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یادداشت روز
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جشنواره سراسري تئاتر شهر 
کودك را به تكاپو واداشت

 پوســتر ويژه جشــنواره سراســري و 
بين المللــي تئاتر كــودك و نوجوان روز 
شــنبه 12 آبان مــاه با حضــور جمعي از 
و  كشــورمان  رسانه اي  دســت اندركاران 
همچنين مسئوالن فرهنگي استان در يكي 
از مدارس ابتدايي و حاشيه نشــين همدان 
رونمايي شد.اين پوستر، ويژه بيست پنجمين 
دوره جشــنواره كودك و نوجوان طراحي 
شــده اســت و از 28 آبان ماه كه جشنواره 
آغاز مي شــود، ســرلوحه تمام برنامه ها و 

مناسبت هاي جشنواره قرار مي گيرد.

سراشيبي

8

نفت میدیم آمیتاپاچان 
میگیریم

 تو اين اوضاع تحريم پشــت تحريم ؛ 
آمريكا اجازه داد كه چند تا كشــور ازمون 

نفت بخرن!!  
ببين تو رو خدا !  نفت خودمونم اختيارشو 

نداريم و نميتونيم بفروشيم!!
هند هم يكی از اون كشور هايِی كه ميتونه 
نفت ما رو به مقدار محدودی بخره ؛ خب 
بازم جای شكرش باقيه و خدا اميدمون رو 
نبره... هنديا كه پول نــدارن بابت اون دو 
بشــكه نفتی كه ازمون ميخرن بهمون بدن؛ 

بجاش قراره كاال بدن و خدماتی ديگه!

میهمانان جهاني را دست خالی بدرقه نكنیم

وزارت اطالعات:
اعضای شبکه هرمی نوظهور

» ورد واید انرژی« دستگیر شدند
 وزارت اطالعات در اطالعيه ای از شناســايی و برخورد با يک شبكه هرمی 
به نام "ورد وايد انرژی" و دستگيری 10 نفر از مسئولين، سرشاخه ها و اعضای 
فعال اين شــبكه نوظهور در استان  های تهران، همدان و اصفهان توسط سربازان 

گمنام امام زمان)عج( خبر داد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانی وزارت اطالعات، در اين اطالعيه آمده اســت: 
ســربازان گمنــام امام زمان)عج( در راســتای تأمين نظم و امنيــت اقتصادی و 
جلوگيری از اخالل در نظام اقتصادی كشــور، ضمن شناسايی و برخورد با يک 
شبكه هرمی به نام )ورد وايد انرژی( تعداد 10 نفر از مسئولين، ليدرها و اعضای 
فعال اين شبكه هرمی نوظهور را در استان  های تهران، همدان و اصفهان دستگير 

و تحويل مراجع قضايی كردند.
براساس اين اطالعيه، اين شــبكه هرمی در پوشش دوره  های آموزشی مؤسسه 
كريتور آكادمی )Creator Academy(، در گذشــته با نام شــركت  هايی 
همچــون وی  جــی  ام  ســی )VGMC(، ادروز )Adrows( و يونيفانــدز 
 ،)World Wide Energy( و اخيــراً با نام ورد وايد انرژی )Unifunds(

مردم را فريفته و از اين طريق توانسته ميلياردها تومان كالهبرداری كند.
وزارت اطالعات در اين اطالعيه تصريح كرد: شــركت مذكور با ادعای دروغين 
ســرمايه گذاری در ارتقاء و پيشــرفت انرژی ســبز و ســوخت  های زيستی و 
غيرفسيلی، اقدام به جذب سرمايه افراد و انعقاد قرارداد صوری با آنها نموده و از 

همان سرمايه جمع شده مجدد به سرمايه گذاران سود پرداخت می كرد.
وزارت اطالعات يادآور شــد: اســتفاده از ارزهای رمز نگار شــده جهت امور 
غيرقانونــی و پولشــويی، ترغيب و اغفال افراد از طريــق برگزاری همايش  ها، 
ســمينارها و دوره  های آموزشی در خارج از كشور، خروج ارز از كشور و اقدام 
به شبكه  سازی هرمی، بخشی از فعاليت  های غيرقانونی و مخرب اين مجموعه 

كالهبرداری و اخالل گر اقتصادی است.
در اين اطالعيه همچنين آمده اســت: با عنايت به شكل گيری مجدد شبكه های 
هرمــی با ترفندهای جديد و كالهبرداری آنها و احتمال مال باخته شــدن افراد، 
مقتضی است مردم شريف از هرگونه سرمايه  گذاری در طرح  هايی از اين قبيل، 
خودداری و در صورت مشــاهده هر گونه موارد مشــكوك مراتب را به شماره 

113 منعكس كنند.

۸۰درصد درآمدهای بودجه 
۹۷محقق شده است

 عضو كميسيون برنامه و بودجه از بررسی عملكرد ۷ ماهه بودجه سال ۹۷ در 
اين كميســيون با حضور نوبخت خبر داد و گفت: عليرغم تحريم ها، 80 درصد 

درآمدهای پيش بينی شده در بودجه محقق شده است.
محمد حســينی در گفتگو با مهر در خصوص جلسه كميسيون برنامه و بودجه 
گفت: در  اين جلســه محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه گزارشی 

از عملكرد ۷ ماهه بودجه ارائه داد.
وی افزود: بر اســاس اين گزارش ميزان تحقق درآمدها در ۷ ماهه ابتدای ســال 
۹۷ حدود 80 درصد و به ميزان پيش بينی ها و برنامه ريزی مجلس بوده اســت و 

وضعيت خوبی در اين زمينه در كشور وجود دارد.
نماينــده مردم تفرش در مجلس با بيــان اينكه 80 درصد از درآمدهای 
۷ ماهه سال ۹۷ محقق شــده است، گفت: با توجه  پيش بينی شــده در 
بــه تحريم ها، دولــت بايد تالش بيشــتری برای انضبــاط مالی جهت 
جلوگيــری از هــدر رفت بودجــه و همچنين برای تحقــق منابع انجام 

دهد.

 همزمــان با بازی پاس در هفته هشــتم ليگ 
دسته 2 مقابل شهرداری فومن، يكی از طلبكاران 
اين باشگاه با گرفتن حكم از مراجع قضايی اموال 

و داريی های اين باشگاه را توقيف كرد.
مدير اجرايی باشــگاه پــاس همدان گفت:تالش 
اعضای باشــگاه برای جلب رضايت فرد طلبكار 

و جلوگيری از خروج اموال نز موثر واقع نشد.
محمــد آرتيمانی اظهار داشــت: بيــان كرد: هم 
اكنون باشــگاه پاس فاقد امكانات اداری است و 
حتی سيســتم رايانه حاوی مدارك و مشخصات 

بازيكنان نيز ضبط اموال شد.
به گزارش ايرنــا آرتيمانی افزود: با اين وضعيت 
چگونه می توان انتظار نتيجه گيری تيم را داشت 
و متاســفانه شــرايط نامطلوبی در باشگاه حاكم 
اســت و هر روز شاهد حضور طلبكاران و تعيين 

تكليف نشــدن بدهی های باقی مانده به ويژه در 
حوزه قضايی هستيم.

وی خاطرنشان كرد: متاسفانه برخی از بومی های 
همدان با وجود اينكه شرايط باشگاه را می دانند، 
با پيگيری شــكايت خود حتــی اقدام به ضبط و 

توقيف ميز و صندلی اين باشگاه می كنند.
آرتيمانی يادآور شــد: البته هستند افراد بومی كه 
رقمی ميليونی از باشــگاه طلــب دارند و تاكنون 
نه تنها شــكايت نكرده اند بلكــه همچنان به تيم 

كمک می كنند.
هم اكنون حوزه اداری باشگاه پاس فاقد امكانات 
متناســب يک باشــگاه حتی در رده ليگ استانی 
اســت. تيم فوتبال پاس كه در گذشــته های نه 
چندان دور ســابقه قهرمانی باشگاه های آسيا را 
در كارنامه خود ثبت كرده اســت، پس از انتقال 

به همدان و كســب نتايج بسيار ضعيف، به دسته 
های يک، 2 و سه ليگ فوتبال كشور سقوط و در 

نهايت امسال با خريد امتياز يک تيم دسته دومی، 
بازی های خود را در اين سطح آغاز كرد.

 مســئول واحــد ارزيابــی عملكرد و پاســخگويی 
بــه شــكايات اداره كل ورزش و جوانــان اســتان 
ــت موضــوع بازرســی  ــه اهمي ــا اشــاره ب همــدان ب
ــن  ــی، مهمتري ــای ورزش ــر فعاليت ه ــارت ب و نظ
ايــن  برگــزاری جلســات  هــدف و دســتاورد 
ــظ  ــوق شــهروندی و حف ــت از حق ــه را صيان كميت
حقــوق ورزشــكاران و اســتفاده كنندگان از خدمــات 

ــرد. ــوان ك ــی عن ورزش
ــه  ــيدی در كميت ــی رش ــنا، عل ــزارش ايس ــه گ ب
ــی  ــن ورزش ــالمت اداری و اماك ــر س ــارت ب نظ
اســتانی  مســئوالن  حضــور  بــا  كــه  ماليــر 
تــالش  افــزود:  شــد،  برگــزار  در شهرســتان 
ــد در  ــان ورزش باي ــان و خادم ــه كاركن مجموع
ــن شــود  ــع تدوي ــه جام ــح و برنام نظــارت صحي

ــه  و سالم ســازی محيط هــای ورزشــی و كمــک ب
ــالم و  ــی س ــه ورزش در محيط ــعه همه جانب توس
جلــب رضايــت عمومــی جامعــه ورزشــی باشــد.

وی اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه اهميــت ســالمت 
باشــگاه های  از  بازرســی  ورزشــی،  اماكــن 
ورزشــی بــه صــورت مســتمر و بــا قــوت دنبــال 
بحــث  بايــد  باشــگاه ها  مديــران  و  می شــود 
ــه  ــی، بيم ــالن، ايمن ــوز س ــد مج ــت، تمدي بهداش
ــتفاده  ــدم اس ــی و ع ــئوليت مدن ــی و مس ورزش
ــگاه  ــروزا را در باش ــای ني ــا و مكمل ه از داروه

ــد. ــدی بگيرن ج
مســئول واحد ارزيابــی عملكرد و پاســخگويی 
به شــكايات اســتان همدان ادامه داد: با توجه به 
تالش هــا و زحمات رئيس و كاركنان اداره ورزش 

و جوانان مالير  و مسئوالن هيئت های ورزشی آن، 
اكنون شاهد پويايی و خدمت رسانی به ورزشكاران 
و تالش برای پيشــرفت روزافزون آن در ســطوح 

استانی، ملی و فراملی هستيم.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير نيز 
ضمن ارائه گزارشــی از خدمــات و فعاليت های 
فرهنگی ورزشی انجام شــده است، گفت: هيئت 
همگانی مالير با هدف حفظ ســالمت و تندرستی 
بانوان ورزشــكار شــاغل و خانه دار در استاديوم 
تختی كارگاه های آموزشی سالمت و كنترل عالئم 

حياتی بدن برگزار كرد.
مهدی رضايی افزود: كارگاه های آموزشی سالمت 
و كنترل عالئم حياتی بدن به همت هيئت همگانی 
و همكاری اداره ورزش و جوانان، شبكه بهداشت 

و هالل احمر به منظور حفظ ســالمت و تندرستی 
و بحــث خودمراقبتی و تغذيه ســالم ويژه بانوان 
ورزشكار شاغل و خانه دار در پارك بانوان و چمن 
تختی مجموعه ورزشی تختی اين شهرستان برگزار 

شد.
وی با بيــان اينكه بانوان ورزشــكار شــاغل و 
خانــه داری كــه در ايســتگاه های ورزش هــای 
ايــن  همگانــی حضــوری فعــال دارنــد، در 
كارگاه های آموزشــی شركت كردند، يادآور شد: 
در مرحلــه دوم ايــن كارگاه ها بــا حضور كادر 
هالل احمر در اســتاديوم تختی عالئم حياتی اين 
ورزشكاران چون فشــارخون، قندخون، وزن و 
معاينات مربوطه انجام و ورزشــكاران از سالمت 

خود تا حدودی مطلع شدند.

نصب نماد جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان در محوطه تاالر 
فجر همدان 
 معاون امور هنری اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی همدان و مدير اجرايی جشنواره از نصب 
نماد جشنواره بين المللی تئاتر كودك و نوجوان در 

محوطه تاالر فجر همدان خبر داد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی بيســت و پنجميــن 
ــودك و نوجــوان،  ــر ك ــی تئات جشــنواره بين الملل
ــر اينكــه امســال  ــد ب ــا تأكي ــش ب هــادی فيض من
بــرای 2٥ ســالگی جشــنواره برنامه هــای مختلفــی 
در نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: جشــن ربــع 
قــرن برگــزاری جشــنواره بين المللــی تئاتــر 
كــودك و نوجــوان و جشــن صــد ســالگی تئاتــر 

كــودك از جملــه ايــن برنامــه هاســت.
وی از نصب المان جشنواره در سطح شهر همدان 
خبر داد و افزود: بر اســاس مذاكره ای كه در ستاد 

جشنواره با شــهرداری همدان داشتيم، ابتدا پارك 
كودك برای اين منظور در نظر گرفته شــده بود كه 
درنشســت های بعدی با حضور  كارشناسان اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان و شهرداری 
همــدان، محوطه تــاالر فجر برای نصــب نماد 

جشنواره انتخاب شده است.
ــر در  ــاالر فج ــرد: ت ــان ك ــش خاطرنش فيض من
مجــاورت آرامــگاه بوعلــی ســينا قــرار گرفتــه و 
ــی اجــرای نمايش هــای  يكــی از ســالن های اصل
جشــنواره اســت؛ عــالوه بــر ايــن در طــول ســال 

ــری در  هــم برنامه هــای مختلــف فرهنگــی و هن
ايــن مجموعــه برگــزار می شــود و بــرای نصــب 

ــت. ــكان اس ــب ترين م ــنواره مناس ــان جش الم
ســعی  گفــت:  جشــنواره  اجرايــی  مديــر 
ــت و  ــت كيفي ــال در نهاي ــنواره امس ــم جش كردي
ــزار شــود؛ از  ــته برگ ــر از ســال ها گذش متفاوت ت
ــنواره در  ــتر جش ــی پوس ــم رونماي ــن رو مراس اي
ــوزان  ــور دانش آم ــا حض ــن ب ــک جش ــب ي قال
ــه جشــنواره  ــزار شــده و هدي حاشــيه شــهر برگ

ــد. ــدا ش ــوزان اه ــش آم ــداد كل دان ــه تع ب

یادمان مفاخر 
فرهنگ و هنر 

در همدان ایجاد 
می شود

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان در نشســتی مشــترك با شــهردار 
همدان، درخصوص مسائل حوزه فرهنگ 

و هنر گفت وگو كرد
به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان همدان، عليرضا 
درويش نژاد در اين ديدار با تأكيد بر اينكه 
همــدان از نظر مفاخــر فرهنگی، هنری و 
مذهبــی دارای غنای قابل توجهی اســت، 
اظهــار كرد: بنــا داريم بــرای معرفی اين 
بزرگان، يادمان فرهنگی و هنری در سطح 

شهر ايجاد كنيم.
وی با تأكيد بــر اينكه يادمان مفاخر عالوه 
بر معرفی چهره های شــاخص و درخشان 
گذشــته و حال اين شــهر، مكانی مناسب 
برای جــذب گردشــگر هم محســوب 
می شود، افزود: ايجاد گذر مشاهير و مفاخر 
از ديگر برنامه هايی است كه در اين حوزه 

برنامه ريزی شده است.
مديركل و فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
همدان در بخش ديگــری از صحبت های 
خود از شــهردار همدان درخواســت كرد 
تعــدادی از خانه های تاريخی همدان برای 
بهره برداری هــای مختلف در اختيار حوزه 

فرهنگ و هنر قرار بگيرد.
ــوان  ــه می ت ــح داد ك ــژاد توضي درويش ن
از ايــن خانه هــا بــه عنــوان محلــی بــرای 
تشــكيل انجمن هــای ادبــی، ايجــاد مــوزه  
و...  موســيقی  و  هنــری، خانــه شــعر 

ــرد. ــتفاده ك اس
در ادامه شهردار همدان هم ضمن موافقت 
با اين پيشــنهاد، گفت: شهرداری همدان با 
تمام ظرفيت در حوزه برنامه های فرهنگ و 

هنری پای كار است.
صوفی از ايجاد پارك مشاهير در همدان هم 
خبر داد و گفــت: طرح اوليه اين پارك در 
دست بررسی بوده و مكان احداث آن هم 

جانمايی شده است.
شــهردار همدان با تأكيد بر اينكه بايد تمام 
ظرفيت مجموعه های فرهنگی و هنری برای 
پيشــرفت در اين حوزه مورد بهره برداری 
قرار بگيرد؛ از تجهيز ســالن همايش های 

تاالر قرآن تا سال آينده خبر داد.
ايجاد گذر فرهنگ و هنر، ميدان هنر و... از 
ديگر مواردی است كه در اين جلسه مطرح 
شد و طرح های اوليه آن مورد بررسی قرار 

گرفت.

اموال باشگاه پاس توقیف شد

مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان همدان:

سالم سازی محیط های ورزشی در دستور کار قرار گیرد

بخشش و 
مدارا 
در سیره 
نبوی)ص( 
و رضوی)ع(
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4
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رئيس جمهور در پاسخ به اقدامات آمریکا:

تحريم ها را 
دورمي زنيم

■ وزير امور خارجه آمريکا: فشار اقتصادی بی سابقه  علیه ايران را آغاز کرده ايم

رئيس شورای شهر همدان:

تنگ نظری  اجازه کار 
به بخش خصوصی نمی دهد
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اوج فعالیت سامانه بارشی در همدان
 كارشــناس اداره كل هواشناسی همدان از فعاليت سامانه بارشی در همدان خبر داد و گفت: احتمال آب گرفتگی معابر و 

سيالبی شدن مسيل ها در برخی از ساعات دور از انتظار نيست.
محمدحســن باقری شــكيب در گفت وگو با  فارس با بيان اينكه اوج فعاليت سامانه بارشی امشب و فردا گزارش شده است، 
افزود: طی روزهای آينده تشــديد بارش ها و احتمال آب گرفتگی معابر و ســيالبی شدن مسيل ها در برخی از ساعات دور از 

انتظار نيست.
وی با اشاره به اينكه دمای فعلی استان هفت درجه باالی صفر گزارش شده است، گفت: در 24 ساعت گذشته رزن با چهار 

درجه باالی صفر سردترين و نهاوند و مالير با 1٥ درجه باالی صفر گرمترين نقطه استان گزارش شدند.
وی با بيان اينكه امشب و فردا استان شاهد بارش باران خواهيم بود، عنوان كرد: روزهای چهارشنبه شاهد بارش پراكنده باران 

در ساير نقاط استان خواهيم بود.
باقری شكيب با اشاره به اينكه كاهش دما به شكل روزانه بين 2 تا 4 درجه است، خاطرنشان كرد: دمای شبانه تغيير محسوسی 

نخواهد داشت.

جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانی در همدان برگزار می شود
 مديرعامل نمايشــگاه های بين المللی استان همدان گفت: جشــنواره ملی اقوام و عشاير ايرانی 21 تا 2۷ آبان ماه در همدان 

برگزار می شود.
حسين رجبيان اظهار كرد: جشنواره ملی اقوام و عشاير ايرانی از 21 تا 2۷ آبان ماه در محل نمايشگاه های بين المللی استان همدان 
برگزار می شود.وی تصريح كرد: اين رويداد فرهنگی در فضايی بالغ بر ٥ هزار مترمربع و در سه سالن ابن سينا، الوند، هگمتانه 

و فضای باز شركت نمايشگاه های استان برپا خواهد شد.
مديرعامل نمايشگاه های بين المللی استان همدان بيان كرد: جشنواره ملی اقوام و عشاير ايرانی امسال با حضور ۹1 شركت كننده 
و در قالب 20٥ غرفه نمايشگاهی از سراسر كشور برگزار می شود.وی با بيان اينكه اين نمايشگاه با محوريت عرضه محصوالت 
و ســوغات هر استان برگزار می شود، افزود: در شب های برگزاری اين نمايشگاه، موسيقی محلی استان های مختلف نيز اجرا 
می شود.رجبيان با اشاره به اينكه سياه چادرهای اقوام تركمن و قشقايی نيز برای نمايش زندگی سنتی اقوام ايرانی برپا می شود، 
گفت: اين رويداد از 21 تا 2۷ آبان ماه، ســاعت 1٥ تا 21 و در روز جمعه به صورت يكســره از ســاعت 10 تا 21 پذيرای 

عالقه مندان و بازديدكنندگان است.

جشنواره سراسري تئاتر شهر کودك را
 به تكاپو واداشت

مهدي ناصرنژاد «

 پوستر ويژه جشنواره سراسري و بين المللي تئاتر كودك و نوجوان 
روز شــنبه 12 آبان ماه با حضور جمعي از دســت اندركاران رسانه اي 
كشــورمان و همچنين مسئوالن فرهنگي اســتان در يكي از مدارس 

ابتدايي و حاشيه نشين همدان رونمايي شد.
اين پوســتر، ويژه بيست پنجمين دوره جشــنواره كودك و نوجوان 
طراحي شده است و از 28 آبان ماه كه جشنواره آغاز مي شود، سرلوحه 
تمام برنامه ها و مناســبت هاي جشــنواره قرار مي گيرد. شهر همدان 
تجليگاه دائمي جشنواره هاي سراسري تئاتر كودك و نوجوان در ايران 
شــناخته شده و به ثبت رسيده است و به همين دليل است كه همدان 
را شــهر كودك عنوان نهاده اند و قرار است زيرساخت ها و نمادهاي 

ويژه كودكان به تدريج در همدان بنيان گذاشته شده و تأسيس شود.
اين سياســتي عقاليي و ديدگاهي آينده نگرانه است كه هر شهري را 
در كشــورمان به مناسبت سمبل هاي خاص آن شهر شناخته و معرفي 
كرده اند و مي توان اميدوار بود كه مسئوالن كشوري با الزمه هاي توسعه  

عمومي آشنايي دارند و بر آن همت مي گمارند.
البته اســتان همدان و شــهر همدان نمادهاي فرهنگي و ديني و ادبي 
فراواني دارد كه با همان نمادها نيز شــناخته شده و در ايران و جهان 
شــهره اســت و شــهر كودك نيز يكي از نمادهاي جانبي است كه 
دستاورد نمادهاي اصلي نظير دارالمؤمنين، شهر بوعلي سينا، پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران، شهر شهيدان و ده ها نماد تحسين برانگيز و افتخار 

آميز مي باشد.
شهر كودك در جاي خود گام بزرگ و تأثيرگذار و سرنوشت ساز براي 
بنيانگذاري آينده و سرنوشــت كودكان عزيز و آينده ساز اين مرزوبوم 
اســت. كودكان از هر جنس سرمايه هاي اصلي و حياتي كشور ديرپا 
و پرافتخار ما هســتند و و اگر هر كشــور كودكاني سالم و باهوش و 
خالق و عالقمند داشته باشد، آينده و سرنوشتش تضمين خواهد بود.

شــهر كودك نه براي برگزاري يک جشــنواره يک هفته اي و نه براي 
تأسيس چند سالن و سينما و بيمارستان اختصاصي و تخصصي و چند 
خيابان و ســاختمان به همين نام است. شهر كودك را مي خواهيم تا 

روش هاي صحيح زندگي آينده كودكانمان را رقم بزنيم.
بايد آكادمي هاي علمي و مراكز پژوهشي متعددي در همدان تأسيس 
شــود تا راه و رسم علمي و عقاليي و سياستمدارانه اي براي كودكان 

تدوين كنند.
بايد ايده هاي خالقانه در كودكان از همين شــهر كودك كليد بخورد 
و روش هاي استعداديابي و تقويت بنيه فكري و جسماني كودكان از 

شهر كودك به سراسر كشورمان تسري داده شود.
بايد تمــام نخبگان و نخبه پروران از مراكز علمي كشــورمان و حتي 
كشورهاي برجسته جهان به سمپوزيوم هاي علمي در ارتباط با كودكان 
در همدان دعوت شوند و بهترين راه و روش و برنامه هاي كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت در هميــن تجليلگاه ها براي پرورش و تربيت 

كودكان ايران، تدوين و به سازما هاي اجرايي و تربيتي ابالغ گردد.
بايد شــهر كودك به كانون فعال و پررفت وآمد و شاداب براي جلب 
توجه جهانيان تبديل گردد و دنيا براي شــهر كودك ايران در شــهر 

همدان حساب ويژه اي باز كند.
در چنين شرايطي است كه جشنواره هاي ساالنه تئاتر كودك و نوجوان 
در همدان معنا پيدا خواهد كرد و چنين جشنواره هايي بارور خواهند 
شــد و به درد كشــور و مردم خواهد آمد و آينده خوب كودكان رقم 
مي خورد. در غير اين صورت هر برنامه و هر تئاتر كودك و نوجوان، 
تالش عبث و بيهوده اســت و حيف از وقت و سرمايه اي كه براي آن 

خرج شود.

ثبت 914 سفر در محورهای همدان
 مديركل راهداری  و حمل ونقل جاده ای استان همدان با بيان اينكه 
در ايام منتهی به اربعين ۹14 سفر رفت و برگشت در محورهای استان 
همدان صورت گرفته است، گفت: از اين تعداد 806 سفر با اتوبوس، 
66 ســفر با مينی بوس، 26 سفر با ميدل باس و 16 سفر نيز با سواری 

انجام گرفته است.
مصطفی پناهنده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه 28 هزار و ٥2 
مسافر از 24 مهرماه تا 11 آبان ماه جابجا شده است، افزود: مقصد تمام 
زائران به سمت مرز مهران بوده كه تعداد چهار اتوبوس به مرز شلمچه 

و دو اتوبوس نيز به مرز چذابه بوده است.
وی ادامه داد: 340 هزار و 8٥4 مورد در محورهای استان تردد داشتيم 
كه به نسبت سال گذشته كه 286 هزار و 20۹ تردد بوده، شاهد افزايش 

بوديم.
وی با اشــاره به اينكه حادثه عمومی در مدت طرح 11 روزه اربعين 
از ابتدا تا 11 آبان گزارشــی نشده است، در رابطه با مشكالت حمل 
و نقل زائران خاطرنشــان كرد: تمام 320 دستگاه اتوبوس با توجه به 
اهميتی كه به اين موضوع بود، در اختيار حمل و نقل آنها قرار گرفت.

مدير راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان همدان با اشاره به اينكه 
شهروندان در داخل شــهر با كمبود اتوبوس مواجه بودند، ادامه داد: 
با توجه به مقطع زمانی و مكانی مجبور بوديم توجه بيشــتری به مرز 
داشته باشيم اما برای رفع كمبود از سرويس كارخانجات برای رفع نياز 

شهروندان استفاده شد.

تمدید پروانه صالحیت 2 نفر از مدیران 
کنترل کیفیت در همدان

 مدير كل استاندارد استان همدان از تمديد پروانه صالحيت دو نفر 
از مديران كنترل كيفيت واحدهای توليدی استان خبر داد.

محمد مددی در گفت وگو با فارس اظهار كرد: در مسير اجرای كارآمد 
پيام سال بايد بيش از پيش رعايت استاندارد و كيفيت و ارتقای آن در 

توليدات داخلی جدی تر گرفته شود.
وی با بيان اينكه مديران كنترل كيفيت نقش كليدی در توليد كاالهای 
دارای نشان اســتاندارد و باكيفيت دارند، گفت: قانونگذار صالحيت 
ادامه فعاليت مديران كنترل كيفيت را بر عهده سازمان ملی استاندارد و 

كارگروه مربوطه گذاشته است.
مديركل اســتاندارد اســتان همدان افزود: كميسيون كارگروه ماده ۷  
آيين نامه تاييد صالحيت علمی و فنی مديران كنترل كيفيت استان به 
منظور بررســی پرونده هفت نفر از مديران كنترل كيفيت واحدهای 

توليدی و خدماتی استان در مهرماه برگزار شد.
وی گفت: پرونــده هفت مدير كنترل كيفيــت در كميته مربوطه با 
حضور نماينــده اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اســتان، نماينده 
ســازمان و خانه صنعت، معدن و تجــارت، نماينده انجمن مديران 
كنتــرل كيفيت، رئيــس اداره امور حقوقــی اداره كل اســتاندارد، 
كارشــناس تخصصی ذيربط و شــخص مدير كنتــرل كيفيت مورد 

بررسی قرار گرفت.
مددی با بيان اينكه كارشناســان اداره كل براســاس چک ليست های 
تعييــن شــده و مطابق با شــرح وظايــف مديران كنتــرل كيفيت 
فعاليت های آنها را در واحدهای توليــدی رصد می كنند، بيان كرد: 
در اين كميســيون، گواهــی صالحيت دو نفر مديــر كنترل كيفيت 
واحدهای توليدی و صنعتی زير پوشش استاندارد استان، تمديد شد.
وی ادامه داد: پذيرش اســتعفای مديركنتــرل كيفيت در صالحيت 
اداره كل استاندارد است و در صورت موافقت اداره كل با استعفای 
متقاضی، مدير كنترل كيفيت مكلف اســت تــا تاييد صالحيت فرد 

جايگزين به انجام وظايف خود ادامه دهد.
مديركل اســتاندارد اســتان همدان گفت: در اين كميســيون با 
اســتعفای ســه نفر از مديــران كنترل كيفيت موافقت شــد كه 
واحد توليدی مربوطه موظف اســت ســريعًا نســبت به معرفی 

كند. اقدام  جايگزين  فرد 
وی بــا بيان اينكه به دو نفر از مديــران كنترل كيفيت به علت عدم 
انجام وظايف مصوب تذكر داده شد، گفت: حضور تمام وقت و دائم 

در يک نوبت كاری از وظايف مدير كنترل كيفيت است.

1- مجمع نمايند ه ها برســرگزينه اســتانداري به توافق نرســيده اند. 
گفته مي شود نماينده هاي اســتان نتوانسته اند براي معرفي جايگزيني 
اســتانداري از بين نامزدهاي حاضر به جمع بندي برسند. گويا ضعف 
در البي و قدرت چانه زني منجر به ناديده گرفته شــدن نظر نماينده ها 

در انتصاب ها شده است.
2- يكي از گزينه هاي اســتانداري انصراف خود را اعالم كرده است. 
گويا اين فرد كه بيشــتر از سوي گروه هاي خاص مورد حمايت بود، 
بي ميلي خود را براي استانداري همدان اعالم كرده است. گفتني است 
مالكي كه از سوي يكي از نماينده هاي استان مطرح و حمايت مي شد، 
در گذشته نيز از سوي دولت براي پست هاي مديريتي مورد استقبال 

واقع نشده بود.
3- مسئوالن دولتي پاس نتوانســتندبراي اين تيم تصميمات مناسب 
بگيرند. گويا بي توجهي به وضعيت مالي اين باشگاه منجر به توقيف 
اموال باشــگاه شده است. گفته مي شود يكي از طلبكاران روزگذشته 
اموال اداري  اين باشگاه را مصادره كرده است. گفتني است اين اقدام 
درحالي صورت ميگيرد كه هيات مديره و مجمع باشــگاه علي رغم 
اعالم تسويه حساب هاي باشــگاه تاكنون شفاف سازي از وضعيت 

مالي باشگاه ارائه نداده اند.

 تنگ نظری ها در همدان اجازه نمی دهد 
كه بخش خصوصی مانور دهد.

رئيس شــورای اسالمی شــهر همدان با 
اشــاره به در صحن علنی شــورای شهر 
همدان به بازديد از شــهر قزوين اشــاره 
كــرد و گفت: در اين شــهر  قزوين داده 
می شود اما در اســتان همدان تنگ نظری 
وجود دارد كه هميــن باعث عقب افتادن 

همدان شده است.
 كامران گردان با بيــان اينكه تنگ نظری ها 
اجــازه نمی دهد كه بخش خصوصی مانور 
دهد، اضافه كرد: كارونســرايی فرسوده در 
قزوين بازسازی شــده و اكنون برای شهر 
درآمد پايدار ايجاد كــرده كه اين طرح را 

می توان در همدان نيز اجرايی كرد.
رئيس شورای اسالمی شهر همدان در ادامه 
در رابطه با طرح مشــكالت مردم با ادارات 
تاكيد كرد: شورای شــهر به عنوان نماينده 
مردم می توانــد دخالت كرده و براســاس 
اختيارات شورا مشكالت را به ادارات اعالم 

كند.
رئيس كميســيون نظارت حقوقی و امور 
اداری شورای شــهر همدان در ادامه با 
اشاره به اســتقرار ايســتگاه راه آهن در 
پايانــه مســافربری، اظهار كــرد: وجود 
ايســتگاه راه آهــن در محدوده شــهری 

است. اجتناب ناپذير  امری 
سيد مسعود عسگريان با بيان اينكه پيشنهاد 
می كنــم بــرای جلوگری از بروز مشــكل 
ايســتگاه راه  آهن در جوار فرودگاه همدان 
ايجاد شود، بيان كرد: دسترسی به راه آهن در 
فرودگاه آسان است و می توان سايت اداری 

هم به همين محل منتقل كرد.
600 ميليــارد تومان بــرآورد هزينه انتقال 

زيرزمينی راه آهن به همدان
شــهردار همدان  هم در اين جلسه برآورد 
هزينه انتقال زيرزمينی راه آهن به همدان را 

600 ميليارد تومان دانست.
عباس صوفی با بيان اينكه شهرداری همدان 
به عنوان نخســتين شــهرداری در سازمان 
جهانی گردشگری پذيرفته شده است، اظهار 
كرد: ســازمان جهانی گردشــگری سازمان 
مهمی است كه در زيرمجموعه سازمان ملل 

كار می كند.

وی با اشاره به اينكه تمام سازمان گردشگری 
از جمله ٥00 نهاد، ســازمان و شــركت در 
سازمان جهانی گردشگری عضويت دارند، 
ادامــه داد: شــهرداری های اصفهان و تبريز 
تماس می گيرند تا روال عضويت در سازمان 
جهانی گردشــگری را بدانند اما ســازمان 
جهانی گردشــگری اعالم كرده فضا برای 

عضويت شهرداری ديگری را ندارند.
شهردار همدان با بيان اينكه پيشنهاد داده ايم 
تا در اكو يک كرسی داشــته باشيم، افزود: 
دبيركل اكو با اين پيشــنهاد موافقت كرده و 

مقدمات كار در حال انجام است.
وی با بيان اينكــه همدان در مجمع جهانی 
شهر های آســيايی، شــهر های راه ابريشم، 
شــهر های تاب آور، اكو و ســازمان جهانی 
گردشــگری عضويــت پيدا كرده اســت، 
تصريح كرد: بايد نســبت بــه افتتاخ مركز 
توســعه همكاری اقدام كــرده و از فرصت 

پيش آمده استفاده كنيم.
صوفــی با بيان اينكه مكاتبات انجام شــده 
تا پنج ســال برای دفتر ايجاد وزارت امور 
خارجه در همدان ســاختمان اجاره كنيم و 
بعد از پنج سال ساختمان بسازيم، افزود: اين 
پيشنهاد به وزارتخارجه رفته تا بتوانيم دفتر 

اين نهاد را در همدان ايجاد كنيم.
وی در ادامه در خصوص ايســتگاه راه آهن 

همــدان در ترمينال گفــت: آقای آخوندی 
وزير ســابق راه و شهرســازی به سيســتم 
TOD اعتقاد داشــت، اين سيستم به معنی 
دسترســی آسان حمل و نقل درون شهری و 

برون شهری است.
شــهردار همدان با بيان اينكه از ابتدا مطرح 
كرديم كه به شــرطی با انتقال ايســتگاه را  
آهن به داخل شــهر موافقت می كنيم كه در 
زيرزمين ريل كشی انجام شود، تصريح كرد: 
جابجايــی راه آهــن از روی زمين در حال 
انجام اســت چراكه برای كار كردن راه آهن 
در زيرزمين 600 ميليارد تومان برآورد هزينه 

شده است.
وی با بيــان اينكه اگر راه آهن از روی زمين 
كار شــود يكســری زمين از بين می رود و 
مشــكالتی را ايجاد می كنــد، ادامه داد: اين 
مسئله موضوع مهمی است و بايد نسبت به 

آن حساس باشيم.
تملک  موضــوع  بــه  ادامه  در  صوفــی 
شــهربازی رنگيــن كمان اشــاره كرد و 
بانــک ملت اعالم كــرده كه در  افزود: 
دوره قبــل شــهرداری و بــا تصويــب 
شــورای شــهر يک عرصه در ضمانت 
شــهربازی رنگيــن كمان اســت چراكه 

نتوانســته بدهی بانک را پرداخت كند.
وی بــا بيان اينكه مالک شــهربازی رنگين 

كمــان از درآمد شــهربازی رضايت ندارد 
و نمی تواند بدهی بانــک را پرداخت كند، 
تصريح كرد: مالک شــهربازی رنگين كمان 
مطرح كرده كه يا بايد شــهربازی را تعطيل 

كنم و يا اينكه تعيين تكليف شود.
شهردار همدان با اشــاره به اينكه به عنوان 
متولی شهری مردم از ما انتظار دارند، يادآور 
شــد: اگر قيمت كارشناسی و مناسب باشد، 
بررســی الزم را انجام می دهيــم و بعد در 
شورای شــهر مطرح می كنيم، اما فعاًل تعهد 

ايجاد نكرديم.
وی در ادامه به بررسی پرونده های شهرداری 
اشــاره كرد و با بيان اينكه فرايند بررســی 
پرونده ها رو به پايان اســت، افزود: سيستم 
قضايــی به اين نتيجه رســيده كه پرونده ها 

جمع شود.
صوفی با بيان اينكه از 3 هزار و ٥00 نيروی 
شــهرداری همدان 10 نفر مورد سوال واقع 
شدند، بيان كرد: برخی اين موضوع را بزرگ 
كردند، در گذشــته هم گفتــه ام كه هر كجا 
فرايند مالی باشــد ممكن است تخلفی رخ 

دهد، بايد سالم سازی كنيم.
وی در ادامــه به طرح جامع شــهر همدان 
پرداخت و با بيان اينكه اين طرح برای افق 
30 ساله پيش بينی شده است، افزود: كاربری 

در حوزه طرح تفصيلی قرار دارند.

رئيس شورای شهر همدان:

تنگ نظری  اجازه کار 
به بخش خصوصی نمی دهد

 مدير امور آب و فاضالب روســتايی 
شهرســتان همــدان از ايجاد شــبكه های 
در روستاهای هدف  فاضالب  جمع آوری 
گردشگری ســوالن، توييجين، مويجين و 

برفجين خبر داد.
كمال حسنی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به مشكالت شــركت آبفار در فصل گرم 
ســال، كمبود نزوالت جــوی و همچنين 
خشكسالی های پی درپی اظهار كرد: تابستان 
ســپری شده برای استان بسيار بحرانی بود 
كه خوشــبختانه بــا تــالش همكارانمان 
همراهــی دهياران و كنتــرل مصرف آب، 
توانستيم بحران مذكور را پشت سرگذاريم.
وی يادآور شــد: در راســتای آبرسانی به 
روســتاهای بخش مركزی، شركت آب و 
فاضالب روســتايی، با اجرای 10 كيلومتر 
خط انتقال، توانســت آب شرب روستای 

وركانه را از منطقه كاله قاضی تامين كند.
به گــزارش فــارس، مدير امــور آب و 
فاضالب روستايی شهرستان همدان افزود: 
به منظور تامين آب شرب روستايی حدود 
4 كيلومتر لوله 160 تامين شــد و عمليات 

اجرايی در هفته آتی آغاز می شود.
وی بــا بيــان اينكه كمبود آب شــرب 
تنظيم  با  نيز  روستای شمس آباد  ساكنان 
بهسازی و اليروبی  منظور  به  قراردادی 
چشــمه ها مــورد توجه قــرار گرفت، 
روســتای  شــرب  آب  تامين  افــزود: 
علی آبــاد وركانه نيز بــا حفر يک حلقه 
امكان پذير شد  روستا  باالدست  در  چاه 
كه با بهســازی و انتقال آب چاه مذكور 
به داخل روستا، مشكل آب شرب مردم 

مرتفع شد. نيز  روستا  اين 
حســنی با اشــاره به پروژه آبرســانی به 

روستای باغچه خاطرنشان كرد: اين روستا 
يكی از روســتاهای فاقد تاسيسات بود كه 
با صــرف 4٥0 ميليون تومــان اعتبار، فاز 
نخست آبرســانی در حال حاضر به اتمام 

رسيده است.
وی با اشــاره به اينكه روســتای قرخلر از 
جمله روســتاهای دارای مشكل در بحث 
تامين آب شــرب بود، گفت: در راســتای 
رفع مشــكل مذكور، در سال جاری حفر 
يک حلقه چاه مكانيكی به عمق 130 متر، 
ايجاد خط انتقال عملياتی شد و خط برق 
نيز در حال  اجراست و ظرف 20 روز آتی 

به طور كامل اجرايی می شود.
امــورآب و فاضالب روســتايی  مديــر 
شهرســتان همدان با اشــاره به فرسودگی 
شبكه های آبرسانی در روستای تفريجان نيز 
بيان كرد: در راستای حل اين مشكل چيزی 

در حدود 16 كيلومتر شبكه با اعتباری بالغ 
بر يک ميليارد تومان در حال تعريف است.

وی در بخش ديگری از ســخنان خود با 
اشــاره به گزارش عملكرد اين شركت در 
حوزه ايجاد شبكه جمع آوری فاضالب در 
روستاهای بخش مركزی گفت: با توجه به 
اينكه روستاهای سوالن، توييجين، مويجين 
و برفجين از روستاهای هدف گردشگری 
فاز نخســت  آبفــار  هســتند، شــركت 
جمع آوری پســاب فاضالب را از مريانج 
به سمت روســتاهای هدف آغاز كرده كه 
در حال حاضر يک ميليارد و ۷00 ميليون 

اعتبار به پروژه مذكور تعلق گرفته است.
ــرد: در ۷ ماهــه نخســت  ــان ك حســنی بي
پســاب  جمــع آوری  جــاری،  ســال 
فاضــالب روســتاهای يلفــان و ابــرو نيــز 

ــت. ــام اس ــال انج در ح

مدیرامور آب و فاضالب روستایی همدان خبر داد

ایجاد شبکه  فاضالب در روستاهای گردشگری

نان هم گران شد
 رئيس اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان از 
افزايش 1٥ درصدی قيمت نان در همدان 

خبر داد.
عليرضا شــجاعی در گفت وگو با ايســنا، 
اظهار كرد: قيمت نان لواش از 1۷٥ تومان 

به 200 تومان افزايش يافت.
وی با بيان اينكه همدان جزء اســتان های 
آرام كشور اســت، گفت: بازار به آرامش 
بازگشــته و قيمت ها تثبيت شــده است و 

كمبودی از نظر كاالها نداريم.
شــجاعی با تأكيد بر اينكه تقاضا در بازار 
منطقی شده اســت، تصريح كرد: در حال 
حاضر مقداری احســاس نگرانی می كنيم 

چرا كه بازار به سمت ركود می رود.
رئيس اداره نظارت و بازرســی ســازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: تقاضــای كاذب از بين 
رفته و به ســطح عاقالنــه و منطقی رفته 
كه در چنين شــرايطی خانواده ها به سمت 

عقالنيت اقتصادی می روند.
وی با اشــاره به اينكه وضعيت عرضه در 

بازار نرمال اســت، ادامه داد: فعاًل احساس 
خطر نمی كنيم و قــول دادند تا 180 روز 
ديگر ســوئيفت باز باشــد كه اين فرصتی 
برای مبادالت است.رئيس اداره نظارت و 
بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان درباره احتكارهای صورت 
گرفته در كشــور، اضافه كرد: در جوی كه 
به وجود آمد، استان همدان احتكار زيادی 
نداشت و فقط 200 واحد زيرسوال رفت.

وی بــا بيان اينكه نرخ لبنيات و گوشــت 
مشــكل دارد، تصريح كرد: قيمت لبنيات 
بــه علت اينكه صنايع به قيمت پايه شــير 

معترض هستند كمی مشكل دارد و گوشت 
نيز دچار عارضه قاچاق دام شده است.

شجاعی با اشــاره به اينكه قاچاق دام در 
بخش گوشــت خود را نشــان می دهد، 
يادآور شــد: هفته گذشــته 12 نيسان 2 
طبقه دام به ســمت كرمانشــاه بارگيری 
شــده بود چرا كه االن ذاتًا قاچاق توجيه 

اقتصادی دارد.
وی در پايان درباره فروشگاه های زنجيره ای 
خاطرنشان كرد: با فروشگاه های زنجيره ای 
كــه قيمت درج شــده با قيمــت فاكتور 

متفاوت است، برخورد می شود.

نماینده ولی فقيه در سپاه:
انقالب اسالمی استكبار 
را مستاصل کرده است

 انقالب اســالمی استكبار را مستاصل كرده تا جايی كه روزی 
رژيم صهيونيستی شعار »نيل تا فرات« سر می داد و هم اينک برای 

حفظ خود اقدام به ساخت ديوار كرده است.
نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آيين معارفه 
مســئول نهاد نمايندگی ولی فقيه در سپاه انصارالحسين)ع( استان 
همدان اظهار داشــت: صهينيوســت ها برای پيشــگيری از نفوذ 
فرزندان حزب اهلل و حفاظت از خود اقدام به كشيدن ديوار بزرگ 

و حصاری دور خودشان كردند.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم عبدا... حاجی صادقی اضافه كرد: 
بايد از رژيم غاصب صهيونيســم پرسيد كه شما كه می خواستيد 

نيل تا فرات را بگيريد، پس چرا ديوار دور خود كشيديد؟  
نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران تاكيد كرد: شايد برخی از بين 
رفتن رژيم صهيونيستی تا 2٥ سال آينده را جدی نگرفته باشند اما 

آنها برای خود روز شمار نصب كردند.
حاجی صادقی ادامه داد: رژيم اشغالگر قدس موجوديت خود را 
در اضمحالل می بيند همچنين در برابر حزب اهلل خود را ضعيف 

و ذليل می داند بنابراين بايد شاكر اين يک نعمت بود.
وی گفت: بــا توجه به قرار گرفتن در 40 ســالگی انقالب الزم 
اســت توفيقات انقالب و علل دست يابی به اين توفيق ها برای 
مردم بازگو شود.نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران افزود: انقالب 
اسالمی در عمر 40 ساله خود با فراز و نشيب هايی همراه بوده اما 
همچنان شعار »آمريكا هيچ غلطی نمی تواند بكند« ماندگار است.
حجت االسالم حاجی صادقی با تاكيد بر اينكه بايد نعمت انقالب 
و واليت را بدانيم اظهار داشــت: تمامی داشــته های انقالب به 

واسطه الطاف خداوند است بنابراين بايد از منيت دوری كرد.
وی بيان كرد: شكر نعمت وجود انقالب اسالمی يكی از مهمترين 

مولفه ها و ُعنصر اصلی ماندگاری و حفظ اين انقالب است.
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پرونده مدیر قانون شكن مالیر به مرحله صدور 
کیفرخواست رسید

 داديار دادگســتری مالير از صدور كيفرخواســت عليه مدير قانون شكن يک بانک 
قدرتمند و جلوگيری از تعطيلی خط توليد ملی در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش ايلنا، سعيد دكامه ضمن اشاره به برخورد قاطع با بانک های متخلفی كه چوب 
الی چرخ توليد كنندگان قرار می دهند از صدور كيفرخواست عليه مدير قانون شكن يک 

بانک قدرتمند خبر داد.
در اين حكم داديار دادگستری شهرستان مالير در دفاع از كارآفرينان بی دفاع شهر عليه 
مدير قانون شــكن يک بانک قدرتمند كيفرخواست محكمی صادر كرده است تا بانک 

نتواند كارخانه را تصرف و تعطيل كند. داديار دادگستری مالير در برنامه پايش خطاب 
به مدير قانون شكن اين بانک گفت: شما به توليد كنندگانی كه در گذشته وام گرفته و 
بعد از آن نتوانســتند به موقع پرداخت كنند به جای مرهم درد های آنان، وامی پرداخت 
كرديد كه نه تنها در مجرای توليد قرار نگرفت بلكه مقرر كرديد آن هزينه صرف بدهی 
توليد كننده به بانک برگردانده شــود. دكامه افزود: در اين بين بانک خاطی بدون اينكه 
وام مورد نظر به دست توليد كننده برسد مبلغ را به حساب او واريز و بالفاصله برداشت 
كرده تا وام اوليه تصفيه شود. وی متذكر شد: حال وام اوليه در واقع وام توليد سال 80 
با ســود 6 درصد بوده در حالی كه وامی كه اكنون پرداخت شده همان مقدار، اما با سود 

18 درصد بوده است يعنی به طور كلی فقط به فكر سود خود بودند.

خبـر

230 کیلوگرم زعفران از مزارع مالیر
 برداشت می شود

 مدير اداره جهاد كشــاورزی مالير با اشــاره به آغاز فصل برداشت 
زعفران پيش بينی كرد: امسال حدود 230 كيلوگرم زعفران از مزارع اين 

شهرستان برداشت شود.
علی مروت اميری در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: برداشت زعفران 

از نيمه دوم آبان ماه آغاز شده و تا يک ماه آينده ادامه دارد.
وی سطح زير كشت زعفران در مالير را ۷3 هكتار عنوان كرد و افزود: 
از اين ميزان سطح زير كشت ٥8 هكتار آن بارور و مربوط به كشت های 
سال قبل است و 1٥ هكتار آن كشت سال نخست است و از سال دوم 

آغاز به گل دهی می كند.
مدير اداره جهاد كشاورزی مالير ميانگين برداشت زعفران در هر هكتار 
را حــدود چهار كيلوگرم عنــوان و بيان كرد: با توجه به ميانگين توليد 
در اين شهرســتان، پيش بينی می شود امسال حدود 40 درصد افزايش 
توليد نســبت به سال گذشته داشته باشيم.اميری با بيان اينكه امسال 1٥ 
هكتار ســطح زير كشت زعفران مالير افزايش يافت ادامه داد: در حال 
حاضر مالير حدود ٥0 درصد از توليد زعفران استان همدان را به خود 

اختصاص داده و بيشترين ميزان سطح توليد را دارد.
وی يادآور شــد: سال گذشته از ٥8 هكتار سطح زير كشت زعفران در 
مالير 32 هكتار آن بارور و 26 هكتار كشت سال اول بود كه امسال به 
باردهی و توليد محصول رســيدند.اميری ادامه داد: سال گذشته از 32 
هكتار سطح زير كشت زعفران در مالير 128 كيلوگرم محصول توليد 
شد كه پيش بينی می شود امســال بيش از 100 كيلوگرم به اين ميزان 
توليد اضافه شود.وی با بيان اينكه سياست گذاری و برنامه ريزی های ما 
توسعه كشت گياهان دارويی و محصوالت كم آب بر است، مالير را در 
اين زمينه پيشتاز دانست و گفت: مالير در توليد گياهان دارويی همچون 
زعفران و گل محمدی و كشت پسته ديم در استان جايگاه بااليی دارد.

مدير اداره جهاد كشاورزی مالير تقاضا برای كشت گياهان دارويی در 
اين شهرستان را رو به افزايش دانست و افزود: سياست مهم ما توسعه 
باغ ها در اراضی شيب دار است كه متقاضيان می توانند از تسهيالت در 

اين راستا استفاده كنند.
در حال حاضر 1٥6 هكتار از اراضی اســتان همدان زير كشت زعفران 

است كه از اين ميزان ۷3 هكتار مربوط به شهرستان مالير است.

3 کشته دیگر در حادثه رانندگي

 رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان بهار گفت: بر اثر بروز 2 سانحه 
رانندگی در جاده های اين شهرســتان ســه تن كشته و هفت تن ديگر 

مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.
مهدی حمزه در گفت و گو با ايرنا افزود: ســاعت 14 و 4٥ دقيقه روز 
گذشــته خودروی سواری ســانتافه و پژو 40٥ در جاده صالح آباد به 
حسن قشالق بعد از روستای آق كهريز به صورت رخ به رخ برخورد 
كردند.وی اضافه كرد: تيم های امدادی هالل احمر و اورژانس در ســر 
صحنه حضور يافته و پنج مصدوم اين سانحه را با استفاده از سه دستگاه 

آمبوالنس به مركز درمانی منتقل كردند.
رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان بهار اظهار داشت: با وجود تالش 
تيم های امدادی برای احيای يكی از ســانحه ديدگان اما وی به علت 
شــدت جراحات وارده جان باخت.حمزه اضافه كرد: همچنين ساعت 
1٥ و 4٥ دقيقه روز گذشته در جاده جديد غار عليصدر بعد از روستای 
انصاراالمام و مجاور ميــدان نيايش بهار خودروی پژو 40٥ و پرايد به 

صورت رخ به رخ برخورد كردند.

کشف 101 رأس دام قاچاق در نهاوند

 فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از كشف 101 رأس دام فاقد مجوز 
و قاچاق توسط مأموران پليس خبر داد.

شااحمد ساكی در گفت وگو با فارس اظهار كرد: مأموران كالنتری 12 
نهاونــد در حين كنترل محورهای مواصالتی، به يک دســتگاه كاميون 

مشكوك و آن را متوقف كردند.
وی افزود: در بازرســی های صورت گرفتــه از اين خودرو، 101 رأس 
گوسفند فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و قاچاق كشف و متهم به مراجع 
قضايی معرفی شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند گفت: ارزش 
محموله كشف شده بالغ بر يک ميليارد و 6٥0 ميليون ريال برآورد شده 

است.
وی خاطرنشــان كرد: از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده 
هرگونه موارد مشكوك با پليس 110 تماس بگيرند و هرگونه پيشنهاد و 

انتقاد نسبت عملكرد پليس را به سامانه 1۹۷ اطالع دهند.

مقام سوم رزن در پرداخت تسهیالت
 اشتغال روستایی

 رئيــس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شهرســتان رزن گفت: 
رزن در پرداخت تســهيالت اشتغال توسعه روستايی مقام سوم استان 

همدان را دارد.
ايوب ســلطانی در گفت وگو با فارس با بيان اينكه امســال اعتبارات 
اشــتغال شهرستان در ســه حوزه پرداخت می شــود اظهار كرد: در 
مجموع بيــش از 1۹ ميليارد و 300 ميليون تومان تســهيالت در دو 
حوزه تسهيالت توســعه روســتايی و فراگير به متقاضيان پرداخت 
شــده است. وی با اشاره به تسهيالت پرداخت شده در حوزه توسعه 
روستايی گفت: 43 طرح اشتغالزايی با 16 ميليارد و 1۷۹ ميليون تومان 

با بانک های عامل عقد قرارداد شده است.
رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شهرســتان رزن افزود: از اين 
ميزان تسهيالت عقد قرارداد شده برای 2۹ طرح با 13 ميليارد و ۷8۹ 

ميليون تومان تسهيالت پرداخت شده است.
وی اظهار كرد: 14 طرح در حوزه كشــاورزی، هشــت طرح صنايع 
دســتی، پنج طرح توسعه صنعتی دو طرح مخابراتی با سود 6 درصد 
تسهيالت پرداخت شده است.سلطانی خاطرنشان كرد: شهرستان رزن 
در تسهيالت پرداخت شده نسبت به سهميه مقام سوم استان را كسب 

كرده است.
وی بــا بيان اينكه بيش از ٥ ميليارد و ٥8۷ ميليون تومان تســهيالت 
فراگير در رزن پرداخت شــده است گفت: اين ميزان تسهيالت برای 
13 طرح پرداخت شده است.رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
شهرستان رزن ادامه داد: تســهيالت فراگير هم در شهرستان رزن در 
حوزه های كشاورزی و صنعت با نرخ 16 درصد پرداخت شده است.

وی پرداخت تســهيالت مشــاغل خانگی را از ديگر برنامه اشتغال 
شهرســتان رزن عنوان كرد و افزود: ســهميه اشتغال مشاغل خانگی 
شهرســتان رزن يک ميليارد و 620 ميليون تومان است كه تا به امروز 

48۷ ميليون تومان تسهيالت برای 40 طرح پرداخت شده است.

2500دانش  آموز مالیری در جشنواره 
زیبانویسی شرکت می کنند

 مدير آموزش و پرورش شهرســتان ماليــر گفت: 2 هزار و ٥00 
دانش آموز پايه اول و دوم ابتدايی در جشــنواره زيبانويســی شركت 

خواهند كرد.
 هادی ســلگی در گفت وگو با فارس با بيان اينكه داشتن خطی زيبا 
برای دانش آموز و معلم بسيار مهم است اظهار كرد: اصلی ترين هدف 
برگزاری جشــنواره زيبانويسی، حســاس كردن آموزگاران به ويژه 
آموزگاران پايه  اول و دوم به اهتمام بيشــتر در آموزش خط تحريری 

كتاب فارسی است.
وی افزود: 2 هزار و ٥00 دانش آموز مشــغول به تحصيل در پايه های 
اول و دوم در سال تحصيلی جاری، در جشنواره زيبانويسی به رقابت 
خواهند پرداخت كه به ٥0 نفر از شــركت كنندگان برتر، لوح تقدير و 

تنديس ويژه جشنواره اهدا خواهد شد.
مدير آموزش و پرورش مالير تصريح كرد: هرچند به نظر می رســد 
زيبانويســی جای خود را به نوشــته های الكترونيكی داده اســت اما 
آمــوزش خط تحريری باعث ترغيب افراد به خواندن دقيق تر متون و 
توجه بيشتر در نوشتن زيبا شده و زمينه درك مطلب را فراهم می كند.

وی گفــت: در هر علمی برای دريافــت مفاهيم تخصصی آن بايد به 
درك مطلب نائل شد كه زيبانويسی دانش آموزان را در يادگيری بيشتر 

مهارت های چهارگانه زبان آموزی ياری می دهد.

اعزام بانوان مبلغ به نهاوند 

 كارشناس تبليغات اسالمی شهرستان نهاوند گفت: 22 بانوی مبلغ 
در دهه پايانی ايام صفر به مناطق مختلف شــهری و روستائی نهاوند 

اعزام می شوند 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان علی تركاشوند، به اعزام مبلغين 
اشاره كرد و افزود: 22 نفر از بانوان مبلغ حوزوی تحت نظارت اداره 
تبليغات اسالمی در ايام دهه پايانی ماه صفر به مناطق مختلف شهری 
و روستائی نهاوند اعزام می شوند.وی با بيان اينكه بانوان مبلغ از بيستم 
ماه صفر فعاليت خود را آغاز كرده اند، گفت: فعاليت اين بانوان مبلغ تا 

پايان ماه صفر به مدت 10روز ادامه خواهد داشت.
 كارشناس تبليغات اسالمی شهرستان نهاوند بيان كرد: گزارش عملكرد 
نيروهای اعزامی در ســامانه سجام ثبت شده است و در مجموع 220 

نفر روز تبليغ دينی به همت اين مبلغات انجام خواهد شد.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيد
لطفاً  بـه کانال تلگرامی زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره ۰۹1۰53۹۸۹64 ارسال  نمایید.

کارت دانشجويي امید صمدي فرزند صفرعلي به شماره 
ملي 0520753224 رشته معماري دانشگاه بوعلي به 
شماره دانشجويي 9613855003 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي  زهرا اسماعیلی فرزند  محمد به 
شماره ملي  0610198637 رشته شیمی دانشگاه 

بوعلي  9713131004 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

آگهـي مزايـده
ــگاه  ــروري پ ــت و دامپ ــت و صنع ــرکت کش ش
ــدوداً  50رأس  ــداد ح ــر دارد تع ــدان در نظ هم
گوســاله نــر کشــتاري و تعــدادي تلیســه فــري 
مارتیــن را از طريــق مزايــده بــه فــروش رســاند 
ــرکت  ــت ش ــد جه ــان مي توانن ــذا متقاضی ل
ــدت  ــه م ــي ب ــاپ آگه ــخ چ ــده از تاري در مزاي
يــک هفتــه بــه محــل مزايــده واقــع در ماليــر 
روســتاي آورزمــان شــرکت کشــت و صنعــت و 

ــد.  ــه نماين ــدان مراجع ــگاه هم ــروري پ دامپ
اطالعات بيشتر آدرس اينترنتي

 www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

رحلت حضرت رسول اکرم )ص(  
شهادت حضرت امام مجتبي )ع( و شهادت امام رضا )ع(

 بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد 

روابط عمومي شرکت توزیع نيروي برق استان همدان

همدان پيام:  خبرنــگار  كبودراهنــگ-   
بيش از 44/41 درصــد از اعتبارات ابالغي 
شهرستان كبودراهنگ تخصيص يافته است.

جواد پيري دبير كميته برنامه ريزي شهرستان 
در كميته برنامه ريزي كبودراهنگ با بيان اين 
مطالب گفت: اعتبارات ابالغي شهرستان در 
ســال جاري بيش از 3۷6 ميليارد ريال بوده 
اســت كه از محل هاي 3 درصد نفت، گاز، 
اعتبارات سرمايه اســتاني و توزيع متوازن 
بوده اســت كه براي بيــش از 2٥0 پروژه 
تعريف شــده و در مجموع بيش از 44/41 
درصد از اين اعتبارات تخصيص يافته است 
كه به صورت نقدي و اســناد رســمي بوده 

است.
فرمانــدار كبودراهنــگ هــم در كميتــه 
برنامه ريزي با اشاره به روز فرهنگ عمومي 
گفت: اميداريم فرهنگ كاري مســئولين به 

رضايتمندي مردم در حد اعال منجر شود.
با  ساخت:  خاطرنشان  مهدوي  حجت ا... 
توجه به اتمام فصل كاري در شهرســتان 
مســئولين بايد با تــالش و پيگيري هاي 
اتمام  به  با ســرعت  را  پروژه ها  بيشــتر 

برسانند.
وي با ابراز گله مندي از ســازمان نوسازي 
مدارس اســتان گفت: متأســفانه ســازمان 
در  خــود  كاري  عملكــرد  در  نوســازي 
شهرستان موفق نبوده و جواب قانع كننده اي 
براي پروژه هاي نيمه تمام اين ســازمان در 

شهرستان ارائه نداده است.
مهــدوي با اشــاره به اينكــه بيش از 40 
درصد از مدارس شهرســتان فرسوده اند و 
نياز به تخريب و بازســازي دارند گفت: 
بيش از ٥0 باب از مدارس شهرســتان از 
10 تــا 8٥ درصــد فرســوده اند و نياز به 
تخريب و بازســازي دارند و 4 مدرســه 
شهرســتان نيــز در وضعيــت اضطراري 
تخريب قرار دارند و ۹ مدرســه شهرستان 

بي بهره اند و  استاندار  از سيستم گرمايشي 
بيــش از 8 كالس درس در كانكس هــاي 
مســتقرند كه وضعيت مدارس شهرستان 

بسيار نامطلوب مي باشد.
مديرعامل غار عليصدر نيز در اين جلســه 
با اشــاره به برگــزاري اجالس 2018 در 
اســتان گفت: بعد از 40 ســال از تأسيس 
اجالس سازمان گردشــگري جهان ايران 
و اســتان همدان براي اوليــن بار ميزباني 

اجالس گردشــگري 2018 شده است كه 
غار عليصــدر به عنــوان مهمترين جاذبه 
گردشــگري همدان ميزبان اين اجالس از 

21 تا 23 آبان ماه مي باشد.
وي با اشــاره به روند اجــراي برنامه هاي 
اجالس 2018 در اســتان گفت: اميدواريم 
مسئولين از اين فرصت و پتانسيل كه موجب 
رونق گردشگري اســتان و حتي شهرستان 

خواهد شد بهره مند شوند.

نهاوند- معصومــه كمالوند-خبرنگار   
همدان پيام: روز گذشــته در آخرين روز 
از هفته پدافند غيــر عامل ، نهاوند ميزبان 
18 اكيــپ عمليات برق شهرســتان های 

استان بود.
مديــر بحران امور برق اســتان همدان،در 
جريان اجرای اين مانور 2 ساعته گفت: 18 
اكيپ عملياتی شــامل پرسنل ادارات برق 
اســتان همدان،پيمانكاران  شهرستان های 
و شهرســتان های معين نهاوند همزمان با 
آخرن روز از هفتــه پدافند غيرعامل برای 

اجرای اين عمليات به نهاوند آمدند.

علی سهرابی بيدار گفت؛ اين مانور با هدف 
تاب آوری و پايداری شــبكه، دور كردن 
آسيب ها احتمالی از مردم و افزايش توان 

نيروهای اجرايی و عملياتی برگزار شد.
مدير توزيع نيروی برق شهرســتان نهاوند 
هم گفــت؛ اين مانور عملياتــی با هدف 
اصالح فيدر فشار متوســط گيان به طول 
2٥ كيلومتــر در لحظه بحران با حضور 18 
اكيپ عملياتی از شهرســتان های اســتان 
به ميزبانی نهاوند برگزار شــد.رضا شــير 
دره هدف از اجــرای اين مانور را افزايش 
آمادگی و ســرعت نيروهای عملياتی برق 

در لحظه بحــران و كيفيت خدمات عنوان 
كرد، گفت: يكی از مهم ترين دستاورد های 
اين مانور جلوگيری از خاموشی ۷2 ساعته 
برای تعميرات با حضور 18 اكيپ به مدت 

4 ساعت است.
به گفته شير دره زمان بارندگی خطوط برق 
گيان با كوچكترين مشكلی با قطعی مواجه 
می شد كه با كاورينک  شدن خطوط، اين 
امنيت فراهم شده اســت. معاون فرماندار 
نهاوند هــم گفت:پدافند غيــر عامل يک 
موضوع تازه نيســت كه بتازگی در كشور 
ما مــورد اهميت قرار گرفته اســت بلكه 

از قرن ها پيش در جنــگ های دنيا مورد 
اهميت قرار می گرفته است و برای كاهش 
آسيب ها و پيامدهای حاصل از جنگ ها و 
حوادث طبيعی و غير طبيعی اهميت دارد.

مهدی جاللوند تصريــح كرد:توزيع برق 
هم زير ســاخت اصلی در تمامی خدمات 
و شرايط اســت كه بايد  در حوزه پدافند 
عامل و غير عامل حمايت و حفاظت شود.
به گفته وی  اهميت اين مانورها در ايجاد 
امادگی و ســرعت و كيفيت بــرای ارايه 
خدمات و به حداقل رســاندن زمان ارائه 

اين خدمات و مديريت آن است.

در کميته برنامه ریزي شهرستان اعالم شد

نيمي از اعتبارات کبودراهنگ 
تخصيص يافته است

دومين مانور اکيپ های عملياتی استان به ميزبانی نهاوند برگزارشد

۱۸اکیپ استانی ۲۵کیلومتر خطوط برق گیان را اصالح کردند

سارقان موتورسیكلت در مالیر دستگیر شدند
 فرمانده انتظامی مالير از شناســايی و دستگيری ســارقان 12 دستگاه موتورسيكلت 

مسروقه دراين شهرستان خبر داد.
داوود علی بخشــی در گفت و گــو با فارس اظهار كرد: به دنبال وقوع چند فقره ســرقت 
موتورســيكلت در شهرســتان مالير، بررسی موضوع در دســتور كار پليس آگاهی اين 
شهرســتان قرار گرفت.وی با بيان اينكه بعد از تحقيقات صورت گرفته مشخص شد دو 
متهم كه در مقابل يک مكان ورزشی درصدد ربودن موتورسيكلت های پارك شده بودند، 

افزود: اين دو متهم شناسايی و دستگير شدند.
فرمانده انتظامی مالير گفت: در بازرســی انجام شــده از مخفيگاه های آنها دو دســتگاه 
موتورســيكلت مســروقه كشــف و تحويل مال باختگان شــده و تالش برای كشــف 

موتورسيكلت های مسروقه ديگر در برنامه قرار دارد.
وی بيان كرد: همچنين مأموران كالنتری 11، يک دستگاه موتورسيكلت مسروقه به همراه 
يک متهم و مأموران كالنتری 13 و پليس آگاهی نيز ســه دستگاه موتورسيكلت مسروقه 

را كشف كردند.

بهره مندی 400 زائر اربعین حسینی از خدمات 
ایستگاه های سالمت اسدآباد

 رئيس اداره جمعيت هالل احمر شهرســتان اســدآباد گفت: بيش از 400 زائر اربعين 
حسينی از خدمات امدادی ايستگاه های سالمت اين شهرستان بهره مند شدند.

محمدرضا اعتصام  در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: به منظور انجام خدمات عام المنفعه 
امدادی مورد نياز زائران اربعين، اعضای كانون های جوانان و دانشــجويی و روســتايی 
اســدآباد با برپايی چادر در كنار موكب های شهيد قهاری واقع در ورودی شهر از سمت 
همدان و موكب ســردار شهيد همدانی واقع در ورودی شهر از سمت كرمانشاه اقدام به 

انجام فعاليت های امدادی ايستگاه سالمت كردند.
وی افزود: بيش از 400 نفر زائر از خدمات اين 2 ايستگاه های سالمت شهرستان استفاده 
كردند كه اين خدمات شــامل پانسمان و بانداژ، تست فشارخون و توزيع قرص مسكن 

بوده است.
اعتصام خاطرنشــان كرد: اين خدمات طــی 6 روز با فعاليت داوطلبانه 1٥ نفر از جوانان 

كانون های جوانان و دانشجويی و روستايی اسدآباد به زائران حسينی انجام شد.
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رئيس جمهور در پاسخ به اقدامات آمریکا:
تحریم ها را دور مي زنیم

 رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه امروز خوشــبختانه در اين ماجرا و 
تخلف اخير آمريكا، آمريكايی ها از هميشه منزوی تر هستند، گفت: شما 
در سازمان ملل ديديد كه استقبال افكار عمومی دنيا از سخنان مسئولين 

ايرانی چه مقدار و از مسئولين كاخ سفيد چه مقدار بود.
حجت االســالم و المســلمين حســن روحانی گفت كه تهران اين 
تحريم های "ظالمانه" را مهار می كند. روحانی دولت ترامپ را "سرآمد 
تخلفات" در ميان دولت های پيشين آمريكا دانست و تأكيد كرد ايران 

از تحريم ها عبور می كند.
وي در ديدار معاونين و مديران وزارت امور اقتصادی و دارايی با بيان 
اينكه چند بار در دولت تأكيد كردم كه حتی يک روز تاخير چه در سود 
اوراق و چه در بازپرداخت آن جايز نيست، گفت: مردم بايد دقيقاً بدانند 
دولت پای قولی كه به آنها داده ايستاده است؛ اين سرمايه و اعتمادی كه 
می گوييم البته بسيار گسترده و وسيع است، اما يک بخش  آن در همين 
است كه دولت به مردم اعتماد دهد كه چگونه به اوراق همانند اسكناس 
اعتماد  كنند و اين در جامعه بسيار مهم است و اميدواريم از اين فرصت 
بسيار مناسب و خوبی كه در بازار سرمايه ايجاد شده مخصوصاً در اين 

شرايط بتوانيم بهره برداری و استفاده بيشتری كنيم.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه تحريم هم به بازار سرمايه كمک كرده به اين 
معنا كه باعث شده قيمت ارز باال برود و خود به خود به ارقام بازار سرمايه 
كمک كرده است، گفت: در عين حال بازار سرمايه مسئوليت سنگينی هم بر 
دوش دارد و می تواند در شرايط تحريم نقش بسيار خوبی را ايفا كند چراكه 
به همان مقدار كه ممكن است بانک ها دست و پايشان بسته شود، دست 

بازار سرمايه دست بازتر خواهد بود و بايد فعال شود.
به گزارش ايسنا،  روحانی ادامه داد: در زمينه سهام عدالت، كاماًل موافق 
هستم كه مردم هم سودش را بگيرند و هم بتوانند در بازار تبادل كنند، 
چون اين ســهام برای مردم است و آنها بايد بتوانند هر وقت بخواهند 
استفاده و جابجا كنند و البته اين حركت خواص اقتصادی برای توليد 

كشور هم دارد و در واگذاری به بازار سرمايه و اقتصاد كمک می كند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: هر چه ما بتوانيم ميان اقتصاد و بخش دولتی 
و شبه دولتی فاصله بيندازيم به نفع مردم است؛ بايد اقتصاد را به خود مردم 
واگذار كنيم؛ خيلی چيزها را بايد به مردم واگذار كنيم. اگر مردم و سازمان 
های مردم نهاد ، در كمک به اقشار آسيب پذير درست فعال شوند، از دولت 
بهتــر كار می كنند. روحانی با بيان اينكــه اگر بتوانيم بخش های فرهنگی 
مردمی را در جامعه ســازماندهی كنيم، بهتر از بخش دولتی و شبه دولتی 
می توانند در فرهنگ جامعه تأثيرگذار باشند، تصريح كرد: قبل از انقالب 
چه كسانی بودند كه دين مردم و قرآن را ترويج و تبيين می كردند؟ پايه های 
انقالب در همين حسينه ها، مساجد، حوزه های علميه و هيأت ها استقرار 

پيدا كرد و اينها هيچ كدام دولتی نبودند؛ همه مردمی بودند.
رئيس جمهور با اشــاره بــه اينكه بعد از انقــالب تالش می كنيم كه 
مردمی ها را دولتی كنيم و خيلی خاصيتی هم نمی بريم، گفت: هر چه 
بتوانيم امور را به مردم واگذار كنيم، حتماً به نفع ماســت. مردم بهتر از 
ما تالش می كنند اين روشــن است و مثال ساده عوامانه  اين است كه 
بخش خصوصی مغازه اش را كی باز می كند؟ ما خيلی سر وقت باشيم 
8 كارمان را آغاز می كنيم، اما آن مغازه دار گاهی ٥ صبح در مغازه اش را 
باز می كند. اين نشان كار مردم و كار دولت است. از آن طرف ساعت 4 
نشده كيف مان را بسته و آماده فرار هستيم نه آماده رفتن و اگر يک ثانيه 
بخواهيد اينها را نگه داريد، برايشــان يک ساعت طول می كشد. از آن 
طرف مغازه دار تا مشتری است او هم است،  هر ساعتی كه می خواهد 
باشــد. روحانی اظهار داشت: اگر در دولت تا مراجعه كننده بود ما هم 
بوديم آن وقت بخش دولتی مثل بخش خصوصی می شود؛ ما ساعتی 
كار می كنيــم، آنها هدفی كار می كنند و می خواهند زندگی و جامعه را 

رشد دهند؛ ولی ما می خواهيم ساعت مان را به نحوی پر كنيم.
رئيس جمهور افزود: البته برخی مسئوليت های حاكميتی همه جای دنيا 
به عهده بخش خصوصی نيســت؛ نيروهای مسلح و بخشی از اقتصاد 
حالت های خاص خودشان را دارند؛ اما می توانيم بخش عمده ای را به 
مردم واگذار كنيم و اين سياســت های اصل 44 قانون اساسی به معنی 

واقعی كلمه بايد اجرا و پياده كنيم.
 روحانی با اشاره به موضوع بانک ها در نظام اقتصادی كشور، گفت: به 
آقای دژپسند گفتم كه در اين دوران مسئوليت، باالترين وظيفه او،  بانک 
و اصالح امور بانک ها است. بقيه مسئوليت ها با همه اهميتی كه دارند، 
درجه 2 هستند. بانک ها بايد به جايی برسند تا بتوانند به دولت كمک 
كنند. رئيس جمهور افزود: در شرايط كنونی بانک ها گاهی به ما كمک 
می كنند، گاهی بار بر دوش ما می گذارند. همه اين نقدينگی كه ما از آن 
شكايت داريم و می گوييم غول نقدينگی و كجا خوابيده و كجا حركت 
می كند. چه كسی اين نقدينگی را درست می كند؟ ممكن بود در زمانی 
دولت نقدينگی ايجاد و استقراض كرده و پايه پولی را باال ببرد اما االن 

كه اينگونه نيست و ما كه پايه پولی را باال نمی بريم.
رئيس جمهور با بيان اينكه رشد نقدينگی در دولت يازدهم و دوازدهم، 
عمدتاً مربوط به پايه پولی نبوده و به ضريب فزاينده مربوط می شــود، 
گفت: آن جايی هم كه اين افزايش به پايه پولی مربوط می شود، دولت 
نيســت كه اين پايه پولی را باال می برد، عمدتاً بانک ها هستند. بانک ها 
پايه پولــی را باال می برند؛ يعنی از يک طرف با يک دســت به مردم 

خدمت می كنند، با يک دست ديگر فشار بر جامعه می آورند.
روحانی با تاكيد بر اينكه بانک ها بايد سالم سازی شوند، افزود: متأسفانه 
يا خوشبختانه امروز اقتصاد وصل به بانک ها است. به تدريج بايد اين 
وابستگی و تكيه اقتصاد به بانک ها را به بازار سرمايه شيفت كنيم. بانک 
مسئوليت بسيار سنگينی دارد؛ وقتی آمار اضافه برداشت را ماهانه يكبار 
نگاه می كنم، بعضی از آنها تكان دهنده اســت. بانک های خصوصی كه 
وضع شــان خيلی بد اســت. بعضی از بانک های دولتی هم وضع شان 

خوب نيست. اين وسط خصولتی هم كه هستند.
رييس جمهور گفــت: برخی از بانک ها روزانه و نــه ماهانه برای ما 
گرفتاری درســت می كنند، هر روز و ســاعتی برای ما مشكل درست 
می كنند.همانطور كه بانک های سالم می توانند كمک بسيار بزرگی باشند 
و توليد بدون بانک راه نمی افتد و نقش مهمی در روابط ما با دنيا دارند.

مجلس هفته آینده تعطيل است
 نمایندگان به حوزه های انتخابیه می روند 

 نايــب رئيــس اول مجلــس شــورای اســالمی از تعطيــالت 
ــر داد.  ــده خب ــه آين ــس در هفت مجل

ــه  ــت جلس ــه رياس ــكيان ك ــعود پزش ــا، مس ــزارش ايلن ــه گ ب
علنــی امــروز مجلــس شــورای اســالمی را بــر عهــده داشــت، 
ــس دو  ــدی مجل ــه بع ــه جلس ــت ك ــه گف ــن جلس ــان اي در پاي
ــاه   ــان م ــم آب ــت و هفت ــنبه بيس ــده و در روز يكش ــه آين هفت
برگــزار می شــود و جلســات علنــی مجلــس هفتــه آينــده 
ــل  ــه تعطي ــای انتخابي ــه حوزه ه ــدگان ب ــی نماين ــرای سركش ب

اســت.

فرزندان مادران ایرانی، با تصویب مجلس 
شهروند ایران می شوند

ــور حقــوق شــهروندی  ــژه رئيــس جمهــوری در ام  دســتيار وي
ــدر  ــی و پ ــادر ايران ــدان دارای م ــه فرزن ــت ب ــت: اعطــای تابعي گف
ــا  ــت و ب ــور اس ــی كش ــام حقوق ــول در نظ ــأ تح ــی، منش خارج
ــی  ــراد م ــن اف ــس اي ــت در مجل ــنهادی دول ــه پيش ــب اليح تصوي
تواننــد شــهروند ايــران محســوب شــوند و از حمايــت هــای قانونی 

ــند. برخــوردار باش
ــر  ــه رياســت حجــت االســالم والمســلمين دكت ــران ب ــأت وزي هي
ــن جلســه، اليحــه اصــالح  ــزار شــد و در اي ــی برگ حســن روحان
مــاده واحــده تعييــن تكليــف تابعيــت فرزنــدان دارای مــادر ايرانــی 

ــدر خارجــی را تصويــب كــرد. و پ
بــه موجــب ايــن اليحــه، فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ايرانی 
بــا مــردان خارجــی، تــا قبــل از 18 ســالگی بــه درخواســت مــادر 
ــد  ــی توانن ــان م ــت خودش ــه درخواس ــالگی ب ــس از 18 س و پ
ــت  ــی درياف ــنامه ايران ــرده و شناس ــی ك ــت ايران ــای تابعي تقاض

كننــد.
رئيــس جمهــوری  ويــژه  مــوالوردی، دســتيار  شــهيندخت 
ــا  ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــهروندی روز دوش ــوق ش در امورحق
خبرنــگار اجتماعــی ايرنــا دربــاره تصويــب ايــن اليحــه اظهــار 
ــی  ــه فرزندان ــد ب ــی توان ــت م ــنهادی دول ــه پيش ــت: اليح داش
ــا  ــد ت ــا كن ــهروندی اعط ــق ش ــد، ح ــی دارن ــادران ايران ــه م ك
ــی زندگــی شايســته  ــوان يــک شــهروند ايران ــه عن ايــن افــراد ب

ــند. ــته باش ای داش
ــس  ــه در مجل ــن اليح ــب اي ــن تصوي ــرد: همچني ــح ك وی تصري
ــت ديگــری در  ــد منشــأ تحــوالت مثب ــی توان شــورای اســالمی م

ــد. ــواده باش ــان و خان ــوزه زن ــه ح ــوط ب ــن مرب قواني

بررسی مجدد الیحه CFT در صحن علنی تا کمتر 
از یک ماه آینده

 عضو هيأت رئيسه مجلس از بررسی مجدد اليحه CFT در صحن علنی تا 
كمتر از يک ماه آينده خبر داد.اكبر رنجبرزاده در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره 
به رد اليحه عضويت جمهوری اسالمی ايران در كنوانسيون بين المللی مبارزه با 
تأمين مالی تروريسم)CFT( از سوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان 20 
ايراد حقوقی و شــرعی را به اين اليحه وارد دانست و آن را به مجلس شورای 
اســالمی برای رفع ايراد اعاده كرد.نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــورای 
اسالمی بر همين اســاس تصريح كرد: طبق آيين نامه داخلی مجلس زمانی كه 
ايراداتی از ســوی شورای نگهبان به مصوبات مجلس وارد می شود اين موارد 
برای رفع ايراد به مجلس اعاده شده و به كميسيون مربوطه می رود و بعد از رفع 

اشكاالت دوباره برای رأی گيری به صحن علنی می آيد.

ما بسیار بیشتر از دشمن حقوق بشر را 
رعایت می کنیم

 وزير اطالعات با طرح اين پرســش كه چرا دشمن با ما دشمنی می كند، 
گفــت: آيا دليل اين اســت كه ما حقوق بشــر را رعايت نمــی كنيم؟ مگر 
عربســتان رعايت می كند؟ ضمن اينكه ما بسيار بيشتر از حتی دشمن حقوق 

بشر را رعايت می كنيم.
به گزارش ايســنا، حجت االســالم ســيدمحمود علوی، گفت: در برابر اين 
تهديدات انســان گاه بايد پدافند عامل و گاهی پدافنــد غيرعامل را به كار 
بندد و زمانی هم آفند را به كار گيرد كه شــيوه برخورد با دشمن را خودش 
مشــخص می كند، گاه دشمن كارش تهاجم نظامی است كه پاسخ مشخص 
اســت و گاهی هم از نرم افزارهای تهديد آميز اســتفاده می كند و به دنبال 

حمله مستقيم نظامی نيست.

الزام قانونی 20 روزه توسط شورای نگهبان 
رعایت شده است

 رئيس مجلس شــورای اسالمی گفت:نظر شورای نگهبان درباره اين اليحه 
در موعد مقرر به مجلس، ارسال و الزام قانونی 20 روزه رعايت شده است.

به گزارش  مهر، روز گذشــته در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی محمود 
صادقی نماينده مردم تهران در تذكری خطاب به الريجانی اظهار داشــت: هنوز 

نظر شورای نگهبان در مورد اليحه CFT به دست نمايندگان نرسيده است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان درباره CFT نظر داده و سخنگوی شورا توئيت كرده 
است اما هنوز به صورت رســمی به دست نمايندگان نرسيده است.در ادامه علی 
الريجانی رئيس مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به تذكر نماينده تهران گفت: 
شورای نگهبان نظر خود را در مورد اليحه CFT به مجلس، ارسال و بنده نظر شورا 

را به كميسيون امنيت ملی و معاونت قوانين مجلس ارسال كرده ام.

طرح روز

اينفوگرافیک: ايرنا

 دولــت آمريــكا بــا اعــالم اجــرای 
"سخت ترين" تحريم ها، تحريم های نفتی و 

بانكی عليه ايران را برگرداند.
شــش ماه پس از تصميم دونالد ترامپ برای 
خروج از توافق هســته ای با ايران، اين دور 
دوم از تحريم هايی است كه به واسطه برجام 
رفع شده بود و حال آمريكا آنها را بازگردانده 

است.
دور اول تحريم هايــی بود معامله دالر، ريال، 
طال و فلــزات گرانبهــا و همچنين صنعت 
خودرو و فروش هواپيمــا به ايران را هدف 

می گرفت.
دور دوم تحريم ها، كه از نيمه شــب يكشنبه 
13 آبان )به وقت واشنگتن( اجرايی شده اند، 
شامل صنعت نفت، مبادالت بانكی، كشتيرانی، 
خدمات بيمه ای و بخش انرژی ايران می شود.

اين تحريم ها با عنــوان "تحريم های ثانويه" 
اشخاص و شركت های طرف معامله ايران را 
در كشورهای ديگر نيز هدف می گيرد، هرچند 
آمريكا برای هشت كشور معافيت هايی قائل 

شده است.
مايک پومپئو، وزيرخارجه آمريكا گفته است 
حكومــت ايران بايد موضــع خود را صد و 
هشــتاد درجه تغيير دهد و مثل يک كشور 

عادی رفتار كند.
وزير امور خارجه آمريكا در اولين روز اعمال 
تحريم های جديد عليه ايران گفت كه  بعد از 
روی كار آمدن ترامپ 1۹0 مورد تحريم عليه 

ايران مورد اجرا قرار گرفته است.
مايک پمپئو در يک نشست مطبوعاتی با وزير 
خزانه داری اين كشور با بيان اين كه »بعد از ماه 
می و خروج آمريكا از توافق هسته ای آمريكا 
استراتژی جديدی را عليه ايران آغاز كرده تا 
رفتار ايران تغيير پيدا كند«، ادامه داد: در مركز 
اين تالش ها يک ســاز و كار بی سابقه فشار 

اقتصادی عليه ايران آغاز كرده ايم.
وی با مطــرح كردن اتهامات بی اســاس به 

ايران در ادامه سياست های ايران هراسی اين 
كشور و متهم كردن ايران به ايجاد بی ثباتی در 
خاورميانه اظهار كرد: ما در تالش هستيم كه 
رفتار ايران در منطقه را تغيير دهيم به نحوی 
كه تغييری 180 درجه در رفتار ايران در اين 

زمينه ايجاد شود.
وی با بيان اين كــه »تغيير در نوع رفتار ايران 
منوط بر اين است كه ايرانی ها 12 شرطی كه ما 
مطرح كرديم را بپذيرند و در غير اين صورت 
ما به فشــارهای خود ادامه می دهيم«، گفت: 
اين فشارها در زمينه كشتيرانی، انرژی و ديگر 

موارد خواهد بود و به وضعيت قبل از توافق 
هسته ای بر می گردد.

وزير امور خارجه آمريكا با بيان اين كه »بعد از 
روی كار آمدن رئيس جمهور ترامپ 1۹ مورد 
تحريــم در مورد ايران مورد اجرا قرار گرفته 
و امــروز نيز تحريم های جديد و بيشــتری 
اعمال خواهد شــد«، اظهار كــرد: در همين 
چهارچوب از ماه می حدود 100 شــركت 

فعاليت های خــود در ايران را لغو كرده اند و 
اگر شركتی به تحريم های آمريكا توجه نكند 
و همچنان به فعاليت های خود با ايران ادامه 
دهد و در اين زمينه بــا ايران همكاری كند 
با تحريم های ســنگينی روبرو خواهد شد و 
مجازات دردناكی در پيش رو خواهد داشت.

وزير خارجه آمريكا گفت: بيش از 12 كشور 
به ايران واردات نفت داشتند كه واردات خود 
را قطع كرده اند و در حال حاضر بيش از يک 
ميليون بشــكه از توليدات ايران كاسته شده 
است و همچنين تا يک ميليون دالر از درآمد 

نفتی ايران را از دست شان خارج كرده ايم.
به گزارش ايســنا، وی يادآور شد: ما يک 
ســری معافيت ها را به چند كشور داديم تا 
تضمين تامين نفت را داشــته باشــيم؛ كره 
شــمالی، تركيه، تايوان و چند كشور ديگر. 
اين كشورها هر كدام نشان دادند به شدت 
در شــش ماه گذشته واردات خود از ايران 
را كاهش دادند و حتی دو كشور از هشت 
كشور كامال واردات را قطع كردند. در عين 
حــال مذاكرات ما برای به صفر رســاندن 

فروش نفت ايران ادامه دارد.
پمپئو گفت: 100 درصد درآمد نفت ايران در 
حســاب های خارجی اش مسدود می شود و 
فقط در زمينه كاالهای بشردوستانه می توانند 

از اين حساب ها استفاده كنند.
وی در ادامه دربــاره معافيت های آمريكا در 
حــوزه فعاليت های هســته ای گفت: برخی 
معافيت ها كه مربوط به فعاليت های هسته ای 
نيســت را ما معاف كرديم امــا تمامی اين 
معافيت هــا بــه فعاليت های صلــح آميز بر 
می گردد و من به شما اطمينان می دهم تا وقتی 
ترامپ بر سر كار است اجازه فعاليت نظامی 

هسته ای به ايران داده نخواهد شد.

وزیر امور خارجه آمریکا:

فشار اقتصادی بی سابقه  عليه ايران 
را آغاز کرده ايم

 اگــر نتوانيم رضايت منــدی مردم را 
حاصل كنيم آن وقت به مشــكل اساسی 
برخورد می كنيم و آســيبش را خواهيم 
ديد؛ چرا كه نظام طبيعت با كسی تعارف 

ندارد.
وزير كشور در هفتمين همايش ملی پدافند 
غير عامل كشــور با بيان اينكه به صورت 
عمومی هرآنچه بتواند تاب آوری ما را در 
مقابــل خطرات تقويت كند، جزو عناصر 
پدافند غير عامل است، گفت: بزرگترين 
تهديد امــروز توطئه برای بــه انحراف 
كشاندن اسالم و رساندن آن به يک اسالم 
بدلی اســت كه مبنای آن خشونت ورزی 
و خون ريزی اســت و امروز بازيگر اين 
نقشه توطئه آميز در سطح جهانی، داعش 

و گروه های تروريستی شبيه آن است.
به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی 
تاكيد كرد: االن بشريت به جايی رسيده كه 
به نظريات فلسفی درباره اداره حكومت 
بی توجه هستند و در امور زندگی جاری 
و مادی غرق شده اند و اين فرهنگی است 
كه توسط رسانه های آن جوامع نيز تقويت 

می شود.
وی افزود: ما اگــر می خواهيم در پدافند 
غير عامل، خــود را در يک صف بزرگ 
ببينيم بايد ابتدا خودمــان را در برابر اين 
هجمــه فرهنگــی و ضدفرهنگی غربی 
تعريف كنيــم. بزرگترين تهديد ما تهديد 
در حوزه اعتقادی و فرهنگی است ما بايد 
مردمان را مصون كنيــم و به آنان اعتماد 

داشته باشيم.
رحمانی فضلــی تاكيد كــرد: مردم هم 
موضوع پدافند غير عامل هســتند چون 
برای تاميــن امنيت آنان تالش می كنيم و 

هم عامل آن هســتند چون به كمک آنان 
می توانيم به نتيجه برسيم.

وزير كشور با اشاره به ناآرامی های اخير، 
تصريح كرد: وقتی تهديدها را طبقه بندی 
می كنيم اين نوع تهديــدات و حركاتی 
كه در چندين ماه گذشــته با آن روبه رو 
بوديم از جمله مهمترين تهديدات است 
و نبايد به ســادگی از كنار آن گذشت و 
از سوی ديگر هم ضد انقالب و منافقين 
به دنبال استفاده از اين ناآرامی ها به سود 
خود هستند، بنابراين توجه به مشكالت 
مردم از مهمترين وظايف پدافند غير عامل 

است.
رحمانی فضلی با بيــان اينكه ما ما بدون 
امنيت نمــی توانيم كاری انجــام دهيم، 
گفت: عقل انسان می گويد بايد امنيت را 
پيش از وقوع حادثه رعايت كنيم؛ چرا كه 

هزينه كمتری را متقبل خواهيم شد.
وی در پايان اظهار كــرد: ما بايد قدرت 
پيش بينی و آينده نگری داشــته باشيم و 
اين به داشــتن دانــش و تكنولوژی الزم 
مربوط می شــود، البته بايد طوری وارد 
اين موضوع شويم كه با كمترين مشكل و 
هزينه و نگرانی به سطح الزم دست يابيم.

وزیر کشور پس از 6سال:

رضایت مردم را جلب نکنیم به 
مشکل اساسی می خوریم
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بیمه سالمت، خدمات اقامتی معتادان را پوشش 
نمی دهد

 در سازمان بيمه سالمت بيشتر به درمان های سرپايی و دارويی معتادان پرداخته می 
شود و درمان های اقامتی پرهيزمدار برای كسانی كه می توانند از اين بيمه استفاده كنند، 
تحت پوشش قرار ندارد.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت و گو با ايلنا، اظهار 
داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر از سازمان بيمه سالمت از سال ۹2 تاكنون كه برای بيمه 
معتادان اعتبار ديده شده، راضی نيست و اين مسأله واقعيت كامال مشخصی است.پرويز 
افشار يادآور شد: پوشش بيمه درمان اعتياد از سال 8۹ با تغيير قانون مبارزه با مواد مخدر 
و اصالحات بند 2 ماده 1٥ برعهده وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعی گذارده شد و اين 

وزارتخانه مكلف به ايجاد پوشش بيمه درمان اعتياد در بيمه های پايه و بستری است. 

وزارت آموزش و پرورش کودکان بازمانده از تحصیل 
را شناسایی کند

 انتظار می رود با همكاری وزارت آموزش و پرورش و اين معاونت با اجرای طرحی 
موثر كودكان بازمانده از تحصيل به ويژه دختران شناسايی شوند.به گزارش ايسنا، معاون 
امور زنان و خانواده رياست جمهوری گفت: اكنون درصد كمی از كودكان، دسترسی به 
آموزش ندارند؛ البته دولت اقدامات خوبی برای تحصيل آنها انجام داده است، اما فكر می 
كنيم با همكاری ديگر دستگاه ها می توان اين مشكل را حل كرد.معصومه ابتكار افزود: 
برای كودكان كار هم از ســوی اين معاونت حمايت های الزم را انجام می دهيم اما برای 
كودكان بازمانده از تحصيل بايد طرحی داشته باشيم تا با حضور در محله ها اين كودكان 

شناسايی شوند و درخواست كرديم وزارت آموزش و پرورش اين طرح را اجرا كند.

20میلیارد تومان وام امسال به تشكل های جوانان 
پرداخت شد

 از ابتدای سال تاكنون 20 ميليارد تومان وام به سازمان های مردم نهاد پرداخت شده 
است و ۹0 ميليارد تومان نيز مربوط به طرح هايی بوده كه تاييد شده اند.

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: در صورتی كه سازمان مردم نهادی به سود انباشته 
برسد بايد از تشكل های مردم نهاد خارج شود و ثبت شركت كند يا اينكه تعداد افراد 

شاغل در سازمان مردم نهاد را افزايش دهد.
به گزارش ايرنــا، محمد مهدی تندگويان افزود: اگر چــه صراحتی برای بكارگيری 
جوانان در اين قانون منع به كارگيری بازنشســتگان وجــود ندارد اما مدافع انتصاب 

جوانان به جای افراد بازنشسته هستيم.

برای شب پیری
 در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد

 پيرشدن جمعيت كشور موضوعی است كه در سال های اخير به 
يک دغدغه جدی ميان متخصصان و دولتمردان تبديل شــده و اين 
امر لزوم پرداختن به بحث های جمعيت شناختی و ارائه تمهيدات و 

برنامه ريزی هايی را در اين خصوص به همراه آورده است.
به گزارش ايرنا، متخصصان جمعيت شناسی در بحث های نسلی يک 
نظريــه مورد وثوق ميان خود دارند. آنها به اين باور رســيده اند كه 
»اثرات يک نسل در تمامی ســال های زندگيشان قابل بررسی است 
و حتی پس از مرگ، هنوز اثرات آنها در جامعه قابل رويت است«.

مســاله ای كه خيلی دقيق در مورد متولدان دهــه 60 در ايران قابل 
رويت است. به طوری كه با كاهش ميزان باروری از يک سو و رشد 
امكانات و فناوری پزشكی، بهبود سطح بهداشت فردی و اجتماعی 
و افزايش اميد به زندگی، جمعيت با رشــد قابل توجهی در سه دهه 

آينده سالخورده خواهد شد.
ــال  ــه در ح ــرای جامع ــی ب ــای مختلف ــرايطی نيازه ــن ش در چني
ســالمندی شــكل می گيــرد كــه بديهــی اســت تنهــا توســط 
دولــت قابــل تاميــن نيســت و عــالوه بــر افــراد ســالمند، خانــواده، 
اجتمــاع و نهادهــای مدنــی نيــز بايســتی به نحــوی در پاســخگويی 

ــه نيازهــای آنهــا ســهيم باشــند. ب
ــش  ــن پرس ــه اي ــخ ب ــگاه در پاس ــی دانش ــت شناس ــتاد جمعي اس
مبنــی بــر اينكــه بــا افزايــش اميــد بــه زندگــی و تعــداد ســالمندان، 
چــه خدمــات و تمهيداتــی بايــد از ســوی دولــت بــرای ميانســاالن 
در نظــر گرفتــه شــود، گفــت: افزايــش رشــد ســالمندی در كشــور 
ــرف،  ــک ط ــت. از ي ــناختی اس ــت ش ــول جمعي ــی از دو تح ناش
ميــزان بــاروری در كشــور كاهــش يافتــه و ســاختار ســنی در حــال 
گــذار از جوانــی بــه ميانســالی اســت، و جمعيــت بــا رشــد قابــل 
ــده ســالخورده خواهــد شــد. از ديگــر  توجهــی در ســه دهــه آين
ســو، بــه دليــل پيشــرفت تكنولــوژی پزشــكی، و افزايــش ســطح 
ــه  ــش يافت ــی افزاي ــه زندگ ــد ب ــی، امي ــردی و اجتماع بهداشــت ف

اســت.
ــرايطی  ــن ش ــزود: در چني ــوازی، اف ــی ش ــالل عباس ــد ج محم
ــرای جامعــه در حــال ســالمندی شــكل مــی  نيازهــای مختلفــی ب
ــد،  ــطح درآم ــه س ــی از جمل ــرايط مختلف ــن رو ش ــرد. از اي گي
وضعيــت بهداشــتی، توانايــی ســالمندان، و نيــز محيــط پيرامونــی 
ــه و  ــرای مواجه ــد بايســتی ب ــی برن ــه ســالمندان در آن بســر م ك
ــای  ــت، نيازه ــی اس ــود. بديه ــاده ش ــالمندی آم ــت س ــا مديري ي
ســالمندان تنهــا توســط دولــت قابــل تاميــن نيســت، و عــالوه بــر 
افــراد ســالمند، خانــواده و اجتمــاع و نهادهــای مدنــی نيــز بايســتی 
ــالمندان  ــای س ــخگوی نيازه ــه پاس ــد ك ــكل گيرن ــوی ش ــه نح ب

باشــند.
اين استاد جمعيت شناسی گفت: بايد توجه داشت كه وضعيت گذار 
سنی جمعيت در كشــور در حال حاضر به نحوی است كه افرادی 
در دهه های آينده سالمند خواهند شد كه در حال حاضر در مرحله 
جوانی و رو به ميانســالی هســتند. بنابر اين، مهمترين وظيفه دولت 
توجه به جمعيت انبوه جوانان و ميانساالن، از طريق توانمند سازی، 
و نيز ايجاد زمينه های اشــتغال برای آنان است تا هم به لحاظ فردی 
در آينده ســالمندان، مرفه، ســالم و موفقی باشــند، و هم به لحاظ 
اجتماعی اين نســل در دوران ســالمندی باعث رشــد و شكوفاتی 
اقتصادی و اجتماعی شــوند، و به اصطالح ســربارانی برای جامعه 

نباشند.
وی در خصوص نقدهايی كه به دولت در زمينه رســيدگی و توجه 
به سالمندان وارد است، گفت: در جامعه ای كه در حال گذار است، 
دولت می تواند شرايط الزم برای اشتغال، رفاه و سالمت نسل جوان 
و ميانســال را فراهم نمايد. عدم توجــه به اين اولويت ها، در آينده 
سالمندان را با مشكالت عديده ای مواجه خواهد ساخت. عالوه بر 
آن، عدم برنامه ريزی و ارائه خدمات برای ســالمندان حاضر نيز از 

چالش های اساسی جامعه است.
وی افزود: موضوع ســالمندی تركيبی اســت از مســائل اقتصادی، 
اجتماعی، بهداشــتی و فرهنگی، كه مديريت آن مســتلزم هماهنگی 
سازمانها و نهادهای زيربط است. وظيفه دولت، مديريت سالمندی از 
طريق هماهنگی بين بخشی، تدوين قوانين، حمايت از پژوهش های 
كاربردی و سپس برنامه ريزی و اعمال برنامه های ويژه سالمندان در 
كوتاه مدت، ميان مدت، و درازمدت اســت. با توجه به اينكه كشور 
ايران در حال حاضر با چالش های نســل دهه 1360 مواجه است، 
ممكن اســت نه تنها امكان برنامه ريزی و پاســخ به نيازهای نسل 
دهه 1360 را نداشته باشــد، بلكه موضوع سالمندان نيز در اولويت 
قرار نگيرد. در چنين شــرايطی، پاسخگويی به نيازهای سالمندان به 
تاخير می يابد، و ممكن اســت كشور در آينده با انباشت مشكالت 

سالمندی مواجه شود.

همدان پيام: گوشت وارداتی مردم را به صف كرد
 مردم ما عادت کردن برای شکمشون هم صف وایسن!!

همدان پيام: باشگاه كارآفرينی تشكيل می شود
 حتما دمبل و وزنه هم داره!!

فرارو: واكنش روحانی به بازگشت تحريم ها
 تو رو خدا نگرد بزار من این سال آخرم بی دغدغه بگذره!!

فرارو: پزشكان متخصص و چگونه "خون ملت در شيشه" شد؟
 با یه آزمایش خون ساده!!

مهر: تحريم های جديد عليه ايران به نفع امريكا نيست
 پس به نفع کیه؟!!

مهر: نگران كاهش مصرف لبنيات هستيم
 با این نگرانی چیکار میتونی بکنی؟!!

هگمتانه: همدان می تواند 2 هزار مگاوات برق صادر كند
 البته اگه برق شهروندان رو خاموش بکنن!!
سپهر غرب: كارامدی مهمتر از بومی بودن است

 بدون شرح!!
اعتماد: گرانی سيگار فقط باعث تغيير الگوی مصرف شد

 خیلی راحت رفتن به سمت تریاک!!
كيهان: سيلی محكم مردم و شورای نگهبان به آمريكا در 13 آبان

 صداش تا گوش جهانیان رسید!!
كيهان: 13 آبان گذشت فروش نفت ايران هنوز ادامه دارد

 بابا یه چنــد روز دندون رو جیگر بزار بعد این حرف رو بزن 
چشممون نزنن!!

زنگان: راه سنگالخی صنعت چاپ بذرای توسعه
 بدون شرح!!

جام جم: چه كسی خبرنگاران را فيلم كرد؟
 یعنی خبرنگارا سریال شدن؟

ايران: زنان اللجين پای كوره های سفال
 شیر زن که میگن یعنی همین دیگه!!

ايلنا: ايرانيان چه در سر دارند
 با این گرونی چه کنن!!

توصیه هاي
امام حسن)ع( در حق همسایه

 بيست و هشــتمين روز از ماه صفر برابر است با شهادت دومين 
ستاره فروزان آسمان واليت و امامت حضرت امام حسن مجتبی عليه 
السالم. امام مجتبی)ع( دارای فضايل اخالقی گوناگونی بود كه توجه 
و الگوبرداری از آن فضايل می تواند راهگشای بسياری از مشكالت 
فردی و اجتماعی در دوران كنونی باشــد. يكی از نكات درس آموز از 
ســيره امام حسن)ع( روش برخورد با همسايه است كه می توان از آن 
به فرهنگ همسايه داری تعبير كرد. ترديدی نيست كه محيط همسايگی 
پس از خانواده دومين و مهم ترين تشــكل اجتماعی انسان هاســت و 
بنابراين ضروری است تأملی در آداب و رفتار مناسب اين محيط داشته 
باشــيم. در اين مجال مختصر می كوشيم اين جنبه از حيات اجتماعی 
انســان ها را با توجه به سيره امام حسن مجتبی)ع( مورد بررسی قرار 

دهيم. 
ســالمت محيط همسايگی عامل بســيار مهمی در آرامش و آسايش 
خانواده دارد. زيرا همين كه شــخص از منزل خود خارج می شــود 
اولين كسانی كه در اجتماع با آنها برخورد می كند همسايگانش هستند. 
تعامل خوب و سالم همسايه ها نسبت به يكديگر می تواند به عنوان 
يک عامل سازنده و مثبت در جهت امنيت روانی خانواده ها عمل كند. 
ضرورت رعايت حقوق همســايگی برای كسانی كه داعيه پيروی از 

ائمه معصومين)ع( را دارند دو چندان است. 
اين ضرورت وقتی آشكار می شود كه بدانيم رفتار شايسته با همسايه از 
نگاه امام مجتبی)ع( مالك مسلمانی معرفی شده است: »با همسايه ات 
به نيكی همســايگی كن تا مسلمان باشی«.  امام مجتبی)ع( درس آموز 
مكتب مادر بزرگوارش است. ايشان نقل می كند: »مادرم فاطمه )س( 
را در شــب جمعه در محراب ديدم كه تا صبح به عبادت ايستاده بود. 
سحرگاه شــنيدم كه او برای سايرين فراوان دعا می كرد در حالی كه 
بــراي خود دعايی نمــی كرد. گفتم: مادر! چرا همــان گونه كه براي 
ديگران دعا می كنی براي خود دعا نمی كنی؟ فرمود: فرزندم! نخست 

همسايه و سپس اهل خانه.«
طبيعی است كه هر كسی دوستدار زندگی در كنار همسايه های خوب 
و با شــخصيتی باشد، اما گاهی شــرايط به گونه ای است كه باوجود 
رعايت آداب اجتماعی از جانب شخص اما مورد اذيت همسايه واقع 
می شود. سيره امام حســن)ع( راهكاری در اين خصوص به ما ارائه 
می دهد. امام مجتبی )ع( همســايه اي يهودي داشــت كه ديوار خانه 
اش خراب شــده و فاضالب منزلش به منزل امام )ع( ريخته بود. امام 
چيزي به او نفرمود تا اينكه روزي همسر مرد يهودي به منزل امام آمد 
و متوجه شد و به شوهرش خبر داد. مرد يهودي براي عذرخواهی به 

نزد امام حسن)ع( آمد. 
امام مجتبی )ع( به او فرمود: جدم رســول ا... )ص( به من دستور داده 
كه همســايه را تكريم كنم. به جهت همين برخورد نيكو، مرد يهودي 

مسلمان شد.
آری! بر اســاس ســيره ائمه معصومين)ع(، انســان برای احقاق حق 
خويش اجازه رفتارهايی مثل هتاكی و بی حرمتی ندارد. حتی مقابله به 
مثل نيز در بيشتر موارد كارايی چندانی ندارد، بلكه اين برخورد نيک و 
مؤدبانه است كه می تواند آدمی را برای رسيدن به مقصود ياری كند.

منابع: 
شيخ صدوق، االمالی
قاضی نوراهلل مرعشی، احقاق الحق

ساماندهی جذب هیأت علمی در پیام نور
 رئيس دانشگاه پيام نور از توقف جذب هيأت علمی جديد در اين دانشگاه خبر داد 

و گفت: تنها در صورت نياز عضو هيأت علمی جديد جذب خواهد شد.
محمد رضا زمانی در گفتگو با مهر از ســاماندهی اعضای هيأت علمی دانشگاه پيام نور 
خبر داد و گفت: دانشــگاه پيام نور درحال حاضر برنامــه ای برای جذب هيأت علمی 
جديد ندارد.وی ادامه داد: اكنون 4 هزار عضو هيأت علمی در دانشگاه پيام نور مشغول 

فعاليت هستند.
به گزارش مهر، عزت اله كردميرزا دبير هيأت اجرايی جذب اعضای علمی دانشگاه پيام 
نور اخيرا اعالم كرد: در آخرين جلسه هيأت مركزی جذب از مجموع ٥2 پرونده مربوط 
به همكاران علمی با مدرك دكتری كه تحت عنوان پيمانی مشروط در سال های گذشته 
در دانشگاه پيام نور جذب شده بودند،  44 پرونده پس از بررسی، موفق به اخذ تائيديه 
شــد و 8 پرونده باقی مانده نيز برای بررســی مجدد و رفع نواقص ارجاع شد تا پس از 

احراز شرايط الزم، مجدداً بررسی شوند.

برونشیت در کودکان افزایش یافته است
 عفونتهای سيستم تنفسی و برونشيت به علت آلودگی هوا در كودكان افزايش يافته 

است.
يــک فوق تخصص بيماريهای عفونی كودكان گفت: آلودگی هوا در دهه های اخير آثار 
مخربی بر روی سالمت كودكان گذاشته است و بيماريهای جديد و كشنده ظهور يافته 

است كه برخی از آنها نيز تغيير شكل داده و ابعاد جديدی به خود گرفته اند.
منيره ابراهيمی افزود: شــمار مبتاليان به بيماری هايی مانند آسم، واكنش های آلرژيک، 
برونشيت و عفونت های سيستم تنفسی امروزه به علت آلودگی هوا در كودكان افزايش 

يافته است.
اســتاد دانشگاه علوم پزشــكی، ادامه داد: مواد مضر موجود در هوای آلوده در مواردی 
به بروز آلرژی های شــديد در بينی منجر می شــود كه اين موضوع به اختالالت تنفسی 
طی شــبانه روز دامن می زند و ممكن است اثرات بدی روی كيفيت خواب و سالمت 

كودك بگذارد.

میوه  و سبزی که می خوریم، سالم اند؟
 مديركل فرآورده های غذايی و آشاميدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به پايش ميزان 
باقی مانده ســموم در هفت محصول كشاورزی پرمصرف، گفت: اين اقدام انجام شد و 
نتايج آن هم بدست آمده، اما پيوست طرح پايش محصوالت كشاورزی، شناسه دار كردن 

باغات و مزارع است كه بايد اجرا شود.
وحيد مفيد در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت پايش محصوالت كشاورزی در كشور، 
گفت: ابتدا بايد توجه كرد كه آمار ضايعات محصوالت كشــاورزی بســيار زياد است؛ 
به طوريكه اعداد 30 درصدی و حتــی بيش از 30 درصد را برای ضايعات محصوالت 
كشــاورزی اعالم می كنند. اين درحاليســت كه محصوالت غذايی مــا عمدتا بر پايه 
محصوالت كشاورزی است كه می توان ميزان ضايعات آنها را با مديريت درست كاهش 
داد. وی، افزود: با تكنولوژی های نوين و برنامه ريزی می توان اين ضايعات را به حداقل 
رساند. اين كاری است كه در دنيا انجام شده است؛ چراكه با كنترل اين ضايعات می توان 

جمعيت زيادی از افرادی را كه به مواد غذايی دسترسی ندارند، سير كرد. 

علی حیدری «

 زندگی اجتماعی انســان بر پيوندهايی 
اســتوار اســت كه رعايت آنها می تواند به 
زيست بهتر آدمی ياری رساند. يكی از اين 
پيوندها برخورداری از روحيه گذشــت و 
بخشــش اســت كه در حوزه های مختلف 
قابل بحث اســت. جامعه انسانی بر اساس 
تعامل و رفتار متقابل اعضای آن شكل می 
گيرد و بعيد اســت كــه در فضای جمعی، 
رفتارهايی خالف عــرف، قانون و حقوق 
شهروندی از ســوی برخی شهروندان سر 

نزند.
 البته ترديدی نيســت كه ايــن رفتارهای 
نابهنجار در اثر عوامل گوناگون رخ می دهد 
و حل ريشه ای معضالت اجتماعی نيازمند 
پرداختن به علل بروز آنهاست و  اين نكته 
بديهی است كه جوامع انسانی برای كسانی 
كه قوانين جامعه و حقوق شــهروندان را 
زير پــا می گذارند مجازات هايی را در نظر 

گرفته اند.
 اما در اين نوشــتار قصــد داريم از منظر 
ديگــری به اين موضوع نــگاه كنيم. يعنی 
در كنار بايســته های قانونی و كنكاش های 
روانــی برای حل معضــالت اجتماعی، به 
نظر می رســد می توان از راه سومی  نيز ياد 
كرد كه هر فــردی از اجتماع به نوبه خود 
می تواند بــا رعايت آن بــه تنش زدايی از 

جامعه كمک كند.
 فرهنگ اسالمی به ما می  آموزد كه بخشش 
و گذشــت می تواند تأثير مهمی  در بهبود 
روابط اجتماعی داشــته باشــد. در آستانه 
للعالمين،  رحلت جانگداز حضرت رحمة 
محمــد مصطفــی صّلی ا... عليــه و آله و 
شهادت جانســوز فرزند برومندشان، امام 
رئوف، حضرت رضا عليه الســالم ســعی 
می كنيــم در ايــن مقال در محضــر آل ا... 
زانوی ادب زنيم و به قدر توان جرعه ای از 
اقيانوس معرفت آن ذوات مقدس بنوشيم.

به فرموده پيامبر گرامی اسالم يكی از اهداف 
برانگيخته شدن ايشان برای امر نبوت، تمام 
نمودن مكارم اخالقی بوده است. بخشش و 
مدارا با مردم يكی از فضايل اخالقی است 
كه بنا به ســخن حضرت رسول اكرم)ص( 
رعايت اين امر ريشــه در عقالنيت انسان 
دارد: »خردمندتريِن مردم، كســی است كه 

بيشتر با مردم مدارا كند«.
 پيوند خردمندی و مدارا در كالم رســول 
ختمی مرتبت)ص( نكته ای قابل تأمل است. 
همانگونه كه در ســرآغاز اين نوشتار گفته 
شد، گذشت و مدارا با مردم به معنای تأييد 
كار زشــت و عدم برخورد با آن نيســت 
و صدالبتــه مدارا نمودن بــا خاطيان مانند 
بســياری از امور شــرايط خاص خودش 
را دارد، اما در اينجا ســخن از همزيســتی 

مسالمت آميز با افراد جامعه است. 
اگر بنای افراد جامعه بر اين باشد كه زشتی 

را با زشــتی پاســخ دهند يــا كوچكترين 
حركــت اشــتباه را از دم تيــغ مجــازات 
بگذرانند و به بهانه دفاع از حقوق خويش 
شمشير انتقام به دست گيرند، روشن است 
كه چنيــن فضايی به هيچ عنــوان فضای 
دوســتی و محبت نيســت و بــه جای آن 
مجال برای كينه توزی و خشــونت فراهم 

آمده است.
به بيان ديگر، خطا و اشــتباه در ميان عموم 
انســانها جريــان دارد، بنابراين خردورزی 
ايجــاب می كند كه حداقل برای رســيدن 
به خواســته های خود نيز بايد اهل بخشش 
و مدارا بود. البته اين بهره حداقلی اســت 
و پرواضح اســت كه اين خصيصه انسانی 
كارآمــدِی حداكثری برای جامعه به همراه 

خواهد داشت. 
رسول گرامی اســالم پيش از آنكه سايرين 
را به آراســته شدن به اين فضيلت اخالقی 
سفارش كنند، خود اهل آن بودند. در منابع 
اسالمی آمده است كه در جريان جنگ احد 
عرصه بر مسلمين تنگ شد و در جريان آن 
صورت حضرت پيامبر)ص( شكافته شد و 
دندان های ميانی ايشان شكست. برخی از 
ياران از اين آسيب به درد آمده و به ايشان 
گفتنــد كه ای كاش اين قوم را نفرين كنی! 
پيامبر رحمت در پاســخ چنين فرمود: من 
برای لعن و نفرين مبعوث نشــده ام، بلكه 
برای دعوت به حق و از سر مهر برانگيخته 
شــده ام، بار خدايا قوم مرا هدايت فرما كه 
آنان ســخت نادانند.« آری در آن لحظات 
ســخت نيز حضرت پيامبــر)ص( زبان به 
تلخی نگشــود و همچنــان به فكر اصالح 

امت بود.
امام رضا)ع( نيز پرورش يافته مكتب رسول 
گرامی اســالم است. سراسر زندگی آن امام 
همام سرشار از جلوه های گوناگون فضايل 
اخالقی اســت. به نظر می رســد با تحليل 
اصل مدارا و گذشــت می توان بيان داشت 

كه يكــی از مبانی ايــن خصيصه اخالقی 
باور داشتن به كرامت انسانی است. كرامت 
انســانها يعنی همه آدميان مخلوق خداوند 
هســتند و بنابراين ويژگی های جفرافيايی، 
رنگ پوســت، طبقــه اجتماعــی، جايگاه 
سياســی و...نمی تواند در نــوع نگاه ما به 
انســان تأثيرگذار باشد. نيز بر همين اساس 
می توان بيان داشــت كرامت ذاتی انســان 
موجب می شود نســبت به خطاها به ديده 
اغماض نگريسته شــود و چنين نباشد كه 
با كوچكترين اشتباهی مقام شامخ انسانيت 
مورد توهين واقع شــود. يكی از ياران امام 
رضا )ع( نقل می كند با آن حضرت در سفر 
به خراســان همراه بودم. يک روز امام)ع( 
ســفره ای طلب نمود و تمام خدمتكاران و 
غالمان را بر سر ســفره گرد آورد. عرض 
كــردم: فدايتان شــوم، كاش بــرای اينان 
ســفره ای جداگانــه می انداختيــد! فرمود: 
دســت بردار! خدای همة ما يكی اســت، 
پدر و مادر همه يكی است و پاداش نيز به 
اعمال است«. دقت در اين ماجرا به خوبی 
نشان می دهد كه در سيره رضوی)ع( اصل 

كرامت انسانی چه جايگاه وااليی دارد. 
حضرت رضــا)ع( به طور خاص در مورد 
بحث مدارا و گذشــت اهتمام داشته است 
و نــگاه به بيانات ايشــان در طول حيات 
خود شاهدی بر اين مدعاست. در روايتی 
می خوانيم كه ايشان فرمود: »مؤمن، مؤمن 
نيست مگر اينكه سه خصلت در او باشد، 
ســنّتی از پروردگارش، سنّتی از پيامبرش 
و ســنّتی از مواليش . آنگاه امام)ع( فرمود: 
ســنّت پيامبر مدارا كردن با مردم اســت، 
خداونــد پيامبــرش را به  مــدارا كردن با 
مــردم امر می كند...« اهميــت مقوله مدارا 
و گذشــت از اين ســخن امام)ع( دانسته 
می شود كه ايشــان يكی از عناصر سازنده 
ايمــان را اصل مدارا می داند كه كه برآمده 
از ســنّت و خصلت انبيای الهی اســت. 

پيامبران الهی برای پيشــبرد اهداف الهی و 
انســانی خود و محقق ساختن ارزش های 
اخالقی در جامعه از تدابير مختلفی استفاده 
می كردند. اگرچه يكی از روش های ايشان 
برخورد با مخالفين و قانون شــكنان بود، 
اما بدون ترديد مدارای بــا خطاكاران نيز 
نقــش مهمــی در تدابير هدايتگــری آنان 
داشته است. حضرت رضا)ع( در اين باره 
می فرمايد: »هرگز دو گروه با هم روياروی 
نشــدند، مگر اين كه با گذشت ترين آنها 

پيروز شد.«
از مجموع بيانــات حضرات معصومين)ع( 
می توان چنين برداشت كرد كه تحقق ايمان 
واقعی بدون گذشــت و مــدارا امكانپذير 
نيســت كه اگر چنين بود اين همه سفارش 
برای رعايت آن وجود نمی داشت. بنابراين 
می توان مدعی شــد هر انســان و به تبع آن 
هــر جامعه ای برای رســيدن به كمال خود 
نيازمنــد رعايت اصولی اســت كه يكی از 
لوازم آن برخورداری از روحيه گذشــت و 
مدارا و نهاديه كردن آن در جامعه است. در 
چنين شرايطی است كه كينه توزی و انتقام 
جای خود را بــه رأفت و محبت می دهد و 
در اثر آن ســالمت روانی افــراد جامعه در 
فضايی حداقل كم تنش بيش از پيش محقق 
می شــود. البته چنانكه پيشتر نيز بدان اشاره 
شد، اين نگاه به معنای ناديده انگاشتن جرم 
و خطا و عدم برخورد با خاطيان نيســت، 
بلكه توجه به اصل كرامت ذاتی انســانها و 
نگاه كريمانه افراد جامعه به يكديگر است. 
به نظر می رسد در اين فضا امنيت و اعتماد 
متقابل مجال ظهور بيشــتری می يابد و اميد 
بيشتری برای اصالح ناراستی ها وجود دارد. 
منابع:
شيخ كلينی، اصول كافی
شيخ صدوق، من اليحضره الفقيه
شيخ حر عاملی، وسائل الشيعه
شيخ عباس قمی، سفينة البحار

بخشش و مدارا 
در سيره نبوی)ص( و رضوی)ع(

کشف کاالی 
قاچاق ۱3 درصد 
افزایش یافت
 كشــف كاالی قاچاق از ابتدای ســال 
جاری تاكنون در اين استان نسبت به سال 

گذشته 13 درصد افزايش داشته است.
فرمانده انتظامی همدان گفت: يک هزار و 
260 ميليارد ريــال كاالی قاچاق از ابتدای 
ســال جاری تاكنون در اين استان كشف 

شده است.
بخشعلی كامرانی صالح بيان كرد: مقابله با 
قاچاق كاال و ارز به عنوان يكی از راه های 
مهم در توســعه اقتصادی از اولويت های 

انتظامی  پليس استان همدان است.فرمانده 
همدان اضافه كرد: طرح های نو و ابتكاری 
و شيوه های جديد در مقابله با قاچاق كاال 

و ارز بايد در دستور كار پليس قرار گيرد.
كامرانــی صالح گفت: اقدامات ســازمان 
يافته در حــوزه قاچــاق كاال و ارز بايد 
به صورت مســتمر رصد شــود تا شاهد 
افزايش كشفيات باشيم. وی افزود: دشمن 

در حــال حاضر بر روی اقتصاد كشــور 
تمركــز كرده و قصــد دارد با ضربه زدن 
به اقتصاد مقاصد شوم خود را دنبال كند. 
فرمانده انتظامی همــدان گفت: با پيروی 
از منويات رهبر فرزانه انقالب اســالمی 
و تكيه بر اقتصــاد مقاومتی بايد راه نفوذ 
دشــمن را ســد كرده و اجازه هيچ گونه 

فعاليتی را به دشمن در اين مسير ندهيم.
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اقتصـاد

اشتغال

 eghtesad@hamedanpayam.com

صادرات روغن ممنوعه
 200 درصد بیشتر از پارسال!

 در حالی كه از ابتدای تيرماه وزير جهاد كشاورزی صادرات 18 قلم كاالی اساسی 
وارد شــده با ارز يارانه ای را ممنوع اعالم كرد، جديدترين آمارها نشــان می دهد كه 
در نيمه نخست امسال بيش از 48 هزار تن انواع روغن به كشورهای مختلف صادر 

شده است.
به گزارش ايســنا، از چند ماه پيش دولت برای واردات كاالهای اساسی، ارز دولتی 
4200 تومانــی اختصاص داد و وزير جهاد كشــاورزی بــرای جلوگيری از خروج 

كاالهای اساســی كه با اســتفاده از ارز يارانه ای وارد شــده اند طی نامه ای در تاريخ 
ششــم تير ماه امسال، صادرات كاالهای اساســی را در 18 رديف مختلف تا اطالع 
ثانــوی ممنوع اعالم كرد و به دنبال آن صادرات دانه های روغنی و انواع روغن خام 

و پالم نيز ممنوع شد.
ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه های روغنی، روغن خام و روغن پالم، يونجه، 
كاه و كلش، پودر ماهی و گوشــت، انواع ســبوس، كنجاله ســويا، ساير كنجاله ها، 
تفاله هــا، خوراك آبزيان، افزودنی خوراك آبزيان، چاودار و ســورگوم از جمله اين 

كاالهای اساسی بودند كه صادرات شان در نامه محمود حجتی ممنوع اعالم شد.
اين در حالی اســت كه جديدترين آمار رسمی منتشــر شده از سوی وزارت جهاد 

كشــاورزی نشان می دهد كه در 6 ماهه نخست امســال بالغ بر 48 هزار و ۹60 تن 
انــواع روغــن حيوانی، نباتی و پالم به ارزش بيــش از ۷4 ميليون و 280 هزار دالر 
به كشــورهای مختلف صادر شده است كه 1٥3.۹4 درصد از نظر وزنی و 82.1۹٥ 
درصد از نظر ارزشی نسبت به همين بازه زمانی در سال گذشته، رشد داشته است.

جالب تر اينكه صادرات روغن پالم ركورد عجيب و غريب تری به ثبت رسانده چرا 
كه در اين بازه زمانی بيش از 14 هزار و 640 تن از اين كاالی اساســی به ارزشــی 
بالغ بر 2٥ ميليون دالر به كشــورهای مختلف صادر شــده است كه اين ميزان بيش 
از 1664 درصد از نظر وزنی و  بالغ بر 168۷ درصد از نظر ارزشــی نسبت به نيمه 

نخست سال گذشته رشد داشته است.

فناوري

باتری گوشی های قبلی بهتر از گوشی های 
جدید است!

ــف  ــل های مختل ــر روی نس ــه ب ــورت پذيرفت ــای ص  آزمايش ه
بكاررفتــه  باتری هــای  می دهــد  نشــان  آيفــون  گوشــی های 
در گوشــی های جديــد عملكــرد ضعيف تــری در مقايســه بــا 

گوشــی های قبلــی دارنــد.
بــه گزارش ايســنا، باتوجه بــه آينكه ظرفيت و قــدرت باتری 
گوشــی های هوشــمند اين روزها از اهميت خاص و بســزايی 
برخوردار شــده اســت، به تازگی محققان و دانشــمندان فعال 
در حــوزه فنــاوری با تحقيقــات و آزمايش هايــی كه بر روی 
نسل های مختلف گوشی های هوشــمند با برندهای متعدد انجام 
داده اند، گزارشی ارائه و منتشر كرده اند كه نشان می دهند باتری 
گوشــی های قديمی و مدل های قبلی آيفون ظرفيت و عملكرد 

به مراتب بهتر و بيشــتری داشتند.
البته به گفته واشــنگتن پست، اين موضوع مختص گوشی های آيفون 
نيســت و گريبانگير برخی ديگر از گوشــی های اندرويدی نيز شده 

است.
ــی  ــه گوش ــد ك ــان كردن ــوع خاطرنش ــن موض ــريح اي ــا در تش آنه
جديــد پرچمــدار آيفــون 10 اس 21 دقيقــه زودتــر از نســل قبلــی 
خــود يعنــی آيفــون 10 )ايكــس( شــارژ خالــی می كنــد  و گوشــی 
جديــد پيكســل 3 نيــز تقريبــا يــک ســاعت زودتــر از نســل قبلــی 
ــدا  ــاز پي ــاره ني ــارژ دوب ــه ش ــل 2 ب ــی پيكس ــی گوش ــود يعن خ

می كنــد.
در آخر اين گزارش، محققان در نهايت به مرور و بررســی مختصری 
بر مدت زمانی كه گوشــی های آيفون قادر به حفظ شــارژ هســتند، 

می پردازند:
آيفون ايكس آر................................................ 12 ساعت و 2٥ دقيقه
آيفون 8 پالس.................................................. 10 ساعت و 10 دقيقه
آيفون 10 اس مكس ......................................... 10 ساعت و 6 دقيقه
آيفون 8 ............................................................... ۹ ساعت و ٥1 دقيقه
آيفون 10 )ايكس( ............................................. ۹ ساعت و 30 دقيقه
آيفون 10 اس ...................................................... ۹ ساعت و ۹ دقيقه

معاون وزیر کار خبر داد
جزئیات بسته اشتغال دوران تحریم

■پیشنهادتخفیف مالیاتی برای بنگاه ها

 معاون توســعه كارآفرينی و اشتغال وزير كار با اشاره به استخراج 
مشــاغل متاثر از دوران تحريم گفت: الزامات و راهكارهای عملياتی 
بهبود فضای كسب و كار هر فعاليت اقتصادی در دوران تحريم، تدوين 

شده است.
عيسی منصوری با تشريح آخرين وضعيت بسته اختصاصی حمايت از 
توليد و اشتغال در دوران تحريم گفت: ارزيابی های دقيق ما اين است 
كه برخی از رسته فعاليت ها در دوران تحريم با رونق مواجه می شوند، 
به شرطی كه ما فضای كسب و كار اختصاصی برای اين فعاليت ها را 

به خوبی بتوانيم مديريت كنيم.
وی ادامه داد: در اين بسته تمام رسته فعاليت هايی كه در دوران تحريم 
با »رونق« مواجه می شوند، رسته فعاليت هايی كه دچار »ركود« می شوند 
و رســته فعاليت هايی كه »كمتر تاثير می پذيرند« استخراج شده و برای 
هر گروه در جهت صيانت از اشــتغال و افزايش اشتغال پذيری آنها، 

راهكارهای مشخصی ارائه شده است.
وی با بيان اينكه اين بسته با دستور رئيس جمهور به زودی در دستور 
كار شورای عالی اشتغال يا هيأت وزيران قرار می گيرد، به ايسنا گفت: 
به عنوان مثال رســته های پايين دستی پتروشيمی، پوشاك و مبلمان از 
جمله رسته هايی هستند كه در دوران تحريم رونق می گيرند كه رويكرد 
مداخله ای دولت برای اين رسته  از فعاليت ها، در قالب حمايت از توليد 

و كاهش هزينه ها و همچنين كاهش توجيه اقتصادی قاچاق است.
معاون توسعه كارآفرينی و اشتغال وزير كار ادامه داد: »حمايت از حفظ 
و كسب بازارهای داخلی و منطقه ای« و »حذف موانع قانونی و مقرراتی 
موجود برای روان سازی كسب و كار« از ديگر اقدامات حمايتی برای 

اين نوع مشاغل است.
منصوری افزود: در مورد فعاليت هايی كه دچار ركود می شــوند مانند 
لوازم خانگی و صنعت خودرو ، برونداد اين رســته ها می تواند كاهش 
توليد و كاهش نيروی كار باشــد؛ به همين دليــل رويكرد مداخله ای 
دولت برای اين نوع از فعاليت ها، تثبيت اشــتغال موجود و همچنين 

كنترل توليد داخل است.
وی بيان كرد: طــرح و راهكار حمايتی برای رســته فعاليت هايی كه 
دچار ركود خواهند شد، »هدايت منابع بيمه بيكاری به حفظ اشتغال و 

پيشگيری از ريزش نيروی كار« است.
معاون وزير كار، همچنين با اشاره به رويكردهای مداخله ای و حمايتی 
»رسته فعاليت هايی كه كمتر تاثير می پذيرند« گفت: فرش و زعفران از 
جمله فعاليت هايی هســتند كه تاثير اندكی از شرايط تحريم می گيرند 
كه برونداد اين رسته ها در دوران تحريم، نهايتا تداوم وضع موجود با 
هزينه مبادالتی بيشتر است اما برای اين دسته از فعاليت ها نيز رويكرد 

ما، حفظ وضع موجود و در پيش گرفتن سياست حمايتی است.
منصوری ادامه داد: راهكار و بسته اشتغالی برای اين رسته فعاليت ها با 
محور »تثبيت حضور در بازارهای بين المللی«، »تثبيت اشتغال« و »تامين 

مالی روان تر« تدوين شده است.
 اصالح نظام تعرفه ای و مالیاتی برخی رسته فعالیت ها

وی تاكيد كرد: رسته فعاليت های هر سه گروه را دسته بندی كرديم و 
نحوه مواجهه با هر يک اين رســته ها اعم از شناسايی نياز آنها، اعمال 
سياســت تعرفه ای جديد و تغيير سياســت های مالياتی در اين بسته 

پيشنهاد شده است.
معاون توســعه كارآفرينی و اشتغال وزير كار با اشاره به سياست های 
كاهش هزينه اشــتغال نيز گفت:  نيــروی كار اولين و مهمترين ابزار 
كارفرمايان واحدهای كوچک اســت كه حق بيمه و دستمزد می تواند 
بــه عنوان دو عامل مهم در افزايش هزينه های اين گروه از كارفرمايان 
قابل توجه باشــد، كه در اين شرايط ممكن است كارفرما برای كاهش 
هزينه های خود تعديل نيروی كار يا خروج نيروی كار از ليســت بيمه 
را در دستور كار قرار دهد؛ بنابراين در اين شرايط با ريزش نيروی كار 
مواجه می شويم. برای جلوگيری از ريزش نيروی كار نگاه ما اين است 
كه هزينه های اين واحدها را كاهش دهيم كه راهكارهای مشخص و 

عملياتی برای آن پيش بينی شده است.

 يک كارشناس مسايل اقتصادی می گويد: 
توزيع كوپن يا سبد كاال راهكار حمايت از 
اقشــار محروم و كم درآمد نيست. به اعتقاد 
او هــدف دولت از پرداخت كمک جبرانی، 
حفظ معيشــت خانوارها در شــرايط فعلی 

اقتصاد است.
علی اكبر لبافی با اشــاره بــه كمک جبرانی 
دولت بــه كاركنان و بازنشســتگان، گفت: 
دولت مدتی است كه موضوع سبد حمايت 
غذايی را به منظور كمک به معيشت اقشار 
ضعيف و كم درآمــد دنبال می كند كه البته 
هنوز به طور كامل اختصاص نداده اســت. 
سازمان بازنشستگی هم اخيرا اعالم كرد كه 
۹٥ درصد بازنشستگان كشوری، كمتر از سه 
ميليون تومان حقوق دريافت می كنند كه از 
اين جهت نيازمند توجه هســتند و با توجه 
به آنكه مصوبه واريز كمک جبرانی دولت، 
مختص حقوق بگيران زير سه ميليون تومان 
اســت، بر اين اســاس جامعه بازنشستگان 
مشمول دريافت سبد كاال می شوند. از طرفی 
امكان افزايش حقوق و دســتمزد با روندی 
كه هم اكنون در كشــور حاكم است، وجود 
ندارد چون موجب تورم و افزايش قيمت ها 

می شود.
وی در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين طرح 
تورم زا اســت چرا دولت درصدد پرداخت 
كمــک جبرانی به كاركنان و بازنشســتگان 
اســت؟ بيان كرد: واقعيت اين اســت كه با 
تورم نقطه به نقطه ای كه هم اكنون به باالی 
36 درصد رســيده است، ديگر برای دولت 
اهميتــی ندارد كه با واريــز كمک جبرانی، 
پنج يا شــش درصد ديگر بــه تورم اضافه 
شود. دولت به تبعات پرداخت های نقدی و 
تاثير آن بر نرخ تورم به خوبی آگاه اســت 
منتها در شــرايط كنونی اولويت را بر حفظ 
قدرت خريد مردم گذاشته و تالش می كند 
تا معيشت دهک های پايين جامعه را ولو به 

شكل مسّكن موقتی، حفظ كند.
اين كارشناس مسايل اقتصادی درباره جامعه 
هدف ايــن طرح كه حقوق بگيــران زير 3 
ميليون تومان را شــامل می شــود ، به ايسنا 
گفت: دولت خط معيشــتی را تعريف كرده 
كه بر اســاس آن يک خانواده مايحتاج اوليه 
خود را تامين می كنــد و با ارزيابی اوليه ای 

كه انجام داده ســه ميليون تومان را به عنوان 
خط معيشــت و معيار خط فقر قرار داده تا 
برای كسانی كه در اين خط جای می گيرند 
كمک های جبرانــی اختصاص بدهد، منتها 
اين ارزيابی نمی تواند منطقی باشــد چون 
همين حاال خانواده هايی هســتند كه كمتر 
از ســه ميليون تومان می گيرند ولی درآمد 
سرشــاری از عوايد كارهای جانبی دارند و 
زندگيشــان از پنج ميليون تومان بهتر است؛ 
خانواده هايی هم هســتند كــه فقط همين 
رقم را می گيرند يا عائله بيشــتری دارند كه 
نمی شــود معيار قرار داد لذا آنچه كه امروز 
دولت استخراج و تصميم گيری كرده همين 
رقم سه ميليون تومان است ولی مبنای علمی 
و ســاز و كار مناسبی برای تشخيص ميزان 

درآمد افراد نيست.
لبافی درعين حــال درباره منابع اجرای اين 
طرح، بيان كــرد: دولت حدود 100 ميليارد 
دالر صــادرات دارد كــه ٥0 ميليــارد دالر 
آن نفــت و گاز، 2٥ ميليــارد دالر فوالد و 
پتروشــيمی و 2٥ ميليارد دالر هم صادرات 
بخش خصوصی اســت كه اگر از صادرات 
بخش خصوصی بگذريم، متولی اصلی ۷٥ 
درصد ارز كشور خود دولت است بنابر اين 
منابع كافی برای اجرای اين طرح و همچنين 

اختصاص سبد كاال را در اختيار دارد.             
وی در پايان افزود: در گذشته سيستم كوپنی 
وجود داشــت ولی چندان مــورد مصرف 
خانواده ها قرار نمی گرفت يا كاالهايی عرضه 
می شــد كه مورد نياز مردم نبود لذا معتقدم 
راهــكار حمايت از اقشــار محــروم و كم 
درآمد، توزيع سبد كاال يا كوپن و بسته های 
غذايی نيست و بايد به شكل ريشه ای اقدام 

عملياتی صورت دهيم.
اخيرا هيات وزيران به پيشــنهاد مشــترك 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان 
برنامــه وبودجــه كشــور »پرداخت كمک 

جبرانی به كاركنان دولت و مستمری بگيران 
صندوق های بازنشستگی كشوری، لشكری« 
را به تصويب رســانده است. بر اساس اين 
مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، 
برای كاركنان رســمی، پيمانی كشــوری و 
لشــكری، كاركنان قرار دادی و شــركتی و 
مســتمری بگيران صندوقهای بازنشستگی 
كشوری، لشــكری و بازنشستگان شركت 
فوالد و ساير صندوقها كه مجموع پرداختی 
آنها كمتر از 30 ميليون ريال در ماه اســت، 
كمک جبرانی از طريق حساب بانكی مرتبط 

با حقوق و دستمزد آنها واريز كند.

 طبق آماری كــه  مركز آمار ايران  در 
مورد چكيده نتايج طرح آمارگيری نيروی 
كار منتشر كرد نرخ بيكاری استان همدان 
با نرخ 6/٥ درصــد دارای  كمترين نرخ  
بيــكاری در بين اســتانهای  كشــور در 

تابستان ۹۷ است.
 مديــركل تعاون، كار و رفــاه اجتماعی 
همدان  گفت: طبق آماری كه  در مورخه 
13 آبــان 13۹۷ مركز آمار ايران  در مورد 
چكيده نتايج طرح آمارگيری نيروی كار 
در تابستان ۹۷ منتشــر كرد نرخ بيكاری 
كشور با رشدی ۷ درصدی در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته به 12/2 درصد 
رسيده اســت و استان همدان با نرخ ٥.6 
درصــد دارای  كمترين نرخ  بيكاری در 
بين اســتانهای  كشور در تابستان ۹۷ می 
باشــد و اين در حالی اســت كه در چند 
ســال اخير با افزايش تعداد متقاضيان كار 
در استان و كشور مواجه بوده ايم به گونه 
ای كه با اين رشد جمعيت بيكاران، نرخ 
بيكاری كشور  از 11.٥ درصد در تابستان 
۹6 به 12/2 درصد در تابستان ۹۷ افزايش 
يافته است  اما نرخ بيكاری استان همدان  
از ۹/۷ درصــد در تابســتان ۹6 بــه ٥/6 

درصد در تابستان ۹۷ كاهش يافته است.
به گزارش روابط عمومی اداره كل تعاون 
كار ورفاه اجتماعی اســتان همدان، احمد 
توصيفيان افزود: اين آمار نشــان می دهد 
كه نرخ مشــاركت اقتصادی جمعيت ده 
ساله و بيشتر كشــور از 40/۷ درصد در 
تابستان ۹6 به 40/۹ درصد در تابستان ۹۷ 

افزايش يافته است.
 وي بيان كرد: نرخ بيكاری در تابســتان 
۹۷ در اســتان هــای مختلــف متفاوت 

بوده اســت بطوريكه نرخ بيكاری در 14 
استان كشــور از ميانگين نرخ بيكاری در 
كل كشــور )12/2 درصد( باالتر و در 1۷ 
استان كشــور از ميانگين نرخ بيكاری در 

كل كشور پايين تر بوده است.
اطالعات  براســاس  گفت:  توصيفيان   
مركــز آمــار ايران بــا مقايســه نرخ 
۹۷ با مدت مشــابه  بيكاری تابســتان 
سال گذشــته، مشــخص می شود كه 
نــرخ بيكاری در 21 اســتان كشــور 
افزايش و در ۹ اســتان كشور از جمله 

است. يافته  كاهش  همدان  استان 
مديركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعی 
اســتان ابراز داشــت اين مهم نتيجه كار 
جمعی تيم اقتصادی استان و در راس آن 
تالش و همت استاندار محترم و همكاری 

نمايندگان محترم استان است.
وی اظهار داشت كه مردم فهيم و شريف 
اســتان اليــق و مســتحق خدمتگزاری 
مسئولين هستند و ابراز اميدواری كرد كه 
ان شاء اهلل بتوانيم با كار جمعی و همدلی 

اين مسير را بيش از پيش ادامه دهيم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان:

کمترین نرخ بیکاری کشور در تابستان 
97 متعلق به استان همدان بوده است

کمک جبرانی دولت نقدی خواهد بود

مدیریت مصرف سوخت مایع بخش 
کشاورزي استان همدان 

 با اجراي قانون هدفمندســازي يارانه ها در ســال 138۹، شيوه 
تأمين و توزيع سوخت بخش كشاورزي نيز تغيير پيدا كرد به نحوي 
كه ميزان ســوخت مصرفي واحدهاي توليدي كشاورزي بر اساس 
ظرفيت ها و برآوردهاي كارشناسي سهميه بندي و در سامانه تجارت 
آســان قابليت بررسي و تأييد از ســوي سازمان جهان كشاورزي و 

شركت پخش فرآورده هاي نفتي داشته باشد.
در ســال 13۹0 جمعاً ميزان 1۹1/۷ ميليون ليتر در ســامانه مذكور 
تأييد و در اختيار واحدهاي مصرف كننده قرار گرفت. از آنجايي كه 
بر اساس تكاليف قانوني كليه دستگاه هاي متولي موظف به كاهش 
مصرف از طريق مديريتمنابع و بهينه سازي تجهيزات شده بودند. در 
سنوات بعد سازمان اقدام به اجراي طرح هاي متنوعي در اين راستا 
نمود كه مي توان به ساماندهي و شماره گذاري بيش از 8000 دستگاه 
تراكتور و كمباين، نوســازي تجهيزات گرمايشي واحدهاي توليدي 
با اســتفاده از تسهيالت خطوط اعتباري مكانيزاسيون، تغيير در نوع 
و جنس پوشــش هاي گلخانه اي، اصالح الگوي مصرف و گازسوز 

شدن تعداد زيادي از واحدها اشاره نمود.
نتايج حاصل از اين اقدامات منجر به كاهش چشمگير مصرف اين 
نهاده ارزشــمند و حياتي در سال هاي ۹1 تا كنون گرديده است اين 
در حالي اســت كه تعداد واحدهاي مصرف كننده به دليل توسعه و 

گسترش فعاليت هاي كشاورزي استان همواره رو به افزايش است.
آمارها نشان مي  دهد ميزان مصرف سوخت مايع در پايان سال 13۹6 
نسبت به سال 13۹1 حدود 30 درصد كاهش داشته است همچنين 
در ۷ ماهه نخســت سال جاري 18 درصد كاهش مصرف نسبت به 

مدت مشابه در سال 13۹1 مشاهده مي گردد.
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 ساعت ورود:

 ساعت خروج

آگهي فقدان سند مالكیت 
نظر بــه اينکه وراث مرحوم محمد صفر اســدي قانع )علي، جمشــید، مجید، 
خدمت علي، نايب علي و خانم ها همدم و عشــرت شهرت همگي اسدي قانع( با 
ارائه دو برگ استشهاديه محلي مصدق دفتر اســناد رسمي 19 اسدآباد مدعي 
هســتند که يک جلد ســند مالکیت ششــدانگ يک قطعه  زمین مزروعي به 
مساحت بیســت هزار متر مربع پالک 43 فرعي مجزي شده از پالک 42 اصلي 
واقع شهرســتان اسدآباد روستاي حسام آباد بخش شش همدان که در ذيل ثبت 
11592 صفحه76 دفتر 71 به شماره چاپي 428156 به نام محمد صفر اسدي قانع 
صادر و تسلیم شده اســت به علت جابجايي مفقود گرديده لذا به استناد تبصره 
الحاقي به ماده 120 آيین نامه قانون ثبت بدين وســیله آگهي مي شود تا هر کسی 
مدعي انجام معامله و يا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اســناد و امالک اســدآباد مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و يا ســند معامله اعتراض کتبي خود را تسلیم نمايد در 
صورت انقضا مدت واخواهي و نرســیدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه 
اصل سند مالکیت ارائه نشود سند المثني به نام وراث اخیرالذکر صادر و تسلیم 

خواهد شد. )م الف 510(
کامران متقي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي حمزه علي خلجي دارای شــماره شناســنامه  6330 به شرح دادخواست 
کالســه 97/751ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان فضل علي خلجي به شماره شناسنامه  948 در 
تاريخ 97/5/1 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-حمزه علي خلجي فرزند فضل علي به شماره 
شناســنامه 6330 متولد1336 فرزند متوفي 2-ربابــه خلجي فرزند فضل علي 
به شــماره شناســنامه 7528 متولد1348 فرزند متوفي 3-محرمعلي خلجي 
فرزند فضل علي به شــماره شناســنامه 97 متولد1340 فرزند متوفي 4-عباس 
خلجي فرزند فضل علي به شماره شناســنامه 6974 متولد1343 فرزند متوفي 
5-حشمت اله خلجي فرزند فضل علي به شــماره شناسنامه 7529 متولد1351 
فرزند متوفي 6- مجید خلجي فرزند فضل علي به شــماره شناسنامه 371 متولد 
1360 فرزند متوفي اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 644(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي دعوت عمومي عادي سالیانه)نوبت اول( 
شــرکت تعاوني مســکن مهر 8 بنا به تصمیم هیأت تصفیه شرکت تعاوني، 
جلسه مجمع عمومي عادي ســالیانه نوبت دوم شرکت تعاوني مذکور رأس 
ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخ  97/8/28 در محل کوي گلســتان، 
کوچه سپیدار 5، ساختمان ســاالر برگزار مي شود بدينوسیله از کلیه اعضا 
)صاحبان ســهام( دعوت مي گردد در تاريخ و ســاعت مقرر در مجمع فوق 
حضور بهم رســانیده و يا وکالي خود را با توجه به ماده 19 آيین نامه نحوه 
تشــکیل مجامع عمومي حداکثر 1 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي به هیأت 
تصفیــه تعاوني کتبا معرفــي نمايند )حضور اعضا الزامي مي باشــد( ضمنا 
کســاني که متقاضي کانديد شــدن براي تصدي ســمت هاي هیأت تصفیه 
شــرکت تعاوني مي باشــند مي بايســت حداکثر تا تاريخ 97/8/26  با در 
دست داشــتن مدارک الزم و کارت عضويت به هیأت تصفیه به آدرس فوق 

مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام رســید دريافت نمايند.
دستورات جلسه: 

1- گزارش عملکرد سال هاي 1395 و 1396
2- تصويب حقوق و مزاياي هیأت تصفیه 

3- تمديد و انتخاب هیأت تصفیه )به مدت 2 سال(

آگهي حصر وراثت
آقاي میکائیل خالديان دارای شــماره شناســنامه  5 به 
شــرح دادخواست کالســه 135/544/97ح از اين حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
به شماره شناسنامه   ادريس خالديان  داده که شــادروان 
اقامتگاه دائمی  9-386087594 در تاريخ 1397/8/4 در 
خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن متوفی/
آقا  فرزند  خالديان  1-میکائیل  به:  اســت  منحصر  متوفیه 
علي به شــماره شناســنامه 5 متولد 1351 پدر 2- احیاء 
حسن پور فرزند علي به شماره شناسنامه 22 متولد 1350 
مادر متوفي اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي 
دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
نخستین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 3186(
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف همدان

تیم ملی در قطر اردو می زند

 تيم ملی فوتبال ايران برای حضور هر چه بهتر در رقابت های جام 
ملت های آسيا اردوی 23 روزه ای در دوحه قطر برگزار می كند.

گزارش ايرنا در دوحه حاكيست، اين اردو از 10 دسامبر )1۹ آذر( تا 2 
ژانويه )12 دی( در دوحه و مجموعه ورزشی اسپاير برگزار می شود.

قرار اســت تيم ملی فوتبال ايران در مدت حضور خود در اين كشور 
ســه بازی با تيم های مختلف برگزار كند كه يكی از اين بازيها با تيم 
ملی قطر در 10 دی ماه و 2 بازی ديگر احتماال با تيم های ملی چين و 

سوريه خواهد بود كه هنوز نهايی نشده است.
تيم ملی ايران همچنين 20 نوامبر )2۹ آبان ( يک بازی دوســتانه با تيم 

ملی فوتبال ونزوئال در استاديوم االهلی برگزار می كند.
تيــم ملی فوتبال ايران در گروه »دی« جام ملت های آســيا با تيم های 

يمن، عراق و ويتنام همگروه است .
جام ملت های 201۹ آسيا از روز 1٥ دی ماه سال جاری در شش گروه 

چهار تيمی در امارات آغاز خواهد شد.
13 تيم از تيم های حاضر در جام ملت های امارات به منظور اســتفاده 

از امكانات ورزشی قطر در دوحه اردو خواهند زد.

خبـر سوژه

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

ورزش حلقه مفقوده در سالمت کارمندان

 بی ميلی دســتگاه های اجرايی در حضور فعاالنه در مســابقات 
ورزشــی كاركنان دولت و بی رغبتی مديران در اختصاص ساعاتی از 
روز به ورزش های همگانی و كارمندی همچنان به عنوان معضل در 

تقويت سالمت جسم و روان آنها به شمار می رود.
موضوع ســالمت جســمانی و روحی كاركنان در همه رده ها امری 
مهم تلقی می شــود، تا جايی كه تاكيد مديران ارشد استان همدان بر 
ضرورت فعاليت ورزشی كارمندان ، توجه مديران و متوليان امر را به 

آن معطوف می كند.
امروزه پيشرفت های تكنولوژی و اتوماسيون شدن سيستم های اداری 
هر اندازه كه بر ســرعت عمل در كار افزوده اما تحرك بدنی مديران 
و كارمندان را به دليل پشــت ميزنشينی كاهش داده و زمينه چاقی و 

افزايش وزن آنها را فراهم ساخته است.
در واقع بيشــتر فعاليت های ســازمان ها و اداره ها كه در گذشته به 
صورت دســتی انجام می شد هم اكنون به وسيله دستگاه ها و رايانه 
ها اجرا می شــود و در مجموع سيستم امروزی محيط كاری بيش از 
توانمندی های جســمی به توانايی فكری و روانی افراد تبديل شــده 

است.
همين مســاله نگرانی هايی را از جانب متوليان ورزش همگانی استان 
همدان به دنبال داشــته و معتقدند بی ميلی دســتگاه های اجرايی به 
ترويج ورزش كارمندی مغاير با سياســت های شورای عالی ورزش 

همگانی است.
 بی رغبتی دستگاه های دولتی به حضور در مسابقات

دبير هيأت ورزش های همگانی همدان با انتقاد از نگرش دستگاه های 
دولتی پيرامون حضور در مسابقات كاركنان دولت گفت: همه ساله با 

حضور حداقلی كارمندان در مسابقات مواجه هستيم.
عباس سعيديان افزود: در مسابقات طناب كشی كاركنان دولت استان 
همدان كه هفته قبل برگزار شــد، تنها ســه دستگاه و در مجموع 32 
ورزشــكار شــركت كردند ضمن اينكه در بخش بانوان 2 تيم و 24 

ورزشكار حضور داشتند.
وی اظهار داشت: در تنيس روی ميز مردان نيز 1٥ ورزشكار در قالب 
سه تيم شركت داشتند و در بانوان نيز تنها ۹ ورزشكار حاضر شدند.

ســعيديان اين وضعيت را بسيار تاســف بار دانست و گفت: هيأت 
ورزش های همگانی استان همدان به عنوان متولی برگزاری مسابقات 
كاركنــان دولت از طريــق اداره كل ورزش و جوانــان و به صورت 
اتوماسيون اداری شرايط ثبت نام برای حضور در رقابت ها به تمامی 
دستگاه های اجرايی ارسال شده است اما با بی ميلی آنها مواجه هستيم.
 تعیین ۱4 رشــته ورزشی برای جشــنواره کارمندان 

همدان 
به گزارش ايرنا معــاون اداره كل ورزش و جوانان همدان گفت: 14 
رشته ورزشی برای جشــنواره فرهنگی ورزشی كارمندان دولت اين 

استان تعيين و به تصويب رسيده است.
عباس قهرمانی اظهار داشت: جشنواره فرهنگی ورزشی ويژه كاركنان 
نيمه اول آبان ماه امســال با حضور كاركنان دستگاه های دولتی استان 

در حال برگزاری است.
وی بيان كرد: تقويت روحيه نشــاط و شادابی كاركنان، ايجاد انگيزه 
مضاعف در بين آنها در راستای كاهش عوارض ناشی از بی تحركی و 
تشويق و ترغيب كاركنان برای مشاركت پويا در فعاليت های ورزشی 

از جمله اهداف برگزاری اين جشنواره است.
قهرمانی ادامه داد: مسابقات بخش بانوان در رشته های واليبال، تنيس 
روی ميز، دارت، طناب كشی و آمادگی جسمانی، بدمينتون و رقابت 
مردان در رشــته های بدمينتون، زورخانه ای، فوتسال، واليبال، تنيس 
روی ميز، طناب كشی، دارت و آمادگی جسمانی در حال انجام است.

 ورزش در سبد شغلی کارمندان قرار گیرد
رئيــس هيأت ورزش های همگانی نيز در اين باره گفت: بر اســاس 
طرح توسعه ســند ورزش همگانی انتظار می رود كارمندان به عنوان 

يكی از قشرهای مهم نيز مورد توجه جدی قرار گيرند.
هادی ســبزواری افزود: عالوه بر اجرای رقابت های مختلف ورزشی 
كارمندان بايد در راستای برگزاری ورزش صبحگاهی در دستگاه های 

اجرايی استان همدان قبل از آغاز رسمی كار اقدام شود.
وی از مديران دســتگاه های اجرايی خواســت نسبت به حضور در 
مســابقات ورزشــی كاركنان دولت با تركيب كامل همكاری كنند تا 
از فرصت حضور در مســابقات قهرمانی كاركنان كشور نيز بهره مند 

شوند.
ســبزواری خواستار واگذاری سالن های ورزشی ساير ارگان ها برای 
فعاليت ورزش صبحگاهی شد و افزود: از نهادهای دولتی درخواست 
می شــود تا سالن های ورزشی خود را در ساعات ابتدايی صبح برای 
فعاليــت ورزش صبحگاهی آقايان و بانوان به صورت رايگان واگذار 

كنند.
وی افزود: براساس برنامه ريزی اجرايی، هم اينک سالن های ورزشی 
دستگاه ورزش و جوانان استان همدان در 2 بخش مجزا ويژه آقايان و 

بانوان به صورت رايگان ارايه می شود.
رئيــس هيأت ورزش هــای همگانی همدان يادآور شــد: هم اكنون 
ورزش كارمندی، كارگری، آموزش و پرورش و شــهرداری نيازمند 
سازماندهی مناسب و ترويج ورزش همگانی است و تصويب ورزش 
صبحگاهی و همگانی كارمندان گام موثری در تحقق اين هدف است.

بانوی همدانی به مسابقات فوتبال المپیک 
اعزام شد

 بانــوی همدانــی بــه دور 
مقدماتی مسابقات المپيک 2020 

توكيو در قاره آسيا اعزام شد. 
فوتبال همدان  سخنگوی هيأت 
گفــت: زهرا خواجوی گلر ملی 
پوش همدان ســاعاتی قبل در 
تركيب تيم ملی بانوان كشورمان 

عازم تايلند شد.
ميثم فتاحی در گفــت و گو با 
ايرنا اظهار داشــت: رقابت های 

اين گروه با حضــور تيم های ايران، هنگ كنــگ و لبنان از هفدهم 
آبان ماه جاری در شــهر چونبوری كشور تايلند آغاز می شود.فتاحی 
خاطرنشــان كرد: زهرا خواجوی سابقه حضور در تيم ملی جوانان و 
اميدهای كشــورمان را دارد.وی افزود: از هــر گروه 2 تيم به مرحله 
دوم اين رقابتها كه فروردين ماه ۹8 برگزار می شود، صعود می كنند.

شهرداری همدان مقابل خوشه طالیی ساوه 
شكست خورد

 تيم شهرداری همدان با قبول شكست مقابل خوشه طاليی ساوه به 
قعرنشينی خود در ليگ دسته دوم فوتبال كشور ادامه داد.

به گزارش ايرنا شاگردان بابک صمديان در اين بازی كه عصر امروز /
يكشنبه/ در ساوه برگزار شد مقابل تيم خوشه طاليی اين شهر با نتيجه 

يک بر صفر شكست خوردند.
فرهاد خيرخواه تک گل اين بازی را برای خوشه طاليی ساوه به ثمر 
رساند.محمد خزايی، امين كعبی، حامد بختياری، پيمان حشمتی، ميالد 
باقری، حســين كاظمی، مهدی زارعی، رضــا كوهی، حامد ميرزايی، 
مرتضی كرمی و نيما پرتوی تركيب تيم شهرداری همدان در اين بازی 
را تشكيل دادند.شهرداری با پنج باخت بيشترين شكست را در گروه 

يک ليگ 2 به دست آورده است.
اين تيم در جدول ســيزده تيمی گروه يک ليگ دسته 2 فوتبال كشور 

در رتبه دوازدهم قرار گرفت.
شهرداری در هفته نهم مسابقات بايد به ديدار فوالد نوين اهواز برود.

راه اندازی هیأت بوکس در فامنین 

 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان فامنين از راه اندازی هيأت 
بوكس در شهرستان فامنين خبر داد..

به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان ، 
رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين از راه اندازی هيأت 
بوكس به سرپرستی مجتبی نقوی مربی خوب و باتجربه در شهرستان 

فامنين خبر داد.
حسين قراگوزلو با بيان اينكه شهرستان فامنين در رشته بوكس دارای 
پتانســيل خوبی است خاطرنشان كرد: شهرستان فامنين در سال های 

گذشته استعداد های خوبی را به رشته بوكس معرفی كرده است..
وی در ادامه افزود: انشــاهلل در سال آينده بابرنامه ريزی های صورت 

گرفته نسبت به راه اندازی رينگ بوكس اقدام خواهد شد.

از هواداران پرسپولیس نمی ترسیم

 گــو اويوا ضمن اعتراف به خســتگی بازيكنانش قبــل از ديدار 
برگشــت با پرســپوليس عنوان كرد اين تيم از جو ورزشگاه آزادی 

نخواهد ترسيد.
به گزارش ايسنا، كاشيما در بازی رفت فينال ليگ قهرمانان توانست 2 
بر صفر پرســپوليس را شكست دهد و حاال بايد برای ديدار برگشت 
آماده شود. گو اويوا سرمربی كاشيما قبل از ديدار با پرسپوليس گفت: 
فشــردگی بازی ها و خستگی كار ما را كمی ســخت كرده ولی اين 
شــرايطی بود كه از ابتدای فصل بــا آن مواجه بوديم و چيز جديدی 
نيســت و نبايد بهانه ای برای ما باشــد. ۹0 دقيقه با قهرمانی در آسيا 
فاصله داريم و مطمئنم بازيكنانم برای رسيدن به هدف خودشان تالش 
خواهند كرد. ما بازيكنان خوبی در اختيار داريم و تمام تالش خودمان 

را خواهيم كرد تا در بازی برگشت نيز موفق باشيم.
ســرمربی تيم ژاپنی در ادامه اضافه كرد: شــايد بتوان گفت كه از نظر 
ذهنی و فيزيكی خســته هستيم ولی با كمی اســتراحت برای ديدار 
برگشت آماده خواهيم شــد و خودمان را به اين ديدار می رسانيم. ما 
می دانيم پرسپوليس هواداران زيادی دارد ولی ما خيلی به قهرمانی در 
ليگ قهرمانان نزديک هستيم و بازيكنانم بر اين خستگی غلبه خواهند 
كرد تا بتوانند برای اولين بار به قهرمانی در ليگ قهرمانان برســند. در 
ورزشــگاهی بازی خواهيم كرد كه مملو از تماشاگر خواهد شد ولی 
بازيكنانم از اين موضوع نمی ترســند چــون تمركز ما روی قهرمانی 

است.

 تیــم اســکیت هاکــی همــدان 
ــد  ــل جدی ــت فص ــه نخس در مرحل
ــور  ــر کش ــگ برت ــای لی ــت ه رقاب
آغــاز طوفانــی داشــت و مقابــل 
راه  گل  حریفــان خــود جشــنواره 

انداخــت.
ــه نخســت  ــا، مرحل ــزارش ایرن ــه گ ب
لیــگ برتــر اینالیــن هاکــی )اســکیت 
هاکــی( مــردان کشــور برگــزار شــد 
ــابقه  ــام 2 مس ــا انج ــدان ب ــم هم و تی
ــرای حریفــان  و کســب 2 پیــروزی، ب

خــود خــط و نشــان کشــید.
ــازی  ــتین ب ــدان در نخس ــده هم نماین
ــک  ــر ی ــت ب ــرگل هش ــه پ ــا نتیج ب
ــت داد و در  ــان را شکس ــم اصفه تی
دومیــن مســابقه نیــز خرمشــاد تهــران 

ــد. ــم کوبی ــا 9 گل دره را ب
ــی  ــان مل ــه از بازیکن ــدان ک ــم هم تی
ــرد، در  ــی ب ــود م ــی س ــوش بوم پ
ــه  ــابقات کارنام ــت مس ــه نخس مرحل
ــا از  درخشــان را برجــای گذاشــت ت
ــمک  ــی چش ــه قهرمان ــون ب ــم اکن ه

ــد. بزن
ــدی  ــان ج ــا حریف ــی ه  تهران

ــدان ــده هم نماین
با آغاز مســابقات ليگ برتر اسكيت هاكی 
كشور مشخص شــد كه تيم های تهرانی 
حريفان اصلی نماينده همدان برای كسب 

سكوی قهرمانی هستند.
امسال تيم های »آی فيت پرو« و »قصر يخ 
ب« تهران هزينه های هنگفتی برای حضور 
پرقدرت در مسابقات كرده اند و در هفته 
نخست مسابقات نيز همانند تيم همدان به 

نتايج پرگل دست يافتند.
البته تيم هــای تهرانی از امتياز ميزبانی نيز 
برخوردار بودند و با ايــن وجود نماينده 
همدان نيز همپــای تهرانی هــا به نتايج 

درخشانی رسيد.
پــرورش  مهــد  همــدان   

نخبــه بــازان  اســکیت 
رئيس هيأت اســكيت همدان با اشاره به 
شــرايط اين ورزش گفت: استان همدان 
مهد پرورش اســكيت بازان نخبه است و 
در ســال های اخير عالوه بر درخشش در 
ميادين مختلف ملــی، چندين ملی پوش 
ثابت را در تركيب تيم های ملی اعزامی به 

مسابقات برون مرزی داشته ايم.
مهدی مجيدی افزود: رشته اسكيت هاكی 
همــدان نيز از دهه گذشــته تاكنون جزو 
برترين های كشور بوده و سابقه قهرمانی 

در ميادين مختلف را داشته است.

وی بيان كرد: امســال نيز مبنای حضور در 
ليگ برتر را تصاحب يكی از ســكوهای 
قهرمانــی قرار داده ايم و بــا توجه به تيم 
هماهنگ و منسجمی كه داريم، رسيدن به 

اين مهم هموار است.
مجيدی اظهار داشت: جزو معدود تيم های 
مدعی مسابقات امسال هستيم كه از تركيب 
بومی و چند بازيكن غيربومی كمک گرفته 
ايم و ســاختار تيمی ما تلفيقی از بازيكنان 

جوان و باتجربه است.
 بدون اسپانسر هستیم

رئيس هيأت اسكيت همدان نبود اسپانسر 
)حامی مالی( را دغدغــه اصلی تيم های 
اسكيت اين استان می داند و معتقد است: 
در صورت حمايت مالی مناسب، می توان 

قهرمانی های پياپی را به ارمغان آورد.
مجيدی بيان كرد: هيأت اســكيت همدان 
در حد بضاعت مالی از ورزشكاران و تيم 
های تحت پوشش حمايت الزم را داشته و 

خوشبختانه در يكی دو سال اخير توانسته 
ايم در اغلب رشته ها موفق عمل كنيم.

وی پيرامون ورزش اسكيت هاكی همدان 
گفت: وضعيت بسيار خوبی در اين رشته 
داريم و امسال حميد ابكار و عرفان زنگنه 
در تركيــب تيم ملی كشــورمان موفق به 

كسب مدال طالی آسيا شدند.
مجيدی افزود: اين موفقيت نشــان داد كه 
اســكيت بازان همدان در چــه جايگاه و 
قدرت فنی بااليی هســتند و انتظار داريم 
مســئوالن نگاه ويژه به اين رشته ورزشی 

داشته باشند.
 به دنبال میزبانی شایسته

تيــم همــدان در چارچــوب مرحلــه 
هاكــی  اســكيت  برتــر  ليــگ  ســوم 

كشــور بــه عنــوان ميزبــان انتخــاب شــده 
ــيون،  ــالم فدراس ــاس اع ــت و براس اس
ــن  ــم بهم ــارم و پنج ــدان چه ــم هم تي
ــر  ــگ برت ــوم لي ــه س ــان مرحل ــاه ميزب م

ــت. ــور اس ــی كش ــكيت هاك اس
ــی  ــدان م ــكيت هم ــأت اس ــس هي رئي
گويــد: از هــم اكنــون بــه دنبــال ميزبانــی 
شايســته مرحلــه ســوم هســتيم؛ هرچنــد 
پيــش از ايــن نيــز تجربــه ميزبانــی 
ــم  ــته اي ــور را داش ــگ كش ــابقات لي مس
ــردن ســطح  ــاال ب ــال ب ــه دنب و امســال ب

ــتيم. ــی هس ــی ميزبان كيف
وی بيان كــرد: خوشــبختانه از امكانات 
خوبی برخوردار هســتيم و هــدف ما از 

ميزبانی كسب نتايج درخشان است.
 دنبال مقامــی بهتر از چهارمی 

هستیم
رئيــس هيــأت اســكيت همــدان بــا 
ــت:  ــم گف ــن تي ــرايط اي ــه ش ــاره ب اش
چهارمــی  عنــوان  گذشــته  ســال 
ــا  ــم ام ــت آوردي ــه دس ــابقات را ب مس
امســال بــا حمايــت همــه جانبــه و 
ــن  ــال رفت ــد دنب ــی قدرتمن ــكيل تيم تش

بــر روی ســكو هســتيم.
به گزارش ايرنا، حميد ابكار، علی مهرجو، 
افشين محبی، علی ستار، عارف بهمنيان، 
تورج  قمــری،  عرفان  هراتی،  خشــايار 
چولكــی، امير فتوحی، مهــدی فتوحی، 
سامان سعيدی، محمد رضا مدادی، ميالد 
ناميان، محمد علی محسنی، عرفان زنگنه، 
شــهاب عمادی، پويا آجيلــی و محمد 
فرزانه تركيب تيم همدان در فصل جاری 
رقابت هــای ليگ برتر اســكيت هاكی 

كشور را تشكيل می دهند.
يازدهمين دوره ليگ برتر اســكيت هاكی 
مردان تا اسفندماه امسال پيگيری می شود.
قهرمانی در رقابت های دسته يک اسكيت 
هاكی در سال ۹0، كسب عنوان قهرمانی 
در پيكارهــای ليگ برتر اســكيت هاكی 
در ســال ۹1 و دو عنوان سومی در سال 
های ۹2 و ۹3 ليگ برتر از افتخارات تيم 

همدان محسوب می شود.
ورزشی  های  رشــته  از  يكی  اينالين 
رود  می  بشمار  اســكيت  زيرمجموعه 
۹0 به يكی از پر  كه در اواســط دهه 
طرفدارتريــن ورزش هــا در آمريكا 
حقيقت  در  شــد.  تبديــل  جهــان  و 
حدود  از  اســكيت  ايناليــن  ورزش 
ســال 1۹8٥ آغاز شد كه تا به امروز 
از رشــد قابل مالحظه ای برخوردار 

است.

جوکوویچ مرد شماره یک 
جهان شد

 تنســيور صربســتانی با وجود نايب 
قهرمانی در مســترز پاريس توانست در 

صدر رنكينگ ATP قرار بگيرد.
به گزارش ايســنا ، نــواك جوكوويچ با 
وجود شكســت در فينال مسترز پاريس 
برابــر كارن خاچانوف روس توانســت 
دوبــاره به صدر رنكينــگ بازگردد. اين 
شكست باعث شــد اختالفش با رافائل 
نــادال كه به رتبه دوم ســقوط كرد تنها 

٥6٥ باشد.
نادال سال گذشــته در اين بازی ها 180 
امتياز به دســت آورد اما امسال به خاطر 
آســيب ديدگی نتوانست شركت كند. از 
طرفی تنيســور روسی 600 امتياز كسب 
كرد امــا با فتح بازی های امنياســپورت 

می تواند 1000 امتيازی شود.
اين رقابت يک شنبه هفته آينده در مسترز 
لندن ادامه خواهد داشــت. هر پيروزی 
در مراحــل اوليه 200 امتيــاز، در نيمه 
نهايــی 400 و قهرمانی ٥00 امتياز دارد. 
در مجموع يک قهرمان بدون شكســت 
1٥00 امتياز به دست می آورد. به همين 
خاطر نادال فرصت دارد سال را به عنوان 
مرد شماره يک جهان به پايان برساند اما 

هنوز حضورش قطعی نشده است.

قرعه سخت برای بایرن 
در جام حذفی آلمان

 شــاگردان نيكو كــواچ بايد در يک 
هشتم نهايی جام حذفی آلمان به مصاف 

تيم فوتبال هرتابرلين بروند.
به گزارش ايسنا، قرعه كشی مرحله يک 
هشــتم نهايی رقابت های جــام حذفی 
آلمان برگزار شــد و 16 تيم راه يافته به 
اين مرحله حريفان خود را شناختند. بر 
اين اساس بايرن مونيخ كه با هدايت نيكو 
كــواچ در اين فصل خوب نتيجه نگرفته 
اســت بايد در ديداری حساس در برلين 

به مصاف هرتابرلين برود.
بازی های جــام حذفی آلمان به صورت 

تک حذفی برگزار می شود.
اين دو تيم در بوندسليگا نيز برابر هم به 
ميدان رفتند كه هرتابرلين توانست بايرن 
مونيخ را شكست دهد. حاال تيم پايتخت 
نشــين فوتبال آلمان اميدوار است بتواند 
برای دومين بار برای بايرن مونيخ در اين 

فصل دردسر ساز شود. 
بايرن مونيخ آخرين بار در ســال 2016 
موفق شده است جام حذفی آلمان را به 

دست بياورد.

امیدوارم مسی برابر ما 
بازی نكند

 ســرمربی اينتر دوست دارد كه ليونل 
مسی به ديدار برابر اين تيم نرسد.

به گزارش ايسنا ، در يكی از حساس ترين 
بازی های دور برگشــت مرحله گروهی 
ليگ قهرمانان آســيا اينتر در ورزشــگاه 
خانگی خود از بارسلونا پذيرايی خواهد 

كرد.
ليونــل مســی مهاجم آبــی اناری ها در 
فهرست تيمش برای اين ديدار حساس 
قــرار گرفت و بعد از چند روز دوری از 
ميادين به نظر می رسد كه به شرايط بازی 

رسيده است.
اســپالتی ســرمربی اينتر در واكنش به 
آماده شدن مســی گفت: طبيعی است 
كه دوست نداشته باشم بهترين بازيكن 
بارســلونا برابر ما بــازی كند. برای ما 
بهتر اســت كه مسی نباشــد. وقتی او 
وارد ميدان می شود آرامش در چشمان 

او كامال هويدا است.
او ادامه داد: بازی كردن با بارسلونا برای 
ما بســيار خوب اســت چرا كه بر اين 
باور هســتم كه تجربه الزم را به دست 
می آوريم. بارسلونا در ديدار قبلی كار ما 
را در نيمه دوم تمام كرد و از فضاهای كه 
در اختيار آنها قرار داديم نهايت استفاده 

را بردند.

آغاز طوفانی اسکيت بازان 
همدان در ليگ برتر

حضور  مبنای  نیز  امسال 
را تصاحب  برتر  لیگ  در 
ســکوهای  از  یکــی 
قهرمانی قرار داده ایم و 
به تیم هماهنگ  با توجه 
و منســجمی که داریم، 
رســیدن به ایــن مهم 

هموار است
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با فرصت فراهم شــده برای 
میزبانی همدان در یک رویداد 
ملی و بین المللی  متولیان امور 
ویژه  به  در حوزه گردشگری 
شرکت ســیاحتی علیصدر با 
تکاپو  در  دقیق،  برنامه ریزی 
هستند تا از فرصت برگزاری 
بین المللی  برنامه هــای  این 
و  جاذبه ها  و  کرد  اســتفاده 
به  را  کشورمان  ظرفیت های 

دنیا معرفی کنیم

خبـر

گزارش 
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5 روز تا اجالس 
 شــمارش معكوس در همدان برای ميزبانــی از ميهمانان اجالس 
جهانی گردشگری  آغاز شده است و ٥ روز ديگر تا از راه رسيدن اين 
رويداد بيشتر فرصت باقی نيست. اين نخستين بار است كه ايران ميزبان 
چنين رويداد شاخصی در عرصه بين المللی و حوزه گردشگری مرتبط 
با سازمان جهانی گردشگری )UNWTO( است  .  از تاريخ 21 تا 2٥ 
آبان ماه سالجاری، همدان ميزبان اجالس جهانی اعضای وابسته سازمان 

جهانی گردشگری  خواهد بود.
 اين برای نخســتين بار اســت كه اجالس جهانی گردشگری در ايران 

برگزار می شود و ميزبانی آن بر عهده همدان سپرد شده است 
شركت سياحتی عليصدر به عنوان يک عضو وابسته در سازمان جهانی 
گردشــگری ، در سال ۹3 درخواســت خود مبنی بر ميزبانی اجالس 
جهانی گردشــگری را به ســازمان توريســم جهانی ارائه كرد كه اين 
پيشنهاد در سال ۹4 پذيرفته شد، سال 13۹٥ در حاشيه برگزاری اجالس 
مجمع عمومی ســازمان گردشگری جهانی جلسه ای با دبيركل سازمان 
برگزار و كليــپ 10 دقيقه ای از همدان و امكانات شــركت عليصدر 

همدان پخش شد.
عضويت در سازمان جهانی گردشگری دو نوع است كه شامل اعضای 
اصلی كه نمايندگان و وزرای گردشــگری تمام كشورها هستند كه در 
اجالس دوساالنه به تصويب دستورالعمل های كلی می پردازند و اعضای 
وابسته كه شامل شــركت های خصوصی مانند شركت عليصدر دارای 

سايت و مراكز تفريحی و گردشگری اند.
 در حال حاضر 1٥۷  كشــور، منطقه و بيش از ٥٥۷ عضو وابســته كه 
16  عضو آن ايرانی هستند ، به نمايندگی بخش خصوصی، موسسات 
آموزشــی،   جهانگردی و مراجع صالحيت دار محلی در اين ســازمان 
عضو هستند.  مجموعه های مستقيمی كه از تالش های سازمان جهانی 
گردشگری حمايت می كند توسط دفاتری در آفريقا، آمريكا، شرق آسيا 
و اقيانوسيه، اروپا، خاورميانه و جنوب آسيا اداره می شود. دفتر مركزی 

اين سازمان در مادريد است.

نام همدان از سازمان جهانی گردشگری تا اکو 

 مؤسسه فرهنگی اكو در تهران به عنوان نماينده سازمان بين المللی اكو 
موافقت كرد تا كرسی شهر جهانی ابن سينا در مقر اين سازمان در وين 

پايتخت اتريش تأسيس شود.
»عباس صوفی« شهردار همدان با اشاره به اينكه چندی پيش درخواست 
اين كرسی به اكو ارســال شد و با اين درخواست موافقت شد، افزود: 
ايــن اتفاق می تواند همدان را به عنوان يكی از شــهرهای فرهنگی دنيا 

معرفی كند.
صوفی با اشاره به اينكه اكو زيرمجموعه ای از سازمان ملل متحد است، 
اظهار داشــت: چنين اتفاقات بين المللی می تواند در توسعه و معرفی 

همدان مؤثر باشد.
 اجالس جهانی گردشــگری بهترين موقعيت برای معرفی جاذبه های 
گردشگری همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران، به گردشگران 
سراسر دنياســت. تاكنون در حوزه گردشگری نتوانستيم همدان را به 
جهانيان معرفی كنيــم و ظرفيت های بی نظير آن چون آرامگاه بوعلی 
و غار عليصدر می تواند اين شــهر را در حوزه گردشــگری، جهانی 
كند. وی اظهار داشــت: در اين مدت جلساتی با سفيران كشورهای 
اتريش، بلژيک، سوئيس، يونان، برزيل و ژاپن در ايران برگزار كرديم 
و مذاكراتی در خصوص توسعه صنعت گردشگری استان با آنان انجام 
داديم. هفته گذشــته همدان به عنوان نخستين شهر جهان در اجالس 
جهانی گردشــگری عضو شــد كه اين می تواند در توســعه صنعت 

گردشگری اين شهر مؤثر باشد.
 بــا توجه به عضويــت همدان در چند نهــاد بين المللی، در آينده ای 
نزديک مركز توســعه همكاری های بين المللی شهر همدان راه اندازی 
می شود كه اين مركز هدايت و مديريت اين نهادهای بين المللی را به 
عهده می گيرد. اين مركز می تواند برای توسعه حوزه گردشگری كشور 

مفيد باشد و يک گام بلندی در صنعت گردشگری همدان بردارد.
 در پايان اين نشســت از تمبر يادبود اين اجالس و همچنين پوســتر 
جشــنواره پاييــزه همدان رونمايی شــد. چهلميــن اجالس جهانی 
گردشــگری از 21 تا 23 آبان با حضور اعضای كشورهای مختلف به 

ميزبانی همدان برگزار می شود.

نفت میدیم آمیتاپاچان میگیریم
امين مرتضائی  «

 تو اين اوضاع تحريم پشت تحريم ؛ آمريكا اجازه 
داد كه چند تا كشور ازمون نفت بخرن!!  

ببين تو رو خدا !  نفت خودمونم اختيارشو نداريم و 
نميتونيم بفروشيم!!

هند هم يكی از اون كشور هايِی كه ميتونه نفت ما رو 
به مقدار محدودی بخره ؛ خب بازم جای شــكرش 

باقيه و خدا اميدمون رو نبره...
هنديــا كه پول ندارن بابت اون دو بشــكه نفتی كه 
ازمون ميخــرن بهمون بدن؛ بجاش قراره كاال بدن و 

خدماتی ديگه!
به ازای هر بشــكه نفت ؛ چند كيسه برنج هندی و 
چای هندی و جوز و فلفل هندی قراره بهمون بدن؛ 
اما هر جور حساب ميكنم ميبينم بازم خدماتشون در 

قبال نفتی كه قراره بهشون بديم كمه ! 
بنظرم وزير ارشــاد و رئيس صداوسيما  برن اونجا 
و يجور باهاشــون مذاكره كنن و بگن شما كه پول 
ندارين بهمون بدين و نســيه هم ممنوع حتی شــما 

دوست عزيز!
حداقــل آميتا پاچان رو يه مدت بهمون قرض بدين 
كــه بياد تو فيلمها و ســريالهای تلويزيونی ما بازی 
كنه؛ چون با بســته شــدن برنامه ۹0 عادل فردوسی 
پــور اون چارتا مخاطب تلويزيــون مون هم از بين 
رفــت؛ حداقل  با آوردن آميتا پاچان تو ســريالهای 
تلويزيونی؛ مخصوصا سريال های ماه رمضان بتونيم 

دوباره مخاطب جذب كنيم؛ 
اينطــوری بــا يه بشــكه نفــت چند تا نشــون 
ميزنيــم؛ هم واردات محصــوالت غذايی از هند 
به كشــورمون بيشــتر ميشــه؛ هم نفت مون سر 
دســتمون نميمونه و نمــی َگنده؛ هــم اينكه يه 
تحــول و تغييری تــو صداوســيما و فيلمهامون 
ايجاد ميشه؛ تازه پای سلمان خان و شاهرخ خان 
و آشــواريا هم به تلويزيون و كشورمون باز ميشه 
؛ واال همــه بازيگرامون كه دارن از كشــور ميرن 
و دارن به شــبكه های اونورابی ملحق ميشــن  ؛ 
حداقل با ورود هنرپيشه های باليوود جای خالی 

و خال شون رو بتونيم پر كنيم!!

شناسایی ستاره 13/5 میلیارد ساله که 
تقریبا هم سن دنیاست 

 محققان موفق به شناسايی ستاره ای شده اند كه 13/٥ ميليارد سال از 
عمر آن می گذرد و اين بدان معناست كه ستاره يادشده همزمان با شكل 
گيری دنيا متولد شــده است.  به گزارش فارس، اين ستاره كه حاال در 
همسايگی كهكشان راه شيری قرار گرفته از عناصر سبک وزنی ساخته 
شده كه مطالعه آنها می تواند اطالعات ارزشمندی در مورد نحوه شكل 
گيری دنيا در اختيار دانشــمندان قرار دهد.اين ستاره از نسل اول ستاره 
های شكل گرفته در دنياست كه به فاصله كوتاهی از بيگ بنگ يا انفجار 
بزرگ كه عامل شــكل گيری دنيا بوده، به وجود امده اند. نزديكی اين 
ستاره به كهكشان راه شيری اين گمانه زنی را به وجود آورده كه احتماال 

عمر كهكشان های همسايه زمين بيشتر از حد تصور قبلی است.

ساخت اتوبوس خودران سازگار با تمام 
شرایط آب و هوایی 

 شركت ژاپنی موجی از توليد يک اتوبوس خودران سازگار با تمامی 
شرايط آب و هوايی با همكاری شركت فنالندی سينسيبل خبر داده است.  
به گزارش فارس، اين اتوبوس كه گاچا نام دارد، نيازی به هدايت توسط 
راننده ندارد و عالوه بر اينكه در شــرايط عادی قادر به حركت است در 
زمستان و در وضعيت بد آب و هوايی نيز می تواند مسافران را به مقصد 
برساند. اگر چه توليد وسايل نقليه خودران بسيار گسترش يافته و حتی 
شاهد توليد كشتی ها و هلكوپترهای خودران هم هستيم، اما يكی از مهم 
ترين چالش های موجود در اين زمينه طراحی خودروهای خودرانی است 
كه بتوانند در زمان بارش برف و باران هم مسير حركت خود را به درستی 

شناسايی كنند و موانع پيش رو را تشخيص دهند.

پهباد دوستدار محیط زیست که زباله های 
سواحل را می بلعد 

 نوعی پهپاد بدون سرنشين به شكل كوسه برای جمع آوری زباله ها 
در سواحل مورد استفاده قرار گرفته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
 )WasteShark( جوان؛ كارشناسان دليل استفاده از اين پهپاد به نام
را جمع آوری زباله های موجــود در آب و جلوگيری از آلودگی آب 
های اقيانوسی اعالم كرده اند.پهپاد كوسه شكل می تواند تا ٥00 كيلوگرم 
زباله شامل انواع كيسه های پالستيک، ليوان و ساير زباله های شناور در 
آب را انتخاب و به درون مخزن خود هدايت كند. اين دســتگاه در هر 
دوره شارژ می تواند به مدت 16 ساعت درآب به جست و جوی زباله و 
جمع آوری آنها بپردازد.استفاده از پهپاد در دبی امارات پس ا زموفقيت 

در ساحل های كشور هلند انجام خواهد شد.

ربات  باهوشی که وقت بی حوصلگی به 
دادتان می رسد 

 ربات خانگی هوشمند می تواند در خانه با اعضای خانواده ارتباط 
برقرار كند و در زمان بازی و بی حوصلگی همراهتان باشد. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان؛ كارشناسان به تازگی نوعی ربات خانگی 
هوشــمند به نام Vector با قيمت تنها 2٥0 دالر طراحی كرده اند كه 
می تواند چهره كاربران را تشــخيص دهد، به سوال  افراد پاسخ دهد و 
حتی برای حمل اشيای سبک و كم وزن مورد استفاده قرار گيرد.ربات 
وكتور دارای مجموعه ای از حسگر ها و سيستم تشخيص چهره است 
و می تواند اعضای خانواده و كاربراصلی خود را شناسايی كند.از ديگر 
قابليت های ربات وكتور، توانايی عكس برداری، اعالم وضعيت آب و 

هوای منطقه محل زيست كاربر و مواردی از اين دست است.

استفاده از کاشی های آنتی باکتریال ایرانی 
در مراکز درمانی

  بيش از 10بيمارســتان و مركز درمانی از كاشی های آنتی باكتريال 
بهره مند شــده اند. نصب اين كاشی ها موجب ضدعفونی شدن فضای 

بيمارستانی شده و عفونت را به حد قابل توجهی كاهش می دهد.
بــه گزارش مهر، از ابتدای ســال تا كنون شــش مركــز درمانی و 
بيمارستانی از كاشی های آنتی باكتريال يک شركت استفاده كرده اند. 
بيمارســتانی در ايالم، بيمارســتان صدتخت خوابی نيروی دريايی 
بندرعبــاس، مركز جراحی در اروميه، بيمارســتان ۹6 تخت خوابی 
در اهواز، يک بيمارســتان ديگر اهواز، بيمارســتانی در سيســتان و 
بلوچستان از جمله مراكزی هستند كه در سال جاری از اين فناوری 

بهره مند شده اند.

 چگونــه می توان از فرصت هــای پديد آمده 
به واســطه رويداد بين المللی همدان 2018 بهره 
برد ؟ و چگونه اين رويداد تكاپو اقتصاد محلی را 

موجب خواهد شد؟ 
در فاصلــه دو مــاه مانده به پايان ســال 2018، 
چهلمين نشســت اعضای وابسته سازمان جهانی 
گردشگری )UNWTO( به ميزبانی همدان در 
حالی قرار اســت 21 تا 2٥ آبان برگزار شود كه 
برخی از نگرانی ها در زمينه چگونگی دســتيابی 
به خروجی مطلــوب از اين اجالس وجود دارد. 
نگرانی هايــی از جمله اينكه آيا همــدان برنامه 
مــدون برای بهــره بردن از چنين مناســبت های 

بين المللی را دارد؟
 آيا همدان كه در ســال 2018 به عنوان پايتخت 
گردشگری كشورهای آسيايی شناخته شده است 
در اين مدت توانســته توانايی های بالقوه خود را 

به عنوان ميزبان بين المللی بالفعل كند؟
در اين زمينه ســعيد ترابيــان رئيس هيأت مديره 
دهكده توريســتی گنجنامه كه يكــی از اعضای 
وابسته در ســازمان جهانی گردشگری است در 

پاسخ به اين سواالت چنين ميگويد. 
" سال 2018 برای گردشگری ايران سالی متمايز 
در چند دهه اخير اســت ،از آنجا كه گردشگری 
محور اصلی توسعه در اســتان همدان است اين 
رويــداد می توانــد تاثير شــگرفی در پيش برد 

برنامه ها داشته باشد.
اكنون موتور توسعه گردشگری در استان همدان 
روشن شده است اما اين در حالی است كه هنوز 
تاثيرات رويداد آســيايی يا گردشگری در جامعه 
محلی و تكاپوی اقتصادی شــهری محســوس 
نيســت در حال حاضر تنها فرصت باقی مانده تا 
رويداد پيش رو اســت اما در پيش بينی ها محقق 
می شود كه برنامه ريزی ها مدون راه درست اجرا 

شدن را پيدا كند 
نكته نخست ترسيم هدف مشخص است ،در اين 
زمينه مديريت هزينه ها يک اصل مشخص است 
،هزينه فايده ما در دو بخش كالن و خورد تعريف 

می شود 
هزينــه های كالن می تواند شــامل برنامه ريزی 
بــرای ايجاد برند مشــخص ،تشــكيل دبيرخانه 
دائمی،ايجاد نمايندگی منطقه ای ســازمان جهانی 
گردشگری در ايران باشــد و شهردار و سازمان 

ميراث فرهنگی می تواند.
در اين زمينه معاونت عمرانی اســتاندار به دنبال 
محقق شــدن يكی از دو مــورد از موارد مطرح 
شده است كه البته در راســتای تحقق آن اهتمام 

مدير ارشد اســتان را می طلبد.تحقق اين اهداف 
مــی تواند در صورتــی دارای ارزش باشــد كه 
منافع مردم را در نظــر بگيريم.امروز زمان اتخاذ 
تصميمات روشــن تر اســت بايد يک سيســتم 
كارشناســی اوضــاع موجود را تحليــل كنند و 
راهكارهــای مشــخصی برای دســتيابی به يک 

وضعيت مطلوب را رقم زنند.
الزم اســت رويداد آســيايی كه همدان به عنوان  
پايتخت گردشــگری كشورهای اسيا انتخاب شد 

را بار ديگر زيــر ذره بين تحليل 
ببريم.

بايــد برای كم و كاســتی های به 
جا مانده پــس از پايان برگزاری 
كنفرانس بين المللی همدان 2018 

تصميمات روشنی اتخاذ می شد.
همــدان  پايتختــی  رويــداد  در 
حداقل  اســيايی  كشــورهای  در 
می توانســتيم برند شهرهايمان را 
پس از مطالعه تعيين و معرفی كنيم
اجالس  رويــداد جهانــی  اگــر 
اعضای وابسته سازمان گردشگری 
در همدان برگزار شود و به پايان 
برسد  و دستيابی به اهداف محقق 
نشــود فرصتی از دســت خواهد 
رفــت كه تكرار نخواهد شــد در 

حال حاضر از حمايت آقای مونسان رئيس سازمان 
ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری كشور 
و مهندس عراقی معاون عمرانی استاندار اطمينان 
الزم را داريم  و ميدانيماز هر حمايتی برای تحقق 
اهــداف دريغ نخواهد كرد اما تامين نبودن برخی 
زير ساخت ها و همراه نبودن استانداردادهای الزم 
در مراحل اجرايی در دســتيابی به اهداف ترسيم 
شــده در كنار فرصت ســوزی هايی كه بر امده 
از عملكرد نامطلوب برخی مديران اســت .الزم 
اســت به مديران و مسئوالن 
اســتان تاكيد شود كه اگر در 
ترسيم  اهداف  به  دســتيابی 
برندها  ترسيم  همچون  شده 

و ايجاد دبيرخانه ثابت
از  كشــورها   11 ايران جزء 
نظر تعداد اعضا ميباشد و اين 
با حضور  تواننــد  اعضا می 
روی  پيش  اجالس  در  فعال 
در ايــران جايگاه خود را در 
ايــن ســازمان متمايز جلوه 
دهند در حــال حاضر برنامه 
ريزی برای جذب اسپانســر 
اجالس  دبيرخانه  از ســوی 
در حال انجام اســت چرا كه 

كارشناسان بر اين باورند 

اسپانسر شدن يكی از راه های فراروی يک شركت 
است تا از طريق آن خود و محصوالت و خدمات 
گردشــگری  را در كانون توجه مصرف كنندگان 
قرار دهد و محصول  را به شيوه ای مطلوب ارائه 

كند. 
تبليغات بازرگانی معمول ترين شيوه بازاريابی است 
و به شيوه ای مستقيم با مصرف كننده سخن می گويد. 
تبليغات بازرگانــی موجوديتيک محصول را اعالم 
می كنــد و براييک برند، تداعی ســازی می كند. به 
عالوه، می تواند اطالعاتی درباره كيفيت، ويژگی ها، 

قيمت و عملكرد كاال را فراهم سازد."
گفتنــی اســت ، بــا فرصــت فراهــم شــده 
رويــداد  يــک  در  همــدان  ميزبانــی  بــرای 
ــوزه  ــور در ح ــان ام ــی  متولي ــی و بين الملل مل
ســياحتی  شــركت  ويــژه  بــه  گردشــگری 
ــو  ــق، در تكاپ ــزی دقي ــا برنامه ري ــدر ب عليص
ايــن  برگــزاری  فرصــت  از  تــا  هســتند 
و  كــرد  اســتفاده  بين المللــی  برنامه هــای 
بــه  را  جاذبه هــا و ظرفيت هــای كشــورمان 

ــم. ــی كني ــا معرف دني
 اين نخستين بار است كه ايران پس از عضويت 
در ســازمان جهانی گردشگری كه دهه 40 رقم 
خورد ، ميزبان چنين رويداد شاخصی در عرصه 
بين المللی و حوزه گردشگری مرتبط با سازمان 

جهانی گردشگری )UNWTO( است.

ميهمانان جهاني را دست خالی
بدرقه نکنيم

اردشیر صالح پور از جزئیات 
مراسم جشن صدسالگی خبرداد

 مشاور و قائم مقام دبير بيست وپنجمين جشنواره 
بين المللی تئاتر كودك و نوجوان خبر داد: نخســتين 
مراســم جشن صد سالگی تئاتر كودك و نوجوان را 

در شهرستان ری برگزار می كنيم.
به گــزارش روابط عمومــی بيســت  و پنجمين 
جشــنواره بين المللــی تئاتر كــودك و نوجوان، 
اردشــير صالح پور دربــاره برنامه ريزی های انجام 
شــده برای برگزاری صد ســالگی تئاتر كودك و 
نوجــوان گفت: طی بازديدی كــه از مزار مرحوم 
جبــار باغچه بان كه مبدع تئاتر كودك در ايران بود 
داشتم، با شــهرداری منطقه بيست هماهنگی های 
الزم برای  برگزاری جشــن ســر مــزار مرحوم 
باغچه بان در روز جمعه؛ 2٥ آبان ماه انجام گرفت. 
در اين روز و ســاعت 14 بــا همراهی هنرمندان 
مطــرح و تاثيرگذار حوزه تئاتــر كودك و جمعی 
از مســئوالن و اصحاب رسانه، نخســتين مراسم 
جشــن صد ســالگی تئاتر كودك و نوجوان را در 
شهرســتان ری برگزار می كنيم. در همين راســتا 
برنامه ريزی هايی برای تعويض ســنگ مزار جبار 

باغچه بان هم انجام گرفته است.
وی در ادامه افزود: طبق اسنادی كه در دست داريم و 
به همت بنياد نمايش در ايران گردآوری و اعالم شده 
است،نخستين كســی كه در ايران تئاتر كودك اجرا 
كرد، جبار باغچه بان بود لذاتصميم گرفتيم جشــن 
صد ســالگی تئاتر كودك را پيش از آغاز جشنواره 
و ســر مزار اين هنرمند آغاز كنيم. عالوه بر پوستری 
كه هر سال برای جشنواره طراحی می شود، پوستری 
جداگانه هم برای اين جشن در نظر گرفته شده است 
كه ســر مزار جبار باغچه بان رونمايی اين پوستر هم 

صورت می گيرد.

 »كارلو جيوفری« ســتاره كهنه كار سينما و تئاتر 
ايتاليا كه در ســطح بين المللی بيشتر برای بازی در 
نقش »پدر ژپتو« شــناخته می شــود در ۹0 سالگی 

درگذشت.»جيوفری« متولد سوم دسامبر 1۹28 در 
طول دوران فعاليت هنری خود در بيش از ۹0 فيلم 
به ايفای نقش پرداخت و در دهه 1۹۷0 ميالدی به 

ســتاره تئاتر  همچنين آثار كمدی ايتاليايی تبديل 
شد. وی در عرصه بين المللی بيشتر برای بازی در 
نقش پدر »ژپتو« در فيلم »پينوكيو« ساخته »روبرتو 

بنينی« در سال 2002 به شهرت رسيد.
به گزارش ايسنا، اين فيلم گرچه در آمريكا به يک 
شكست تجاری تبديل شــد اما در سينمای ايتاليا 
فروش خوبی داشــت. »روبرتو بنينی« قرار است 
در اقتباس جديد ســينمايی از داستان »پينوكيو« به 
كارگردانی »متئو گارونه« در نقش پدر »ژپتو« بازی 
كند. »كارلو جيوفری« كه دانش آموخته آكادمی ملی 
نمايش ايتالياســت كار خود را در ســال 1۹4۷ با 
برادرش »آلدو جيوفری« آغاز كرد و در سال 1۹4۹ 
برای اولين بار در نقــش مقابل »ادواردو د فليپيو« 
نويسنده و بازيگر ايتاليايی به روی صحنه رفت و 
اين نمايش آغاز يک همكاری طوالنی مدت ميان 
اين دو چهره شــد كه تا دهــه 1۹80 ميالدی ادامه 

پيدا كرد. 
»روبرتــو بنینی« و »کارلو جیوفــری« در فیلم 

»پینوکیو« )2۰۰2(
»جيوفری« در ســينما نيز با بازی در فيلم »دختری 

با تپانچه« در ســال 1۹68 بــه كارگردانی »موريو 
مونيســلی« نامی برای خود دســت و پا كرد. اين 
فيلم نامزد بهترين فيلم خارجی در جوايز سينمايی 

اسكار شد. 
وی در دهه 1۹۷0 ميالدی به يكی از ســتاره های 
ســينمای كمدی ايتاليا تبديل شد و در سال 1۹81 
ميالدی نيز اين فرصت را يافت در فيلم »پوست« در 
كنار بازيگران نامداری چون »مارچلو ماسترويانی«، 
»برت لنكستر« و »كلوديا كارديناله« بازی كند و اين 

فيلم جشنواره فيلم كن را افتتاح كرد. 
سال 1۹8۷ نيز با اعطای جايزه »ديويد دی دوناتلو« 
معروف به اسكار سينمای ايتاليا به »جيوفری« برای 
بازی در فيلم »من خوشــبختم« ساخته »مائوريزيو 

پونزی« همراه شد.
آخريــن حضور او در صحنه تئاتر به ســال 201٥ 
بازمی گردد كه در اقتباس نمايشی از فيلم »فهرست 
شــيندلر« اسپيلبرگ بازی كرد و در آخرين حضور 
سينمايی خود نيز در سال 2016 در كمدی »عادالنه 
نيســت مرا ترك كنی« ســاخته »وينچنزو سالمه« 

مقابل دوربين رفت.

پـدر »ژپتـو« درگذشت


