل خود دســت 
يافتند تا با هفــت امتياز فاصله خود را با 
تيم هاى ميانى جدول كاهش دهند؛ تيمى 
كه 6 هفته روى برد را نديده بود و اكنون 
با صدر جدول هفت امتياز اختالف دارد.

نيم نگاهى به جدول رده بندى مسابقات 
نشان مى دهد كه شاگردان جمشيديان در 
صورت برترى مقابل تيم نفت اميديه مى 
توانند تا رده ششم جدول هم صعود كنند.

كم بــودن فاصله امتيازى تيم هاى حاضر 
در گروه ب ليگ 2 اين امكان را مى دهد 
كه هر برد و باختى منجر به تغيير اساسى 

در جايگاه تيم ها شود.

 نفت قدرتمند در خانه
تيم نفت در بازى هاى خانگى خود تاكنون 
باخت نداشته و تيمى قدرتمند نشان داده 
اســت. در حقيقت نماينده اميديه سال ها 
در ليــگ 2 فعاليت دارد و از تجربه كافى 

براى اين مسابقات نيز برخوردار است.
نفتى ها كه هفته قبل اسير بازى جنجالى و 
حاشيه ساز مقابل استقالل رامشير شدند، 
حاال در بازى خانگى مقابل پاس درصدد 

كسب پيروزى هستند.
اين تيم بازى هــاى خانگى اخير خود را 
با برد پشــت سر گذاشته و نشان مى دهد 

كه پاس بازى راحتى برابر اين تيم ندارد.
آنهــا هر چند در خط حملــه برابر با تيم 
پاس گلزنى كرده انــد اما دريافت 9 گل 
در هشت بازى نشانگر ضعف خط دفاعى 
نفتى ها است.نماينده اميديه خوزستان به 
خوبى مى داند كه شكست در برابر پاس 
در اين مســابقه تاوان سختى را براى اين 

تيم به دنبال خواهد داشت. 
آشيل  پاشنه  مالى  مشــكالت   

پاس
مشكالت مالى پاس همچنان پابرجا است 

و اغلب بازيكنان ايــن تيم تاكنون ريالى 
بابــت قراردادهاى مالى خــود دريافت 

نكرده اند.
پاســى ها از همان ابتداى حضورشان در 
ليگ 2 كشور بدون مديرعامل اداره شدند 

و منبع مالى براى اين تيم تعريف نشد.
در واقــع شــاگردان جمشــيديان پس از 
اينكه با امير عظيمى مديرعامل وقت پاس 
قراردادهاى خــود را منعقد كردند، تاكنون 
موفــق به دريافت قراردادهــاى مالى خود 

نشدند.
البته در اين بين چند بازيكن اصلى پاس 
20 درصد قراردادهــاى خود را دريافت 
كردنــد منتهى مابقى اعضاى تيم همچنان 
منتظر عملى شدن تعهدات باشگاه هستند.
گويا بازيكنان پاس اعالم كرده اند كه در 
صورت نبود تعهد در قبال پرداختى هاى 

مالى خود حاضر به بازى نخواهد بود.
در اين ميان 2 بازيكــن كليدى تيم پاس 
نيز در بازى فردا مقابل نفت اميديه غايب 
هســتند؛ امير عليدادى و ميثــم زمانى 2
مهــره كليدى اين تيم در خط حمله بنا بر 
صالحديد كادر فنى غايــب بازى مقابل 

نفت اميديه خواهند بود.
زمانى همچنان به دليل مســايل انضباطى 
با باشــگاه پاس به مشكل خورده است و 
امير عليدادى نيز در تركيب تيم اعزامى به 

اميديه حضور ندارد.
به نظر مى رسد جمشيديان در بازى مقابل 
نفــت اميديه از همان تركيب بازى قبل با 

شهردارى فومن به ميدان برود.
 اميــدوار به حل مســايل مالى 

هستيم
ــاس  ــگاه پ ــى باش ــت مديرعامل سرپرس
ــى  ــه مال ــه دغدغ ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
ــه حــل  ــدوار ب اعضــاى تيــم گفــت: امي
ــره  ــأت مدي ــى هســتيم و هي مســايل مال
باشــگاه قــول تاميــن منابــع مالــى و حــل 

ــت. ــش رو را داده اس ــكالت پي مش
محمد مظهرى با بيان اينكه براى پيگيرى 
برنامه مالى همراه تيم به اميديه نرفته ام و 
قرار است سه شنبه راهى اين شهر بشوم، 
افزود: تيم در شــرايط بسيار خوبى بسر 
مى برد و اميدواريم با دســت پر از اميديه 

بازگرديم.
وى خاطرنشــان كــرد: در هفتــه گذشــته 

تمريــن آمــاده ســازى خوبى پشــت ســر 
گذاشــته ايــم و از وضعيــت مناســب 

ــم. برخورداري
 بازى سختى در پيش داريم

سرمربى تيم پاس همدان نيز در اين زمينه 
گفت: فردا بازى سختى مقابل نفت اميديه 
داريــم و اين تيم در بــازى هاى خانگى 

حريف قدرتمندى است.
احمد جمشيديان افزود: شناخت الزم را 
از اين تيم داريم و تنها دغدغه شرايط مالى 

بازيكنان است.
وى بيان كرد: در بازى مقابل نفت اميديه 
به دنبال كسب امتياز هستيم و مى خواهيم 
به ســير صعود تيم در جدول مســابقات 

ادامه دهيم.
ســرمربى تيم پــاس خاطرنشــان كرد: 
اميــدوارم وضعيــت مالى بــر عملكرد 
بازيكنان تاثيرگذار نباشد و بتوانيم در اين 

بازى سخت سربلند باشيم.
ديدار تيم هاى پاس و نفت اميديه از سرى 
رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال كشور، 
فردا از ساعت 14 و 30 دقيقه در ورزشگاه 

شهداى نفت اين شهر برگزار مى شود.

خيـز پـاس 
براى صعود به نيمه جدول ليگ 2

 رئيس هيأت كبدى اســتان همدان از 
برگزارى مسابقات دور مقدماتى ليگ برتر 

كبدى كشور در كبودراهنگ خبر داد.
محمود كوثرى فرد اظهار كرد: دور مقدماتى 
مســابقات ليگ برتر رشــته كبدى از روز 
پنجشنبه بيست وچهارم آبان ماه سال جارى 
به ميزبانى شهرســتان كبودراهنگ برگزار 

خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: اين دوره از مسابقات 
با حضور 11 تيم از سراســر كشور از روز 
پنجشنبه به مدت سه روز در سالن ورزشى 

واليت كبودراهنگ برگزار خواهد شد.
رئيس هيأت كبدى استان همدان تصريح 
كــرد: در اين دوره از مســابقات تيم هاى 
محمدآباد  ســارى،  استقالل  كبودراهنگ، 
گرگان، عقاب و پدافند تهران، انديمشك 
و رامهرمز خوزستان، اروميه، شيراز، عقاب 
تالش گيالن و دولت آباد اصفهان در قالب 
دو گروه 6 و پنج تيمى با يكديگر به رقابت 

مى پردازند.
وى اضافــه كرد: در ايــن رقابت ها و در 
نهايت از هر گروه چهار تيم به مســابقات 

سوپر ليگ كبدى كشور صعود خواهد كرد.
كوثرى فرد بيان كــرد: در جريان برگزارى 
اين مســابقات رئيس فدراســيون كبدى، 
رئيــس كميتــه داوران، مســوول كميته 
برگزارى مســابقات، رئيس كميته آموزش 
و مسوول روابط عمومى فدراسيون كبدى 

كشور نيز حضور خواهند داشت.
وى عنوان كرد: رشــته ورزشى كبدى در 
كبودراهنگ يكى از قطب هاى ايران است 
و مــردم اين منطقه عالقــه وافرى به اين 

رشته ورزشى دارند.

با توجه به استفعاى خادم
كشتى گيرانى كه 

خداحافظى خود را پس 
گرفتند

 بسيارى از چهره هاى كشتى آزاد و 
فرنگى به رغم اعالم خداحافظى رسمى 
يا غيررسمى از عرصه ملى، دوباره عزم 

بازگشت به ميدان را پيدا كردند.
به گزارش مهر، استعفاى رسول خادم 
از رياســت فدراسيون كشتى عالوه بر 
اينكه ميدان را براى بازگشت بسيارى 
از چهره هاى منتقد گوش شكســته به 
عرصه مديريت و مربيگرى  باز كرده، 
بلكه برخى از چهــره هاى عنوان دار 
كشــتى آزاد و فرنگى كه به هر دليلى 
از ميدان دور شــدند را هــم به فكر 
انداخته  قهرمانى  عرصه  به  بازگشــت 

است.
اين كشــتى گيران جــزو نفراتى بودند 
كه يا به حق كشــى در فرايند انتخابى 
تيم ملى معتــرض بودند و رفتن را بر 
ماندن ترجيح دادند و يا به دليل شدت 
و حجم بــاالى تمرينات اردوهاى تيم 
ملى مصدوم، خســته و از ميدان به در 

شدند.

اردوى 8 روزه  حريف 
تيم ملى فوتبال ايران 

در دوبى
 تيم ملى فوتبال عراق اردوى هشت 
روزه را در دوبى امارات برگزار خواهد 
كــرد و در اين اردو بشــار رســن هم 

حضور دارد.
به  گزارش  ايســنا  و  به نقل از الراى، تيم  
 ملى فوتبال عراق يكى از حريفان ايران 
در مرحله گروهى جام ملت هاى آســيا 
قطر  الراى  است.روزنامه  امارات   2019
نوشــت كه عراق قرار اســت از امروز 
(دوشنبه) اردوى هشت روزه را در دوبى 
برگزار كند تا با هماهنگى بيشتر بازيكنان 
خــود را رفته رفته آماده جام  ملت هاى 

آسيا 2019 امارات كند.
به نوشــته الراى، بشار رســن، بازيكن 
عراقى تيم فوتبال پرسپوليس هم در اين 

اردو عراقى ها را همراهى خواهد كرد.

بسكتباليست همدانى 
مسافر مسابقات جهانى 

شد
 رئيس هيأت بسكتبال همدان گفت: 
يكى از دانشــجويان دانشــگاه پيام نور 
مسابقات  مســافر  اســدآباد  شهرستان 

جهانى شد.
پرويــز ريحانى در گفــت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: رضا زارعــى تابش از 
دانشجويان مستعد بسكتبال اسدآباد در 
تركيــب تيم منتخب دانشــگاه پيام نور 
كشور قرار گرفته است، همراه اين تيم در 
ليگ بسكتبال دانشجويان جهان شركت 
مى كند.وى بيان كرد: تيم دانشــگاه پيام 
نور كــه در رقابت هاى 2018 مالزى با 
كسب مقام دوم آسيا موفق به تصاحب 
ســهميه ورود به ليگ جهانى شده بود، 
به نمايندگى از كشور ايران و قاره آسيا 
در مسابقات ليگ جهانى شركت خواهد 
چهارمين  كرد:  خاطرنشان  كرد.ريحانى 
دوره ليگ جهانى بســكتبال دانشجويان 
جهان با حضور 16 تيم از 21 تا 29 آبان 

ماه در چين برگزار مى شود.
تيم دانشگاه پيام نور در سال هاى 2016

و 2017 موفق به كسب مقام هاى پنجم 
و ششم اين مسابقات شده بود.

از پنج شنبه هفته جارى

دور مقدماتى ليگ برتر كبدى در كبودراهنگ 
آغاز مى شود
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■ حديث:
رسول اكرم(ص):

هر انسانى كه با سوگند به خدا، مال مسلمانى را صاحب شود، خداوند بهشت را 
بر او حرام و جهنم را بر او واجب گرداند. پرسيدند: اى رسول خدا، حتى اگر آن 

مال كم باشد؟ فرمود: اگرچه يك چوب مسواك باشد
بحاراالنوار، ج 1، ص 301

دبير كل ســازمان جهانى گردشــگرى،  در مراســم 
افتتاحيــه اجالس جهانى گردشــگرى كه با حضور 
على اصغر مونســان معاون رئيس جمهورى و رئيس 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع  دستى و گردشگرى 
و مهمانانى از 27 كشــور جهــان در همدان در حال 
برگزارى است، با بيان اينكه از استاندار همدان براى 
هماهنگى برنامه قدردانــى مى كنم، گفت: «اجالس 

جهانى گردشگرى فرصت مغتنمى است.»
زوراب پلوليكاشــويلى با بيان اينكه خوشــحالم در 
همدان زيبــا حضور دارم، ادامــه داد: «ايران يكى از 
كشورهاى فعال در اجالس جهانى گردشگرى است 
و معتقدم حضور در ايــران باعث افزايش تعامالت 

خواهد شد.»
او با تأكيد بر اينكه اولويت سازمان جهانى گردشگرى 
حمايت از توســعه گردشگرى اســت، گفت:  «16 
مجموعه سازمان جهانى گردشگرى از ايران هستند.»

دبيركل سازمان جهانى گردشــگرى با بيان اينكه از 
اين تعداد ســه مجموعه از اســتان همدان است كه 
نشــانه ظرفيت هاى باالى گردشگرى همدان است، 
گفت: «همدان يكى از بهترين مقاصد گردشگرى در 
جمهورى اسالمى ايران اســت و مى تواند در حوزه 
گردشــگرى جهان نيز به يكى از مقاصد گردشگرى 

مطلوب تبديل شود.»
او با اشاره به اينكه آينده درخشانى براى گردشگرى 
ايران در جهان متصور هســتم، توجه به توريســت 
فرهنگى را يك اولويت دانســت و بر لزوم اســتفاده 
از فناورى هاى برتر و مدرن براى توسعه گردشگرى 
تأكيد كرد.دبيركل سازمان جهانى گردشگرى با تأكيد 
بر اينكه از 27 كشور دنيا در اين اجالس حضور دارند 
و اميدواريم شاهد يك اجالس خوب و پرثمر باشيم، 
گفت: «اســپانيا، ژاپن و آمريكاى جنوبى نيز در اين 

اجالس حضور دارند.»
زوراب پلوليكاشــويلى بــا بيــان اينكــه در عرصه 
گردشگرى يك رقابت جدى وجود دارد كه نبايد از 
ايــن عرصه عقب بمانيم، اظهار كرد: «بايد پروژه هاى 

گردشگرى جديدى تعريف شود.»
او تاكيد كرد: «همدان بهترين مقصد گردشــگرى در 
جمهورى اســالمى ايران اســت و مى تواند يكى از 

مقاصد گردشگرى مطرح در جهان باشد.»
 رويدادهــاى گردشــگرى تزريق انرژى 

مضاعف به صنعت توريسم
معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كشور در چهلمين نشست 
اعضاى وابســته ســازمان جهانى گردشگرى كه در 
همدان برگزار شد، افزود: «اميدوارم حضور چندروزه 
اعضــا در اين رويداد ضمن بهره منــدى از محتواى 
علمى و فرصــت تعامل با يكديگــر، مجالى براى 
سياحت و تماشاى بخشى از جاذبه هاى كشورمان با 
توجه به برنامه ريزى هاى انجام شده براى گشت هاى 

شهرى و استانى باشد.»
على اصغر مونســان با بيان اينكه در سال هاى اخير 
شــاهد برگزارى رويدادهاى ارزنده بيــن المللى با 
محوريت گردشگرى در كشــورمان هستيم، افزود: 
«تحــرك و پويايى حاصل از ايــن رويدادها انرژى 
مضاعفى به كالبد صنعت توريسم ايران تزريق كرده 
و فرصتى براى تعامل، همفكرى، هم انديشى و توسعه 

همكارى هاى بين المللى ايجاد كرده است.»
مونســان خاطرنشــان كــرد: «برگــزارى رويداد 
تبريز2018، جشــن هاى ثبت جهانــى آثار ايران، 
نمايشگاه هاى فاخر ميراث فرهنگى ساير كشورها 
در ايران، رويداد فرخنــده همدان2018 و باالخره 
رويــداد امــروز و برنامه هاى متنــوع و پربار اين 
چند روز، با حضور اعضاى وابســته به ســازمان 
جهانى گردشــگرى، نشاطى خاص به چرخه فعال 
گردشگرى ايران مى دهد و مجالى براى هم افزايى 
تجارب فــى مابين را فراهم مى ســازد تا بيش از 
پيش ظرفيت هاى رو به رشــد صنعت گردشگرى 
را بشناسيم و گام هايى هدفمند براى بهره مندى از 

اين ظرفيت ها در راستاى توسعه پايدار برداريم.»
معاون رئيس جمهورى افزود: «همان طور كه مى دانيد 
و دبيركل محتــرم و فعاالن و انديشــمندان حاضر 
در مراســم واقفند، امروزه ديگر هيچ ترديدى براى 
مسئوالن و برنامه  ريزان توسعه در سراسر جهان باقى 
نمانده است كه صنعت گردشگرى بهترين ابزار براى 
توسعه پايدار با كمترين هزينه اقتصادى و اجتماعى و 
بيشترين بازده است و با چنين رويكردى شاهد رشد 

روزافزون و شتابان گردشگرى در جهان هستيم.»
او يادآور شــد: «گردشگرى امروزه به عنوان صنعتى 
پويا اهميت روزافزونى يافته اســت و كشــورهاى 
مختلف جهان به ويژه كشــورهاى در حال توسعه به 
منظور كاهش نرخ بيكارى، بهبود توزيع درآمد، تعامل 
ســازنده و موثر با جهان و اســتفاده از منابع سرشار 
اقتصادى، اجتماعى و سياسى، به دنبال گسترش آن به 

عنوان ابزارى براى توسعه پايدار هستند.»

دبيركل سازمان جهاني گردشگري در همدان:

اولويت جهان توسعه توريسم فرهنگي است
 برگزارى اجالس جهانى گردشگرى، به اميد توسعه گردشگرى غير قابل 
انكار اســت اين مهم وقتى تاييد ميشود كه آمار و ارقام حوزه گردشگرى 

راوى رشد 
52 درصدى گردشگر ورودى، 30 درصد افزايش بازديد از اماكن تاريخى 
و تفريحى، 7 درصد رشــد صنايع دستى و 10 درصدى صادرات در حوزه 

صنايع دستى؛ در همدان مى شود .
هيچ ترديدى جايز نيست تا همدان يكى از شهرهاى غرب ايران كه ميزبان 
اجالس جهانى گردشــگرى بوده،  ادعا كند حال و روز توسعه در زمينه 

گردشگرى به واسطه رويدادهاى بين المللى سال 2018 خوب است.
اغلب  كارشناسان و متخصصان   معتقدند رويدادهاى گردشگرى همچون 

«همدان 2018» در توسعه گردشگرى استان تاثير ملموسى داشته است  
 چنين موقعيت هايى مى تواند بيانگر تحول در چهره بين المللى ايران باشد با 
توجه به شرايطى كه اعالم اعمال  تحريم از سوى آمريكا بر عليه ايران در 
عرصه بين المللى را رقم زده است  حاال دستيابى به بهبود شرايط با اتكا به 

توسعه ارتباطات بين المللى با محوريت اجالس اتفاقى مبارك است  
در اين جايگاه مى توان اظهار اميدوارى كرد كه برگزارى چنين اجالسى در 
ايران  و حضور بخش خصوصى و دولتى در كنار هم و رونمايى از ويترين 
ظرفيت ها در آيينه تمام نماى رسانه ها نقطه عطفى براى دستيابى به توسعه 

گردشگرى در پر چالش ترين شرايط سياسى و اقتصادى موجود است.
انعكاس شــرايط مطلوب حاكم بر روابط ديپلماتيك ايران زمانى دلچسب 
تر ميشود كه آمار بيانگر حضور نمايندگان 27 كشور در چهلمين اجالس 

جهانى گردشگرى در ايران است. 
اين نشست با تاكيد بر اينكه گردشگرى وسيله اى مناسب براى صلح، تفاهم 
و تعامل ميان ملت هاست و به خوبى مى تواند در خدمت ديپلماسى عمومى 

باشد.
با توجه به شرايط تحريم هايى كه آمريكا به كشور تحميل كرده، گردشگرى 
عالوه بر كاركردهاى معمول، نقش موثرى در خنثى  كردن حربه هاى آمريكا 

و مقاومت ملى دارد.
 در حال حاضر 557 نفر از 157 كشورعضو وابسته سازمان جهانى گردشگرى 
هستند كه سهم ايران از اين تعداد هم اكنون 16 عضو است و در رتبه يازدهم 
پس از اســپانيا، آمريكا، مكزيك، ژاپن، ايتاليا، پرتغال، روسيه، انگلستان، 
آرژانتين و برزيل قرار دارد. همچنين ايران جزو 10 كشــور برتر از لحاظ 
تعداد اعضاى وابسته است كه 2 مورد آن همزمان با  رويداد همدان 2018 

عضو وابسته سازمان جهانى گردشگرى شدند.
 حضور 80 عضو وابسته از 27 كشور از جمله دستاوردهاى چهلمين نشست 
اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى است. عالوه بر ايران كشورهاى 
اســپانيا، آفريقاى جنوبى، تركيه، نيجريه، مالــزى، آرژانتين، ايتاليا، فنالند، 
آمريكا، پرتغال، اندونزى، هند، پرو، يونان، تايلند، كره جنوبى، ژاپن، كلمبيا، 
فيليپين، پاكستان، ازبكستان، امارات، آذربايجان، اردن و بلغارستان نيز در اين 

نشست حضور دارند.

 معاون رئيس جمهورى و رئيس ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشــگرى روز گذشته در 
نشســت خبرى اجالس در جمع خبرنــگاران گفت: 
«اميدوارم اين نشست سرشار از موفقيت براى گردشگرى 
جهانى و مزيت فراوان براى گردشــگرى ايران باشد. 
خوشبختانه مدتى است كه گردشگرى در ايران نشاط 
مضاعفى پيدا كرده اســت و حتى در شــرايط  سخت 
هم يكى از بخش هايى است كه توانسته است به رشد 

اقتصادى خود ادامه دهد.»
اصغــر  علــى 
مونســان افزود: 
و  «رويدادهــا 
بين  موضوعات 
المللــى در يك 
در  گذشته  سال 
ايران تجربه شده 
است و اين نشان 
مى دهد كه دنيا 
ايران را به عنوان يك مقصد مهم گردشــگرى قبول 
دارد و على رغم همه تالش هاى بين المللى اين روند 
رو به رشد ادامه دارد كه حضور هشت عضو وابسته 
به ســازمان جهانى گردشگرى به همراه دبير كل اين 

سازمان مويد اين اصل است.»
وى گفت: «اين نشســت فرصت بــى نظيرى براى 
ظرفيت هاى گردشــگرى ايران بــه دنيا و همه مردم 
جهان است، قبل از برگزارى اين نشست گردشگرى 
ايران چند روزى در صدر اخبار گردشگرى دنيا قرار 
داشت و ما توانستيم با فعاالن اين حوزه ارتباط برقرار 

كنيم و ايران را به آن ها معرفى كنيم.»
معاون رئيس جمهورى ادامه داد: «پس از برگزارى اين 
نشست برنامه هايى براى اعضا ترتيب داده شده است 
كه بخش كوچكى از جاذبه هاى گردشگرى كشور را 
به بازديد كننــدگان معرفى مى كند، چرا كه اگر قرار 
بود در اين مدت كوتاه همه ظرفيت هاى گردشگرى 
كشور به نمايش گذاشته شود، ماه ها زمان الزم بود.»

رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
گفت: «اميدواريم در سايه برگزارى اين نشست ها بتوانيم 
ارتباط هاى بين المللى را در حوزه گردشگرى تقويت 

كنيم.»
وى ادامه داد: «يكى از موضوعات مهمى كه با دبيركل 
سازمان جهانى گردشگرى درباره آن صحبت كرديم و 
در باره آن به توافقى رسيديم اين موضوع بود كه قرار 
شد بخش صنايع دســتى و گردشگرى ذيل سازمان 
جهانى گردشگرى در ايران تشكيل شود و مركز آن در 
ايران باشد كه اميدواريم اين اتفاق بزرگ شكل گيرد.»

مونسان گفت: «همچنين مقرر شد در بازنگرى مستر 

پلن گردشگرى كشور سازمان جهانى به ايران كمك 
كند تا بتوانيــم هرچه زودتر اين موضــوع را مورد 
بازنگرى قرار دهيم.»وى ادامه داد: «يكى از موضوعاتى 
كه بايد انجام شود و به تعقيب افتاده موضوع حساب 
اقمارى گردشــگرى است كه هنوز نتواسته ايم سهم 
گردشــگرى در اقتصاد كشور را داشته باشيم چرا كه 
گردشگرى موضوعى فرا بخشى به حساب مى آيد و 
اثراث گردشگرى به صورت مستقيم و غير مستقيم در 
بخــش هاى مختلف وجود دارد و اين ها بايد معلوم 
شــود و بدانيم چه ســهمى را در اين توليد ناخالص 

ملى داريم.»
وى پرداختن به اكوتوريســم را از موضوعاتى خواند 
كه در مورد آن با دبير كل سازمان جهانى گردشگرى 

در حاشيه اين نشست بحث و تبادل نظر شده است.
وى  افــزود: «موضوع ديگرى كــه درباره ان با آقاى 
زوارب صحبت كرديم اين بود كه ســازمان جهانى 
گردشــگرى به تبيين و ارائه تصوير واقعى  از مردم 
خــوب و مهربان ايران به دنيــا كمك كند، در زمانى 
كه آمريكا عليه ايران تصويرسازى غير واقعى مى كند 
اين سازمان مى تواند تصوير خوبى از ايران از طريق 

گردشگران به جهانيان به معرفى كند.»
مونسان در پايان صحبت هاى خود گفت: «تشكر ويژه 
از همه افرادى دارم كه در اين اجالس براى برگزارى 
بهتر آن كمك كردند به ويژه اســتاندار همدان كه به 
شــكل ويژه اى موضوعات اين استان را پيگيرى مى 
كند، همچنين از مديركل ميــراث فرهنگى همدان، 
شــهردارى همدان، وزارت امور خارجه، شــركت 
غار عليصــدر و همه خبرنگارانى كــه براى بالفعل 
شــدن ظرفيت هاى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 

گردشگرى تالش كرند، تشكر ويژه اى دارم.»
 ايران را به عنوان يك مقصد گردشگرى 

مطمئن به دنيا معرفى مى كنيم
ســازمان  دبيركل 
جهانى گردشگرى 
هم در اين نشست 
«ايــران  گفــت: 
يك  به عنــوان  را 
مقصد گردشگرى 
آرام  و  مطمئــن 
بــه دنيــا معرفى 
مى كنيم.»زوراب 
پلوليكاشويلى با بيان اينكه اجالس برنامه پر بارى براى 
ما بوده است، گفت: «با استراتژى ها و ديدگاه هاى ايران 

موفق هستيم.»
وى  افــزود: «با مديريت معــاون رئيس جمهورى و 
رييس ســازمان ميراث فرهنگى آينده بسيار خوبى را 

براى گردشــگران ايران پيش بينى  مى كنم ودر آينده 
گردشگران بسيار زيادى به ايران مى آيند.»

پلوليكاشــويلى با اســتقبال از صحبت هاى استاندار 
همــدان، تصريح كــرد: «اميدواريم ايجاد اشــتغال 
درصنعت گردشــگرى ايران و اســتان همدان ادامه 
دار باشــد چرا كه ايجاد اشتغال يكى از اولويت هاى 

ماست.»
وى بــا تأكيد بر اينكه بســيارى از تحريم ها كمك 
مى كند تا ما قوى تر بشويم، ادامه داد: «اينجا هستيم 
كــه به ايران كمــك كنيم تا قدرتمند شــود و در 
نتيجه ســازمان جهانى گردشــگرى را قدرتمندتر 
كنيم.»پلوليكاشــويلى افزود: «مايل هستيم ايران و 
همدان را به دنيا به عنوان يك مقصد گردشــگرى 
مطمئــن و آرام به دنيا معرفى كنيــم و ايران مردم 
ايران با فرهنگ غنى، مــردم مهمان نواز و غذاهاى 
خوشمزه و موســيقى اصيلى دارد.»دبيركل سازمان 
جهانى گردشگرى با بيان اينكه در حوزه گردشگرى 
بومى و روستايى بايد افراد بومى را آموزش دهيم تا 
توانا تر شــوند، افزود: «در چند سال آينده به دنبال 
برنامه اى هستيم كه به كشــورها فرصت دهيم كه 

گردشگرى روستايى خود را معرفى كنند.»
وى  اظهار كرد: «به دنبال برگزارى كنفرانسى بين المللى 
در زمينه اكوتوريسم هستيم و انتظار داريم اين اتفاق 

در جمهورى اسالمى ايران رخ دهد.»
پلوليكاشــويلى همچنين در پاسخ به سؤالى پيرامون 
اثرات تحريم ها در كاهش يا افزايش شمار گردشگران 
بابيان اينكــه معاون رئيس جمهور اوضــاع ايران را 
توضيح دادند اما  بســيارى از تحريم ها باعث شده 
ايران قوى تر شــود، گفت: «اينجا هستيم تا  به ايران 
كمــك كنيم و مايليم كه ايران و همدان را تبليغ و در 
دنيا به عنوان يك مقصد گردشــگرى مطمئن و آرام 

معرفى كنيم.»
دبيركل سازمان جهانى گردشگرى با اشاره به فرهنگ 
غنى، مردم مهمان نواز و غذاهاى متنوع و بســيارى 
امتيازات ديگر جاى جاى ايران اسالمى، عنوان كرد: 
«براى هر منطقه مهم اســت كه گردشگرى منطقه اى 
خود را معرفى كند و به داليل متعددى كه اولين آن مى 
تواند كسب تجربه از قوميت هاى مختلف و آشنايى 
با خانه ها و غذاهاى سنتى و دومين مساله نيز ايجاد 

اشتغال باشد براى ما هم مهم خواهد بود.»
او همچنين بابيان اينكه معتقديم در دراز مدت مشكل 
تحريم ها رفع خواهد شد و اگر صحبت هاى من موثر 
باشد در تمام مذاكرات رسمى از ايران سخن خواهم 
گفت چراكه ايران از نيروهاى فعال ما در عرصه بين 
المللى است، گفت: «در دراز مدت نه تنها براى ايران 

بلكه براى كل دنيا بايد مساله ويزا حل شود.»

پلوليكاشــويلى بابيــان اينكه ويــزا از قديمى ترين 
مشكالت براى سفر كردن اســت، گفت: «به خاطر 
مسائل امنيتى هر كشــورى ديپلماسى خود را براى 
صــدور ويزا دارد اما در حــال رايزنى براى رفع اين 
مشــكل هســتيم و اين كمك مى كند گردشــگران 

بسيارى در آرامش سفر كنند.»
وى اضافه كرد: «بسيارى از توريست هايى كه به ايران 
سفر مى كنند در بازگشــت امنيت ايران را تبليغ مى 
كنند و اين نظر شخصى من است كه توريسم ايران در 

درازمدت آرامش خود را به دست مى آورد.»
دبيركل ســازمان جهانى گردشگرى همچنين با بيان 
اينكه اولين فستيوال بين المللى صنايع دستى در ايران 
برگزار خواهد شــد، گفت: «ايران مى تواند ليدر اين 

برنامه در كل جهان باشد.»
پلوليكاشويلى گفت: «ايران پتانسيل هاى بسيار زيادى 
در زمينه جذب توريسم دارد و ما مى توانيم توصيه ها 
و كمك هايى به ايران براى برگزارى برنامه هاى بين 
المللى داشته باشيم.» رونق گردشگرى و صنايع دستى  
تأثير بسيار زيادى در كاهش بيكارى در همدان داشته 

است
صــر  نا محمد
نيكبخــت نيز در 
ادامه اين  نشست 
اظهار داشت: هفته 
جشــنواره  آينده 
تئاتر  المللى  بين 
نوجوان  و  كودك 
در همدان برگزار 

مى شود.
وى افزود: شاهد هستيم اجالس جهانى گردشگرى 
با حضور 80 شــركت كننده از سراسر دنيا  در حال 
برگزارى است و دبيركل سازمان جهانى گردشگرى 
قرار اســت سه روز در همدان باشند كه آورده خوبى 

براى استان همدان محسوب مى شود.
استاندار همدان گفت: اگر ما 420 ميليارد در شش ماهه 
سال مبل و منبت مى فروشيم نتيجه ارتقاى اولويتى صنايع 
دستى است.او تصريح كرد: اگر امروز همدان در تابستان 
نرخ بيكارى 6.5  را تجربه كرده و پايين ترين نرخ بيكارى 
را دارد،  نتيجه تاثير بسيار زيادگردشگرى و صنايع دستى 

در حوزه اشتغالزايى است.
نيكبخت تاكيد كرد: 33 هزار و 600 شغل رسمى در 
همدان ايجاد شــده كه نتيجه تكان همدان است زيرا 
اين همدان ده ســال پيش نيســت و 12 زيرساخت 
بزرگ در همدان به سرانجام رسيده كه 5 زيرساخت 

در چندسال اخير محقق شده است.
او تصريح كرد: ارتقا، توسعه و پيشرفت همدان مديون 
يك نفر نيست بلكه حاصل زحمات همه مسئوالن، 

مردم و نظام بوده است.
استاندار همدان در پايان گفت: از دست اندركاران 
بخش خصوصى و اصحاب رســانه اســتان تشكر 

مى كنم.

رئيس ميراث فرهنگي فرهنگي كشور خبر داد:

موافقت با تشكيل بخش صنايع دستي UNWTO در ايران

 براى نخســتين بار در تاريخ اين نهاد، گواهينامه 
بين المللى گردشگرى (UNWTO) براى شركت 
صياحتى عليصــدر به عنوان يكــى از اعضاى اين 

اجالس صادر مى شود.
دبيــركل اجــالس جهانى گردشــگرى در ديدار با 
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر، افزود: اين اقدام 
به پاس تالش مسئوالن شركت سياحتى عليصدر در 

توسعه گردشگرى ايران صادر مى شود.
ــئوالن  ــرد: مس ــد ك ــويلى» تاكي «زوراب پولوليكاش
ايــن شــركت تــالش زيــادى بــراى برگــزارى 
چهلميــن اجــالس جهانــى گردشــگرى انجــام 
ــان شايســته اى بــراى ايــن اجــالس  دادنــد و ميزب

ــتند. هس

وى اظهــار داشــت: همچنين به پــاس قدردانى از 
شــركت ســياحتى عليصدر، رتبه اين شــركت در 
اجالس ارتقا پيدا مى كند و تجربيات عليصدر براى 

ديگر اعضا به اشتراك گذاشته مى شود.
پولوليكاشويلى تاكيد كرد: هدف ما از برگزارى اين 
اجالس استفاده از ايده ها و تجربيات جديد اعضا و 
به اشتراك گذاشتن تجربيات آنها براى ساير كشورها 

است.
دبيركل اجالس جهانى گردشــگرى پيشنهاد داد تا 
شركت ســياحتى عليصدر در آكادمى تازه تاسيس 

اجالس جهانى گردشگرى عضو شود.
مدير عامل شــركت ســياحتى عليصدر نيز در اين 
ديدار گفت: ســاالنه نزديك به يك ميليون گردشگر 

از غار عليصدر كه بزرگترين غار آبى جهان اســت، 
بازديد مى كنند.

ــده  ــه عم ــه اينك ــاره ب ــا اش ــارى ب ــا ي حميدرض
گردشــگران خارجــى ايــن غــار از كشــورهاى 
ــه  ــن زمين ــار داشــت: در اي ــتند، اظه ــى هس اروپاي
ــار  ــد را از غ ــترين بازدي ــى بيش ــگران آلمان گردش

ــتند. ــدر داش عليص
عضــو هيات رئيســه اجالس جهانى گردشــگرى 
توســعه گردشــگرى پايدار را مهمترين هدف اين 
شركت دانست و افزود: با وجود بازديدهاى ميليونى 
از غار در ساليان گذشته توانستيم اكوسيستم غار را 

به خوبى حفظ كنيم.
يارى با بيــان اينكه تجربه اى كه در بهره بردارى از 

غار عليصدر داريم در جهان بى نظير اســت، گفت: 
با برنامه ريزى دقيق، روزانه قابليت خدمات دهى به 

بيش از 10 هزار گردشگر را داريم.
وى با بيان اينكه اين شــركت آمادگى اجراى برنامه 
هاى اجــالس جهانى گردشــگرى را در توســعه 
غار دارد، اظهار داشــت: پيشــنهاد مى دهيم ارتباط 
اجالس با شركت ســياحتى عليصدر مداوم باشد و 
از تجربيات ما در توسعه صنعت گردشگرى استفاده 

شود.
به گزارش ايرنا، چهلمين اجالس جهانى گردشگرى 
(UNWTO) با حضــور 80 عضو اين اجالس از 
30 كشــور جهان،  تا 24 آبان به ميزبانى همدان در 

حال برگزارى است.

نخستين گواهينامه جهانى گردشگرى UNWTO به عليصدر اعطا مى شود

ستاد دانشگاه سوئيس:
بسيارى از آژانس هاى گردشگرى جهان متوقف 

شده است
 توسعه گردشگرى در گرو توزيع اطالعات و استفاده از فناورى نوين است 
به طوريكه در برخى كشــورهاى جهان، آژانس هاى گردشگرى به علت عدم 

توانايى در استفاده از فناورى و نوآورى متوقف شده اند
اســتاد دانشگاه «دال اسويزرا ايتاليانا» ســوئيس در پنل بررسى توانمندى هاى 
گردشگرى فرهنگى در اجالس جهانى گردشگرى همدان، به وجود امكانات و 
فناورى همچون تلفن هاى هوشمند و رسانه ها در نوآورى گردشگرى اشاره و 
اظهار كرد: سازمان جهانى گردشگرى بازوى انتقال داده هاى نوآورى و فناورى 

گردشگرى است.
به گزارش ايسنا، لورنزو كانتونى با بيان اينكه در نقشه راه گردشگرى 5 قسمت 
اصلى داريم و نقش رســانه هاى اجتماعى در اين حوزه بســيار مهم اســت، 
افزود: تكنولوژى مى تواند كمك شــايانى در سفر به ما داشته باشد به طوريكه 
توريست ها به دنبال دانستن فرهنگ ها هستند.وى با تأكيد بر اينكه گردشگرى 
يك صنعت جهانى است، بيان كرد: ساالنه 3 ميليارد گردشگر از مرزهاى ملى 
جابجا مى شــوند و توزيع اطالعات در رشد گردشگر تأثيرگذار است.لورنزو 
كانتونى با اشاره به اينكه توريست ها رفتن به فضاهاى مختلف را مى پسندند، 
عنوان كرد: ما بايد اين تفاوت ها را به خوبى توضيح بدهيم تا آنها از سفرشان 
لذت ببرند كما اينكه تحقيقاتى در زمينه سفر كردن بر روى ملل مختلف انجام 
شده است.اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه به دنبال اين هستيم كه اقداماتى 
انجام شود كه تجربه سفر براى گردشگر لذت بخش باشد، افزود: با تبادل افكار 

مى توان راهى نو را در گردشگرى ايجاد كرد.
وى با اشــاره به نقش ميراث فرهنگى يك منطقه در جذب گردشگر و با بيان 
اينكه ايجاد نوآورى و اســتفاده از تكنولوژى به توسعه اقتصادى منطقه كمك 
مى كند، اظهار كرد: حتى محلى ها هم مى توانند از اين رهگذر منتفع شــوند به 
طوريكه غذاهاى محلى يكى از زمينه هاى افزايش توريسم در يك منطقه است.

لورنزو كانتونى با اشــاره به اينكه استفاده از تجربيات گردشگرى در راستاى 
توسعه آن اثرگذار است، خاطرنشان كرد: استفاده از گردشگرى ديجيتال يكى 
از موارد است كه يونسكو نيز از آن براى ميراث نا ملموس استفاده كرده است.

وى به جوامع بومى و استفاده از فناورى و نوآورى در اين جوامع اشاره و بيان 
كرد: سازمان هاى محلى و گردشــگرى در جوامع محلى توسط خانم ها اداره 

مى شود كه با استفاده از فناورى توانستند جوامع خود را متحول كنند.
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