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ارسال تخلفات 
اتاق  بازرگاني 
به کميته 
انضباطي

سهم ناچيز 
همدان در عرصه 
جهانی 

رژه 
موتورسواران و 
تاکسی داران 
در همدان برگزار 
شد

بانوی کشتی گير 
همدانی طالیی 
شد
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مديران نقدپذير کارنامه 
موفق تري دارند

 ســالي را کــه داريم کم کم بــه پايان 
مي رســانيم، يکي از ســال هاي پر فراز و 
نشــيب و بحراني انقالب بود که در عين 
حــال تجربه هاي گران ســنگي به مردم و 
به خصوص مديــران و کارگزاران جامعه 

اسالمي آموخت.
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قابل توجه دستگاههای دولتی و
 خصوصی استان

■ عملکرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره برداری
■ کلنگ زنی
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستیم
■ بررسی40 سال خدمت رسانی به مردم

می سال نقالب ا پیروزی ا لگرد  چهلمین سا وژیه انهم 

س:۳۸۲79۰۱۳-۰۸۱ - تلفن:۰۸۱-۳۸۲۶۴۴۳۳
  فک

باماتماس 
بگیرید

شماست
راه 

 هم
ن گذشته

همچو

درشهرستان هااختصاصي روزنامه  سرپرســتان  با  تباط  ر ا

فرارسيدن چهلمين سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارک باد

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي
www.HamedanPayam.com

تبریک و تهنیت

کانون کارآفرینان استان همدان

 جنـاب آقــاي

 مومـن علی خـزایـی 
 مدیرعامل محترم و فعال کارخانه روغن نگين نهاوند

کشوري  نمونه  کارآفرین  عنوان  به  دوره  دومين  برای  جنابعالی  انتخاب    
را به شما و مجموعه تحت مدیریتتان تبریک عرض می نمایيم.

اميد است شاهد موفقيت هاي روزافزون شما درعرصه توليد و اشتغال کشور 
سربلندمان ایران باشيم

t

هوالبــاقی

کانـون کـارآفرینـان استان همدان

 
خانواده محترم مرحوم

 حاج آقا اصغر میثمی فرد 
ــدان  ــر در گذشــت بزرگ خان با کمــال تاســف و تاث
ميثمــی فــرد ، پــدر بزرگوارتــان را تســليت عــرض 
نمــوده ، از خداونــد منــان بــرای آن مرحــوم علــو 
درجــات و رحمــت الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر 

ــئلت داریم. ــل مس جزی

 رئيــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــحاق  ــور »اس ــا حض ــت: ب ــدان گف هم
رييــس  اول  معــاون  جهانگيــری« 
تخــت   86 بيمارســتان  جمهــوری 
خوابــی آيــت ا... بهــاری )ره( شهرســتان 

ــود. ــی ش ــرداری م ــره ب ــار به به
حبيــب ا... موســوی بهــار در گفــت 
ــن  ــت: اي ــار داش ــا اظه ــا ايرن ــو ب و گ
تمــام  شــامل  و  جنــرال  بيمارســتان 
پزشــکی  هــا و خدمــات  تخصــص 

اســت.
وی اضافــه کــرد: بيمارســتان ســابق 

دارای  و  محــدود  بهــاری  ا...  آيــت 
تخــت  شــمار  و  کوچکــی  فضــای 
ــه  ــکان ارائ ــود و ام ــری ب ــتری کمت بس
خدمــات مختلــف پزشــکی در ايــن 

مــکان وجــود نداشــت.
رئيــس دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان 
بيــان کــرد: بيمارســتان جديــد آيــت اهلل 
بهــاری عــالوه بــر شهرســتان بهــار مــی 
ــاران  ــه بيم ــری ب ــات بهت ــد خدم توان

همــدان ارايــه دهــد.
ــات  ــرد: عملي ــه ک ــار اضاف ــوی به موس
همــکاری  بــا  طــرح  ايــن  اجرايــی 

ــاز و  ــال 1390 آغ ــکن از س وزارت مس
تجهيــز و بهــره بــرداری از آن بــه علــوم 

ــد. ــول ش ــکی مح پزش
ــن  ــز اي ــرای تجهي وی اظهــار داشــت: ب
ــال  ــارد ري ــدود 100 ميلي ــتان ح بيمارس
تاکنــون هزينــه شــده و هــم اينــک 

ــت. ــرداری اس ــره ب ــاده به آم
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئيــس 
ــتان  ــن بيمارس ــح داد: اي ــدان توضي هم
ــع در  ــای هشــت هــزار مترمرب ــا زيربن ب
زمينــی بــه مســاحت 13 هــزار مترمربــع 
و در چهــار طبقــه احــداث شــده اســت.

موســوی بهــار اضافــه کــرد: بيمارســتان 
جديــد آيــت اهلل بهــاری شــامل بخــش 
هــای اورژانــس، داخلــی، جراحــی، 
ــو،  ــال، آی ســی ي ــان و زايمــان، اطف زن
ــوژی و  ــز، راديول ــو، ديالي ــی ي ــی س س

ــت. ــگاه اس آزمايش
ــه  ــا دهــه فجــر 797 طــرح ب همزمــان ب
ــال  ــارد ري ــزار و 610 ميلي ارزش 14 ه
و ايجــاد ســه هــزار و 726 فرصــت 
شــغلی در اســتان همــدان بهــره بــرداری 
ــی  ــاز م ــی آن آغ ــات اجراي ــا عملي و ي

شــود.

 همزمان با چهلمين ســال پيروزی 
انقالب و دهه مبارک فجر ســامانه 137 
شــهرداری به صورت رســمی فعاليت 

خود را آغاز می کند.
شهردار همدان گفت: راه اندازی سامانه 
ارتباطی 137 نشــان دهنده پاسخگويی 

شهرداری همدان به مردم است.
عباس صوفی در گفــت و گو با ايرنا 
با بيــان اينکه اين مرکــز هم اينک به 
صــورت آزمايشــی در پل رســالت 
فعاليــت دارد ادامــه داد: 10 اپراتور 

مســتقر در اين محل بــه صورت 24 
ساعته پاسخگوی شــهروندان هستند.

شــهردار همــدان بيان کــرد: تمامی 
پرســنل  جز  به  شــهرداری  پرســنل 
خدماتــی و اداری با اين سيســتم در 
ارتباط هســتند که شــامل يک هزار 

600 تن می شوند.
صوفی اضافه کــرد: در صورت تماس 
اپراتورها  اين ســامانه،  با  شــهروندان 
بــه صــورت آنالين پاســخگو بوده و 

اورژانسی مطالبات را پاسخ می دهند.

با حضور معاون اول ريیس جمهوری؛

بیمارستان آيت ا... بهاری بهره برداری می شود

همزمان با دهه فجر

سامانه 137 شهرداری همدان فعاليت 
رسمی خود را آغاز می کند

آغاز چهلمین دهه 
جشن پیروزي

■ افتتاح و بهره برداري از 797 پروژه در استان

■ زنگ انقالب در سراسر استان به صدا درآمد
■ تجدید ميثاق با شهدا در نخستين روز دهه فجر

برگزاري نخستین نشست خبري شاهرخي به مناسبت دهه فجر

» جهانگیري« به همدان مي آيد

■  سایه آیت ا...  محمدی در استان برکت است 
■ برگزاری کنسرت با رعایت قانون مشکلی ندارد

■ ارشاد حوزه اطالع رسانی را نظم و نسق دهد
3و2

رئیس خانه احزاب استان:

بزرگترين چالش انتخابات مجلس 
فرآيند انتخاب است 
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اکرم چهاردولي «

ــا  ــانه ه ــه در رس ــرانجام آنچ   س
بایــد بــه عنــوان خــط مشــی اســتاندار 
ترســیم مــی شــد، در نشســت خبــری 
ظهــر دیــروز ابالغ شــد و ســید ســعید 
ــح  ــه صری ــک مصاحب ــاهرخی در ی ش
بــه ابعــاد و محــدوده حقــوق مدیریتــی 

خــود اشــاراتی داشــت.
ــه  ــود را ب ــخنان خ ــه س ــاهرخی ک ش
صــورت تفصیلــی دربــاره آرمــان 
ــز  ــالب اســالمی و نی ــج انق ــا و نتای ه
دســتاوردهای دهــه فجــر آغــاز کــرد 
ــال  ــوط از 40 س ــی مبس در توضیحات
ــظ  ــردم در حف ــداری م مقاومــت و پای

ــت. ــخن گف ــالب س ــول انق اص
وی ســپس در ادامــه و بــا آنکــه ســقف 
ــف را  ــواالت مختل ــاف س ــه کف جلس
ــوال  ــه س ــود ک ــد نم ــی داد، تاکی نم
ــگاران پیرامــون پروژه هــای دهــه  خبرن
ــه رســم معمــول،  ــا ب فجــر باشــد، ام
از هــر دری ســخنی و پرسشــي مطــرح 
ــع  ــت مواض ــتاندار در نهای ــد و اس ش
خــود را در ایــن زمینه هــا اعــالم 

نمــود.
وی کــه بــه صراحــت خــود را میــراث 
ــات او  ــد از زحم ــت خوان دار نیکبخ
ــرد و  ــر ک ــردم تقدی ــتغال م ــرای اش ب
گویــا ایــن گریــزی بــود بــه اســتقبال 
برخــی از رســانه هــا از اظهــارات 
ــای  ــون آماره ــاهرخی پیرام ــر ش اخی

ــی. واقع

ــتاندار را از  ــخنان اس ــه س ــا آنچ ام
ــبت  ــه مناس ــاالنه ب ــزارش س ــک گ ی
ــز  ــالب متمای ــروزی انق ــالگرد پی س
ــالع  ــر اط ــد وی ب ــرد، تاکی ــی ک م
از  هــا  رســانه  گســترده  رســانی 

ــود. ــام ب ــات نظ خدم
ــه  ــی ب ــگاه متفاوت ــه ن ــاهرخی ک ش
خواســته  بارهــا  دارد،  رســانه ها 
ــم و  ــه نظ ــاد ب ــا اداره ارش ــت ت اس
نســق حــوزه اطــالع رســانی مبــادرت 
کنــد تــا مطبوعــات بتواننــد در مقابــل 
ــرب، از  ــه غ ــته ب ــای وابس ــبکه ه ش

ــد. ــر دهن ــات خب ــن خدم ای
ــی  ــگاه مدیران ــوع ن ــت ن ــی اس بدیه
ــه دوان  ــد ب ــی توان ــت م ــن دس از ای
ــوده و  ــک نم ــات کم ــوام مطبوع و ق
ــای  ــردم از رخداده ــی م ــم اطالع ک
علمــی، صنعتــی، عمرانــی و فرهنگــی 

ــد . ــران نمای را جب
بــی شــک آنــگاه کــه اطــالع رســانی 
ــروز  ــایعه و ب ــبب رواج ش ــص س ناق
ــی  ــری م ــای خب ــتی ه ــی کاس برخ
شــود، هیچکــدام از تــالش هــا و 
ــمع و  ــه س ــر ب ــئوالن ام ــات مس اقدام
ــاب آن،  ــیده و در غی ــردم نرس ــر م نظ
ــت  ــه مدیری ــرب ب ــری غ ــتگاه خب دس
افــکار عمومــی مبــادرت خواهــد 

ــود. نم
اگــر اســتاندار بــه همیــن یــک 
تحــول جامــه عمــل بپوشــاند و 
ــوزه را  ــن ح ــا همی ــردد ت ــق گ موف

ــه  ــدوار ب ــازد،مي توان امی ــال س فع
ــته در  ــات خجس ــایر اتفاق ــه س نتیج

ــود. ــتان ب اس

ــتاندار  ــخنان اس ــروح س ــه مش در ادام
را  نشســت  ایــن  در  همــدان 

. نیــد ا می خو
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یادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تجديد میثاق با شهدا در نخستین روز دهه فجر

 مسئوالن دستگاه های اجرايی و مديران قضايی استان همدان روز گذشته در 
دومين روز از دهه مبارک فجر با حضور در گلزار شــهدای اين شهر با شهيدان 

واالمقام تجديد ميثاق کردند.
سيد سعيد شاهرخی اســتاندار همدان به همراه  اعضای شورای اداری و ساير 
مديران و مسئوالن ابتدا بر سر مزار سردار سرلشگر شهيد حسين همدانی شهيد 
مدافع حرم و شــهيد خوش لفظ حضور يافتند.آنــان در ادامه با ادای احترام به 
مقام شامخ شــهدای انقالب اسالمی و مدافعان حرم برای ارواح طيبه و تابناک 

شهيدان علو درجات مســالت کردند.به گزارش ايرنا مديران اجرايی همدان با 
اهدای شــاخه گل و نثار فاتحه و عطر افشانی مزار شهدا، بار ديگر در چهلمين 

سالگرد پيروزی انقالب با الگوهای نظام اسالمی تجديد بيعت کردند.
بــه دليل تقارن ايــام فاطميه با روزهای دهه فجر، فجر امســال به عنوان »فجر 
فاطمی« نام گذاری شــده و امســال در کنار گراميداشــت اين دهه، سوگواری 

حضرت فاطمه زهرا )س( به بهترين شکل ممکن برپا می شود.
برنامه های دهه فجر امســال با همايش طاليــه داران، امتحان قرآنی نور، رژه 
موتورسواران و تاکسی داران و اجرای گروه سرود دانش آموزی جمعه در اولين 

روز از دهه مبارک فجر آغاز شد.

عملیات اجرايی 1040 طرح محرومیت زدايی در همدان آغاز شد

 با دستور فرمانده کل سپاه پاسداران عمليات اجرايی 40 هزار طرح عمرانی زودبازده با رمز 
»يا فاطمه الزهرا)س(«در سراســر کشــور آغاز شد که سهم همدان از اين تعداد يک هزار و 40 
طرح است.رييس سازمان بسيج مستضعفين در اين آيين که به صورت ويدئو کنفرانس بود اظهار 

داشت: اين طرح ها قرار است در مدت چهار تا 6 ماه تکميل و بهره برداری شود.
غالمحســين غيب پرور افزود: هم اينک نيروی مقاومت بســيج در بخش های مختلف در حال 

ارايه خدمات به مردم اقصی نقاط کشور است.
وی اظهار داشــت: ملت ايران در حالی چهلمين ســال پيروزی انقالب را جشن می گيرند که 

دشمنان می خواستند چهل سالگی انقالب اسالمی اتفاق نيفتد.

همزمان با آغاز دهه فجر
رژه موتورسواران و تاکسی داران 

در همدان برگزار شد

ــالب  ــر انق ــار کبي ــی معم ــالروز ورود تاريخ ــا س ــان ب  همزم
اســالمی بــه ميهــن، موتــور ســواران و تاکســی داران همــدان، پــس 
از عبــور از چنــد مســير در ســطح شــهر، از چهــارراه شــريعتی بــه 

ســمت حســينه امــام خمينــی )ره( رژه رفتنــد.
در نخســتين روز از ايــام ا... دهــه فجــر 150 دســتگاه تاکســی و 50 
موتورســوار بــه منظــور گراميداشــت پيــروزی انقــالب اســالمی از 
ــالروز لحظــه ورود  ــا س ــان ب ــح همزم ــه صب ســاعت 9 و 30 دقيق

امــام خمينــی )ره( بــه کشــور رژه رفتنــد.
در ايــن مراســم کارکنــان برخــی از دســتگاه هــای اجرايــی همــدان 

نيــز حضــور داشــتند.
ــا پرچــم هــای ســه رنــگ و تصاويــر  شــرکت کننــدگان در رژه ب
ــان همــدان،  ــر معظــم انقــالب در ســطح خياب ــام راحــل و رهب ام
بــار ديگــر بــا آرمــان هــای معمــار کبيــر انقــالب تجديــد بيعــت 

کردنــد.
بــه گــزارش ايرنــا، بــه گفتــه رييــس شــورای هماهنگــی تبليغــات 
اســالمی همــدان 400 عنــوان برنامــه شــاخص همزمــان بــا آغــاز 
دهــه فجــر چهلميــن ســالگرد پيــروزی انقــالب اســالمی در ايــن 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ اس
ــه  ــان اينک ــا بي ــان ب ــن فاضلي ــد حس ــيد محم ــالم س حجت االس
ــا  ــالب ب ــروزی انق ــالگرد پي ــن س ــر چهلمي ــه فج ــای ده برنامه ه
ــه  ــزود: 400 برنام ــود، اف ــزار می ش ــی برگ ــوی فاطم ــگ و ب رن

ــت. ــده اس ــا ش ــروه  احص ــاخص از 13 کارگ ش
ــالمی  ــالب اس ــالگرد انق ــن س ــعار چهلمي ــت: ش ــار داش وی اظه
ــعار و  ــن ش ــت و اي ــته« اس ــه گذش ــار ب ــده و افتخ ــه آين ــد ب »امي
تبييــن نقــش انقــالب در احيــای هويــت دينــی و ايجاد همبســتگی 
مســلمانان جهــان از عمــده محورهــای اجــرای ويــژه  برنامه هــای 

چهلميــن ســالگرد انقــالب اســالمی اســت.
ــا  ــور و ب ــر ش ــيار پ ــال بس ــای امس ــه ه ــزود: برنام ــان اف فاضلي

ــود. ــی ش ــزار م ــردم برگ ــف م ــار مختل ــور اقش حض
وی بــا تاکيــد بــر برگــزاری راهپيمايــی بــا شــکوه 22 بهمــن مــاه 
ــام و  ــی انج ــه خوب ــد ب ــن روز باي ــار اي ــکاس اخب ــه داد: انع ادام
ــش  ــن بخ ــکاران اي ــرای هم ــرداری ب ــی و تصويرب ــه عکاس زمين

فراهــم شــود.

سامانه بارشی وارد همدان می شود

 ســامانه بارشــی امشــب از ناحيــه غــرب وارد اســتان مــی شــود 
و در صــورت فعاليــت در آســمان اســتان، اثــر خــود را بــه صــورت 

بــارش بــرف باقــی مــی گــذارد.
کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان گفــت: ايــن ســامانه دارای 
رطوبــت اندکــی اســت و از روز دوشــنبه بــه تدريج از شــرق اســتان 

خــارج مــی شــود.
ــزود:  ــا اف ــا ايرن ــری شــکيب در گفــت و گــو ب محمــد حســن باق
آســمان اســتان امــروز نيمــه ابــری تــا تمــام ابــری و همراه بــا وزش 

بــاد ماليــم و بــارش پراکنــده بــرف پيــش بينــی مــی شــود.
ــتان  ــای اس ــامانه، دم ــن س ــت اي ــی فعالي ــرد: در پ ــه ک وی اضاف
ــد و  ــا هشــت درجــه ســانتی گــراد کاهــش مــی ياب ــن چهــار ت بي
ــر  ــر صف ــراد زي ــه 10 درجــه ســانتی گ ــای همــدان را ب ــه دم کمين

ــاند. ــی رس م

مديران نقدپذير کارنامه موفق تري دارند
مهدي ناصرنژاد «

 سالي را که داريم کم کم به پايان مي رسانيم، يکي از سال هاي پر فراز 
و نشيب و بحراني انقالب بود که در عين حال تجربه هاي گران سنگي 

به مردم و به خصوص مديران و کارگزاران جامعه اسالمي آموخت.
پاييز امســال با اوج گيري تحريم اقتصادي استکبار جهاني و متحدان او 
عليه مردم ايران، بحران شــديدي در حوزه هــاي پولي و اقتصاد ارزي 
در کشور پشت ســر گذاشتيم و در کشاکش اين بحران توجه عمومي 
به عملکرد مديران و مســئوالن بيشتر شد و انتظار همگان اين بود که 
مسئوالن کشور با برنامه ريزي بهتر و رويکردي جامع و اساسي از طبقات 
مردم در مقابل فشارهاي شــديد اقتصادي و سونامي ويرانگر افزايش 

عنان گسيخته قيمت ها و گراني هاي کنترل ناپذير حمايت کنند.
در واقع چنين معرکه اي عينيتــي واقعي براي آزمايش و محک قدرت 
تصميم گيري و هدايت يک کشــتي طوفان زده براي مديران و در رأس 
آن هيأت دولت بود که چگونه مردم را از گزند اين آتش فشان گدازنده 
حفظ خواهند کرد. در شــرايط کنوني و در اين برهه از دوران نقاهت 
اقتصــاد بعد از بحران، به عهده مردم و افکار عمومي جامعه اســت تا 
به مســئوالن خود نمره بدهند و بر کيفيت عمل و قدرت آنان قضاوت 

عادالنه داشته باشند.
در چنين فضايي از منظر ما خبرنگاران و اصحاب رسانه  نيز مديران موفق 
و قابل اعتماد کساني هستند که نقدپذير باشند و در واقع اگر کوتاهي و 
قصوري هم وجود دارد، از خواب برخيزند و نه اينکه خود را به خواب 

زده باشند و نخواهند بيدار شوند.
مديران خوب در زمره کساني هستند که خود پرسشگر باشند و با درايت 
و دلســوزي مشکالت مردم و جامعه را جستجو کنند نه اينکه مردم به 
ســتوه بيايند و بخواهند مشکل خود را به هر نحو و شيوه اي به گوش 

مسئوالن برسانند.
يک پزشک خوب و حاذق کسي است که با شيوه تخصصي خود آنقدر 
نقاط ضعف بيمارش را معاينه کرده و ســوال کند تا به منشــأ بيماري 
او پي ببرد، اما پزشــک نابلد و بي تفاوت  مي نشيند و به تشخيص هاي 
خودسرانه و خيال بافي هاي بيمار گوش مي کند و سرانجام هم دارويي 

تجويز مي کند که آيا بشود يا نشود!
مديران واقعي و مسئوليت پذير و دلسوز جامعه نيز در هر حوزه و سطحي 
از تصميم گيري بايد اينچنين باشند و قبل از اينکه خود را در قامت يک 
مدير ببيند! مانند يک شهروند و مطالبه گر بيانديشد و به مشکالت جامعه 
از دريچه اي نگاه کند که مردم نگاه مي کنند اما در عمل و اجرا متکي به 

قدرت و برنامه و امکانات خود باشد و عادالنه توزيع نمايد.
اخيراً محمدعلي گرزين مدير کل جديد مخابرات استان همدان با همين 
شيوه و نگرش مردم مدارانه دوش به دوش خبرنگاران و اصحاب رسانه 
پل هاي متعددي را براي ارتباط با مردم گشوده است و در گام نخست با 
حضور در دفاتر مطبوعات و خبرگزاري ها اين پرسش را مطرح مي کند 

که مطالبات مردم چيست؟!
مديراني از جنس مديرکل مخابرات اســتان همدان اين شجاعت را هم 
دارند که برخي موانع و نارســايي هاي حوزه مسئوليت خويش را بيان 
کنند و حتي انگشت روي اشتباهات خويش بگذارند در عين حالي که 
خدمات خوبي هم به مردم مي دهند و پايشان روي گاز است تا از شتاب 
يکسان و مطمئن جا نمانند و ايستگاه هاي پيشرفت را پشت سر بگذارند.

مديرکل جديد تربيت بدني اســتان همدان نيز که به قولي هنوز جوهر 
حکم او کاماًل خشــک نشده است از همين جنس است و در قدم اول 
ســراغ محل کار اصحاب رسانه را گرفته و با اعتماد به چنين امکان و 
ابزاري براي آگاهي بخشي و نزديکي به افکار عمومي پيگير اطالعات 

درست از وضعيت و شرايط گذشته و حال ورزش استان مي باشد.
آقاي محسن جوانشير البته مدير بي تجربه اي هم نيست و تاکنون منشأ 
خدمات بزرگي براي جامعه ورزش در نقاط ديگر کشورمان بوده است 
و با اين حال و در بدو ورود خود به استان همدان نشان مي دهد بايد 
به جايگاه مردمي نزديک باشــند و نيازهاي ورزشــي مردم را از زبان 
خود آنان بشــنود و مطبوعات و رسانه ها هم مطمئن ترين پل ارتباطي 

با مردم هستند.

1-پــروژه تالــوار تغييــر نــام داده اســت گفتــه مــی شــود بــا 
نبــود آب بــرای اســتان از تالــوار مســئوالن بــه فکــر انتقــال 
آب از مــکان ديگــر بــه اســتان شــده انــد گويــا قــرار اســت 

ســد قوچــم آب بــرای همــدان تاميــن کنــد.
گفتنی اســت پروژه انتقال آب از سد تالوار زنجان بيش از 10 
ســال است که اجرا می شود و در سال های اخير تعطيل شده 

است.
ــود  ــی ش ــه م ــود گفت ــی ش ــی م ــت جهان ــيجان ثب 2-نوش
مســتندات بــرای ثبــت جهانــی تپــه نوشــيجان در حــال جمع 
آوری اســت گويــا ايــن اقــدام از ســوی مســئوالن شهرســتان 
ماليــر در حــال پيگيــری اســت تــا پــس از انگــور نوشــيجان 

دوميــن اثــر ثبــت جهانــی ماليــر باشــد.
گفتنی است استان همدان اثر تاريخی ثبت جهانی شده ندارد.

3-سند چشم انداز شهرستان ها تدوين می شود گفته می شود 
قرار است شهرستان ها سند چشم انداز توسعه منطبق با برنامه 
ششــم را برای ســال 1400 تدوين کنند. گويا اين تصميم در 
حالی گرفته شده است که چشم انداز همدان 1400 سال هاست 

از اولويت استان خارج گرديده است.

صرفه جويی 118 میلیون لیتری 
مصرف بنزين در استان 

 پس از گذشــت 10 ماه از ســال 97، همدانــی ها با مصرف 
سوخت ســی ان جی در بخش حمل و نقل، 118 ميليون ليتر در 

مصرف بنزين صرفه جويی کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
همدان، مدير منطقه با اعالم اين خبر گفت: در 306 روز از ســال 
97، حدود 130 ميليون متر مکعب گاز طبيعی فشرده سی ان جی 

در منطقه همدان مصرف شد.
امين روســتايی افزود: با توجه به عرضه روزانــه حدود 425 هزار 
مترمکعب سی ان جی توسط 44 جايگاه )2منظوره و تک منظوره( در 
استان همدان، هر روز 386 هزار ليتر در مصرف بنزين، اين فرآورده 
ارزشمند، صرفه جويی می شــود.وی با توجه به ذخاير گاز طبيعی 
کشــورمان، تنوع بخشی به سبد سوخت خودروها را اجتناب ناپذير 
دانســت و نظر به افزايش تعداد خودروها ورشــد شتابان مصرف 
سوخت درکشور،حرکت به سمت توسعه زيرساخت های مصرف 
گازطبيعی فشــرده را به صالح اقتصاد کشور دانست.روستايی ادامه 
داد: منطقه همدان در راستای سياست ها و تحقق چشم انداز شرکت 
ملی پخش در راستای افزايش تعداد جايگاه های سی ان جی کشور 
با ديگر مناطق هم گام بوده و تا پايان ســال از 3 جايگاه عرضه سی 
ان جــی ديگر بهره برداری خواهد کرد.مديــر منطقه همدان نويد 
داد: توفيقــات اخيروزارت نفت در پايداری توليدازمنابع گازی 
پارس جنوبی،مويد حرکت به ســمت مصرف ســوخت پاک و 

ايجاد ارزش افزوده برای فرآورده های مايع است.

پروژه های قابل افتتاح دهه فجر استان همدان ۱۳97

2770 نفر اشتغالزایی 879 ميليارد تومان اعتبار 707 پروژه

پروژه کلنگ زنی استان همدان دهه فجر- استان همدان ۱۳97
956 نفر اشتغالزایی 582 ميليارد تومان اعتبار 90 پروژه

مجموع پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی استان همدان در دهه فجر ۱۳97 )بدون دهیاری(
3726 نفر اشتغالزایی 1461 ميليارد تومان اعتبار 797 پروژه

دهیاری های استان: ۲57 طرح با ۲7 میلیارد اعتبار )افتتاح(

نتیجه سخنان شاهرخی در نشست خبری فجر

مدیریت علمی در چارچوب قانون

افتتاح و بهره برداري 
از 797 پروژه در استان

■ بــه مناســب دهه فجــر 797 پروژه به 
ارزش 14 هــزار و 610 ميليــارد ريال و 
ايجاد 3 هزار و 726 فرصت شغلی در اين 
اســتان بهره برداری و يا عمليات اجرايی 

آن آغاز می شود.
■ بــا توجه به اينکه اولويت و سياســت 
دولت تکميل و به نتيجه رســاندن طرح 
های نيمه تمام اســت، امسال بيشتر طرح 
هــای جديد به همــت بخش خصوصی 

کلنگ زنی می شود.
■  اســحاق جهانگيری معاون اول رئيس 
جمهوری برای افتتاح پــروژه به همدان 
می آيد. افتتــاح فوالد راد در کبودراهنگ 
با اشتغالزايی برای 200 نفر، گندله سازی 
صبانور اســدآباد با اشــتغال آفرينی برای 
170 نفر، فروسيليس پارس با اشتغالزايی 
60 نفر، فروسيليس آذرخش با اشتغالزايی 
100 نفر، ارمغان تخم مرغ با اشــتغالزايی 
50 نفر در شهرســتان بهار، بيمارســتان 
82 تختخوابی بهار و يک فاز از شــرکت 
دارويی هگمتان در تويســرکان از جمله 

اين پروژه ها است.
■ ســند عملياتی سه ساله بر اساس اسناد 
باالدســتی و برنامه ششــم برای اســتان 
تدوين شــده اســت و قبل از پايان سال 
رونمايی می شــود و اين ســند نقشه راه 

برای دستگاههای اجرايی است
■ " افتخار به گذشــته و اميــد به آينده" 
به عنوان شــعار چهلمين سالگرد پيروزی 
انقالب انتخاب شــد است چراکه افتخار 
به آينده بستری برای جهانی شدن ارزش 

های انقالب اسالمی خواهد بود.
■ بــه اعتقاد مــن رمز پيــروزی و تداوم 
انقالب وحدت، هماهنگی و همبســتگی 
مــردم در دوره هــای مختلــف و پيوند 

ناگسستنی امت با رهبری انقالب است.
■ مردم و نسل سوم و چهارم انقالب بايد 
از خدمات نظام آگاه شــوند چراکه نسل 
چهارم همانند نســل اول انقالب عشق به 
شهادت و ايثارگری موج می زند شهدايی 
در اين نســل پرورش يافتند که شــهره 
جهانی آنها لرزه بر اندام دشمن انداخت.

■ خدمات زير ســاختی کشــور بی نظير 
اســت. خدمات بســياری در حوزه راه، 
مســکن، بهداشت و درمان و ديگر حوزه 
ها صــورت گرفته اســت کــه بايد اين 
پيشرفت ها را بايد نسل جديد بازگو کرد. 
■ مســئوالن موظــف به بيــان واقعيات، 

محدوديــت ها و خدمات به مردم بوده و 
بايد با تمام توان در خدمت مردم باشند.

■ از نظر زيرســاخت ها جزو اقتصادهای 
برتر جهان هســتيم، ايران در اقتصاد رتبه 
18 دنيا را به خود اختصاص داده است. 

■ از حــوزه علــوم نو جز کشــورهای 
برتر در دنيا هســتيم، در گذشــته پزشک 
از کشــورهای ديگــر وارد می کرديم اما 
امــروز بســياری از مراکز علمــی ما در 
تهران، شــيراز، اصفهــان، تبريز و همدان 
از کشــورهای مختلف دنيا بيمار پذيرش 
می کنند و در دنيا حرف برای گفتن داريم. 
■ برای اســتاندار شــدنم در همدان وامدار 
کسی جز انقالب نيســتم، نمايندگان مردم 
همدان انســان های شــاخصی هســتند که 
مجدانــه تالش می کننــد و با مــا همراه 
هستم .وحدت يعنی اينکه منافع گروهی و 
شخصی را کنار بگذاريم و اصل مردم باشند. 
■ تمامی ســازو کارها را قانون مشخص 
کرده اســت، همه بايد به قانون تن بدهند 
هيچکس حق ندارد خود را فراتر از قانون 
بدانــد و امروز هيچ کاری مهمتر از توجه 
به معيشت و اشــتغال مردم نداريم. پس 
دعوای سياسی که در استان حاشيه ايجاد 

کند قابل قبول 
نيست. 

برگــزاری   ■
در  کنســرت 
کشور  سراسر 
افتــاده  جــا 
از  اســت قبل 
درويش  آمدن 
کل  مدير  نژاد 

ارشــاد هم در همدان کنسرت برگزار می 
شد. ســليقه بر اين بود برگزاری کنسرت 
در شهرســتان هــا هم انجام شــود اداره 
ارشاد مجری سياست های دولت هست 
اقدامــات بر مبنای سياســت های دولت 
باشــد دفاع می کنيم اما خــدای ناکرده 

کج سليقکی شود آقای درويش نژاد بايد 
جلوی موضــوع را بگيرنــد در غير اين 
صورت مــن ورود پيدا می کنم. به اعتقاد 
من برگزاری کنسرت با رعايت موازين و 

قانون و شرع مشکلی ندارد.
■ بــر حفــظ مشــاغل موجــود و احيای 
واحدهای تعطيل تاکيد می کنم ، 104 واحد 
را بانکهــا تملک کردند کــه طی زمانبندی 

محدودی بايد به کار برگردند.
■ 3180 ميليــارد تومان ســرمايه گذاری 
در اســتان صورت گرفته که کافی نيست 
اميدواريم بتوانيم تا ســال 1400 به طور 

قابل توجهی افزايش دهيم. 
■ بر اساس ســند اطالع رســانی استان 
دستگاه های اجرايی ملزم به اطالع رسانی 
هستند همه دستگاه ملزم هستند سالی دو 

بار نشست خبری برگزار کنند. 
■ به عنوان اســتاندار همدان اجازه انجام 
هيچ گونــه کار غير فنی و غير اصولی که 
منافع مردم در آن لحاظ نشده باشد را نمی 
دهم مالک کار من ارائه کار علمی اســت 

که مشاور ارائه می دهد. 
■ برای ســه ســال آينده منطبق با برنامه 
ششــم برش ساالنه را مشخص کرديم در 

هر سه ساله باقی مانده مشخص می شود 
که چه پروژه هايی انجام شــود و تکليف 

هر شهرستان مشخص شده است.
■ مــن ميراث دار آقای نيکبخت هســتم، 
به وجود نيکبخــت افتخار می کنم چراکه 
تالش هايــش در تاريخ همــدان ماندگار 

است.
■ نــرخ اشــتغال مربوط به مــن يا آقای 
نيکبخت نيســت منابع رسمی اعالم می 
کنند اســتناد ما مرکز آمار ايران است در 
ارائه آمار ســاليانه نيازمند زبان مشــترک 

هستيم.
■ دعا می کنيم که همواره از حضور آيت 
ا... غيــاث الدين طه محمدی در اســتان 
بهره  ببريم و مســير به گونه ای نباشد که 
از نعمت حضور ايشــان بهره مند نباشيم. 
از ارادتمندان قديمی ايشــان هستم، آنچه 
الزم باشــد برای تقويت ايشان انجام داده 

و انجام می دهيم.
■ معاون سياســی- امنيتی و معاون امور 
اقتصادی اســتانداری را انتخاب کردم و 
به محض آنکه وزير کشــور حکم آنان را 

صادر کند، معرفی خواهند شد.
■ در خصــوص اســتقرار دفتــر نمايندگی 
وزارت خارجــه در اســتان همــه اقدامات 
صــورت گرفتــه اســت محــل مــورد نظــر 
ــاح خواهــد  ــه افتت ــی شــود بالفاصل نهاي

. شد
■ در خصــوص دعوت خبرنــگاران به 
جلســه تنظيم بــازار به دليــل اينکه نوع 

مطالبی که مطرح می شــود ممکن است 
خبرنگاران اشــراف کامل بــه اطالعات 
نداشته باشــند و برداشت غلطی صورت 
بگيــرد از خبرنگاران دعوت نمی شــود 
اما مــی توان يک خبرنگار ويژه برای اين 

جلسات مشخص کرد. 

نرخ اشتغال توسط مراکز رسمی اعالم می شود استناد ما مرکزآمار است

میراث دار آقای نیکبخت هستم

دعوای سیاسی که در استان حاشیه ايجاد کند قابل قبول نیست

برای استاندار شدنم در همدان وامدار کسی جز انقالب نیستم
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کارخانه 5هزارتنی قند بزودی افتتاح می شود
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام :نماينده مردم نهاوند از طرح های عمرانی در حال ساخت، "خانه اميد") ويژه بازنشستگان(، کارخانه 

قند و شرکت بسته بندی مواد پروتئينی نهاوند بازديد کرد.
حســن بهرام نيا در حاشــيه بازديد از اين پروژه ها گفت: پروژه ساخت “خانه اميد” نهاوند طرحی است که به ابتکار و با پيگيری من 
در حال ساخت است.بهرام نيا گفت: “خانه اميد” دارای فضاهايی نظير )اتاق معاينه پزشک، کتابخانه و سالن مطالعه، کافی شاپ، اتاق 

سرگرمی و تفريحات سالم(جهت پر کردن اوقات فراغت سالمندان و بازنشستگان است.
وی در مورد احداث کارخانه قند نهاوند گفت: کارخانه قند نهاوند با ظرفيت روزانه )توليد 5تا 6هزار تن( قند وشکر بزرگترين واحد 
توليد اين محصول در کشــور به شمار می آيد که سهم بســزايی در توسعه صنعت و کشاورزی و ايجاد اشتغال در شهرستان خواهد 
داشت.بهرام نيا گفت: برای ساخت شرکت قزل پروتئين گاماسياب )شرکت بسته بندی مواد پروتئينی( تا کنون 5/4 ميليارد تومان هزينه 

شده که در آينده نزديک به افتتاح خواهد رسيد.

سدکالن مالير سرريز کرد
 سد کالن ماليردر روزهای گذشته سرريز کرد که پس از آن دريچه ها بسته شد. 

مديرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با بيان اين مطلب از سرريز شدن سد کالن مالير خبرداد .
 منصور ستوده با اشاره به افزايش 240 درصدی بارش ها در استان همدان، اظهارکرد: درحال حاضرسد کالن مالير45 ميليون متر مکعب 
آب دارد که به صورت کامل پُر است. وی در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 281 ميليمتر بارش در 

28 ايستگاه استان همدان ثبت شده است، تصريح کرد: ميزان بارش ها نسبت به  آمار بلند مدت 81 درصد افزايش دارد. 
ستوده با اشاره به اينکه رواناب های رودخانه ها باعث تغذيه مصنوعی شده است، يادآور شد: تغذيه های مصنوعی استان آبگيری شده 

است به طوريکه تغذيه های مصنوعی قنداب اسدآباد، کوريجان، ازندريان و بهار درحال حاضر پر شده است. 
وی با اشــاره به وضعيت بندهای انحرافی در همدان، گفت: 35 بند انحرافی اســتان ســاالنه 272 ميليون متر مکعب آب را به بخش 

کشاورزی تزريق می کنند. 

خبـر

77واحد صنعتی دارای پروانه در نهاوند
 فعال است

 درحــال حاضر 77 واحــد صنعتی دارای پروانــه بهره برداری 
صنعتی با ســرمايه گــذاری 2 ميليون و 950 هــزار ميليون ريال و 

اشتغال هزار و  720نفر فعال است . 
رئيــس صنعت، معــدن و تجــارت نهاوند با بيــان اين مطلب 
درباره وضعيــت موجود واحدهای صنعتــی دارای پروانه بهره 
برداری شهرســتان با اشــاره به مهمترين واحدهای شهرســتان 
نهاوند افــزود: کارخانه ســيمان نهاوند با 400 نفر و ســرمايه 
گــذاری 1000 ميليارد ريال، آرد نهاوند با اشــتغالزايی 58 نفر  
و ســرمايه گذاری 60 ميليارد ريال، شــرکت کشــت و صنعت 
خزل اشــتغالزايی 120 نفر و با مبلغ سرمايه گذاری 25 ميليارد 
ريال، شرکت کاسپين کوهدشــت اشتغالزايی  80 نفر و سرمايه 
گذاری 60 ميليارد ريال، شــرکت فرآورده های لبنی کامشــير با 
اشــتغالزايی 40 نفر و با سرمايه گذاری 40 ميليارد ريال، شرکت 
گرين توربين ماندگار با اشــتغالزايی 10 نفر و ســرمايه گذاری 

150 ميليارد ريال می باشند.
بيژن ترابيان در گفتگو با ايسنا ،در ادامه به اقدامات و عملکرد واحد 
بازرســی و شــکايات و کاال و خدمات شهرستان نهاوند در 10 ماه 
ســال جاری اشاره کرد و افزود: تعداد واحد های بازرسی شده طی 
ده ماهه ســال جاری هفت هزار و 470 واحــد و تعداد واحدهای 
معرفی شــده به تعزيرات حکومتی طی ده ماهه  ســال جاری 757 

واحد متخلف بوده است. 
ترابيــان بــا بيــان اينکــه تعــداد شــکايات واصلــه بــه ســتاد خبــری 
ــار  ــورد می باشــد، اظه ــی،  167 م ــی و کتب ــه صــورت تلفن 124 ب
ــی شــده  ــرد: تعــداد شــکايات بررســی شــده، متخلــف و معرف ک
بــه تعزيــرات حکومتــی 126 واحــد متخلــف و تعــداد واحدهــای 
صنفــی توليــدی )نانوايی هــای بازرســی شــده( طــی 10 مــاه ســال 
ــا ادارات و  ــداد گشــت های مشــترک ب جــاری 1010 واحــد و تع
ســاير ارگان هــای ذيربــط بــه صــورت ماهيانــه طــی 10 مــاه 97 

مــورد بــوده اســت.

اجراي بیش از 180 عنوان برنامه سپاه 
کبودراهنگ در فجر فاطمي 

 کبودراهنگ- عظيمي مجــذوب- خبرنگار همدان پيام: همزمان با 
گراميداشت چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي بيش از 180 
عنوان برنامه فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، عمراني، اقتصادي، اشتغال زا 

و... در رده هاي مختلف بسيج سپاه ناحيه کبودراهنگ اجرا مي شود.
فرمانده ســپاه ناحيه کبودراهنگ در نشست با خبرنگاران شهرستان با 
اشــاره به برنامه هاي دهه فجر در شهرستان گفت: بعد از گذشت 40 
ســال که از پيروزي انقالب می گذرد ،امروز کشورمان دستاوردهاي 
عظيم اقتصادي علمي، ورزشــي، فرهنگي، نظامي بســياري را شاهد 
اســت که دشمنان درصدد کوچک نشان دادن آنها و بزرگنمايي نقاط 

ضعف هاي کوچک آنها هستند
در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي به کوري چشم دشمنان 
جشــن سراســري پيروزی انقالب را با قوت خود در کشور برگزار 

خواهيم کرد و يک بار ديگر پوزه دشمنان را به خاک خواهيم ماليد.
محمود بداغي با اشــاره به برنامه هاي اجرايي در ايام ا... دهه فجر در 
شهرســتان افزود: سپاه ناحيه کبودراهنگ نيز همزمان با اين ايام بيش 
از 180 عنوان برنامه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عمراني، ورزشــي 
و هنري در ســطح پايگاه ها بسيج اجرا مي نمايند که از شاخص ترين 
برنامه ها مي توان به افتتاح پايگاه  مقاومت شهداي اصناف و کلنگ زني 
مسافت مجتمع فرهنگي هنري بســيج و برگزاري يادواره هاي شهدا 

نام برد.
بداغي همچنين برگزاري مســابقات ورزشــي، اجــراي مانور و رژه 
موتورســواران در ســطح شــهر، برگزاري زنگ انقالب در مدارس 
شهرستان را از ديگر برنامه هاي اجرايي در دهه فجر کبودراهنگ خواند 
و ادامه داد: تمام برنامه هاي بسيح سپاه و پايگاه هاي مقاومت به صورت 

مردم محوري و مسجد محوري اجرا مي شود.
وي با خاطرنشان کردن شعار امسال سپاه ناحيه در برنامه هاي فجر 97 
گفت: افتخار به گذشــته و اميد به آينده شعار تمام برنامه هاي فجرانه 

کبودارهنگ خواهد بود.
بداغي اذعان داشت: برگزاري يادواره شهدا در تعدادي از روستاهاي 
شهرستان، غبارروبي و عطرافشاني مزار شهدا ديدار با خانواده شهداي 
بسيج دانش آموز، ديدار با خانواده هاي ايثارگران و جانبازان برگزاري 
ميثاق صالحين در ميعادگان نماز جمعه و بسياري از برنامه هاي ديگر 
بخشي از برنامه هاي بسيجي ها در شهرستان خواهد بود که برگزاري 
راهپيمايي روز 22 بهمن و شــرکت در راهپيمايي از شــاخص ترين 

برنامه هاي تمام مردم شهرستان خواهد بود.

75 طرح دهه فجر در فامنین افتتاح می شود 

 در دهــه مبارک فجر 75 طرح با اشــتغال زايی 300 نفری در اين 
شهرستان به بهره برداری می رسد. 

فرمانــدار فامنين بــا بيان اين مطلب اظهار داشــت: دهه مبارک فجر 
فرصتی برای بيان دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی است، انقالبی 
که موجب پيشرفت مناطق محرومی چون شهرستان فامنين شده است.
ســيد مجيد شماعی افزود: امسال در دهه فجر 75 طرح در زمينه های 
مختلف عمرانی، اقتصادی، خدماتی و کشــاورزی افتتاح می شود که 
بــرای اجرای آنها 27 ميليارد تومان صرف شــده و بــرای 299 نفر 

اشتغال زايی به دنبال دارد.
شــماعی گفت: از مهم تريــن اين طرح ها می توان به ســاخت راه 
روســتايی "مبارکين" بــا 800 ميليون تومان، افتتاح زيرســازی و 
آســفالت ريزی روســتاهای بخش مرکزی بــا 21 ميليارد تومان و 
افتتاح مســير ورود و خروج منطقه ويژه اقتصادی جهان آباد با 11 

ميليارد تومان اشاره کرد.
ــا  ــت قنات ه ــی و مرم ــی باران ــای آبياران ــرد: طرح ه ــان ک وی بي
ــا 500  ــان، مرمــت حمــام قديمــی قراباغــی ب ــون توم ــا 700 ميلي ب
ميليــون تومــان و کارگاه يــک هنرســتان، ســالن ورزشــی تجــرک و 
کفپــوش ســالن ورزشــی يــک هنرســتان دخترانــه بــا يــک ميليــارد 
ــاح در  ــای قابل افتت ــر طرح ه ــار از ديگ ــان اعتب ــون توم و 100 ميلي

دهــه مبــارک فجــر اســت.
ــا مشــارکت  ــا بيــان اينکــه برخــی از طرح هــا ب فرمانــدار فامنيــن ب
بخــش خصوصــی و اعطــای تســهيالت بانکــی انجام شــده، مطــرح 
ــه ای،  ــزار قطع ــذار 100 ه ــرغ تخم گ ــد م ــک واح ــاح ي ــرد: افتت ک
اجــرای طــرح بوجــاری گنــدم در روســتای زرقــان، توليــد کيــف 
ــد ادوات کشــاورزی و ايجــاد  و کوله پشــتی، گســترش کارگاه تولي
واحــد توليــد پوشــاک 6از مهم تريــن ايــن مــوارد بــه شــمار 

ــی رود. م

شرکت معدن کار باختر

آگهـي مزایـده
ــات  ــر دارد عملی ــر در نظ ــدن کار باخت ــرکت مع ش
بارگیــری و حمــل معــدن باباعلــی خــود را در ســال 
ــد  ــکاران واج ــه پیمان ــه ب ــق مناقص 1398 را از طري

ــد. ــذار نماي ــرايط واگ ش
ــه  ــی ب ــخ درج آگه ــد از تاري ــی توانن ــان م متقاضی
مــدت 10 روز کاری نســبت بــه بازديــد از معــدن بــا 
ــا شــماره تمــاس  هماهنگــی آقــای خــوش ســیما ب
09188111007 اقــدام و رزومــه هــای کاری خــود 

ــه نماينــد. را ارائ
ماشین آالت مورد نیاز

ــا 16 دســتگاه  ــی ي ــراک 35 تن 1- 5 دســتگاه دامپت
کامیــون جفــت

2- 3 دستگاه بیل مکانیکی معادل 300 کوماتسو

 رئيس اتاق اصناف اســدآباد از تخفيف 
30 درصدی تمديد و تجديد پروانه کســب 

واحدهای صنفی اين شهرستان خبر داد . 
موســی رضا غفاريان گفت: ايــن طرح به 
مناسبت دهه مبارک فجر و چهلمين سالگرد 
پيروزی انقالب اسالمی از نهم تا 30 بهمن در 
شهرستان اجرايی شده و متقاضيان می توانند 
طــی اين مدت جهت بهره مندی از تخفيف 
ويژه دهه فجر در راســتای تمديد و تجديد 

پروانه صنفی خود اقدام کنند . 
وی در گفت و گو با ايسنا با اشاره به وجود 
4 هزار واحد صنفی شــهری و روستايی در 
اين شهرستان اظهار کرد:از ابتدای سال تاکنون 
1428 مورد بازرسی از صنوف مختلف اين 
شهرســتان توســط اتاق اصناف انجام شده 

است . 
نماينده اصناف اســتان همدان در شــورای 
اصناف کشــور در ادامه تعداد اتحاديه های 
اتاق اصنــاف شهرســتان را 17 مورد اعالم 
کرد و گفت: در حال حاضر از 4 هزار واحد 
صنفی شــهری و روستايی تعداد 500 واحد 
صنفی فاقد پروانه کســب در اين شهرستان 
فعاليت دارند که پروانه کسب اين واحدها در 

دست اقدام است . 
غفاريان با اشــاره به 490 مــورد اخطار به 
واحدهای صنفی از ابتدای سال خاطر نشان 
کرد:  طی مدت فوق، ارجاع 210 فرم جريمه 
به تعزيرات ،49 مورد گشــت مشترک ،240 
مورد اخذ و دريافت پروانه کسب ،18 مورد 

ابطال ،250 مورد تمديد پروانه کســب ،120 
مورد تجديــد پروانه ،130 مــورد پلمب و 
فک پلمب از جمله اقدامات انجام شده اتاق 
اصناف بوده است . نماينده اتاق اصناف ايران 
در همدان تصريح کرد:در 10 ماه گذشته 115 
مورد شــکايات از واحدهای صنفی وجود 
داشــته که در کميســيون حل اختالف اتاق 
اصناف تعدادی مرتفــع و تعدادی نيز برای 
رسيدگی به شــورای تعزيرات معرفی شده 

اند . 
غفاريان در ادامه يکی از بزرگترين نارضايتی 
هــا و معضــالت و نگرانی هــای صنوف 
شهرستان اسدآباد را وجود انبوه دستفروشان 
و وانت بارهــا و هفته بازارهــا عنوان کرد 
و يادآورشــد: هفته بازار های برپا شــده در 
شهرهای اسدآباد و آجين و روستاهای بزرگ 
شهرستان و نيز دستفروشان بيشترين لطمه را 
بر 4 هزار واحد صنفی شهرستان وارد و بازار 

را با رکود مواجه کرده است . 
وی با بيان اينکه در شهرســتان های کوچک 
انبوهــی از دست فروشــان، وانت بارهــا و 
بازارچه های کذايی وجــود دارد که هر روز 
اقدام به فــروش کاال می کنند ،به طوری که 
تعداد وانت بارها و دستفروشان در شهرستان 
اسدآباد بيش از تعداد واحدهای صنفی شهر 
شــده خاطر نشــان کرد: در حال حاضر در 
اسدآباد بيش از يک هزار و200 عضو وانت 
بار فعاليت می کنند و اين مساله باعث مختل 

شدن کسب و کار می شود

 تســريع در رونــد تکميــل اورژانس 
بيمارســتان امام حســين)ع ( و احداث 
بيمارستان 96 تختخوابی خيّرساز مالير از 

جمله نتايج اين جلسه بود
نائب رئيس کميسيون حقوقی و قضائی و 
نماينده مالير در مجلس شورای اسالمی با 
بيان اين مطلب  گفت: در جلســه ای که 
ديروز بــا جان بابايی معاون درمان وزارت 
بهداشت داشــتيم، مشکالت حوزه درمان 

مالير مورد بررسی قرار گرفت. 
محمــد کاظمی در گفت و گو با ايســنا، 
افزود: وی به ديدار خود با مدير توســعه 
بهداشت،  وزارت  دانشــگاهی  رشته های 
درمان و آموزش پزشکی به منظور تاسيس 
رشته های روانشناسی سالمت، روانشناسی 
بالينی و علوم تغذيه در دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد مالير اشــاره کرد. کاظمی افزود: در 
نشست با الريجانی معاون وزير بهداشت، 
الزامات و نيازهای ضروری برای تاسيس 
رشته های روانشناسی بالينی و روانشناسی 
ســالمت در مقطع کارشناســی ارشد و 
رشته علوم تغذيه در مقطع کارشناسی در 
دانشگاه آزاد واحد مالير بررسی و پس از 
اتخاذ تصميمات الزم، دستورات مقتضی از 
سوی الريجانی صادر شد. نماينده مالير 
با بيان اينکه به جد پيگير رفع مشکالت 
حوزه بهداشت و درمان شهرستان مالير 
هســتيم، ادامه داد: در همين راســتا در 
نشستی با سعيد نمکی سرپرست وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
مشــکالت و نيازهای حــوزه درمان و 

سالمت شهرستان بررسی شد. 

تخفیف 30 درصدی
 براي واحدهای صنفی اسدآباد

 همزمان با آغاز ايام دهه فجر و چهلمين 
سال پيروزی انقالب اسالمی، زنگ انقالب 

در مدارس استان نواخته شد.
در مراسم نمادين نواخته شدن زنگ انقالب 
اســالمی که  با حضور مســئوالن  استانی 
همراه بود پس از اجرای چند برنامه  متنوع، 
زنگ انقالب نواخته شــد و حاضران ياد و 
خاطره  امام راحل)ره( و شــهدای واالمقام  

را گرامی داشتند.
اين مراسم به صورت نمادين در هنرستان 
دخترانــه تهذيب و  به طــور همزمان در 
بيش از  2هزار و 500 مدرســه در ســطح 
شهرستان ها، نواحی و مناطق مختلف استان 

نيز برگزار گرديد.
نماينــده ولی فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان در اين آيين گفت: با گذشت چهل 
سال از انقالب شکوهمند اسالمی فرهنگ 
ما هنوز فرهنگ اسالمی نشده است و هنوز 

رنگ و بوی غربی دارد.
آيت ا... غياث الدين طه محمدی با اشــاره 
به اينکه غربی ها علم دارند اما دين ندارند، 
اظهار داشــت: دانــش بدون ديــن ابزار 
خطرناکی اســت و تمام قتل عام های دنيا 

حاصل اين دانش بدون دين است.
وی عنوان کرد: برخی علمشان برکت دارد 
و برخی علمشــان برکت ندارد، احترام به 

معلم و استاد برکت علم را زياد می کند.

مديرکل آمــوزش و پــرورش همدان نيز 
گفــت: امروز به برکت پيوند عميق رهبری 
و مردم چهل ســالگی انقالب را جشن می 
گيريم. محمد پورداود افزود: مشــيت الهی 
و توکل به خداوند در کنار صفا و خلوص 
نيــت مــردم از مهمترين داليــل انقالب 

اسالمی بود.
به گزارش ايرنا وی با اشاره به اينکه برخی 
آفت ها نظير فرصت طلبی، گرايش به ضد 
ارزش ها، تحجر گرايی، خستگی، تفرقه و 
دو دســتگی ممکن است به انقالب آسيب 
برساند، اظهار داشــت : همه ما و جوانان 
بايد آگاه باشــيم تا آفت ها، موجب آسيب 
به انقالب نشود و انقالب همچنان کوبنده 

و پر خروش به حرکت خود ادامه دهد.
پــورداود اظهار داشــت: نســل نوجوان، 
جوانــان و دانــش آموزان بداننــد که اين 
انقــالب حاصل تالش و مشــقت فراوان 
است و بايد تالش کنيم تا حافظ و پاسدار 

اين انقالب باشيم.
در ايــن آيين ضمــن تجليــل از خانواده 
شــهيدان ديباج، سرود های ملی و انقالبی 
توســط دانش آموزان هنرســتان دخترانه 

تهذيب، خوانده شد.
نزديک به 287 هــزار دانش آموز در بيش 
از 2 هزار و 500 مدرســه در استان همدان 

تحصيل می کنند.

 زنگ انقالب در سراسر استان 
به صدا درآمد

تسريع در روند احداث بیمارستان
 9۶ تختخوابی خّیرساز مالير
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 يکی از چالش هــای پيش رو انقالب 
اســالمی پس از چهل ســالگی مســائل 
اقتصــادی از جمله معيشــت و اشــتغال 
مردم اســت که با برنامه ريزی و استفاده 
از نيروهای متخصص و پاکدست می توان 

آن را برطرف کرد.
نايب رئيس کميســيون عمــران مجلس 
شــورای اسالمی بيان کرد: انقالب پس از 

گذشت چهل ســال دستاوردهای انقالب 
اســالمی قابل مقايســه با دوران قبل از 
انقالب نيســت، اما ما آنطــور که بايد و 
شايد نتوانســتيم به آنها بپردازيم. واقعيت 
امر اين است که ما پس از پيروزی انقالب 
اسالمی با تالش نخبگان و جوانان کشور 
بــه دســتاوردهای زيربنايی و اساســی 

رسيديم.

سيد احســن علوی اظهار کرد: به عنوان 
مثــال ما امروز جزو هفتمين کشــور دنيا 
در ســاخت زيردريايی و پنجمين کشور 
مهندســی جهان هستيم. تقريبًا 90 درصد 
انرژی مورد نياز کشــور را خودمان تأمين 
می کنيــم و از لحاظ امنيتــی در طراز اول 

قرار داريم. 
وی تصريح کرد: انقالب اسالمی در طول 

اين چهل سال به دســتاوردهای عظيمی 
دست يافته است و در حوزه علم و دانش 
و تکنولوژی در دنيا به عنوان يک کشــور 
مطرح خودنمايی می کند، اما در کنار همه 
اين دســتاوردها ما نياز به يک انســجام 
درونی داريم تا بتوانيم با اســتفاده از اين 
دستاوردها با چالش هايی که دشمنان برای 

ما ايجاد می کنند روبرو شويم.

خبـر

ايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

نگاه

خبـر

نابساماني در ونزوئال
 نابســاماني بســيار وخيم ونزوئال از يک طرف و مسائل پرابهام 
پيش روي اين کشــور از طرف ديگر، يک تنش  بسيار سختي را براي 
اين کشور به وجود آورده است، ونزوئال چند سالي است که با شرايط 
بد اقتصادي روبه رو شــده است به همين خاطر شرايط زندگي براي 
مردم بسيار دشوار شده است. اما شرايط جديد به وجود آمده براي اين 
کشور، مشکالت را دو چندان کرده است، تظاهرات گسترده مردمي به 
دليل مشکالت بد اقتصادي که شامل يک تورم افسار گسيخته، گراني 
و کمبود بيش از حد کاالهاي اساســي مي باشد به وجود آمده است. 
صندوق بين المللي پول، تورم ونزوئال را يک ميليون درصد اعالم کرده 
است که اين نابساماني بد اقتصادي باعث شده که يک نابساماني جديد 

سياسي و اجتماعي از دل آن به وجود بيايد.
در اين رخدادها آقاي خوآن گوايد و در اعتراض گسترده مردمي خود 
را رئيس جمهور موقت اين کشــور اعالم و عنوان کرد: که رياســت 
جمهوري آقاي مادورو را به رسميت نمي شناسد، از طرفي کشورهاي 
مخالفت آقاي مادورو به ويژه اياالت متحده آمريکا، به سرعت رئيس 
جمهوري آقاي گوايدو را به رسميت شناختند و خواستار کناره گيري 
مادورو از رياست جمهوري ونزوئال شدند، دولت قانوني ونزوئال نيز 

گفته است که دولت ترامپ به دنبال کودتا در اين کشور است.
بر اين اساس دولت ونزوئال به خاطر حمايت اياالت متحده آمريکا از 
خوآن گوايدو ، روابط ديپلماتيک با واشگتن را کاماًل قطع کرده که  اين 
رخدادها آينده سياســي ونزوئال را بيش از پيش با ابهام روبه رو کرده 
اســت، با اين حال ونزوئال، رسماً از طرف  وزارت خزانه داري دولت 
ترامپ با تحريم هاي جديد نفتي روبه رو شده است اين تحريم ها نفتي 
باعث شده که صادرات نفت خام ونزوئال به پااليشگاه هاي آمريکايي 
کاماًل قطع شود. اين در حالي است که وابستگي درآمدهاي اين کشور 
به نفت 90% برآورد شده است و همين موضوع باعث شده که شرايط 

را براي مادورو سخت تر کند.
در ايــن ميان پارلمــان اروپا با اکثريت آرا،آقای خــوان گوايدو را به 
رسميت شــناختند و اعالم کردند در صورتی که تحوالت ونزوئال به 
سوی نتايج دموکراتيک نرود با تحريم های هدفمند اين اتحاديه رو به 
رو خواهد شد. در جريان اين مسائل روزنامه نيويورک تايمز در مطلبي  
عنوان کرده اســت که چرا ونزوئال به اين بحران رســيده است پاسخ 
داده، دولت ونزوئال شاهد تخريب دموکراسي و اقتصادش بوده است، 
خشــم عمومي به تدريج به اوج خود رسيده است، دولت اين کشور 
دولت ناکام اســت، تورم کل کشور را به فقر سوق داده است. غذا و 
دارو ناياب اســت، نظم عمومي در حال فروپاشي است و دولت در 
حال تقويت دامنه اقتدار خود و تضعيف نهادهاي دموکراتيک است، 
بنابراين بسياري به خيابان ها آمده اند تا تغيير را از طريق خيابان ها رقم 
زنند. بحران ونزوئال بيش از آنکه سرچشمه خارجي داشته باشد ناشي 

از سوء مديريت و فساد گسترده و باندبازي هاي داخلي است.
حال بايد ديد کــه آقاي مادورو رئيس جمهوري ونزوئال مي تواند در 
برابر فشــار مخالفان داخلي و خارجي به ويژه آمريکا و اتحاديه اروپا 

ايستادگي کند.   
* مهدي آقایاني
کارشناس ارشد روابط بين الملل

ثبت ساز وکار مالی اروپا و
 پیروزی منطق تعامل

 اعالم رسمی راه اندازی ساز و کار مالی ويژه اروپا که وعده آن 
در ماه های گذشته توسط سه کشور آلمان، فرانسه و انگليس داده 
شده بود، پيروزی ديگری برای دولت و ديپلماسی کشور محسوب 

شده و نشان از موفقيت منطق تعامل دارد.
به گزارش ايرنا، پس از خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت ماه 
سال جاری، اتحاديه اروپا با موضع گيری عليه اين اقدام، به بررسی 

طرح  هايی با هدف حفظ تجارت با ايران پرداخت.
اين اتحاديه در اولين قدم با اجرای قانون مسدودســازی تحريم ها 
)Blocking Statute( گامــی در حمايــت از شــرکت های 
کوچک و متوسط برداشت تا اين شرکت ها به موجب اين قانون، 

مشمول تحريم های آمريکا قرار نگيرند.
 آماده تعامل ســازنده درشرايط برابر و احترام متقابل 

با اروپا هستیم
وزير امورخارجه پس از اعالم ســاز و کار مالی ويژه اروپا با ايران 
در توئيتی اعالم کرد که آماده تعامل ســازنده در شــرايط برابر و 

احترام متقابل با اروپا هستيم.
ــران از INSTEX )ســاز و کار  ــف گفــت: اي محمدجــواد ظري
ويــژه مالــی اروپــا و ايــران( گام بســيار پــر تاخيــر اول در اجرای 
ــظ  ــرای حف ــام ب ــی برج ــای اروپاي ــی 2018 اعض ــدات م تعه
برجــام بــا تضميــن بهــره منــدی ايرانيــان از مزايــای ايــن توافــق 
پــس از اعمــال مجــدد تحريــم غيرقانونــی آمريــکا اســتقبال مــی 
ــر و  ــا شــرايط براب ــا ب ــا اروپ ــل ســازنده ب ــرای تعام ــا ب ــد. م کن

احتــرام متقابــل آمــاده هســتيم.
 ثبــت کانال ارتباطات مالی قدم اول تعهدات اروپا به 

ايران است
ــال  ــت کان ــت: ثب ــه گف ــور خارج ــر ام ــی وزي ــاون سياس مع
ــه  ــت ک ــی اس ــه تعهدات ــدم اول در مجموع ــی ق ــات مال ارتباط
ــم  ــد کــه اميدواري ــران متعهــد شــده ان ــال اي ــی هــا در قب اروپاي

ــد. ــص نباش ــود و ناق ــاد ش ــل ايج ــورت کام ــه ص ب
ســيد عباس عراقچی يادآور شد: اين يک ســاز و کار ويژه مالی 

است که اروپايی ها چندين ماه به دنبال ايجاد آن بودند.
 اروپا با ايجاد کانال مالی مقابل سیاست آمريکا ايستاد
مديرکل صلــح و امنيت بين المللــی وزارت امورخارجه گفت: 
اروپايــی ها با ثبت کانــال مالی با ايران در مقابل سياســت های 

يکجانبه گرايانه آمريکا ايستادگی کردند.
رضا نجفی اظهار داشــت: ايجاد کانال مالی اتحاديه اروپا با ايران 
گام نخســت آن ها بــرای حمايت از برجام اســت که اميدواريم 

عملياتی شود.
 ثبــت کانال ارتباطات مالی پیروزی سیاســی و بین 

المللی ايران است
ــس  ــی مجل ــت خارج ــی و سياس ــت مل ــيون امني ــس کميس رئي
گفــت: اگــر SPV اجرايــی شــود، بخشــی از منافــع اقتصــادی 

ــن خواهــد شــد. ــران تامي جمهــوری اســالمی اي
حشــمت ا... فالحــت پيشــه يــادآور شــد: بســياری از کشــورهای 
دنيــا منتظــر ثبــت کانــال مالــی اروپــا بودنــد زيــرا اس پــی وی 
بيــش از آن کــه در مناســبات ايــران اثــر اقتصــادی داشــته باشــد 
در مناســبات کلــی ايــران و کشــورهای دنيــا اثــر سياســی مثبــت 

دارد.
 خواهــان اجرای کامل تعهدات اروپــا درکوتاهترين 

زمان هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ايران خواهان اجرايی شدن 
کامــل تمامی تعهدات اتحاديه اروپــا در کوتاه ترين زمان ممکن 

است.
ــر  ــدام اخي ــران اق ــزود: جمهــوری اســالمی اي بهــرام قاســمی اف
ــا  ــی ب ــژه مال ــرای ثبــت و اعــالم ســازوکار وي ــا ب ــه اروپ اتحادي
ــال  ــود در قب ــدات خ ــام تعه ــا در انج ــن گام اروپ ــران را اولي اي
ايــران منــدرج در بيانيــه مــاه مــی 2018 وزرای خارجــه ايــران و 
ســه کشــور اروپايــی دانســته و خواهــان اجرايــی شــدن کامــل 
تمامــی تعهــدات اتحاديــه اروپــا در کوتــاه تريــن زمــان ممکــن 

اســت.
 ثبت کانال مالی نشــان دهنده عزم اروپا برای حفظ 

برجام است
ــال  ــت کان ــت: ثب ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب رئي ناي
مالــی اروپايــی هــا بــا جمهــوری اســالمی ايــران نشــان دهنــده 

ــرای حفــظ برجــام اســت. ــا ب اراده آنه
علــی مطهری افزود: اروپايی ها بــا اين کار می خواهند در مقابل 

سياست های آمريکا از خودشان استقالل نشان دهند.
 ســازوکار مالی برای مصونیت شرکت های اروپايی 

برابر آمريکاست
 INSTEX اينســتکس  يــا  اروپــا  ويــژه  مالــی  کانــال 
قــرارداد  هــای  طــرف  مالــی  تبــادالت  بــرای  بســتری 
و  راه  وزيــر  بــاور  بــه  و  اســت  ايــران  بــا  تجــاری 
ــی  ــای اروپاي ــرکت ه ــرای ش ــی را ب ــازی، مصونيت شهرس

برابــر فشــار آمريــکا ايجــاد مــی کنــد.
محمــد اســالمی افــزود: اروپايــی هــا بــا طراحــی ايــن ســازوکار 
مالــی بــه دنبــال مصونيــت بخشــی بــه شــرکت هــای خــود در 
ــزار طراحــی  ــن اب ــا اي ــا هســتند ام ــی ه ــم آمريکاي ــر تحري براب

گســترده و فراگيــری نــدارد.
 ثبت کانال مالی اروپا پیروزی ديپلماسی ايران

راه انــدازی عملی اين کانال مســتلزم اوال همــکاری همه عناصر 
قدرت در داخل کشور،ثانيا: تصويب همه عناصر FATF از سوی 
مجمع محترم تشــخيص مصلحت نظام )منطبق با يکی از بندهای 
بيانيه( و ثالثا عدم امکان مانع تراشــی فنی آمريکايی ها در مســير 

عملياتی شدن آن است.

شبنم طهماسبي  «

 موضــوع اســتاني شــدن انتخابــات 
ــه  ــردم ب ــی م ــه دسترس ــر اينک ــالوه ب ع
ــد  ــش مي ده ــس را افزاي ــدگان مجل نماين
بــراي  را  زمينــه  کــه  مي شــود  ســبب 
فعاليــت احــزاب و گروه هــاي سياســي 
ــه اي و  ــورت حرف ــه ص ــه ب ــور ک در کش
ــه  ــبت ب ــد و نس ــت  مي کنن ــتمر فعالي مس
عملکــرد خــود بــه مردم پاســخگو هســتند 

ــد. ــم کن را فراه
ــتاني  ــرح اس ــداف طراحــان ط يکــي از اه
شــدن انتخابــات ايــن اســت کــه بــه ايــن 
ترتيــب احــزاب در کشــور فعــال شــوند و 
ــدن  ــتاني ش ــي اس ــاي اصل ــي از پايه ه يک
ــا  ــي رود ام ــمار م ــه ش ــزاب ب ــت اح تقوي
در کشــور مــا هنــوز احــزاب فعــال و 
ــون  ــا اکن ــا م ــدارد ام ــود ن ــدي وج کارآم
ــر در نظــام انتخاباتــي  ــا تغيي ــم ب مي خواهي
در  کنيــم  فعــال  را  احــزاب  کشــور 
صورتــي کــه بايــد ابتــدا احــزاب منســجم 
و مســتحکمي تاســيس شــوند و پــس 
ــا عملکــرد  ــي را متناســب ب نظــام انتخابات
احــزاب متحــول ســاخت در هميــن راســتا 
ــه  ــس خان ــا رئي ــتيم ب ــي داش گفت وگوي
احــزاب اســتان همــدان کــه در ادامــه 

نيــد: مي خوا
حميــد خاورزمينــي در خصــوص ضرورت 
اســتاني شــدن انتخابــات گفــت: آن چــه در 
اجــراي هــر طــرح در اصلي تريــن جايــگاه 
قــرار دارد هــدف از اجــراي طــرح اســت 
کــه در بســياري از برنامه هــا جــاي خالــي 

ــه چشــم مي خــورد. آن ب
ــي  ــر در طرحــي اهداف ــرد: اگ ــان ک وي بي
ــوب  ــاي نامطل ــود پيامده ــمرده مي ش برش
غالبــا مطمــع نظــر قــرار نمي گيــرد و 
طراحــان تنهــا بــه فوايــد واقعــي يــا 

غيرواقعــي آن توجــه مي کننــد.
ــن  ــن اي ــرد: مخالفي ــان ک ــي بي خاورزمين
ــج  ــردن نتاي ــگ ک ــه پررن ــا ب ــرح تنه ط
آن  از  امــان  و  مي پردازنــد  آن  مطلــوب 
ــود  ــب ش ــر آن غال ــه اراده اي ب ــي ک زمان

اســتاني شــدن انتخابــات نيــز از ايــن امــر 
ــت. ــتثني نيس مس

ــه  وي در ادامــه گفــت: ورود نماينــدگان ب
ــه  ــود ک ــه خ ــوزه  انتخابي ــز ح ــائل ري مس
ــاً وظايــف شــوراهاي شــهر و روســتا  غالب
و يــا بخشــدار و فرمانــدار مي باشــد از 
ايــن  پيشــنهاد  علت هــاي  اصلي تريــن 
ــه  ــا ب ــز بن ــدگان ني ــت و نماين ــرح اس ط
ــا  ــود بدان ه ــی خ ــائل محل ــرورت مس ض

مي پردازنــد.
کــرد:  بيــان  احــزاب  خانــه  رئيــس 
ــت در  ــه موق ــا محکم ــا تنه ــدوق ه صن
پاســخگو نمــودن مديــران و مســئوالن 
اســت و البتــه اگــر بــا ايــن هــدف بــدان 
ــد  ــي ايجــاد مي نماي ــه شــود خألي پرداخت
کــه همــان بالتصــدي مانــدن مســائل 

ــت. ــه اي اس منطق
خاورزمينــي گفــت: از ســوي ديگــر تنــوع 
کشــور  در  موجــود  مذهبــي  و  قومــي 
وجــود دارد وقتــي تنهــا راه ممکــن بــراي 
ــدگان  ــاب نماين ــي انتخ ــارکت سياس مش
ــت  ــوع اس ــزا متن ــن اج ــراي اي ــس ب مجل

ــکان را  ــن ام ــات اي ــدن انتخاب ــتاني ش اس
ســلب مي کنــد.

ــه  ــن ب ــراي پرداخت ــت: ب ــار داش وي اظه
حــل مشــکالت ناشــي از ناکارآمــدي 
قــوه مقننــه بــه جــاي پرداختــن بــه 

زيرســاخت ها  بــه  بايــد  روســاخت ها 
پرداخــت.

خاورزمينــي ادامــه داد: اگــر زيرســاخت ها 
ــاخت ها  ــج روس ــه تدري ــوند ب ــالح ش اص
و ابزارهــا نيــز تناســب پيــدا خواهنــد کــرد.

در  چالــش  بزرگتريــن  گفــت:  وي 
انتخــاب  فرآينــد  مجلــس  انتخابــات 
ــه تجديدنظــر در نحــوه  ــاز ب اســت کــه ني
کانديداهــا،  ثبت نــام  و  کانديداتــوري 
بررســي صالحيت هــا، نحــوه تبليغــات 
ــوزه  ــن ح ــده در اي ــل مان ــن معط و قواني
ونهايتــاً نحــوه اخــذ و شــمارش آرا اســت.

خاورزمينــي بيــان کــرد: اساســاً بحــث بــر 
ــات  ــا نشــدن انتخاب ســر اســتاني شــدن ي
ضرورتــي اســت کــه پــس از اصــالح زيــر 

ــاره شــد. ــدان اش ــاال ب ــاخت ها در ب س
وي در پايــان ادامــه داد: پرداختــن بــه 
انتخابــات  شــدن  اســتاني  موضــوع 
زيرســاخت ها  اصــالح  از  قبــل  اگــر 
ــدان  ــه چن ــا چرخــه ن ــرد تنه صــورت گي
ــي  ــار چالش ــود را دچ ــتماتيک موج سيس

مي نمايــد. بي فرجــام 
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شرايط برای برگزاری انتخابات استانی 
فراهم نیست

 نمايندگان مجلس شورای اسالمی تنها پل ارتباطی بين حکومت و مردم در 
هر منطقه هستند که با توجه به تمرکز گرايی در کشور وجود اين بستر ارتباطی 

انجام کارها را تسهيل می کند.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی گفــت: برای برگزاری 
انتخابات اســتانی نمايندگان مجلس و تغيير فرآينــد در اين خصوص نياز به 
کاهش تمرکزگرايی و اجرای طرح طرح جامع مديريت شهری و روستايی برای 

افزايش اختيارات مسئوالن محلی است .
به گــزارش ايرنا،ابوالفضل ابوترابی بيان کرد: با چنيــن اقداماتی نمايندگان به 
وظيفه نظارتی و قانونگذاری خود می رســند و برگزاری انتخابات به صورت 

استانی خللی در خدمت رسانی و رفع مشکالت مردم ايجاد نمی کند.

همکاری اروپا با ايران ادامه خواهد يافت
 وزير خارجه اتريش با اشــاره به عملياتی شــدن کانال مالی اروپا و ايران 
اطمينان داد که همکاری ســه کشور آلمان، انگليس و فرانسه با ايران همچنان 

ادامه خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، کارين کنايســل ، اقدام اروپايی ها برای راه اندازی يک ساز و 

کار مالی ويژه با ايران را مثبت ارزيابی کرد.
وی گفت: اکنون همکاری ســه کشور اروپايی آلمان، انگليس و فرانسه موسوم 
به ســه گانه اروپايی در موضوع ايران عملی شده است و بر اين باورم که اين 

همکاری همچنان ادامه خواهد يافت.
کنايســل گفت: ما بايد برای شــرکت های کوچک و متوسط تسهيالتی فراهم 
کنيم و از عدم امکان شرکت ها برای يافتن منابع مالی بانکی به دليل تحريم ها 

جلوگيری کنيم.

تخصیص ها در بودجه 98 
فقط بر پايه اولويت ها است

 تخصيص ها در اليحه بودجه 98 را فقط بر پايه اولويت ها اســت و دولت 
سال آينده بايد 62 هزار ميليارد تومان را ميان 71 هزار پروژه تقسيم کند.

رئيــس ســازمان برنامه و بودجه افزود: ممکن اســت دســتگاهی بگويد 
ســازمان برنامه و بودجه ميزان بودجه درخواســتی را در اختيار من قرار 
نــداده و اين موضوع می تواند صحيح باشــد چرا که اين ســازمان تنها به 
يک دســتگاه بودجه تخصيص نمی دهد بلکه موظف اســت همه دستگاه 

ها را مدنظر قرار دهد.
به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت افزود: بايد پروژه ها را اولويت بندی کرد و 
بر همين اساس هم عمل کرد به اين ترتيب پروژه هايی در اولويت قرار گيرند 

که امسال و سال آينده عمليات عمرانی آنها تمام می شود. 

رئیس خانه احزاب استان:

بزرگترین چالش انتخابات مجلس 
فرآیند انتخاب است 

الريجانی:
مفهوم نه شرقی نه غربی قلم قرمز 

بر روابط ديپلماتیک نیست
 ايــران در زمان پهلوی با 36 
ميليون نفر جمعيت شش ميليون 
بشکه نفت می فروخت و به جز 
چند شــهر آباد بقيه شــهرها را 
آباد نمی کــرد. وضع ما در زمان 
شــاه اين طور بود. در سال های 
افزايــش  واردات   55 و   54
يافت و مونتاژکار شديم و چند 
دانشگاه هم داشتيم که برای اين 
کارخانجات نيرو پرورش می دادند. از نظر سياسی هم رژيم ديکتاتور 
کاماًل وابســته داشــتيم و دو نماد تو خالی مجلس سنا شورای ملی 

درست کرده بودند اما مردم در آن هيچ نقشی نداشت. 
رئيس مجلس شورای اسالمی گفت:کشورهای جهان پذيرفته اند که 

ايران به هيچ وجه حاضر به حراج عزتش نيست.
به گزارش ايســنا، علی الريجانی ادامه داد: در زمينه توليدات نظامی 
نيز به توانمندی های بااليی رســيده ايم. پايه های اين ظرفيت در دفاع 
مقدس ريخته شد. ايران در موضوع موشکی يک پايه باالتر رفته است 
و همين دليل حساســيت ها بيشتر شده است. در مناقشه هسته ای نيز 
به هيچ کشوری متکی نيستيم. ميزان پيشرفت هسته ای ايران با وجود 

تنگناها البته با زحمت زياد حاصل شده است.
وی گفت : دستگاه ديپلماســی کشورمان هم در جنگ و هم در ساير 
مشاجرات تالش کرده اســت، اما با دنيا هيچ وقت قهر نکرده ايم. از 
ارتباطات مان استفاده می کنيم، ولی به هيچ قدرتی وابسته نمی شويم. 
مفهوم" نه شرقی نه غربی" قلم قرمز بر روابط ديپلماتيک با کشورهای 
جهان نيســت. آنان پذيرفته اند که ايران به هيچ وجه حاضر به حراج 

عزتش نيست.
الريجانی افزود: حضور عزتمندانــه ايران در منطقه معطوف انقالب 
اســالمی و طراحی های درست است و جايگاه ايران به گونه ای است 
که هيچ کشوری نمی تواند امنيت پايدار را بدون ايران در منطقه برقرار 
کند. هر چند که اين کشورها اصاًل به دنبال امنيت پايدار نيستند، بلکه 

آنان منافع خود را در ايجاد مناقشه تعريف کرده اند. 

اگر سوء مديريت ها کنار برود
 ايران از امروز قدرتمندتر خواهد شد

اروپا نبايد FATF را با اينستکس
 مرتبط کند

 اثر سازوکار مالی اينستکس بيشتر سياسی است وسازوکار جديد مالی اروپا برای ايران 
انزوای بيشتر آمريکا را به دنبال خواهد داشت.

رئيس کميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی مجلس شورای اســالمی، اظهار کرد: 
اينستکس بسياری از نيازهای ايران را رفع نمی کند، لذا عمدتاً اثر سياسی دارد که بيشتر از 
اثر اقتصادی آن است. در ايران هم به دليل اثرات سياسی سازوکار مالی از آن استقبال شد.

 به گزارش ايسنا،حشمت ا... فالحت پيشه افزود: برای ارزيابی از اثر اقتصادی اينستکس 
بايد منتظر ماند تا مشخص شود چقدر می تواند مشکالت اقتصادی را رفع کند.

وی اظهار کرد: اروپايی ها با راه اندازی اين کانال نشان دادند که کشورهای دنيا می خواهند 
بدون ترامپ به فعاليت خود ادامه دهند. از طرف ديگر در کشورهای ديگر همچون چين 
کــه به دنبال فعاليت اقتصادی با ايران هســتند انتظار می رود که پروتکل های همکاری با 
ايران را سريع تر امضاء کنند، چون در شرايط فعلی که هيچکس فکر نمی کرد اروپا مورد 
تقابل سياســی با آمريکا آن هم بر سر ايران شود اين اتفاق افتاد اکنون بايد ساير کشورها 

در اين راه گام بردارند.
فالحت پيشه توضيح داد: اروپايی ها برای آنکه اينستکش را توجيه سياسی کنند آن را فقط 
به گذشته ربط داده اند حال اين که اين موضوع با آينده هم ارتباط دارد. اين که FATF و 
مســائل ديگری را با اينستکس مرتبط کنند درست نيست، اروپايی ها هنوز در برجام گام 
عملی برنداشتند، بنابراين نبايد انتظار داشته باشند که ايران درباره FATF به خاطر اروپا 

گام بردارد.

هدف اروپا از راه اندازی اينستکس 
استقالل مالی از آمريکاست

 با خروج يک جانبه آمريکا از برجام و بازگشــت تحريم ها عليه ايران، کشــورهای 
اروپايی اعالم کردند برای حفظ اين توافق ؛ سازوکاری را طراحی خواهند کرد که بتواند 

از طريق آن و بدون نياز به دالر با ايران تعامل داشت.
اين ســازوکار دو روز پيش توسط فرانســه، انگليس و آلمان به ثبت رسيد. نام اين 
ســازوکار اينستکس است، در فرانسه به ثبت رســيده و مدير آن يکی از بانکداران 
باتجربه آلمانی اســت. انگليس هم رياســت کميته نظارت اين سازوکار را به عهده 

دارد.
کارشناس اقتصاد انرژی گفت: هنوز دقيقا اعالم نشده که اينستکس قرار است چه کاری 
انجام دهد. آنچه اعالم شده اين است که اين ابزار قرار است مکانيسمی باشد که بوسيله 
آن ايران بتواند نفت خود را بفروشد و پول آن را در حسابی نگه دارند و بعد ايران بتواند 

با آن پول خريد های ديگری را انجام دهد.
به گزارش ايرنا،نرسی قربان افزود: اينکه آيا شرکت های خارجی حاضرند با اين ابزاری 
که اروپا طراحی کرده کار کنند يا نه مســائلی است که هنوز حل نشده است و اروپاييان 
هنــوز اعالم نکرده اند؟ به همين دليل بايد صبر کنيــم و ببينيم اروپا دقيقا چه کاری می 

خواهد انجام دهد.
وی تصريح کرد: حتی 5 يا ده درصد مشکالت نيز حل شود به نفع ما خواهد بود و گام 
مثبتی به جلو اســت. ما نمی توانيم بگوييم که مثال چون ده درصد از مشکالت حل شده 

پس ما نيازی به اينستکس نداريم. 

محکمه  تنها  ها  صندوق 
موقت در پاسخگو نمودن 
مديران و مسئوالن است 
و البته اگــر با اين هدف 
بدان پرداخته شود خأليي 
که همان  مي نمايد  ايجاد 
مسائل  ماندن  بالتصدي 

منطقه اي است
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توزيع منابع در طرح تحول نظام سالمت منطقی نیست
 سرپرســت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: يکی از مشکالت 
پيش روی طرح تحول نظام ســالمت، گره نخوردن طرح به منابع مالی و اينکه توزيع 

منابع در طرح منطقی و عادالنه نيست.
به گزارش ايسنا، سعيد نمکی افزود: يکی از دغدغه های ما طرح تحول نظام سالمت 
است چون دستاورد مهمی برای افراد فرودست داشت، کمک به بيماران صعب العالج 

و کاهش هزينه ها از جيب مردم از مزايای اين طرح بود.
وی اظهار داشت: بايد واکاوی طرح تحول سالمت را داشته باشيم تا بسته هايی را که 
تهيه کرده ايم بيشــترين اثر برای فرودســتان و کمترين اثر برای افراد دارای توان مالی 

را داشته باشد.

نام نويسی نامزدهای انتخابات نظام پزشکی آغاز شد
 رئيس شــورای عالی نظام پزشکی از آغاز نام نويســی نامزدهای انتخابات نظام 

پزشکی برای رئيس کل اين سازمان از روز جمعه خبر داد.
محمدرضا ظفر قندی در گفت و گو با ايلنا افزود: پس از ثبت نام، هيأت نظارت برای 
بررسی بيشتر اين انتخابات مستقر می شود و در نهايت از يک هفته مانده به روز 26 

بهمن يعنی روز انتخاب رئيس کل تبليغات اين نامزدها شروع می شود.
وی تصريح کرد: مدت زمان تبليغات يک هفته اســت و پس از آن روز 26 بهمن در 
سالن انستيتو پاستور مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تشکيل می شود و انتخابات 
برگزار خواهد شــد.به گفته وی، اعضای مجمع عمومی ســازمان نظام پزشکی متغير 

است و طبق آخرين آمار حدود 253 هزار نفر عضو هستند.

معیارهای عفو گسترده زندانیان تقديم 
رئیس قوه قضايیه شد

 رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور، از تعيين معيارهای عفو 
گسترده محکومان و ارائه آن به رئيس قوه قضاييه خبر داد.

اصغــر جهانگيــر در گفــت وگــو بــا ايرنــا اظهــار کــرد: بــر ايــن اســاس،تعداد قابــل 
توجهــی از زندانيــان مــورد عفــو قــرار خواهنــد گرفــت. البتــه آن اســتثنا هايی کــه 
در عفو هــای ديگــر وجــود دارد بــرای ايــن عفــو جديــد نيــز مطــرح می شــود امــا 
تــالش مــا ايــن اســت کــه بــا انجــام بررســی های دقيــق، تعــداد بيشــتری مشــمول 
شــرايط شــوند و بــا توجــه بــه موافقــت رهبــر معظــم انقــالب بــا اصــل موضــوع، 

بــه زودی جزييــات آن اعــالم خواهــد شــد.

PQRST روش مطالعه
 اغلب دانش آموزان، دانشــجويان و عالقه مندان آموزشي از مربيان و 
استادان خود بارها پرسش مي کنند که چگونه مطالعه کنيم تا مطالب را بهتر در 
ذهن سازماندهي کنيم؟ صبح زود مطالعه کنيم يا شب هنگام؟ با صداي بلند 

مطالعه کنيم يا به آهستگي مطالب را مرور کنيم؟
 پيشکسوتان فرهنگي نيز با توجه به تجربيات و روش هاي علمي شيوه هايي 
را توصيه مي کنند. مطلب زير از کتاب زمينه روانشناسي "هيلگارد" تهيه شده 
که مي تواند پاسخگوي برخي از پرسش هاي مربوط به شيوه هاي مطالعاتي 

باشد. با هم اين مطلب را مرور مي کنيم:
اساس امر مطالعه و خواندن بدون فراموشي، يادگيري و حافظه است. در اين 
 Preview " ،که مخفف آن در زبان التين  "PQRST " جا با تکنيک
Self-" ،خواندن " Read " ،ســوال" Question " ،مرور اجمالي "

recitation" تلقين و تکرار " Test" آزمون است آشنا مي شويد.
مرحله P مرور اجمالي: در نخســتين گام مطالعه، مروري اجمالي بر کل 
مطالب مورد مطالعه کنيد تا از موضوعهاي اصلي آن تصوري پيدا کنيد. اين 
کار را مي توان با خواندن رئوس مطالب و سپس گفتارهاي اصلي و تصاوير 

و عکس هاي آن انجام داد. 
مهمترين جنبه مرحله مرور اجمالي اين است که مي توان خالصه مطالب 
را در پايان هر فصل به دقت خواند و در مورد هر يک از نکاتي که در اين 
خالصه آمده است تامل کرد. خواه ناخواه به ذهنتان خطور مي کند که بايد 
پس از خواندن مطالب جواب را پيدا کرده باشــيد و دستاورد اين مرحله، 
به دســت آوردن ديد کلي نسبت به عناوين فصل ها و نحوه سازماندهي 

آنهاست.
■ مرحله Q پرسش کردن: عناوين اصلي مطالب را به يک يا چند پرسش 
تبديل کنيد؛ پرســش هايي که با خواندن آن گفتارها، به پاسخ آنها دست 
مي يابيد. بايد از خود بپرسيد: " مطالب عمده اي که مولف مي خواهد در اين 

گفتار بيان کند، چيست؟"
■ مرحله R خواندن: در اين مرحله، گفتار مورد نظر را با دقت به معناي 
آن بخوانيد و بکوشيد جواب پرسش هايي را که در مرحله Q مطرح کرده 
بوديد بيابيد، لذا بايد در مورد آنچه که در دســت مطالعه داريد تامل کنيد 
و آن را بــه مطالب ديگري که مي دانيد ارتباط دهيد. پس مي توان واژه ها يا 
عبارات کليدي را در متن عالمت زد. اصوال مي بايســت 10 الي 15 درصد 
متن را عالمت زد زيرا در اين مرحله، هدف اين است که واژه ها يا مطالب 
اصلي متن مشخص شود تا بعد بتوانيد آنها را مرور کنيد. تا وقتي تمام گفتار 
و مطالب کليدي آن را نخوانده ايد يادداشت برنداريد اين کار کمک مي کند 

اهميت نسبي هر نکته را دريابيد.
■ مرحله S تلقین و تکرار: پس از به پايان رساندن مطالعه مطالب بکوشيد 
تا نکات عمده آن را به ياد آوريد و اطالعاتي را که در آن مطرح شده است 
از حفظ بيان کنيد، درس پس دادن به خود، روش بسيار موثري براي تثبيت 

مطالب در حافظه است.
 مطالب را به زبان خودتان بيان کنيد و اطالعات مطرح شــده را از حفظ 
بگوييد. در نبود افراد بهتر است با صداي بلند اين کار را انجام دهيد اما اگر 
افراد ديگري هم حضور دارند مي توانيد اين کار را در ذهنتان انجام دهيد. 
مطلب را با متن مقابله کنيد تا مطمئن شويد که آنها را درست وکامل به ياد 
آورده ايد. با تکرار يا از برکردن مطالب، متوجه مي شويد که چه چيزهايي را 
به خاطر نسپرده ايد. اين کار به شما کمک مي کند تا اطالعات را در ذهن خود 
سازماندهي کنيد. پس از آنکه گفتار اولي به پايان رسيد مي توانيد به گفتار 
بعدي بپردازيد و باز هم مراحل S.R.Q را در مورد آن به کار بنديد. همين 

روش را تا پايان گفتارهاي يک فصل اعمال کنيد.
■ مرحله T آزمون: پس از پايان مطالعه يک فصل، بايد از خودتان امتحان 
بگيريد و کل مطالب فصل را مرور کنيد. بنابراين يادداشت هاي خود را دوره 
کنيد و ببينيد که آيا نکات اصلي را به ياد مي آوريد يا نه؟ بکوشيد تا دريابيد 
کــه مطالب مختلف فصلها چه ارتباطي با هم دارند؟ در مرحله T، ممکن 
است براي يافتن مطالب و نکات کليدي به کل فصل مراجعه کنيد و در اين 
مرحله بايد خالصه فصل ها را بخوانيد، همچنين به هر مدخلي جزئيات 

بيشتري بيفزائيد.
 مرحله T را نبايد به شب امتحان موکول کرد، بهترين زمان براي اولين مرور 
هر فصل، بالفاصله پس از خواندن آن است. پژوهشهاي انجام شده نشان 
مي دهد که روش)PQRST( بســيار مفيد بوده است، به گونه اي که بر 
روخواني ســاده مطالب فصل، از ابتدا تا انتها ارجحيت دارد، مرحله تلقين 
و تکرار در اين روش بســيار مهم است. به جاي چند بار خواندن مطالب 
بخش عمده زمان مطالعه را براي حفظ کردن فعاالنه مطالب صرف کنيد. بر 
اساس پژوهشهاي انجام شده، خواندن دقيقخالصه مطالب هر فصل، پيش 
از خواندن آن، بهره وري مطالعه را بسيار بيشتر مي کند. خواندن خالصه هر 
فصل سبب مي شود که کل مطالب آن در ذهن سازماندهي شود. حتي اگر 
نخواهيد از تمام مراحل روش)PQRST( پيروي کنيد خوب اســت به 
اهميت تلقين و تکرار و خواندن خالصه مطلب فصل براي ورود به مطلب 

توجه خاصي مبذول کنيد.
*مهدی خوش خان
 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی

شرق: تصميم گيري در دوبي اجرا در تهران 
 بدون شرح!!

صبح اقتصاد: کفش هاي ايراني در پاي عراقي ها و افغانستاني ها 
 اونا دارن از تولید داخلی ما حمایت می کنن!!

هگمتانه: تيرانداز همداني برنزه شد 
 به جای تیر اندازی لب کدوم ساحل رفته که برنزه شده؟

همدان پيام: رسانه ها نامحرم دولتي ها!
 می گی یعنی چادر بپوشن؟! 

جام جم: پولدارها سال 98 هم يارانه مي گيرند
 شاید اینجوری پولدارتر بشن!! 

سياست روز: طالقي دير هنگام رئيس جمهوري سوريه و ايران
  نقطه تالقی کجا بوده!!

جام جم: خواب کمال تبريزي براي سعدي شيرازي
 حتمأ مي خواد دیوان  شهرش رو قرض بگیره!! 

همدان پيام: وام 30ميليوني ازدواج به چه کساني تعلق مي گيرد؟
 به کساني که قصد زندگی دارن!! 

اقتصاد ملي: ممنوعيت صادرات مرغ تا دو ماه آينده 
 پاسپورت مرغ ها باطل شد!!

ايران: راز گوشت گران 
 برای مشکل رژیم تپلها!!

تجارت: روش هاي ساماندهي بازار
 فقط اینو بلدن که دست فروشا رو جمع کنن!!

ايران: دومين محموله کيک زرد به اصفهان رفت 
 تو اصفهان تولد  داریم!!

آرمان: ترکيدن حناب قيمت ها، موج سوم 
 حتمأبادش زیادبوده؟! 

ايسنا: هسته زمين از خود آن 4 ميليارد سال جوان تر است
 جوون مونده دیگه!!!

قانون: منع شهرداري از استخدام هاي فاميلي 
 پس فامیل بازی از شهرداری رخت بر می بندد!!!

جام جم: نسخه اي براي دردهاي اقتصادي
 با بیمه آزاد یا تامین اجتماعی ؟

1975میلیارد تومان بسته حمايتی به 
بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت شد

 معاون اداری و مالی ســازمان تامين اجتماعی گفت: هزار و 975 
ميليارد تومان در قالب بســته حمايتی به بازنشستگان و بيمه شدگان 
تامين اجتماعی پرداخت شــده که هــزار و 450 ميليارد تومان از اين 
مبلغ به بيمه شــدگان و 525 ميليارد تومان به بازنشستگان در مرحله 

اول اختصاص يافته است.
رحيم اردالن در گفت و گو با ايلنا درباره پرداخت بسته های حمايتی 
در مرحله دوم و ســوم به بيمه شــدگان و مستمری بگيران افزود: در 
صورتی که دولت تامين اعتبار کند، اين بســته به مشموالن پرداخت 
می شــود. سازمان تامين اجتماعی اعتبارات خود را برای اين موضوع 
هزينه نمی کنــد و اگر اعتبــاری در اختيار اين ســازمان قرار گيرد، 

بسته های حمايتی پرداخت می شود.
وی با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعی اطالعات آماری 13 ميليون و 
800 هزار بيمه شــده را در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
قرار داده اســت، اظهار داشت: در نهايت از طريق سازمان هدفمندی 
يارانــه و طبق آنچه که به ما اعــالم کردند، 6 ميليون و 150 هزار نفر 

مشمول دريافت اين بسته حمايتی شدند.
اردالن اضافه کرد: برای ايــن افراد اقدامات الزم جهت پرداخت اين 
بســته حمايتی انجام و مراحله اول آن نيز پرداخت شده است و اگر 
کســی دريافت نکرده باشــد می تواند با مراکز ارتباطات مردمی اين 

سازمان در ارتباط باشند.
وی اظهار داشــت: ســامانه ارتبــاط مردمی تاميــن اجتماعی آماده 
پاســخگويی است؛ هرچند ترافيک دارد اما همکاران در اين بخش به 

صورت جدی مشغول پاسخگويی به مردم هستند.
اردالن ادامه داد: ســامانه پيامک 10001420 نيز در اختيار افراد است 
که از طريق اين سامانه موضوع بسته حمايتی از دولت به بيمه شدگان 
و مستمری بگيران بررسی شود و با استفاده از کدملی می توان از اين 

سامانه پاسخ موردنظر را دريافت کرد.
به گفته وی، اخيرا نيز ســامانه #9*142* برای اين افراد پيش بينی 
شــده است. در اين سامانه 13 مورد برای بيمه شدگان وجود دارد که 
نشان می دهد بيمه شده مشمول کدام يک از موارد است و در صورت 
پرداخت نشدن نيز علت آن مشخص می شود. سپس از طريق سامانه 

#8*142* می توانند ثبت نام کنند.
اردالن خاطرنشــان کرد: اين سامانه ها فعال اســت و افراد می توانند 
درصورت عدم دريافت بســته حمايتی دولت با اين سامانه ها ارتباط 

برقرار کنند تا دليل آن مشخص شود.
معــاون اداری و مالی ســازمان تاميــن اجتماعی با اشــاره به روش 
اســتفاده از اينترنــت به عنوان يکــی ديگر از راه های پاســخگويی 
در خصوص بســته حمايتی گفت: همچنين به منظور پاســخگويی 
ســريعتر و در راستای گســترش کانال های ارتباطی، سامانه استعالم 
 وضعيــت بســته حمايتی کاال برای سرپرســت خانــوار، در آدرس
 https://di.tamin.ir/sabadkala بــرای بهــره بــرداری در 

دسترس است.
وی درباره گاليه برخی از کارگران مشمول دريافت اين بسته حمايتی 
دولت، مبنی بر اينکه هنوز بســته را دريافت نکرده اند، اظهار داشت: 
کارگران نيز می توانند با اين ســامانه ها در ارتباط باشند تا اگر مشکلی 
پيــش آمد، از طريــق وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی موضوع 

پيگيری می شود.

شناخت اقتضائات جامعه جوان ضروری است
 شناخت اقتضائات جامعه جوان با توجه به تغييرات فراوانی که در مسائل دانشجويان 
و ادبيات آن ها رخ داده است ضروری است، زيرا امروز ديگر نمی توان با ادبيات گذشته 
برای نســل جوان جذابيتی داشت. به گزارش ايســنا، رئيس نهاد نمايندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها با اشاره به ضرورت شــناخت جامعه مخاطب برای جذب بهتر 
دانشــجويان در فعاليت های قرآنی بيان داشت: شناخت اقتضائات جامعه جوان با توجه 
به تغييرات فراوانی که در مسائل دانشجويان و ادبيات آن ها رخ داده است الزم می باشد 
امروزه نمی شــود با ادبيات گذشته و با پاسخ به مسائل گذشته بتوانيم برای نسل جوان 
امروز جذابيتی داشته باشيم. اين تغيير مسائل و تغيير ادبيات ايجاب می کند که مجموعه 
ارائــه دهنگان محتويات دينی و مجموعه های فعال مديريت های حوزه فرهنگی به روز 
رسانی در حوزه ادبيات و مفاهيم را داشته باشند.حجت السالم مصطفی رستمی، گفت: 
بايد فعاليت قرآنی زبان مخاطبين خود را بشناسند، به مسائل آن ها اشراف داشته باشند و 

بر اساس محتوا و زبان مناسب ارائه مطمئن باشند.

درمان های خانگی برای خشکی لب 
 ترک يا خشــکی لب ها مشکلی شــايع و آزاردهنده است که البته برخی درمان های 

خانگی می توانند به رهايی از آن  بدون خشک شدن بيشتر لب ها کمک کنند.
به گزارش ايســنا، پوســت روی لب بسيار نازک تر و حســاس تر از ديگر قسمت های 
بدن اســت. لب ها در معرض عناصری از جمله نور خورشيد، سرما و خشکی هوا قرار 
دارند که اين امر باعث می شــود در برابر خشــک شدن، ترک خوردن و پوست پوست 
شــدن آسيب پذيرتر باشد.لب ها غدد چربی ندارند و از اين رو نمی توانند رطوبت مورد 
نيــاز خود را تأمين کنند اما مرطوب کننده های طبيعــی می توانند به حفظ رطوبت اين 
عضو کمک کنند.برخی از نرم کننده های لب، بهتر از برخی ديگر هستند و حتی برخی 
برندهای معروف ممکن است حاوی موادی باشند که خود منجر به خشک شدن بيشتر 
لب ها شوند.برای مثال بسياری از نرم کننده های لب حاوی منتول يا نوعی ديگر از اسانس 
نعناع هســتند. اين امر می تواند حس خنک کننده ای به لب ها ببخشد اما نعناع لب ها از 

پيش خشک تر شوند.

بدون مراجعه به شعب، دفترچه  بیمه خود را درب منازل 
تحويل بگیريد

 مديرکل نام نويســی و حساب های انفرادی سازمان تامين اجتماعی اعالم کرد که تا 
پايان سال با رونمايی و اجرای طرح ارائه غيرحضوری خدمات، بيمه شدگان می توانند 
بدون نياز به مراجعه به شــعب از منزل و محل کار به صورت غيرحضوری درخواست 

تمديد و صدور دفترچه کرده و آن را در آدرس اعالمی دريافت کنند.
بهروز کريمی در گفت وگو با ايســنا، اظهار کرد: طرح حذف دفترچه های بيمه درمان را 
مدتی است کليد زده ايم. برنامه تأمين اجتماعی حذف کامل دفترچه هاست به گونه ای که 

ديگر با کاغذ سروکار نداشته باشيم.
وی افزود: ايجاد پرونده ســالمت بيمه شــدگان در مراکز ملکی عملياتی شــده است. 
وزارت بهداشــت نيز به ســمت حذف دفترچه های بيمه و نسخ الکترونيکی می رود و 
مراکز دولتی نيز در حــال حذف ارائه دفترچه برای انجام خدمات درمانی مختلف اعم 

از بستری هستند.

 جمعيــت جوان، نيــرو محرکه و عامل 
انگيزشــی جوامع محســوب می شوند که 
نوع نياز جامعه و مسير حرکت آن را تعيين 
می کنند. جمعيتی که پتانسيل عظيمی جهت 
پيشــبرد اهــداف و مقاصد نظــام حاکم و 

همچنين مقابله با همان نظام را دارد. 
وقتــی جوانان مورد توجــه حاکميت قرار 
نگيرند و بلکه در مورد آنان و مسائل پيرامون 
آن ها بی مهری شود، حرف هايشان نشنيده و 
خواسته های اساسی آنان ناديده گرفته شود، 
جوانان جامعه مانند آتش زير خاکستر کم کم 
شــعله ور شــده و گروه های غيررسمی را 
جهت اعتراض به وضعيت موجود و حرکت 

به سمت وضع مطلوب را شکل می دهند.
بايد گفت که قشــر جوان در هر جامعه اي 
به لحاظ برخــورداري از تــوان، انرژي و 
استعدادهاي فراوان قادر است، نقش تعيين 
کننده اي در آينده آن جامعه داشــته باشد و 
جوانان در هر جامعه اي ســرمايه اصلي آن 
جامعه  محســوب مي گردند کــه مي توانند 
زمينه هاي رشــد و پيشــرفت آن جامعه  را 
در عرصه هــاي مختلف علمــي، فرهنگي، 
اقتصادي، سياسي، هنري، ورزشي و... فراهم 

نمايند. 
در کشور ما نيز نســل جوان، سهم بزرگي 
از تحوالت و پيشرفتهاي کشور را بر عهده 
داشته و شاهد حضور جوانان در عرصه هاي 
مختلف از شــکل گيري انقــالب گرفته تا 
پيروزي آن و پس از پيروزي انقالب اسالمي 

بوده و هستيم. 
 جوانان و رژيم گذشته

جوانان در رژيم گذشــته مــورد بي مهري 
قرار گرفتــه و توانمنديها و تواناييهاي آنان 
ناديده گرفته مي شد. خالقيت، نوآوري و... 
جايي در رژيم گذشــته نداشــت، دغدغه 
اصلــي آن رژيم، حاکم ســاختن فرهنگ 
غربي در کشــور و گرايش به غرب تحت 
لواي رســيدن به تمدن و پيشــرفت بود با 
چنين تفکري فرهنگ ديني و ملي مورد بي 
توجهي قرار گرفته و با ارزشها و باورهاي 
ديني مقابله مي شد و تالش نمودند جوانان 
را با تشويق به فساد و مراکز فحشاء و دامن 
زدن به آن، نســبت به فرهنگ و سرنوشت 
کشــور بي تفاوت نموده و فکر و خالقيت 
را از جوانان گرفته و اين عناصر ســازنده 
کشــور را به عناصري بي تأثير و بي مصرف 

تبديل سازند.
 مرحــوم امام در اين بــاره فرمودند: »اصل 
برنامه اين بوده اســت کــه جوان هاي ما را 
به فساد بکشند براي اينکه مبادا يک قدرتي 
در مقابلشان قيام کند... اينها مي خواستند هر 

فکــري را که احتمال بدهند که اين فکر در 
مقابل آنهاست از بين ببرند... مراکز فسادي 
که سرتاسر مملکت بود جوان ها را مشغول 
مي کرد به امور شهواني که به کلي افکار را از 
دستشان مي گرفت.«»آنها بنا داشتند جوانهاي 
ما را فاســد کنند تا اينکه بي تفاوت بشوند 
راجع به مســايل خودشان و هر قضيه اي و 
هر باليي سرشــان بيايد... اين جوان ديگر 
نمي تواند فکر بکند به اين که ســر مملکت 

چه آمده است.«
در چنيــن شــرايطي نهضت اســالمي و 
آرمانهاي بلند امــام )ره( موجب آگاهي و 
بيداري جوانان شــد، آنان هويت از دست 
رفته خويش را در اين نهضت يافتند و امام 
)ره( به آنان شــخصيت و هويت بخشيد، 
آنان که مي ديدند منابع سرشار کشور پيش 
چشمان ملت توســط اجانب به يغما برده 
شــده و دولتمردان وقت تنها به فکر عيش 
و نوش خويش هستند و توجهي به کشور 
و مردم ندارند، سعادت و رهايي از چنگال 
ظلم و بي عدالتــي را در آرمانهاي بلند امام 
يافتند و نهضت اســالم خواهي و عدالت 
طلبي امــام را با دل و جان همراهي کردند 
و به تعبير زيباي شــهيد مطهري نداي امام 
خميني )ره( از قلــب فرهنگ و از اعماق 
تاريــخ و از ژرفــاي روح ايــن ملت بر 
مي خاست، مردمي که در طول چهارده قرن 
حماسه محمد، علي، زهرا، حسين، زينب، 
ســلمان، ابوذر... و صدها هزار زن و مرد 
ديگر را شــنيده بودند و اين حماســه ها با 
روحشــان عجين شده بود، بار ديگر همان 
نداي آشــنا را از حلقوم اين مرد شــنيدند 

علي را و حســين را در چهره او ديدند او 
را آينه تمام نمــاي فرهنگ خود که تحقير 
شــده بود تشــخيص دادند، امام چه کرد؟ 
او بــه مردم شــخصيت داد، خود واقعي و 
هويت اســالمي آنها را به آنان بازگرداند، 
آنها را از حالــت خودباختگي خارج کرد 
اين بزرگترين هديه اي بود که رهبر به ملت 
داد او توانســت ايمان از دست رفته مردم 
را به آنها بازگرداند و آنها را به خودشــان 

مؤمن کند.«
وقتی جوانان جامعه ای اميد به برآورده شدن 
خواسته هايشان نداشــته باشند، خالقيت و 
پويايی از آن ها گرفته شــود و اســتعداد و 
انرژی آن ها زايل گردد، انگيزه های فرهنگی، 
اقتصــادی، اجتماعی و مذهبی آنان فراخور 
احواالت جوان زمانه اش گرفته شود؛ مسير 
اصالحات را معين می کنند و رفته رفته دست 

به حرکت های تند اعتراضی می زنند.
اساســًا تشــکيل احــزاب، جنبش هــا و 
مخاطره آميزی  پرهزينــه ی  حرکت هــای 
مثل انقالب برای نســل جوان آن جامعه 
اســت. آنچه در سال های 50 با آن روبرو 
بود  شــديم، دقيقًا همان جمعيت جوانی 
که بــرای اصــالح حاکميت تمــام رنج 
انقالب را حتی به قيمت از دســت دادن 
پذيرفت و موجب شکل گيری  جان خود 

انقالب اسالمی شد.
آنان در مراکزی مانند دانشــگاه ها، مدارس، 
حوزه های علميه و مســاجد پايگاه و هسته 
اوليه را تشکيل دادند و برای برپايی کشوری 
بــا آرمان های خود تکه هــای پازل  انقالب 
اســالمی را در کنار هم چيدند و نتيجه آن 

22 بهمن ســال 1357 بود. در سال های 52 
تا 56 اوج فعاليت نســل دانشجو بود که در 
دانشــگاه ها به عنوان يکی از مراکز و عوامل 
اصلی شکل گيری انقالب دست به اقداماتی 

زدند. ازجمله:
پيوســتن دانشــجويان به نهضت اسالمی 
در مخالفت با اليحــه انجمن های ايالتی و 

واليتی.
 مخالفت با انقالب سفيد و رفراندوم رژيم.

 تظاهرات دانشــجويان در مراســم چهلم 
پهلوان تختی.

 رويارويی دانشــجويان با طرح اسالم زدايی 
و گسترش فســاد در نظام اداری - سياسی 

و دانشگاه ها.
 واکنش دانشجويان به بازداشت امام خمينی 

و قيام پانزده خرداد.
کنسرســيوم  بــا  دانشــجويان  مقابلــه   

سرمايه گذاری آمريکا در ايران.
 ســيزده آبان 1357 و تظاهرات دانشجويان 

و دانش آموزان.
 پيوســتن دانشــجويان خارج از کشور به 

جنبش های اعتراضی.
جوانــان در هــر مقطعی از زمــان خود به 
ســطحی از آگاهی می رســند که می توانند 
خواسته های خود را از حاکميت مطالبه کنند. 
جوان جامعه نقش پررنگ و غيرقابل انکاری 
را در انتقال قدرت چه به صورت شکل گيری 
انقالب ها و چه صلح آميز دارد. برای همين 
جامعه ای به سمت جلو حرکت خواهد بود 
کــه ارکان دولتی و حکومتی آن در مســير 
مطالبات نسل جوان حرکت کند و رفع نياز 

آن ها را در رأس امور خود قرار دهد.

جوانان میدان دار پیروزی انقالب 

 در راســتای اقدامــات حمايتــی از 
راننده های تاکسی و حفظ کرامت آنها بعد 
از توزيع الســتيک و برخی اقالم خودرو، 
رانندگان تاکســی کارت اعتباری معيشتی 

می گيرند.
مديرعامل اتحاديه تاکسيرانی شهری کشور 
گفــت: در مرحله اول اجــرای اين طرح، 
تامين مايحتاج معيشتی مورد نياز خانواده 
رانندگان تاکسی تا سقف 2 ميليون تومان 
درنظرگرفته شده است که شامل پرداخت 

در اقساط 6 تا هفت ماهه خواهد بود. 
مرتضی ضامنی در گفــت و گو با ايرنا با 

بيــان اينکه در صورت تاميــن اعتبار، اين 
طرح در آينده نزديک اجرا خواهد شــد، 
اعالم کرد: با توجه به استقبال رانندگان از 
اين طرح در مراحل بعدی ســعی خواهد 
شد که اعتبار خريد برای رانندگان تاکسی 

افزايش يابد.
ضامنــی گفت: پيرو پيگيــری های رئيس 
سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور، 
اتحاديه تاکســيرانی شهری کشور مکلف 
به انجام اقدامات حمايتــی از راننده های 

تاکسی در سراسر کشور شده است.
وی در اين خصوص توضيح داد: با توجه 

به برنامه ريزی های انجام شده، در مرحله 
نخست توزيع الســتيک با نرخ دولتی در 
اولويت کاری قــرار گرفت. ايــن امر از 
ابتدای آبان امسال اجرايی شد و با جديت 
پيگير توزيع الستيک بين راننده های تاکسی 

در سراسر کشور هستيم.
مديرعامل اتحاديه تاکسيرانی شهری کشور 
افزود: تاکنون 100 هزار حلقه الستيک به 
رانندگان تاکســی در سراسر کشور با نرخ 
مصوب دولتی )30 تا 50 درصد پايين تر از 

نرخ بازار( داده شده است.
ضامنی خاطرنشــان کرد: هم اکنون شاهد 

اختالف قيمــت در محصوالت خودرويی 
برای تاکســيرانان هستيم؛ بنابراين با برنامه 
ريزی های صــورت گرفته، تالش کرديم 
محصــوالت و لوازم يدکــی پرمصرف را 
از توليدکننده با حذف واسطه ها به راننده 

های تاکسی ارائه کنيم.
وی از برنامه ريزی هــای صورت گرفته 
برای توزيع ســاير اقالم پرمصرف خودرو 
مانند روغن موتور و لنت ترمز نيز خبر داد 
و گفت: نياز به اين اقالم در شــهرها جمع 
بندی شده اســت و در آينده نيز اين اقالم 

توزيع خواهد شد.

رانندگان تاکسی کارت اعتباری معیشتی می گیرند
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118 میلیون لیتر بنزين در همدان صرفه جويی شد

 مديرعامــل شــرکت پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه همــدان گفــت: از ابتــدای 
ســال تاکنــون، بــا مصــرف 130 ميليــون مترمکعــب ســوخت ســی ان جــی در اســتان، 

معــادل 118 ميليــون ليتــر بنزيــن صرفــه جويــی شــد.
ــوخت  ــب س ــر مکع ــک مت ــر ي ــرف ه ــه ازای مص ــزود: ب ــتايی اف ــن روس امي
ــی  ــه جوي ــن صرف ــرف بنزي ــی در مص ــی س ــدود 900 س ــی، ح ــی ان ج س

. د می شــو
اميــن روســتايی افــزود: بــا توجــه بــه عرضــه روزانــه حــدود 425 هــزار مترمکعــب 

ــگاه 2 منظــوره و تــک منظــوره اســتان، هــر روز 386  ســی ان جــی توســط 44 جاي
هــزار ليتــر در مصــرف بنزيــن، صرفــه جويــی شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه ذخايــر گاز کشــور، تنــوع بخشــی بــه ســبد ســوخت خودروهــا 
را اجتنــاب ناپذيــر دانســت و بيــان کــرد: بــا توجــه بــه افزايــش تعــداد خودروهــا 
ــه ســمت توســعه زيرســاخت های  ــت ب ــتابان مصــرف ســوخت، حرک و رشــد ش
ــی  ــوب ارزياب ــور محس ــاد کش ــالح اقتص ــه ص ــرده ب ــی فش ــرف گاز طبيع مص

می شــود.
روســتايی بــه ايرنــا گفــت: منطقــه همــدان در راســتای سياســت ها و تحقــق 
چشــم انداز شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی و در جهــت افزايــش تعــداد 

ــان  ــا پاي ــت و ت ــم گام اس ــق ه ــر مناط ــا ديگ ــور ب ــی کش ــی ان ج ــای س جايگاه ه
ــرداری  ــه بهره ب ــن اســتان ب ــگاه عرضــه ســوخت ســی ان جــی در اي ســال ســه جاي

می رســد.
مديرعامــل شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه همــدان نويــد داد: توفيقــات 
اخيــر وزارت نفــت در پايــداری توليــد از منابــع گازی پــارس جنوبــی، مويــد حرکــت 
ــای  ــرآورده ه ــرای ف ــزوده ب ــاد ارزش اف ــاک و ايج ــوخت پ ــرف س ــمت مص ــه س ب

مايــع اســت.
44 جايــگاه عرضــه ســوخت گاز فشــرده ســی ان جــی در همدان ســاخته شــده اســت 

کــه ايــن تعــداد تــا پايــان ســال 97 بــه 47 جايــگاه افزايــش می يابــد.

آب

معاون عمرانی استاندار همدان: 
اجازه تعويض تأسیسات فرسوده آبیاری 

به همدان داده شود

 معــاون عمرانــی اســتاندار همــدان بــا بيــان اينکــه وزارت جهــاد 
ــت  ــاری تح ــوده آبي ــات فرس ــض تأسيس ــازه تعوي ــاورزی اج کش
فشــار را بــه همــدان بدهــد، گفــت: ايــن موضــوع کــه وزارت جهاد 
کشــاورزی ايــن اجــازه را بــه همــدان نمی دهــد تــا بقيــه اســتان ها 
در اجــرای آبيــاری نويــن بــه ســطح عملکــردی مــا برســند قابــل 

قبــول نيســت.
ــوب  ــات خ ــی از اقدام ــه يک ــان اينک ــا بي ــی ب ــا عراق محمودرض
در راســتای اقتصــاد مقاومتــی سرشــاخه کاری درختــان گــردو 
ــرد:  ــان ک ــت، بي ــه ای اس ــزن گلخان ــادری و مخ ــاغ م ــداث ب و اح
ــاد  ــت اقتص ــردو در جه ــی گ ــان قديم ــاخه کاری، درخت ــا سرش ب
ــن  ــه اي ــا می شــود ک ــاره احي ــره وری اقتصــادی دوب ــی و به مقاومت

ــت. ــی اس ــوع کار مهم موض
ــاد کشــاورزی  ــی وزارت جه ــور باغبان ــاون ام ــه مع ــاب ب وی خط
ــد و اســتان  ــرد: تمــام اســتان های کشــور مشــکل آب دارن ــان ک بي

ــن اســت. ــاری نوي همــدان پيشــرو در اجــرای آبي
ــزار  ــه از 168 ه ــان اينک ــا بي ــدان ب ــتاندار هم ــی اس ــاون عمران مع
ــد  ــادل 85 درص ــار مع ــزار هکت ــتعد 148 ه ــی مس ــار اراض هکت
ــرار دارد  ــن ق ــاری نوي ــش آبي ــر پوش ــدان زي ــتان هم ــی اس اراض
ــار از  ــت فش ــاری تح ــرای آبي ــدان در اج ــرد هم ــه داد: عملک ادام
ــزان بســيار  ــل مي ــن دلي ــه همي ــر اســت و ب اســتان های ديگــر باال ت
ــت. ــده اس ــوده ش ــدان فرس ــار هم ــت فش ــاری تح ــادی از آبي زي

وی بــا بيان اينکه می خواهيم تکنولــوژی آبياری نوين را مجهز کنيم 
چراکه فرسوده شده است ادامه داد: درخواست می کنيم اجازه تعويض 
تأسيسات آبياری فرسوده تحت فشار به همدان داده شود و بتوانيم از 

وامی که برای آبياری تحت فشار تخصيص داده شده، استفاده کنيم.
ــن موضــوع کــه وزارت جهــاد کشــاورزی  ــد کــرد: اي ــی تاکي عراق
ــا بقيــه اســتان ها در اجــرای  ــا همــدان نمی دهــد ت ايــن اجــازه را ب
ــه ســطح عملکــردی همــدان برســند قابــل قبــول  آبيــاری نويــن ب

ــم. ــه پيشــرو بوده اي ــن زمين ــا در اي ــه م نيســت چراک

رئیس کنفدراسیون صادرات ايران:
سیاست های غلط صادراتی اصالح شود

 رئيس کنفدراســيون صادرات ايران معتقد است با وجود آنکه در 
ماه های گذشته فرصت خوبی برای گسترش صادرات به وجود آمده 
اما نبود سياســت های درســت صادراتی عماًل راه را بر افزايش آمار 

صادراتی کشور بسته است.
محمــد الهوتی بيان کرد: با توجه به مشــکالتی که در طول ماه های 
گذشــته توليدکنندگان و صادرکنندگان ايرانی با آن روبه رو بوده اند، 
بخش خصوصی تالش کرده که نظرات خود را به دولت منتقل کرده 
و تالش کند با اصالح برخی سياست ها، شرايط برای توسعه صادرات 

فراهم شود.
به گفته وی با وجود ارائه اين نظرات در طول ماه های گذشــته نه تنها 
اصالحی در سياست ها به وجود نيامده که حتی هنوز موضوع اجرای 

سياست های تنبيهی عليه صادرکنندگان در جريان است.
رئيس کنفدراســيون صادرات ايران با بيــان اين که موضوع تغيير در 
سياســت های ارزی يکی از اصلی ترين خواسته های بخش خصوصی 
فعال در اين حوزه است، توضيح داد: موضوع سامانه نيما و استفاده از 
آن تنها يکی از شيوه هايی است که دولت آن را مطرح کرده و در کنار 
آن راهکارهايی ديگری نيز می توانست در دستور کار قرار بگيرد که ما 

هنوز نشانه ای از آن نديده ايم.
الهوتی به ايسنا گفُت: يکی از پيشنهادهايی که بخش خصوصی ارائه 
داد و تــالش کرد که آن را پيگيری کند، موضوع واردات بدون انتقال 
ارز است که می تواند الاقل در کوتاه مدت بخشی از نيازهای کشور را 
پوشــش دهد. با اين وجود اما به نظر می رسد بانک مرکزی چندان به 

اجرای اين سياست عالقه ای ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: در شــرايط فعلی در صورتی که سياست ها و 
حمايت ها در راستای توسعه فعاليت های صادراتی کشور باشد می توان 
انتظار داشــت که ايران بتواند سهم خود را از بازارهای منطقه افزايش 
دهد اما در غير اين صورت همانطور که آمارهای اخير نيز نشــان داده 
با وجود تمام صحبت ها و ظرفيت ها، توان صادراتی کشــور کاهش 
خواهد يافت و از اين رو اصالح سياســت های موجود در اين حوزه 

می تواند به عنوان يک اولويت جدی در دستور کار قرار گيرد.

پ

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران 
جمهوري اسالمي ایران -وزارت نيرو - شرکت آب منطقه اي همدان

شرکت آب منطقه ای استان همدان

مناقصه عمومي یک مرحله اي پروژه انسداد چاه هاي غيرمجاز، کاهش منصوبات چاه هاي مجاز داراي اضافه برداشت و جمع آوري 
موتورپمپ هاي غيرمجاز و بارگيري و حمل ادوات و دستگاه هاي حفاري غير مجاز توقيف شده )در حوزه جغرافيایي استان 

همدان(
شرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعایت بند "ج" ماده )12( قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383  مجلس شوراي 
اسالمي - و آیين نامه اجرایي بند یاد شده, پروژه اي با اطالعات مشروح ذیل را به شرکت هاي ذیصالح که داراي ظرفيت آزاد ارجاع 

کار مي باشند، واگذار نماید.
1-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار  : شرکت آب منطقه اي همدان به نشانی: همدان انتهاي خيابان جهاد نرسيده به ميدان بيمه  

تلفن: 9-38220737)81 98+( و فاکس: 38247993)81 98+(
2- شرح عمليات: پر و مسلوب المنفعه نمودن700  حلقه چاه غير مجاز با عمق کمتر از 25 متر تا عمق بيش از 100 متر بارگيری و 

حمل 150 دستگاه و ادوات حفاری غير مجاز و انتقال به پارکينگ
3- برآورد اوليه کار: 9/236/347/536 ریال بر اساس فهرست بهاي خاص سال 1397

4- مدت اجراي کار: 12 ماه
5- محل اجرا : در سطح استان همدان

6-پایه و رشته مورد نظر: پيمانکاران باید داراي ظرفيت خالي در پایه 5 رشته آب باشند .
7-نوع و مبلغ تضمين: 462/000/000 ریال است که باید به یکي از صورت هاي مشروحه زیر و با رعایت مفاد آیين نامه تضمين 
معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/9/22  همراه با اسناد مناقصه در پارکت »الف« به دستگاه مناقصه گزار 

تسليم و همچنين در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت بارگذاري شود.
الف( واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اي همدان نزد بانک مرکزي جمهوري 

اسالمي ایران 
ب( ضمانتنامه بانکي بنفع کارفرما مطابق با فرمت مندرج در آیين نامه تضمين معامالت دولتي )تصویب نامه شماره 123402/ت 

50659ه مورخ 1394/9/22 هيأت محترم وزیران(
 الزم به ذکر است که چک شخصي ، چک مسافرتي ویا چک پول قابل قبول نميباشد.

مدت اعتبار تضمين هاي فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد 
وعالوه برآن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول در آیين نامه تضمين معامالت دولتي، تنظيم شود .

8- قيمت اسناد و نحوه واریز وجه: واجدین شرایط ميتوانند ضمن واریز مبلغ هفتصد هزار  )700/000( ریال از طریق سامانه ستاد 
الکترونيکي دولت به حساب جاري سيبا به شماره 2175205611005  بانک ملي بنام شرکت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت 

به خرید اسناد اقدام نمایند.
9- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 97/11/14  لغایت پایان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 97/11/17

10-محل دریافت اسناد: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ) ستاد( به ادرس www.setadiran.ir کليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق این سامانه انجام می گيرد 
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونيکي 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
11- تاریخ اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه: آخرین مهلت براي مناقصه گراني که اسناد را دریافت کرده و تمایلي به شرکت 

درمناقصه ندارند حداکثر تا تاریخ 97/11/24 مي باشد.
12- گواهينامه صالحيت پيمانکاري در پاکتي جدا ارائه گردد این پاکتها قبل از بازگشایي پيشنهادات بررسي مي شوند و تنها 

پيشنهادات پيمانکاراني گشوده خواهد شد که داراي گواهينامه معتبر پيمانکاري در رشته مورد نظر باشند
13- تاریخ و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از تکميل اسناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 
97/11/30  اسناد مربوط را تکميل و به شرح ذیل تحویل مي نمایند. محل تحویل نسخه فيزیکي پاکات الف،ب،ج : دبيرخانه 
حراست شرکت آب منطقه اي همدان. ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه پاکات الف ،ب،ج بصورت الکترونيکي در سامانه 

تدارکات الکترونيکي دولت نيز مي باشند.
14- تاریخ بازگشایي پاکات : پيشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 97/12/01 از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي 
دولت(ستاد)در کميسيون مناقصه(سالن شهيد یوسف صنعتي شرکت آب منطقه اي ) بازگشایي و خوانده مي شود و حضور یک 

نفر نماینده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.
15- ضمناً هزینه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

شماره 97/16- الف
 )نوبت اول(

اتــاق  مســتعفی  رئيــس  نايــب   
و  معــادن  و  صنايــع  بازرگانــی، 
گفــت:  همــدان  اســتان  کشــاورزی 
هيأتــی بــرای بررســی تخلفــات رئيــس 
اتــاق همــدان در اســتان حضــور يافتــه 
و پرونــده تخلفــات بــه کميتــه انضباطی 

اتــاق ايــران ارجــاع می شــود.
منوچهــر رضايــی بــا بيــان اينکــه مــوارد 
ــی اســتان  ــاق بازرگان تخلــف رئيــس ات
همــدان در اتــاق ايــران بــه عنــوان 
ــال  ــالح در ح ــيدگی ذی ص ــع رس مرج
رســيدگی اســت، بيــان کــرد: چنــد 
ــزار شــد و  ــران برگ ــاق اي جلســه در ات
ــس  ــور رئي ــا حض ــز ب ــه ني ــک جلس ي
ــه بررســی  ــاق بازرگانــی و شــاکيان ب ات

ــد. ــه ش ــف پرداخت ــايل مختل مس
ــه  ــده ب ــه پرون ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
می شــود  ارســال  انضباطــی  کميتــه 
افــزود: مــا درخواســت کرديــم کــه 
ــی  و  ــور مال ــص در ام ــر متخص دو نف
دو نفــر متخصــص در امــور صــدور 
کارت از اتــاق ايــران در اســتان حاضــر 
ــود را  ــرح می ش ــه مط ــی را ک و تخلفات

ــد. ــی کنن بررس
نايــب رئيــس مســتعفی اتــاق بازرگانــی، 
ــتان  ــاورزی اس ــادن و کش ــع و مع صناي
همــدان بــا بيــان اينکــه اتــاق بازرگانــی 
بســيار بســته اداره می شــود، گفــت: 
سه شــنبه گذشــته هيــأت بررســی اتــاق 
ايــران وارد اســتان شــد و 2 روز در 

ــتند. اســتان حضــور داش
صــدور  متخصصــان  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــد ام ــان دادن ــود پاي ــه کار خ کارت ب
ــان در  ــی همچن ــور مال ــان ام متخصص

ــد. ــور دارن ــتان حض اس
رضايی با بيان اينکه اين هيأت گزارش خود 
را به اتاق ايران اعــالم می کند، افزود: البته 
با خبر شــديم در مدتی که در حال پيگيری 
پرونده هســتيم و تخلفات را مطرح کرديم، 
پس از ساعات کاری افرادی در اتاق حاضر 
و به دســتور رئيس اتاق بازرگانی نواقص 

پرونده را برطرف می کردند.
ــا اشــاره بــه اينکــه بــدون ترديــد  وی ب
ــارس  ــه ف ــت، ب ــات رخ داده اس تخلف
ــران  ــاق اي ــه ات ــوارد ب ــه م ــت: هم گف

ــت. ــده اس ــل ش منتق
نايــب رئيــس مســتعفی اتــاق بازرگانــی، 
ــتان  ــاورزی اس ــادن و کش ــع و مع صناي

ــا وکيــالن فعــاالن  همــدان ادامــه داد: م
ــتيم  ــی هس ــاق بازرگان ــادی در ات اقتص
ــری  ــوارد را پيگي ــل م ــن دلي ــه همي و ب

ــرد. ــم ک خواهي
وی با تأکيد بر اينکه از هفته اول دور جديد 
اتاق تذکرات خــود را به رئيس اتاق منتقل 
کردم، افزود: بارها موارد را مطرح می کرديم 
کــه رئيس اتاق بازرگانی با گفتن »چشــم« 

عبور می کرد اما اجرا نمی کرد.
ــاق  ــس ات ــه رئي ــان اينک ــا بي ــی ب رضاي
خــود  اقدامــات  بــرای  بازرگانــی 
مصوبــه هيــأت رئيســه را نــدارد، گفــت: 
ــاد رخ  ــه ای بســيار زي ــات آيين نام تخلف
ــه  ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن داده کــه ب

ــرای  ــأت رئيســه ب ــه هي نداشــتن مصوب
برخــی از ســفرهای خارجــی اشــاره 

ــرد. ک

نايب رئیس مستعفی اتاق بازرگانی همدان خبر داد

ارسال تخلفات اتاق  بازرگاني 
به کمیته انضباطي

 براساس گزارش مرکز آمار ايران استان همدان 
در کاهش نرخ بيکاری در 9 ماهه امسال آمار تک 
رقمی 7/3 را به دســت آورد و در جايگاه دوم در 

کشور قرار گرفت.
مقايســه نرخ بيکاری اســتان های مختلف آمار 
ارائه شده از ســوی مرکز آمار نشان دهنده بهبود 
وضعيت اشتغال در اســتان همدان است که البته 
برخی مســئوالن اين آمار را قبول داشته و برخی 
نماينــدگان بر روی صحت و ســقم آن صحبت 

دارند و برای آنها اغنا کننده نيست.
آمار و محاسبات نشان می دهد که برای حفظ نرخ 
بيکاری کنونی در کشــور و بدتر نشدن شرايط از 
وضعيت فعلی، بايد ســاليانه به طور متوسط 685 
هزار شغل ايجاد شود که اين خود يکی از باالترين 
رکوردهای اقتصاد ايران از منظر اشــتغال زايی به 
حســاب می آيد. اين درحالی است که در برنامه 
ششم 955 هزار خالص اشتغال ساليانه پيش بينی 
شــده اســت که با توجه به شــرايط بازار کار و 
واقعيات موجود، بسيار دور از واقع به نظر می رسد. 
به ويژه آنکه در سياســت های اشتغالزايی دولت، 
راهبردهای مشــخصی که متضمن تحول در بازار 

کار و ايجاد اشتغال باشد، ديده نمی شود.
با اين حال بررسی وضعيت شاغلين نشان می دهد 
تنها دغدغه مســئوالن کشــور نبايد پرداختن به 
مسائل فوق و ايجاد اشــتغال باشد. زيرا  بررسی 
وضعيت معيشتی شاغلين بازار کار نشان می دهد 
که درحال حاضر جمع کثيری از شاغلين در تأمين 
نيازهای اساســی و حداقل معيشت دچار مشکل 
هســتند. * همدان دومين اســتان کشور در نرخ 

بيکاری است
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان 
گفت: همدان بعد از ســمنان با 7/3 دومين استان 
کشــور در کمترين نرخ بيکاری در مدت 9 ماهه 

سال 97 است.
ســيد احمد توصيفيان بيان کرد: استان همدان 25 
بخش و 73 دهســتان دارد و جمعيتی معادل يک 
ميليون و 738 هزار و 234 نفر دارد که بعد خانوار 

آن نيز 3/2 نفر است.
وی با بيــان اينکه مالير و نهاوند پرجمعيت ترين 
شهرســتان های اســتان اســت گفت: جمعيت 

روســتايی 37 درصد جمعيت اســتان را به خود 
اختصــاص داده که به نســبت جمعيت کشــور 

مناسب است.
توصيفيــان عنوان کــرد: 59 هزار نفر در اســتان 
همدان بيکار هستند که در رده سنی 15 تا 29 سال 
قرار دارند و تعداد جمعيت شاغل در استان 540 
هزار نفر اســت  و تعداد فــارغ التحصيالن بيکار 

همدان نسبت به ميانگين باالتر است.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان 
با بيان اينکه آمار از ســوی مرکز آمار ايران اعالم 
شــده اســت افزود: در مدت 9 ماهه امسال نرخ 
بيکاری اســتان همدان در کشــور 7.3 و در اين 
بخش بعد از اســتان سمنان اســتان دوم در نرخ 

بيکاری هستيم.
توصيفيــان نرخ بيکاری اســتان همدان در فصل 
پاييز را 7/3 اعالم کرد و گفت: اين ميزان در پاييز 
سال گذشته 10/5 بوده ضمن اينکه نرخ مشارکت 
اقتصادی در پاييز سال 96 به ميزان 40.8 بوده که 
امسال به 40/3 رسيده است. کمترين نرخ بيکاری 
در کشور در پاييز امســال به ترتيب به استانهای 
ســمنان، مرکزی و همدان بيشترين نرخ بيکاری 
برای استانهای کرمانشاه، چهار محال و بختياری 

و البرز ثبت شد.
وی با بيان اينکه اســتان همدان با نرخ 6.5 درصد 
دارای کمترين نرخ بيکاری کشــور در تابســتان 
امســال بود، گفت: با اين حال نرخ بيکاری استان 

همدان از 9/7 درصد در تابستان 96 به 6/5 درصد 
در تابستان 97 کاهش يافت.

يک کارشــناس اقتصادی در استان همدان نيز در 
ارتباط بــا آمارهای ارايه شــده و واقعيتی که در 
اســتان همدان شاهد هستيم اظهار داشت: اشتغال 
ايجاد شــده اســت اما اين فرصت های شــغلی 
پاســخگوی افراد بيکار که نيازمند شــغل هستند 
نبوده اســت، برخی افراد به هر شکل ممکن در 
شغل های مختلف که پايدار نيست در حال فعاليت 

هستند.
اين کارشناس اقتصادی در رابطه با شاخص نرخ 
مشارکت اقتصادی نيز عنوان کرد: اکثر جوانان در 
کارهای خدماتی مشــغول به انجام کار هستند که 

نرخ رشد اقتصادی را افزايش می دهد.
* بهره های 18 درصدی تسهيالت بانکی از موانع 

اشتغال است
رئيس سازمان برنامه وبودجه استان همدان با بيان 
اينکه بهره های 14 و 18 درصدی تسهيالت بانکی 
از موانع کاهش بيکاری در کشور است به تسنيم 
گفت: اين رقم مختص استان همدان نيست و بايد 
ســاز و کاری اتخاذ شود تا بهره تمامی تسهيالت 

اشتغالزايی به زير 6 درصد برسد.
سيد اسکندر صيدايی بيان کرد: رتبه استان همدان 
در ارزيابی هــای مرکز آمار ايران در بحث کاهش 
نرخ بيکاری در پاييز 97 رتبه سوم کشور است به 
اين معنی که همدان در زمينه کاهش نرخ بيکاری 

عملکرد مناسبی داشته است.
وی بيان کرد: اين روند در فصول بهار و تابستان 
نيز به گونه يا بود که استان همدان حائز رتبه اول 
تا ســوم در کاهش نرخ بيکاری بود و اين نشان 
دهنــده افزايش فرهنگ کار و تالش در اســتان 
همدان اســت ضمن اينکه فصول تابستان و پاييز 

از فصول پر کار همدان است.
رئيس ســازمان برنامه وبودجه اســتان همدان با 
اشــاره به سفر اخير رئيس مرکز ملی آمار ايران به 
همدان عنوان کرد: محور سفر آقای پويا به همدان 
اشــتغال و بيکاری بود ضمن اينکه در اين ســفر 
اعالم کردند که همدان در بحث جذب تسهيالت 
روستايی و عشايری نيز رتبه نخست کشور را به 

دست آورده است.
صيدايی بيان کرد: مهمترين موضوعی که سبب 
شــد همدان جز 3 رتبه برتر کشــور در کاهش 
نرخ بيکاری شــود فرهنــگ کار بود که در اين 
مدت همراهی مســئوالن، بانک ها و فرمانداران 

را داشتيم.
وی با بيان اينکه نرخ بهره های 14 و 18 درصدی 
تســهيالت بانکی از موانع کاهش بيکاری است 
گفت: تمامی تسهيالت روســتايی و عشايری و 
غيره با بهره های 6 و 7 درصد نيست و برخی 14 
و 18 درصد بهره داشته و اين خاص استان نيست 
بلکه در سراسر کشور اين روند وجود دارد که اگر 
ســاز و کاری وجود داشته باشد تا نرخ بهره تمام 
تسهيالت زير 6 درصد شود گام بزرگی در کاهش 

بيکاری برداشته می شود.
رئيس ســازمان برنامه وبودجه اســتان همدان با 
اشاره به ســخن يکی از نمايندگان مبنی بر اينکه 
آمــار کاهش نرخ بيکاری همــدان را قبول ندارم 
گفت: هر کدام از نمايندگان مجلس جايگاه خود 
را دارند و هر کســی می تواند نقطه نظرات خود 
را داشته باشــد و به نظر من وقتی نقطه مثبتی در 
کشور داريم که حاصل تالش  جمعی است چرا 
منکر آن شــويم در حالی که ايــن آمار از ديدگاه 

مرکز آمار استخراج شده است.
صيدايی با بيان اينکه آمار مرکز آمار ايران رسمی و 
مستند است، گفت: اين آمار از برآيند ده ها شاخص و 

پرسشنامه و فعاليت به وجود آمده است.

متخصصان صدور کارت به کار خود پايان دادند اما 
متخصصان امور مالی همچنان در استان حضور دارند

با خبر شديم در مدتی که 
در حــال پیگیری پرونده 
هســتیم و تخلفــات را 
از  پس  کرديــم،  مطرح 
در  افرادی  کاری  ساعات 
اتاق حاضر و به دســتور 
رئیــس اتــاق بازرگانی 
نواقص پرونده را برطرف 

می کردند

همدان رتبه دوم در نرخ بیکاري
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ــهامی  ــرکت س ــدان ش ــکان هم ــاد اس ــرکت آب ــرات ش ــی تغيي آگه
ــه  ــی 10820058351 ب ــه مل ــت 5792 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 

ــد: ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 20/10/1397 تصميم
 1 - اعضــاء هيئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال بــه شــرح ذیــل انتخاب 
ــای  ــی3874866912 آق ــماره مل ــه ش ــری ب ــعيد عاب ــای س ــدند : آق ش
ــری  ــد عاب ــای محم ــی3873526557 آق ــماره مل ــه ش ــری ب ــی عاب عل
بــه شــماره ملــی3874890295 2 - بازرســان شــرکت بــرای یــک ســال 
مالــی بــه صــورت زیــر انتخــاب شــدند : خانــم زهــرا فيــروزی اعتصــام 
ــوک  ــم مل ــی خان ــازرس اصل ــوان ب ــی3873501007 بعن ــماره مل ــه ش ب
ــی  ــازرس عل ــوان ب ــی3874304248 بعن ــماره مل ــه ش ــدم ب ــت مق ثاب
البــدل اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان همــدان اداره ثبت شــرکت 

هــا و موسســات غيرتجــاری همــدان 
)369048(

آگهي حصر وراثت
آقاي اردشير عروتي نيک دارای شماره شناسنامه  212 به شرح دادخواست کالسه 
111/647/97ش از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شــادروان عباسعلي عروتي نيک به شماره شناســنامه  358 در تاریخ 
91/11/9 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/
متوفيه منحصر است به: 1- متقاضي گواهي حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر پسر 
متوفي 2- رمضانعلي عروتي نيک فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه 196 صادره 
از بهار متولد1342 پسر متوفي 3- محمد عباسي راسخي فرزند عباسعلي به شماره 
شناســنامه 6 صادره از بهار متولد1341 پسر متوفي 4- محرمعلي عباسي نجيب 
فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه 3 صادره از بهار متولد1333 پسر متوفي 5- 
قمررخ اقبالي فرزند مرشد علي  به شماره شناسنامه 245 صادره از بهار متولد1314 
همسر متوفي والغير، اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 771(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139660326009000714 مورخه 96/11/11 هيأت موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي حسن فرهادي 
فرزند اســماعيل به شــماره شناســنامه 2581 صادره از فامنين به شماره ملي 
5029595295 در اعياني شــش دانگ بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير 
ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعي آبي به مســاحت نود و دو هزار و هشتصد و 
ســي و پنج مترمربع و سی و سه صدم مترمربع قسمتي از پالک 99 اصلي واقع در 
بخش پنج همدان اراضي ماماهان خریداري از مالکين رسمي آقایان سيدابوالقاسم 
عقيلي، یعقوب وکيلي، چراغعلي قنبري،محمد اسماعيل وکيلي، عزت اله مينایي، 
بيرامعلي قنبري، علي پاشــا حيدري، تقي رزاقي، حسن نظري، عبداله حسيني و 
علي حســيني محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 311(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/29
رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

آگهي حصر وراثت
آقاي یوســف مينو دارای شماره شناسنامه  4040258568 به شرح دادخواست به 
کالســه 111/654/97ش از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان درویشعلي مينو به شماره شناســنامه  800 در تاریخ 
97/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/
متوفيه منحصر است به: 1-متقاضي گواهي حصروراثت با مشخصات فوق الذکر پسر 
متوفي 2- زهرا مينو فرزند درویشعلي به شماره شناسنامه 4040407857 صادره از 
بهار متولد 1381 دختر متوفي 3- عشرت شفيق فرزند بهمن به شماره شناسنامه 
9504 صادره از بهار متولد 1348 همسر متوفي 4- کوکب کرمي زعيم فرزند عليرضا 
به شماره شناســنامه 3 صادره از بهار متولد 1334 مادر متوفي 5-کمندعلي مينو 
فرزند نصرت ا... به شماره شناسنامه 10 صادره از بهار متولد 1319 پدر متوفي اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کســي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 769(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

وعده جديد برای نقش جهان؛ دربی اصفهان

 وزير ورزش و جوانان در جلسه ويژه حل مشکالت ورزشگاه نقش 
جهان بر ضرورت تکميل ورزشــگاه نقش جهان تاکيد کرد و خواستار 
آماده سازی اين ورزشگاه برای نيم فصل دوم و بازی برگشت سپاهان-

ذوب آهن شد.
به گزارش "ورزش ســه"، در سفر يک روزه مســعود سلطانی فر به 
اســتان اصفهان ، وزير ورزش و جوانان در جلســه ای که با حضور 
عظيميان مديرعامل شــرکت فوالد مبارکه، زهراسعيدی نماينده مردم 

شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اســالمی و عضو هيات رييسه 
فراکسيون ورزش، برانوش نيک بين مدير کل حوزه وزارتی و محمد 
ســلطان حسينی مديرکل ورزشی جوانان اســتان اصفهان در مجتمع 
فوالد مبارکه برگزار شد؛ نســبت به اهميت و ضرورت تکميل طبقه 
دوم ورزشــگاه نقش جهان حداکثر تا شهراورد  اصفهان در نيم فصل 

دوم تاکيد کرد .
کريمی مدير عامل شــرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 
نيز در حاشــيه اين جلســه در گفتگوی اختصاصی به پايگاه خبری 
وزارت ورزش و جوانــان گفت: فاز اول ورزشــگاه نقش جهان به 

عنوان يکی از زيباترين ورزشــگاه های بعد از پيروزی انقالب بهره 
برداری شده و فاز دوم که ظرفيت 35 هزار نََفر را دارد  به دليل بروز 
برخی مشــکالت افتتاح نشــد  که  يک ماه پيش جلسه ای با حضور 
دکتر ســلطانی فر برگزار شد و ايشان دستور رفع مشکالت و تکميل 
پروژه را دادند و بعد از اين دســتور جلســات متعدد ديگری نيز در 
پروژه داشــتيم و  پيمانکاران را فعال کرديم و مقرر شــد  که از زمان 
آغــاز پروژه حداکثر يک ماه طبقه دوم را تکميل کنيم  که تا پايان ماه 
جاری تکميل َمی شــود و پوشش سقف ورزشگاه نيز که انجام نشده 

بود مقرر شــد تا پايان خردادماه به بهره برداری برسد .

خبـر نگاه

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

درخشش کاراته کاران استان 
در مسابقات انتخابی کشور

 رئيس هيأت کاراته شهرستان نهاوند از کسب 13 مدال رنگارنگ 
توسط کاراته کاهای اين شهرستان در مسابقات انتخابی کشوری خبر 

داد.
سعيد علی بخشــی اظهار کرد: خوشبختانه کاراته کاهای نهاوندی در 
رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و اميد روزهای يازدهم و 
دوازدهم بهمن ماه در مســابقات انتخابی کشور در سبک شوتوکان 
برای حضور در مســابقات ژاپن موفق به کسب 13 مدال طال، نقره 
و برنز شــدند.وی با اشــاره به اينکه اين ورزشــکاران با داوری و 
مربی گــری ســيدمرصاد ظفری، موفق به کســب ايــن عناوين در 
استان قم شــدند تصريح کرد: اين مسابقات با حضور نمايندگان و 
ورزشکاران استان های سراسر کشور برگزار شد.رئيس هيأت کاراته 
شهرستان نهاوند با بيان اينکه در اين مسابقات پيام پاهنگ، اميررضا 
ســلگی، مهدی گودرزی، کســری خزايی و علی رئيســی موفق به 
کسب مدال طال شدند خاطرنشان کرد: نويد رحمانی منش، اميرعلی 
ترکاشوند و محمد کيانی نيز موفق به کسب مدال نقره در اين دوره 

از مسابقات شدند.

هزار ورزشکار نهاوندی راهی مسابقات 
مختلف شده اند

 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند از اعزام بيش از 
هزار ورزشکار اين شهرستان به مسابقات مختلف استانی و کشور از 

ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
مهرداد ســعدی نژاد اظهار کرد: روز گذشته بانوان نهاوندی در رشته 
ورزشــی کاراته متشــکل از 80 کاراته کا در رده های سنی مختلف 

جهت حضور در مسابقات استانی اعزام شدند.
وی با بيان اينکه در ســه روز اخير و به مناســبت چهلمين سالگرد 
پيروزی شــکوهمند انقالب اســالمی، با برگزاری مسابقات استانی 
بيش از 150 ورزشــکار نهاوندی به مسابقات اعزام شدند، تصريح 
کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون بيش از هزار نفر ورزشــکار در 
رشــته های مختلف بــا هماهنگی های صورت گرفته با اســتفاده از 

سرويس های دربستی به مسابقات کشوری و استانی اعزام شده اند.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند عنوان کرد: اميدواريم 
ورزشــکارانی هم که اخيرا راهی مسابقات شــدند بتوانند با کسب 
مدال های رنگارنگ و جايگاه نخست بازی ها لوح زرينی بر افتخارات 
شهرستان و اداره ورزش و جوانان نهاوند بيافزايند.سعدی نژاد با بيان 
اينکه ارتقای جايگاه ورزش نهاوند در بين شهرســتان های اســتان، 
حضور گســترده در مسابقات کشــوری، افزايش مدال آوری، ارتقا 
ســطح کيفی و فنی تمرين ها و مســابقات شهرستان و استعداديابی 
و استعدادپروری از مهمترين رويکردهای اجرايی ما بوده و خواهد 
بود، افزود: از تمام ظرفيت های بالقوه ورزش شهرستان برای رشد و 
پيشرفت نخبه ها و استعدادها در مسير قهرمانی استفاده خواهيم کرد.

پادشاهی علی دايی در آسیا 
همچنان ادامه دارد

 با وجود اينکه ســتاره جوان قطری ها رکورد دايی را شکست اما 
اسطوره فوتبال ايران همچنان بهترين گلزن جام ملت های آسيا است.
به گزارش ايســنا، المعز علی ســتاره جوان تيم ملــی فوتبال قطر 
توانســت با گلی که در ديدار فينال برابر ژاپن به ثمر برساند رکورد 

گلزنی علی دايی را بکشند.
ايــن بازيکن جوان قطری ها توانســت در يــک دوره 9 گل به ثمر 
برســاند. پيش از او علی دايی با زدن هشت گل در يک دوره رکورد 

دار بود.
ســايت عربی کوره با تيتر" تخت پادشاهی دايی همچنان استوار 
اســت" نوشــت: دايی با وجود ايــن که سال هاســت از فوتبال 
خداحافظی کرده اما همچنان با اختالف زيادی نســبت به رقيبان 
خود بهترين گلزن جام ملت های آســيا اســت. اين ستاره ايرانی 
در سه دوره جام ملت های آســيا شرکت کرده و توانسته 14 گل 

برساند. ثمر  به 

1

2

3

پیشخوان

دردسری جديد برای 
کريستیانو رونالدو!

 به نظر می رســد که ستاره پرتغالی 
يوونتوس با يک دردسر جديدی مواجه 
شــده که اين بار شــايد منجر به از هم 

پاشيدگی زندگی او بشود.
به گزارش دلو اسپورت، به نظر می رسد 
کــه روزهای بــد کريســتيانو رونالدو 
همچنان ادامه دارد. بعد از متهم شدن به 
تجاوز و فــرار مالياتی و حذف از جام 
حذفی ايتاليا، اين بار ظاهراً ستاره پرتغالی 
يوونتوس مشــکل بــزرگ خانوادگی 

ديگری پيدا کرده است.
همسر کريستيانو رونالدو در آرژانتين به 
سر می برد. او در جشن تولدش انگشتر 
نامزديش را کــه 700 هزار يورو ارزش 
دارد، در دست نداشت. اين باعث شده 
تــا گمانه زنی های زيــادی در اين باره 

بوجود آيد.
کوريره دلو اســپورت در ادامه نوشت 
که نکته جالب اين است که کريستيانو 
رونالدو برای ســالروز تولد همسرش 
در پيامی نوشــت: "به زيباترين زنی که 
خداوند در مســير من قرار داد، تبريک 
می گويم." اما جورجينا جواب اين پيام 
رونالــدو را نداد. اين به خوبی نشــان 
می دهد که رابطه آنها دستخوش تغييراتی 

شده است.

کرمانشاه واسدآباد 
به پلی آف لیگ برتر 
بسکتبال صعود کردند

 تيم های کرمانشــاه و اســدآباد به 
مرحله پلــی آف )حذفــی( ليگ برتر 

بسکتبال جوانان کشور صعود کردند.
رئيــس هيأت بســکتبال همدان گفت: 
دور برگشت ليگ برتر بسکتبال جوانان 
کشــور به ميزبانی شهرســتان اسدآباد 
برگزار شــد و تيم های خانه بسکتبال 
کرمانشاه و هيأت اسدآباد هرکدام با 10 
امتياز و قرار گرفتــن در رده ها ی اول 
و دوم جــدول گروه C ، به دور حذفی 

صعود کردند.
پرويز ريحانی  در گفــت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: مســابقات ليــگ برتر 
جوانان کشور گروه C که از چهارشنبه 
گذشــته به ميزبانی اسدآباد و با شرکت 
تيم های جوانان  اسدآباد، پيشرو اهواز، 
خانه بسکتبال کرمانشــاه و سوپرپايپ 
اينترنشــنال برگزار و جمعه شــب با 

شناخت تيم های برتر پايان يافت.
ريحانی خاطرنشان کرد: اين مسابقات به 
صورت متمرکز و گروهی برگزار شد و 
در نهايت 2 تيم کرمانشــاه و اسدآباد به 

دور بعدی صعود کردند.
رقابت های ليگ برتر بسکتبال کشور در 
هشت گروه برگزار می شود و اسدآباد 
تنها نماينده استان همدان در ليگ جوانان 

و دسته دوم بزرگساالن کشور است.

تاريخ شهرآورد 89 
تغییر نمی کند

 رئيس کميته مســابقات ســازمان 
ليگ فوتبال گفت: با توجه به فشردگی 
مســابقات ليــگ برتــر امــکان تغيير 
تاريخ ديدار برگشــت تيم های فوتبال 
پرســپوليس و اســتقالل در ليگ برتر 

وجود ندارد.
»سعيد فتاحی« با بيان اين مطلب افزود: 
اگر بخواهيم شــهرآورد 89 را به زمان 
ديگری موکول کنيم، عدالت برای ساير 
تيم های ليگ برتری از بين خواهد رفت.

وی اظهار داشت: تقويم مسابقات ليگ 
برتر از 3 ماه قبل از شــروع بازی ها به 
طور رســمی در اختيار باشگاه ها قرار 
گرفت که در اين تقويم برنامه 30 هفته 
ليگ برتر، جام حذفی، سوپرجام باشگاه 
های ايران و ليگ قهرمانان آســيا در آن 

لحاظ شده بود.
رييس کميته مســابقات ســازمان ليگ 
در گفت و گو بــا ايرنا افزود: می دانيم 
که اگر شــهرآورد در ايام نوروز برگزار 
نشود، بهتر است اما براساس قرعه کشی 
انجام شده ديدارهای هفته بيست و سوم 
ليگ برتر که شــهرآورد برگشت نيز در 
آن برگزار می شود، مصادف با روزهای 
هشــتم، نهم و دهم فروردين ماه 1398 
بود.فتاحی دربــاره برگزاری اردوی تيم 
ملی از ابتدای نوروز 98 نيز گفت: اردوی 
تيم ملی از روز اول تا ششم فروردين ماه 
برگزار خواهد شد و بازيکنان ملی پوش 
می توانند بدون هيچ گونه مشــکلی در 
تمرينات تيم های باشگاهی شان حضور 
پيدا کرده و از نظر قانون فيفا نيز مشکلی 

در اين باره وجود ندارد.

دردناک مثل فوتبال
 برای آنها که جمعه شــب فينال جام ملت های آســيا را به تماشا 
نشستند، بيشــتر از آنکه زدن 3 گل توســط عنابی ها به تيم آبی های 
ســامورايی جذاب و يا بيشــتر از اينکه بوســه بازيکنان کشور قطِر 
چندمليتی با مســاحتی کمتر از 12 هزار کيلومترمربع به جام 17 آسيا 
دلچسب باشد، حسرِت دردناک نشات گرفته از نرسيدن تيم محبوبمان 

به فينال، آزاردهنده بود.
قطــر، تيمی که حاال بعد از قهرمانی در جام ملت ها اعتماد به نفســی 
عجيب برای ميزبانی از جام جهانی فوتبال گرفته، شــايد حاال يک تيم 
جذاب باشــد و با اقتدار بر سکوی آســيا تکيه زده باشد، اما تعصب 
کورکورانه هم که داشــته باشــيم برای ما همان تيمی است که در 5 
رويارويی آخر تن به شکست مقابل ايران داده است. از ديدار دوستانه 
قبــل از همين جــام ملت ها بگيريد که آنها را از ميان برداشــتيم تا 2 
پيــروزی در مقدماتی جام جهانــی 2018 که حکم نهايی به بازماندن 
عنابی ها  از ســفر به روســيه داد. قطر برای ما همان تيمی اســت که 
آخرين بار ســال 88 و در يک ديدار دوســتانه با نتيجه ناپلئونی 3 بر 
2 شکســتمان داد و قهرمان جديد آسيا، همان تيمی است که در يک 
دهه اخير باخت های 6 بر يک و 3 بر صفر برابر ايران را تجربه کرده.

اينهــا را نگفتيم که به قول اهالی فوتبــال قهرمانی تيم خوب و قابل 
احترام قطر را لوس کرده باشيم، نه؛ اينها را گفتيم تا برسيم به حسرت 
43 ساله خودمان و موفقيت قابل دسترس در امارات که مفت و مسلم 

از چنگمان پريد.
جمعه شــب اگر ايران حريف قطر در فينال جام ملت های آسيا بود، 
به خاطر همين اختالف ما با عنابی ها شايد اتفاقات ديگری در ابوظبی 
رخ می داد، اما حسرت تنها چيزی بود که بايد با آن کنار می آمديم. ما 
به ژاپن بد باختيم و ژاپن به قطر! قطر همان کاری را با ســامورايی ها 
کرد که آنها با ما! و اين يعنی فوتباِل غيرقابل پيش بينی، دوست داشتنی 

و البته "آزاردهنده" اين روزها برای ما و ژاپنی ها.
آن اتفــاق و صحنه تلخ گل اول ژاپن به ايــران و آن پنالتی زجرآور 
که آب پاکی را روی دســت آريايی ها ريخت، تمام روياهای ما برابر 
ژاپنی ها را بر باد داد، اما بيراه نيست اگر بگوئيم اين تيم ملی ای که در 
امارات ديديم تمامی رقبا را از ميان برمی داشــت، حتی قطر قهرمان را 
و مگر به ژاپن قافيه را می باخت که بايد آن اتفاقات تلخ رخ می داد تا 
بدترين نتيجه تيم ملی ظرف چند سال اخير، حکم به خداحافطی ما با 

جام بدهد و در فينال فقط افسوس بخوريم و افسوس!
و حکايت فوتبال همان روزهای تلخ و شــيرينی است که در امارات به 
تماشــا نشستيم. ژاپنی که چند شــب پيش ايران را از ميان برداشته بود، 
بالفاصله و به طرزی مشابه برابر قطر مجازات شد. فوتبال يک روز با تو 
خواهد بود و يک روز بر عليه تو. يک روز بايد پيروز باشی و بشکن بزنی 

و روز ديگر مجبوری زانوی غم بغل کنی و افسوس بخوری.

محرومیت 4 ساله فرنگی کار تیم ملی 
به علت دوپینگ

 سيد مصطفی صالحی زاده فرنگی کار وزن 97 کيلوگرم تيم ملی 
به علت دوپينگ به مدت 4 ســال از حضور در کليه ميادين کشتی 
محروم شد. فدراسيون کشتی ايران نيز به پرداخت 20 هزار فرانک 

سوئيس محکوم شد.
به گزارش ايســنا، ســيد مصطفی صالحی زاده فرنگی کار وزن 97 
کيلوگرم تيم ملی کشتی فرنگی و دارنده مدال های طالی جوانان آسيا 
2013 و طالی بزرگســاالن آسيا 2017 به علت دوپينگ در جريان 
رقابت های قهرمانی آســيا 2018 که در بيشکک پايتخت قرقيزستان 
برگزار شــد به مدال طالی آســيا رســيد اما پس از انجام آزمايش 
دوپينگ توسط مأموران آژانس بين المللی مبارزه با دوپينگ )وادا( به 
علت مصرف ماده ممنوعه اســتانوزولول به 4 سال محروميت از 17 

 هواداران فوتبال در آســيا از به کارگيری ارديبهشت 97 لغايت 16 ارديبهشت 1401 محکوم شد. 
VAR در مســابقات جام ملت های آســيا 

ناراضی هستند.
 روز جمعه دو تيم قطــر و ژاپن در فينال 
جام ملت های آســيا به مصــاف يکديگر 
رفتند. بازی با نتيجــه 2-1 به نفع قطر در 
جريــان بود و در دقيقــه 80، ژاپن با تمام 
قــوا در حال فشــار آوردن به حريف بود. 
روی يکی از ضد حمــالت، قطر صاحب 
يک ضربه کرنر شــد و روی ارسال، ضربه 
ســر بازيکن قطری با دســت مايا يوشيدا 
برخــورد کرد. داور در ابتــدا پنالتی اعالم 
 ،VAR نکرد ولی با بررسی صحنه توسط
پنالتی  ايرماتوف ازبکستانی رای به  روشن 
داد. اکرم عفيف پشــت ضربه پنالتی ايستاد 
و آن را به گل تبديل کرد تا بازی 3-1 شود 

و اميدهای ژاپن از بين برود.
هواداران از بابــت اين تصميم ابراز ناراحتی 
 ،VAR کرده اند زيــرا معتقدند که بــدون
داور پنالتــی اعالم نمی کرد و هيجان بازی به 
اين شــدت دچار افت نمی شد. در حقيقت 
انها معتقدند که 10 دقيقه پايانی بازی با اين 
تصميم که به کمک VAR گرفته شد، کامال 

بی هيجان پيگيری شد.
 VAR ":فرخان ياســين در توئيتر نوشــت
يک ابزار بررسی صحنه هاست ولی داورها 
بايد بــازی را درک کنند. اشــتباهی رخ داد 
ولی قصدی در کار بازيکن نبود. شــما بايد 
در جهــت فوتبال فکر کنيــد و به اين دقت 
داشــته باشــيد که اين پنالتی به نفع فوتبال 

خواهد بود يا نه."ســوبوم در توئيتر نوشت:" 
البته برای ژاپــن ناراحتم ولی ناراحت کننده 
ترين موضوع، VAR بود. يوشيدا اشتباه کرد 
ولی داور هم بايد تصميم ديگری می گرفت. 
در هر صورت به قطر برای قهرمانی تبريک 
می گويم."ساچين در اين رابطه نوشت:" اين 
بدترين تصميم VAR بود که تا به حال داده 
ام. داور تمــام اميدهای ژاپن را کشــت. آنها 

خيلی بدشانس هستند."
يوشــيدا در طول جام ملت ها عملکرد بسيار 
خوبی داشــت ولی نتوانست از VAR بهره 
کافی ببرد. پيش از جام ملت های آســيا، جام 
جهانی نيز با VAR به سمت ديگری رفت. 
در بــازی فينال، وقتی بــازی 1-1 بود، داور 
به کمک VAR يک پنالتی به نفع فرانســه 
گرفت. بازی 2-1 شــد و اين گل به فرانسه 
کمک کرد گل های بيشتری بزند و در نهايت 
4-2 پيروز شــد. خيلی هــا معتقدند که اگر 
VAR نبود، شايد کرواسی بهتر بازی می کرد 

و نيمه دوم را کامال نمی باخت.
 VAR ":ميس د پنی در اين رابطه نوشــت
برای حداقل کردن اشتباهات است ولی تمام 
آنچه ما ديده ايم اين اســت که از تيم برنده 
برای حفظ برتــری اش حمايت کند. اتفاقی 
که در جام جهانی افتاد، اينجا هم تکرار شد. 
داورها بايد به خاطر اين تصميمات شرمسار 

باشند."
آلفی رابی نيز نوشــت:" بازی فينال عالی بود 
تا وقتی که داور تصميم گرفت سوت بزند و 
VAR اعــالم کند. بيش از 20 ميليون نفر از 
تلويزيون ها در حال تماشای بازی بودند و به 

نظرم هند نبود."
کازونيس نيز در اين رابطه نوشت:" نگاه کنيد، 
به نظر می رسد سه داور VAR در حال بحث 
کردن با هم هســتند که با داور درباره پنالتی 
اطالع بدهند يا نه.  فوتبال ديگر خيلی خيلی 
کمتر احساسی شده است. VAR فوتبال را 

در مسيری نادرست قرار داده است."

اين بدترين تصمیم داوری تاريخ بود!

VAR اعتراض شديد ژاپن به ايرماتوف و

 سرپرست هيأت کشــتی همدان گفت: 
ليال سياهوشــی کشــتی گير اهل شهرستان 
نهاوند در مســابقات کشتی کالسيک بانوان 

کشور به مدال طال دست يافت.
رامين درويشی در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشــت: دومين دوره رقابت های کشــتی 
کالسيک بانوان قهرمانی کشور گراميداشت 
دهه مبارک فجر در خانه کشــتی محمد بناء 

مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
وی اضافه کرد: در اين رقابت ها و در وزن 
50 کيلوگرم ليال سياهوشــی از تيم منتخب 
همدان با غلبه بر پگاه سناور از استان مرکزی 

به مقام قهرمانی رسيد.
درويشی بيان کرد: همدان در اين رقابت ها 
با 41 امتياز در رده پنجم تيمی مسابقات قرار 

گرفت.
سرپرســت هيأت کشتی همدان خاطرنشان 
کرد: ليال سياهوشــی در وزن 50 کيلوگرم، 
عطيه کامرانــی در وزن 55 کيلوگرم، حانيه 
کوليوند در وزن 60 کيلوگرم، سولماز لطفی 
در وزن 65 کيلوگرم، حديث سيف و زهرا 
لطفی در وزن 75 کيلوگرم نفرات اعزامی به 

اين مسابقات بودند.
وی نتايج کسب شده را مطلوب ندانست و 
گفت: انتظار ما از کشتی بانوان بيش از اين 

بود چرا که تيمی آماده و باتجربه داشتيم.
نائب ريیس  آور آســیايی   مدال 

کشتی بانوان شد
سرپرســت هيأت کشتی اســتان همدان در 
حکمی صبا کرمعلی از قهرمانان آســيايی و 

ملی را به عنــوان نائب رييس جديد هيأت 
کشتی استان همدان منصوب کرد.

راميــن درويشــی افــزود: از آنجا که 
مريــم علی بخشــی نائب رييــس قبلی 
ســاکن  همدان  اســتان  کشــتی  هيأت 
تهران شــده و در اين مدت نيز فرصت 
رســيدگی الزم را به امور کشتی بانوان 
ورزشکاران  از  کرمعلی  صبا  نداشــت، 

قهرمان اســتان همدان را در اين سمت 
کرديم. منصوب 

وی اضافــه کرد: صبا کرمعلی از اين پس به 
عنوان نايب رييس بانوان هيأت کشتی استان 
فعاليت خود را به طور رسمی آغاز می کند.

نائب رييس جديد کشــتی بانــوان همدان 
از قهرمانان ارزنده ملی و آســيايی و دارای 

کارشناسی تربيت بدنی است.

بانوی کشتی گیر همدانی 
طالیی شد

قهرمانان کراس فیت بانوان همدانی معرفی شدند
 رئيس کميته کراس فيت هيأت ورزش 
های همگانی همدان گفت: قهرمانان کراس 
فيت بانوان همدان انتخابی تيم استان اعزامی 
به مســابقات کشوری با برگزاری يک دوره 

مسابقه معرفی شدند.
مصطفی قزاقی در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: در اين پيکارها 30 بانوی ورزشکار 
همدانی در پايگاه ورزش های قهرمانی اين 
استان باهم رقابت کردند و 2 تيم منتخب با 

نظر کميته فنی برگزيده شدند.
وی اضافه کرد: شهره غياسوند، ليال اسماعيل 
بيگی، اعظم لشگری، شکيبا رحمت آبادی و 
نسرين ملکی تيم برتر اين دوره از مسابقات 

شناخته شدند.
قزاقی خاطرنشــان کــرد: همچنين تيم ب 
استان همدان متشکل از سارا قنبری، سعيده 
جعفــری، مريم رضايی، شــقايق روحيان، 

سمانه رضايی و آيدا ربيعی معرفی شدند.

رييس کميته کراس فيت هيأت ورزش های 
همگانی همدان خاطرنشان کرد: برترين های 
اين رقابت ها قرار است نهم اسفندماه امسال 

به مسابقات کشوری اعزام شوند.
کــراس فيت هم اکنون از رشــته های زير 

مجموعه آمادگی جسمانی است.
کراس فيت به عنــوان عصاره ورزش های 
مادر اين روزها از استقبال بسيار خوب بين 

جوانان ورزشکار برخوردار است. 
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بیمه هنرمندان و صنعتگران صنايع دستی 
از سر گرفته شد

 تخصيص اعتبار الزم برای بيمه هنرمندان صنايع دســتی در دستور 
کار قــرار گرفت و تامين منابع مالی آن به خزانه داری کشــور ابالغ و 
اعتبار مورد نظر برای پرداخت به سازمان تامين اجتماعی در نظر گرفته 
شد.  به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان ميراث 
فرهنگی ، صنايع دستی و گردشــگری ، از سال 90 که بيمه هنرمندان 
به داليل مختلف با مشکالت زيادی روبرو و بعد متوقف شد، يکی از 
اصلی ترين نيازهای اين قشــر که در هر مراسم و ديداری با مسئوالن 

مطرح می شد، بيمه بود.
ســازمان ميراث فرهنگی از سال 97 مدل پيگيری بيمه را تغيير داد  در 
مرحله اول تفاهم نامه ای با صندوق توسعه روستايی و عشايری برای 
بيمه هنرمندان و صنعتگران روســتايی منعقد شد، با امضای اين تفاهم 
نامه تاکنون بســياری از هنرمندان روســتايی با مراجعه به مراکز بيمه 

توانستند از اين امکان استفاده کنند.
معاونــت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه و بودجه از 
کارگاههای صنايع دســتی اللجين بازديد داشتند و بر اهميت و زوايای 
مختلف اين حوزه واقف شدند، پس از پيگيری ها دو گزارش از سوی 
معاونت صنايع دستی و هنرهای سنتی و معاونت امور علمی، فرهنگی 
و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تهيه و به معاونت برنامه ريزی اين 
ســازمان ارسال شد و طی جلسات و پيگيری های متعددی که در اين 
معاونت انجام شــد، تخصيص الزم برای اين حوزه گرفته شد. پس از 
آن؛ تامين منابع مالی اين مهم به خزانه داری کل کشــور ابالغ و اعتبار 

مورد نظر برای پرداخت به سازمان تامين اجتماعی در نظر گرفته شد.
يک کارشــناس فرهنگی معتقد اســت: قاعدتا بايد دانست زمانی که 
هنرمندان خــود را وقف آثار هنری می کنند، بايد متوليان امر که در هر 
دوره ای از هنر او بهره می برند، برای او فکری کرده و شرايطی را فراهم 
کنند که حداقل در حوزه  بيمه های اجتماعی  و تأمين  اجتماعی مشکالتی 

نداشته باشند.
محبوبه ســادات خادمی-کارشناسی ارشــد برنامه ريزی فرهنگی- در 
مقاله خود با عنوان »آســيب شناســی و ارائه مدل مديريت ريســک 
بيمه هنرمندان در راســتای تدوين راهکارهای اصالحی« آورده است:  
نماد اصلی  هر کشــور، فرهنگ و هنر آن مرز و بوم است به طوری که 
کشــورها و مردمانش با آثار هنری  و تمايزهای ادراکی شان مورد تمايز 
قرار می گيرند. از آن جا که اعتالی هنر اصيل ايرانی و رشــد خالقيت  
هنرمنــدان، تاثير عميقی در بازنگری ســاختار و فعاليت های فرهنگی 
جامعه چه در داخل و خارج از کشور دارد، می توان گفت که هنر نوعی 
ابزار ارتباطی بين افراد تلقی می شود. بنابراين گسترش و ارتقاء وضعيت 
توليد و عرضه آثار هنری و ايجاد ارتباط با هنرمندان، زمينه ی توســعه 
فرهنگی و اقتصادی کشــور را فراهم می ســازد )اسپارک و جووايت، 
2012(. بدين منظور الزم است که هنرمندان افرادی مولد باشند، چرا که  

اين افراد جزو قشر تاثيرگذار بر جامعه و مردم هستند.
يکی از راه ها و راهبردهايی که می تواند ريسک های ياد شده را کاهش داده 
و شــرايط امنی را به وجود آورد بيمه اســت )کرمر و رودر، 2017(. بيمه 
با ارزش بخشــيدن به حضور پررنگ هنرمند و آثار هنری وی و پذيرش 
ريسک های احتمالی اثر، می تواند سهم بسيار موثری در ارتقای فرهنگ و 
هنر و اقتصاد ملی بگذارد )رابرتسون، 2016(. بيمه اطمينان خاطر و اعتمادی 
برای هنرمندان تلقی شود و نقطه ی اتکايی شود برای افزايش خالقيت و 

انگيزش آنها در ادامه و پيگيری فعاليت های حرفه ای آنان.
بيمــه يکی از مهم ترين ابزارهای توســعه اســت که توجــه به آن در 
بخش های مختلــف تجاری، خدماتــی و اقتصادی ضروری اســت 
)پرادهان، آروين و نورمن، 2015(. فرد يا سازمانی را نمی توان يافت که 
بدور از مخاطره باشد. همواره خطراتی وجود دارند که موجوديت فرد 
يا ســازمان را تهديد می کنند. برای جلوگيری از اثرات نامطلوب ناشی 
از وجود ريســک، تامين امنيت خاطر و آرامش برای انجام فعاليت های 
حرفه ای ضروری اســت و اين نقشی است که بيمه به انجام می رساند 
)چئويــی و يانگ، 2011(.  هنگام باز انديشــی درباره صنعت بيمه به 
منظور همگام شدن با تحوالت پيش رو، در می يابيم که تغيير و توجه 
به حرفه های پر ريســک امری اجتناب ناپذير برای بيمه به شــمار می 
روند )دسيالس و ساکو، 2013(. با اين حال بررسی ها و مطالعات نشان 
می دهد که در صنعت بيمه، برخی از مشاغل و حرفه ها ناديده انگاشته 

شده اند )گناتزی و موسر، 2012(.
زمانی  که در مــورد بيمه اتومبيل يا زندگــی صحبت می کنيم واکنش 
مســاعد و مثبتی در ذهن افراد در اين خصوص  ايجاد می شود، اما در 
رابطه با بيمه هنر اين چنين نيســت. اين در حالی است که مسئله بيمه 
به ويژه برای هنرمندان بســيار جايگاه ويژه ای دارد چرا که اين افراد از 
ثبات شغلی و حقوقی مکفی برخوردار نيستند برخی از اين افراد کارها 
و برنامه های بســيار مهمی را بر عهــده گرفته اند، ولی در يک مقطعی 
هــم کامال بيکار بوده و در مضيقه ی مالــی قرار می گيرند و مخصوصا 
کســانی که  قديمی تر و پيشکسوت هستند بيشتر در معرض آسيب های 

حرفه ای هستند )اشرفی، 1389(.

»شب آفتابی« در همدان
 انيميشن »شب آفتابی« در همدان اکران می شود.

انيميشــن »شب آفتابی« از بخش ســيمرغ و پروانه 
های سی و هفتمين جشــنواره فيلم فجر، در سينما 
قدس همدان اکران می شــود. کارگردان و تدوينگر 
اين انيميشن ســيد علی مدنی است، نويسندگی آن 
را يونس لطفی بر عهده دارد و اين انيميشــن با تهيه 

کنندگی زهرا مشتاق توليد شده است.
در خالصه اين انيميشــن آمده: »صندوقچه  قصه گو 
که عامل آرامش و نظم شــهر است توسط شغال ها 
از سرزمين همســايه ربوده می شود. خورشيد جای 
ماه را می گيرد. شــب از ميان می رود و نظم شهر به 
هم می ريــزد. چند کودک به طور اتفاقی وارد ماجرا 
می شوند و به کارآگاه برای بازگرداندن صندوقچه به 

شهر ياری می رسانند.«
آزاده مدنی مدير هنری و طراح صحنه، الهام باجالن 
طراح شــخصيت، لباس و گرافيســت، سيد عادل 
مدنی کارگردانی فنی، آرمين رهبر موسيقی و اشکان 
صادقی مدير دوبالژ از ديگر عوامل انيميشــن شب 

آفتابی هستند.

درخواست سازمان عفو بین الملل 
از سايت های جهانی رزرو هتل

 سازمان عفو بين الملل از معروف ترين سايت های 
رزرو هتل و اماکن اقامتی خواســت شــهرک های 
صهيونيست نشــين را از ســايت ها حذف کنند. به 
گزارش »آسوشــيتدپرس«، اين سازمان در گزارشی 
تحت عنوان »مقصد: اشغال« اعالم کرد سايت هايی 
که مخصوص کرايه مکان های اقامتی هســتند مانند 
اير بــی ان بی، بوکينگ دات کام، اکســپيديا و تريپ 
ادوايــزر، گردشــگری را به ســمت شــهرک های 
يهودی نشــين ســوق می دهند که بخش زيادی از 
جهــان آنها را غير قانونی می داننــد. »اير بی ان بی« 
نوامبر گذشــته اعالم کرد شهرک های کرانه باختری 
را از فهرســت خود خارج خواهد کرد اما هنوز آن 
را اجرا نکرده اســت. اين شرکت می گويد در حال 
تعيين مرزهای مشخصی برای مناطق در نظر گرفته 
در اين سياســت است. عفو بين الملل از اين شرکت 
خواســت فورا اين ممنوعيت را اجرا کند و آن را تا 
شــرق بيت المقدس ادامه دهد؛ منطقه ای که اسرائيل 

در جنگ 1967 به همراه کرانه باختری اشغال کرد.

مقايسه درآمد گردشگری
 قبل و بعد از انقالب

 رئيس ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشــگری کشــور در يک برنامه راديويی گفت: 
»مجموع درآمد گردشگری کشور از يک ميليارد دالر 

در قبل از انقالب به 8 ميليارد دالر رسيده است.«
علی اصغر مونســان افزود: »قبل از پيروزی انقالب 
اسالمی، 450 هزار گردشگر ورودی به کشور داشتيم 
که خوشــبختانه در حال حاضر شاهد افزايش ورود 
گردشگران هســتيم؛ به گونه ای که در 9 ماه امسال، 
بيــش از 6 ميليون گردشــگر خارجــی وارد ايران 
شدند.« معاون رئيس جمهوری خاطرنشان کرد: »قبل 
از انقالب تنها 263 هتل و 28 هتل آپارتمان داشتيم 
که در حال حاضر و با گذشــت 40 سال از پيروزی 
انقالب اسالمی، شاهد فعاليت 1200 هتل در کشور 
هستيم. 158 هتل چهار و پنج ستاره در کشور داريم 
که بر اساس هدف گذاری ها تا پايان دولت دوازدهم 
اين تعداد بايد به عدد 280 هتل برســد.«وی يادآور 
شد: »قبل از انقالب تنها 22 دفتر خدمات مسافرتی 
و جهانگردی داشــتيم اما در حال حاضر 4700 دفتر 
فعال اســت. ضمن اينکه پيــش از انقالب تنها 40 
راهنمای گردشگری داشــتيم در حال حاضر شاهد 
فعاليــت 11 هزار و 600 راهنمای گردشــگری در 

کشور هستيم.«

کپسول فضايی بوئینگ ماه آينده پرتاب می شود
 بوئينگ آماده اســت پرتاب آزمايشی کپسول فضايی »استارالينر« را 
به ايستگاه فضايی بين المللی در ماه مارس انجام دهد. اين پرتاب بدون 
سرنشين انجام می شود. به گزارش اسپيس، بويينگ آماده است ماه آينده 
)مارس( نخستين کپسول فضايی خود را به ايستگاه فضايی بين المللی 
پرتاب کند.قرار است کپسول Starliner 100-CST بويينگ نخستين 
پرواز خود را بدون فضانوردان انجام دهد. کپســول مذکور به ايســتگاه 
فضايی بين المللی پرتاب می شود و پس از آنکه به طور رباتيک در کنار 
آزمايشگاه فضايی پهلو گرفت، به وسيله يک چتر نجات در ايالت تگزاس 
فرود می آيد.  »ماری بث ديويس« سخنگوی بوئينگ در اين باره می گويد: 
اگر اين پرواز طبق برنامه ريزی انجام شود، بوئينگ آماده است تا کپسول را 
در ماه آگوست برای نخستين بار همراه فضانوردان به آسمان پرتاب کند.

دوچرخه بادبانی هم از راه رسید
 تا به حال از روش های مختلفی برای افزايش ســرعت دوچرخه 
ها استفاده شده، اما نصب بادبان بر روی آنها به منظور ارتقای قابليت 

های اين وسيله نقليه ساده بی سابقه بوده است. 
به گزارش نيواطلس، جرج پاندو يک مهندس نرم افزار اســت که می 
گويد با نصب بادبان در انتهای بدنه دوچرخه ها می توان از انرژی باد 

برای افزايش سرعت آنها استفاده کرد. 
وی بــا همکاری ناتــان رز که مهنــدس مکانيک اســت دوچرخه 
CycleWing را توليد کرده است. وی می گويد البته اين دوچرخه 
در شهرهای شــلوغ و در ترافيک سنگين کارآيی خاصی ندارد، ولی 
در محيــط های آزاد و زمين های باز می توان از آن به منظور حرکت 

سريع تر بهره گرفت. 

اين ربات فکر می کند!
 محققان رباتی ســاخته اند که می توانــد فکر کند و بدون برنامه 

ريزی از پيش تعيين شده و با تمرين فعاليت هايی انجام دهد.
به گزارش تلگراف،  مهندسان دانشگاه کلمبيا ادعا می کنند يک بازوی 
مکانيکی ساخته اند که بدون برنامه ريزی وهيچ گونه دستوری به طور 
خودکار فعاليت هايی را انجام داده است. به گفته محققان اين نخستين 
باری اســت که يک ربات با قابليت »تصور کردن خود« ساخته شده 
اســت و با کمک اين قابليت می تواند هدف خود را دريابد و راهی 
برای انجام آن بيابد.  تا به امروز محققان نتوانســته بودند ماشين هايی 
بســازند که مانند انسان هوش خود را توســعه دهند. به هرحال اين 
بازوی رباتيک هيچ گونه برنامه ای درباره فيزيک، هندســه يا موتور 

ديناميک نداشت.

نوشابه های طبیعی گیاهی تولید شد
 محققان در يک شــرکت دانش بنيان موفق به توليد نوشابه های 
گازدار از مواد اوليه طبيعی و گياهی شدند. مهدی اخباری مدير فروش 
شرکت توليد کننده نوشابه های گياهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: در اين شرکت دانش بنيان موفق شديم نخستين نوشابه کامال 
طبيعی و بدون هر گونه مواد نگهدارنده را به توليد برسانيم. وی افزود: 
اين نوشابه فاقد رنگ مصنوعی بوده و عاری از مواد تثبيت کننده مانند 
اســيد سيتريک يا اسيد استيک است. اين نوشابه، »اسيديته« مورد نياز 
خــود را از طريق عصاره کامال طبيعی ليمو ترش تأمين کرده اســت. 
اخباری با بيان اينکه اين نوشابه ترکيبی از اسيدهای مضر اما خوشمزه 
و رايج نيست، خاطر نشــان کرد: اين نوشابه عصاره طبيعت است و 

هيچ ماده مصنوعی و غيرطبيعی ندارد.

يک موشک از روی کشتی خودران به آسمان 
پرتاب شد

 محققان چينی برای نخستين بار از روی يک کشتی خودران )با قابليت 
زيردريايی شدن( يک موشک مخصوص برای تحقيقات آب وهوايی به 
آسمان پرتاب کردند. به گزارش ديلی ميل، دانشمندان چينی برای نخستين 
بار از يک کشتی خودران با قابليت زير دريايی شدن، يک موشک رصد 
آب وهوا را به فضا فرستادند. اين ابزار برای انجام تحقيقات آب وهوايی به 
آسمان فرستاده شده است.موشک به کار رفته در اين ماموريت مخصوص 
است و Rocketsonde نام دارد که ابزارهايی برای مشاهدات آب و 
هوايی را به آسمان می برد. اين ابزارها می توانند به ارتفاعی باالتر از ارتفاع  
بالن های هواشناسی بروند اما از آنجا که برای ارسال آنها به فضا، به مقر 

پرتاب نياز است، از خشکی به آسمان ارسال می شوند.

عکس: مهر

 آينده جهان در گرو تســهيل ارتباط مســتقيم 
شهرها و استان ها با شبکه های جهانی برای حضور 
هر چه موثرتر در عرصه های بين الملی است و راه 
افتادن  شورای راهبردی کميسيون ملی يونسکو-

ايران در يزد اين مهم را محقق کرده است  .
اين نهاد به عنوان يک تشــکل کوچک اما قدرتمند 
خواهد توانســت  فعاليت های مرتبط با يونســکو 
که منتج به توســعه شهر و اســتان محل استقرار 
نمايندگــی می شــود را به عنوان الگويی مناســب 
جهت تعميم به ديگر شهرها و استان ها به کار گيرد. 
دفاتر نمايندگی عامل موثری در توســعه شــهری 
از نگاه مســئوالن اســت ، و به واقع ،  اين دفاتر 
به درســتی می توانند در پايش مناســب ثروت ها، 
دارايی های معنوی، طبيعــی، اجتماعی، تاريخی و 
فرهنگی مفيد واقع شــوند که در ايــن ميان دفتر 
نمايندگــی يزد با اقــدام به موقع يــزدی ها اين 
فرصت را برايشان فراهم کرد در حالی که اين مهم 
خواســت همدان بود و می توانست دستاوردی از 
سال 2018 و رويدادهای گردشگری برای همدان 

باشد اما به فراموشی سپرده شد.
 حاال حضور نخبگان و مشــاهير يزد در اين شورا 
فرصت مغتنمی برای بررســی مســائل و مباحث 
مرتبط با يونســکو و اســتفاده کارآمد اســتان از 
فرصت های جهانی خواهد بــود . درواقع در اين 
شورا، فرصت ها پايش شــده و در جهت صيانت 
از ثبت جهانی شــهر يزد از اين پس به کار گرفته 
خواهد شــد فرصتی که اگر نصيب همدان ميشد 
می توانست استان را به جايگاه اصلی خود بر ساند 
  همدان می توانســت محل راه اندازی شــورای 
راهبردی کميسيون ملی يونســکو-ايران باشد اما 
يزدی هــا اين امتياز را به خــود اختصاص دادند 
اين خبــر را در روزهای اخير انعــکاس داديم و 
موجب افسوس دوستداران فرهنگ و گردشگری 
در استان شــد ؛  در چرايی رقم خوردن اين مهم 
،  نگاه به داليل ايجاد شــورای راهبردی کميسيون 
ملی يونسکو-ايران در يزد از زبان معاون مطالعاتی 
کميسيون ملی يونسکو ـ ايران تامل برانگيز است . 
بهمــن نامور مطلق در گفتگو با رســانه ها گفته 
اســت ؛  راه اندازی و گشــايش دفتر نمايندگی 
يزد، نخســتين قدم در راســتای استفاده درست 
از ظرفيت های بالقوه اســتان ها در جهت تحقق 
اهداف سازمان جهانی يونسکو است که در اين 

ميان شــهر يزد با ثبت در فهرست ميراث جهانی 
يونســکو به عنوان نخستين شــهر تاريخی ايران 
و بيســت ودومين اثــر تاريخی کشــور، الگويی 
مناسب برای نخســتين دفتر نمايندگی کميسيون 

ايران بود ملی يونسکو- 
بهمن نامــور مطلق، معــاون مطالعاتــی و مدير 
گــروه فرهنگ و هنر کميســيون ملی يونســکو- 
ايران، درباره گشــايش دفتر نمايندگی کميســيون 
ملی يونســکو ايــران در يزد، اظهار کرده اســت 
:  خوشــبختانه در اين شهر اشــتياق زيادی برای 
ِنظر  بهره مندی از ظرفيت های مهم فرهنگی و جلب 
سرمايه گذاران برای توسعه بيشتر شهری و جذب 

توريست فرهنگی وجود دارد.
معاون مطالعاتی کميسيون ملی يونسکو- ايران در 
ادامه افزود: طی جلسات متعددی که با نمايندگان 
دولت، استانداری و شهرداری يزد و همچنين امام 
جمعه اين شهر داشــتيم، متوجه شديم که عالقه، 
اراده و يــک آگاهی ِجمعــی در اين اســتان برای 
گشايش نخســتين دفتر نمايندگی کميسيون ملی 
يونســکو- ايران وجــود دارد و همين امر يکی از 

مولفه های کليدی در تحقق اين مهم شد. 

وی پــس از تاکيــد بر وحدت اســتانی در زمينه 
گشايش اين دفتر، به ديدار دبيرکل کميسيون ملی 
يونســکو- ايران با امام جمعه اين استان هم اشاره 
کرد و گفت: حجت اهلل ايوبی، دبيرکل کميســيون 
ملی يونســکو- ايــران درباره خــروج آمريکا و 
اسرائيل از يونسکو که نشان از سالمت اين سازمان 
و سياسی نبودن آن دارد، توضيحاتی به امام جمعه 

اين شهر، ارائه داد.
همچنيــن زمينه فعاليــت در گروه های تخصصی 
کميســيون ملی را برای ايشان تشــريح کرد و در 
ادامه امــام جمعه نيز در راســتای بهبود عملکرد 
کميســيون ملی يونســکو- ايران در جهت تحقق 
منافع ملی به دبير کل اين کميســيون پيشــنهاداتی 

را ارائه کرد.
وی بــا اشــاره به ايــن موضوع که تاکنــون تنها 
کميســيون ملی يونســکو- ايران مستقر در تهران 
به عنــوان يــک رابط و يــک واســطه محکم با 
شبکه های جهانی يونسکو بود، گفت: ما اميدواريم 
که راه اندازی دفاتر نمايندگی اســتان ها زمينه ساز 
توضيع عادالنه ظرفيت ها جهت حضور موفق ايران 
در عرصه های جهانی باشد. چراکه آينده جهان در 

گرو تســهيل ارتباط مستقيم شــهرها و استان ها با 
شــبکه های جهانی و بهره گيــری از فرصت های 
جهانی برای حضور هر چه موثرتر در عرصه های 

بين المللی است.
نامور مطلــق از راه انــدازی شــورای راهبردی، 
شورای علمی و شورای اجرايی در دفتر نمايندگی 
کميسيون ملی يونســکو- ايران در يزد خبر داد و 
گفت: در شورای راهبردی اين نمايندگی، استاندار 
يزد به عنوان شخصيت حقوقی، رياست اين شورا 
را بــر عهده دارد و دبيری اين شــورا نيز بر عهده 
شهرداری است. علی اصغر سمساريزدی از نخبگان 
و انديشــمندان يزد نيز به عنوان دبير شورای علمی 

اين نمايندگی منصوب شده است.
ضمنا ما نسبت به اين موضوع خوشبين هستيم که 
بتوانيم هر ســاله گشايش دو دفتر نمايندگی را در 
ديگر استان های کشور داشته باشيم تا بدين وسيله 
از تهــران تمرکززدايی کرده و فرصت های جهانی 
به طور عادالنه ای در کشور توزيع شده و گسترش 
يابند فقط می توان اميدوار بود که متوليان امور در  
همدان در اين زمينه پای کار بيايند و سهم همدان 

در اين زمينه محقق شود . 

چرا راه اندازی شورای راهبردی کمیسیون ملی يونسکو-ايران سهم يزد شد ؟

سهم ناچیز همدان در عرصه جهانی 
■ آینده جهان در گرو تسهيل ارتباط مستقيم شهرها ست

استخری در فرانسه 
به موزه تبديل شد

 اســتخر شهر "روبه "که در ســال 1932 ساخته و 
از آن به عنوان زيباترين اســتخر فرانســه نام برده می 
شد؛ امروزه با تغيير کاربری به موزه هنر و صنعت اين 
شهر تبديل شده اســت.به گزارش مهر، اين استخر تا 
ســال 1985 به فعاليت خود ادامه داد و در اين سال به 
دليل مشکالت ايمنی بسته شد اما پس از انجام برخی 
تعميرات در سال 2000 ميالدی دوباره فعاليت خود را 

از سر گرفت.
"ژان پل فيليپون"، آرشيتکت فرانسوی در طرح تبديل 
اين اســتخر به موزه با افزودن 2 هزار و 300 متر مربع 
به زير بنای اين اســتخر فضای الزم برای تبديل آن به 
موزه جديد را فراهم آورد. در اين محل همچنين کارگاه 
های آموزشــی در بخش های مختلف پيش بينی شده 
اســت.اين موزه نهايتا درب های خود را در ماه اکتبر 
به روی عمــوم باز کرد و طی تنها چند روز از آغاز به 
کار آن بيــش از 25 هزار نفر از آن ديدن کردند که رقم 
بااليی محسوب می شود. قرار است تا 20 ژانويه 2019 
ميالدی 5 نمايشگاه مختلف در اين محل برگزار شود.
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