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منفى و 
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از اوضاع ايران، 
كار دشمن است
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طرح هادى 
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روستاى كشور

آموزش و پرورش 
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همدان را به ليگ 
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دالر سرمايه مشروعي 
براي كار و كاسبي نيست

 چنــد شــب پيــش يكــي از هموطنــان 
بــراي زيرنويــس خبــر 20 از شــبكه خبــر 

صداوســيما پيامــك داده بــود.

انگور مالير يك گام تا ثبت جهانى
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رويكرد اقتصادى الزمه توسعه با همدان 2018

جذب سرمايه گذار 
در رويدادهاى جهانى 

مغفول ماند

 مســئوالن ورزشــى وظيفه ســنگينى در ارتقا سطح 
سالمت و تندرستى جامعه دارند.

نماينده ولى فقيه و امام جمعه همدان در جمع مسئوالن 
ورزش استان همدان اظهار داشــت: متوليان ورزش در 
ترويج اخالق، ســالمت و تقويت جســم و روح مردم 

مسئوليت دارند و وظيفه آنان سخت و سنگين است.
به گزارش ايرنا، آيت ا... غياث الدين طه محمدى اضافه 
كرد: نشاط اجتماعى از طريق ورزش مى تواند به سالمت 
جامعه كمك كند و در همين راســتا ورزش همگانى با 

جذب مردم زمينه را براى مشاركت آنها مهيا سازد.
امام جمعه همدان با اشــاره به دستاوردهاى ارزشمند و 
افتخارآفرين ورزشــكاران ايرانى در ميادين بين المللى 
گفت: امروزه ورزش كشورمان با پرروش قهرمانان نخبه، 
با اخالق و توانمند توانسته در عرصه هاى مختلف برون 

مرزى موفق عمل كند.
نماينده ولى فقيــه در همدان با تاكيد بــر لزوم فعاليت 
ورزشــى مــردان و زنان جامعه گفــت: حفظ و تقويت 
ســالمت انسان ها واجب اســت و دين اسالم نيز تاكيد 

فراوان برسالمت جسم دارد.
مديــركل ورزش و جوانان همدان نيز در اين نشســت 
گفت: درخشــش در بازى هاى آســيايى و پاراآسيايى 

دستاورد مهم ورزش استان در سال جارى بود.

رسول منعم افزود: ورزش استان همدان توانست در بازى 
هاى آســيايى اندونزى صاحب هشــت نشان رنگارنگ 
شود و در پاراآســيايى نيز با كسب چهار مدال مختلف 

افتخارآفرين بوديم.
وى اضافه كرد: اين موفقيت به دســت آمده در كســب 
تعداد مدال در تاريخ حضور همدان در بازى هاى آسيايى 
بى نظير بود و ثمره برنامه ريزى مطلوب مديران ورزشى، 
تدابيــر خوب هيــات ها و تالش و زحمــات مربيان و 

ورزشكاران است.
منعم خاطرنشــان كرد: ورزش همدان هم اينك در مسير 
موفقيت در عرصه بين المللى گام برداشــته و در اغلب 
رشــته هاى ورزشى داراى نماينده در ميادين بين المللى 

هستيم.
وى همچنين ترويج فرهنــگ نماز، عفاف و حجاب در 
مكان هاى ورزشــى را از برنامه هاى فرهنگى دســتگاه 
ورزش دانست و گفت: در حوزه ورزش و جوانان عالوه 
بر موفقيت ها در عرصه قهرمانى، برنامه هاى فرهنگى نيز 

مورد توجه جدى قرار دارد.

 آثار خوشنويسان همدان 
جايگزين هدايا شود
 رئيس انجمن خوشنويسى همدان با تاكيد بر حمايت 
همــه جانبه از فعاالن اين عرصه پيشــنهاد داد: آثار اين 
هنرمندان توســط ادارات و نهادهاى گوناگون خريدارى 
و جايگزين هدايا و پاداش هاى اهدايى به كاركنان شود.

سيد عطا ا... سرمدى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 
آثار توليد شــده توسط خوشنويســان فاخر و ارزشمند 

هستند و قابليت جايگزينى به عنوان هديه در آيين هاى 
نكوداشت دارند. وى اضافه كرد: خريد آثار خوشنويسى 
افزون بر ايجاد دلگرمى و انگيزه هنرمندان موجب ترويج 
و ترغيب مردم به استفاده از صنايع دستى و كارهاى هنرى 
مى شود. سرمدى با اشاره به اينكه تابلوهاى خوشنويسى 
هزينه هاى بسيارى را به هنرمندان تحميل مى كند، گفت: 
اين آثاربه دليل نداشــتن طيف وســيع عالقمندان بازار 
فروش بى رونقى دارد. رئيس انجمن خوشنويسى همدان، 
اشاعه فرهنگ خوشنويسى و حمايت از اين رشته هنرى 
را ضرورى دانست و خاطرنشــان كرد: تنها مكان براى 

ارائه آثار خوشنويسى نمايشگاه هايى است كه با همت 
خود هنرمندان برگزار مى شود.وى با بيان اينكه از ابتداى 
سال خوشنويسان همدانى به مناسبت هاى مختلف چهار 
نمايشگاه داير كرده اند، افزود: در صورت حمايت بيشتر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى از انجمن خوشنويسى ظرفيت 

شركت در نمايشگاه هاى ملى و بين المللى را داريم.
سرمدى گفت: حضور خانواده ها در بازديد از نمايشگاه 
هاى خوشنويسى موجب اميدوارى هنرمندان و همچنين 
گرايش نوجوانان و جوانان به سمت اين رشته هنرى مى 

شود. 

امام جمعه همدان:
مسئوالن ورزش وظيفه سنگينى در ارتقا سالمت جامعه دارند

 زمانى كه مدل حركتى يكســان در شهردارى همدان 
حكم فرما شــود، همه اقدامات در مسير عدالت محورى 

تحت مديريت واحد به انجام مى رسد.
رئيس كميســيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى 
شــهر همدان در كميسيون برنامه، بودجه و مالى شورا با 
محوريت تشكيل خزانه دارى كل در شهردارى، اظهار كرد: 
در راســتاى اجراى ماده 43 آيين نامه مالى شهردارى ها، 
فرآيندهاى الزم براى شكل گيرى خزانه دارى در شهردارى 
همدان به عنوان بخشــى از دستورالعمل جامع نظام مالى 
شــهردارى ها براى هماهنگى رويه  حسابدارى و ارتقاى 
پاسخگويى مالى شهردارى ها از ضرورت هايى محسوب 

ميشود كه در اين كميسيون مورد بررسى قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى شهر همدان، 
اكبر كاوسى اميد با تأكيد بر اينكه تمامى اعضاى شوراى 

شــهر همدان به جد پيگير تشكيل واحد خزانه دارى در 
شهردارى، هســتند؛ ادامه داد: شهردارى ها تا پايان سال 
96 با رويكرد سازمانى و قانونى به منظور اعمال مديريت 
و پيگيــرى وصول مطالبات شــهردارى و جلوگيرى از 
عملكرد جزيره اى، ملزم به شكل گيرى خزانه دارى بوده اند 

كه تاكنون اين مهم به مرحله اجرا نرسيده است.
كاوسى اميد؛ ايجاد سازو كار براى اعمال مديريت صحيح 
منابع مالى، نظارت و كنترل عمليات تخصيص اعتبارات 
در شــهردارى را يكى از مهمتريــن اهداف ايجاد خزانه 
دارى در شــهردارى ها برشــمرد و افزود: شــهردار به 
عنوان خزانه دار شهر براى مديريت يكپارچه هزينه هاى 

شهردارى عمل خواهد كرد.
 معايب و محاسن شــكل گيرى خزانه دارى 

اعالم شود

رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان نيز گفت: شهردارى 
بايد با تعامل با ساير شهرداران كشور، معايب و محاسن 
عملياتى شدن دســتورالعمل خزانه دارى شهردارى ها را 
همراه با پيشــنهادات خود اعالم كنــد؛ ضمن اينكه اگر 
محاسن اجرا بيشتر اســت با برنامه ريزى صحيح نسبت 

به تشكيل خزانه دارى در شهردارى همدان اقدام شود.
كامران گردان معتقد اســت: على رغــم بحران هاى مالى 
حاكم بر جامعه، شهردارى همدان شرايط مناسبى دارد كه 
شوراى شهر همدان در تمامى زمينه ها به منظور پشتيبانى 

از پرسنل خدوم شهردارى مدافع آنان خواهد بود.
حميد بادامى نجات، نايب رئيس شوراى شهر همدان نيز 
با تأكيد بر مديريت واحد در شــهردارى  همدان، گفت: 
بايد اولويت ها را الويت بندى كرد تا روند پيشرفت امور 

شهر سرعت گيرد.

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان:

مديريت در شهردارى عدالت محور است

دادستان  مي گويد 15 نفر از پرونده 
شهرداري دستگير شده اند

افزايش15نفره 
بازداشتي هاي 

شهرداري
■ دستگيرى 7 نفر از فعاالن 

يك شركت هرمى در همدان 

بروكراسي در ادارات فرصت ها را مي سوزاند

سردرگمى 
كارآفرينان با قوانين 

مزاحم اداري

ايستگاههاى بدون مجوز اجازه فعاليت ندارند

وقف باغ سيب براى زائرين كربال 
در نهاوند
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ جلوگيرى از خروج دام زنده از همدان 

 مديركل تعزيرات حكومتى همدان با بيان اينكه جلوگيري از خروج دام زنده در 
دست اقدام است، گفت: با اين اقدام به دنبال ثبات و كاهش قيمت گوشت هستيم.

عليرضا حسن پور در گفت وگو با فارس با بيان اينكه طى دو هفته اخير روند آرام و 
رو به بهبودى را در بازار شاهد هستيم، اظهار كرد: از لحاظ تامين مايحتاج ضرورى 
و الزامات و همكارى اصناف و بازاريان با تعزيرات حكومتى و مراجع نظارتى روند 
خوبى در بازار حاكم است.وى با اشاره به اينكه اكثر انبارهاى استان در سامانه سازمان 
صنعت، معدن و تجارت ثبت  شده اند، گفت: عمدتاً موجودى انبارهاى استان به ما 
اعالم شده و در اين راستا هر اطالعاتى نياز باشد، اعالم مى شود.مديركل تعزيرات 
حكومتى همدان با اشاره به اينكه اگر نياز به عرضه كااليى باشد، اين اقدام صورت 
مى گيرد و بهبود نسبى نسبت به تامين و توزيع كاالها وجود دارد، خاطرنشان كرد: 

البته افزايش قيمت ها براى شهروندان آزاردهنده بوده كه رصدها نيز انجام مى شود.

ضارب طلبه همدانى دستگير شد
 دادســتان عمومى و انقالب همدان از دستگيرى ضارب طلبه همدانى خبر 

داد و گفت: اين فرد در يكى از استان هاى مرزى كشور دستگير شده است.
 روز ســه شــنبه  فردى در منطقه خضر وارد منزل همسايه خود كه طلبه بوده، 
مى شــود و با وارد كــردن ضربات چاقو طلبه، همســر و فرزندش را مجروح 
مى كند.ضــارب پس از مجروح كردن اين خانواده فرار مى كند و پليس پيگيرى 
دستگيرى وى را در دستور كار جدى قرار داد.دادستان عمومى و انقالب همدان 
در گفت وگــو با خبرنگار فارس در همدان اظهار كــرد: ضارب طلبه همدانى 
همسايه وى بوده و گويا در حين ضرب و شتم شيشه مصرف كرده بوده است.

كامران حمزه از دستگيرى ضارب طلبه همدانى خبر داد و بيان كرد: اين فرد در 
يكى از استان هاى مرزى دستگير شده و پس از انتقال به همدان مورد بازجويى 

قرار گرفته و علت ضرب و شتم مشخص خواهد شد.

همدانى ها امسال 10 روز هواى ناسالم تجربه كردند
 مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان با بيان اينكه در 6 ماهه امسال 
هواى همدان 10 روز در وضعيت ناســالم براى گروه هاى حساس بوده است ، 
گفت: در 6ماهه نخســت امسال هواى همدان 10 روز در وضعيت ناسالم براى 
گروه هاى حســاس قرار داشته است.عادل عربى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به اينكه پايش  هاى صورت گرفته به وســيله 5 دستگاه در 5 شهرستان مختلف 
استان همدان انجام شده است، تصريح كرد: براساس پايش هاى صورت گرفته 
امسال 2 روز نيز آب وهوا براى تمامى گروه ها آلوده بوده است.وى با بيان اينكه 
مركز آلودگى ها، محلى نبوده و عمدتاً خارج از استان است، اظهار كرد: از تيرماه 
ســال جارى پروژه مطالعاتى با همكارى دانشــگاه مالير در رابطه با تشخيص 
كانون هاى مولد توليد گرد و غبار در 4 فصل سال، صورت گرفته است كه نتايج 

آن تا يك سال ديگر مشخص مى شود. 

دالر سرمايه مشروعي براي كار و كاسبي 
نيست

مهدي ناصرنژاد »
 چند شب پيش يكي از هموطنان براي زيرنويس خبر 20 از شبكه 
خبر صداوســيما پيامك داده بود كه «چرا هيچ كجاي دنيا مثل كشــور 

خودمان كنار كوچه و خيابان اقدام به خريدوفروش ارز نمي كنند!؟».
در واقع اين هموطن نكته ســنج و شــريفمان مي خواهد بگويد، شكل 
گــردش پولي بين نهادهــاي مالي و مردم ايــران عزيز ما خالف تمام 
دنياســت و به جاي اينكه بده وبستان هاي پولي در بانك ها انجام شود، 
بدون هيچ ضابطه و امنيتي به كناره خيابان ها و جوي آب كشــيده شده 

است.
البتــه اين نكته را هم بايد به مطلب هموطــن خوبمان اضافه كنيم كه 
برخالف چند ســال قبل حوزه خريدوفروش عمده ارز فقط به تهران 
و چند شهر بزرگ نظير اصفهان و تبريز و اهواز و شيراز و همين شهر 
خودمان همدان خالصه نمي شود و ارز بخصوص دالر كااليي است كه 
معامالت آن حتي به روستاهاي دورافتاده كشورمان دامنه يافته و يك سر 
دارد و هزار ســودا! و بديهي است تمام معامله گران دالر در تمام كوچه 
و بازارها بايد ســودي ببرند و به آب و ناني برسند. اما يك نكته مهم و 
قابــل تأمل نيز وجود دارد كه آن هم ورود مردم عادي به معامالت ارز 
در برخي كشورهاي همسايه اســت كه اتفاقاً از اقتصاد بسيار درب و 
داغان و بلبشــويي برخوردارند و هزاران افسوس و تأسف كه چرا بايد 
چنين جوامع عقب نگه داشــته شده اي با ايران ما كه گنجينه دنياست، 

مقايسه شوند.
ســال 1380 در مأموريتي به كشور افغلنستان بود كه براي نخستين بار 
شــرايط بسيار سختي را از زندگي و شرايط ناگوار اجتماعي يك ملت 
براي جهانيان به قلم كشــيدم. آن ســال ها مردم مظلوم و ستم كشيده 
افغانســتان به ظاهر تازه از يوغ آدم كشي ها و وحشيگري هاي گروهك 
طالبان نجات يافته و بدون اينكه اكثراً بخواهند و يا بدانند تحت سيطره 

آمريكا و متحدان اروپايي اش قرار گرفته بودند.
مردم مســلمان و دوست افغاني ما خوشحال بودند كه سايه طالباني ها 
از ســر زن و فرزند و دارايي هاي نداشته شان زدوده شده و اندك اندك 
به كمك مردم و دولت هاي دوســت از جمله ايران مي رفتند تا نفسي 
به راحتي بكشــند و اگر هم شده وارد تكاپوي بقا و بازسازي سرزمين 

مخروبه خود بگردند.
البته اين ســخن به آن معني نيســت كه مردمان افغان در آن مقطع از 
تاريخ غمبار خود از قيدوبندهاي فرهنگ استعماري غرب رهايي يافته 
و بــه مفهوم واقعي آزادي و اســتقالل و فرهنگ ديرينه شــان را نفس 
مي كشند! آزادي و رهايي از سايه سياه طالبان و ريشه هاي پليدش آنچنان 
مردم افغان را مستأصل ســاخته بود كه با لشگركشي آمريكا گويي از 
ســياهچال ها بيرون آمده در اولين بار است كه  نور و تأللو خورشيد را 
لمس مي كنند لذا غافل بودند كه خيرگي بي محابا به نور سرانجامي جز 
كوري وذلت نخواهد داشت. اين بود كه اغلب افغان هاي بي خانمان و 
بي جا و مكان عوض قوت و سرپناهي امن براي خود، دنبال نشانه هاي 
وهم آلود ابــزار فرهنگي غربي ها بودند و اولين پولي را كه به دســت 
مي آورنــد، براي خريد و نصب ديش هاي ماهواره اي خرج مي كردند و 
كار و سرگرمي هاي جلفي غير از آن نداشتند. اما آنسوتر و در شنبه بازار و 
دوشنبه بازارهاي شلوغ شهرِ كابُل به طور روزمره كاالهايي عرضه مي شد 
كه حيرت هر بيننده اي را برمي انگيخت. چرخ هاي دستي و طهافي هاي 
فراوان و قراضــه اي در اين بازار مي چرخيد از همان چرخ هايي كه در 
دستفروشي هاي خودمان چغندر پخته و باقالي مي فروشند. كه به جاي 
مايحتــاج و كاالهاي مصرفي مردم بي قوت و غذا، بســته هاي چركين 
اســكناس افغاني را در معرض فروش و جابه جايي با ارزهاي خارجي 
به حراج گذاشته بودند. در آن آشفته بازار بي سروسامان و ناامن مي شد 
يك 10 دالري آمريكا را با نصف گوني اسكناس افغانستان چنج كرده و 

براي خرج و مخارج چند ساعته خود، حمل كرد!!!
آنجــا بود كه من بــه عنوان يك خبرنگار ايراني به شــكل نامتعادل و 
نامتعــارف عرضه و تقاضاي پول ملي يك كشــور و يك مردم كهن با 
دالرهاي دست پاش كشور استعمارگر و زورگو را مالحظه كردم. در آن 
بازار بي سروته اين نخبگان و كارشناسان اقتصادي يك كشور نبودند كه 
بخواهند آگاهانه قيمت بگذارند يا نرخي را به تعادل و منطق اقتصادي 
روز نزديك كنند و بلكه جماعتي بي منطق و بعضاً قداره به كمر بودند 
كه نرخ امروز پول ملي و ارز خارجي را مشــخص مي ساختند و اولين 
الزمه شان هم سود خوب و درآمدي بي سؤال و جواب بود. آيا در چنين 
اوضاع و احوالي دولت افغانستان كه سوداي استقالل و خودباوري در 
ســر داشت، مي توانست اهرم هاي كارآمد اقتصادي را در دست گيرد و 
سرنوشت كشور و ملت خود را با اتكا به داشته هاي واقعي رقم بزند!؟

نتيجه گيري اخالقي از نوشتار امروز ما اين است كه معني و مفهوم جامعه 
آزاد و اقتصاد آزاد در هر جامعه اين نيســت كه مردم با پول هاي اضافي 
خود وارد هر جريان و بده وبســتاني بشوند و به بهاي سود و منفعت و 
درآمد نامتعارف براي خويش، شالوده اقتصادي يك كشور و يك ملت 
را به هرج ومرج بكشانند. چه بهتر كه هر كاري در حوزه خود به كاردان 

اصلي و مردان عمل سپرده شود.

مسكن حال خوشى ندارد
 وضعيت مســكن مناســب 
نيست، اين جمله اى بود كه دبير 
انجمن انبوه سازان استان همدان 
در گفتگو بــا خبرنگار همدان 
پيام آنرا مطرح كرد و دليل حال 
ناخوش مسكن را گرانى مصالح 
ساختمانى باتوجه به نرخ دالر 

مطرح كرد.
على عندليبى با اشــاره به اينكه 
مصالح ســاختمانى به شــدت 

گران شــده اســت، افزود: صرفه اقتصادى در اين بخش بدليل 
قدرت خريد كم خريداران تحت الشعاع قرار گرفته است.

وى در ادامه مصاحبه با خبرنگار ما به ســواالت پاسخ داد كه در 
زير مى خوانيد:

 آيا مسكن از ركودى كه چند سال است دچار بوده خارج 
شده است؟

به باور بنده امروز مسكن در يك ركود تورمى نسبى قرار دارد و اين 
ركود باعث گرانى بيشــتر مسكن خواهد شد. صدور تعداد محدود 
پروانه هاى ساختمانى جوابگوى نياز خريداران نيست و انبوه سازان 
نيز تمايلى به ســاخت ندارند و  موضــوع افزايش تقاضا در مقابل 

كاهش توليد خريد مسكن را سخت تر خواهد كرد
 وام مســكن چه تاثيرى در افزايش تقاضا براى خريد 

مسكن دارد؟
با گرانى مسكن با پرداخت وامهاى فعلى  قدرت خريد افزايش نيافته 
است. پرداخت وام ها بايد با سود كمتر و بازپرداخت طوالنى حداقل 
25 ســال به باال باشد همچنين در اين برهه افزايش قابل توجه مبلغ 

وام  هاى مسكن نيز ضرورى است.
 قيمت مصالح ساختمانى با توجه به تحريم چگونه است 

و چه تاثيرى در ساخت دارد؟
قيمت مصالح افزايش داشــته است كه هم در كاهش توليد و هم در 
افزايش قيمت ساختمان موثر بوده است و در آينده نزديك تقاضاى 
مسكن افزايش خواهد يافت و بدليل توليد كم و تقاضاى باال احتمال 

گرانى هست.
 مجوزهايى كه صادر مى شــود براى انبوه سازى از چه 

الين هاى ادارى عبور مى كند؟
پــس از تامين زميــن پروژه با مراجعه مالك به شــهردارى و انجام 
كارشناســى هاى الزمه حدودا 6 ماه كار ادارى و گاها بيشــتر طول 

مى كشد تا مجوز ساخت صادر شود.
تعاونى مسكن چه ارتباطى با انبوه سازان دارند؟

اكثر تعاونيهاى مسكن توسط انبوه سازان پشتيبانى شده و واحدهاى 
احداثى توسط انبوه سازان عضو احداث مى شود.

 پروژه مسكن مهر را تاييد مى كنيد، چه نواقصى داشته 
و چه نظرى در اين رابطه داريد؟

پروژه هاى مســكن مهر در صورت كارشناسى مناسب مى توانست 
موثرتر از حالت فعلى براى افراد بدون مسكن باشد.

وى در پايان با اشــاره به اينكه متاســفانه انگيزه الزم جهت تعريف 
پروژه هاى جديد ايجاد نشده است اظهار كرد: ثبات نداشتن قيمتها 

كمر توليده كننده را خرد كرده است.
وى ادامه داد: با اين حال تعاونى هاى انبوه ســازان نياز به مســكن 
در دهكهاى پايين را پوشــش نسبى داده اند. عندليبى خواستار كنترل 
تــورم، ثبات در قيمت مصالح ســاختمانى، حذف بروكراســى غير 

ضرور شد.
وى همچنين با اشــاره به اينكه كاهش سود ســپرده هاى بانكى 
وحمايت مســئوالن از ســرمايه گذاران بخش مســكن به همراه 
پرداخت وامهاى ســاخت با سود مناســب باعث خواهد شد كه 
قدرت خريــد خريداران افزايش يابد بيان كرد: اصالح مناســب 
قوانين پيش فروش ساختمان از دغدغه هاى انبوه سازان است كه 
اميد مى رود با توجه به مشــكالت حاصل شــده در بخش مسكن 

به اين موضوع توجه شود.
وى ادامه داد توجه به حفظ سرمايه گذاران داخلى موضوع با اهميتى 

است كه نمى توان به سادگى از كنار ان عبور كرد .

1- اعتــراف ضمني يكي از نماينده ها به زمينه ســازي براي مخالفت با 
FATF مورد توجه قرار گرفته است. گفته مي شود يكي از نماينده هاي 
استان، آشفتگي اقتصادي در بازار را به تصويب FATF ربط داده و گفته 
اســت زمينه سازي براي مخالفت با تصويب موضوع بوده است. گويا بر 
اساس اظهارات اين نماينده، رأي موافق مجلس به قانون منع تأمين مالي 

تروريسم، منجر به شكست پروژه و بازگشت ارزاني در بازار بوده است.
2- استاندار همدان براي وزارت پيشنهاد شده است. گفته مي شود دولت 
براي وزارتخانه هاي بدون وزير، ليســت پيشــنهادي خود را ارائه داده 
است. گويا در اين ليست نام نيكبخت هم درج شده است و نام استاندار 
همدان براي وزارت اقتصاد مطرح اســت. گفتني است با اجرايي شدن 
قانون منع به كارگيري بازنشسته ها، استاندار همدان بازنشست مي شود، 

ولي اين قانون مشمول وزرا و مديران سطح ملي نمي شود.
3- پــس از موافقت دولت با افزايش حقوق كارمندان، ترميم دســتمزد 
كارگران نيز در دســتور كار قرار گرفته شده است. گفته مي شود وزارت 
كار بزودي در اين زمينه تشكيل جلسه خواهد داد. گويا بر اساس پيشنهاد 
افزايش 5 درصدي حقوق كارمندان، حقوق كارگران نيز نسبت به افزايش 
آغاز سال، 50 درصد تغيير خواهد كرد. گفتني است تصويب و اجراي اين 

مصوبات به ماه هاي پايان سال موكول خواهد شد.

 كارهاى اجرايى طــرح هادى در بيش 
از 17 هزار روســتا انجام شده  كه از جمله 
آن مى توان به احيــاى بافت هاى باارزش، 
بازســازى مناطق آسيب ديده و صدور سند 

اشاره كرد.
معاون عمران روستايى بنياد مسكن انقالب 
اســالمى روز گذشته در آيين افتتاح پروژه 
اجراى آســفالت در هشت روستاى استان 
همدان با بيان اينكه يكى از آرمان هاى مهم 
انقالب اســالمى اجراى عدالت و توجه به 
مناطق محروم و روستايى است، اظهار كرد: 
مجموعه بنياد مسكن با تالش شبانه روزى 
ســهم خوبى در اين ميان برعهده داشــته 

است.
محمدرضــا شــاملو با اشــاره بــه اينكه 
فعاليت هــاى طرح هــادى در بيش از 39
هزار و 500 روستاى كشور در حال انجام 
اســت، افزود: در بيش از 17 هزار روستا 
كارهاى اجرايى صورت گرفته كه از جمله 
آن مى توان به احيــاى بافت هاى باارزش، 
بازســازى مناطق آسيب ديده، صدور سند، 
مناســب  فراهــم كردن زيرســاخت هاى 

گردشگرى و ساير فعاليت ها اشاره كرد.
به گزارش فارس ،  معاون عمران روستايى 
بنياد مسكن انقالب اســالمى با بيان اينكه 
اين فعاليت ها با هماهنگى و تعامل سازنده 
ادارات و دستگاه ها امكان پذير شده است، 
گفت: خوشــبختانه آمارها نشــان مى دهد 
شــاخص برخــوردارى همــدان باالتر از 
ميانگين كشورى اســت؛ به طورى كه اين 
آمار در سطح كشورى 46 درصد، در استان 
همدان 61 درصد و در شهرســتان فامنين 

74 درصد است.
وى با بيان اينكه استان همدان و شهرستان 
فامنيــن در حالى به اين رتبه دســت يافته 
كه در بسيارى از روستاهاى مختلف كشور 
هنوز كارهاى بهســازى آغاز نشده است، 
عنوان كرد: خوشــبختانه در استان همدان 
فــاز دو طرح هادى در حال انجام اســت 
كه مرهــون تالش هاى شــبانه روزى همه 

دستگاه هاست.
شاملو با اشــاره به اينكه ساالنه حداقل 3
هزار و 500 ميليارد تومان پول براى طرح 
هادى روستايى نياز داريم، خاطرنشان كرد: 

در حال حاضر دوره 10 ساله طرح هادى، 
7 هزار و 700 روستا به پايان رسيده كه نياز 
به بازنگرى دارد امــا اعتبارات كافى براى 

اين كار وجود ندارد.
وى با بيان اينكه با وجود همه مشــكالت 
در سال گذشته حدود 4 هزار و 500 پروژه 
اجراى طرح هادى در روســتاها داشــتيم، 
ادامــه داد: از ســال 94 كه قيــر يارانه اى 
تصويب شد بيش از 60 مترمربع در مسيرى 
به طول 7 هزار و 500 كيلومتر تا پايان سال 

96 آسفالت شده است.
وى در بازديــد و افتتاح پروژه روســتاى 
درجزين از توابع شهرســتان رزن، تصريح 
كرد: شهرســتان رزن در توسعه روستايى 
جايگاه ويژه اى دارد به طورى كه نخستين 
بار طرح هادى در ســال 62 و در روستاى 

دمق از توابع شهرستان رزن انجام شد.
وى با اشــاره به اينكه روستاى درجزين، 
هدف گردشــگرى است و اين امر نيازمند 
است،  الزم  زيرســاخت هاى  كردن  فراهم 
افزود: مردم و مسؤوالن بايد نسبت به اين 

مهم اهتمام ويژه داشته باشند.
 اجراى عمليات فاز يك بهسازى 

38 روستاى فامنين
مديــركل بنياد مســكن انقالب اســالمى 

اســتان همدان نيز  اظهار كــرد: همزمان با 
روســتاى فيض آباد چهار پــروژه ديگر در 
روســتاهاى نگارخاتون، ســراوك، تاوه و 
دهلق با اعتبارى بالــغ بر 3 ميليارد و 700
ميليون تومان مورد بهره بردارى مى رســد.
از اجــراى عمليات فاز يك بهســازى 38

روستاى شهرستان فامنين خبر داد و گفت: 
شاخص بهسازى در اســتان به 74 درصد 

رسيده است.
حسن ظفرى با اشــاره به اينكه بالغ بر 54
هــزار و 200 متــر مربع عمليــات اجراى 
آسفالت صورت گرفته اســت، افزود: 4,8

دهم كيلومتر طول آسفالت، بيش از 6 هزار 
و 500 متر اجــراى جوى جدول و بيش از 
4 هزار متر مربع پياده روســازى انجام شده 

است.
مديــركل بنياد مســكن انقالب اســالمى 
اســتان همدان  با بيان اينكه از 52 روستاى 
شهرســتان فامنين در 38 روســتا فاز يك 
بهسازى شــروع شده اســت، عنوان كرد: 
شاخص بهسازى در اســتان به 74 درصد 

رسيده است.
 بهســازى روســتايى منجر به 

مهاجرت معكوس شده است
فرماندار شهرســتان فامنين نيز  با بيان اينكه 

كالبدى ترين خدمت در روســتاها عمليات 
بهسازى است، گفت: هر جا بهسازى انجام 
شده، بازگشت اهالى به روستا هم رخ داده 

است.
سيد مجيد شــماعى با بيان اينكه اين گونه 
اقدامات در روســتا حاصل تالش و همت 
همگانى اســت، اظهــار كرد:كالبدى ترين 
خدمت در روستاها عمليات بهسازى است.
وى بــا بيــان اينكه هر جا بهســازى بوده 
بازگشــت اهالى به روســتا هــم رخ داده 
آســفالت  خوشــبختانه  افــزود:  اســت، 
پنجمين روستاى شهرســتان فامنين نيز به 
پايان رســيده و اين امر بدون همكارى و 

مشاركت مردم روستا ممكن نبود.
مديركل امور روســتايى و عشاير استاندارى 
همدان نيز با اشــاره به تسهيالت مقام سازى 
و نوسازى روســتاها، گفت: با توجه به اين 
محورها و ساير موارد با تالش همه مسئوالن 
به ويژه استاندار بندهاى سياست هاى ابالغى 

اقتصاد مقاومتى در حال اجراست.
ظاهــر پورمجاهد بــا بيان اينكــه با نگاه 
توســعه اى و اســتفاده از همه ظرفيت ها 
اقدامــات خوبى در اســتان رقــم خورده 
است، افزود: مسئوالن دلسوزانه پيگير امور 

روستاها هستند.

معاون عمران روستايى بنياد مسكن مطرح كرد

اجراى طرح هادى 
در 17 هزار روستاى كشور

■  روستاى هدف گردشگرى از طرح به عمل برسد

 خبر دســتگيرى 15 نفر از مديران و 
كارشناس شهردارى همدان اولين خبر 
رسمى از سوى دســتگاه قضايى استان 
است كه روز گذشــته از زبان دادستان 

همدان اعالم شد.
نزديــك به 2 ماه پيش خبر بازداشــت 
تعدادى از كارمندان شــهردارى همدان 
در فضاى رسانه اى استان بازتاب هاى 
خاص خود را داشــت و تاكنون به جز 
رئيس حراســت شــهرداري همدان ، 
شهردار و رئيس شــوراى شهر همدان 
مبنى بر اينكه موضوع در حال بررســى 
اســت هيچ نهاد رسمى صحبت نكرده 

بود 
وقوع جرم اعالم شده از سوى دادستان 
نشان دهنده آن است كه موضوع باالتر 
از يك تخلف ساده بوده و گويا در ساير 
زير مجموعه ها و بخش هاى شهردارى 
و اعضاى شــوراى شهر هم اين تخلف 

وجود داشته است.
پس با اعالم رسمى اين خبر بهتر است 
قبل از اينكه شــايعات گسترده تر شود 
دادگسترى و شهردارى همدان نسبت به 
برگزارى نشست خبرى و بيان جزييات 

موضوع اقدام كنند.
بطوريكه روز گذشــته دادستان همدان 

خبر از دســتگيرى بيش از 15 متخلف 
در شــهردارى همدان داد و در اين باره 
توضيح داد: پرونده تخلفات شهردارى 
منطقه 4 همــدان، در مرحله تحقيقات 
مقدماتى قرار دارد و بيش از 15 نفر در 

اين رابطه دستگير شده اند.
كامــران حمــزه در گفت وگويــى بــا 
ايســنا، بــا تأكيــد براينكــه پرونــده 
تخلــف شــهردارى بســيار گســترده 
اســت، ادامــه داد: افــرادى كــه در 
ايــن پرونــده دســت داشــتند بــه جــرم 
ــناد دســتگير  حــق رشــوه و جعــل اس

شــده اند. 
وى همچنيــن از دســتگيرى 7 نفر از 
متخلفان اقتصــادى در همدان خبرداد 
و گفــت: 7 نفر از فعاالن يك شــركت 

هرمى در همدان دستگير شدند. 
حمزه ادامه داد: اصل اين شــركت در 
خارج از كشور قرار دارد و فعاليت آنها 

در همدان بوده است. 
دادستان همدان با بيان اينكه فعاالن اين 
شركت هرمى افراد را پرزنت مى كردند، 
تصريــح كرد: يك نفــر از اعضاى اين 
شركت هرمى كه دســتگير شده است 
اعتــراف كرده كه 400 نفــر را در اين 

شركت پرزنت كرده است.

ابتــداى شــهريور ماه خبر بازداشــت 
تعدادى از كارمندان شــهردارى همدان 
در فضاى رسانه اى استان بازتاب هاى 
خاص خود را داشــت در زمان انتشار 
غيررســمي اوليه خبر، شهردار همدان 
بــا تأييــد اتفاقات روي داده بررســي 
موضــوع را به ورود قانون موكول كرد. 
همچنين رئيس شــوراي شهر به فارس 
گفته بود كه منافذ ســوء استفاده اي كه 
در شهرداري وجود دارد، منجر به سوء 
استفاده در گذشته شــده است و نتايج 

بررسي ها بزودي منتشر خواهد شد.
در هميــن زمينــه رئيــس شــوراي 
شــهر در گفت وگــوي اختصاصــي 
ــر  ــار نظ ــه اظه ــام اينگون ــا همدان پي ب
ــا  ــت م ــه دس ــى ب ــه گزارش ــرد ك ك
ــى صــورت  رســيد كــه ظاهــرا تخلفات
گرفتــه اســت ، هــم بنــده و هــم آقــاى 
ــه در  ــم ك ــرده بودي ــد ك ــى تاكي صوف
راســتاى ســالم ســازى محيــط، فضــاى 
ــه  ــدان و كارشناســان ك شــهرى، كارمن
زحمــت مى كشــند بــا آن مــوارد 
برخــورد بشــود؛ حراســت شــهردارى 
نيــز مــواردى را كــه رصــد كــرده 
ــا  ــه ب ــى ك ــى هاي ــا هماهنگ ــود و ب ب
ــوه  ــار ق ــده در اختي ــوه قضايــى پرون ق

قضايــى قــرار گرفتــه اســت تــا موضوع 
ــد. ــرار دهن ــى ق ــورد بررس را م

رئيــس حراســت شــهرداري هــم 
بــا تأييــد موضــوع جعــل اســناد 
در شــهرداري در گفتگويــى كــه در 
ــدان  ــا هم ــاه ب ــهريور م ــخ 19 ش تاري
ــوع  ــه موض ــت ك ــام داد گف ــام انج پي
اختــالس نبــوده اســت موضــوع 
مربــوط بــه جعــل صــدور پروانــه 
ــن  ــان اي ــه همچن ــوده ك ــاختمان ب س
ــرار  ــتان ق ــا دادس ــل ب ــده را كام پرون

اســت بررســى شــود. 
محمدرضــا فيض منــش گفــت كــه ايــن 
ــم  ــده و حك ــل نش ــوز كام ــده هن پرون
قطعــى هنــوز صــادر نشــده، تعــداد 
ــخص  ــوز مش ــده گان هن ــت ش بازداش
ــه صــورت  ــوز ب نيســت و واحــدى هن
جــدى پلمــب نشــده اســت و بــه 
صــورت روزانــه كار خــود را انجــام 
مــى دهنــد و چــون مســير پرونده بســته 
نشــده مــا نمــى توانيــم اطالعــات ريزى 
را در اختيــار قــرار دهيــم و زمــان بســته 
ــخص  ــوز مش ــده هن ــن پرون ــدن اي ش
ــا روى همــه مســايل  نشــده اســت و م
نظــارت داريــم و بــا اوليــن شــك 

ــم. ــى كردي ــوع را بررس موض

دادستان  مي گويد 15 نفر از پرونده شهرداري دستگير شده اند

افزايش15نفره بازداشتي هاي شهرداري
■ دستگيرى 7 نفر از فعاالن يك شركت هرمى در همدان 

نوسازى 3 مدرسه در مهرماه امسال
 معاون نوسازى مدارس استان همدان با اشاره به نوسازى 3 مدرسه 
در مهرماه ســال جارى، بيان كرد: ســه پروژه مدرســه خان باغى، سالن 
عبدالرحيم قهاوند و مدرسه موسى خانى قهاوند در مهر ماه سال جارى به 
كمك خيرين، نوسازى شد.به گزارش ايسنا محمدرضا مرادى، در جلسه 
شــوراى آموزش و پروش شهرستان همدان، با بيان اينكه درسال جارى، 
مجموعا 4700 مترمربع از مدارس نوسازى شده است، بيان كرد: 28 باب 
كالس به مبلغ 6 ميليارد و 300 ميليون تومان به نوسازى رسيده، كه 50 
درصد اين مبلغ، توسط خيرين و 50 درصد ديگر توسط دولت پرداخت 
شده است.وى با اشــاره به زيرسازى و ايزوگام سقف هنرستان ديباج، 
گفت: نوســازى سرويس هاى بهداشتى، ســاخت آب خورى، آسفالت 
حياط مدارس و تجهيز وســايل گرمايشــى از جمله اقدامات صورت 

گرفته اين اداره در مدارس استان بوده است.
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سرمايه گذارى شركت هلدينگ «تالشگران» در فامنين
  نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى از سرمايه گذارى شركت 
هلدينگ «تالشــگران» در فامنين خبر داد و گفت: اقتصــاد فامنين بايد ازاتكاى كامل بر 

كشاورزى خارج شود
ــركت  ــرمايه گذارى ش ــور و س ــارس از حض ــا ف ــو ب ــته در گفت وگ ــر خجس  امي
ــهردار  ــك ش ــا كم ــرد: ب ــار ك ــر داد و اظه ــن خب ــگران» در فامني ــگ «تالش هلدين
و اعضــاى شــوراى شــهر فامنيــن بســيارى از زيرســاخت هاى الزم بــراى 

ســرمايه گذارى در ايــن شهرســتان آمــاده اســت.

ــم در  ــات ســرمايه گذارى در اســتان اميدواري ــا اجــراى مصوب ــان اينكــه ب ــا بي وى ب
ــده نزديــك شــاهد رشــد ســرمايه گذارى هاى كالن در ايــن شهرســتان باشــيم و  آين
گفــت: تحقــق اقتصــاد مقاومتــى بــا كارآفرينــى و توجــه بــه مقولــه اشــتغال كــه نيــاز 

اصلــى كشــور اســت، بــا جديــت در دســتور كار قــرار دارد.
نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در مجلــس شــوراى اســالمى گفــت: مــا بــه عنــوان 
نماينــده مــردم تــا جايــى كــه امــكان داشــته باشــد و منــع قانونــى وجــود نداشــته 
ــم و دســت  ــع مى كني ــان را رف باشــد مشــكالت ســر راه ســرمايه گذاران و كارآفرين

ــى مى فشــاريم. ــه گرم ــا را ب آنه
ــراى  ــن ب ــاى موجــود در فامني ــت ه ــام ظرفي ــتفاده از تم ــا اس ــزود: ســعى م وى اف

ــتا  ــن راس ــه در اي ــت ك ــادى اس ــى و اقتص ــه فن ــاى داراى توجي ــراى طرح ه اج
ــن و ســرمايه گــذارى بيــش  ــا واگــذاى زمي ــن ب شــهردارى و شــواراى شــهر فامني
ــر  ــب تهات ــرمايه گذار در قال ــا س ــى ب ــارد تومان ــرارداد 3 ميلي ــارد پيش ق از 15 ميلي

بســته شــده اســت.
خجســته بــا تاكيــد بــر اينكــه فامنيــن بايــد توســعه يابــد تصريح كــرد: ســرمايه گذارى 
بايــد در فعاليت هــاى مهــم محــرك اشــتغال و بــا ضريــب اشــتغالزايى بــاال صــورت 
گيــرد و در ايــن جهــت بــا هماهنگــى بــا مديــران اســتان در حــال بررســى و پيگيــرى 
ــا بتوانيــم اقتصــاد  ــازده در ايــن شهرســتان هســتيم ت تحقــق ســرمايه گذارى هاى پرب

آن را از صرفــا كشــاورزى بــه انــواع ديگــرى از اقتصــاد تبديــل كنيــم.

خبـر

پرداخت 153 ميليارد ريال تسهيالت اشتغال 
روستايي در كبودراهنگ پرداخت شد

 كبودراهنــگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيام: بيش از 153 
ميليارد ريال تســهيالت اشتغال روســتايي براي طرح هاي اشتغالزاي 

روستايي پرداخت شده است.
فرماندار كبودراهنگ در كارگروه اشــتغال و سرمايه گذاري شهرستان 
با بيــان اين مطلب گفت: جلوگيري از مهاجرت روســتاييان و ايجاد 
مهاجرت معكوس به روســتاها، دلگرمي مردم و رونق توليد و اشتغال 
از اهداف پرداخت تســهيالت اشتغال روستايي است كه در شهرستان 
كبودراهنگ نيز با توجه به جمعيت 102 هزار نفري روستايي تسهيالت 
اشتغال روستايي، باالترين سهم اســتان را به خود اختصاص داد و در 
جذب و پرداخت اين تســهيالت در 2 ماهه اخير، اقدامات گسترده اي 

صورت گرفته است.
حجت ا... مهدوي ادامه داد: ســهم اســتاني شهرســتان كبودراهنگ از 
تسهيالت اشتغالزايي بيش از 188 ميليارد ريال است كه تاكنون بيش از 
81 درصد آن جذب و پرداخت شده است و چندين طرح نيز در مرحله 
بررسي رفع موانع و مشكالت دريافت است كه بزودي اين طرح ها نيز 

از اين تسهيالت بهره مند خواهند شد.
مهدوي همچنين از تحت اشتغال بيش از 2 هزار و 305 نفر در سامانه 
رصد خبر داد و گفت: از اول سال تاكنون 2 هزار و 189 نفر اشتغال در 
سامانه رصد ثبت شده است كه اين ميزان در چند هفته اخير به 2 هزار 
و 305 نفر رسيده است. مدير بانك كشاورزي استان نيز در اين جلسه با 
اشاره به اهميت تسهيالت اشتغالزايي در استان گفت: بيش از 50 درصد 
اعتبارات تسهيالت اشتغال روستايي در كشور به بانك هاي كشاورزي 
اختصاص يافته اســت كه اهميت اشتغال در حوزه كشاورزي را نشان 
مي دهد و همگي در راستاي ارتقاي سطح زندگي مردم، توسعه روستاها، 

ايحاد اشتغال و رونق كشاورزي و... بوده است.
حيدرنژاد با اشاره به سهم شهرستان از تسهيالت اشتغال و فراگير گفت: 
سهم تسهيالت اشتغال براي استان 923 ميليارد ريال بوده است كه 90 
درصد از اعتبارات ابالغي در حدود 820 ميليارد پرداخت شــده است 
و ســهم كبودراهنگ از اين مبلغ 191 ميليارد براي 38 طرح ابالغ شده 
است ك هاز 38 طرح، 11 طرح عودت خورد. 27 طرح در بانك ها در 
حال پيگيري و20 طرح موفق به دريافت تسهيالت به مبلغ 15 ميليارد 
تومان شده است كه 75 درصد از سهم شهرستان كبودراهنگ جذب و 

پرداخت شده است.

https://telegram.me/bazarehamedan

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

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

كارت دانشجويي زهرا بهرامى فرزند  محمد ابراهيم  
به شماره ملي   0370178157  رشته   تكنولوِژى 

آموزشى  دانشگاه   بوعلى سينا  به شماره دانشجويي    
9413333002  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

كارت دانشجويي  محسن صالحى  فرزند جهانبخش  به 
شماره ملي  4610488604    رشته  مهندسى برق دانشگاه   

بوعلى سينا  به شماره دانشجويي   9212171017  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پ

آگهـى مزايـده حضـورى

  محمـد حسين پـور- شهـردار نهـاوند

شهردارى نهاوند در اجراى ماده 13 آئين نامه مالى شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالى و با توجه به بند يك از صد و سى و هشتمين 
جلسه شوراى اسالمى در نظر دارد 8 قطعه زمين و 14 امتياز سرقفلى مغازه را از طريق مزايده حضورى و با مشخصات ذيل به اشخاص حقيقى 

يا حقوقى واگذار نمايد:

متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به شهردارى نهاوند (امور قراردادها و امالك) مراجعه و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلى 208 تماس حاصل نمايند.
متقاضيان مى توانند براى يك قطعه زمين و سرقفلى مغازه و يا بيشتر پيشنهاد قيمت بدهند.

متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت جداگانه براى هر يك از قطعه زمينها و مغازه ها به صورت نقدى به شماره حساب 0104868466003 نزد بانك 
ملى شعبه شهردارى واريز و فيش واريزى را هنگام شركت در جلسه كميسيون عالى معامالت كه به صورت حضورى در محل شهردارى (سالن كنفرانس) تشكيل مى گردد به 

همراه داشته باشند درغيراينصورت از حضور در جلسه از وى ممانعت بعمل خواهد آمد.
متقاضيان همچنين مى توانند به جاى وجه نقد از ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.
هزينه چاپ آگهى و هزينه كارشناسى و كليه هزينه هاى احتمالى ديگر بر عهده برنده مزايده مى باشد.

هزينه نقل و انتقال و ديگر هزينه هاى ثبتى بر عهده برنده مزايده مى باشد.
متقاضيان مى توانند تا پايان وقت ادارى مورخ 97/8/14 مبلغ سپرده شركت در مزايده را واريز نمايند.

كميسيون عالى معامالت مورخه  97/8/15 در محل شهردارى تشكيل و چنانچه براى هر يك از قطعات زمين ها سرقفلى مغازه ها حداقل سه متقاضى باشد كميسيون تشكيل 
و نفرات برنده اعالم خواهد شد.

آگهى چاپ نوبت اول:  97/7/26
آگهى چاپ نوبت دوم:  97/8/3

ف
مساحت آدرسمشخصات زمين ردي

(مترمربع)
قيمت هر 
مترمربع ريال

مبلغ سپرده در قيمت كل ريال
مزايده ريال

مشخصات زمين ها
1873/700/000691/900/00040/000/000پشت ترمينال سابقپالك 3 فرعى از 2549 اصلى1
198/23/700/000733/340/00040/000/000پشت ترمينال سابقپالك 4 فرعى از 2549 2
1142/400/000273/600/00020/000/000شهرك دستغيبپالك 4 فرعى از 3795 و 3796 اصلى3
114/652/600/000298/090/00020/000/000شهرك دستغيبپالك 12 فرعى از 3795و 3796 اصلى 4
1743/000/000522/000/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 18 فرعى از 3795و 3796 اصلى 5
173/302/400/000415/920/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 27 فرعى از 3795و 3796 اصلى 6
1882/600/000488/800/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 45  فرعى از 3795و 3796 اصلى 7
195/702/600/000508/820/00030/000/000شهرك دستغيبپالك 46 فرعى از 3795و 3796 اصلى8

مشخصات مغازه ها 
خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران امتياز سرقفلى واحد شماره 112

طبقه اول
1245/833/333550/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران امتياز سرقفلى واحد شماره 213
طبقه اول

8/7549/142/875430/000/00030/000/000

خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران امتياز سرقفلى واحد شماره 316
طبقه اول

11/6045/689/655530/000/00030/000/000

ف
مساحت آدرسمشخصات زمين ردي

(مترمربع)
قيمت هر 
مترمربع ريال

مبلغ سپرده در قيمت كل ريال
مزايده ريال

مشخصات مغازه ها 
26/6518/011/257480/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه سومامتياز سرقفلى واحد شماره 42
29/6017/905/405530/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه سومامتياز سرقفلى واحد شماره 53
28/6017/832/168510/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه سومامتياز سرقفلى واحد شماره 64
42/4017/688/679750/000/00040/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه سومامتياز سرقفلى واحد شماره 76
38215/000/000817/000/00045/000/000مجتمع تجارى پرديس طبقه دوم امتياز سرقفلى واحد شماره 87
5920/000/0001/180/000/00060/000/000مجتمع تجارى پرديس طبقه سوم امتياز سرقفلى واحد شماره 96
3820/000/000760/000/00040/000/000مجتمع تجارى پرديس طبقه سوم امتياز سرقفلى واحد شماره 107
5921/016/9491/240/000/00065/000/000مجتمع تجارى پرديس طبقه سوم امتياز سرقفلى واحد شماره 116
31/3117/885/560560/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه سومامتياز سرقفلى واحد شماره 125
3218/000/000576/000/00030/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه سومامتياز سرقفلى واحد شماره 131
6718/000/0001/206/000/00065/000/000خيابان 17 شهريور مجتمع تجارى باران طبقه سومامتياز سرقفلى واحد شماره 147

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگارهمدان 
پيام:  فرماندار نهاوند در جلسه ستاد اربعين 
شهرستان از ممانعت براى فعاليت ايستگاههاى 

صلواتى  براى زائرين اربعين خبرداد.
مراد ناصرى تاكيد كرد:با فراهم كردن زير 
ســاخت ها ، امور را به مردم واگذار كنند 
تا از دولتى شدن خارج شود و دستگاه هاى 
امنيتى و انتظامــى هم تأمين امنيت زائرين 

اربعين را عهده دار هستند.
ناصرى با اشاره به پيشنهاد حضور موكب 
«ايستگاه صلواتى» شهر گيان در شهرستان 
نهاوند گفت: موكب شــهداى گيان مردم 
محور است و ســال هاى گذشته اقدامات 
قابل تحسينى در نقطه صفر مرزى مهران به 
زائران امام حسين(ع) ارائه كرد اما با توجه 
به تعدد موكب در مرز از بانيان اين ايستگاه 
درخواست شده تا در محورهاى شهرستان 
فعاليت كنند و پذيراى زائران امام حسين(ع) 

در شهرستان باشند.
وى از متقاضيان ســفر به كربال خواست تا 
پيش از حركت تهيه ويزا و رواديد را انجام 
دهند و همچنان كه وزارت كشــور اعالم 
كرده اســت  خروج زائران ايرانى از مرز و 
ورود به خاك عراق تنها با گذرنامه و ويزاى 
معتبر امكان پذير است لذا افرادى كه قصد 

خروج از كشور رادارند بايد برابر قوانين و 
مقررات كشــور ميزبان اقدام كنند تا شاهد 
معطلى زائران در مرز نباشيم.فرماندار نهاوند 
بابيان اينكه بخشــداران در ايجاد ايستگاه 
ها نظارت داشــته باشــند و از راه اندازى 
موكب هاى بدون مجوز بــا توجه به لزوم 
ابعاد مختلــف نظير ترافيك، امنيت و غيره 
جلوگيرى كنند، گفت: اداره صنعت، معدن 
و تجارت وظيفه نظارتى خود را تقويت كند

 آمادگى  هالل احمر براى اسكان 
اضطرارى 

رئيس جمعيت هالل احمــر نهاوند هم از 
آمادگــى براى مديريت بحران و اســكان 
اضطــرارى براى  16 هــزار و 800 نفر در 
گفت:  شهبازى  داد.محمدتقى  خبر  نهاوند 
پايگاه هــاى امداد جــاده اى هالل احمر در 
محورهــاى نهاوند - فيــروزان، نهاوند- 
بروجــرد و ديگــر مســيرها به صــورت 
شبانه روزى فعال بوده و آماده ارائه خدمات 
در محورهاى شهرستان  هستند و هالل احمر 
شهرستان آمادگى استقرار چادرهاى اسكان 

در مواقع بحرانى را نيز دارد.
 ويزيت رايگان به زائران كربالى 

معلى در اربعين
رئيس شبكه بهداشت و درمان نهاوند  هم 

از ارائه ويزيت رايگان به زائران كربالى 
معلى در  ايام اربعيــن در مراكز درمانى 

نهاوند خبر داد.
مومنعلى دارابــى از  آماده باش واحدهاى 
شــبكه بهداشــت و درمــان نهاوند براى 
استقبال از زائران اربعين، با تجهيز  5 پايگاه 
اورژانس شهرســتان در ايــام اربعين با  8

دســتگاه آمبوالنس براى خدمت رسانى به 
زائــران اربعين در مواقع بــروز حوادث و 

سوانح جاده اى ، خبر داد.
وى افزود: شهرســتان نهاونــد با توجه به 
اعالم نياز از طرف دانشگاه علوم پزشكى؛ 
يك دستگاه آمبوالنس به استعداد دو نفر را 

به مرز مهران اعزام خواهد كرد.
دارابى  با اعالم اينكه  در شهرستان نهاوند 
هيچ گونه مشــكل كمبــود دارويى وجود 
ندارد، گفت: 3 داروخانه شبانه روزى و يك 
داروخانه كشيك شبانه براى ايام اربعين در 
شهر نهاوند و داروخانه هاى شهر فيروزان 
و كيان و 17 مركز بهداشــت و درمان در 
نقاط مختلف شهرستان آماده ارائه خدمات 

هستند.
وى با اشاره به ارائه ويزيت رايگان به زائران 
اربعين در مراكــز درمانى نهاوند، گفت: با 
توجه به معيوب شدن دستگاه سى تى اسكن 

درچند  روز گذشــته اين مشكل با هزينه  
380 ميليون تومان براى رفع شده است.

دارابى با اشاره به فعاليت گروه هاى امدادى 
و بهداشــتى در شهرســتان نهاوندگفت: 
تيم هاى بهداشــت محيط نظارت كامل بر 
شهرستان  صلواتى  ايســتگاه هاى  فعاليت 

دارند.
 ســاخت جايــگاه ثابــت ويژه 

موكب هاى اربعين 
رئيــس اوقاف و امورخيريه نهاوند بر لزوم 
ســاخت جايگاه ثابت ويــژه موكب هاى 

اربعين در نهاوند تأكيد كرد.
حجت االســالم فيض اله اســد پور در 
ستاد اربعين شهرســتان نهاوند با اشاره 
به ارســال محموله اقالم مواد خوراكى 
براى ايســتگاه صلواتى مــرز ميرجاوه، 
گفــت: يك تريلر انــواع مواد خوراكى 
شامل ســيب، ســيب زمينى، آب معدنى 

براى توزيع در مرز ميرجاوه ارسال شده 
است.

وى با اشــاره به اقداماتى كه در شهرستان 
انجام خواهد شــد، گفــت: اداره اوقاف با 
همكارى تبليغات اسالمى شهرستان باهدف 
تعميق بخشــى به آموزه هاى دينى و توجه 
به نماز اول وقت آمادگــى برگزارى نماز 
جماعت در نقاط مختلف شهرســتان و در 

جوار ايستگاه هاى صلواتى را دارد.
رئيس اوقاف نهاونــد بابيان اينكه ظرفيت 
اســتفاده از نيــات خير مردمــى در اين 
خصوص در شهرستان نهاوند مغفول مانده 
است، گفت: يكى از كشاورزان شهرستان 
يك باغ ســيب براى توزيع محصول بين 
زائران اربعين اهدا كرده  و كشاورز ديگرى 
نيز مزرعه ســيب زمينى را براى  خدمت به 

زائران امام حسين(ع) در نظر گرفته است.
وى با اشــاره به اينكه براى بهتر اجراشدن 

برنامه هاى اربعين نبايد بنشينيم تا يك هفته 
مانده به اربعين، گفت: بايد برنامه ريزى هايى 
براى تسهيل تردد زائران در طول سال انجام 

شود.
حجت االســالم اســد پور افــزود: امروز 
ســاخت جايگاه ثابت بــراى موكب هاى 
اربعيــن و جانمايى مكانى مناســب براى 
زائران موردتوجه بسيار  استفاده هرســاله 
است و بايد مسئولين امر به اين مسئله توجه 

داشته باشند.
تعمير خودروهاى زايرين در راه   

مانده
احــدا... تركمان رئيس فنــى و حرفه اى 
برادران شهرستان نهاوند نيز از آمادگى اين 
مركز براى تعميرات خودروهاى سبك در 
راه ماندگان خبر داد و گفت: اين مركز براى 
رفاه حال زائران امام حسين(ع) يك اكيپ 

سيار نيز در نظر گرفته است.

ايستگاههاى بدون مجوز اجازه فعاليت ندارند

وقف باغ سيب براى 
زائرين كربال در نهاوند

پروين سليمي »
 70 واحد فعال حوزه الكامپ جديدترين محصوالت 
روز خود را در نمايشــگاه بين المللي استان همدان ارائه 

كرده اند.
سيزدهمين نمايشگاه الكامپ از 23 مهرماه در محل دائمي 
نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان برپا شده است تا 
فرصتي  براي شناخته شدن هنرها و خالقيت هاي جوانان 

و توليدكنندگان استان باشد 
و  شــايد مســير پيشــرفت رابــراي كارآفرينــان و 

فارغ التحصيالن استان باز كند.
اين نمايشــگاه شــامل نوآوري توليــدات در زمينه هاي 
كامپيوتــر، آي تي، برق، الكترونيك، ماشــين هاي اداري، 
دوربين هاي  لب تــاپ،  موبايل،  حفاظتي،  سيســتم هاي 

ديجيتال و تبلت است.
مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان همدان 
برگزاري چنين نمايشگاه هايي در استان را بسيار با اهميت 
دانست و گفت: امروزه نياز خانواده ها به اينچنين فضا ها 
و اطالعاتي كه بتواند علم روز را در اختيارشان قرار دهد 

دو چندان شده است.
حسين رجبيان به حضور الكامپ و اپراتورهاي صاحب 
نام كشــوري در اين نمايشگاه اشــاره كرد و  افزود: گام 
نهــادن به حوزه الكامــپ و آگاهي از مباحــث روز از 

ضروريات انكارناپذير عصر حاضر است.
وى برگزاري مسابقه و اهداء جوايز به بازديد كنندگان را 
از ديگر برنامه هاي نمايشــگاه عنوان كرد و افزود: مراكز 

علمي و دانشگاه ها در اين نمايشگاه مشاركت دارند.
در اين نمايشــگاه جوانــان خالق و تحصيــل كرده با 
محصوالت خود حاضر شــده بودند كه صحبت كردن با 
آنها حس خوبي داشت. در غرفه فن آوري رشد دانشگاه 
بوعلي ســينا پويايي و شور و نشــاط كاري بيشتر ديده 

مي شد.
يكــي از اين جوانان درباره محصــوالت غرفه فن آوري 

رشد دانشــگاه بوعلي سينا گفت: ما با 3 محصول در اين 
نمايشگاه حاضر شــديم كه از جمله آنها سيتسم رديابي 
خودرويي براي اشخاص، سيســتم حمل و نقل آنالين  
هايتك و سيســتم Edl روي بستر  راديويي كه نخستين 
بار در ايران ساخته شد و كامًال بومي است را در معرض 

ديدعموم قرار داده ايم  .
محمد عرب زاده درباره سيســتم حمــل و نقل توضيح 
داد: بي سيم هاي موجود در ادارات مانند نيروي انتظامي، 
اورژانس كه مورد استفاده قرار مي گيرند آنالوگ هستند و 
ما سيســتم ديجيتال را جايگزين كرديم كه قيمت مشابه 
خارجي آن20 ميليون تومان است ولي محصول ما با300

هزار تومان به دست مصرف كننده مي رسد و براي 5 نفر 
در اين شركت شغل ايجاد شده است.

نيروهاي مركز آموزشي فني حرفه اي خواجه نصير استان 
نيز از جمله كســاني بودند كه  در اين نمايشــگاه غرفه 

داشــتند مدير مجتمع خواجه نصير بــود و از توانمندي 
اســتادان و موفقيت هاي كارآموزان اين آموزشگاه سخن 
گفت و افزود: افراد 13 تا 25 سال را با تخصص كامل و 
مهارت به روز راهي بازار كار مي كنيم و فارغ التحصيالن 
ما در رشــته هاي كامپيوتر، عمران و معماري اكثرأ وارد 

بازار كار مي شوند.
رضا طاهري ادامه داد: در زمينه اعتبار سنجي سال 96 رتبه 

يك كشوري را كسب كرده ايم.
محمد صالحي مســئول غرفه شركت فن آوري اطالعات 
و امنيت سايبري هم درباره توليداتش گفت: ما در زمينه  
توليد دســتگاه هاي مچ بند و پرينتر بيمارستاني همچنين 
ليبــل پرينتر، باركد اســكنر، گيت هــاي امنيتي، كارت 

پرينتربانكي و كارت هويتي فعاليت مي كنيم .
گفتنى است اين نمايشــگاه از 23 تا 27 مهرماه پذيرايي 

عالقمندان است.

جديدترين محصوالت روز در نمايشگاه الكامپ همدان

بيش از 14 هزار اسدآبادى هنوز كارت ملى هوشمند نگرفته اند
 معاون سياسى ،امنيتى و اجتماعى فرماندارى  اسدآباد گفت: بيش از 14 هزار نفر از واجدين شرايط 

در اين شهرستان هنوز  كارت ملى هوشمند خود را  نگرفته اند.
به گزارش ايسنا ، ،يزدان آزرمى در جلسه ثبت وقايع حياتى اظهار كرد: 76 هزار و 500 نفر  از جمعيت 
اســدآباد واجد شرايط اخذ كارت ملى هوشــمند هستند كه تاكنون  از اين ميزان جمعيت 62 هزار نفر  

براى كارت ملى هوشمند  اقدام كرده اند .
وى تصريح كرد:هر يك از دســتگاه هاى تخصصى مانند جهاد كشاورزى ،بهزيستى ،كميته امداد ... مى 

توانند طى توافقاتى  با ثبت احوال جامعه هدف خود را براى اخذ كارت ملى هوشمند تشويق كنند.
آزرمى در رابطه با دفن اموات در ســطح روســتاها نيز خاطر نشان كرد:دهياران حتما مجوز دفن  براى 

اموات داشته باشند و اين مسوليت در روستاها مستقيما برعهده دهياران خواهد بود.
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در جمع اتحاديه دانشگاهيان آكسفورد:
ايران هيچ گاه وارد جنگ نيابتى با عربستان 

سعودى نشد
 سفير كشورمان در لندن تاكيد كرد: ايران هيچ گاه وارد جنگ نيابتى 
با عربســتان سعودى نشد و ما فقط به تنها دولت قانونى سوريه براى 

مقابله با داعش كمك كرديم.
به گزارش ايســنا،  حميد بعيدى نژاد ســفير كشــورمان در لندن در 
سخنرانى خود در «اتحاديه دانشگاهيان آكسفورد» اظهار كرد: ما با دو 
سال و نيم كار شبانه روزى توانستيم به توافق دقيقى برسيم كه دستيابى 
به آن غير قابل تصور بود. فقط كافيســت آن را با توافقى كه ترامپ با 
كره شمالى به آن مى بالد مقايسه كنيد كه تنها دو صفحه كليات است.
وى همچنين بيان كرد: چگونه اياالت متحده مى خواهد ديگر اعضاى 
دائم شوراى امنيت را به دليل پايبندى به قطعنامه هاى آن شورا تحريم 

كند؟ اين خالف حقوق بين الملل است.
اين ديپلمات كشــورمان در بخش ديگرى از ســخنان خود در جمع 
اتحاديه دانشــگاهيان آكســفورد كه در صفحه توييترش منتشر كرده، 
تاكيد كرد: ايران هيچ گاه وارد جنگ نيابتى با عربستان سعودى نشد. ما 
فقط به تنها دولت قانونى ســوريه براى مقابله با داعش كمك كرديم. 

ايران، برخالف آمريكا با دعوت و مجوز وارد سوريه شد.

پيروزى در الهه نمونه بارزى از توانمندى 
دستگاه ديپلماسى است

 سخنگوى پيشين وزارت امور خارجه گفت: آن چه در دادگاه الهه 
شــاهد بوديم در حقيقت پيروزى ايــران و نمونه بارزى از آمادگى و 

توانمندى دستگاه ديپلماسى جمهورى اسالمى است.
به گزارش ايرنا، پيــروزى در دادگاه الهه را توانمندى ديپلمات ها و 
حقوقدان هاى ايرانى و موفقيتى تحســين برانگيز و اميد آفرين براى 
عالقه مندان به جمهورى اســالمى در داخل و خارج كشور ارزيابى 
كرد و افزود: اين دستاورد ارزشمند مايه ياس و انزواى بيشتر سياسى 

رژيم قلدرآمريكا است.
ســيد محمدعلــى حســينى معتقــد اســت: مهمتريــن ويژگــى 
ــد،  ــى از تخصــص، تعه ــال تركيب ــك ديپلماســى فع ــه ي ــاى ارائ ه
نشــاط و شــكار فرصــت هــا اســت؛ ايــن ويژگــى هــا مــى توانــد 
دســتاوردهاى چشــمگيرى در جهــت تاميــن و حفاظــت از منافــع 

ــته باشــد. ــر داش ــراى كشــور در ب ــى ب مل

تحليلگر مسايل ايران وآمريكا:
هدف تحريم جلوگيرى از زلزله سياسى در 

روابط آمريكا ورياض است
 تحليلگر مســايل ايران و آمريكا هدف تحريم هاى روز سه شنبه 
عليه تهران را جلوگيرى از زلزله سياســى در روابط واشنگتن-رياض 
دانســت و گفت: امروز پمپئو به جاى سفر به منطقه براى ادامه تبليغ 
ايران هراسى به دنبال كنترل خطر بحران در روابط كشورش با سعودى 

ها است.
ــا، در پاســخ بــه  كاوه افراســيابى در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ايرن
ايــن كــه چــرا آمريــكا پيــش از رســيدن بــه 13 آبــان تحريــم هــاى 
جديــدى عليــه ايــران اعمــال كــرده اســت، ايــن مطلــب را مطــرح 

كــرد.
وى گفــت: بــه نظــر مــى رســد از نظــر زمانــى بايــد ايــن اقــدام را 
در راســتاى جلوگيــرى از انحــراف سياســت ايــران هراســى آمريــكا 
ــى  ــه دعــواى درون ــا حــدى هــم ممكــن اســت ب ــرد و ت ــر ك تعبي

دســتگاه ترامــپ ارتبــاط داشــته باشــد.
ايــن تحليلگــر مســايل آمريــكا ادامــه داد: در كاخ ســفيد كشمكشــى 
ــا جــان بولتــون مشــاور امنيــت  بيــن جيمــز متيــس وزيــر دفــاع ب
ــه  ــود دارد ك ــه وج ــر خارج ــو وزي ــك پمپئ ــپ و ماي ــى ترام مل
خواهــان تشــديد فشــار بــر ايــران هســتند. ايــن نــوع رفتارهــا يعنــى 
ــه  ــارها ك ــش فش ــا و افزاي ــم ه ــر تحري ــوار بلندت ــدى دي ــر بن آج
منجــر بــه افزايــش تنــش بيــن روابــط ايــران و آمريــكا مــى شــود.

افراســيابى اضافه كرد: همچنين اين حركت در راســتاى ادامه اعمال 
خصمانه آمريكا در پيشبرد فشار حداكثرى است و پيش درآمدى براى 

تحريم هاى نفتى كه چند هفته ديگر قرار است، اعمال شود.

عراق آماده پذيرايى از زوار اربعين است
 وزير كشور عراق گفت: مقامات و مسئوالن اين كشور با مسئوالن 
ايران همكارى الزم براى تاميــن امنيت زوار و خدمات دهى در ايام 

اربعين را انجام مى دهند.
ــا  ــدار ب ــته  در دي ــى روز گذش ــم االعرج ــا، قاس ــزارش ايرن ــه گ ب
ــت  ــت و مل ــت: دول ــار داش ــران اظه ــرز مه ــالم در م ــتاندار اي اس
ــران اربعيــن را افتخــار خــود مــى داننــد و  ــه زائ عــراق خدمــت ب
ــران اهــل بيــت (ع) كوتاهــى  ــه زائ ــه خدمــت رســانى ب از هرگون

ــرد. ــد ك نخواه
وزيــر كشــور عــراق بــا اشــاره بــه اينكــه نهايــت همــكارى در بحث 
خدمــات دهــى بــه زوار را بــا مســئوالن ايرانــى انجــام خواهيــم داد، 
يــادآور شــد: امســال زيرســاخت هــاى خوبــى در مرزهــا بــراى زوار 

اربعيــن پيــش بينى شــده اســت.
ــت و  ــراى ايجــاد امني ــى ب ــرد: مســئوالن عراق ــه ك االعرجــى اضاف
خدمــات دهــى بــه زوار اربعيــن در خــاك عــراق و مرزهــا آمادگــى 

كامــل دارنــد.
اســتاندار ايــالم نيــز در ايــن ديــدار تاكيــد كــرد: ايــران 
زيرســاخت هاى خوبــى فراهــم كــرده اســت و امكانــات 
ســخت افــزارى و نــرم افــزارى خوبــى در پايانــه مــرزى مهــران 
ــراى  ــه را ب ــت ثاني ــر از هش ــى كمت ــه معطل ــده ك ــيده ش انديش

زائــران دارد.

فاصله نقش و نارضايتى اجتماعى
رضا تسليمى طهرانى »

 «فاصلــه نقش» يكى از مهمترين مفاهيم رايج در جامعه شناســى 
اســت. بر اســاس اين مفهوم، فرد از نقش خود فاصله مى گيرد و به 
اشكال و شيوه هاى مختلف اين فاصله گيرى را به نمايش مى گذارد. 
به نظر مى رسد اكنون به سبب شرايط ناگوار اقتصادى و اجتماعى اين 

مفهوم از كاربرد وسيعى در جامعه ما برخوردار شده است. 
در شــرايط امروز، بســيارى از افراد مجبور به انجــام كارهاى غير 
تخصصى يا غير دلخواه شده اند. از جمله اين افراد مى توان به جوانان 
تحصيل كرده اى اشــاره كرد كه با مدرك دكترى يا فوق ليسانس به 
دليل عدم عرضه فرصت هاى شغلى تخصصى به منظور امرار معاش 
و پرهيز از الصاق انگ بيكارى به كارهايى چون رانندگى، فروشندگى 

يا كارمندى روى آورده اند.
چنين وضعيتى اكنون موجب شــده اســت تا بخش قابل توجهى از 
ايــن افراد دائما در صدد اظهار و ابراز بى تمايلى خويش به انجام اين 
مشاغل باشند. آنها مى خواهند به مشتريان، مسافران يا مراجعان خود 
اين پيام را برسانند كه از سر ناچارى و به دليل شرايط وخيم اقتصادى 
مجبور به انجام اين كارها شده اند وگرنه هيچ گونه عالقه اى به انجام 
آنها ندارند و شان و جايگاه آنها فراتر از انجام چنين مشاغلى است. 

چنيــن انتقال پيامى غالبا از طريق هم كالمى و هم صحبت شــدن با 
مشترى، مراجع يا مسافر و بيشتر از آن از طريق زبان بدن و نمادهاى 
غير كالمى انجام مى شــود. به عنوان مثال، آنها معموال صورت و بدن 
خود را به نحوى نمايش مى دهند كه بيانگر بى تمايلى و بى حوصلگى 
باشد، به آهستگى راه مى روند و در سخنان خود به اشكال مختلف به 
جبر زمانه و عدم تطابق اين شغل با جايگاه تحصيلى و اجتماعى شان 
اشاره مى كنند. به بيان ديگر، آنها دائما در حال «فاصله گرفتن از نقش 
خود» هستند و به هر طريق ممكن اين پيام را مخابره مى كنند كه آنچه 

مى بينيد نقش مطلوب و دلخواه من نيست.
اما پرســش اينجاســت كه نتيجه چنين وضعيتى بــراى يك جامعه 
چيســت؟ جامعه اى كه بخش فراوانــى از نيروهايش در جاى خود 
قرار ندارند و مهمتر از آن دائما در حال انكار و فاصله گرفتن از نقش 
خود هستند. نياز به گفتن نيست كه در اين شرايط از يك سوى، چنين 
افرادى هر چه بيشــتر در سرخوردگى و نااميدى غوطه ور مى شوند 
و از ســوى ديگر، انتطارات مراجعان، مشتريان و مسافران نيز به نحو 
مطلــوب برآورده نمى گردد و در نتيجه بر شــكايت ها و نارضايتى 

اجتماعى عموم افراد جامعه افزوده مى گردد.
اين وضعيت نتيجه سياست گذارى هاى نادرست آموزشى، شغلى و 
اجتماعى اســت كه در دهه هاى قبل انجام گرفته اند و نتايج نامبارك 
آنها امــروزه تمام بخش هاى جامعه را تحت تاثير قرار داده اســت. 
وضعيت نابســامان امروز حاصل جدى نگرفتن علوم انســانى، علوم 
اجتماعى، مديريت و سياســتگذارى اجتماعى اســت. اميد كه اكنون 
شرايط دگرگون شــود و سياستگذاران امروز از بينش و قدرت درك 

حال و آينده جامعه برخوردار باشند.
*منبع كانال : جامعه شناسى

از هيچ تالشى براى يافتن نيروهاى ايرانى 
دريغ نمى كنيم

 وزارت امورخارجه پاكســتان با اعالم اينكه نيروهاى نظامى اين كشور در 
حال همكارى با ايران براى يافتن نيروهاى ايرانى ربوده شده هستند، تاكيد كرد 

كه اسالم آباد براى پيدا كردن اين نيروها از هيچ تالشى مضايقه نخواهد كرد.
به گزارش ايســنا به نوشــته تايمز آو اســالم آباد، وزارت امورخارجه پاكستان 
با انتشــار بيانيه اى به ربوده شــدن تعدادى از نيروهاى مــرزى ايران در بامداد 
روز سه شنبه واكنش نشــان داد.در اين بيانيه آمده است: نيروهاى نظامى ايران 
و پاكستان در حال همكارى با يكديگر براى يافتن اين نيروهاى ايرانى هستند.

همچنين در اين بيانيه تاكيد شده است كه پاكستان از هيچ تالشى براى پيدا كردن  
نيروهاى مرزى ايران دريغ نخواهد كرد.

گزينه هاى قطعى وزارتخانه هاى صمت
 و راه مشخص شدند

 عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه از احتمال تعيين نود درصدى 
گزينه  هــاى صنعت و معدن و راه و شهرســازى خبر داد.محســن بيگلرى در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، از احتمــال 90 درصدى معرفى رضا 
رحمانى قائم مقــام وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزير پيشــنهادى 
صمت به مجلس از سوى رئيس جمهور خبر داد.بيگلرى تصريح كرد: رحمانى 
پيش از اين سه دوره نمايندگى مجلس و رياست كميسيون صنايع و معادن  را 
در پرونــده كارى خود دارد و اكنون دولت تصميم دارد تا وى را براى تصدى 
پســت وزارت صمت به مجلس معرفى كند.وى همچنيــن تاكيد كرد: رئيس 
جمهور به احتمال نود درصد، على اكبر حاجى محمدى مشــاور عالى ســازمان 
برنامه و بودجه كشــور در امور زيربنايى و عمرانى را براى پست وزارت راه و 

شهرسازى به مجلس معرفى مى كند.

آخرين وضعيت بررسى CFT در شوراى نگهبان
 سخنگوى شــوراى نگهبان درباره اينكه آيا اليحه CFT در دستور جلسه 
اين هفته شــوراى نگهبان بررسى مى شــود؟ گفت: بعيد است فردا وقت كنيم 
وارد ماهيت شويم زيرا مصوبات قبل را هم داريم.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، عباسعلى كدخدايى درباره غيبت آيت اهللا شاهرودى در جلسات شوراى 
نگهبان واينكه آيا اين غيبت تاثيرى در تصميم گيرى هاى جلسات دارد يا خير؟ 
گفت: ايشان به دليل كسالتى كه دارند نتوانستند حضور پيدا كنند در عين حال 
11 نفر ديگر براى تصميم گيرى در جلسات حضور دارند. وى درباره اينكه آيا 
اليحه CFT در دستور جلسه اين هفته شوراى نگهبان بررسى مى شود؟ افزود: 
در حال فراهم كردن مقدمات آن هستيم و قرار شد فردا دوستان ما و نمايندگانى 

از دولت بيايند و توضيحاتشان را بشنويم شايد وارد كليات شويم.

 تصويرسازى غلط و منفى و نااميد كننده 
از اوضاع ايران مهمترين دســتور كار امروز 
دشمن است اما به فضل الهى تصوير واقعى 
كشور در مجموع، نقطه مقابل تصويرسازى 

نظام سلطه است.
رهبر معظم انقالب روز گذشــته در ديدار 
با بيــش از دو هزار نفــر از نخبگان جوان 
و اســتعدادهاى برتــر علمــى، تــالش و 
فعاليت دهها هزار نخبه در سراســر ايران را 
ترسيم كننده تصويرى اميدبخش و واقعى از 

كشور خواندند.
به پايگاه اطالع رســانى دفتــر مقام معظم 
رهبرى، حضرت آيــت اهللا خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اســالمى با اشاره به نقش و 
تأثيرگــذارى نخبگان جوان در برنامه ريزى 
صحيح براى آينده، پيشــرفت علمى ايران 
و جلو بردن مرزهاى دانش بشــرى، «تعامل 
متقابل، دو جانبه و جدى تر نخبگان و نظام، 
مراقبت هوشــمندانه و اســتفاده صحيح از 
گنجينه نيروى انسانِى نخبه و تقويت هويت 
ملــى و آرمانخواهــى در مجموعه نخبگان 
كشور» را ضرورى خواندند و تأكيد كردند: 
تصويرســازى غلط و منفى و نااميد كننده 
از اوضاع ايران مهمترين دســتور كار امروز 
دشمن است اما به فضل الهى تصوير واقعى 
كشور در مجموع، نقطه مقابل تصويرسازى 

نظام سلطه است.
ايشان خاطرنشان كردند: از نظرات نخبگان 
جوان، فعال، دلسوز و با نشاط و پاى كار در 
بخش هاى مختلف از جمله نفت، استفاده و 
براى تبديل اقتصاد نفتى به اقتصاد مســتقل 
و دانش پايه و اقتصاد مقاومتى، برنامه ريزى 

شود.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى تأكيد كردند: 
اگر از لحاظ علمى پيشــرفت كنيم، تهديد 
دشــمناِن تمدنى و سياســى و اقتصادى ما 

دائمى نخواهد بود و كاهش خواهد يافت.
رهبر انقالب اســالمى به يــك نمونه ديگر 
از بــى اعتنايى به علم و دانــش در دوران 
پهلوى اشاره كردند و گفتند: از زمان تأسيس 
دانشگاه تهران بعنوان اولين دانشگاه كشور 
در ســال 1313 تا ســال 1357 كه چهل و 
چهار ســال مى شود، تعداد دانشجويان كل 
كشور، 150 هزار نفر بود اما اكنون كه چهل 
ســال از پيروزى انقالب اسالمى مى گذرد، 

تعداد دانشجويان كشور بيش از چهار ميليون 
نفر است.

رهبر انقالب اسالمى سپس چند توصيه در 
خصوص نخبگان بيان كردند.

ــه  ــل دو جانب ــزوم تعام ــان «ل ــه ايش توصي
ــگان و نظــام مديريــت كشــور»  ــان نخب مي
ــام  ــاى نظ ــب ه ــا فري ــه ب ــود و راه مقابل ب
ــور  ــى كش ــه نخبگ ــراى مجموع ــلطه ب س
ــى  ــى و آرمانخواه ــت مل ــت هوي را «تقوي
در ميــان نخبــگان» دانســتند و خاطرنشــان 
كردنــد: جــوان نخبــه مــا بايــد بــه ايرانــى 
ــا  ــى، آرمانه ــودن، هويــت مل و مســلمان ب
و تاريــخ بســيار شــرافتمندانه خــود افتخــار 

كنــد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به جنگ 
تحميلى اقتصادى، سياســى و امنيتى عليه 
ايران عزيز افزودند: يك نخبه نمى تواند به 

اين جنگ بى تفاوت باشد.
حضــرت آيــت اهللا خامنــه اى در جمع 

بندى اين بخش از سخنانشــان اين دستور 
كار را براى نخبگان جوان ترســيم كردند: 
«تالش علمى زيــر پرچــم عدالتخواهى، 
انحصارشكنى، ستم ستيزى و حساسيت و 

رسيدگى به مسائل و مشكالت مردم».
«پرهيــز از روزمرگى همراه با ابتكار دائم 
و نوسازى روشــها در بخشى كه هدايت 
نخبگان را در بنياد برعهده دارد»، «برنامه 
ريزى دقيــق و صحيح بــراى فعاليتهاى 
هويت بخش»، «استفاده از دفتر نمايندگى 
رهبــرى در دانشــگاهها»، «اســتفاده از 
شــركتهاى دانش بنيان و مراقبت درباره 
تنزل نيافتن ضوابط اين شركتها» از ديگر 
توصيه هــاى رهبر انقالب به مســئوالن 

بنياد نخبگان بود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در بخش ديگرى 
از سخنانشــان با رد تصورى كه دانشگاهها 
را در خدمت مســائل كشــور نمــى داند، 
خاطرنشان كردند: در چهار دهه اخير جوانان 

دانشــگاهى در صنايع مهم كشور نقش اول 
داشته اند.

ايشــان «هــوا فضــا»، «علــوم زيســتى»، 
«سدسازى»، «صنعت دفاعى»، «صنعت هسته 
اى در ابعاد گوناگون آن»، «سلولهاى بنيادى»، 
«زيست فناورى» و «ســاخت داروهاى نو 
تركيــب» را از جمله عرصــه ها و صنايعى 
برشمردند كه دانشگاهها در شكل گيرى و 

پيشرفت آنها نقش ارزنده اى داشته اند.
رهبر انقــالب در زمينه اينكه دانشــگاهها 
نقص هاى زيادى هست خاطرنشان كردند: 
با گســترش ارتباط با صنعت و شناســايى 
نيازهــا به گونه اى عمل كنيــد كه همانند 
برخى از كشورها، هر پايان نامه دانشجويى 
يــك حامى از بخش خصوصــى يا دولتى 

داشته باشد.
رهبر انقالب با تأكيد بر تعامل دانشــگاهها 
با دولت براى شناخت نيازها و اولويتها، از 
اقدام گروههاى مختلف اســاتيد دانشگاهى 
و صاحبنظران از جمله اســاتيد بسيجى در 
نوشــتن نامه به مســئوالن و ارائه راه حل 
مشــكالت اقتصادى ابراز مسرت كردند و 
افزودنــد: نمى دانيم دولت چقدر به اين راه 
حلها عمل مى كند اما احســاس مسئوليت 
اساتيد و همچنين نخبگان جوان و خوشفكر 
در قبال مشكالت كشور بسيار خرسند كننده 

است.
حضــرت آيــت اهللا خامنــه اى در پايان 
سخنانشــان بار ديگر به تــالش پرحجم 
دشــمن براى تصويرسازى منفى از اوضاع 
ايران اشــاره كردند و افزودند: نوســانات 
ارزى و مشــكالت معيشتى وجود دارد اما 
در مجموع تصوير واقعى كشور، به كورى 
چشم دشــمنان، عكس تصويرى است كه 
بيگانگان سلطه طلب از ايران عزيز ترسيم 

مى كنند.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، دكتر 
ستارى معاون علمى و فناورى رئيس جمهور 
و دكتر غالمــى وزير علــوم، تحقيقات و 
فناورى گزارش هايى از شرايط علمى كشور 

و نخبگان بيان كردند.
همچنين 11 تن از نخبگان و اســتعدادهاى 
برتــر علمى كشــور بــه بيــان دغدغه و 
ديدگاههاى خود در مسائل مختلف علمى، 

پژوهشى، مديريتى و فناورى پرداختند.

  در ادامه سياســت هاى خصمانه عليه ايران، دولت آمريكا 
اعالم كرده كه حداقل 20 بانك و شركت ايرانى را تحريم كرده 
اســت.به گزارش ايسنا، به نقل از بى  بى سى، بر اساس بيانيه 
وزارت خزانه دارى  آمريكا، بانك ها و شركت هاى تحريم شده 
با بنياد تعاون بســيج ارتباط دارند.آمريكا مدعى است كه اين 
بانك ها و شركت ها به دست داشتن در نقض حقوق بشر در 
داخل ايران و آن چه جذب سربازان زير سن قانونى براى جنگ 

سوريه خوانده ، متهم هستند.
 بانك هاى ملت، سينا، پارسيان، گروه مالى مهر اقتصاد، بانك 
مهر اقتصاد از جمله تحريم شــده ها هســتند.همچنين گروه 

صنعتى تراكتورسازى ايران ، شــركت فوالد مباركه، شركت 
توسعه معادن روى نيز تحريم شده اند.

شركت هاى سرمايه گذارى مهر ايرانيان، تدبيرگران آتيه، نگين 
ســاحل رويال، شركت تكنوتار و شركت هاى وابسته و گروه 

بهمن نيز به فهرست تحريم هاى واشنگتن اضافه شده اند.
آمريكا در ســال 2011 ميالدى سپاه پاسداران، سازمان بسيج، 
نيروى انتظامى ايران را به اتهام نقض حقوق بشر تحريم كرده 

بود.
ــكا در  ــى اعــالم شــده كــه آمري ــم هــا در حال ايــن تحري

پــى تحريــم صنعــت نفــت و نظــام بانكــى ايــران اســت. 

موعــد اعمــال تحريــم هــاى نفتــى و بانكــى روز 13 آبــان 
است.

 روز يكشــنبه وزراى كار، اقتصــاد،  
صعنت و راه به مجلــس معرفى خواهند 
شــد؛ باتوجه به اســتيضاح هاى صورت 
گرفته و نظر مجلس درباره كابينه دوازدهم 
پيش بينى مى شــود افراد معرفى شــده به 
سختى بتوانند رأى اعتماد بهارستان نشينان 

را به دست بياورند.
به گزارش ايلنا، كمتــر از يك هفته ديگر 
روحانــى چهار وزير پيشــنهادى خود را 
بــراى وزارت خانه هــاى صنعت، معدن و 
تجارت،  تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى،  
اقتصاد و دارايى و احتماال راه و شهرسازى  
جهت گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى 
مى كند. تقريبا حــدود 3 ماه پيش وكالى 
ملت مجلس رأى اعتماد خود به كرباسيان 

و ربيعى را برداشــتند و براى اســتيضاح 
شريعتمدارى و آخوندى امضا جمع كردند.
بــه اعتقاد برخــى نماينــدگان، وزرايى 
كه استيضاح شــدند مى توانستند قبل از 
اين كه كشــور دچار مشــكالت جدى 
و گره هاى بســيارى شــود جلوى آن ها 
بگيرند اما كارى نكردند و فقط نظاره گر 
شرايط بودند. عده ديگرى هم در مجلس 
معتقدند كه اســتيضاح ايــن وزرا نه تنها 
مشــكلى را حل نكرده بلكه در شــرايط 
كنونى كشور به بار اين مشكالت افزوده 

است.
بــراى  قانــون  طبــق  س جمهــور  ي ئ ر
وزرات خانه هاى كار و اقتصاد سرپرســت 
موقت تعيين كرد تا وزراى جديد  براساس 

شرايط موجود انتخاب شوند، شرايطى كه 
تــا چندين ماه ادامه پيدا كــرد بنابراين در 
وزرات خانه هايى كــه وزراى آن ها بركنار 
شــده اند و يا بايد فــردى ديگر جايگزين 
وزراى فعلى شــوند، بايد افرادى ســركار 
بيايند كــه اوال مدير باشــند و ثانيا بدانند 
كــه در وضعيــت كنونى كشــور چگونه 
برنامه ريزى كنند كه فشــار بيشتر بر مردم 

وارد نشود.
ســيد فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ايلنا 
دربــاره ويژگى وزرايى كه قرار اســت به 
زودى  از ســوى رئيس جمهور به مجلس 
شوراى اسالمى معرفى شوند، بيان مى كند: 
ويژگى هاى وزرا كامال مشخص است؛ هر 
فردى كه براى امر وزارت معرفى مى شود 

بايــد تخصص الزم، تحصيــالت مرتبط، 
تعهد و سابقه حضور در وزرات خانه اى كه 
قرار است مسئوليت آن را برعهده بگيرد را 

داشته باشد.
نماينــده مــردم تهــران بــا اشــاره بــه 
وزرات خانه هايى كه وزراى آن ها استيضاح 
شده اند و يا شــخص رئيس جمهور قصد 
دارد آن هــا را تعويض كنــد،  مى گويد: 4
وزير براى 4 وزرات خانه حســاس و مهم 
معرفى خواهند شــد؛ وزارت خانه هايى كه 
اقتصادى و بسيار حساس هستند،  اين افراد 
بايد در كنار شايستگى برنامه اى ارائه دهند 

كه قابليت اجرايى و عملياتى داشته باشد.
آقايان آزمون و خطاى خود را پس داده اند؛ 

حاال نوبت خانم هاست

تعيين آرايش نهايى كميته پدافند غيرعامل 
وزارت كشور

 تركيب اعضاى كميته پدافند غيرعامل وزارت كشور كه از سوى 
وزير كشور منصوب شده اند، مشخص شد.

به گزارش ايســنا، به نقل از پايگاه اطالع رســانى وزارت كشور، 
اعضاى كميته پدافند غيرعامل وزارت كشــور، از ســوى رحمانى 

فضلى وزيركشور منصوب شدند.
بر اســاس حكم وزير كشــور، ذوالفقارى معاون امنيتى و انتظامى 
به عنوان رئيس كميته و ناصريان معاون توســعه مديريت و منابع، 
شوشترى مشاور وزير و رئيس مركز حراست، شجاعان رئيس مركز 
توسعه دولت الكترونيك، فناورى اطالعات و آمار، قاسمى مديركل 
امور انتظامى و توســعه نظم عمومى و كالنترى مديركل امنيتى به 
عنوان اعضاى كميته پدافند غيرعامل وزارت كشور منصوب شدند. 
در حكم وزير كشــور، قاسمى به عنوان دبير اين كميته تعيين شده 

است.

نفت ايران، آوردگاه هند و آمريكا
 دهلى نو در تالش براى تثبيت نقش خود به عنوان يك بازيگر 
بيــن المللى و يافتن جايگاهى در قامت يــك ابرقدرت منطقه اى 
مساله ادامه يا توقف خريد نفت از ايران به رغم فشارهاى آمريكا را 

وسيله اى براى اثبات استقالل راى خود برگزيده است.
به گزارش ايرنا، ساكنان "خانه حيدرآباد" كه دفتر نخست وزير هند 
را در خود جاى داده اســت مدتهاســت كه به اين واقعيت گرانبها 
واقف شــده اند كه اثبات اين نكته به جهان كه هند تنها بر اساس 
منافع ملى خود و با تكيه بر حفظ اســتقالل در سياست خارجى در 
عرصه هاى جهانى راه مى پيمايد كليد ورود به باشگاه ابرقدرتهاى 
دنياست.و در همين راستا، به عنوان اولين و اساسى ترين قدم مقابله 
با فشارهاى آمريكا براى تعريف دوباره مناسبات با تهران را برگزيده 
است. دولت هند در حال حاضر به اين نتيجه رسيده است كه برغم 
همكارى هاى راهبردى با آمريكا اكنون وقت آن است كه استقالل 
راى خود را به جهان ثابت كند و با اين رويكرد كوتاهترين مســير 
را پافشــارى بر ديدگاههاى خود در موضــوع خريد نفت از ايران 

مى بيند.
هر چند پس از پايان جنگ سرد كه در طول آن هند همواره رهبرى 
معنوى جنبش عدم تعهد را بر عهده داشت، رهبران اين كشور قدم 
به قدم آمريكا نزديك تر شــدند اما هنوز نكات فراوانى در روابط 
دو كشور وجود دارد كه سايه ترديد را از دل دولتمردان اين كشور 

بيرون نرانده است.

رهبر انقالب در ديدار نخبگان و استعدادهاى برتر علمى:

تصويرسازى منفى و نااميدكننده 
از اوضاع ايران، كار دشمن است

وكالى ملت به چه وزرايى رأى اعتماد مى دهند

 آيا نوبت زنان و جوانان نرسيده است؟

در ادامه سياست هاى خصمانه عليه ايران

آمريكا چند بانك و شركت ايرانى را تحريم كرد

ن 
وه 

ج، 
ده 

ر
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

تصويب نهايى «بسته حمايتى»؛ يكشنبه آينده
 سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى جمعيت بهره مند از «بسته حمايتى»؛ 
نهايى نشده و پيش بينى ما اين است تمام كسانى كه درآمد ماهانه آنها زير سه ميليون 

تومان باشد از اين حمايت اجتماعى برخوردار شوند.
به گزارش ايسنا، انوشيروان محسنى بندپى، درباره ارزش ريالى اين بسته ها اظهار كرد: 
نظر رئيس جمهور اين است كه ميزان اين بسته ها طورى باشد كه با توجه به افزايش 

قيمت ها و فشارهايى كه وجود دارد بتواند تا حدودى يك جبران تكميلى باشد. 
وى درباره علت تاخير در تصويب بسته هاى حمايتى عنوان كرد: زمان برده است اما دقت 
عمل مهم است و اينكه خدايى ناكرده در مرحله اول كه اعالم عمومى مى كنيم بسيارى افراد 

اعتراض نكنند كه مى توانستند از اين بسته برخوردار باشند اما حذف شدند.

عرضه روانگردانهاى جديد 384 درصد 
افزايش يافته است

 عرضه انواع روانگردان هاى جديد در جهان طى 10 ســال گذشــته 384 درصد 
افزايش داشته است.

مدير كل تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهورى گفت: 
در سال 2006 انواع روانگردان ها 166 نوع بودند كه اين تعداد در سال 2016 به بيش 

از 803 نوع افزايش يافته است.
حميد صرامى افزود: روند فزاينده عرضه مواد مخدر در كشور افغانستان طى 10 سال 
اخير و توليد ســاالنه 10 هزار و 500 تن مواد مخدر در اين كشور براى همسايگانش 

از جمله ايران خطر بزرگى محسوب مى شود.

برخورد جدى با سوءاستفاده كنندگان از كتب درسى
 سرپرســت ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشــى با اشــاره به معرفى كتب 
آموزشــى استاندارد و همسو با اهداف تعليم و تربيت به مدارس، از برخورد جدى با 
انتشاراتى هايى خبر داد كه از كتب درسى سوءاستفاده مى كنند و محتواى غيراستاندارد 

دارند.
حيدر تورانى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به شناسايى كتب آموزشى غيرمجاز و 
غيراستاندارد و برخورد با عامالن آن اظهار كرد: هر ساله طرح سامانبخشى را اجرا و به 

كتب آموزشى كه داراى استانداردهاى الزم هستند،  مجوز مى دهيم.
وى افزود: امسال برگزارى هرگونه آزمون و ورود كتب كمك درسى و كمك آموزشى 

به مدارس دوره ابتدايى ممنوع شده است.

مديريت بيمارستان ها مستقل مى شود
 آيين نامــه  هيــأت امنايــى شــدن بيمارســتان ها بــا عنــوان 
ــر  ــن شــده، براســاس آن ه ــتان ها تدوي ــت مســتقل بيمارس مديري
دانشــگاه علــوم پزشــكى موظــف اســت يكــى از بيمارســتان هاى 
تحــت پوشــش را كــه واجــد شــرايط خــاص اســت، بــراى ايــن 

منظــور معرفــى كنــد.
معاون برنامه   ريــزى راهبردى و هماهنگى وزارت بهداشــت در 
گفتگو با ايرنا اظهار داشــت: تعدادى از پرســنل بيمارســتان يا 
پزشــكان به عنوان  هيأت مديره بيمارستان شــخصى را به عنوان 
مديرعامل براى مديريت بيمارستان انتخاب مى كنند و محاسبات 
ســود و زيان مانند يك مدل شــركتى خواهد بود كه تقريبا مانند 
بيمارستان هاى خصوصى خواهد بود، اما بيمارستانهاى خصوصى 
بر اســاس تعرفه خصوصى فعاليت مى كنند و اين بيمارستان ها با 

تعرفه دولتى اداره مى شوند.
ــه  ــت ك ــار داش ــوان انتظ ــى ت ــت: نم ــت گف ــر حق دوس على اكب
ــرات ريشــه اى ايجــاد  ــدت، تغيي ــاه م ــد در كوت ــن طــرح بتوان اي
ــز  ــا ني ــتان ه ــوع از بيمارس ــن ن ــت اي ــر فعالي ــارت ب ــد ونظ كن
همچنــان برعهــده معاونــت درمــان وزارت بهداشــت خواهــد بــود.

ــه موضــوع  هيــأت امنايــى شــدن بيمارســتان هــا  ــا اشــاره ب وى ب
بيــان كــرد: در برخــى دانشــگاه هــا ايــن فرآينــد آغــاز شــده كــه 
اقــدام بســيار موثــرى اســت. البتــه ايــن طــرح محدوديــت هايــى 
نيــز دارد و زمانــى مــى تــوان بــه صــورت كامــل از بخــش 
ــتانى را  ــل بيمارس ــان كام ــا راندم ــت ب ــار داش ــى انتظ خصوص
ــه  ــا صــد داشــته باشــند. ب ــارات صفــر ت مديريــت كنــد كــه اختي
ــرى  ــوه بكارگي ــى در نح ــتان خصوص ــك بيمارس ــال ي ــور مث ط

ــى دارد. ــتان دولت ــه بيمارس ــبت ب ــرى نس ــت بازت ــا دس نيروه
حق دوســت ادامه داد: مديريت مســتقل بيمارستانى، درحال حاضر 
نيز در برخى دانشــگاه هاى علوم پزشكى كشور مانند دانشگاه علوم 

پزشكى ايران اجرايى شده است.
وى درخصوص اهميت برون سپارى خدمات و كاهش تصدى گرى 
دولت گفت: يكى از مهمترين اقداماتى كه وزارت بهداشــت انجام 
مى دهد و دنبال مى كند، بحث خصوصى ســازى و برون ســپارى 
نظارت ها اســت؛ در حال حاضر قسمت قابل مالحظه اى از كارها 
در ســطح دانشگاه هاى علوم پزشــكى به نظارت ها و بازديدها در 
حوزه هاى مختلف از جمله مراكز تهيه و توزيع غذا، رســتوران ها، 
كارخانه ها، بازديد از داروخانه ها و مطب ها و بيمارستان ها و غيره 

سپرى مى شود.
معاون برنامه ريــزى راهبردى و هماهنگى وزارت بهداشــت افزود: 
درخصوص ارائه خدمات سالمت نيز موضوع برون سپارى به شكل 
هاى مختلف مورد نظر اســت كه ادامه و گســترش مى يابد. يعنى از 
طريق شركت هايى، ارائه دهندگان خدمات سالمت وارد كار خواهند 

شد. 

مهلت  تاديه سكه در پرداخت مهريه 
افزايش يابد

كل  روســاى  بــه  بخشــنامه اى  در  قوه قضائيــه  رئيــس   
ــه درخواســت هاى  ــرد ك ــالغ ك دادگســترى هاى سراســر كشــور اب
ــه  ــه خــارج از نوبــت رســيدگى شــود و مهلــت تادي تعديــل مهري

ــد. ــش ياب ــه افزاي ــت مهري ــكه در پرداخ س
ــى  ــادق آمل ــت ا... ص ــنامه آي ــن بخش ــا، در مت ــزارش ايرن ــه گ ب
الريجانــى خطــاب بــه روســاى كل دادگســترى هاى سراســر كشــور 
ــدادى از  ــه تع ــاى واصل ــى گزارش ه ــه برخ ــر ب ــت: نظ ــده اس آم
ــر اســاس تعــداد ســكه طــالى تعييــن  ــه، ب محكومــان تاديــه مهري
ــوان پرداخــت  ــه علــت افزايــش غيرمتعــارف قيمــت آن، ت شــده ب
ــراى  ــوه اج ــون نح ــراى قان ــت در اج ــن عل ــه همي ــته و ب را نداش

ــوند.  ــى مى ش ــدان معرف ــه زن ــى ب ــاى مال محكوميت ه
ــا  ــا دادگاه ه ــى اتخــاذ شــود ت ــى دارد ترتيب ــرر م ــن وســيله مق بدي
ــيدگى،  ــت رس ــن وق ــدون تعيي ــت و ب ــارج از نوب ــه صــورت خ ب
نســبت بــه درخواســت تعديــل پرداخــت مهريــه كــه از ســوى زوج 

ــود. ــم مى ش تقدي

ابرار ورزشي: كي روش: زمين كمپ، ميراث من است براي فوتبال!
 حتمًا از كشورتون آوردي؟

همدان پيام: دريافتي هاي شوراها علني اعالم مي شود
 چه شجاعتي دارند اين شورايى ها
تجارت: انتقاد از وضعيت معيشتي مردم

 همه چى آرومه!!
ايران ورزشي: 110 روز تا فينال جام ملت هاي آسيا

 شمارش معكوس چه زود شروع شد!!
زنگار: چرخ كاميون ها، ناي چرخيدن ندارند

 حتمًا راننده هاشون خوابشون مياد!!
استقالل:  استقالل بازيكن باكيفيت را نگه نمي دارد

  مگه آدما كمي- كيفي دارند؟
همشهري: گفت وگوي علما درباره مهريه

 اينجاست كه مى گن علما به شور نشستن!!
آفتاب: هشدار مهاجرت از جنوب به شمال

 چه شود مثل اينه كه از گرمسير برى قطب!!
جام جم: كل كل غول ها در پاريس

 بدون شرح!!
همدان پيام: توزيع گوشت منجمد در همدان كنترل شده نيست

ــاز جوابگــو   ايــن همــه دوربيــن كنتــرل نصــب مى كنــن ب
نيســت؟؟

ابتكار: آتش اژدها بر تعرفه هاي ترامپ
 تعرفه هاى ترامپ تازه از تنور دراومده 

همشهري: نبايد از خطر زلزله در تهران غافل شويم
 تهران روى ويبره!!

اطالعات: فرنگي كاران در آرژانتين طاليي شدند
 با اين نرخ طال بايد گفت دستمريزاد!!

جام جم: فرماندهي داور شطرنج با چشماني بسته
 مي خواد تكنيك جديد ياد بگيره 

اطالعات: هيچ اتوبوس فرسوده اي در جاده ها حركت نمي كند
 چقدر هم كه همه مدل باال و نوين هستن!!

دستگيرى ضارب طلبه همدانى
 دادستان همدان از دســتگيرى متهم پرونده ضرب و جرح طلبه 

جوان همدانى خبر داد.
كامران حمزه در گفتگو با ايسنا، با اعالم اين خبر اظهار داشت: چند 
روز قبل فردى وارد منزل طلبه جوانى در يكى از مناظق شهر همدان 

شد و پس از درگيرى وى را با ضربات چاقو مجروح كرد.
وى ادامه داد: همسر اين طلبه جوان براى كمك به شوهر خود وارد 

عمل مى شود كه وى نيز با ضربات چاقو مجروح مى شود.
دادســتان همدان تصريح كرد: ضارب پــس از فرار از منزل با دختر 
بچــه اى برخورد مى كند كه باعث ايجــاد جراحت در وى نيز مى 

شود.
حمزه بيان كرد: تحقيقات براى دســتگيرى فــرد ضارب آغاز و در 
بررسى هاى اوليه مشخص شد وى همسايه اين طلبه جوان بوده اما 

از علت و انگيزه او براى اين اقدام خبرى در دست نبود.
وى افــزود: بــا تحقيقــات گســترده پليــس بــراى پيــدا كــردن متهــم 
ــرزى و  ــروز وى در يكــى از شــهرهاى م ــح ام ــده، صب ــن پرون اي
در زمانــى كــه قصــد خــروج از كشــور را داشــته توســط مأمــوران 

انتظامــى بازداشــت شــد.
دادســتان همدان گفــت: متهم در حال انتقال به همدان اســت تا با 
بررســى و بازجويى از وى علت اين اقدام مشــخص شود و اخبار 

تكميلى در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

مديران ناكارآمد بركنار شدند
 اتفاقى كه در حوزه پزشــكى افتاد، منجر به بركنارى مديران ناكارآمد شــد و دليل 
ايجاد اين مشكل آن بود كه برخى از واحدها در ظرفيت ذخيره تا جايى كه مى توانستند 
دانشــجو ثبت نام كردند و فقط به منافع واحد خودشــان توجه داشتند نه منافع مردم و 

سازمان.
سرپرست دانشگاه آزاد با اشاره به چالش بوجود آمده در خصوص داوطلبان رشته هاى 
پزشكى دانشگاه آزاد اسالمى با بيان اينكه تحول در ساختار و فرهنگ سازمانى، يكى از 
اركان تحول در دانشگاه است، اظهار داشت: براى مسير پيش روى دانشگاه آزاد اسالمى، 
افق 1404 را ترسيم كرده ايم كه بتوانيم در اين افق به انتخاب اول داوطلبان، پژوهشگران 
و اســاتيد تبديل شويم. به گزارش ايسنا، محمدمهدى طهرانچى، با تأكيد بر اينكه منافع 
مردم را بر منافع سازمان ارجح مى دانيم، خاطرنشان كرد: نسبت به اين موضوع حساس 
هســتيم كه منافع سازمان بايد در راســتاى منافع مردم و نظام باشد و حركت علمى كه 

سال ها در دانشگاه آزاد اسالمى آغاز شده را در افق بلند پيش بريم.

بهترين شيوه هاى درمانى براى جلوگيرى از ابتال به 
آلزايمر

 استفاده از وســايل مكمل درمانى مى تواند ابتال به يكى از مرگبارترين بيمارى ها را 
كاهش دهد و به سالمندان در بهبود زندگى كمك كند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛ كارشناســان در جديدترين پژوهش هاى خود دريافتند 
سالمندانى كه دچار مشكل كم شنوايى هستند يا چشمان آن ها در اثر افزايش سن و ساير 
عامل ها دچار ابتال به بيمارى آب مرواريد شده است با انجام راهكار هاى درمانى، چون 
استفاده از سمعك يا جراحى به موقع مشكل آب مرواريد چشم مى توانند خطر ابتال به 

آلزايمر را تا 75 درصد كاهش دهند.
كم شــنوايى و مشكل آب مرواريد چشــمى مى تواند خطر افزايش اختالل در حافظه و 
ابتال به ضعف قدرت شناختى درمبتاليان را افزايش دهد. كارشناسان اعتقاد دارند بهبود 
توان بينايى وشنوايى مى تواند سبب افزايش ميزان فعاليت جسمى و روانى افراد و ارتباط 
بهتر آن ها با محيط اطراف شود و به اين ترتيب ابتال به آلزايمر در آن ها كاهش مى يابد.

اغلب مبتاليان به سالك، حاشيه نشين هستند
 اغلب مبتاليان به ســالك، حاشيه نشين  هســتند. افرادى كه در حاشيه شهرها و گاه 
مخروبه ها زندگى مى كنند، بيشــتر در معرض اين بيمارى قرار دارند و به دليل شــرايط 

اقتصادى نامناسب، چه بسا حتى امكان تهيه پشه بند ساده را نيز ندارند.
معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو گفت: بسيارى از بيمارى ها مانند سالك 
در حاشــيه قرار گرفته است در حالى كه توليد دارو با استفاده از فناورى نانو براى اين 

بيمارى ها به توجه بيشتر و تامين منابع مالى نياز دارد.
به گزارش ايرنا، غالمرضا اصغرى افزود: توجه چندانى به توليد داروى بيمارى هايى 
مانند سالك نشــده كه علت آن نداشتن صرفه اقتصادى براى توليد چنين داروهايى 

است.
وى ادامه داد: بسيارى از اقشار ضعيف مبتال به سالك توان هزينه هاى باالى آن را ندارند 
بنابراين بر اساس پيشنهاد دست اندركاران توليد اين نانو دارو (ژل موضعى توليد شده)، 
خريد آن توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت مى تواند به اين بيماران كمك كند.

 اين روزها وقتى مى خواهيم بچه ها را 
راهى مدرسه كنيم ياد دوران نوستالوژيك 

تحصيل خودمان مى افتيم. 
احتماال شــما هم وقتى دلتنــگ آن ايام 
مى شويد، خيلى دوســت نداريد زمان به 
عقب برگردد و دوباره پشــت نيمكت ها 
بنشــينيد. همه مــا بى رودربايســتى ياد 
ســختى هاى آن دوران مى افتيم. گاهى در 
ذهن خود آن دوران را با دوران مدرســه 
رفتــن كــودكان امروز مقايســه مى كنيم 
و مى گوييــم االن همه چيز فــرق كرده! 
درس زمــان ما كجا و درس خواندن دهه 
هشتادى ها كجا؟ اما اگر به دقت نگاه كنيم 
متوجه مى شــويم تغييرات مد نظر ما در 
ظاهــر اتفاق افتاده. محتــوا خيلى عوض 
نشــده، چون همان نگاهى كه روزگارى 
خانواده ها درباره درس و مشق ما داشتند 
را داريم. به راستى دليل خال هاى موجود 

در آموزش و پرورش چيست؟
گفته مى شــود نظام آموزشى فعلى ايران 
بى هدف اســت. آموزش و پــرورش با 
هم اند وهدف از آموزش پرورش اســت 
اما نظام آموزشــى ما چيزى كه به دنبالش 
نيست، پرورش است. اين نظام آموزشى 
بى هدف حركت مى كند و معلوم نيســت 

مى خواهد چه نسلى تربيت كند.
يك جامعه شــناس در گفتگــو با فرارو 
خالء هاى نظام آموزشى ايران را بر شمرد 
و گفــت: ايــن نظام آموزشــى بى هدف 
حركت مى كند و معلوم نيست مى خواهد 
چه نسلى تربيت كند. كودكان ما يا كودك 

كارند يا كودك كارنامه.
امير محمــود حريرچى، ادامــه مى دهد: 
در اين نظام آموزشــى فقط يك مشــت 
محفوظات بــه خورد بچه هــا مى دهيم. 
آموزش ما كااليى شــده اســت. ما چهار 
ميليون كــودك واجب التعليم داريم كه به 
خاطر فقر از مدرسه رفتن محرومند. آن ها 

انگيزه اى براى تحصيل ندارند.
 در گــروه مقابــل هــم خانواده ها تمام 
كودكى و نوجوانــى فرزندان را به خاطر 
نمره و كارنامه هــدر مى دهند. مگر قرار 
است فرزندان نهايتا از كجا سردربياورند؟ 
نهايتا قرار است به دانشگاهى بروند كه آن 

هم كااليى شده است.
 در كشــور ما نزديــك 10 ميليون فارغ 
التحصيــل دانشــگاهى بيــكار وجــود 
دارد. 100 هزار نفــر PhD دارند، اما 
شــغل ندارند. اين نشــان مى دهد كه ما 
بى هدفيم. در دانشگاه ها را باز كرده ايم 
و در ســر بچه ها مدرك گرايى انداخته 
ايم. از كودكى برايشــان كالس تقويتى، 
خانواده ها  مى گذاريم.   ... و  زبان  كالس 
مســئوليتى در برابر فرزندان شــان حس 

نمى كنند.
 اين كارشــناس آموزش با اشاره به كلمه 
"غيرانتفاعــى" كه در بعضى موسســات 
آموزشــى از جمله مدارس يا دانشگاه ها 
درج مى شــود مى گويد: اين كلمه جوك 
اســت. به جز حوزه آمــوزش اين كلمه 
در كجــا به كار مى رود؟ نظام آموزشــى 

همين گونه بى هدف حركت مى كند. 
خانواده ها هم به اين متكى شــده اند كه 
فرزند ان شــان هرچيزى كه قرار است ياد 
بگيرند را در نظام آموزشى بياموزند. آن ها 

مسئوليتى در قبال فرزندان حس نمى كنند.
 در اين ميان طبقات متوسط و باال فرزندان 
شــان را در مدارس غيرانتفاعى ثبت نام 
مى كنند و امكاناتى مثل ســرويس رفت و 
برگشت در اختيارشان قرار مى دهند. اين 
وضعيت به گونه اى شده است كه جوانان 
و نوجوانان ما در رابطه با آنچه آموخته اند 

اعتماد به نفس ندارند. 
به جــاى آنكه بــراى فرزندان مان كارى 
كنيم براى آن هــا راه مدرك گرايى را باز 
كرديم اين جامعه شــناس معتقد اســت: 
ما، چون در اين كشــور نتوانستيم كارى 
بــراى فرزندان مان انجــام دهيم، مدرك 
گرايى را ترويج كرديم. نتوانســتيم براى 
آن ها انگيزه هــاى زندگى با كيفيت ايجاد 
كنيم و فرصت هاى برابــرى فراهم كنيم 
راه آموزش عالــى و مدرك گرايى را باز 
كرده ايم. به اين صورت است در همه جا 

مدرك مهمتر از مهارت شده است. 
فرزندان ما مهارتى كســب نمى كنند. مثال 

مجلس  نماينــدگان  به 
افتخارشــان  كنيد  نگاه 
براى  كــه  اســت  اين 
آن هــا از عنــوان دكتر 
كه  خب  شود.  استفاده 
كه  نمى كنيد  فكر  چى؟ 
معنايى  بار  "دكتر"  اين 
من  به  شما  وقتى  دارد. 
مى كنيد  خطــاب  دكتر 
من در حوزه بيان بارى 
بر دوش خود احساس 
حال  به  واى  مى كنــم. 
حوزه  در  كــه  كســى 

مديريت كشور باشد.
ادامــه  حريرچــى   
همه  مسئولين  مى دهد: 
هســتند  اين  دنبال  قوا 

كه دكترا بگيرند. نمايندگان مجلس نبايد 
كمتر از فوق ليســانس داشته باشند. اين 
روحيه مــدرك گرايى را ترويج كرديم و 
نظام آموزشى را به يك كاال تبديل كرديم. 
همــه فكر مى كنند با اين مدرك مى توانند 

يك پرستيژ اجتماعى كسب كنند. 
در حالــى كه اعتماد به نفــس و مهارت 
است كه پرستيژ اجتماعى مى آورد. چون 
فرصت هاى برابر كه آن ها بتوانند با تالش 
زندگى خوبى داشــته باشند فراهم نكرده 
ايم در آموزش عالى را به اشكال مختلف 

باز كرديم. ايــران باالترين تعداد تحصيل 
كرده و مركز آموزش عالى را دارد.

اين كارشــناس آمــوزش مى گويد: ايران 
تعداد  باالترين  خود  جمعيت  به  نســبت 
تحصيــل كرده ها را در دنيــا دارد. ايران 
82 -83 ميليــون نفر جمعيت دارد. ما در 
چنيــن مملكتى 20 ميليون فارغ التحصيل 
دانشــگاهى داريــم. ايران بــا دو هزار و 
700-800 موسســه باالترين تعداد مركز 

آموزش عالى در جهان را دارد.
 در صورتى كه كشور هاى پيشرفته نسبت 
به جمعيت شــان اين آمار را ندارند. ژاپن 
500 مركــز آموزش عالــى دارد كه اين 
500 مركز آموزشى هم آموزش مى دهند 
و هم مهارت مى آموزنــد. ما چه مهارتى 
يــاد بچه ها مى دهيم؟ بماند كه وقتى وارد 
را  آن ها  آرمان هاى  مى شــوند  دانشــگاه 
ناديده مى گيريم. چالش هاى نظام آموزش 
در ايــران، كودكان ما يــا كودك كارند يا 
كودك كارنامه مشخص نيست بچه ها بايد 
آموزش  را  چيــزى  چه 

ببينند.
ايلنــا،  گــزارش  بــه 
مى دهد:  ادامه  حريرچى 
ما اصال به توســعه فكر 

نكرده ايم. 
مسئولين ما معنى توسعه 
نمى فهند.  را  جانبه  همه 
اقتصادى،  توســعه  مــا 
و  فرهنگى  اجتماعــى، 
سياســى داريــم و بايد 
مشخص  توســعه  ابعاد 
چشم  برنامه  طبق  شود. 
انــداز 1404 ايران بايد 
در مقايســه بــا همــه 
كشور هاى منطقه در قله 
همه حوزه ها قرار بگيرد. 
اما االن كجاى كار هستيم؟ تا 1404، هفت 
ســال مانده است. ما به اســناد باالدستى 
توجه نكــرده ايم. براى مــردم چيزى به 
اسم حق وجود دارد كه يكى از آن ها حق 
آموزش اســت. در قانون اساسى بر اين 

حق تاكيد شده است.
 فارغ از اينكه اين حق بايد رايگان باشد يا 
نه مشخص نيست فرد بايد دقيقا چه چيز 

را آموزش ببيند. 
بچه ها بــراى آنكه بتواننــد وارد جامعه 
شــوند بايد فرصت هاى برابرى داشــته 

باشــند كه بتوانند با تــالش خود زندگى 
بهترى به دست آورند. قرن 21 است، اما 

هنوز طمع تحصيل وجود دارد.
 او در پاسخ به اينكه گسترش ارتباطات و 
اطالعات چه تاثيرى بر بينش هاى مرتبط 
با آموزش داشــته مى گويد: خيلى اميدوار 
نيســتم كه خانواده ها آگاهى را پيدا كرده 

باشند. 
هنوز طمــع اينكه بچه هــا تحصيل كنند 
وجود دارد. بچه ها امروز تحقير مى شوند. 
هنــوز دانشــگاه رفتــن، نمــره و ادامه 
تحصيالت مالك اســت و خانواده ها اين 
مالك هــا را به خورد بچه ها مى دهند. اين 
در حالى اســت كه ما در قرن بيســت و 
يك كه قرن ارتباطــات نام گرفته زندگى 

مى كنيم. 
شــبكه هاى مجازى به افراد و خانواده ها 
اطالع مى دهد كه با بچه ها اين گونه رفتار 
كنيد. اما شبكه هاى مجازى فرصت گفتگو 
نمى دهند در حالى كه ما بايد بتوانيم بحث 
كنيم. ارتباطاتى كه از طريق شــبكه هاى 
مجازى ايجاد مى شــود شرايطى را ايجاد 
كرده اســت كه از طريق آن ياد گرفته ايم 
خودمان را به گونه ديگرى نشــان دهيم 

زيباتر، بهتر و روشنفكر به نظر برسيم. 
EQ تاكيــد دارد نه بر IQ جامعــه ما بر

هوش هيجانى اين جامعه شناس در ادامه 
مى گويد: بخشــى از شــبكه هاى مجازى 
هم اطالعات خوبى در اختيار خانواده ها 
قرار مى دهند، امــا خانواده ها به آن عمل 
نمى كننــد. بچه هــاى ما اتفاقــا از طريق 
نامرتبط  سايت هاى  به  مجازى  شبكه هاى 

متصلند. 
خانــواده هم خــودش را راحت كرده 
اســت. از همان چهار پنج ســالگى يك 
تبلت يا گوشــى هوشــمند بــه كودك 
مى دهــد و او را بــه حــال خــود رها 
مى كنند. فرزند هم از اين طرق خشونت 
و مســائل غيراخالقى را ياد مى گيرد. به 
نظر من شــبكه هاى مجازى نتوانسته به 
آموزش  كارشــناس  اين  كند.  كمكى  ما 
در پايان مى گويد: جامعه ما به اندازه اى 
كه بــر روى IQ تاكيد دارد بر EQ يا 
هــوش هيجانى تاكيد نمى كند. در حالى 
كــه دنياى امروز دنيــاى هوش هيجانى 
اســت. هــوش هيجانــى يعنــى اينكه 
شــما چگونه با ديگــران ارتباط برقرار 

مى كنيد. اين را بايد كجا ياد بگيريد.

آموزش و پرورش 
و تربيت كودكان كارنا مه اى

در كشــور ما نزديك 10
التحصيل  فــارغ  ميليون 
دانشــگاهى بيكار وجود 
نفــر  هــزار  دارد. 100 
شــغل  اما  دارند،   PhD
ندارند. اين نشان مى دهد 

كه ما بى هدفيم.

آغاز به كار شتاب دهنده سالمت 
  معاون اجتماعى وزيربهداشــت و رئيس جشــنواره ديجيتال 
سالمت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در دنيا 100 
هزار اپليكيشن ســالمت داريم و در كشور ما استارت آپ ها كار 
خود را آغاز كرده اند اما در حوزه سالمت استارت آپ ها فعاليت 
خوبى نداشــتند و شايد دليل آن اين بوده كه حمايت هاى خوبى 

از آنها نشده است.
محمدهادى ايازى ادامه داد: اين جشنواره كمك مى كند مديران با 
ظرفيت هاى حوزه آى تى آشنا شوند و فعاليت استارت آپ هاى 
حوزه سالمت بيشتر شود و شتاب دهنده ها نقش حمايتى خواهد 
داشت، از اين پس دبيرخانه دائمى جشنواره فعاليت خواهد كرد و 

شتاب دهنده سالمت راه اندازى خواهد شد.
وى اظهار كرد: با وجود زمان كوتاه براى شــركت در جشــنواره 
با استقبال خوبى روبرو شــديم و 70 استارت آپ حوزه سالمت 
شركت كردند و اين جشنواره در حوزه آى تى و سالمت فرصت 
خوبى اســت اميدواريم بتوانيم فعاليت گستره ترى در اين حوزه 

داشته باشيم.
ايازى در پاســخ به ســوال مبنى بر اينكه آيا برنامه اى داريد تا 
بــراى حمايت از اســتارت آپ ها آنهــا را در مراكز درمانى كه 
مهمترين محل مراجعه مردم در حوزه ســالمت است، معرفى 
كنيد؟ گفت: ما اخيرا كارگروهى متشــكل از وزارت بهداشت، 
معاونت علمى و وزارت ارتباطات تشــكيل داده ايم تا در مورد 
نحوه حمايت از استارت آپ هاى ديجيتال سالمت تصميم گيرى 
كنيم و اين پيشنهاد اســت كه اپليكيشن ها در مراكز درمانى به 

مردم معرفى شوند.
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پايان مهلت 6 ماهه نزديك است
سكه هاى پيش فروش را تحويل نگيريد قراردادش لغو 

مى شود
 دارندگان ســكه هاى پيش فروش اگر در مهلت شــش ماهه تعيين شده براى تحويل 
سكه ها به بانك مراجعه نكنند، بانك مركزى تعهدى براى تحويل سكه ندارد و قرارداد لغو 

و مبلغ اوليه پرداخت شده از سوى ثبت نام كننده به وى پرداخت خواهد شد.
به گزارش ايســنا، طرح پيش فروش ســكه از بهمن  سال قبل از سوى بانك مركزى و از 
كانال بانك ملى آغاز شد و تا اواسط ارديبهشت امسال ادامه داشت. البته در اين بين نحوه 

پيش فروش و سر رسيدهاى تعيين شده تغيير كرد.

با پايان طرح كه حدود هفت ميليون و 600 قطعه سكه به فروش رفت، تحويل سكه هاى 
سررســيد شده آغاز شد و از 19 ارديبهشــت ماه تحويل سكه هاى با سر رسيد يك ماهه 
به جريان افتاد و در ادامه نيز ســر رسيدهاى ســه ماهه و شش ماهه در مرحله پرداخت 

قرار گرفت.
براى تحويل ســكه هاى پيش فروش، صاحبان آنها مى توانند از زمان سررســيد به بانك 
مراجعه كنند و با تحويل مدارك، سكه را تحويل بگيرند و اگر تاخير داشته باشند سكه در 
بانك باقى مى ماند. اما بايد توجه داشته باشند كه زمان دريافت سكه ها فقط شش ماه بعد 
از سر رسيد است، چراكه طبق ماده (8) دستورالعمل مربوطه، صاحب سكه پيش فروش 
بايد ظرف شش ماه بعد از سر رسيد به بانك مراجعه كرده و آن را تحويل بگيرد و طبق 

ماده (9) اگر بعد از شش ماه سكه دريافت نشود ديگر بانك مركزى و بانك عامل تعهدى 
براى تحويل سكه نخواهند داشت.

در حالــى بيــش از پنج ماه از اولين دور تحويل ســكه با ســر رســيد يك ماهه (19 
ارديبهشــت) گذشته و 19 آبان ماه مهلت شــش ماهه تعيين شده براى اين گروه تمام 
مى شــود كه پيگيرى جريان تحويل ســكه از بانك مركزى نيز تاييدكننده اين موضوع 
اســت كه اگر صاحب ســكه مراجعه نكند ديگر تعهدى براى تحويل وجود ندارد. در 
ايــن حالت قرارداد لغــو و به فرد ثبت نام كننده پول پرداخت مى شــود، آن هم همان 
مبلغى كه در ابتداى ثبت نام پرداخت كرده اســت نه اينكه معادل قيمت روز ســكه به 

وى پرداخت شود.

اشتغال

پرداخت 840 ميليارد تسهيالت اشتغال 
روستايى و عشايرى توسط بانك كشاورزى 

استان 

 از ابتداى سالجارى تا كنون مبلغ 840 ميليارد ريال تسهيالت اشتغال 
پايدار توسط بانك كشاورزى استان همدان در قالب 348 طرح جهت 

ايجاد اشتغال در مناطق روستايى و عشايرى پرداخت شده است.
مدير شعب بانك كشاورزى استان همدان، با اشاره به نقش ويژه ايجاد 
اشتغال در تحقق اهداف اقتصادى دولت گفت: مجموع اعتبار ابالغى به 
اســتان همدان طى دو مرحله مجموعا 923 ميليارد ريال بوده كه ميزان 
653 ميليارد ريال اعتبار مرحله اول به صورت كامل و مبلغ 187 ميليارد 
ريال از اعتبار مرحله دوم نيز جذب و پرداخت شده و مابقى مبالغ نيز به 

سرعت در حال پرداخت مى باشد.
هوشنگ حيدرنژاديان با اشاره به اينكه در ميان 9 شهرستان استان همدان، 
شهرســتان نهاوند رتبه اول را در پرداخت تسهيالت اشتغال روستايى 
به خود اختصاص داده اســت افزود: در حــال حاضر 124 فقره طرح 
اشــتغالزايى به مبلغ 493 ميليارد ريال از سوى دستگاه هاى اجرايى به 
شعب شهرســتان نهاوند معرفى گرديده كه شعب اين شهرستان موفق 
شــدهاند تا كنون 178 ميليارد ريال تسهيالت كه بيش از 25  درصد از 
اعتبار كل استان را شــامل مى شود به صورت كامل جذب و پرداخت 
نماينــد. همچنين ميزان 315 ميليارد ريال نيز به تازگى به شــعب اين 
شهرستان معرفى گرديده كه اين تسهيالت به سرعت در حال تشكيل 

پرونده ميباشد و به محض تامين اعتبار پرداخت خواهد شد.
حيدرنژاديان با اشــاره به نقش كليدى بانك كشاورزى به عنوان يكى 
از اركان اقتصاد كشــور به ويژه بخش كشــاورزى افزود: فراهم آوردن 
امكانات اعتبارى براى زندگى بهتر در روســتاها و ارتقاء سطح درآمد 
روستائيان، افزايش توليدات كشاورزى، ايجاد و توسعه صنايع كوچك 
و ســنتى واقع در مناطق روستايى و عشايرى از اهداف كالن بانك در 
سطح كشــور بوده و همكاران بانك كشاورزى استان همدان نيز، تمام 
تالش خود در جهت تحقق اهداف دولت محترم و خدمتگزارى به مردم 

شريف ايران بكار خواهند بست.

پيش بينى يك كارشناس از آينده بازار ارز 
پس از تحريم 13 آبان

 يك اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران بــا تاكيد بر ايــن نكته كه 
بانك مركــزى فقط با دخالت در بــازار نمى تواند نرخ دالر را كنترل 
كند، گفت: بــازار ارز آينده با ثباتى را پــس از تحريم هاى آبان ماه 

خواهد داشت.
تيمور رحمانى، كارشــناس اقتصادى و استاد دانشــگاه با اشاره به 
اختياراتى كه در 2 روز گذشــته به بانك مركزى براى اصالح نظام 
بانكى داده شــد، گفت: بانك مركزى بــه تنهايى نمى تواند كارى از 
پيــش ببرد و بايد هماهنگى الزم در ســاز و كار و تصميمات وجود 

داشته باشد.
او افزود: اينكه بانك مركزى تصميمى بگيرد اما سياست ها كالن مالى 

و يا مصوبات مجلس آن را خنثى بكند فايده اى ندارد.
رحمانى تنها حســن اختيارات داده شــده را دلگرمى بيشتر به بدنه 
بانــك مركزى عنوان كرد و به اقتصاد آنالين گفت: اين اتفاق باعث 
مى شود كه بانك مركزى با خيال راحت ترى دست به اقداماتى بزند 

كه پيش از اين در انجام آن ها ترديد داشت.
اين كارشــناس اقتصادى دخالت بانك مركزى در بازار ارز را عملى 
اجتناب ناپذير عنوان كــرد و افزود: اين كار بايد صورت مى گرفت 
تا از ورود شــوك هاى شديدتر و بزرگتر به اقتصاد كشور جلوگيرى 

شود و در واقع بانك مركزى چاره اى جز دخالت نداشت.
او اضافه كرد: البته بايــد توجه كرد كه تنها راه حل كاهش نرخ ارز 
اصالح سياســت هاى پولى اســت و تا زمانى كه تغيير رويه اى در 
سياســت هاى پولى و مالى صورت نگيرد مشكالت با يك مداخله 

صرف حل نخواهد شد.
اين اســتاد دانشگاه در پاسخ به اين پرســش كه آيا نرخ ارز كاهش 
بيشــترى خواهد داشــت؟ گفت: بــا توجه به شــرايط پيش  رو و 
تحريم هاى 13 آبان پيش بينى مى شود همچنان انتظارات هيجانى در 
جامعه وجود داشته باشد كه از كاهش بيشتر نرخ ارز جلوگيرى كند 

اما پس از آن به يك وضعيت با ثبات خواهيم رسيد.
او خاطر نشان كرد: البته ميزان دقيق كاهش نرخ ارز مشخص نيست 
زيــرا بايد ديد وضعيت مجموعــه دريافتى هــاى ارزى ما و ميزان 

همكارى چين و اتحاديه اروپا با ما به چه صورت خواهد بود.
رحمانــى در واكنــش بــه آخريــن اظهــارات رييــس جمهــور در ايــن 
خصــوص كــه تحريم هــاى 13آبــان تاثيــرى بــر وضعيــت اقتصــادى 
كشــور نخواهــد گذاشــت، گفــت: ايــن صحبــت تــا حــدى درســت 
ــوع  ــا وق ــارات ت ــه مى شــود انتظ ــم اقتصــاد گفت ــرا در عل اســت زي
ــال  ــان ح ــود را در زم ــرات خ ــد و تاثي ــر نمى كنن ــه صب ــك حادث ي
ــت  ــرار اس ــه ق ــى ك ــد محدوديت هاي ــر مى آي ــه نظ ــد و ب مى گذارن
اعمــال شــود تاثيــر خــود را تــا ايــن لحظــه گذاشــته اند، مگــر اينكــه 

اتفــاق عجيــب و غيرقابــل پيش بينــى رخ بدهــد.

آخرين اظهارنظر زنگنه 
درباره  تحريم هاى نفتى

خبرآنالين: بيژن زنگنه، وزير نفت با اشــاره به نزديك شــدن موعد 
اعمال تحريم هــاى نفتى آمريكا عليه ايران گفــت: اكثر كارهايى كه 
آمريكا در اين زمينه بايد انجام مى داد، انجام داده اســت و كار زيادى 

نمانده كه عليه ايران انجام دهد.
تاكنون آمريكا تالش بســيارى براى به صفر رســاندن صادرات نفت 
ايران كرده اســت كه بى نتيجه مانده و زنگنه آن را روياى تعبيرنشدنى 

آمريكا دانسته است.

افزايش نرخ خريد تضمينى گندم 
حتمى است

مهر: محمود حجتى، وزير جهاد كشــاورزى با بيان اينكه نرخ خريد 
تضمينى گندم براى ســال زراعى جديد حتما افزايش مى يابد، گفت: 
اما تا زمان اعالم نهايى از ســوى شوراى اقتصاد، نمى توانيم رقمى را 

اعالم كنيم.

سيگار فقط قاچاقى وارد مى شود!
ايسنا: رويــه صفر بودن ميزان واردات ســيگار از ابتداى سال تاكنون 
ثابت مانده اســت و هرآنچه سيگار وارد مى شود قاچاق است. چهار 
ماهه نخست سال جارى براســاس برآوردهاى صورت گرفته ميزان 
قاچاق ســيگار رقمى معادل دو ميليارد و 120 ميليون نخ بوده و اين 
درحالى است كه براساس آمار اعالمى از سوى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ميزان واردات رســمى سيگار همچنان بر روى خط صفر 

ميل مى كند.

ممنوعيت صادرات سيب زمينى، رب گوجه 
و خوراك دام و طيور ابالغ شد

مهر: گمرك ايران در بخشنامه اى موضوع ممنوعيت صادرات سيب 
زمينى، رب گوجه فرنگى و خوراك دام و طيور را از تاريخ 20 مهر 
ماه ابالغ كرد. در اين بخشــنامه آمده اســت: به پيوست تصوير نامه 
شــماره 187713/60 مورخ 16/7/97 وزير محترم صنعت، معدن و 
تجارت به انضمام نامه شماره 13136/02 مورخ 7/7/97 وزير محترم 
كشاورزى ارسال و اعالم مى دارد: صادرات سيب زمينى، رب گوحه 
فرنگــى و خوراك دام و طيور (مطابق كدهاى طبقه بندى مندرج در 

نامه صدراالشاره) از تاريخ 20/7/97 ممنوع مى باشد.

الهام خليلي خو »
 اين روزها يكى از مباحث و مشــكالت 
عمده موجــود در جامعه بحــث بيكارى 
اســت و بسيارى از كارشناســان و مديران 
ارشــد در اين بــاره اين نســخه را تجويز 
مى كننــد كه جوانان بايد به دنبال كارآفرينى 
باشــند و بتوانند با ايده و دانش و تخصص 
كارآفرينى كرده و حتى در اين ميان زمينه را 
براى اشتغال چند جوان متخصص ديگر نيز 

فراهم كنند.
مقوله كارآفرينى نســخه بســيار مناسب و 
درســتى است كه براى جامعه امروز تجويز 
مى شــود اما نكته اينجاســت كه كارآفرينى 
امرى ساده و آســان نبوده و كارآفرين بايد 
خود را براى گذر از هفت خان رستم آماده 
كند و هفت جفت كفش آهنين داشته باشد 
چرا دســتگاه ها و نهادهاى متولى در بحث 
اشتغال و كارآفرينى در حوزه عمل به اندازه 
حوزه سخن و حرف فعال نيستند و چه بسا 

كه بعضا سنگ هايى نيز بر سر راه بيندازند.
ايجاد كســب و كار جديد تــا زمانى براى 
كارآفريــن خوب و لذت بخش اســت كه 
گرفتار بروكراســى و كاغذبازى و تبصره و 
قانون هاى مازاد دســتگاه ها و ادارات دولتى 
نشــده باشــد چرا كه رهايى از هزار توى 

سيستم ادارى به اين سادگى نيست.
حامد اسالمى يكى از كارآفرين برتر استان 
همدان در حوزه كشاورزى است كه بيش از 
دو ســال مبادرت به توليد ملكه زنبورعسل 
مى كرده اســت و ســاالنه 200 ملكه بومى 
را به اســتان هاى مختلــف از جمله كرمان 
و مازندران كه بيشــترين تقاضا براى خريد 

ملكه را داشتند، تحويل مى دهد.
ايــن كارآفريــن كبودراهنگى در راســتاى 
صنعتى كردن و گســترش ايده و بهره ورى 
بيشــتر از آن اقدام به ثبت شــركت تعاونى 
ملكــه طاليى غرب ايرانيان در شهرســتان 
كبودراهنگ در پارك علم و فناورى استان به 

عنوان دومين طرح كشورى مى كند.
اســالمى اين جــوان خالق بــا ارائه طرح 
دانش بنيان و ثبت شــركت فنــاور به دنبال 
به گزينى زنبورعســل و بومى ســازى ملكه 
زنبور اســت و بــا تلقيــح مصنوعى ملكه 
زنبور بومى ايرانى را توليد مى كند كه بنا بر 
اظهارات وى اين نوع توليد ســبب افزايش 

بهره ورى در برداشت عسل مى شود.
وى معتقد اســت، براســاس بازخوردى كه 
صورت گرفته با توجه به شرايط آب و هوايى 
كشــور و خشكسالى حاكم با اين زنبورهاى 
بومى ميزان توليد عسل 4 برابر افزايش مى يابد 
و بازدهى قابل توجهى شامل حال زنبورداران 
مى شــود. و از طرفى زنبــورداران هر ملكه 
زنبورعسل را از خارج كشور وارد مى كنند كه 
بــا توجه به قيمت دالر بعضا بابت آن بايد 8

ميليون تومان پرداخت كنند در حالى كه ملكه 
زنبورهاى بومى توليدى به قيمت 350 هزار 

تومان عرضه مى شود.
شــرايط توليد براى اين كارآفرين مســاعد 

اســت به طورى كه از مهر ماه امسال 700 
ملكه  زنبور عسل را پيش فروش كرده است. 
اما با ثبت شركت آقاى اسالمى براى دريافت 
مجوز وارد پروسه پر پيچ و خمى شده است 
كه بعــد از 15 ماه با وجود افتتاح رســمى 
شركت و دريافت قسط اول تسهيالت 150

ميليون تومانى هنوز موفق به دريافت مجوز 
از جهاد كشاورزى استان همدان نشده است 
و بخاطر نداشــتن مجوز جلوى ساخت و 

ساز پيمانكار طرح گرفته شده است.
اين كارآفرين در ابتــداى امر براى دريافت 
مجوز، طرح تلقيح مصنوعى ملكه زنبورعسل 
را به جهاد كشاورزى ارائه مى دهد و استعالم 
17گانه از ادارات را كه شامل محيط زيست، 
امــور اراضى جهــاد كشــاورزى، ميراث 
فرهنگى و امور آب مى شــده است، را ارائه 
مى دهد و براســاس جواب استعالم ها طرح 
در كميســيون موردنظر مطــرح و تصويب 
مى شود و اعالم مى كنند كه مجوز در اوايل 

مهر ماه آماده است.
اما بنا بر اظهارات وى، يك هفته گذشته جهاد 
كشاورزى خواستار اســتعالم جديد از راه و 
شهرسازى شده اســت كه براى اين استعالم 
هم اقدام كرده است كه پاسخ آن دو ماه طول 
مى كشد و از طرفى راه و شهرسازى خواستار 
دريافت اســتعالم از مخابرات و گاز هم شده 

است.
حــال اختــالف قانونى دســت و پاى اين 
كارآفرين را گره زده اســت و بالتكليف و 
ســردرگم در ادارات روز را سر مى كند به 
طورى كه براســاس اعالم نظام مهندســى 
كشــاورزى براى صدور مجــوز اين طرح 
ديگر نيازى به اســتعالم از اين ســه اداره 
فوق الذكر نيست و طبق قانون استعالم هاى 

الزم را دريافت كرده است. 
اسالمى در حالى كه از درگيرى قانونى سه 
سازمان ابراز نارضايتى مى كند، نگران ضرر 
و زيانى است كه در طول مدت اين 15 ماه 
براى دريافت مجوز متحمل شــده است و 

تنها قصد خود را اشــتغالزايى براى منطقه 
محــروم كبودراهنگ اعالم مــى دارد كه با 
صنعتى شدن زمينه اشتغالزايى براى 20 نفر 
مســتقيم و حداقل30 نفر غيرمستقيم فراهم 

مى شود.
 بروكراسى ادارى بزرگترين مانع 

كارآفرينى
رئيس خانه كشــاورز اســتان همــدان نيز 
مهمترين موانع كســب و كار را بروكراسى 
حاكم بر سيستم ادارى مى داند و سنگ اندازى 
و ايراداتى كه بعضا سازمان ها وارد مى كنند 
گاهى هيچكدام در قانون نيست و نشان از 

جهل كارشناسان دارد.
ابولقاســم ســوزنچى با انتقاد از پيچيدگى 
سيســتم ادارى براى صــدور مجوز اظهار 
كرد: پروســه صدور مجوز بســيار طوالنى 
است در حالى كه مجوز بايد يك روزه براى 
فرد كارآفرين صادر شــود تــا زمان الزم را 
براى اقدامات بعدى داشته باشد نه اينكه از 

خواسته خود پشيمان شود.
براســاس اظهارات وى، نهادهاى مســئول 
حمايت درســتى از توليدكننــدگان عرصه 
گاه  و  ندارنــد  كشــاورزى  محصــوالت 
افرادى در بدنه وزارت جهاد كشــاورزى و 
سازمان هاى استانى به كار گرفته  شده اند كه 
تخصــص الزم را نداشــته و ناآگاهى آن ها 
موجــب به تأخير افتــادن كارهاى ادارى و 

تكرار كار مى شود.
سوزنچى، سازمان نظام مهندسى كشاورزى 
را از ديگر مشــكالت اين حوزه برشــمرد 
و گفــت: هدف از تشــكيل اين ســازمان 
رسيدگى به مشــكالت كشاورزان كم سواد 
به وسيله مهندســان باتجربه بود، اما ظاهراً 
بيشــتر تبديل به فضايى براى اشتغال زايى 
مهندســان شــده تا رســيدگى به مشكل 
كشاورزان و مديرانش را بازنشستگان جهاد 
كشاورزى كه سابقه كار خوبى هم ندارند، 
انجام داده و به  نوعى حياط  خلوت مديران 

بازنشسته شده است.

 رفع قوانيــن زائد با اجراى كامل 
سامانه پنجره واحد

معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى سازمان 
جهاد كشــاورزى اســتان همدان با تأكيد بر 
مشــخص بودن فرآيند صدور مجوز براى 
طرح هاى كارآفرينى در حوزه كشــاورزى، 
از عملكرد برخــى كارآفرينان و عدم توجه 
به موارد قانونى از ســوى آنها انتقاد كرد و 
افزود: كارآفرينان بايد طرح توجيهى خود را 
براى كارشناسان سازمان ارائه دهند و بعد از 
بررسى مطابق با استانداردها و شرايط حاكم 
بر كشور و استان و ارزيابى مالى، مجوز اوليه 

براى اجراى طرح صادر مى شود. 
محمدرضــا شهســوارى افزود: براســاس 
مختصات نقشــه محل اجراى طرح، جهاد 
كشــاورزى و نظام مهندســى كشــاورزى 
استعالمات الزم را انجام مى دهند كه بعد از 
دريافت تاييديه زمين براى تغيير كاربرى به 

امور اراضى ارجاع داده مى شود.
وى با انتقاد از اقدامات موازى و غيرهماهنگ 
پارك علم و فناورى تصريح كرد: متأسفانه 
اين نهــاد بدون هيچ اســتعالمى طرح هاى 
كشاورزى را به بانك معرفى مى كند و ما را 

مقابل عمل انجام شده قرار مى دهد.
معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى سازمان 
جهادكشاورزى استان همدان ابراز اميدوارى 
كرد: بــا اجراى كامل ســامانه پنجره واحد 
مشــكالت و قوانين زائد كنار گذاشته شود 
چرا كه در اين ســامانه تمام هماهنگى ها و 
استعالمات الزم انجام شده و روال ادارى با 

سرعت بيشترى انجام مى شود.
كارآفرينى حركتى نويى در كشــور و استان 
است كه بايد با تســهيل قوانين بستر براى 
گسترش آن فراهم شود و مشكالتى همچون 
بوروكراسى ادارى، زمان بر بودن استعالم هاى 
ادارى، نــرخ تورم و نرخ بهره هاى بانكى را 
از ســر راه كارآفرينان برچيد تا بهره ورى و 
اشــتغالزايى قابل توجهــى ايجاد و معضل 

بيكارى ريشه كن شود. 

بروكراسي در ادارات فرصت ها را مي سوزاند

سردرگمى كارآفرينان 
با قوانين مزاحم اداري

بانك ها دالر را چند مى خرند؟
 براى ديروز ارز مســافرتى با نرخ حدود 13 هزار تومان براى 
هــر يورو در بانك ها عرضه مى شــد. همچنين بانك ها هر دالر را 
10 هــزار و 800 تومــان و هر يورو را تا 12 هــزار و 600 تومان 

مى خريدند.
به گزارش ايسنا، بانك هاى عامل ارز مسافرتى را براى كشورهاى 
همسايه تا 500 يورو و ساير كشورها تا هزار يورو پرداخت مى كنند 

كه نرخ روزانه آن از سوى بانك مركزى تعيين مى شود.
براى روز چهارشــنبه هر يورو 13 هزار تومان قيمت خورده كه در 
مقايســه با نرخ يورو در بازار آزاد كه حدود 16 هزار و 500 تومان 
بود، 3500 تومان اختالف داشت. اين اختالف قيمت بين بازار آزاد 
و ارز بانكى موضوعى اســت كه طى چند ماه اخير موجب ايجاد 

رانت در ارز مسافرتى شده بود.
بانك ها ارز مســافرتى را دالر ارائه نمى كنند و عمدتا يورو است و 
مســافران مى توانند هفت روز قبل از سفر با همراه داشتن مداركى 
همچون ويزا، پاســپورت و بليت براى ثبت نام ارز به شعب ارزى 

بانك ها  مراجعه كنند.
امــا بانك ها خريدار ارز از مردم نيز هســتند و البته نرخ براى هر 
روز مى توانــد متفاوت باشــد؛ به طوريكه براى امــروز هر دالر 
10 هــزار و 800 تومان و هر يورو تا 12 هــزار و 600 تومان در 
بانك ها خريدارى مى شود.همچنين بانك ها ارزى خارج از ضوابط 

نمى فروشند و به عبارتى فروش آزاد ارز ندارند.

انگور مالير
 يك گام تا
 ثبت جهانى
 اين بــار محصول منحصــر به فرد 
انگــور نام ماليــر را در عرصه جهانى 
مطرح كرد و موجب شــد پاى سازمان 
جهانــى خواروبــارو كشــاورزى ملل 
متحد(فائو) به اين شهرستان باز شود و 
حاال تنها يك گام تا ثبت جهانى خوشه 

هاى زرين باقى مانده است.
بــه گزارش ايرنا معرفى انگور مالير در 
سطح جهان و ايران، ثبت حق مالكيت 
جهانى براى برند انگــور مالير، ايجاد 
زمينه ارتباط بيــن باغداران، محققان و 
صنعتگران اين محصول در ســطح ملى 

و بين المللى از جمله اهداف اين اقدام 
است كه ساكنان ديار زرخيز مالير بسيار 

اميدوار به ثبت جهانى انگور هستند.
حاال مهرماه فرا رســيد و نمايندگان و 
كارشناسان سازمان جهانى فائو از امروز 
25 مهر به مدت 2 روز براى بررسى و 
تاييد نهايى پرونــده ثبت جهانى انگور 
مالير به اين شهرســتان سفر كرده اند، 
سفرى كه مدير گروه پژوهشى موسسه 
پژوهش هــاى برنامه ريــزى، اقتصاد 
كشاورزى و توســعه روستايى وزارت 
جهــاد كشــاورزى آن را نتيجه بخش 
دانست و ابراز اميدوارى كرد: اقدامات 
انجام شــده بتواند رضايت اين سازمان 

را جلب كند.
جانعلى بهزادنســب در اين باره گفت: 
ثبــت جهانى انگور مالير در ســازمان 
جهانــى فائو نه تنها نامــى براى ايران، 
بلكه يك برند براى فائو به شــمار مى 

رود.

طبق نظر كارشناســان مواردى موفق به 
دريافت ثبت جهانى در فائو مى شــوند 
كه يك روند تاريخى و ســنتى را پشت 
ســر گذاشــته باشــند و در معيشت و 
زندگى مردم منطقه و كشــور تاثيرگذار 
باشــند، مزيتى كه به طــور قطع انگور 

مالير نيز از آن برخوردار است.
تنوع زيســتى و كشــاورزى، فعاليت 
باغــدارى، برخــوردارى از دانــش و 
مهارت توليــد فرآورده هــاى انگور، 
وجود روحيه مشــاركتى بــراى انجام 
امــور باغــدارى، مجاورت بــا منطقه 
حفاظت شــده لشــگردر، قرار گرفتن 
روستاى هدف گردشــگرى مانيزان در 
دره جوزان، دسترســى آسان به شبكه 
راه هاى اصلى كشور و برخوردارى از 
جذابيت هاى گردشگرى از جمله نقاط 

قوت اين منطقه است.
مدير اداره جهاد كشــاورزى مالير كه 
در كنار مجموعه اين ســازمان هر آنچه 

در چنته داشتند، براى فائو جمع آورى 
كردنــد، در اين باره به ايرنا گفت: حاال 
شــمارش معكوس بــراى ثبت جهانى 
انگور دره جوزان مالير به صدا درآمده 
و اميدواريم در كســب اين نشــان بين 

المللى موفق باشيم.
على مروت  اميرى با بيان اينكه به مدت 
2 روز ميزبان نمايندگان رسمى سازمان 
جهانــى فائــو و متخصصان موسســه 
پژوهش هــاى برنامه ريــزى، اقتصاد 
كشاورزى و توســعه روستايى وزارت 
جهاد كشــاورزى هستيم افزود: در روز 
نخســت فيلم تهيه شده توسط سازمان 
جياس(نظام هاى ميراث كشاورزى مهم 
جهانى) بــراى مهمانان نمايش داده مى 

شود.
وى ادامــه داد: كارشناســان فائــو و 
مسئوالن وزارت جهاد كشاورزى از باغ  
هاى داربستى نمونه مالير، پژوهشكده 
انگور و كشمش دانشگاه مالير، ايستگاه 

تحقيقات انگور و تعدادى از واحدهاى 
فرآورى كشــمش و نمونه در صادرات 

كشمش بازديد مى كنند.
اميــرى ادامــه داد: بــا حضــور اين 
كارشناســان جلســه راهبــردى برنامه 
افق پنج ســاله كشــاورزى و باغدارى 

شهرستان مالير برگزار مى  شود. .
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس دهــم 
در هميــن رابطــه بــه ايرنــا گفــت: 
بــا پيگيــرى هــاى مســتمر و طــى 
ــون  ــف، هــم اكن ــردن مراحــل مختل ك
ــد  ــراى بازدي ــات الزم ب ــه و مقدم زمين
نماينــدگان فائــو از ســايت دره جــوزان 

ــم اســت. ــر فراه مالي
ــه  ب د:  دا مــه  دا ا كاظمــى  محمــد 
ــو  تمامــى خواســته هــاى ســازمان فائ
در راســتاى تكميــل پرونــده ثبــت 
جهانــى انگــور ماليــر پاســخ داده شــد 
ــن  ــى اي ــه پايان ــم در مرحل و اميدواري

ــيم. ــق باش ــز موف ــم ني ــدام مه اق

وى تعامل مستمر با متخصصان وزارت 
جهاد كشاورزى و اقدامات كارشناسى 
صورت گرفته منطبق بر شــاخص ها و 
استانداردهاى فائو را از جمله مهمترين 
گام هاى برداشته شده براى ثبت جهانى 

انگور مالير عنوان كرد.
بازارهــاى هــدف صادراتى كشــمش 
مالير 26 كشور جهان كه مهمترين اين 
كشورها عراق، روســيه، اكراين، ليبى، 
قزاقســتان، بالروس، رومانى، هند، كره 

جنوبى و ايتاليا است.
حال كه انگور ماليــر در بوته آزمايش 
ســازمان فائو قرار گرفته اســت و به 
ايســتگاه آخر براى قرار گرفتن در بين 
ســاير ميراث كشــاورزى مهم جهانى 
رســيده اســت، در صورت تاييد، اين 
فرصت نابى در سال «حمايت از كاالى 
ايرانى» براى شــتاب بخشيدن به روند 
اقتصادى، معيشــت، توليد و اشــتغال 

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

آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326006000839-1397/6/20  هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي محمد گرجي ازندرياني فرزند وليمراد به شماره شناسنامه 4144 صادره 
از مالير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 250/81 مترمربع قسمتي از پالك 
يك اصلى اراضي دولت اباد واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالكين رسمي 
ميرمحمود فتاحي گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 603  )
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/11

محمدرضا اميني - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي حصر وراثت
آقاي يداله پناهي داراى شــماره شناسنامه  940 به شرح دادخواســت كالسه 970636ح112 از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عاصيه جمالي به شماره 
شناسنامه  75 در تاريخ 83/3/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر است به: 1-يداله پناهي به شماره شناسنامه 940 متولد 1337 محل صدور همدان فرزند 
متوفي 2-فردوس پناهي صالح به شماره شناســنامه 786 متولد1332 محل صدور از همدان  فرزند 
متوفي 3-حسن پناهي صالح به شماره شناسنامه 1301 متولد1347 محل صدور از همدان  فرزند متوفي 
4-فاطمه پناهي صالح به شماره شناسنامه 1146 متولد1340 محل صدور از همدان  فرزند متوفي اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 2980)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139760326002000567-1397/5/30 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي قربانعلي عيوضي كاوه فرزند فدايعلي 
به شماره شناســنامه 1453 صادره از رزن  در يك قطعه زمين مزروعي 
ديم پالك 15 فرعي از 237 اصلي بخش 4 همدان واقع در ساري بالغ به 
مساحت 100084 مترمربع خريدارى از مالك رسمى آقاي نجفعلي باقريان 
محرز گرديده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 129)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي حصر وراثت
آقاي مجيد اصغري داراى شماره شناسنامه  شش به شرح دادخواست كالسه 727/97ش112ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان امراله  
اصغري به شماره شناسنامه  سه در تاريخ 96/3/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-مجيد اصغري فرزند امراله به شماره 
شناسنامه 6 متولد1357 پسر متوفي 2-ســعيد اصغري فرزند امراله به شماره شناسنامه 27 
متولد1364 پسر متوفي 3-فرشته اصغري فرزند امراله به شماره شناسنامه 2562 متولد1359 
دختر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 615)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139660326009000835 مورخه 96/12/22 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي 
محمد وكيلي فرزند رضاعلي به شماره شناســنامه 2257 صادره از فامنين به 
شماره ملي 5029592067 در شــش دانگ اعياني به انضمام عرصه 79 شعير 
مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت پانصد و چهار مترمربع و 
پنجاه و هفت صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان 
اراضي ماماهان خريداري از مالك رسمي آقاي رضا وكيلي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 168)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت
آقاي محمدعلي حمزه ئي داراى شــماره شناســنامه  8852 به شــرح دادخواست كالسه 
114/970511ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان حافظ حمزئي به شماره شناســنامه  4000160591 در تاريخ 97/3/11 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-ثريا 
شهرياري فرزند قربانعلي به شماره شناسنامه 1041 مادر متوفي 2- محمدعلي حمزه ئي فرزند 
نوروزعلي به شماره شناسنامه 8852 پدر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 487)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139760326002000342-1397/5/30 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات 
مالكانه و بالمعــارض متقاضى آقاي جليل فرج اله ئي فرزند محمودعلي به 
شماره شناسنامه 1014 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي 
پالك 11 فرعــي از 237 اصلي بخش 4 همدان واقع در ســاري بالغ به 
مســاحت 130996 مترمربع خريدارى بالواســطه از مالك رسمى آقاي 
يوســف مسلم خاني محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 135)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقا علي شكري با تسليم دو برگ استشهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه 90  همدان مدعي است كه 
ســند مالكيت ششدانگ دانگ پالك 16/2600  واقع در بخش چهار ذيل ثبت 27025 صفحه189 دفتر 
45 ســابقه ثبت دارد و نزد كسي در بيع شرط نيست به علت حمل و نقل مفقود گرديده لذا به استناد 
تبصره الحاقي به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت بدين وســيله آگهي مي شــود تا هر كس مدعي انجام 
معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت 
اســناد و امالك  مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراض  كتبي خود را تسليم 
نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرســيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند 

مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد. (م الف 2973)
موسي حنيفه

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان همدان- ناحيه دو 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139760326002000339-1397/3/29 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات 
مالكانه و بالمعــارض متقاضى آقاي جليل فرج اله ئي فرزند محمودعلي به 
شماره شناسنامه 1014 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي 
پالك 284 فرعي از 236 اصلــي بخش 4 همدان واقع در قزلجه حاجيلو 
به مســاحت 114318/50 مترمربع خريدارى با واســطه از مالك رسمى 
آقاي احمد فرجي محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 141)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

تيم ها براى رقابت در ليگ شطرنج همدان 
اعالم آمادگى كردند

ــن  ــى و بي ــر مل ــاى برت ــه ه ــه و داراى رتب ــازان نخب ــطرنج ب  ش
المللــى در قالــب 36 تيــم بــراى حضــور در فصــل جديــد مســابقات 

ــد. ــن اســتان اعــالم آمادگــى كردن ليــگ شــطرنج باشــگاه هــاى اي
رئيس هيأت شــطرنج همدان گفت: يكى از سياست هاى اصلى هيأت 
شــطرنج اســتان همدان ارتقا سطح كيفى و فنى شــطرنجبازان است و 

برگزارى ليگ كمك شايانى به تحقق اين هدف مى كند.

ــم  ــدان شــاهد حضــور پرشــمار تي ــاى هم ــه داد: باشــگاه ه وى ادام
هــاى شــركت كننــده هســتيم و چكيــده شــطرنج اســتان در ايــن تيــم 

هــا حضــور دارنــد.
ــاز  ــه جــارى آغ ــه هفت ــن مســابقات از جمع ــزود: اي ــى اف ــى باباي عل
مــى شــود و ســرداور آن برعهــده عــذرا چهاردولــى داور درجــه يــك 

اســتان همــدان اســت.
وى خاطرنشــان كرد: دوره گذشــته 26 تيم در ايــن دوره از رقابت ها 

شركت داشتند و امسال شاهد افزايش چشمگير تيم ها هستيم.
رئيــس هيــأت شــطرنج همــدان يــادآور شــد: مســابقات امســال در 11 

ــى شــود و  ــزار م ــد برگ ــه صــورت ريت ــه روش سوييســى و ب دور ب
تمامــى قوانيــن فيــده و بخشــنامه هــاى فدراســيون شــطرنج كشــور در 

ايــن رقابــت هــا اجرايــى خواهــد شــد.
على بابايى اظهار داشــت: همچنين هر تيم متشــكل از 6 بازيكن است 

كه بر روى چهارميز اصلى و 2 ميز ذخيره به رقابت خواهند پرداخت.
وى افزود: به تيم ها و نيز نفرات اول تا سوم ميزهاى شش گانه مدال و 

حكم قهرمانى به همراه جوايز نقدى اهدا مى شود.
ــه اى در  ــورت حرف ــه ص ــاز ب ــطرنج ب ــش از 500 ش ــون بي ــم اكن ه

ــد. ــت دارن ــدان فعالي هم

خبـر علم ورزش

ورزشىورزشى
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پيشخوان

افزايش اعتماد به نفس 
با روزى 30 دقيقه پياده روى

 عضو انجمن پزشكان ورزشى معتقد است، براى افزايش اعتماد به 
نفس و كاهش آسيب هاى اجتماعى روزانه به مدت 30 دقيقه پياده روى 

كنيد.
حسين سعادت مهر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به آغاز هفته تربيت 
بدنى از 26 مهر تا دوم آبان افزود: هفته تربيت بدنى نمادى از ورزش 
براى ســالمتى است، يكى از اهداف مهم برنامه هاى هفته تربيت بدنى 
سوق دادن فضاى عمومى كشور به سمت برنامه هاى ورزش همگانى 

است كه موجب سالمتى مردم مى شود.
وى تأمين ســالمت و بهداشت بدن در برابر بيمارى ها، بازسازى بدن 
به منظور رفع نقايص جسمى و افزايش كارايى، پرورش روان و ايجاد 
زمينه براى استقالل شخصيت، تقويت روان و غلبه بر عادت هاى بد 
و ايجاد حس رقابت ســالم را از اهــداف ورزش عنوان كرد و گفت: 
ورزش ســبب بهبود كيفيت زندگى انسان به لحاظ جسمانى و روانى 
خواهد شــد. همچنين از آثار روانى ورزش مى توان به افزايش اعتماد 
بنفس، كاهش استرس و اضطراب، اميد به زندگى، شور و نشاط و از 
لحاظ جســمانى به بهبود كيفيت فعاليت هاى روزمره، عدم خستگى 
و خمودگى، پيشــگيرى از به وجود آمدن ناهنجارى هاى اسكلتى و 
بيمــارى ها و از بعد اجتماعى به كاهش آســيب هاى اجتماعى مثل 

اعتياد اشاره كرد.
ســعادت مهر به نقــش ورزش در بين كودكان اشــاره كرد و افزود: 
در ورزش كودكان وظيفه والدين و مربيان اين اســت كه سعى كنند 
كودكان را به ورزش ها و بازى هايى هدايت كنند كه فكر، روح، جسم 
و شخصيت آنها را بســازد و آن ها را براى زندگى اجتماعى سالم و 
مفيد آماده كند. در حقيقت از راه ورزش مى توان كودك را تربيت كرد 

و بسيارى از ياد گرفتنى ها را به او آموخت.
وى ادامــه داد: بــراى كاهــش آســيب هاى اجتماعــى، افزايــش 
ــردن  ــه نفــس، پيشــگيرى از شــدت بيماريهــا و از بيــن ب اعتمــاد ب
ــه  افســردگى و ســرخوردگى در زندگــى فــردى و اجتماعــى روزان
بــه مــدت 30 دقيقــه پيــاده روى داشــته باشــيد. البتــه اگــر مشــكل 
ــا  ــل از ورزش ب ــا قب ــد حتم ــى داري ــارى خاص ــا بيم ــمانى ي جس

ــد. پزشــك مشــورت كني
ســعادت مهر در پايان تصريح كرد: در هنــگام ورزش حتما از 
آب اســتفاده كنيد كه بهتر است اين آب به صورت جرعه جرعه 
در طول ورزش نوشيده شود. ضمن اين كه فاصله وعده غذايى 
تا ورزش بيشتر از 2ســاعت باشد و بعد از اتمام ورزش دوش 
بگيريــد، اين كار به ريكاورى و ســرحالى بــدن كمك مى كند. 
اميد اســت كه ورزش در جامعه ما به صورت يك عادت دائمى 
مثل غذا خوردن تبديل شــود تا از طريق آن جلوى بســيارى از 

امراض گرفته شود.

دادستان كل كشور در واكنش به حضور زنان در ورزشگاه:
 ادامه پيدا كند، برخورد قضايى مى كنيم

 دادســتان كل كشــور با گاليه از حضور زنان در ورزشگاه آزادى 
گفت: من به اين مديران نصيحت مى كنم ما در نظام جمهورى اسالمى 
اجازه ايجاد بســتر گناه در جامعــه را نخواهيم داد؛ آن ها بايد حرمت 
جامعه را حفــظ كنند، اگر با نصيحت و تذكــر، اين حركت ها ادامه 

داشت برخورد قضايى خواهيم داشت.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين منتظرى اظهار كرد: در اين 
نظام مديران نه تنها بايد از ارتكاب به گناه خوددارى كنند بلكه بايستى 
در سطح جامعه زمينه رشــد اخالق و صالح را فراهم كنند نه اينكه 

خداى ناكرده زمينه گناه را ايجاد كنند.
وى گفت: سزاوار جمهورى اسالمى نيست كه مسئوالن ورزشى زمينه 

ايجاد گناه در جامعه را فراهم كنند.
دادستان كل كشــور با بيان اينكه برخى دنبال اين هستند كه حريم ها 
را بشكنند، ادامه داد: وقتى خانمى به ورزشگاه مى رود و با مردانى كه 
با لباس ورزشــى و نيمه عريان مواجه مى شود، گناه اتفاق مى افتد؛ به 
حريم خصوصى مردم كارى نداريم اما در مجامع عمومى كســى حق 

آسيب رساندن به حريم عمومى را ندارد.
وى افزود: قرار نيســت در منظر عمومى هــر كس هرطور كه دلش 

خواست لباس بپوشد و يا رفتار كند.

اردوى استعداديابى فوتبال غرب كشور 
در همدان داير شد

 رئيس هيأت فوتبال همدان گفت: مرحله هفتم اردوى استعداديابى 
فوتبال زير 15 ســال استان هاى غرب كشــور از روز چهارشنبه به 

ميزبانى شهر همدان داير شد.
عبــاس صوفــى در گفت و گو بــا ايرنا بــا بيان اينكــه اردوى 
اســتعداديابى غرب كشــور با حضور 30 فوتباليســت آغاز شده 
اســت اضافه كرد: اين اردوى آماده سازى زير نظر بابك صمديان 
سراستعدادياب منطقه پنج كشــور در ورزشگاه شهيد شمسى پور 

همدان داير شده است.
وى ادامه داد: اين طرح در راســتاى شناسايى و توسعه بازيكنان پايه 
فوتبال كشــور به همت فدراســيون فوتبال در حال برگزارى است و 
بازيكنــان هر ماه دوره هاى آموزشــى فوتبالى و فرهنگى را زير نظر 

مربيان خود سپرى مى كنند.
رئيس هيــأت فوتبال همدان خاطرنشــان كرد: در ايــن اردو كه به 
مدت ســه روز در همدان برگزار مى شود، حميد يادگارى و حجت 

چهاردولى به عنوان مربيان استعدادياب نيز حضور دارند.
وى افزود: اســتعدادهاى نخبه استان هاى لرستان، همدان، كرمانشاه، 

كردستان و ايالم در اين اردو شركت دارند.
همدان مركزيت اســتعداديابى رده هاى پايه غرب كشور را عهده دار 

است.

همدان قهرمان مسابقات تپانچه كشور شد
 ســخنگوى هيأت تيرانــدازى همدان گفت: تيــم همدان عنوان 

قهرمانى مسابقات رشته تپانچه بادى كشور را كسب كرد.
حامد صيفى در گفت و گو ايرنا اظهار داشــت: در اين پيكارها كه 90
تيرانداز از استان هاى مختلف كشــور حضور داشتند، تيم همدان با 
كسب باالترين امتياز در جايگاه نخست قرار گرفت و تيم هاى تهران 

و البرز به ترتيب دوم و سوم شدند.
وى اضافه كرد: در بخش انفرادى اين دوره از رقابت ها نيز سيدمهدى 

موسوى از همدان بر سكوى سوم ايستاد.
صيفــى بيان كرد: به تيم ها و نفــرات برتر اين رقابت ها جام و مدال 

قهرمانى اهدا شد.
وى خاطرنشان كرد: مســابقات ماده تفنگ قهرمانى كشور نيز جمعه 
هفته جارى در محل فدراسيون تيراندازى برگزار خواهد شد و همدان 

با تركيب قدرتمند در اين مسابقات شركت مى كند.
هم اكنون يك هزار ورزشكار به صورت حرفه اى در رشته تيراندازى 

استان همدان فعاليت دارند.

  ورزش محالت قادر است بيش از 150
نفر را براي رشــد و اعتالي فوتبال استان به 

ليگ برتر معرفي كند.
مسئول كميته هاي پايه فوتبال محالت همدان 
با بيــان اين مطلب گفــت: ورزش محالت 
داراي 16 تيم اســت كه جزء بهترين تيم ها 
بوده و با اســتعداديابي در افراد و اعزام آنها 
به مسابقات مي تواند زمينه رشد ورزش استان 

را فراهم آورد.
محمدرضا زارعي اظهار كرد: خوشــبختانه 
در چند ســال گذشته باشــگاه شهرداري به 
عنوان  متولــي ورزش هاي همگاني اقدام به 
تشكيل كميته ورزش محالت كرده است كه 
مسئوالن مربوطه در اين خصوص سنگ تمام 

گذاشته اند.
وي ســازمان فرهنگي ورزشــى شهرداري 
را نيز پيشــگام در راه اندازي فوتبال محالت 
دانست و افزود: مهمترين دغدغه ما اين بود 
كه چرا فوتبال همدان در يك سطح مانده و 
رشدى نكرده است كه براي رفع اين دغدغه 
بر آن شديم ، فوتبال پايه و استعداديابي را از 
بطن فوتبال محالت بيرون بكشيم . امسال با 
حضور شهردار جديد و معاون فرهنگي وي، 
بعد از سال ها باشگاه شهرداري موافقت كرد 

كه فوتبال پايه را راه اندازي كند.
زارعي بيان كرد: طي سال هاي گذشته با اين 
ديد كه فوتبال محالت هزينه بر اســت به آن 
نگريسته مي شد ولي از آنجا كه تيم و كميته 
فوتبال با چارت منظم در كشور تشكيل شده 
است، امســال با 120 تيم فوتبال پايه اى كه 
شامل فوتبال زير 18 ســال، زير 15 سال و 
زير 12 سال مى باشد،  آغاز به كار كرده ايم.

مسئول كميته هاي پايه فوتبال محالت با اشاره 
به ، 182 بازي انجام شــده در دوره مقدماتي 

فوتبال زير 18 ســال ، كل ساعات بازي هاي 
انجام شده در امســال را  5040 نفر ساعت 
خواند و گفــت: در مجموع با 80 تيم و 15
هزار نفرســاعت، اوقات فراغــت جوانان و 
نوجوانان همدان كه بيشتر حاشيه نشين بودند 

پر شد.
همچنيــن در بازي هاي زير 15 ســال نيز با 
حضور 60 تيم 612 بازي فوتبال در 2 دوره 
انجام شد كه 836 داور و ناظر بر سر بازي ها 

حاضر شدند.
وي با اشاره به اينكه فوتبال محالت عالوه به 
تمرينات ورزشي، جوانان را در امور فرهنگي 
وارد مي كند افزود: بــر پايي نماز اول وقت 
موقــع اذان، عيادت از بازيكنــان مصدوم و 
استعداديابي نوجوانان و جوانان حاشيه نشين 
از مهمترين كارهاي فرهنگي و اخالقي بوده 
است كه در اين فرصت آنها را تقويت كرديم.
زارعي اظهار كــرد: تاكنون 45 بازيكن را در 
قالــب تيم هاي منتخب محالت شناســايي 

كرديم كه استعداد ويژه اي در فوتبال دارند.
وي در زمينه پرورش كودكان زير 12 سال به 
عنوان اميدهاي آينده فوتبال همدان نيز گفت: 

در ايــن زمينه 40 تيم بــا 400 بازيكن و 80
سرمربي و سرپرست داريم كه اگر البسه آنها 
تأمين شود پيش بيني ما شركت در 500 بازي 

براي آنها است.
البته يادآور مي شــويم كه باشگاه شهرداري 
براي 80 تيم زير 18 و 15 ســال لباس، بيمه 
مسئوليت و ورزشي، ادوات مورد نياز و... را 

تهيه كرده است.
زارعي بيان كرد: اگر مي خواهيم فوتبال همدان 
روزهاي خوشي براي خود ببيند و همدان از 
زير يوق واردات فوتباليســت خارج شود و 
در بهتريــن حالت به قطب فوتبال كشــور 
تبديل شويم بايد حمايت از ورزش محالت 
كه با ارزانترين روش، اســتعدادهاي نهفته را 
بيدار و شناســايي مي كند را افزايش دهيم و  
حمايت هاي كنوني را به ســال هاي بعد نيز 

تعميم دهيم.
وي ادامه داد: بــر اين اعتقادم كه در مدت 5

تا 7 ســال آينده همدان با حمايت از فوتبال 
محالت مي تواند در سطح يك فوتبال كشور 

بدرخشد.
مسئول كميته هاي پايه فوتبال  محالت همدان 
با بيان اينكه در فوتبال محالت ليگ منظم و 
پرباري نداريم و تعداد بازي ها فقط به 4 الي 5
بازي در طول سال مي رسد افزود: با حضور 
جوانان  تيم محالت در مســابقات، قطعــاً 
همدانى شاهد مسابقات بيشتري خواهند بود.

الزم بــه ذكــر اســت در فوتبــال محالت 
همدان كميتــه داوري بر عهده وحيد غالمي 
استعداديايب حســن محمدي، برنامه ريزي 
مجتبي رنجبر، روابط عمومي آرش صفدري، 
كميته انضباطي بهرامي صفت فعاليت دارند 
همچنيــن ناظر مهدي رنجبــر و در نهايت 

مسئول فوتبال محالت پناه آبادي است.

صعود ايران 
به رده 30 فيفا 

 تيم ملــى فوتبال ايران در رده بندى 
ماه اكتبر فيفا همچنان در رده نخســت 
آســيا قرار دارد و با 3 پله صعود به رده 

30 جهان رسيد.
به گزارش ايســنا، رده بندى ماه اكتبر 
فيفا قرار اســت پنج شــنبه هفته آينده 
اعالم شود. بر اساس نتايج كسب شده 
تيم هاى ملى، رده بندى ماه اكتبر فوتبال 
جهان مشخص شد و بر اين اساس تيم 
ملى فوتبال ايران با سه پله صعود نسبت 
به ماه گذشته به رده 30 جهان راه يافت.

شاگردان كى روش در اين ماه تنها برابر 
بوليوى به ميدان رفتند و موفق شــدند 
حريــف خــود را با نتيجــه 2 بر يك 
شكست دهند تا همچنان رده نخست 

آسيا حفظ شود.
همچنيــن بلژيــك توانســت در رده 
نخســت رده بندى فيفا قــرار گيرد و 

فرانسه به رده دوم سقوط كرد..

انتقاد دشان از بازى 
دفاعى آلمان

 تيم ملى فوتبال فرانســه توانســت 
در ديدار حســاس برابر آلمان در ليگ 
ملت هــاى اروپا با نتيجــه 2 بر يك به 
پيروزى برسد. ديديه دشان در نشست 
خبرى بعد از بــازى از پيروزى تيمش 
ابراز خوشــحالى كرد. البته او از بازى 

دفاعى ژرمن ها هم انتقادى داشت.
به گزارش ايســنا  او در صحبت هاى 
خــود به هوگــو لوريس اشــاره كرد 
وگفت: در نيمه نخست، آلمان توانست 
در ضد حمــالت بارهــا دروازه ما را 
تهديد كند. اگر درخشش هوگو لوريس 
نبود بيشتر از يك گل دريافت مى كرديم 
اما خوشبختانه در نيمه دوم شرايط تغيير 
كرد و توانســتيم بازى را تغيير دهيم. 
پيــروزى مهمى را به دســت آورديم. 
صدرنشــينى در اين گروه دســتاورد 

بزرگى براى ما به شمار مى آيد.
فرانســه با پيروزى كه در اين ديدار به 
دســت آورد با هفت امتيــاز در صدر 
جدول رده بندى گروه خود قرار گرفت 
اين درحالى است كه هلند با سه امتياز 
در رده دوم است و آلمان هم تنها يك 

امتياز كسب كرده است

بهره بردارى از مجموعه 
ورزشى شهيدحججى 

تا 2 ماه آينده
 مجموعه ورزشى وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت در راســتاى ايجاد 
انگيزه براى كاركنــان وزارت صنعت 
با نام شــهيد حججى تــا دو ماه آينده 
به بهره بردارى مى رســد. ساخت اين 
مجموعه ورزشى از 6 ماه گذشته آغاز 
شــد و در اين بازه زمانى 70 درصد از 

زيرساخت هاى آن تكميل شده  است.
به گزارش ايسنا، مشاور وزير صنعت، 
معدن و تجــارت در امور تربيت بدنى 
و ورزش با اعــالم اين موضوع گفت: 
ايــن مجموعه با مســاحتى بيش از 4
هزار متر مربع رو به روى دانشگاه علم و 
صنعت واقع شده  و بعد از بهره بردارى 
در اختيار كاركنان سازمان قرار خواهد 

گرفت.

فوتبال محالت، همدان را فوتبال محالت، همدان را 
به ليگ برتر مي برد به ليگ برتر مي برد 

از بى احترامى ها 
خسته ام

 سرمربى تيم فوتبال ايران با بيان اينكه شاگردانش 
مقابل بوليوى، فوتبال مدرنى را به نمايش گذاشتند، 
گفت: از بى احترامى ها و تهمت هايى كه به ما زده 

مى شود، خسته شده ام.
به گزارش ايرنا؛ «كارلوس كى روش» ســه شــنبه 

شــب پس از برتــرى 2 بر يك ايــران در ديدار 
تداركاتى برابر بوليوى، اظهار داشت: ديدار خوبى 
بــود و روش مدرنى از فوتبال را شــاهد بوديم و 
مطمئن هســتم هواداران حاضر در ورزشــگاه از 
اين ديدار رضايت داشــتند و من نيــز از نمايش 
شــاگردانم، رضايت كامــل دارم.وى با بيان اينكه 
تيم ايران مســيرى طوالنى براى موفقيت در پيش 
دارد، افزود: مى توانســتيم دست كم چهار گل در 
ديدار امروز به ثمر برســانيم، اما نتايج بازى هاى 

تداركاتــى مهم نيســت، بلكه حفــط هماهنگى و 
شخصيت تيمى داراى اهميت است.

ســرمربى ســابق رئال مادريد ادامــه داد: تك تك 
بازيكنان ايران لياقت بهترين ها را دارند تا در مســير 
جام ملت ها براى رســيدن بــه موفقيت آنها را مهيا 

سازيم.
وى افــزود: ديدارهاى آبان ماه بــراى ما هنوز باقى 
اســت و اميدوارم 2 بازى تداركاتــى ديگر بتوانيم 

برگزار كنيم.

ســرمربى تيم ايران اظهار داشــت: تالش مى كنيم 
ديدارهاى تيم ملى ايران در شــهرهاى ديگر كشور 
كــه هواداران تيم ملى در آن حضــور دارند، برگزار 
شــود تا بازيكنان به هواداران نزديك تر شوند. براى 

اين هدف نياز است با حريفان نيز هماهنگ شويم.
سرمربى پرتغالى تيم ملى ايران تصريح كرد: يك تيم 
قوى نياز به بازيكنان خوب و با انگيزه دارد، اما اكنون 
به جايگاهى كه انتظار داريم، نرسيده ايم و تالش ما 

رسيدن به آن جايگاه است.
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همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
امام حسن(ع):

اگر مردم سخن خدا و رسولش را به گوش مى گرفتند، آسماْن باران خويش را به آنان مى بخشيد 
و زمين بركتش را به ايشان عطا مى كرد و هيچ دو شمشيرى در اين اّمت [به نزاع] رّد و بدل 

نمى شد و تا روز رستاخيز، مردم از سرسبزى و طراوت زمين مى خوردند و بهره مى بردند . 
األمالي للطوسي ص 566 ح 1174

معاون استاندار همدان:
ميزبانى همدان ازاجالس جهانى گردشگرى 

شكوفايى اقتصادى به همراه دارد
 معــاون امور عمرانى اســتاندار همدان گفــت: ميزبانى همدان از 
اجالس جهانى گردشگرى شكوفايى اقتصادى به دنبال خواهد داشت. 
محمودرضا عراقى عنوان كرد: صنعت گردشــگرى توسعه اقتصادى، 
سياسى و بهره بردارى مطلوبتر در توسعه منابع انسانى را در برداشته و 

موجب بهبود زندگى، صلح و ثبات منطقه اى مى شود.
عراقى گفت: همدان به عنوان پايتخت گردشگرى آسيا از سوى سازمان 
جهانى گردشگرى برگزيده شده و در سال 2018 با ميزبانى از  2 رويداد 

مهم جايگاهى متمايز را به خود اختصاص داده است.
وى تاكيد كرد: ميزبانى اين 2 رويداد نقش بسزايى در شكوفايى استعداد 
همدان به عنوان مقصد گردشگرى دارد و در افزايش سهم گردشگرى 
نقش خواهد داشت. عراقى افزود: پيشينه تاريخى، موقعيت جغرافيايى 

و ويژگى هاى قومى اصيل از داليل اين انتخاب است.
وى با بيان اينكه بنابر آمارهاى موجود در سال 2017 يك ميليارد و 300 
ميليون نفر گردشگر در جهان جابجا شده اند و گردش مالى آن از مرز 
يك ميليارد و 300 ميليون دالر گذشته و اشتغال چشم گيرى به همراه 
داشته اســت، اظهار داشت: اين صنعت موجب بهبود زندگى، صلح و 
ثبات منطقه اى، تقويت همكارى هاى متقابل و حفاظت از تمدن بشرى 
شده است. همدان از 21 تا 25 آبان ماه ميزبان چهلمين اجالس جهانى 

گردشگرى در ايران خواهد بود.

آغاز همكارى صنايع دستى ايران با بنياد 
صلح ساساكاواى ژاپن

  معاون صنايع  دســتى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى از آغاز پروژه مشترك تحقيقاتى صنايع دستى ايران با بنياد 
صلح ساســاكاواى ژاپن خبر داد. پويا محموديان افزود: «در نشستى با 
مديران منابع خاورميانه، برنامه ريزى خاورميانه و كشــورهاى اسالمى 
و مدير بخش تحقيقات بنياد «ساســاكاوا» منعقد شد تا معاونت صنايع 
دستى و هنرهاى سنتى سازمان ميراث فرهنگى با اين بنياد در زمينه هاى 

فرهنگى، علمى و آموزشى همكارى كند.»
وى خاطرنشــان كرد: «از آنجا كه بيش از 75درصــد از فعاالن حوزه 
صنايع دســتى ايران را زنان تشكيل مى دهند و نيز معتقديم هنرمندان ما 
سفيران صلح هستند، مقرر شد اولين برنامه مشترك ما با عنوان «زنان و 
صنايع دستى» با محوريت زنان ايران در سال آينده ميالدى برگزار شود.» 
معاون صنايع دستى كشور تصريح كرد: «اين پروژه به صورت تحقيقاتى 
خواهد بود و خروجى هاى اين پروژه به صورت مشخص اعالم مى شود 
و البته متعاقبا كارگاه هاى آموزشى و هنرى نيز خواهيم داشت.» او درباره 
اهداف و ثمرات اين تفاهم و همكارى نيز تصريح كرد: «با اين اقدامات 
ما زمينه گفت وگو و تجميع و انتقال تجربه ها را فراهم مى كنيم و نتايج 
اين پروژه فتح بابى براى همكارى هاى تخصصى آينده با محوريت زنان 
خواهد بود.» محموديان يادآور شــد: «از آنجا كه صنايع دستى، صنعتى 
ســبز به حساب مى آيد، شايد بعدها ساير همكارى هاى ما به زمينه هاى 
تدوين پروژه هايى با محوريت مســائل زيســت محيطى و كارآفرينى 
سبز گسترش يابد.» براســاس اين گزارش، اين بنياد ژاپنى كه با هدف 
فراگيرى و اشــاعه صلح و حضور اجتماعى زنان شناخته شده، پيش از 
ايــن با معاونت امور زنان و خانواده رياســت جمهورى، وزارت امور 

خارجه و كتابخانه ملى ايران نيز همكارى داشته است.

اختتاميه طرح غنى سازى اوقات 
فراغت "آسمانى ها" امروز برگزار 

مى شود
 همايش اختتاميه طرح غنى سازى اوقات فراغت 
كانونهاى فرهنگى و هنرى مساجد استان همدان  و 
گراميداشــت (19 مهر) ســالروز بيانات مقام معظم 
رهبرى در خصوص كانونهاى مساجد فردا (26 مهر) 

برگزار مى شود.
سرپرســت دبيرخانه كانون هــاى فرهنگى و هنرى 
مســاجد اســتان همدان گفت: هدف از برنامه هاى 
كانون هاى  فرهنگى و هنرى رشد و اعتالى فرهنگ 
نسل جوان و نوجوان با بهره گيرى از ابزار هنر ناب 

اسالمى در بستر امن مساجد است.
"حميدرضا ناهيدى فرد" گفت: جوان گرايى، مردمى 
بودن و تركيب فرهنگ و هنر از ويژگى هاى كانون 
هاى فرهنگى هنرى مساجد است كه سبب تمايز اين 

نهاد با ديگر نهادهاى فرهنگى شده است.
وى  با بيان اينكه همايش اختتاميه طرح غنى سازى 
اوقات فراغت فردا پنجشــنبه(26 مهــر) با حضور 
مســئولين اســتان ،  مديران و اعضاى كانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد در مجتمع فرهنگى و هنرى 

بوعلى سيناى همدان برگزار مى شود.
ناهيدى فرد اظهار داشت: تجليل از  كانونهاى منتخب 
مجرى طــرح اوقات فراغت، تجليــل از كانونهاى 
پيشرو در تكميل اطالعات سامانه بچه هاى مسجد 
، ســخنرانى ، پخش كليپ مستند اوقات فراغت، از 

برخى برنامه هاى همايش است.
وى به برگزارى نمايشــگاه جنبى در حاشيه مراسم 
اشاره كرد و گفت: نمايشگاهى از آثار هنرى اعضاى 
كانونهاى مســاجد در معرض ديد عموم شــركت 

كنندگان در همايش قرار مى گيرد.
وى اظهار داشت: تجليل از زحمات20 سال  هادى 
فيض منش، مدير سابق دبيرخانه كانونهاى فرهنگى 
و هنرى مساجد اســتان همدان از ديگر برنامه هاى 

اين آيين است.

چقدر از كتب و منابع اطالعاتى 
موجود براى نابينايان قابل 

دسترس است؟
 رئيس ســازمان اســناد و كتابخانه ملى، ضمن 
برشــمردن برخى خدمــات ســازمان متبوعش به 
نابينايان، اذعــان كرد: درصد بســيار كمى از منابع 
اطالعاتى موجود، براى نابينايان قابل دسترس است.

 15 اكتبــر روز جهانى نابينايان موســوم به «عصاى 
ســفيد» اســت. تامين نيازهاى فرهنگى و اطالعاتى 
اين دســته از افــراد جامعه (اعــم از نابينايان و كم 
بينايــان) كه امكان اســتفاده از كتاب هاى چاپى و يا 
هرگونه مواد ديدارى شــنيدارى را ندارند، از جمله 
وظايفه سازمان هايى است كه در حوزه ارائه خدمات 
كتابخانــه اى فعاليت مى كنند و كتابخانه ملى ايران از 

جمله همين سازمان هاست.
در اين ســازمان، فضايى به مســاحت حدود 700 
مترمربع به عنوان كتابخانه براى نابينايان داير شــده 
است كه مستقيما از طريق ورودى عمومى مراجعان 
بــه تاالرهاى مطالعــه در طبقه همكف ســاختمان 
كتابخانه ملى، قابل دسترســى اســت. اين مجموعه 
دربرگيرنده ســه بخش كتاب هاى گويا، كتاب هاى 
بريــل  پيايندهاســت. در بخش كتاب هــاى گويا، 
محتواهاى متون مختلف اعم از درسى و غيردرسى 
به صورت ضبط شــده بر روى كاســت و CD به 

مراجعين ارائه مى شود.
در بخش كتاب هــاى بريل، تعدادى كتاب به خط 
بريل با موضوعات مختلفى نظير: نت هاى موسيقى 
كالسيك، تاريخ موســيقى، داستان هاى بلند، قرآن 
كريم، قانون جامع معلولين و فهرستگان كتاب هاى 
گويا به منظور اســتفاده نابينايان گردآورى شــده 

است. 
در بخش پيايندها هــم، پيايندهايى به خط بريل، 
از جمله شامل بصير (فصلنامه)، بشرى (ماهنامه)، 
هزاره ســوم (هفته نامه)، ايران سپيد (روزنامه) به 

مراجعين ارائه مى شود.

استفاده از اپليكيشن هاى اندرويد پولى مى شود
  گوگل قصد دارد براى اســتفاده از اپليكيشن ها و نرم افزارهاى 
مختلف ســازگار با سيســتم عامل اندرويد از مشتريان اروپايى خود 

هزينه دريافت كند.
به گزارش مهر، از اين پس كاربران گوشى هاى اندرويدى در صورت 
مراجعه به فروشگاه پلى استور گوگل و تالش براى بارگذارى برنامه 
هاى مختلف اين شــركت براى اولين بار بايد حق اشتراك مختصرى 
پرداخت كنند.به نظر مى رســد اين اقدام نه چندان دوســتانه گوگل، 
واكنشــى به حكم كميسيون اروپايى بر عليه آن باشد. اين كميسيون، 
گوگل را به علت نقض قوانين ضدانحصار خود 5 ميليارد دالر جريمه 
كرده و از آن خواسته تا تالش غيرقانونى خود براى پيوند زدن مرورگر 

كروم و جستجوگر گوگل به سيستم عامل اندرويد را متوقف كند.

طول عمر لوازم خانگى خود را با فناورى 
نانو افزايش دهيد 

 يكى از شركت هاى دانش بنيان موفق به طراحى سييستمى جديد 
براى افزايش طول عمر لوازم خانه بر پايه نانو فناورى شده است. 

به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ فعاليت جوانــان نخبه در 
شــركت هاى دانش بنيان در كنار طرح هاى استارت آپى سبب رشد و 
پيشرفت كشور مى شود.باشگاه خبرنگاران جوان در نظر دارد به معرفى 
محصوالت ساخته شده در اين شركت ها بپردازد.يكى از شركت هاى 
دانش بنيان موفق به ساخت دستگاهى خاص شده است كه سبب باال 
رفتن طول عمر وسايل مختلف مى شود.اين شركت دانش بنيان با بهره 
گيرى از فناورى نانو دســتگاهى را طراحى و ساخته است كه اليه اى 

مخصوص و كارآمد را  روى شير آالت و ظروف ها قرار مى دهد.

درمان زخم هاى مزمن با زخم پوش هاى 
مهندسى شده

  دانشجوى واحد علوم و تحقيقات موفق به ساخت زخم پوش هاى 
مهندسى شده بر پايه آلژينات براى بهبود زخم هاى مزمن شد.

به گــزارش مهر ، حامد خداوردى محقق واحد علوم و تحقيقات در 
مورد ضرورت انجــام اين پژوهش گفت: زخم هاى مزمن زخم هايى 

هستند كه دير درمان و يا درمان نمى شوند.
وى افزود: شــايع ترين علل ايجاد زخم هاى مزمن، بيمارى، عفونت و 
ايسكمى هستند. در زخم هاى مزمن به دليل از بين رفتن اليه حفاظتى، 
پوست در معرض محيط بيرون قرار مى گيرد و اين امر باعث مى شود 
ريسك باالترى براى عفونى شــدن داشته باشند. از اين رو زخم هاى 

مزمن نياز به فوريت ويژه اى براى درمان و بهبود دارند.

آزمايش خونى كه سرطانى ها را از شيمى 
درمانِى غيرضرورى رها مى كند 

 محققان روش جديدى را براى انجــام آزمايش هاى خون ابداع 
كرده اند كه با استفاده از آنها مى توان تشخيص داد يك بيمار سرطانى 
بعد از عمل جراحى برداشــتن تومورها به شيمى درمانى نياز دارد يا 
خير.  به گزارش فارس ،  محققان روش جديدى را براى انجام آزمايش هاى 
خون ابداع كرده اند كه با استفاده از آنها مى توان تشخيص داد يك بيمار سرطانى 
بعد از عمل جراحى برداشتن تومورها به شيمى درمانى نياز دارد يا خير.شيمى 
درمانى يكى از روش هاى متداول براى مهار انواع سرطان است، اما يك چالش 
جدى شناسايى زمان مناسب براى اجراى شيمى درمانى است. زيرا انجام شيمى 
درمانى عوارض فراوانى دارد و عالوه بر تخريب سلول هاى سرطانى موجب از 

بين رفتن بسيارى از سلول هاى سالم بدن انسان هم مى شود.

واردات گوشى موبايل 3
5 درصد بيشتر شد

 آمارهــاى گمرك ايران حاكــى از واردات بيش از يك ميليون و 
500 هزار دســتگاه گوشــى تلفن همراه در شش ماهه نخست سال 

جارى است.
به گزارش ايســنا، براســاس تازه ترين آمار گمرك ايران از تجارت 
خارجى نيمه نخست ســال جارى، در اين مدت يك ميليون و 526 
هزار و 864 دســتگاه انواع گوشــى تلفن همراه وارد كشور شده كه 

ارزش آن به 242 ميليون و 692 هزار دالر مى رسد.
واردات گوشى تلفن همراه در اين مدت، هم به لحاظ ارزش و هم از 
نظر تعداد، افزايش قابل توجهى را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

نشان مى دهد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهاي كوچك زنگ زده

■ قد  س2........ ... الزانيا - آخرين بار كي سحر را 
ديدي - سوفي و ديوانه

■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2........................................ تنگه ابوقريب

جاده قديم
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير....... . هشتك - مغزهاي كوچك 
زنگ زده

مريم مقدم »
 از جملــه راههــاى توســعه گردشــگرى در 
كشــورهاى مقصد در كنار ساير گزينه ها، استفاده 
از رويدادهــا و اتفاقات با دامنه و برد گســترده در 
عرصــه جهانى اســت كه رويداد همــدان  2018
نيز نمونه بارزى از اين رويدادها مى تواند باشــد. 
رويدادى كــه در صورت برخوردارى از برنامه اى 
جامع، صحيح و كارشناســانه مى تواند ســكوى 
پرتاپى براى حركت و پيشــرفت گردشگرى شهر 
تبريز محسوب شــود. حركتى كه مد نظر سازمان 
جهانى گردشگرى و ACD  از انتخاب همدان به 

عنوان ميزبان اجالس جهانى و  پايتخت 
گردشگرى آسيا مى باشد. رويداد همدان 2018 در 
كنار ساير تاثيرات سياسى، فرهنگى، اجتماعى مى 
تواند فصل آغازينى براى تاثيرات اقتصادى در شهر 

همدان  نيز باشد. 
تاثيرات اقتصادى كه در وضع موجود شهر كامال به 
آن احســاس نياز مى شود. اغلب نگاهها به رويداد 
همدان  2018 عمدتا فرهنگى اســت در صورتى 
كــه چنانچه خواهــان ورود گردشــگران انبوه به 
شــهرهمدان  هســتيم بايد برنامه اى با رويكردى 
اقتصادى داشــته باشيم. داشــتن رويكرد اقتصادى 
نيازمند حضور و مشــاركت سرمايه گذار داخلى و 
خارجى براى توســعه زيرساخت هاى گردشگرى 
است كه براى رويداد همدان  2018 جذب سرمايه 

گذار بسيار پايين تر از حد انتظار است.
درآمــد هاى حاصل از صنعت گردشــگرى نوعى 
ســرمايه گذارى غير مســتقيم خارجى در داخل 
كشور اســت و اثرهاى انبساطى آن در كليه بخش 

هاى اقتصادى ، اثرهاى توســعه اى دارد. به همين 
دليــل برنامه ريزى عامل مهمى براى دســتيابى به 
موفقيت در بخش گردشگرى است كه مجريان امر 
را بــر آن مى دارد تا بر اســاس محدوديت زمانى 
، خــود را به نقطه عطف ديدگاه سياســت گذاران 
نزديك كنند. صنعت گردشــگرى و ســهم آن در 
اقتصاد ملى كشــورها از جمله مباحث مهمى است 
كه مــورد توجه صاحبان امر قرار گرفته اســت و 
ارتباط تنگاتنگى بــا صنايع ديگرى مانند هتلدارى 
، حمل و نقل، آژانس هاى مسافرتى ، صنايع دستى 
، رســتوران دارى ، صنايع غذايى ، كشاورزى و... 

دارد.
در حــال حاضر، اقتصاد و صنعــت ايران يكى از 
استثنايى ترين شــرايط اقتصادى دنيا را دارا است، 
از طرفى شــرايط اوليه براى توليــد مانند نيروى 
كار و انرژى بســيار ارزان و... در وضعيت بسيار 
مناســب قرار دارد اما دخالت هاى بيشتر دولت در 
فعاليــت هاى اقتصادى ، مديريت بســيار ضغيف 
مديران مربوطه، تبليغــات منفى خارجى و تحريم 
اقتصادى باعث شــده اســت كه ســرمايه گذاران 
خارجى از سرمايه گذارى در ايران استقبال نكنند. 
تجربه كشــورهاى جنوب شرق آسيا و كشورهاى 
عربى نشــان مى دهد كه تنها با اتــكا بر دو معيار 
گسترش گردشگرى و سرمايه گذارى خارجى مى 
توان اقتصاد يك كشــور را با تحوالت اساسى رو 

به رو كرد.
 از طرفــى ديگر بنابر تحليل كارشناســان، جذب 
ســرمايه گذارى خارجى ، كليــد تحول صنعتى و 

اقتصادى كشور محسوب مى شود. 

معموال گردشــگران بهترين و در دســترس ترين 
صادركنندگان صنايع هر كشور محسوب مى شوند 
و حتى بسيارى از كشورهاى توريستى دنيا با ايجاد 
جشنواره هاى خريد و نمايشگاه هاى بين المللى ، 
همچنيــن تخفيف ويژه اى در زمينه حمل و نقل و 
امكانات اقامتى تالش مى كنند تا گردشگران را به 
منظور خريد صنايع داخلى خود و همچنين فروش 

خدمات به كشورشان بكشانند. 
متاســفانه در ايران اكثر اين جشنواره ها فقط براى 
خريــداران داخلى بر پا مى شــود. در حال حاضر 
فعاليت هاى خدماتى مانند حمل و نقل ، هتلدارى 
و مراكــز تفريحــى و ســياحتى در ابتدايى ترين 
وضعيت ممكن نســبت به كشــورهاى ديگر قرار 

دارد. 
به همين دليل ما بايد با بستر سازى مناسب از نظر 
فرهنگى و اجتماعى و با سياســت هاى تشويقى از 
نظر اقتصادى و ايجاد نمايشــگاه هاى بين المللى 
در تمام زمينه ها بتوانيم شــرايط مناســب سرمايه 
گذارى خارجى را فراهم سازيم و در نتيجه باعث 
توسعه گردشگران و افزايش ميزان سرمايه گذارى 
هاى خارجى در داخل كشــورمان شويم. صنعت 
گردشگرى همواره در پى ايجاد فرصت هايى براى 
جــذب افراد بيكار و از جملــه جوانان هر جامعه 
اســت و اين به معناى مقابله با يكى از بزرگ ترين 
معضالت كشورهاى در حال توسعه يعنى بيكارى 

مى باشد.
 اغلــب فعاليت ها و تــالش هايى كه در جهت به 
وجود آمدن مشاغل جديد به كار بسته مى شوند ، 
توام با يكسرى دگرگونى و تغييراتى بوده و اغلب 
در جهت كمتر كردن هزينه هاى مربوط به توليدات 
بخش كشــاورزى، رهايى از بخــش هاى توليدى 
بيمــار يا ضعيف يا بخش هــاى جنبى و خدماتى 
است كه تمامى موارد برشــمرده شده نيز در كنار 

مشكالت خاص و مربوط به خود مى باشند. 
صنعت گردشــگرى ، دنياى مربوط به خود را دارد 
و به لحاظ شــكل و محتواى كار، چشم اندازها و 
امتيازات ، برترى هايى نسبت به مشاغل ديگر دارد. 
در صنعت گردشــگرى و مشاغل وابسته به آن مى 
توان شــاهد بكارگيرى افراد متخصص تا رده هاى 

بسيار پايين شغلى بود.
 دراين راســتا افراد جوان امكان جذب بيشترى در 
اين بخش دارند. همچنيــن افرادى كه نمى توانند 
جــذب كارهاى تمام وقت شــوند در اين صنعت 
فرصت جذب خواهند داشت. صنعت گردشگرى 
با گســترش فراگير و همه جانبه، فرصت انتخاب 
بيشــترى براى جويندگان كار فراهم مى ســازد و 
افراد قادر هســتند در مراكز مختلف شــهرى و يا 

روستايى حسب ميل و اراده خود جذب اين بخش 
شوند.

با وجود اهميت بى بديــل صنعت جهانگردى در 
توســعه و شــكوفايى اقتصادى ، سياست گذارى 
هاى مناســبى در خصوص ارتقاء آن در كشورمان 
صــورت نپذيرفته و عمده تــالش هاى مربوط به 
توســعه صنعت جهانگردى در دهــه هاى اخير ، 
معطوف به رهيافت هاى تشــويقى و تبليغاتى و يا 

به عبارتى تقاضا محور بوده اند.
 در ايــن راســتا بيشــتر هدفگذارى هــا و وضع 
دســتورالعمل هاى اجرايى معطوف به خصوصى 
ســازى واحد هاى اقامتى ، تبليغــات جهانگردى 
، آموزش نيروى انســانى، سياســت هاى تشويقى 
ساخت تأسيسات ايرانگردى و جهانگردى، تخفيف 
هاى مالياتى و ... بوده كه بيشتر جذب تقاضا را مد 
نظر قرار داده است، در حالى كه چالش هاى پيش 
روى اين صنعت، نه تنها اســتحكام و تداوم بيشتر 
سياســت ه اى جاذب تقاضا را طلب مى كند، بلكه 
سياست گذارى ابعاد عرضه و سازماندهى ساختار 

فعاليت بنگاهها را مى طلبد.
از طرفــى عوامــل بســيارى وجــود دارنــد كــه بــر 
اقتصــاد گردشــگرى تأثيــر مــى گذارنــد از قبيــل 
وســعت كشــور، قــدرت اقتصــاد، ســطح توســعه 
گردشــگرى، حجــم و ميــزان مخــارج گردشــگران 
و فصلــى بــودن آن. مقصدهــاى بســيارى بــه 
ــد ســرماى شــديد، زمســتان  ــل اقليمــى مانن دالي
ــل  ــا و فص ــاه، گردباده ــاى كوت ــا روزه ــى ب هاي
ــاران، گرمــاى شــديد و... نمــى تواننــد  هــاى پرب
در تمــام طــول ســال گردشــگران را جــذب كننــد 
ــته  ــت داش ــام وق ــم و تم ــى دائ ــتغال زاي ــا اش ي

باشــند.
 طــرح هــاى توســعه گردشــگرى نيــز گاه در 
يــك بخــش از كشــور متمركــز هســتند و ســاير 
مناطــق، كمتــر توســعه يافتــه انــد. تدابيــرى نيــز 
بــراى متنــوع ســازى گردشــگرى و توزيــع منافــع 

ــد اتخــاذ شــود. اقتصــادى آن باي
ــاظ  ــا از لح ــكان ه ــى م ــر، برخ ــرف ديگ  از ط
محيطــى و فرهنگــى بــه انــدازه اى آســيب 
ــگرى  ــعه گردش ــد توس ــى توانن ــه نم ــد ك پذيرن
خــود را ادامــه دهنــد. بنابرايــن، در ايــن مقصدهــا 
نبايــد منافــع اقتصــادى را همــواره در صــدر 
اولويــت هــا قــرار داد. روى هــم رفتــه مــى تــوان 
گفــت كــه تأثيــرات زيســت محيطــى و اجتماعــى 
بــه طــور جدايــى ناپذيــرى بــا تأثيــرات اقتصــادى 
گــره خــورده انــد. دولــت و شــركت هــاى 
ــن موضــوع را درك  ــد اي ــعه باي ــِى توس خصوص

ــد. ــا دهن ــه آن به ــرده و ب ك
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