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تاملى بد البى هاى پيدا و 
پنهان براى استاندار جديد

  انتصــاب و معرفى اســتاندار جديد 
همدان برخالف 5 سال قبل و حتى موارد 
قبلى قدرى متفاوت و در شــرايط خاصى 
بود كه اين خود نيازمند تامل بيشترى است. 
اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 
باعث شــد تــا دولت از همــان روزهاى 
نخســت به فكر تغيير در مديريت اســتان 
هايى باشد كه مشــمول اين قانون بودند.

در چنين فضايى معموال نيروهاى تاثيرگذار 
وارد عمل مى شــوند تا بر اســاس منافع 
اســتان و نه جناحى و شخصى نقش خود 
را ايفا نمايند تا بهترين تغيير صورت گيرد.

يادداشت

2

واكنش ها به انتصاب استاندار جديد
از مجيزگويي ها تا تناقض

 ســرانجام پــس از ماه ها بحــث پيرامون 
چگونگــي اجراي قانــوع منع بــه كارگيري 
بازنشســتگان كه بــر اســاس آن محمدناصر 
نيكبخت به همراه 13 استاندار بازنشسته ديگر 
از خدمــات دولتي منفك و از ميزهاي خدمت 
بايد خداحافظي مي كردنــد، هيأت دولت روز 
چهارشــنبه 97/08/22 اســتاندار همدان را به 
همراه 4 استاندار ديگر انتخاب و انتصاب كرد.

در اين ميــان واكنش هاي ضدونقيض از طرف 
گروه هاي سياسي، رسانه ها و نمايندگان به اين 
انتصاب در طول 2 روز گذشته ارائه شده است.

نوآوري حلقه گم شده كارآفريني ايراني است

و  ر با  د یک  و  ر  ر یک  ت   و فا
. ت ا ری  و آ و  

كانون كارآفرينان استان همدان
( جا و ا )

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 سيد سعيد شاهرخي 
انتصاب شايســته جنابعالي به سمت 
استاندار محترم استان همدان، كه نشان 
از تعهد، توانمندي و حســن سوابق 
خدمتي شما دارد را صميمانه تبريك 

و تهنيت عرض مي نماييم.
جناب  ارزنده  خدمــات  از  همچنين 
آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت در 

طول تصدي استانداري همدان كمال تقدير و تشكر را داريم. 

فالحي مديريت شركت بسته بندي 
طلوع همدان 

تبريك و تهنيت

شهــردار و شوراي اسالمي 
شهر نهــاوند

 جنـاب آقــاي

 مهندس حسن رباني ارشد
همراه  بــه  الهي  عنايت  كــه  اكنون 
زمينه اي  جنابعالــي  شايســتگي هاي 
براي انتصاب شــما به عنوان مديركل 
راه وشهرسازي استان همدان را فراهم 
نموده اســت، اين ســمت را به شما 
تبريك عرض نمــوده و اميدواريم در 
سايه توجهات الهي در خدمت رساني 

به مردم واليتمدار و شــريف جاي جاي استان همدان پيروز 
و موفق باشيد.

تبريك و تهنيت

مديريت و كاركنان آموزش و پرورش
 ناحيه 2 همدان 

 جنـاب آقــاي

 سيد سعيد شاهرخي 
انتصاب شايسته حضرتعالي را به عنوان 
استاندار محترم استان همدان كه بيانگر 
تعهد، كارآموزي اســت را به شما و 
مردم فهيم اســتان همــدان تبريك و 

تهنيت عرض مي نماييم.
اميد است در سايه ايزد متعال پيروز و 

سربلند باشيد.

تقديـر و تشكـر

شهردارى و شوراى اسالمى شهر كبودراهنگ

جنــاب آقــاي

 مهندس محمدناصر نيكبخت 
استاندار محترم سابق همدان 

بدين وسيله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه جنابعالي در زمينه پيشبرد استان 
در راستاي دغدغه هاي دلسوزانه شما بزرگوار تقديم مي داريم. از اينكه در سايه الطاف خاصه الهي چند 
سال متوالي ازكسوت خدمت به كشور ايران به ويژه استان همدان، مسند استاندار همدان به انجام وظيفه 
ثمربخش و موثر پرداخته ايد. بسى شايسته است به پاس تالش ها و زحمات مستمر شما در راستاي توسعه 
همه جانبه ى استان همدان نهايت سپاس و قدرداني را خدمت حضرتعالي ابراز داريم. و از خداوند منان 

توفيقات روزافزون را براى شما خواستاريم.

تبريك و تقدير 

بهروز ظفري - شركت گلخانه اي اركيده كشت نهاوند 

جنـاب آقــاي 

سيدسعيد شاهرخي 
انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان استاندار پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
تبريك و تهنيت عرض كرده، از خداوند منان براي حضرتعالي آرزوي توفيق، 
سعادت و سربلندي داريم و از خدمات ارزنده و زحمات بي دريغ و خالصانه 
خصوصاً در راه توليد و اشتغال جناب آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت در 
طول تصدي استانداري همدان كمال تقدير و تشكر را دارا بوده و توفيقات و 

سالمتي روزافزون ايشان را از حضرت باريتعالي خواستاريم.

تبريك و تهنيت

رضا ميرزايي 
رئيس سازمان دانش آموزى استان همدان 

 جنـاب آقــاي

 سيد سعيد شاهرخي 
اكنــون كه عنايــت الهي بــه همراه 
شايســتگي هاي جنابعالي زمينه اي براي 
انتصاب شــما به عنوان استاندار استان 
همدان را فراهم نموده است اين سمت 
را به حضرتعالــي تبريك عرض نموده 
الهي  توجهات  ســايه  در  اميدواريم  و 
در خدمت رساني به مردم واليتمدار و 

شريف جاي جاي استان همدان پيروز و موفق باشيد.

تبريك و تهنيت

جليل كـوليوند 
رئيس شوراى اسالمى شهر ماليـر

 جنـاب آقــاي

 سيد سعيد شاهرخي 
انتصاب به جا و شايســته جنابعالى به 
عنوان استاندار همدان كه بيانگر تعهد 
، كارآمدى، لياقت و شايستگى  هاى بر 
جســته آن برادر گرامى در صحنه هاى 
خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمى 
است تبريك عرض نموده ، موفقيت و 
سربلندى شما را از درگاه خداوند منان 

مسئلت دارم. 

تبريك و تهنيت

 اعضــاى شـوراى اسالمى
 شهر ماليــر

 جنـاب آقــاي

 سيد سعيد شاهرخي 
انتصاب به جا و شايســته جنابعالى 
به عنوان استاندار همدان كه بيانگر 
تعهد ،كارآمدى ، لياقت و شايستگى  
هاى بر جســته آن برادر گرامى در 
صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام 
و ميهن اسالمى است تبريك عرض 
نموده ، موفقيت و سربلندى شما را 
از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.

تبريك و تهنيت

شهرداري و شوراي شهر كبودراهنگ

جناب آقاي 

سيد سعيد شاهرخي 
انتصــاب شايســته حضرتعالــي را بــه عنــوان اســتاندار محترم 

ــردم  ــه شــما و م ــوزي اســت را ب ــد، كارآم ــه بيانگــر تعه ــدان ك اســتان هم
فهيــم اســتان همــدان تبريــك و تهنيــت عــرض مي نماييــم. اميــد اســت در 

ســايه ايــزد متعــال پيــروز و ســربلند باشــيد.

هفته جهاني كارآفريني(هفته جهاني كارآفريني(2121 لغايت  لغايت 2727 آبانماه) گرامي باد آبانماه) گرامي باد

نيكبخت؛ كارنامه مديرى 
از تبار عشاير گيلويه

كوچنده اى 
از 
ديشموك 
تا هگمتانه

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان خبر داد

قيمت گوجه فرنگى در همدان 6500 تومان
■ موز و گوجه  در حال حذف از سبد غذايى

با حضور وزير بهداشت

كلنگ بيمارستان 
150 تختخوابى رزن 

زمين خورد
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

اجالس رؤساى شوراها و شهرداران كشور در همدان برگزار مى شود
 شوراى شهر همدان هشتم و نهم آذرماه امسال ميزبان شصت و دومين اجالس مجمع مشورتى رؤساى شورا هاى اسالمى 

مراكز استانها و شهرداران كالنشهرها است.
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان گفت: اين اجالس ملى با هدف بررسى مشكالت و موضوعات مهم در حوزه مديريت 

شهرى از جمله مديريت يكپارچه شهرى و درآمدهاى پايدار برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شــهر همدان، كامران گردان افزود: ميهمان اين اجالس در چهار گروه روساى 
شوراهاى اسالمى كالن شهرها و شهرهاى مراكز استانها، هيات رئيسه شوراى عالى استانها، نمايندگان شوراى شهرهاى مراكز 

استانها در شوراى عالى استانها و شهرداران كالن شهرها است.
گردان اظهار داشــت: در اين اجالس كميســيون هاى عمران و شهرسازى، حمل و نقل و خدمات شهرى، حقوقى و اقتصادى 
و همچنين كميسيون فرهنگى و شهر هوشمند تشكيل مى شود.وى ادامه داد: محسن هاشمى، رئيس مجمع مشورتى روساى 
شورا هاى اسالمى مراكز استان هاى كشور و رئيس شوراى اسالمى شهر تهران و الويرى رئيس شوراى عالى استان ها و روساى 

شورا هاى اسالمى كالنشهر ها و مراكز استان ها در اين اجالس شركت خواهند كرد.

موزه اشيا وقفى در همدان بهره بردارى شد
 همزمان با پايان چهلمين اجالس جهانى گردشگرى (UNWTO) در همدان و دهه وقف، موزه اشيا وقفى در طبقه زيرين 

امامزاده عبداهللا اين شهر بهره بردارى شد.
مديركل اوقاف و امور خيريه همدان در اين آيين گفت: اشيا ارزشمند قديمى، همچون كتاب هاى 700 ساله در برخى از بقاع 
متبركه اين استان به صورت پراكنده وجود داشت كه با راه اندازى موزه اوقاف، اين اشيا به صورت متمركز براى نمايش عمومى 

در اين مكان ارايه مى شود.
محمد كاروند با بيان اينكه اين موزه شــامل اشــيا وقفى، اهدايى، نذرى و كشفى است اضافه كرد: در اين موزه نزديك به 450 

شى ارزشمند، طبقه بندى شده و نگه دارى مى شود.
به گزارش ايرنا وى افزود: بسيارى از آثار وقفى تاريخى در دست مردم وجود دارد كه هنوز به دست ما نرسيده است و با راه 

اندازى اين موزه از مردم دعوت مى شود كه براى حفظ اين آثار به اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مراجعه كنند.
حجت االسالم كاروند با اشاره به در پيش بودن هفته وقف اظهار داشت: در اين هفته نزديك به 50 برنامه با شعار «وقف دسته 

جمعى» توسط اداره كل اوقاف و امور خيريه در دستور كار قرار گرفت.

تاملى بر البى هاى پيدا و پنهان 
براى استاندار جديد

  انتصاب و معرفى اســتاندار جديد همدان برخالف 5 سال قبل و 
حتى موارد قبلى قدرى متفاوت و در شرايط خاصى بود كه اين خود 

نيازمند تامل بيشترى است. 
اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان باعث شد تا دولت از همان 
روزهاى نخست به فكر تغيير در مديريت استان هايى باشد كه مشمول 

اين قانون بودند.
در چنين فضايى معموال نيروهاى تاثيرگذار وارد عمل مى شوند تا بر 
اساس منافع استان و نه جناحى و شخصى نقش خود را ايفا نمايند تا 
بهترين تغيير صورت گيرد و مناســب ترين فرد سكان هدايت استان 

را برعهده بگيرد.
رســانه ها نيز متناسب با اين تالش ها نقش خود دارند و در مجموع 
چنانچه روند مذكور در فضاى مناســبى دنبال شود، استاندار جديد با 
اســتقبال همه بخش ها مواجه شده و از او حمايت همه جانبه خوهد 

شد.
در تغيير اخير كه با قطعى شــدن رفتــن نيكبخت، اجتناب ناپذير مى 
نمود، چنين روندى به شــكل خيلى نامحسوسى شكل گرفت و اين 
شــائبه را ايجاد كرد كه تالش هاى غير علنى و پشــت پرده بيشتر بر 
مبناى معامله بين افراد و جريان هاســت تا منافع استان ، هرچند تمام 
كسانى كه در اين روند تاثيرگذار بودند، على القاعده مصالح استان را 
بر منافع خود ترجيح مى دهند اما ارتباط كم آنها با رســانه ها در اين 
خصوص و رفتن به ســمت نوعى عمل نامحســوس به طور طبيعى 

چنين شائبه اى را تقويت كرد.
بدون ترديد چنين روندى نمى تواند محدود به زمان انتخاب استاندار 
باشــد و در ادامه راه مديريت ارشد استان را مى تواند با چالش هايى 

مواجه كند كه البته پيشگيرى از آن مستلزم شفاف سازى است .
به عنوان نمونه مردم انتظار دارند كه اين شــفاف سازى در خصوص 
نمايندگان، اســتاندار ســابق و ديگر نيروهاى موثر در مقوله انتخاب 
استاندار صورت گيرد تا شــائبه هايى چون نگاه به انتخابات مجلس 

در سال آتى و يا سهم خواهى هاى برخى ها در اذهان ايجاد نشود.
امروز شــاهرخى به عنوان استاندار متعلق به شخص يا گروه خاصى 
نيست و صرفا بايد بر مبناى اهداف نظام، سياست هاى دولت و منافع 
مردم اســتان حركت كند و در اين مسير هيچ فرد و و جريانى نتواند 

مسائل محدود شخصى را دنبال كند.
شــرايط امروز استان با تمام اهداف و اولويت ها ن يز ايجاب مى كند 
كه گام هاى موثرى در جهت رفع اين شــائبه ها و حركت در مســير 

پيشرفت و توسعه برداشته شود. 
به هر حال البى ها و گفتگوهاى پنهان و آشكار در خصوص استاندار 
جديد كه البته وجه پنهان آن پررنگ تر بوده اســت، چنانچه براساس 
منافع مردم و مصالح اســتان صورت گرفته باشد به رغم برخى نقدها 
مى تواند نتايجى را براى اســتان داشته باشد در غير اينصورت شائبه 
معامله را تقويت نموده و چه بسا كار را براى استاندار سخت نمايد و 

حتى استان را با مخاطراتى مواجه كند.

واكنش ها به انتصاب استاندار جديد
از مجيزگويي ها تا تناقض

فيض ا... مظفرپور»
 ســرانجام پس از ماه ها بحث پيرامون چگونگي اجراي قانوع منع به 
كارگيري بازنشستگان كه بر اساس آن محمدناصر نيكبخت به همراه 13
استاندار بازنشسته ديگر از خدمات دولتي منفك و از ميزهاي خدمت بايد 
خداحافظي مي كردند، هيأت دولت روز چهارشــنبه 97/08/22 استاندار 

همدان را به همراه 4 استاندار ديگر انتخاب و انتصاب كرد.
در اين ميان واكنش هاي ضدونقيض از طرف گروه هاي سياسي، رسانه ها 
و نمايندگان به اين انتصاب در طول 2 روز گذشــته ارائه شده است كه 
هيچكــدام نه تنها جامع و كامل و در راســتاي هــم نبوده اند، بلكه پر از 
تناقضات گفتاري و رفتاري و محافظه كاري و برخي نيز روش مصادره به 
مطلوب كردن موضوع را براي خود در پيش گرفتند. برخي از نمايندگان 
نيز با احتياط و تســاهل از كنار اين موضوع گذشته، گويا از پيش تسليم 
تصميم وزارت كشــور در خصوص انتخاب اســتانداران بدون توجه به 

نظرات نمايندگان بودند.
برخي رســانه ها به مجيزگويي اســتاندار جديد افتاده و تيتِر يك خود را 
به شايستگي هاي اســتاندار انتخابي اختصاص دادند و برخي نيز روش 

انتقادي به موضوع اين انتصاب را برجسته كردند.
احزاب سياســي نيز همانگونه كه قبًال نيز اعالم كــرده بودند، به اجماع 
در اين خصوص نرســيدند. چه اصالح طلب و چه اصولگرا در اين ميان 
احزاب سياسي اصالح طلب كه ميل باطني آنان انتخاب الهي تبار به ِسمت 
اســتانداري همدان بود نيز دچار تشــتت و ترديد شــدند و به صورت 
كجدارومريز با موضوع انتخاب شاهرخي رفتار كردند تا جايى كه بيانيه 

حمايتيشان نيز روى ميز بدون امضا ماند!
 احزاب اصولگرا نيز بيشــتر روش محافظــه كاري را در پيش گرفتند و 
نتوانســتند به صورت اجماعي نظرات خــود را اعالم نمايند و گزينه اي 
معرفي كنند. علي رغم آنكه برخي احزاب اصولگرا بنا بر آنچه اعالم شد 
در حال رايزني با نمايندگان براي مخالفت با انتصاب شــاهرخي بودند. 
گويا نقش كمرنــگ نمايندگان هم آنان را در موضــع ضعف قرار داده 
بود و آنان دســت ها را از پيش باال برده و تســليم تصميم وزارت كشور 

شده بودند.
 اين رويه وزارت كشور دقيقاً مغاير باشيوه بررسى صالحيت هاي حرفه اي 
مديران ارشد است كه در بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي كشور 

ذكر شده است. 
 واكنش يكي از نمايندگان بالفاصله پس ازانتخاب شــاهرخي عالوه بر 
آنكه مصادره به مطلوب كردن به نفع خود اســت اينطورالقا مى شودكه 
ســاير نمايندگان نقش چنداني نداشــته اند وبه دنبال نشان دادن قيوميت 
خود دراستان است وجالبترآنكه وكيل به موكالن خود-مردم- امرمى كند 
كه همگان بايد از اســتاندارجديد حمايت كرده و تسليم محض انتخاب 
و انتصاب وزارت كشور بشوند، بي توجهي به مردمي است كه به فرموده 
امام راحل ولي نعمت مســئوالن هستند و هيچكس حق ندارد براي مردم 
تعيين تكليف نموده و از موضع قدرت با آنها صحبت نمايد، بويژه اگر آن 

فرد نماينده و منتخب مردم باشد. 
با كمال تأســف واژه وكيل الدوله گويا مصداق عملي پيدا كرده است و 
برخى سخنان واقدامات منتخبان مردم درمجلس به جاي وكيل المله بودن، 
وكيل الدوله شــدن را القا مى كند. اميدواريم نمايندگان بويژه نمايندگان 
استان در اين رويه ناصواب تجديدنظر نمايند كه اگر اينگونه نكنند، مردم 

خود در انتخاب هاي بعدي تجديدنظر خواهند كرد.
نكتــه ديگري كه برخي افــراد و گروه ها در خصوص انتخاب ســعيد 
شــاهرخي بدان پرداختــه بودند، موضوع امنيت اســت. آنگونه وانمود 
مي كنند كه گويا قبل از معاونت سياسي يكساله نامبرده هيچگونه امنيتي 
در استان برقرار نبوده و فقط در اين يكسال به شاخص هاي امنيتي دست 
يافته ايم كه اين نظر اشــتباه بوده؛ زيرا كه بر اساس يك تعريف وارونه از 
امنيت پايدار صورت گرفته است و همچنين ناديده گرفتن زحمات ساير 
مسئوالن امنيتي استان درگذشته است و با يك قضاوت منصفانه مي توان 
اين نكته را دريافت كه در زمان معاونت هاي سياسي قبلي از قبيل الهي تبار 
و فاميل كريمي، عسگري و عابدي نيز امنيت استان همدان همواره زبانزد 
در كشــور بوده و بلكه بهتر از وضعيت فعلي بوده اســت. و لذا نبايد در 
اســتقبال ويا رد گزينه منتخب وزارت كشور از دايره انصاف خارج شد. 
واقعيت ها به زودي خود را آشــكار خواهد كرد و به قول شاعر: خوش 
بود گر محك تجربه آيد به ميان/ تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد

1- مدير كل صداوســيماى استان از ليست بازنشستگان اجبارى 
حذف شــده اســت. گفته مى شــود وى به دليل داشتن سابقه 
ايثارگرى مجاز به ادامه خدمت شده است. گويا درسوابق خدمتى 

وى اين امتياز ديده نشده بود.
گفتنى است هفته پيش خبر بازنشستگى دهقان نير به دليل اجراى 

قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها اعالم شده بود.
2- گمانه زنى براى انتصاب معاونان استاندارى آغاز شده است. 
گفته مى شــود درحالى كه معاونان نيكبخت در پست هاى خود 

باقى مى مانند برخى ها از تغيير همه معاونان خبرداده اند.
گفته مى شــود يكى از مديران شهرســتانى براى  پست معاون 
سياسى پيشنهادشده اســت. گويا وى كه داراى كارنامه مديريتى 

قابل قبول است از جنوب استان انتخاب خواهدشد.
گفتنى اســت برخى فرماندارى ها نيز درآستانه تغيير قرار گرفته 

اند.
3- مخالفت نماينده ها واحزاب،انتصاب اســتانداران باقى مانده 
كشــور رابه تاخيرانداخته اســت. گفته مى شود على رغم پايان 
مهلــت دولت براى انتصاب جانشــين براى مديران بازنشســته 
هيات دولت نتوانسته است استانداران خودرا منصوب كند. گويا 

فشاربراى انتصاب مديران بومى وقوى دليل اين تاخيراست.

توكل دارائي »
 نيكبخت اســتاندار 69 ساله همدان پس 
از 40 سال كار اداري و اجرايي در سال هاي 
پس از انقالب، با قانون مصوب مجلس، كاخ 
سبز استانداري را در بيست وششمين روز از 
آبان ماه 97 ترك مي كنــد و به چهاردهمين 
استاندار مي سپارد. او كه زاده منطقه بهمئي 
(بخــش ديشــموك) از گيلويه در اســتان 
كهگيلويه وبويراحمد اســت، در خانواده اي 
كوچ رو كه نيايشــان را به بهمن و لُر بزرگ 

منتسب مي دانند، پرورش يافته است.
سرسختي، ســماجت و حتي صبوري و دم 
برنياوردن او در برابر بســياري ناماليمات 
سياسي بويژه در شهر و استان همدان، نشان 
مي دهد كه در رگ و خونش مقاومت عشاير 
و كنار آمدن با راهبندها ريشه دوانده است.

1) او امــا در اســتان همــدان كــه اوج 
سياســت ورزي و مديريت اجرايي اوست 
و در عصــر اعتدال باالترين پســت اداري 
خويــش را به دســت آورد و در دوره اي 5 
ســاله در محاصره محافظه كاران ســنتي با 

متانت و سياست، استان را مديريت كرد.
در نقد و بررسي كانامه اجرايي و سياسي او 
از هر دو جناح سياســي مخالفان سرسخت 
و حتي تابلــوداري دارد. او كه خود را مرد 
عرصه اقتصاد و صنعت و توسعه مي داند و 
تمام تجارِب قبل از اســتانداريش هم مؤيد 
اين معناست، چه در دوره احمدي نژادي ها 
و چه در قامت اســتاندار، همواره نامش با 
راه اندازي صنايع، وام هاي بانكي، گره گشايي 
بــا  مذاكــره  كارآفرينــان،  مشــكالت  از 
سرمايه داران و ايجاد زيرساخت هاي توسعه 

عجين بوده است.
منتقــدان او، چه آن زمان كــه وكيل مدافع 
دولت احمدي نژاد در راســتي آزمايي براي 
اشتغال بود و چه در دوره 5 ساله حكومتش 
بر همدان، او را بارها به آمارهاي ناهماهنگ 

و اغراق آميز متهم كرده اند.
نيكبخت، امــا سرســخت تر از آن بود كه 
زيــر بار برود و در هر زمــان مهره هايي در 
آســتين داشت كه در بازي شطرنج سياست 

و مديريت آن را رو مي كرد.
2) او هم براي اصالح طلبان دلبري مي كرد و 
هم دل ِستاني از اعتداليوني كه سكان اصلي 

سياست و اجرايي را در دست داشتند.
با بليط اصالح طلبان اســتاندار شد، ولي به 
قول احزاب سياســي اين طيف در همدان، 
با آنها راه نيامــد و راه خودش را رفت. اما 
شايد اصالح طلبان نمي توانستند بپذيرند كه 

ُسمبه اصولگرايان و منتقدان متنفذ در شهر 
همدان به قدري پــر زور بود كه مجبورش 
كرده بودند مشاوراني در بغل دست خود از 

طيف تندروترينشان را، تحمل كند.
جنجال هــاي سياســي بي مــورد و آكران 
ديسمان  شــده اي كه همان اول كار برايش 
درســت كردند و به اصطــالح گربه را دم 
حجله كشتند، اســتاندار اعتدالي را به حزم 
و احتياط افراطي كشاند. معاون اقتصاديش 
كه بيشتر دوست داشت در زمين سياسي كار 
كند، مجبور به سكوت شد. از طرفي معاون 
سياسي نجيب و بي حاشــيه اي كه پشتوانه 
جهادي ـ ديني قوي داشــت، برگزيد ولي 
او را نيز در چهارراه هــاي اثرگذار محدود 
و دســت به عصا كرد. جــوري كه برخي 
سياسيون شايعه كردند كه از بيم باال گرفتن 
قدرت سياســي او، مجبور شــده است در 
دولت دوم روحانــي، جاي ديگري برايش 

دست وپا كند و به استاني ديگر بفرستد.
3) او بــا قريب دو دهه ســابقه اجرايي در 
همــدان، از زيروبم سياســت و پنهان كاري 
محافظه كارانه مســئوالن و متنفذان آن آگاه 
بود. هرچنــد خودش نيز «بازي سياســت 
همدانــي» را پذيرفته و بــه بازيگر بزرگ 
آن تبديل شــده بود، اما دوست نداشت در 
عرصه اقتصاد و توليد ثروت، محافظه كاري 

در مديريت استان حرف اول را بزند.
تشرهاي گاه و بيگاه او و گاليه هايي از سر 
اندوه كه در جمع مديرانش ابراز مي كرد، از 
عمق وجود بود و نمي خواست محافظه كاري 
اجرايي راه توسعه استان را ببندند و از ترس 
بخشنامه هاي جورواجور و ديوان محاسبات 
و بازرســي و... كارهاي اجرايي قفل شود و 
يا با كارشكني كارمندى جزء، كار يك روزه 
تسهيالت بانكي و اداري به چندين هفته و 

ماه و سال بكشد.

4) نيكبخت اما با همه انتقاداتي كه برخي بر 
او وارد مي كنند و او را در حوزه سياســت، 
بي اطــالع تصور مي كنند؛ در شــهري مثل 
همدان دست وپا بســته بود و در منطقه اي 
كه ايده هاي ســختگيرانه سياســي از آن به 
ســاير نقاط كشورصادر مي شــود، چگونه 
مي توانست بي مزاحمت عوامل پيدا و پنهان، 
هم پا در ركاب توسعه و تجارت و صنعت 
باشــد و هم بازيگر دو آتشه اصالح طلبي و 
حزب گرايي. نه كارنامه اش به اين خواســته 
منتقدان مي خورد و نه خودش مي خواست 
و يا مي توانســت بهتر از اين ظهور و بروز 

پيدا كند.
او هرچند در برخي شــهرها مثل نهاوند كه 
با بركناري فرماندار محبوبش، هنوز مخالفان 
آشكاري دارد، اما در مالير و يا شمال استان، 

مديران خود را بي حاشيه تر برگزيده است.
داســتان غار عليصدر و مخالفت نماينده 
پرده اي  پشــت  حكايت هاي  منطقــه،  آن 
دارد كه در اين مقال نمي گنجد؛ اما با اين 
حال هرچند دســت استانداري به ظاهر از 
كوتاه  عليصدر  شــركت  مستقيم  مديريت 
شــده و شــفافيت اقتصادي بيشــتر قابل 
انتظــار اســت؛ اما در مديريــت اصلي و 
كالن آن بي نظر و اراده و نظارت استاندار، 
كارهاي اساســي پيشرفت نخواهد داشت. 
چهلمين اجالس  آن ميزبانــي  بارز  نمونه 
جهاني گردشگري بود كه جز با مساعدت 
و فرماندهي كل و جزء استانداري و البته 
مديريت ريســك پذير مدير اين شركت به 

ثمر نمي رسيد.
حوزه  از  امــا  نيكبخت،  محمدناصــر   (5
فرهنگ نيــز غافل نبــود. انصاف ايجاب 
مي كند كه گفته شود، نقش پشتيباني او در 
پيشــبرد امور فرهنگي استان و بويژه آنجا 
كه عرصه ملي و بين المللي اســت، نمايان 

و اثرگذار بوده است.
هرچند او از جنس فرهنگ نبود ولي همدلي 
و همراهي او صميمانه بود و دوست داشت 
در چشم و نظر هنرمندان و اصحاب دانش، 
نيك ديده شود. احترام او به اهالي فرهنگ و 
نويسندگان و دانشمندان و تالش در جهت 
رضايت آنان پوشــيده نمانده است. هرچند 
او مي توانست از خيل چند ده مشاوري كه 
دست كم روي كاغذ داشــت، افراد متبحر،  
صاحبنظر و اجرايي تر برگزيند؛ اما ســابقه 
اجرايــي چندين دهه اي او، وادارش مي كرد 
كه اين گونه امور را تزئيني و ويتريني و در 

بهترين حالت تأييدكننده ببيند. 
6) چنين مردي با كلكســيوني از تجربه و 
درايــت، حتى با وجود قطــارى آدم صف 
كشــيده براى نقد و مخالفت با كارنامه اش؛ 
نبايد با كنار رفتنش از مســئوليت، فراموش 

شود.
چرا كه او با همــه ضعفهايى كه مى توان 
برايش برشمرد، انصافا دل در گرو توسعه 
اســتان داشــت. بنابر اين چه از ســوي 
مسئوالن اجرايي آينده و چه مطبوعات و 
رسانه ها و اهل فكر و فرهنگ؛ بايستي هم 
مورد مشــورت قرار گيرد و هم بى مهابا 
كارنامه اش در دايره نقد گذاشته شود، تا 
از كان اندوخته ها و اشــتباهات احتماليش 
براي توســعه و تعالي اســتان بهره گرفته 

شود.
نيكبخــت در حالــي مــي رود كــه دولت 
روحانــي كمتر از 3 ســال ديگر وقت دارد 
كه خدمتگزار مردم ايران باشــد. دولتي كه 
در بدترين شــرايط اقتصادي و در محاصره 
اقتصادي دشمنانش، و در اوج نارضايتي هاي 
اقتصــادي و اجتماعي بــه مديراني نيازمند 
اســت كه هم كاركشته باشــند و هم درك 
درستي از خواست و اراده مردم و انتظارات 

رو به رشد آنها داشته باشند.
گرچــه نوميدى هاى مــا را محاصره كرده 
اند، اما به حكم عرق و عالقه به كشــور و 
اســتان، اميدواريم جانشــين او با درايت و 
دورانديشى، به احصاى نقاط قوت و ضعف 
هاى مديريتى رئيس قبلــى خود بپردازد و 
نگذارد هاله مديريتى؛ او و اطرافيانش را از 
ما بهترانى تعريف كند كه نتيجه آن درافتادن 
به كام خودخواهى و نديدن صداى منتقدان 

و مشاوران و دلسوزان شود. 
گويند كه اميد و چه نوميد

 من مرثيه گوي وطن مرده خويشم
همين.

ــه  ــاره ب ــا اش ــركان ب ــدار تويس  فرمان
توســعه شــركت هاى توليــدى فــاران 
شــيمى بــا 8 ميليــارد تومــان، فيلتــر 
ســركان بــا 2 ميليــارد و 500 ميليــون 
تومــان، الياف ســازان بــا 3 ميليــارد تومــان 
گفــت: 30 ميليــارد تومــان تســهيالت بــه 
واحدهــاى صنعتــى بــزرگ در تويســركان 

ــد. ــت ش پرداخ
ــتغال  ــروه اش ــد در كارگ ــب موميون حبي
بــر  تاكيــد  بــا  ســرمايه گذارى  و 
از  ســرمايه گذار  از  جــدى  حمايــت 
اظهــار  اجرايــى  دســتگاه هاى  ســوى 
ســرمايه گذار  ســه  هم اكنــون  كــرد: 
ــه كار  ــاز ب ــركان آغ ــتان تويس در شهرس

خواهنــد كــرد.

وى بــه توســعه شــركت هاى توليــدى 
فــاران شــيمى بــا 8 ميليــارد تومــان، فيلتــر 
ســركان 2 ميليــارد و 500 ميليــون تومــان، 
ــان  ــارد توم ــش از 3 ميلي ــازان بي الياف س
اشــاره كــرد و گفــت: 30 ميليــارد تومــان 
تســهيالت بــه واحدهــاى صنعتــى بــزرگ 

در تويســركان امســال پرداخــت شــد.
تويســركان  شهرســتان  فرمانــدار 
و 300 ميليــارد  كــرد: 11  خاطرنشــان 

منبــت  و  مبــل  بــه  تومــان  ميليــون 
ــده  ــت ش ــهيالت پرداخ ــركان تس تويس
كــه عمدتــاً از منابــع بــا بهــره كــم بــوده 

اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــارس ، وى ب ــه گــزارش ف ب
ــاغل  ــهيالت مش ــت تس ــه در پرداخ اينك

بســيار  رشــد  شهرســتان  در  خانگــى 
خوبــى نســبت بــه ســال گذشــته داشــتيم 
افــزود: تســهيالت پرداختــى بــه مشــاغل 
ــارد و  ــغ يك ميلي ــال 96 مبل ــى س خانگ
ــه  ــوده در حالى ك ــان ب ــون توم 260 ميلي
ــه 2 ــارى ب ــال ج ــهيالت در س ــن تس اي

ــره  ــا به ــان ب ــون توم ــارد و 240 ميلي ميلي
ــه اســت. ــش يافت ــار درصــد افزاي چه

خصــوص  در  را  امســال  موميونــد 
پرداخــت تســهيالت ارزان قيمــت توســط 
دولــت را ســالى اســتثنايى دانســت و بيان 
كــرد: هــر كــس از ايــن فرصــت اســتفاده 

ــرد. ــد ك ــد، ضــرر خواه نكن
ــا دو  ــال 94 تنه ــه س ــان اينك ــا بي وى ب
هكتــار گلخانــه در تويســركان ايجــاد 

شــده بــود كــه امــروز وســعت گلخانه هــا 
در تويســركان بــه 17 هكتــار رســيده 
ــى  ــون گوجه فرنگ ــه داد: اكن ــت ادام اس
صــادر شــده بــه كشــور مجــاور مــا 300
تــن اســت كــه پيش بينــى مى شــود ايــن 
ميــزان صــادرات آن بــه حــدود يــك 

ــن برســد. ــزار ت ه
فرمانــدار تويســركان بــا اشــاره بــه اينكــه 
ــداث  ــال اح ــروژه در ح ــر در پ 240 نف
مشــغول  تويســركان  خــرم رود  ســد 
هســتند گفــت: تويســركان خيز بلنــدى را 
بــراى توســعه برداشــته اســت، اميدواريــم 
ايــن شهرســتان بــه جايــگاه واقعــى خــود 

برســانيم.

فرماندار تويسركان خبر داد

پرداخت 30 ميليارد تومان به واحدهاى صنعتى تويسركان

خال قانونى 
براى بهره گيرى 
از سالح 
توسط محيط بانان
 وجود دارد
 فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت 
محيط زيست كشــور گفت: محيط بانان 
بــراى متوقــف كــردن خــودرو متهم و 
شــكارچى در حال فرار با خــال قانونى 

مواجه هستند.

جمشيد محبت خانى در گفت و گو با ايرنا 
بيان گفت: محيط بانــان بر خالف عوامل 
انتظامــى نمى توانند به ســمت خودروى 
شــكارچى متخلف كه در حال جابجايى 
الشــه گونه هاى جانورى با خودرو است 

شليك كنند.
وى اضافه كرد: همچنيــن براى متوقف 
كــردن شــكارچى كه به صــورت پياده 
در حال فرار اســت نمى توان از سالح 
اســتفاده كرد و اين در قانون پيش بينى 

نشده است.
حفاظت  ســازمان  حفاظت  يگان  فرمانده 
محيط زيست توضيح داد: متهم با ورود به 
منطقه ممنوعه به حيات وحش آسيب وارد 

كرده و متوارى مى شود اما محيط بان مجاز 
به شليك براى متوقف كردن او نيست.

ســرهنگ محبت خانى ادامه داد: به طور 
حتــم اگر در چنين مواقعــى محيط بان از 
اسلحه استفاده نكند شــكارچى به همراه 
آالت جرم با استفاده از خودروى متوارى 

مى شوند.
وى اظهار داشــت: طبق قانــون هم اينك 
اسلحه در اختيار محيط بان تنها براى دفاع 
از خــود و همكار بدون ســالح در برابر 

متخلفان است.
حفاظت  ســازمان  حفاظت  يگان  فرمانده 
محيط زيست افزود: چنانچه شكارچيان با 
سالح يا بدون سالح قصد حمله ور شدن 

به محيط بانان را داشــته باشند و آنها براى 
حفظ جان چاره اى جز اســتفاده از سالح 
نداشــته باشــد در اين صورت مى تواند 

شليك كند.
محبت خانــى بيان كرد: در پرونده قضايى 
يكى از محيط بانان منطقه شرا همدان، وى 
به شكارچى در حال فرار دستور ايست مى 
دهد اما هنــگام تعقيب به علت ناهموارى 

مسير داخل گودال سقوط مى كند.
وى اضافه كرد: همزمان به صورت سهوى 
به علت قرار داشــتن دست بر روى ماشه 
براى شــليك هوايــى، گلوله به ســمت 
شكارچى شــليك و وى مجروح و سپس 

فوت مى كند.

چرا حركت قطارها در مسير 
كرمانشاه-مالير متوقف شد؟

 معاون عمرانى اســتاندارى كرمانشــاه انجام برخى تست هاى 
جوشــكارى ريل را علت توقف چند روزه تردد قطارها در مســير 

كرمانشاه-مالير عنوان كرد.
مهرداد ســاالرى در گفت و گو با ايسنا در خصوص توقف حركت 
قطارها در مسير كرمانشــاه-مالير در چند روز اخير گفت: مشكل 
خاصى در خط وجود ندارد و به خاطر انجام برخى مسائل فنى خط، 

تردد قطار در اين مسير متوقف شده است.
وى تصريح كرد: با گذشــت مدتى از بهــره بردارى خط، به خاطر 
ترددهاى انجام شــده بر روى آن، تست هاى جوشكارى ريل نياز 

است كه انجام اين اقدامات فنى در همه مسيرها معمول است.
ســاالرى افزود: بــا توجه به صحبت هايى كه با مســئولين مربوطه 
صورت گرفته تســت جوشــكارى 16 هزار متر از ريل ها در نقاط 
مختلف بايد انجام شود.معاون عمرانى استاندارى كرمانشاه تصريح 
كرد: با انجام ايــن كار ظرف چند روز آينده تردد قطارها مجدد در 

اين مسير برقرار مى شود.

3 نفر توسط آتش نشانان همدانى 
نجات يافتند

 رئيس ســازمان آتش نشانى همدان گفت: طى روز گذشته 3 نفر 
توسط آتش نشانان همدانى نجات يافتند.

محمدرضا بياناتى گفت: طبق اعــالم مركز پيام و كنترل فرماندهى 
عمليات 4 عمليات اطفاى حريق و 5 عمليات امداد و نجات حاصل 

تالش آتش نشانان همدان در 24 ساعت گذشته بوده است.
وى گفت: روز گذشته شهروندان همدانى 370 مرتبه با سامانه 125
تمــاس گرفته اند كه از اين تعــداد تماس 9 مورد منجر به عمليات 
شــده اســت.بياناتى در گفتگو با  مهر با بيان اينكه 10 تماس براى 
مشاوره و راهنمايى برقرار شده و 81 تماس اشتباه بوده است، گفت: 
متاســفانه 270 مورد از تماس ها نيز ايجاد مزاحمت بوده است.وى 
گفت: عمليات انجام شــده در اين مدت 4 مورد آتش سوزى شامل 
2 مورد حريق مغازه در ميرزاده عشــقى و حصار على آباد، حريق 
خودرو در شــهرك اميركبير و حريق ضايعات در خضر بوده است.

رئيس ســازمان آتش نشانى همدان گفت: همچنين 5 مورد عمليات 
امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در ديزج، 2
مورد مهار حيوانات در جاده مزدقينه و دانشگاه بوعلى و 2 مورد رها 
سازى اندام بدن از داخل فلزات زينتى و زيورآالت در محل ايستگاه 

مركزى و ايستگاه 12 توسط آتش نشانان به انجام رسيد.

نيكبخت؛ كارنامه مديرى از تبار عشاير گيلويه

كوچنده اى از ديشموك تا هگمتانه
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كمبود اعتبار، مشكل كانون هاى فرهنگى مساجد مالير
 مسئول كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد مالير از فعاليت 73 كانون فرهنگى هنرى 

مساجد در مالير خبر داد و كمبود اعتبارات را يكى از مشكالت كانون ها دانست.
رضا براتى زاده در گفت وگو با  فارس با اشــاره به ايجاد كانون هاى فرهنگى و هنرى 
مســاجد به عنوان پايگاه هاى فرهنگى و مذهبى در مســاجد اظهار كرد: اين كانون ها 
با هدف جذب جوانان و نوجوانان به مســاجد و ايجاد فضايى با نشــاط و معنوى در 

مساجد ايجاد شده اند.
وى گفــت: كانون هــاى فرهنگــى هنــرى مســاجد بــا برنامه هــاى مختلــف در طــول 

ــان  ــان و نوجوان ــادى از جوان ــات فراغــت توانســته اند عــده زي ــژه اوق ــه وي ســال ب
ــق عمــل  ــه موف ــن زمين ــى ســوق داده و در اي ــه فعاليت هــاى فرهنگــى و مذهب را ب

كننــد.
مســئول كانون هــاى فرهنگــى هنــرى مســاجد ماليــر از ثبــت 73 كانــون فرهنگــى و 
هنــرى مســاجد خبــر داد و افــزود: از ايــن تعــداد 33 كانــون در ســطح شــهر و 40 

كانــون نيــز در روســتاهاى شهرســتان فعاليــت دارنــد.
وى بــا اشــاره بــه عضويــت 3 هــزار و 500 نفــر از جوانــان و نوجوانــان در 
ــامل  ــى ش ــى و قرآن ــور فرهنگ ــه ام ــا در زمين ــن كانون ه ــت: اي ــا گف ــن كانون ه اي
كالس هــاى روخوانــى و روان خوانــى قــرآن كريــم، احــكام، ترتيــل، تجويــد، 

ــى  ــبك زندگ ــوزش س ــى، آم ــدوزى، خوشنويس ــى، گل ــرى، خياط ــاى هن كالس ه
ــر  ــالل احم ــاركت ه ــا مش ــه ب ــاى اولي ــاى كمك ه ــزارى دوره ه ــالمى و برگ اس

ــد. ــت دارن فعالي
براتــى زاده بــا اشــاره جايــگاه خوبــى در اســتان داريــم، كمبــود اعتبــارات را يكــى از 
ــا  ــراى كانون ه ــى خاصــى ب ــارات دولت ــزود: اعتب ــا دانســت و اف مشــكالت كانون ه

وجــود نــدارد.
ــان  ــون توم ــى 23 ميلي ــارات عمران ــل اعتب ــته از مح ــال گذش ــرد: س ــه ك وى اضاف
ــال 95  ــارات س ــه از اعتب ــت ك ــر اختصــاص ياف ــاى مالي ــراى كانون ه ــزات ب تجهي

ــت. ــال 96 اختصــاص ياف ــود و در س ب

خبـر

ثبت 8 وقف جديد به ارزش 400 ميليون 
تومان در كبودراهنگ

 رئيــس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان كبودراهنگ از ثبت 
هشــت وقف جديد به ارزش 400 ميليــون تومان طى دهه وقف در 

اين شهرستان خبر داد.
احمد زارعى در گفت وگو با فارس با اشــاره به برنامه هاى دهه وقف 
شهرســتان كبودراهنگ، اظهار كرد: در نخســتين روز از دهه وقف با 
برگزارى نشســت خبرى بــا حضور اصحاب رســانه همفكرى در 

خصوص ارتقاى فرهنگ وقف انجام شد.
ــا  ــه ب ــى در رابط ــى تلويزيون ــاخت برنامه هاي ــه س ــاره ب ــا اش وى ب
ــام  ــه ن ــگاهى ب ــه نمايش ــن ده ــت: در اي ــات گف ــرد موقوف عملك
«ايســتگاه وقــف» در مقابــل اداره اوقــاف بــراى بازديــد عمــوم برپــا 

شــد.
ــا  ــگ ب ــتان كبودراهن ــه شهرس ــور خيري ــاف و ام ــس اداره اوق رئي
ــا معلمــان ايــن شهرســتان  ــه برگــزارى نشســت صنفــى ب اشــاره ب
و بازديــد از مدرســه موقوفــه اميرنظــام، گفــت: ديــدار بــا خانــواده 
شــهدا و خانــواده يكــى از هيــات امنــاى امامــزاده زيــد(ع) عليصــدر 

ــود. ــا ب ــه از ديگــر برنامه ه ــاع متبرك ــد از بق و بازدي
ــا موضــوع  ــا بيــان اينكــه زنــگ انشــاء بــراى دانش آمــوزان ب وى ب
ــزود:  ــد، اف ــزار ش ــن برگ ــهيد احمدى روش ــه ش ــف» در مدرس «وق
ــا  ــتان از ديگــر برنامه ه ــدار شهرس ــه و فرمان ــام جمع ــا ام ــدار ب دي

بــود.
زارعــى از ثبــت هشــت وقــف جديــد در هفتــه وقــف امســال در 
كبودراهنــگ خبــر داد و گفــت: نيــات بيشــتر ايــن موقوفــات الحــاق 
زميــن بــه حســينيه و مســجد بــود كــه در مجمــوع ارزش ريالــى آن 

بيــش از 400 ميليــون تومــان بــود.
وى به برگزارى همايش «ياوران وقف» با حضور مسؤوالن شهرستان 

كبودراهنگ در دهه وقف اشاره كرد.

وقف خانه يك ميليارد تومانى در نهاوند
  مديــركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان از وقف خانه يك 
ميليارد تومانى در نهاوند خبر داد و گفت: طى دهه وقف هر روز يك 

وقف جديد در شهرستان نهاوند ثبت شده است.
حجت االســالم محمد كاروند گفت: جانباز 50 درصدى در نهاوند 
منزلش را به نام همسرش كرده بود كه او نيز آن را براى حوزه علميه 

معصوميه خواهران نهاوند وقف كرد. 
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان به ثبت اين موقوفه به نام 
خانم شــمش اعظم شهبازى اشاره كرد و افزود: مساحت آن 500 متر 

مربع است و يك ميليارد تومان ارزش دارد.

فرماندار اسدآباد:
توليد مبل منبت و رنگ آميزى سفال 

در اسدآباد خوشه اى شود
 فرماندار شهرستان اســدآباد گفت: با توجه به توليد مبل منبت و 
رنگ آميزى سفال در اســدآباد اين شهرستان استعداد مبدل شدن به 
يكى از قطب هــاى توليد در اين محصــوالت را دارد كه بايد براى 
موفقيت در اين امر با همت و كمك يكديگر نسبت به خوشه اى شدن 

اين اشتغال ها در شهرستان اقدام كنيم.
به گزارش ايسنا، كريم حميدوند در نشست با جوانان اسدآبادى اظهار 
كرد: اشــتغال در بخش دولتى عمال تعطيل بــوده و بايد تالش كنيم 
با كمك تســهيالت اشتغالزايى كه به شهرســتان اختصاص مى يابد 
كارآفرينان در بخش خصوصى نســبت به ايجاد اشتغال براى جوانان 

اقدام كنند.
وى ميزان تسهيالت اشتغال روســتايى و عشايرى سال گذشته اين 
شهرســتان را 8 ميليارد و 400 ميليون تومان برشــمرد و افزود:سال 
گذشته از اين تسهيالت اســتقبال چندانى نشد اما با وجود اين امر 

نسبت به جذب كل اين تسهيالت در شهرستان اقدام كرديم.
حميدونــد با اشــاره به اينكه ســال آينده نيز تســهيالتى در اين 
رابطه وجود خواهد داشــت كه اولويت بــا جوانان خواهد بود، 
تصريــح كرد: بايد در پرداخت تســهيالت نســبت به هدفمندى 
پرداخت  اين تســهيالت با توجه بــه نيازها، محصوالت توليدى 
و پتانســيل هاى معدنى شهرستان در راستاى ايجاد اشتغال توجه 

ويژه اى شود.
وى اضافه كرد: ايجاد تعاونى هاى توليد توسط جوانان اسدآبادى با 
اســتفاده از تسهيالت اشتغالزايى يكى از موارد اشتغال هاى هدفمند 

و قابل رشد و توسعه در شهرستان مى تواند باشد.
فرمانــدار در بخش ديگرى از ســخنان خود با اشــاره به كنار گذر 
اسدآباد خاطرنشان كرد: ضمن آلودگى هاى صوتى و زيست محيطى 
با توجه به تردد بســيارى از خودروهاى سبك و سنگين از اسدآباد 
به علت قرار گرفتن اســدآباد در مســير بزرگراه كربال و استانهاى 
غرب كشــور هر ساله 3 چهارم درآمد شهردارى صرف هزينه براى 
نگهدارى و ترميم خيابان  22 بهمن مى شــود كه افتتاح كنار گذر به 
عنوان يكى از پروژه هاى ملى از اين معضالت و هزينه ها كاســته و 
موجب خواهد شد اين هزينه را شهردارى در عمران و آبادانى حوزه 

هاى ديگر سطح شهر صرف كند.
حميدوند در ادامه با اشــاره به معرفى ســيد ســعيد شاهرخى به 
عنوان اســتاندار جديد اســتان همدان، تصريح كرد:ســيد سعيد 
شــاهرخى يكى از جمله اســتانداران باتجربه و جوان و  با هدف 
و انگيــزه بــاال بوده كــه داراى رويكرد توجه به بانوان و قشــر 
جوان جامعه اســت كــه اميدواريم با وجــود وى بتوانيم هر چه 
بيشــتر از فكرهاى جوان اســتفاده كرده و جوانــان اتاق فكر ما 

باشند. مسئوالن 

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.

پ

آگهى مزايده حضورى(نوبت دوم)

  محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

شــهردارى نهاونــد در اجــراى مــاده 13 آئيــن نامــه مالــى شــهرداريها و باســتناد بنــد يــك از 
يكصــد و ســى و ششــمين جلســه شــوراى اســالمى شــهر در نظــر دارد كــه از طريــق آگهــى 
ــا مشــخصات و  ــدرى را ب ــع در شــهرك شــهيد حي ــن واق ــه زمي ــده حضــورى دو قطع مزاي

شــرايط ذيــل بــه اشــخاص حقيقــى يــا حقوقــى بفــروش رســاند: 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
(نوبت دوم) شركت تعاوني اعتبار كاركنان بهزيستي همدان 
بنــا بــه تصميــم هيــأت مديــره شــركت تعاونــي اعتبــار كاركنــان بهزيســتي همــدان، 
مجمــع عمومــي فــوق العــاده نوبــت اول شــركت در ســاعت 11 صبــح روز يكشــنبه 
ــدان  ــتان هم ــتي اس ــتاد اداره كل بهزيس ــات س ــالن اجتماع ــورخ 97/9/10 در س م
ــاعت  ــود رأس س ــوت مي ش ــرم دع ــاء محت ــه اعض ــذا از كلي ــردد. ل ــكيل مي گ تش
مذكــور در جلســه فــوق حضــور بهــم رســانده يــا طبــق مــاده 28 وكالي خــود را از 

بيــن اعضــاء شــركت معرفــي نماينــد.
دستور جلسه 

1- طرح و تصويب انحالل شركت تعاوني 
2- انتخاب محل تصفيه شركت تعاوني

هيأت مديره شركت تعاوني اعتبار  

آگهي دعوت براي تشكيل مجمع عمومي عادي 
(نوبت دوم) شركت تعاوني اعتبار كاركنان بهزيستي همدان 
بنــا بــه تصميــم هيــأت مديــره شــركت تعاونــي اعتبــار كاركنــان بهزيســتي همــدان، 
مجمــع عمومــي عــادي نوبــت اول شــركت در ســاعت 9 صبــح روز يكشــنبه مــورخ 
ــدان تشــكيل  ــتان هم ــتاد اداره كل بهزيســتي اس ــات س ــالن اجتماع 97/9/10 در س
ــور در  ــاعت مذك ــود رأس س ــوت مي ش ــرم دع ــاء محت ــه اعض ــذا از كلي ــردد. ل مي گ
جلســه فــوق حضــور بهــم رســانده يــا طبــق مــاده 28 وكالي خــود را از بيــن اعضــاء 

شــركت معرفــي نماينــد.
دستور جلسه 

1- انتخاب اعضاي هيأت تصفيه شركت تعاوني 
هيأت مديره شركت تعاوني اعتبار 

تبريك  و تهنيت

 رئيس و هيأت اجرايى 
خانه احزاب استان همدان

 مهندس   جناب آقاى
شاهرخى

انتصــاب شايســته جنابعالــى بــه عنــوان 
اســتاندار همــدان را تبريــك عــرض 
نمــوده و توفيــق بيــش از پيــش جنابعالى 
را در خدمــت رســانى بــه مــردم اســتان 

ــم. همــدان آرزومندي

نمايندگي شهراستانرديف
متعهد

آدرس

مهدي همدانهمدان1
بيگلري

همدان، بلوار 
كرمانشاه، تقاطع 

ميدان بار

روابط عمومي

اطالعيه گروه 
خودروسازي سايپا  

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

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

حقوقي و قراردادي با اين شركت ندارد.

نوع و كاربرى پالك ثبتىنشانىرديف
ملك

مساحت 
(مترمربع)

قيمت پايه 
(كارشناسى) ريال هر 

مترمربع

مبلغ سپرده قيمت كل (ريال)
شركت در مزايده

شهرك شهيد 1
حيدرى - ميدان 
هفت تير بلوار 

خبرنگار

به شماره 3349  از 4091 
اصلى و مفروز و مجزى شده 

از 833 فرعى از اصلى 

زمين
 تجارى مسكونى 

150/000/000 ريال 2/340/000/000 ريال 10/000/000 ريال 234 مترمربع 

شهرك شهيد 2
حيدرى ميدان 
هفت تير بلوار 

خبرنگار 

به شماره 3350  از 4091 
اصلى و مفروز و مجزى شده 

از 833 فرعى از اصلى 

زمين 
 تجارى مسكونى 

200/000/000ريال 2/950/000/000  ريال12/500/000 ريال236 مترمربع 

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند به شهردارى نهاوند (امور قراردادها - امالك) مراجعه 
نمايند و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلى 208 تماس حاصل فرمايند.

*  متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده طبق جدول فوق براى يك يا دو قطعه به صورت 
مجزا و به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملى بنام حساب سپرده شهردارى 
اعضاء  غيراينصورت  در  باشند  داشته  خود  همراه  به  مزايده  در  حضور  هنگام  را  واريزى  فيش  و  واريز 
كميسيون عالى معامالت از حضور متقاضى بدون فيش واريزى سپرده شركت در مزايده ممانعت بعمل 
خواهد آورد متقاضيان مى توانند به جاى فيش نقدى از ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه كه اعتبار آنها 

از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه مى باشد استفاده نمايند. 
*متقاضيان مى توانند براى يك يا دو قطعه زمين در مزايده پيشنهاد قيمت داده و براى هر يك از قطعات 
مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت مجزا واريز و فيش مربوط به هر قطعه را جهت حضور در مزايده 

به همراه داشته باشند. 
*   متقاضيان پس از برنده شدن مى بايست ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ شهردارى مبلغ زمين را به 
صورت نقد به حساب شهردارى واريز نموده و حاضر به انعقاد قرارداد شود درغيراينصورت سپرده شركت 
در مزايده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد گرديد و به نفر دوم واگذار مى گردد و تا نفر سوم به همين 

منوال خواهد بود. 
*  كليه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهى و كارشناسى و هزينه تهيه سند و هزينه نقل و انتقال و ديگر 

هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده مى باشد. 
*  شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 

*  كميسيون عالى معامالت شهردارى ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/09/06 در محل شهردارى 
( سالن كنفرانس) تشكيل و در صورتيكه حداقل سه متقاضى براى هر يك از قطعات زمين حضور داشته 

باشند پيشنهادها بررسى و برنده اعالم خواهد گرديد. 
 نوبت چاپ اول:97/8/19
نوبت چاپ دوم:97/8/26

 كلنــگ بيمارســتان 150 تختخوابــى 
شهرستان رزن در بيمارستان وليعصر (عج) 

با حضور وزير بهداشت به زمين زده شد.
اين بيمارستان در مساحت 15 هزار و 113 
متر مربع ســاخته مى شود كه احداث بخش 
مراقبــت نــوزادان، بخش بعــد از زايمان، 
بلوك هاى زايمانى، آى ســى يو، اتاق عمل، 
راديولوژى، فيزيوتراپى، بخش هاى بسترى و 
مركز اســتريل براى آن در نظر گرفته شده 

است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در 
حاشيه آغاز عمليات اجرايى بيمارستان 150 
تختخوابى وليعصر (عج) شهرســتان رزن با 
تاكيد بر اينكه خدمات درمانى به شهرستان 
هــا بايد افزايش يابد گفــت: دولت بر رفع 

مشكالت درمانى مردم مصمم است.
به گزارش ايرنا، حســن قاضى زاده هاشمى 
افزود: پيمانكار اين بيمارستان انتخاب شده 
اســت و عمليات اجرايى اين بيمارستان به 

سرعت آغاز مى شود.
وى بــا تاكيد بــر اهميت كلنــگ زنى اين 
بيمارستان اظهار داشــت: اجراى اين طرح 
زمان بر نبوده و بايد با ســرعت پيگيرى و 
با در نظر گرفتن اعتبار همه ساله در كمترين 

زمان بهره بردارى شود.
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
ادامــه داد: اعتبار در نظر گرفته شــده براى 
شــروع اين طــرح 10 ميليــارد ريال پيش 
بينى شد كه اين ميزان اعتبار براى آغاز كار 

مطلوب است.
قاضى زاده هاشمى ادامه داد: شهرستان رزن 
بعد از گذشــت 40 سال از انقالب اسالمى 

نيازمند بيمارستانى مجهز است.
وى در خصوص كمبود پزشك در شهرستان 
رزن نيز گفت: بايد شــرايط سالهاى گذشته 
با وضعيت كنونى مقايســه شود كه در اين 
صورت افزايش همه ساله تعداد متخصصان 

كل كشور مشخص است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با 
بيان اينكه زمانى پزشك ايرانى و متخصص 
در كشور نبود افزود: هم اكنون فرزندان اين 
منطقه ادامه تحصيل داده و به مردم خدمت 

رسانى مى كنند.
قاضى زاده هاشــمى افزود: مشــكل كمبود 
متخصص در رشته هاى مختلف غيرپزشكى 

وجود دارد اما به تدريج كم مى شود.
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
ادامه داد: برنامه جذب نيرو متناسب با آنچه 
مجلس شوراى اســالمى اعالم كند، انجام 

مى شود.
گفتنى اســت، قاضى زاده هاشــمى وزير 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكى به 
منظور كلنگ  زنى محل احداث بيمارســتان 
جايگزين 150 تختخوابى شهرستان رزن در 
بيمارستان وليعصر (عج) رزن، به اين استان 

سفر كرد.
بررســى طرح هاى اين بيمارستان  و بازديد 
از مراكزجامع سالمت قروه و دمق از ديگر 
برنامه هاى وزير بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكى در سفر به همدان بود.
نماينده مردم رزن در مجلس با اشاره به آغاز 
عمليات احداث بيمارستان 150 تختخوابى 
اين شهرستان گفت: واگذارى چهار دستگاه 
آمبوالنس و 10 دستگاه دياليز از نتايج سفر 

وزير بهداشت به رزن بود
حســن لطفى نيز  در گفت وگويى  با فارس 
با اشاره به سفر وزير بهداشت به شهرستان 
رزن و دســتاوردهاى آن اظهــار كرد: آغاز 
عمليات اجرايى بيمارستان 150 تختخوابى 
رزن كه قرار است جايگزين بيمارستان 80
تختخوابى شود مهمترين دستاورد سفر وزير 

به شهرستان بود.
وى با بيان اينكه وزير بهداشت هيچ پروژه اى 

را شــروع نمى كند مگر ايــن كه اعتبار آن 
پيش بينى شده باشد افزود: اعتبارى كه امسال 
براى احداث بيمارســتان 150 تختخوابى از 
محل اعتبار ملى در نظر گرفته شده 8 ميليارد 
تومان است كه در قانون بودجه 97 نيز اين 

اعتبار پيش بينى شده است.
نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اينكه وزير بهداشــت مبلغ 5 ميليارد 
تومان براى تكميل پــروژه اختصاص داد، 
گفت: عمليــات اجرايى اين پــروژه با 13

ميليارد تومان شروع خواهد شد.
وى افزود: با توجه به شاخص هاى وزارت 
بهداشــت پيمانكارى كه براى اين پروژه در 
نظر گرفته شــده توان مالى زيادى دارد كه 
قرار شده بيمارســتان را در كمترين زمان با 
منابع مالى شركتى كه كار مى كند بسازد و در 
طول پنج سال پول آن را از وزارت بهداشت 

دريافت كند.

با حضور وزير بهداشت

كلنگ بيمارستان 150 تختخوابى رزن 
زمين خورد
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مرزبانان ربوده شده در ميرجاوه آزاد شدند

 فرمانده كل ســپاه پاســداران گفت: با رايزنى انجام شده 5 نفر از 
مرزبانان هنگ مرزى ميرجاوه كه چندى پيش توســط عوامل نفوذى 

ربوده شده بودند آزاد شدند و به زودى به كشور منتقل مى شوند. 
بــه گزارش مهر، سرلشــكر پاســدار محمدعلى جعفــرى در جمع 
خبرنگاران اســتان قزوين كه در محل نشســت كنگره 3 هزار شهيد 
برگزار شد اظهار داشــت: دشمنان امروز به ضعف هاى خود اعتراف 
كرده و ناكارآمدى آنها با اجراى حربه هاى تحريمى به عنوان آخرين 

ابزار نتوانسته اهدافشان را تامين كند.
وى افزود: آمريكا هر تهديدى كه توانسته از ابتداى انقالب نسبت به ما 
اعمال كرده و با جنگ و ترور، شبيخون فرهنگى، و تهديدات سياسى 
تالش كرده به نظام اسالمى آسيب بزند و همچنان نيز در موقعيت هاى 
مختلف تالش دارد اين تهديدات را عملى كند اما تهديدات نظامى را 

انجام  نمى دهد چون مى داند كه نتيجه نخواهد گرفت.
فرمانده كل ســپاه پاسداران تصريح كرد: تجربه چهل ساله مردم ايران 
اسالمى، مقاومت و ايستادگى است و اين روحيه همچنان مى تواند ما 

را به سرمنزل مقصود برساند.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود بيان كرد: رســالت شهيد پيام 
رســانى به جامعه و مومنين اســت كه معناى آن اين است كه از هبچ 
تهديدى نترسيد و هيچ خوفى به دل راه ندهيد و بدانيد با ايستادگى و 
مقاومت دشمن شكست خورده و در ادامه نيز متحمل شكست هاى 

بيشترى خواهد شد.
سردار جعفرى يادآور شد: همانگونه كه تاكنون شاهد شكست استكبار 
در منطقه بوده ايم به لطف الهى در ادامه نيز شــاهد اين ذلت خواهيم 
بود و تهديدات اقتصادى نيز بــا قناعت و بصيرت مردم به پايان مى 

رسد.

برخى مسئوالن مثل آدامس به صندلى خود 
چسبيده اند

 نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراى اسالمى 
بــا بيان اينكــه نمايندگان مجلس مشــمول قانون منــع بكارگيرى 
بازنشستگان نيســتند، گفت: برخى مسئوالن مثل آدامس به صندلى 

خود چسبيده اند. 
به گزارش  ايلنا ، شــهاب الدين بيمقدار در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه با اشــاره به اصلى ترين وظايف نمايندگان مجلس به عنوان 
نماينده مردم در نهاد قانونگذارى كشــور گفت: متاســفانه مجلس 
فعلى نقش نظارتى بسيار ضعيفى داشته و بسيارى از نمايندگان نقش 

نظارتى خود را به دخالت در انتصابات مى دانند.
وى بــا تاكيد بر اجراى اصل 15 قانون اساســى در كشــور و لزوم 
اهتمام جدى دولتمردان به اين مهم ابراز كرد: اجراى اين اصل يكى 
از مطالبات جدى و بحق مردم اســت و به تالش هاى خود تا زمينه 

عملياتى شدن كامل آن ادامه مى دهيم.
وى ادامه داد: نتيجه پيگيرى هاى ما و برخى از همكاران محترم ترك 
زبان در اين خصوص باعث شد كه شاهد ايجاد واحد آموزش زبان 

و ادبيات تركى در دانشگاه هاى تبريز و اروميه باشيم.

آمريكا مدعى شد؛ 
تحريم ها باعث عقب نشينى ايران

 از خاك روسيه مى شود 
 نماينده ويژه آمريكا در ســوريه مدعى شد كه تحريم هاى اخيرا 
عليه تهران ممكن است باعث كاهش حضور ايران در خاك سوريه 

شود. 
بــه گزارش ايلنا ، «جيمز جفرى»، نماينده ويژه آمريكا در ســوريه، 
در كنفرانــس مطبوعاتى، به خبرنگاران گفــت كه تحريم هاى اخيرا 
آمريكا عليه تهران ممكن اســت باعث كاهش حضور ايران در خاك 

سوريه شود.
جفرى روز چهارشــنبه وقتى از او پرسيده شــد كه آيا تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران موجب مى شــود كه ايران براى كاهش حضور در 
سوريه متقاعد شود، پاســخ داد بله من فكر مى كنم اين تحريم ها بر 

كاهش حضور ايران موثر است.
ــاى  ــال خــروج نيروه ــه دنب ــاالت متحــده ب ــد:  اي ــى ش وى مدع
ايــران از ســوريه اســت و تاكيــد مى كنــد كــه حضــور آنهــا در ايــن 
كشــور، امــكان حــل سياســى بحــران  ســوريه را كاهــش مى دهــد 

ــا داعــش مى شــود. ــارزه ب ــع از مب و مان
 جفرى اواخر ماه ســپتامبر، اعالم كرد كه اياالت متحده حضور خود 
را در ســوريه تا زمان شكست داعش و خروج نيروهاى ايرانى، حفظ 

مى كند و در اين شرايط صلح در سوريه برقرار مى شود.
از ســال 2011، ســوريه در جنــگ داخلــى قــرار دارد و نيروهــاى 

ــارزه هســتند. ــا گروه هــاى معــارض در حــال مب دولتــى ب
جفــرى در اين گفت وگو تاكيــد كرد: هدف ما اين اســت كه با 
حمايت روســيه، فرانســه، آلمان و تركيه به قانون اساسى درستى 
در سوريه برســيم. وى گفت ما از روسيه توقع داريم كه از نفوذ 
خود براى حل موضوع ســوريه استفاده كند كه اين اقدام بهترين 
راه براى حفظ امنيت و ثبات نه تنها براى ســوريه بلكه براى كل 

است. منطقه 

وزير نفت به مجلس مى رود
 بيژن نامدار زنگنه وزير نفت اين هفته براى پاســخ به ســوال على 
ســارى نماينده اهواز و تعدادى ديگر از نمايندگان مجلس شــوراى 

اسالمى در مجلس حضور مى يابد.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى همچنين پس از يك 
هفته سركشــى به حوزه هاى انتخابيه،  اين هفته  روزهاى يكشنبه، سه 

شنبه و چهارشنبه جلسه علنى دارند.
بررسى اليحه تشكيل سازمان صنايع دريايى نيروهاى مسلح، طرح يك 
فوريتى تنظيم برخى مقررات مالى، ادارى و پشتيبانى وزارت آموزش و 
پرورش و اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان اعاده شــده از شوراى 
نگهبان نيز در دســتور كار جلسات هفته آينده مجلس شوراى اسالمى 
قرار دارد.نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسات هفته آينده خود 
همچنين طرح يك فوريتى اصالح قانون بودجه ســال 97 كل كشور، 
اليحه نحوه اســتفاده، نگهدارى و نظارت بر پايانه فروشگاهى و اليحه 
معافيت وزارت خانه ها و موسســات دولتــى از پرداخت هزينه هاى 
ثبتى را بررسى مى كنند.بررسى اليحه حوادث غيرمترقبه كشور، اليحه 
اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان و اليحه تشكيل 
وزارت خانه هاى "رفاه و تامين اجتماعى" و "كار و تعاون" نيز در دستور 

كار جلسات هفته آينده مجلس شوراى اسالمى قرار دارد.

120 پرونده زمين خوارى در كميسيون اصل 
90 بررسى شد

 رييس كميســيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى گفت: با هدف 
مقابلــه با زمين خــوارى، 120 پرونده مربوط به ايــن موضوع در اين 

كميسيون مورد بررسى قرار گرفت.
داوود محمدى در گفت و گو با ايرنا افزود: اين پرونده ها شامل مواردى 
از تجــاوز، تصرف و تغيير كاربــرى غيرقانونى زمين در اراضى حريم 
شهرها و روســتاها، زمين هاى كشاورزى، منابع ملى، جنگلها و مراتع 

هستند.
وى اظهار داشت: با مطالعه و بررسى اين پرونده ها در كميسيون اصل 
90 مجلس شــوراى اسالمى در خصوص معضل زمين خوارى آسيب 
شناسى شده و راه هاى جلوگيرى از اين اقدام مجرمانه توسط دستگاه ها 

و نهادهاى ذيربط مورد بررسى قرار گرفته است.
رييس كميســيون اصل 90 مجلس شوراى اســالمى گفت: برخى از 
تخلفات مربوط به زمين خوارى به كم كارى مديريتى و كوتاهى دستگاه 
هاى ذيربط و ضعف نظارتى بازمى گردد و بخشى نيز به كمبود نيرو و 
تجهيزات مرتبط است و قسمتى نيز به قوانين و مقررات بازمى گردد كه 

نياز به اصالح و بازنگرى دارند.
وى با بيان اينكه بيشتر موارد زمين خوارى و تصرف غيرقانونى زمين در 
كشور به استان هاى شمالى و قسمت هاى شمالى تهران مربوط است، 
اظهار داشت: بخشى از جرايم اين حوزه نيز به اجرا نشدن طرح كاداستر 

(حدنگارى اراضى) در برخى زمين هاى كشاورزى اختصاص دارد.
نماينده قزوين، آبيك و البرز در مجلس شوراى اسالمى گفت: بزودى 
توسط كميســيون اصل 90 گزارشى از پرونده هاى مطالعه شده زمين 
خــوارى و راه هاى مقابله بهتر بــا اين عنوان مجرمانه در صحن علنى 

مجلس ارايه مى شود.

قدرت ايران را از زبان ترامپ بشنويد
 فرمانده هوا فضاى ســپاه پاسداران انقالب اســالمى گفت: قدرت نظامى 

جمهورى اسالمى ايران را از زبان ديگران از جمله ترامپ بشنويد.
به گزارش ايســنا، حاجى زاده ، در پاسخ به توان بازدارندگى و دفاعى كشورمان 
اظهار كرد: قدرت ما را از زبان ديگران بشــنويد. ترامپ حرف از قدرت ايران 
مى زند و قدرت كشــور ما را به رخ عرب هاى منطقه مى كشــد. ايران از فاصله 
570 كيلومترى دشــمنان تروريست خود را در يك ساختمان مورد هدف قرار 
مى دهد كه اين نشانه قدرت نظامى ماست.وى همچنين درباره موفقيت هاى اخير 
مقاومت فلسطين در برابر صهيونيست ها بيان كرد: مردم غزه در محاصره كامل 
هستند اما قدرتى خلق كردند كه در فاصله 48 ساعت از آغاز درگيرى ها، رژيم 
صهيونيستى دست به دامان ساير كشورها شد تا آتش بس به وجود بيايد. آنها در 

واقع بعد از دو روز جنگ شكست را رسما پذيرفتند. 

برخى دستگاه ها جلوى شفافيت را مى گيرند
 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نظام سياسى بايد شفاف باشد تا 
اعتماد مردم بيشتر شود اما برخى از دستگاه ها جلوى شفافيت را مى گيرند چرا 

كه اين مسئله مانع اقدامات نامشروع آنان مى شود.
به گزارش ايســنا، مرتضى نبوى با بيان اينكه دشــمن نمى تواند اســتقامت 
ملت ما را ببيند و تحمل آن را ندارد، گفت: اگر جامعه مقاومت داشته باشد 
همــواره برقرار مى مانــد و مديران ما نيز بايد زمينه را براى حضور نســل 
جوانان تحصيل كرده در بازار كار فراهم كنند چرا كه ديگر زمان ما گذشــته 
و نوبت جوانان است كه انقالب را شكوفاتر كنند.وى افزود: نظام سياسى ما 
بايد شــفاف باشد تا اعتماد مردم به مسئوالن بيشتر شود اما برخى از دستگاه 
ها متاســفانه جلوى شــفافيت را مى گيرند چرا كه اين مسئله مانع اقدامات 

نامشروع آنان مى شود.

پاسخ هاى ما به آل سعود چراغ خاموش اما دردناك است
 فرمانده كل ســپاه پاسداران انقالب اسالمى با اشاره به ياوه گويى هاى رژيم 
آل سعود عليه كشورمان گفت: پاســخ هاى انقالب اسالمى در مقابل اين رژيم 
عمدتاً غيررســانه اى و غيرعلنى و به صورت چراغ خاموش، مخفى اما دردناك 

براى آن هاست.
به گزارش ايســنا جعفرى تأكيد كرد: بر اســاس اقرار مســئوالن و كارشناسان 
آمريكايــى، آمريكا در حال حاضر روبه زوال اســت؛ آمريكايى ها به حربه هاى 
مختلفى براى سرنگونى انقالب اسالمى متوسل شده اند اما تمامى آن ها ناكارآمد 
بوده و به نتيجه نرسيدند.وى افزود: در حال حاضر آن ها به حربه هاى تحريمى 
به عنوان آخرين ابزار خود براى فشــار بر ايران متوسل شده اند كه اين حربه نيز 
به مانند تهديد، جنگ 8 ساله، تحريم هاى فرهنگى و سياسى، ناامنى هاى به وجود 

آورده شده به شكست منجر خواهد شد.

معاون سياسى وزارت امور خارجه ايران در 
جمع خبرنگاران ايتاليايى تاكيد كرد: تهران 
به تعهداتش در چارچوب برجام عمل كرده 
و متقابال از اتحاديه اروپــا انتظار داريم در 
كنارعمل به تعهدات سياســى، به تعهدات 

اقتصادى خود براساس برجام عمل كند.
به گزارش ايرنا ، ســيد عباس عراقچى كه 
براى شــركت در نشست مكانيسم سياسى 
مشــورتى معاونين وزراى خارجه ايران و 
ايتاليا به رم ســفر كرده اســت، در صبحانه 
كارى با جمعى از خبرنگاران رســانه هاى 
گروهــى و پژوهشــگران ايتاليايى، مواضع 
جمهورى اســالمى ايــران را در خصوص 
برجام و وضعيت همكارى با اروپا و ايتاليا 

تشريح كرد.
معــاون سياســى وزارت خارجــه در اين 
نشســت با اشــاره به اين كه اياالت متحده 
آمريــكا با خروج از برجــام عمال قطعنامه 
2231 شوراى امنيت ســازمان ملل متحده 
را نقض كرده اســت، اظهار داشت: آمريكا 
فقط به خروج از برجام اكتفا نكرده و ديگر 
كشــورهاى جهان را نيز بــه نقض قطعنامه 
2231 تشويق مى كند. برجام يك موافقتنامه 
امنيتى و عدم اشاعه است و خروج امريكا از 

برجام امنيت اروپا و منطقه و نظام بين الملل 
را با چالش مواجه كرده است.

عراقچى تاكيد كرد: جمهورى اسالمى ايران 
به تعهداتش در چارچوب برجام عمل كرده 
اســت و از اتحاديه اروپا انتظــار داريم در 
كنار عمل به تعهدات سياســى به تعهدات 

اقتصادى خــود در برجام عمل كند چرا كه 
تاكنون اقدامات اتحاديه اروپايى هنوز به راه 

حل هاى عملياتى منجر نشده است.
در ادامه اين نشست معاون سياسى وزارت 

خارجه به پرسش هاى حاضران پاسخ داد.
عراقچى قرار اســت در ســفر يــك روزه 

خود بــه ايتاليا بــا همتــاى ايتاليايى خود 
خانــم "بلونى" دبيــر كل وزارت خارجه ، 
"پتروچلى" رئيس كميســيون امور خارجى 
ســنا، خانم"گرانده" رئيس كميســون امور 
خارجه مجلس نماينــدگان، "گاالگر" وزير 
امور خارجه واتيكان ديدار و گفت وگو كند.

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا

عراقچى:

 اروپا به تعهدات اقتصادى خود
 عمل كند

 رئيس هيات مديــره خانه مطبوعات و 
رسانه هاى كشــور از واگذارى 16 مورد از 
وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى در استانها به خانه هاى مطبوعات و 

رسانه هاى استانها خبر داد.
به گزارش ايرنا ، مصطفى كواكبيان، گفت: 
خوشــبختانه پس از پيگيرى هاى مستمر، 
بخشــى از اختيــارات ادارات كل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استانها در راستاى 
كاهــش تصدى گرى دولت بــه مهمترين 
تشكل صنفى و سراسرى غيردولتى استانها 
كه با انتخابات دموكراتيك شكل گرفته است 
يعنى خانه هاى مطبوعات و رسانه ها از سوى 
معاونت مطبوعاتى طى بخشــنامه اى ابالغ 

شده است.
وى برگزارى نمايشــگاه ها و جشنواره هاى 
محلــى، اســتانى و منطقــه اى و برگزارى 
با  روزنامه نــگارى  آموزشــى  دوره هــاى 
هماهنگــى دفتر مطالعــات و برنامه ريزى 
رســانه ها، نظارت بر نحوه توزيع و انتشار 
آگهى دســتگاه هاى دولتى، پيگيرى و ارائه 
گزارش تخلفات دستگاه هاى اجرايى و امثال 
آن را از جمله اختيارات واگذار شده دانست.

كواكبيــان اضافه كرد: اشــكاالتى در روند 
برگزارى انتخاب نماينده مديران مسئول در 
هيات نظارت بر مطبوعات وجود دارد اما به 
رغم همه اين مشكالت، از مديران مسئول 
عضو خانه هاى مطبوعات خواسته ايم در اين 

انتخابات شركت  كنند.
نماينــده تهــران از واگــذارى كارت هاى 
عضويت به اعضــاى اين خانه براى حدود 
چهار هزار نفر حداكثر تا پايان آذر امســال 
خبر داد و گفت: خوشــبختانه با ادغام دو 
كميته آموزشــى و پژوهشى و ايجاد كميته 
شــش گانه  كميته هاى  خبرنــگاران،  ويژه 
خانه مطبوعات و رســانه هاى كشور فعال 
شــده و زمينه هاى برپايى يك همايش ملى 
خبرنگاران را با حضور مقامات عالى فراهم 

مى سازند.
كواكبيــان با اشــاره به نتايج بســيار مثبت 
دومين مجمع عمومى خانــه مطبوعات و 
رسانه هاى كشور در شهرستان سارى گفت: 

روند ثبت تغييــرات و 10 مورد از اصالح 
اساســنامه در حال انجام است به ويژه در 
مورد ضرورت برگزارى مجامع عمومى به 
صورت حضــورى و برگزارى انتخابات به 
صورت الكترونيــك اقدامات الزم در حال 

انجام است.
وى اظهــار اميــدوارى كرد كــه هفتم آذر 
اســتان هاى  مطبوعات  خانه هاى  وضعيت 
كرمــان، كهگيلويه، گلســتان و همدان نيز 
تعيين تكليف شــود تا روزنامه نگاران تمام 
استان هاى كشور بتوانند از طريق اين تشكل، 
مشــكالت خويش و جامعه ارزشمند و پر 
منزلت مطبوعاتى ها و اهالى رسانه را مرتفع 

سازند.

16 وظيفه وزارت ارشاد به خانه مطبوعات استان ها واگذار مى شود
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نگاه

باران  پاييزى كم آبى ها را جبران نمى كند
 رئيس مركز ملى خشكسالى با بيان اينكه سهم پاييز 25 درصد از 
كل بارش هاى سال است، گفت: از ابتداى پاييز تا روز 22 آبان ماه 
ميانگين بارش كل كشور 35.5 ميلى متر بود كه نسبت به بلندمدت 
حدود 14 ميلى متر بيشتر است و پيش بينى مى شود كه تا پايان فصل 
پاييز بازندگى ها در حد نرمال يا باالتر از نرمال باشد، با اين وجود 
خشكســالى هاى انباشته و افت شــديد آب هاى زيرزمينى جبران 

نمى شود.
صادق ضيائيان در گفت وگو با ايســنا اظهاركرد: از اول مهر تا روز 
گذشــته (22 آبان) ميانگين بارش بلندمدت كشور 21.6 ميلى متر و 
براى مدت مشابه در ســال گذشته، 11.2 ميلى متر ثبت شده است 
بنابراين در ايران نسبت به بلندمدت حدود 14 ميلى متر و نسبت به 

سال قبل حدود 24 ميلى متر افزايش بارش وجود دارد.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

پيشنهاد جديد براى بيمه تكميلى بازنشستگان
 مديرعامل بيمه آتيه سازان حافظ با اشاره به اينكه بيمه تكميلى بازنشستگان تامين 
اجتماعــى پايان آبان به اتمام مى رسد،پيشــنهادى جديد براى بيمه تكميلى اين افراد 
پيشــنهاد كرد.مهدى رياحى فر، در گفتگو با خبرآنالين، گفت: قانون اجازه داده تا 10 
درصد از تخت هاى خالى را كه ضريب اشــتغال پايينى دارند به صورت VIP و غير 
دولتى ارائه دهند.وى با اشــاره به اينكه اين موضوع را به عنوان پيشنهاد ارائه خواهيم 
كرد، گفت: بر اســاس قانون، آنها مى توانند به منظور جبران هزينه هاى خود از اين 

روش استفاده كنند.
رياحى فر تاكيد كرد: فلســفه خريد بيمه اين است كه چون بيمه شده تامين اجتماعى 

هستيم بايد همه خدمات به صورت رايگان ارائه شود.

دانش آموزان در حوزه مهارتى توان كافى ندارند
 دانش آموزان در حوزه محفوظات خوب عمل كرده اند اما در بخش مهارتى توان 

كافى ندارند.
وزير آموزش و پرورش گفت: در 40 ســال گذشته تالش هاى زيادى شده تا تحول 

الزم در آموزش و پرورش ايجاد شود اما هنوز توقع جامعه را برطرف نكرده است.
به گزارش مهر، سيد محمد بطحايى افزود: سهم اهداف پرورشى و تربيتى ما به شدت 
كاهش يافته و ســبد يادگيرى در مدرســه حافظه محور شده است ودانش آموزان ما 

مطالب را به خوبى حفظ مى كنند اما در عمل مهارت كافى را ندارند.
وى تاكيد كرد: برگزارى آزمون هاى مخرب و بى فايده و همچنين اســتفاده از كتاب 

هاى كمك آموزشى غير الزم را در دبستان ها ممنوع كرده ايم.

شاخص سالمت دندان در ايران 0/2 درصد بهبود يافت
 شاخص سالمت دندان در كشور بهبود يافته؛ به طورى كه اكنون ميزان پوسيدگى 

دندان در افراد 12 سال از 2,2 دهم به 2 رسيده است.
به گزارش ايرنا، عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم پزشــكى گفت: بهداشت 
دهــان و دندان بســيار مهم اســت و بايد به آن توجه جدى شــود. فرهنگ 
عمومى مردم بســيار ارتقا پيدا كرده اســت و بايد با آمــوزش اين فرهنگ 

شود. نهادينه 
كاظم دااليى افزود: امروزه با توجه به ارتقاى فرهنگ عمومى مردم در مورد ســالمت 
دندان ها، انجام ارتودنســى محدود به گروه سنى پايين نيست و افراد 18 تا 45 سال 

متقاضى انجام اين عمل هستند.

به مناسبت روز جهانى فلسفه
 فلسفه براى كودكان

على حيدرى »
  سومين پنجشنبه از ماه نوامبر از سوى سازمان يونسكو به عنوان 
روز جهانى فلســفه نامگذارى شده است. سخن گفتن از فلسفه آن 
هم در ســتونى از روزنامه كارى بس دشوار است چراكه معنادارى 
مطلب در گرو لوازمى اســت و البته محضورات خاص خودش را 
دارد و در توضيح آن به ســختى مى توان از اطناب جلوگيرى كرد! 
فلســفه از جهاتى يك مفهوم كلى و نسبتًا پيچيده است كه هر كسى 

ممكن است تصورى از آن داشته باشد. 
فقط كافى است كه نگاهى به برخى از عناوين منسوب به فلسفه در 
حوزه هاى آكادميك بيندازيم تا روشــن شود در بادى امر با مفهوم 
ســاده اى روبه رو نيستيم: متافيزيك، فلســفه اولى، مابعدالطبيعه، 
فلسفه علم، فلسفه دين، فلسفه اخالق، فلسفه هنر، فلسفه هاى قاره 
اى و تحليلى، جامعه شناســى فلســفى و...دشوارى بحث از همين 
خود واژه فلســفه و مترادف هاى آن آغاز مى شــود! گاه ديده شده 
حتى در برخى سخنان رســمى نيز بين متافيزيك يا مابعدالطبيعه و 
ماوراء طبيعه فرقى نمى گذارند و گويى فلسفه آمده است تا سخن 
از جهانى وراى جهان طبيعت ملموس ســخن بگويد! حتى به خود 
زحمت نمى دهند به پيشينه تاريخى اين واژه در آثار ارسطو مراجعه 
كننــد. به هرحال در اينجا قصد ما كنكاش در معناى لغوى فلســفه 
و مترادفــات آن، نيز ورود به مباحث تخصصى اين حوزه از دانش 
و معرفت، و تفاوت هاى حوزه هاى مختلف آن نيست. مخصوصًا 
دو مورد اخير كه نه در حوصله اين نوشــته است و نه در بضاعت 

نگارنده.
كوتاه ســخن آنكه فلسفه را به طور كلى مى توان به دو قسم فلسفه 
مطلق و فلسفه مضاف تفسيم كرد(هرچند اصالح فلسفه مضاف نيز 
محل مناقشه برخى از انديشــمندان است). در شاخه اول موضوع 
خاصى از فلســفه مورد نظر نيست بلكه مفاهيم عمده فلسفى نظير 
اصل واقيعت و هستى، علت و معلول، تغيير و ثبات و...مورد بحث 
قرار مى گيرد. اما در نوع دوم، بررســى قســم خاصى از معرفت و 
دانش به طور كلى مورد نظر اســت، مثًال در فلســفه دين مباحث 
بنيادينى مانند وجود حقيقت غايى، تجربه دينى، رابطه عقل و ايمان، 
مقولــه وحى و...از دريچه عقل به بحث گذاشــته مى شــود. حال 
پس از بيــان اين مقدمه و در اين مجال اندك، اشــاره اى اجمالى 
به شــاخه اى نوپا در فلســفه مى اندازيم كه از آن تعبير به «فلسفه 
براى كــودكان» (Philosophy For Children) يا اختصاراً 

(P۴C) مى شود. 
بنيانگــذار ايــن حــوزه از فلســفه، متيــو ليپمــن اســت كــه در ســال 
ــكا  ــاى آمري ــگاه كلمبي ــود را از دانش ــراى خ ــدرك دكت 1954 م
گرفــت. وى در خصــوص شــكل گيــرى ايــده اوليــه ايــن طــرح 
چنيــن مــى گويــد: «هنگامــى كــه در اواخــر ســال هــاى 1960 در 
دانشــگاه كلمبيــا واقــع در نيويــورك بــه درجــة اســتادى فلســفه 
ــتدالل  ــدرت اس ــد ق ــردم دانشــجويانم فاق ــى ك ــر م ــيدم، فك رس
ــل  ــت قاب ــراى تقوي ــا ب ــتند؛ ام ــز و داورى هس ــدرت تميي و ق
مالحظــة قــدرت تفكــر آنهــا، ديگــر بســيار ديــر شــده بــود. بــه 
ــد در دوران كودكــى انجــام  ــكار باي ــه اين ــن نتيجــه رســيدم ك اي
ــر ايــن اعتقــاد  ــًا فقــط مــن ب مــى گرفــت (و در آن زمــان، تقريب
بــودم). بايــد وقتــى كــودكان در يــازده يــا دوازده ســالگى بودنــد، 
ــادى را  ــر انتق ــاى درســى درخصــوص تفك ــك ســرى دوره ه ي
مــى گذراندنــد. امــا بــراى تهيــة موضوعــى قابــل فهــم و مخاطــب 
پســند، متــون درســى بايــد بــه شــكل داســتان نوشــته مــى شــد؛ 
ــاره كودكانــى كــه درحــال اكتشــاف منطقــى انــد».  داســتانى درب
در برنامه «فلسفه براى كودكان» طرح آموزشى واحدى وجود 
دارد كــه در آن، دانش آموزان ســطوح مختلــف با خواندن 
بخشــى از داســتان با صــداى بلند،كالس را آغــاز مى كنند؛ 
ســپس پرسش هايى راجع به داســتان طرح مى كنند و درباره 
آنهــا به بحث مى نشــينند. روش كار به نحوى اســت كه در 
طول كالس، انتقــاد متقابل و دوجانبه و ابراز عقايد در نهايت 
دقــت صورت مى گيرد. مربى، اين روش را به عنوان رهيافتى 
آموزشى به رســميت مى شناسد و در پيش مى گيرد و از اين 
طريــق، كودكان را هدايت مى كند تا به شــهروندانى در نظام 

شوند. تبديل  دموكراسى 
كوتاه سخن آنكه در اين شاخه از فلسفه، تفكر انتقادى و خالقانه به 
كودكان آموزش داده مى شود و آنها پرسش گرى و تحليل صحيح 
مسائل را از همان آغاز مى آموزند. پرواضح است كه فراگرفتن اين 
مهارت در دوران كودكى تا چه اندازه مى تواند براى آينده ســازان 

فرداى جامعه مفيد واقع شود.
* منابع
متيو ليپمن؛ سعيد ناجي، فلسفه براى كودكان و نوجوانان

شــرق: چه ايرادى دارد بخشي از استاديوم ورزشي به زنان اختصاص 
يابد

 مى خواى اونجا هم خانوم آقا بشه!!
ايسنا: افزايش 15 درصدي قيمت نان

  شعار حمايت دولت از مردم چه كشك پررنگ و لعابيه 
زنگان امروز: افسردگي پاييزي بيشتر سراغ چه كساني مي آيد؟

 اونايى كه بيشتر برگهاى زرد و غروب افتاب رو نگاه مى كنن!!
همدان  پيام: سدگرين پس از 7 سال هنوز بالتكليف است

 اول بزار آب جور بشه!!
هماي سعادت: در حوزه خودروسازان چه خبر است

 خبر گرانى خودرو
جام جم: تهران سامان مي گيرد؟

 بدون شرح!! 
ايران: نسل جديد هنوز زير سايه نسل هاي گذشته زندگي مي كند

 بازم خدا نسل قبل رو حفظ كنه!! 
همدان پيام:  كنتورهاي آب را در برابر سرما محافظت كنيد

 حاال تهيه لباس براى اونا مونده بود!! 
جام جم:  اميد نباشد ناهنجاري ها افزايش مي يابد

 دولت دستور داده بين مردم اميد توزيع كنن! 
ايران: خشم جايگزين گفت وگوي اجتماعي شده است

 چون پذيرايى نمى خواد!! 
همدان پيام: دانشگاه هاي كشور ما در چه نسلي هستند

 از نســل شكرستان وارد نســل لوك خوش شانس شده اند با 
شانس وارد دانشگاه مى شن 

جمهوري اسالمي: رئيس جمهور: ايجاد نااميدي ظلمي بزرگ به مردم 
است

 بدون شرح!! 
خبر ورزشي: جلو پيكان روي نيمكت پرسپوليس نمي نشينم

  به اين مى گن مقابله!!
همدان پيام: همدان نخستين استان سبز كشور درگازرسانى است

 گاز كه قبلنا زرد رنگ بود!!

خريد شارژ با حساب برادر لو رفت

 فردى كه با دسترسى به حساب بانكى برادر خود اقدام به برداشت 
غيرمجــاز و خريد پنج ميليون ريال شــارژ تلفن همــراه كرده بود، 

شناسايى و دستگير شد.
 داود على بخشــى فرمانده انتظامى مالير گفت:  برداشت غيرمجاز از 
حساب بانكى موجب تشكيل پرونده قضايى و حضور شاكى در پليس 

فتا براى پيگيرى پرونده شد.
وى در گفت و گو با ايرنا اضافه كرد: عامل برداشت غيرمجاز از حساب 
شاكى با در دست داشتن اطالعات حساب از جمله مشخصات كارت 

عابر بانك و رمز دوم اقدام به خريد شارژ در چند نوبت كرده بود.
فرمانده انتظامى مالير بيان كرد: پس از انجام اقدامات فنى و پليســى 
متهم شناسايى و دستگير و در مواجهه با شاكى مشخص شد كه عامل 

برداشت غيرمجاز برادر وى است.
على بخشــى گفت: متهم ابتدا منكر هر گونــه تخلف بود اما پس از 

مواجهه با مدارك موجود در پرونده به جرم خود اعتراف كرد.
وى ادامه داد: متهم با سوءاســتفاده از اعتماد برادر به رمز دوم و ساير 
اطالعات كارت بانكى وى دسترسى و اقدام به خريد شارژ از حساب 

وى مى كرد.
فرمانده انتظامى مالير از شهروندان خواست عالوه بر دقت در حفظ 
و نگهــدارى اطالعات بانكى، اين اطالعات را حتى در اختيار اقوام و 

دوستان خود قرار ندهند.
وى توصيه كرد: با توجه به سهولت دسترسى به حساب بانكى توسط 
رمــز دوم،  نگهدارى و تغيير دوره اى اين رمز از ضروريات جلوگيرى 

دسترسى غيرمجاز به حساب بانكى است.

جاده هاى تندرستى در خوابگاه هاى دخترانه
 گسترش مى يابد

 رييــس صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم از عزم جــدى اين صندوق براى 
گسترش جاده هاى تندرستى در خوابگاه هاى دخترانه دانشجويان در سال جارى خبر داد.

ذوالفقار يزدانمهر در گفت وگو با خبرنگار ايسنا ضمن بيان اين مطلب با اشاره به برنامه 
جدى صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم براى ايجاد جاده هاى تندرستى در مجتمع 
ســراهاى دانشــجويى دخترانه تاكيد كرد و اظهار كرد: به منظور افزايش سطح شادابى 
و نشــاط در فضاى عمومى سراهاى دانشجويى دانشــگاه ها عالوه بر ايجاد و تقويت 
اتاق هاى تندرســتى و جاده هاى ســالمتى در ســال 97، طرح ايجاد 20 زمين ورزشى 
چمن مصنوعى با مشاركت سه جانبه صندوق رفاه دانشجويان،  دانشگاه و سازمان امور 

دانشجويان وزارت علوم در دستور كار قرار گرفت.
وى در ادامه تصريح كرد: به عنوان مثال در دانشگاه هاى شهيد باهنر كرمان، بوعلى سينا 

همدان و الزهرا (س) جاده سالمتى راه اندازى شده است. 

كمتر بنشينيد، جوانتر بمانيد
 در جديدترين دســتورالعمل نظام ســالمت بر ســه اصل مهم شامل تحرك بيشتر،  

نشستن كمتر و آغاز فعاليت بدنى كودكان از سن سه سالگى تاكيد شده است.
به گزارش تبيان، متخصصان ســالمت در جديدترين دستورالعمل خود تاكيد دارند كه 

انجام هر ميزان و هر نوع حركت ورزشى مى تواند به حفظ سالمتى كمك كند.
پزشــكان در دســتورالعمل جديدى كه در مورد فوائد ورزش كردن منتشر كرده اند به 
تحرك بيشتر، خوددارى از نشســتن هاى طوالنى مدت و شروع ورزش از سنين پايين 

توصيه كرده اند.
آنها اظهار داشتند: داشتن فعاليت بدنى و انجام هرچه بيشتر آن از تنبلى كردن و يك جا 
نشستن فايده خيلى بيشترى براى سالمتى دارد. اكنون تنها 20 درصد از مردم آمريكا به 
اندازه كافى حركات ورزشى انجام مى دهند و مشكل چاقى در دوران كودكى باعث شده 
تا جوان ترها براى برخوردارى از وضعيت جســمى مناسب در دوران بعدى زندگى به 

ورزش كردن تشويق شوند.

افتتاح خط توليد جديد داروهاى ضد سرطان؛ بزودى
 سخنگوى سازمان غذا و دارو از افتتاح بزرگترين كارخانه توليد داروهاى ضد سرطان 

خاورميانه و بخش بيوتكنولوژى يك گروه دارويى ايرانى در پنجم آذر ماه خبر داد.
كيانوش جهانپور در گفت وگو با ايلنا، از افتتاح بزرگ ترين كارخانه توليد داروهاى ضد 
سرطان خاورميانه و همچنين بخش بيوتكنولوژى گروه دارويى اكتوور در پنجم آذر ماه 
خبر داد و گفت: قرار است 9 خط جديد توليد دارو با سرمايه گذارى بالغ بر 100 ميليون 

يورو در اين مجموعه راه اندازى شود.
وى افزود: بســيارى از شــركت هاى دارويى ايرانى و توليدكنندگان مواد اوليه دارو 
در ماه هــاى اخير، در راســتاى تحقق عملى اقتصاد مقاومتى، توســعه توليد داخلى 
و اشــتغال را ســرلوحه برنامه توســعه خود قرار داده اند و در ماه هاى اخير، برغم 
همه مشــكالت، توليدكننــدگان دارو و مواد اوليه دارويى شــايد هر هفته، از اقالم 
و توليــدات جديد خود رونمايى كرده اند كه انعــكاس برخى از آنها گاه و بيگاه در 

رسانه ها آمده است.

 معتادان ساالنه معادل با بودجه يك سال 
سالمت كشور مواد مخدر دود مى كنند. اين 
اظهار نظر روز گذشــته از جانب يك عضو 
كميسيون اجتماعى مجلس انجام شده است.

 به گزارش خبرآناليــن، همزمان يك مقام 
مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
كاهش ســن مصرف مواد مخــدر در ايران 
اظهار نگرانى كرده اســت. از طرف ديگر، 
رئيس جمعيت احياى انســانى عنوان كرده 
اســت كه تنها 1/5 درصد از معتادان كارتن 
خواب هســتند. از نظر بيــش از 90 درصد 
خانواده ها اعتياد مهم ترين معضل اجتماعى 
كشور است. هر چند تالش هايى در راستاى 
كنترل و كاهش اين آســيب اجتماعى انجام 
مى شود، اما نتايج شيوع شناسى جديد نشان 
مى دهد تعداد معتادان در ايران دو برابر شده 
اســت. كارشناســان بر اين باورند كه بايد 
بودجه بيشــترى به پيشگيرى از اعتياد تعلق 

گيرد.
يك عضو كميسيون اجتماعى مجلس با بيان 
اينكه ســازمان هاى بيمه گر به تعهدات خود 
درباره پوشــش بيمه اى معتادان عمل كنند، 
گفت: اختصاص اعتبــار 70 ميليارد تومانى 

پاسخگوى نياز معتادان در درمان نيست.
 چندى پيش در نشست شوراى عالى بيمه، 
رســول خضرى درباره تصويب پوشــش 
بيمــه اى معتادان گفــت: حمايت هاى مالى 
صد درصــد از معتادان در مســير درمان و 
بازگشت آنها به جامعه بايد از مدت ها پيش 
انجام مى  شد، البته بحث بيمه درمانى معتادان 
از چندى پيش از ســوى وزير بهداشت و 
درمان با جديت پيگيرى شــد؛ ضمن اينكه 
دو سال پيش برخى نمايندگان در جلسات 
شــوراى راهبــردى در وزارت بهداشــت 
پيشگيرى و درمان اعتياد را مورد تاكيد قرار 
دادند. او با اشــاره به اينكــه بيمه ها پس از 
تصويب بايد به وظايف خود در قبال معتادان 
در مســير درمان و ارائه خدمات مشاوره اى 
عمل كننــد، افزود: يعنــى پرداخت ها بايد 
به موقع انجام شــود، نه اينكه همانند شرايط 
فعلى، پرداخت بيمه ها به حوزه ســالمت با 
چندين ماه تاخير انجام  شود. بنابراين بيمه ها 
اعتبار مورد نياز براى درمان معتادان را بايد 

به موقع اختصاص دهند. 
اين نماينده مجلــس با تاكيد بر اينكه جاى 
آموزش و برنامه ريزى در حوزه آسيب هاى 
اجتماعى بــه ويژه براى معتــادان در حال 
حاضر مغفول مانده اســت، گفت: معضل 
بزرگ جامعــه در حال حاضر بيكارى بوده 
كه ابرچالش كشور اســت، همين بيكارى 
در حــال حاضــر يكى از عوامــل گرايش 
افراد به اســتفاده از مواد مخدر و مشكالت 
ديگر همچون افسردگى و جدايى از كانون 
خانواده اســت. بنابراين براى مقابله با اين 
معضل در گام نخســت بايد شرايط اشتغال 

را نسبت به گذشته تغيير داد.
خضرى با اشــاره به اينكــه دركنار درمان 
اعتياد نظارت بركمپ هــاى ترك اعتياد نيز 
از اهميت بســزايى برخوردار است، گفت: 
ســازمان بهزيســتى با بودجه هاى قطره اى 
نمى توانــد بر اين مراكــز نظارت هاى قوى 

داشته باشد.
 اعتياد، نخستين آسيب اجتماعى

مديــركل دفتر تحقيقات و آموزش ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر كشور گفت: دو ميليون 
و 800 هزار نفر مصرف كننده مواد مخدر در 
كشــور وجود دارد و سن شروع مصرف به 

20 تا 24 سال رسيده است. 
حميد صرامى با بيان اينكه اعتياد نخســتين 
آسيب اجتماعى در كشور است، اظهاركرد: 
پيش از برنامه پنجم نســبت به اين موضوع 
كم توجهى مى شــد، اما در برنامه هاى جديد 
به اين آســيب اجتماعى توجه شده و اميد 
است كه مبارزه با آن به صورت جدى ترى 
انجام شود. او با اشاره به فعاليت هايى كه در 
راســتاى مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام 
شده اســت، تاكيد كرد: از ابتداى انقالب تا 
سال گذشــته بيش از 9 هزار تن مواد مخدر 
كشف شد و بيش از هفت ميليون نفر به اين 
علت روانه زندان شــدند كه 30 درصد آنها 

تكرارى بوده است. 
مديــركل دفتر تحقيقات و آموزش ســتاد 
مبــارزه با مــواد مخدر كشــور تاكيد كرد: 
20 درصد مصرف كنندگان داراى مدرك فوق 
ديپلم به باال و 156 هزار نفر زن هســتند و 
الگوى مصــرف تريــاك 3/53درصد، گل 
و حشــيش 11 درصد و شيشــه 1/8 درصد 
است. او با اشــاره به اينكه امروزه مصرف 
مواد مخدر در مدارس نيز شــيوع پيدا كرده 
است، عنوان كرد: شيوع مصرف در متوسطه 
دوم 1/2 درصد در كشور است و آموزش و 
پرورش بايد بيشتر در اين زمينه وارد شود. 

صرامى با اشاره به نقش خانواده در گرايش 
بــه مصرف در نوجوانان بيان كرد: شــانس 
مشــكلدار  خانواده هاى  در  مــواد  مصرف 
21/2 درصد بيشتر است و دانش آموزانى كه 
با والدين مشــكل دارند 67/2 درصد تمايل 

بيشتر به مصرف مواد مخدر پيدا مى كنند. 
5/1درصد از معتادان  كارتن خواب هستند

رئيس جمعيت احياى انســانى (كنگره 60) 
با بيان اينكه جامعــه معتادان را فقط كارتن 
خواب ها تشــكيل نمى دهنــد، گفت: فقط 
5/1درصد از معتادان جزو كارتن خواب ها 

هستند.
 به گزارش تســنيم، حسين دژاكام، اعتياد را 
بيمارى مرموزى دانســت و ادامه داد: ترك 
مواد مخدر شــامل مراحل مختلفى از جمله 
فيزيولوژى درمانى اســت و تنها به خارج 
شدن ســم و مواد از بدن بر نمى گردد، بلكه 

بايد درمان ها مرحله به مرحله پيش برود.
 توجه به پيشگيرى از اعتياد

يك كارشــناس اعتياد دربــاره بودجه هاى 
اختصاص يافته در بخش پيشگيرى از اعتياد 
مى گويد: در ســال هاى گذشــته با بررسى 
اعتبــارات اختصاص يافتــه بايد گفت كه 
اين اقدامات تاكنون موفق آميز نبوده اســت. 
رويا نــورى مى افزايد: اين عدم موفقيت در 
حوزه درمان نشــان دهنده نبــود هماهنگى 
درمانى  خدمات دهــى  ســرويس هاى  بين 
است. در واقع اين مساله نشان دهنده وجود 
شــكاف هاى عميق در نظام درمانى كشور 

است.
 به گفته او هماهنگى در بين ســازمان هاى 
خدمات رســان يكى ديگر از شاخص هاى 
مهم در ترك اعتياد اســت، اما اين مهم در 
بين دستگاه هاى مسئول كشور وجود ندارد. 
اين كارشناس ترك اعتياد مى افزايد: در اين 
شرايط هر قدر اعتبارات در زمينه ترك اعتياد 
در كشور اختصاص يابد باز هم مساله اعتياد 

در كشــور ما با چالش هاى مختلف مواجه 
مى شود.

 نورى تاكيد مى كند: تاكنون مســئوالن در 
حوزه ترك اعتياد توانايى ايجاد يك سيستم 
هماهنگ را نداشته اند. او با بيان اينكه درمان 
اعتياد مجموعه اى از خدمات مختلف است، 
مى افزايد:  در اين شرايط هرگونه اقدام براى 
ترك فرد معتاد بايد چندجانبه باشــد. براى 
مثال روند سم زدايى بدون توجه به وضعيت 
روحى فــرد و مراقبت هاى پــس از درمان 

چندان موثر نيست.
 اين كارشــناس ترك اعتيــاد مى گويد:  فرد 
بعد از ترك اعتياد نيازمند دريافت خدمات 
اجتماعى اســت. با اين همــه، اگر جامعه 
توانايى ارائــه خدمات اجتماعى و خدمات 
بازتوانى را نداشته باشــد، باز هم اقدامات 
انجام شده موثر نيســت. به گفته او تاكنون 
اقدامــات براى ترك اعتياد در كشــور فقط 
در مرحله سم زدايى موفق بوده و اعتبارات 
هم براى درمان بســترى و اقامتى در حوزه 
سازمان هاى مردم نهاد اختصاص يافته است، 

اما اين مساله بخش اوليه درمان است.
 اين كارشــناس ترك اعتيــاد مى گويد:  در 
واقع تا وقتى بخش درمان به بخش بازتوانى 
متصل نشود، انگار اقدامى انجام نشده است. 
نورى بــا بيان اينكه اختصــاص بودجه  در 
زمينه پيشــگيرى مى تواند نــرخ اعتياد را با 
كاهش مواجه كند، مى افزايد: اگر مســئوالن 
امر بپذيرند كه پيشگيرى بهتر از درمان است 
و در انتظار نتايج كوتاه مدت براى نشان دادن 
فعاليت هاى زودبازده نباشند، طبيعتا اقدامات 
نهادينه و ثمربخش انجام مى شــود. به گفته 
او اختصــاص بودجه فقط در يك بخش از 
درمان اعتياد از لحاظ علمى مناسب نيست، 
بلكه بايد برنامه را بر اساس شواهد علمى و 
اقدامات انجام شده و بر اساس استانداردهاى 

بين المللى انجام داد.

 هزينه مصرف مواد 
برابر با بودجه ساالنه سالمت

سهم مديريت زنان 
در دولت 16/5 
درصد رشد كرد

معاون رئيــس جمهورى در امــوز زنان و 
خانواده با اشــاره به سياســتگذارى دولت 
دوازدهم براى مديريت زنان گفت: تحرك 
خوبــى در اين زمينه اتفاق افتاده و رشــد 
افزايش مديران زن در استاندارى ها حدود 

60 درصــد و در ســطح كالن دولت 16,5
درصد بوده است.

به گــزارش ايلنا معصومه ابتكار با اشــاره 
به اهميت نهاد خانــواده و ماموريت ويژه 
معاونت زنان و خانــواده رئيس جمهورى 
گفت: بــراى خانواده طرحى را از ســال 
گذشته شروع كرديم با همراهى دانشگاهيان 
و صــاح نظران تحت عنوان «گفت و گوى 
ملى خانــواده» و بحث ما در اين طرح اين 
است كه در كنار آسيب هايى كه به خانواده 

به عنوان مهمترين نهاد بشرى وارد مى شود 
كه ناشــى از شــرايط خاص زندگى نوين 
اســت، در كنار اينها يك اختالل مشترك 
ارتباطى هم ايجاد شــده و آن مشكل عدم 
مفاهمه، لكنت زبان، سوء تفاهم و خشونت 

داخل خانواده هاست.
وى افزود: در اين شــرايط كاركرد اصلى 
خانواده كه كاركرد حمايتى است و جنبه 
الهام بخشــى كه زن و بشــر نيــاز دارند 
كاركردهاى خود را از دســت مى دهد و 

نيازمند تالشــى براى حفــظ كاركردهاى 
خانواده از جمله گفت و گو هستيم.

ابتكار گفت: مهــارت گفت و گو با موضوع 
كتابخوانى و قصه گويى ارتباط مستقيم دارد و 
طبق مطالعات بلند مدت بين المللى آدم هاى 
موفقى كه توانستند با مشكالت دست و پنجه 
نرم كنند و نهايتا توانسته اند مسيرهاى درستى 
در زندگى انتخاب كنند آدم هايى بودند كه در 
دوران كودكى فضاى قصه گويى و گفت و گو 

برايشان زياد بوده است.
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مشاور سازمان خصوصى سازى خبر داد:
افزايش 25 تا 30 درصدى سود سهام عدالت

مشــاور رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه مجموع ســود سال مالى 96 نزديك به 25 تا 30 
درصد نسبت به سال 95 افزايش خواهد يافت، گفت: تالش مى كنيم دى ماه سود سهام عدالت مشموالن 

را واريز كنيم.
جعفر ســبحانى با بيان اينكه مجموعه سود مصوب سال 95 براى ســهام عدالت 3800 ميليارد تومان 
بود، اظهار داشت: تاكنون 3350 ميليارد تومان سود سهام عدالت بين بيش از 40 ميليون مشمول توزيع 

شده است.
مشاور رئيس كل سازمان خصوصى سازى افزود: از اين ميزان 250 ميليارد تومان باقى مانده كه براى 7 

ميليون نفرى است كه شماره شبا بانكى خود را يا ثبت نكرده اند و يا براى ثبت دير اقدام كرده اند كه 
البته اين سود براى مشموالن سپرده گذارى خواهد شد و باطل نمى شود.

وى با اشاره به سود سال مالى 96 سهام عدالت، به مهر گفت: مجامع بيشتر شركت ها برگزار شده و تنها 
يك شركت هنوز سود خود را اعالم نكرده است كه البته سود چندان زيادى هم ندارد.

سبحانى افزود: بر اساس آنچه تاكنون ثبت شده، مجموع سود سال مالى 96 نزديك به 25 تا 30 درصد 
نسبت به سال مالى 95 افزايش خواهد داشت.سبحانى ادامه داد: در واقع كسانى كه سود 80 هزار تومانى 
دريافت كرده بودند امســال حدود 110 هزار تومان و كســانى كه سود 150 هزار تومانى دريافت كرده 
بودند نيز حدود 200 هزار تومان ســود دريافت خواهد رســيد.وى گفت: تالش مى كنيم دى ماه سال 

جارى، سود سال مالى 96 را بين مشموالن سهام عدالت توزيع كنيم.

كارآفريني

گفت وگو با مخترع 73 ساله
حمايت از كارآفرينان به نفع دولت است

مژده بختياري »
محمد كاظم رشــيدي 73 ساله موسس و مديرعامل شركت دانش بنيان 
طب ســنتي كه موفق به اختراع كرم نيكا و چند فرآورده دارويي ديگر 
است. به گفته وي اين كرم درمان كننده زخم بستر، زخم پاي افراد ديابتي، 
آرتروز، ترميم بريدگي و جاي بخيه اســت و محصولي كامًال اركانيك 
محسوب مي شود.رشيدي گفت: با اين كرم قادر به كاهش آمار معلولين 
هستم و فكر مي كنم توانسته ام ضريب سالمت را باال ببرم و هزينه دولت 
را در بيمارستان ها كاهش بدهم. اين كرم وقتي وارد پروسه محيط زيست 

شود آسيبي به محيط زيست نمي زند.
عالوه بر آن رشــيدي مجوز كرم آرايشي «كاديالي ميكا» را هم گرفته  
است. او معتقد است كرم هاي دست سازش جزو باكيفيت ترين كرم هاي 
زيبايي دنيا است. در ساخت  اين كرم از «برموم» كه خواص بسيار زيادي 
دارد استفاده شده كه خاصيت ضد آفتابي، آب رساني و اليه برداري دارد.
كاظم رشــيدي ادامه داد: من تمام اين كارها را انجام مي دهم تا زكات 

زندگي ام را پرداخت كنم چرا كه خودم را به جامعه بدهكار مي دانم.
وي با مطالعه قرآن كريم و دستيابي به اطالعات موجود در آن و رساله 
با تركيب كردن طب ســنتي و طب نوين موفق به ساخت محصوالت 
شده است.رشيدي در ادامه افزود: طب سنتي در كنار طب نوين مي تواند 
ضريب سالمت در جامعه را باال ببرد چرا كه اين دو مكمل يكديگرند.

وي درباره مشــكالت كارآفرينان گفــت: كارآفرينان نياز به حمايت و 
ارتباط با مسئولين دارند، حمايت از كارآفرينان به نفع دولت است چرا 

كه سود حاصل از كارآفريني به دولت بر مي گردد.
رشــيدي در انتقاد به جايگاه كارآفرينان بيان كرد: انتظار ما از استان اين 
است كه بستر كار براي فعاليت كارآفرينان ايجاد شود. كارآفريني موجب 
توسعه اقتصاد و اشتغال در استان مي شود. من فكر مي كنم در دنيا اين دو 
مورد از اولويت هاي كشورهاي پيشرفته است.وي ادامه داد: كارآفريني 
بايد ابتدا در مدارس و دانشــگاه ها تدريس شــود تا ذهن و اطالعات 
جوانان آماده كارآفريني شــود. آنها بايــد بعد از فارغ التحصيلي بتوانند 

حداقل براي خودشان كار ايجاد كنند و منتظر كار دولتي نباشند.

نوآوري
حلقه گم شده كارآفريني ايراني است

مهدي ناصرنژاد »
 ايــن روزها هفته «كارآفريني» را مي گذرانيم، هفته اي كه هر روزش 
و هر عنوانش انســان را و بخصوص خيــل جوان هاي تحصيلكرده و 
پرانرژي و اما بيكار را به انديشه هاي دور و دراز فرو مي برد كه (من) چه 
كار مي توانم انجام دهم، چه كاري از من ساخته است و چه بايد كرد تا 

به عنوان يك كارآفرين در اذهان عمومي شناخته شوم!؟
كارآفريني در همه ادوار بشــري كليد اصلي حركت و تالش و توليد و 
درآمد بوده و هست. تمام كشاورزان اين مرزوبوم نسل به نسل كارآفرين 
بوده و هستند. صنعتگران ايراني از عهد سفال و سفالينه تا عصر صنعت 
ماشين و فن آوري هاي نظامي و الكترونيك همچنان توليدگر و كارآفرين 
بوده انــد. كارآفريني در دنياي قديم در تمام حوزه هاي اقتصادي، پدر و 
فرزندي و موروثي بوده اســت تا در دنياي امروز كه در يك مجموعه 
كارآفريني ده ها و بلكه صد ها انســان با علوم مختلف و اقوام گوناگون 
كنار هم و دوش به دوش هم مي سازند و توليد مي كنند و آبادگر هستند.

با اين حال كارآفريني در عصر ما و در جامعه ايراني كه دچار تحوالت 
بنيادي در اجتماع و اقتصاد مي باشد، داراي معاني و كارآمدهاي متفاوت 
اســت. يك زماني بود كه انســان هاي اوليه و جوامع بدوي فقط براي 
اينكه روي پاي خود بايستند و زنده بمانند، مي كاشتند و مي ساختند و 
مي پختند و به عنوان كارآفرين از كمك ديگران بهره مند مي شــدند، اما 
امروز كارآفريني مي كنيــم تا با دنيا به رقابت بپردازيم. امروز كارآفرين 
هستيم تا جامعه خويش را به سمت تعالي و پيشرفت و ثبت ركوردهاي 
جديد به نام خود و مليت خود برســانيم و اما امروز دولت ها چشــم 
بــه كارآفرينان خود دارند و برنامه فردا را از آنان جســتجو مي كنند و 

مي خواهند.
در دنياي قديم مي شد با كمي پول و سرمايه و چند رأس استر و دام يك 
كارآفرين موفق بود، اما در دنياي امروز پول و سرمايه براي كارآفريني در 
درجه چندم اهميت قرار دارد؛ چون اگر يك كارآفرين خالق و صاحب 
ايده و نوآور نباشــي، تمام پول دنيا يك شبه مي سوزد و آن وقت نه از 

تاك نشان ماند و نه از تاك نشان!
در دنياي امروز و بين ملل پيشرفته جهان فراتر از 50 هزار شغل گوناگون 
شناخته و رصد شده است كه اكثريت آن نه مبتني بر پول و سرمايه، بلكه 
بر اساس ايده هاي نو و نوآوري هاي خالقانه پديد آمده است و اگر نبود 
نوآوري و نبودند انسان هاي صاحب انديشه و خالق، هم اينك بيشتر از 
دو سوم جمعيت جهان بيكار بودند. روزگاري بود كه مي شد راحت و 
بي دغدغه گوشــه خانه خود دراز كشيد و منتظر ماند تا شانس بيايد و 
در خانه ات را بكوبد، اما مي گويند در دنياي نوآوري و خالقيت و علم ، 
شانس براي هيچكس هيچ جايي از اعراب ندارد و بايد شانس را به اسم 

جديد خود يعني «فرصت» گشت و گشت و پيدا كرد!
در چهار ســوي تمام نوآوري ها و خالقيت اســت كه بايد جامعه را 
از هر نشــان و عنصر و حركت با هم يكســو و هم جهت ســاخت. 
امروز اگر كســي از كالس اول ابتدايي شروع به تحصيل مي كند، بايد 
راه او را با جامعه فردا همســو ســاخت. امروز بايد دانشگاه هاي ما 
بدانند و برنامه ريزي كنند و هماهنگ سازي نمايند كه چه نيروهايي را 
براي جامعه تربيت كنند. از سوي ديگر بايد صاحبان برنامه و سرمايه 
نگاهشــان به دانشگاه ها باشــد كه از اين كارخانه هاي آدم سازي چه 
محصوالتي بيرون ميآيد و كجا بايد از آنان اســتفاده كرد! امروز همه 
دنيا كشــوري نظير چين را به عنــوان جامعه اي موفق و توليدكننده و 
صادركننده مي شناســند، اما بايد بدانيم كه همين چين به ظاهر موفق ، 
از روي دســت بســياري از جوامع عقب مانده و نيازمند، كپي برداري 
مي كند و در واقع دســت بســياري از كشــورها و ملت ها را خوانده 
اســت كه چه مي خواهند و نياز روز آنان چيســت! در واقع بايد در 
كنار تمام نوآوري ها و خالقيت هاي آينده ســاز، نقاط قوت و ضعف 
ديگران را هم آناليز كنيم و چه اشــكالي دارد در همه علوم و حتي در 
روش هاي صحيح هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي كه با خلق و خوي 
انساني سازگاري دارد، نگاهي هم به دنياي بيرون داشته باشيم. امروز 
كارآفريني نسخه حيات بخش جامعه و اقتصاد بيمار ايران است وليكن 
در آغاز و نيمه راه اين رويكرد بزرگ و ناگزير يك حلقه مفقوده  وجود 
دارد كه بايد دنبال آن هم باشيم تا زنجير قدرت و حركت و سازندگي 
تكميل و كارآمد گردد و آن حلقه گم شده چيزي نيست بجز نوآوري 

و ابتكار در دنياي كارآفريني. والسالم.

كاهش برداشــت گوجه فرنگي بوته اي،  باال 
رفتن هزينه ها و گران شــدن قيمت سبد و 
كارگر موجب شده تا قيمت آن در بازار تا 
7 هزار تومان برســد و با شــرايط پيش رو 
قيمــت آن به زير 3 هــزار تومان نخواهد 

رسيد.
رئيــس اتحاديــه ميوه و تره بار شهرســتان 
همدان گفت: قيمت گوجه فرنگى به حدود 
6 هزار تا 6 هزار و 500 تومان رسيده است 

و گاهى به 7 هزار تومان نيز مى رسد.
عليرضا شــمس با بيان اينكه با فرا رسيدن 
فصل ســرما توليــد گوجه فرنگى كاهش 
مى يابد، بيان كــرد: با كاهش توليد، عرضه 
كاهــش و در نتيجــه قيمــت آن افزايش 

مى يابد.
وى با اشــاره به اينكه اكثــر گوجه فرنگى 
گلخانه اى صادر مى شــود، افــزود:  در اين 
كاهش  بسيار  بوته چين  گوجه فرنگى  فصل 
مى يابد كــه مجموع ايــن اتفاقات باعث 

افزايش قيمت محصول مى شود.
رئيس اتحاديــه ميوه و تره بار همدان با بيان 
اينكه قيمت گوجه فرنگى به ازاى هر كيلو 
6 تا 6 هزار و 500 تومان رســيده اســت، 
به فــارس گفــت:  گاهى اوقــات قيمت 
گوجه فرنگى بــه ازاى هر كيلــو، 7 هزار 

تومان نيز شده است.
وى بــا بيان اينكه قيمــت گوجه فرنگى با 
توجه بــه افزايش هزينه ها و كاهش ارزش 

پول كشــور به زير 3 هزار تومان نخواهد 
رســيد، ادامه داد: هزينه هاى حمل و نقل، 
ســبد و كارگر باعث شده قيمت تمام شده 

محصوالت افزايش يابد.
شــمس با بيان اينكه گوجه فرنگى بوته  اى 
در فصل زمســتان در جنوب كشور توليد 
مى شود، خاطرنشــان كرد:  ميزان توليدات 
گلخانه اى نيز به حدى نرســيده كه بتواند 

در بازار تعادل ايجاد كند.

محصوالتى  اينكــه  بــه  اشــاره  با  وى 
چــون مــوز و گوجه فرنگــى در حال 
حــذف از ســبد غذايــى خانوارهايى 
حقوق  كار  قانــون  طبــق  كه  هســتند 
دريافــت مى كننــد، بيان كرد:  بخشــى 
محصوالت  اين  خريد  تــوان  جامعه  از 
را ندارنــد چون درآمدها بــا هزينه ها 

ندارد. همخوانى 
رئيس اتحاديــه ميوه و تره بار همدان با بيان 

اينكه ســبد غذايى كه دولت در نظر گرفته 
تأثير چندانــى در وضعيت مــردم ندارد، 
گفت: براى حل مشــكالت نياز به مديران 
جهادى داريــم كه قادر بــه تحول آفرينى 
باشــند و نه مديران پشت ميزنشينى كه در 

انتظار ساعت پايان كار ادارى هستند.
وى در پايان ســخنانش بيان كرد: متأسفانه 
مديرانــى كه طعــم فقر مردم را بچشــند 

انگشت شمار هستند.

 بررســى وضعيت بازار نشان مى دهد 
كه با كاهش تقاضا و التهابات، قيمت سكه 
و طال روند كاهشى در پيش گرفته و 16

درصد ارزان شده است.
قيمت ســكه و طال در بازار از نخستين 
روز هفتــه تــا روز پنجشــنبه در مدار 
كاهشى در حركت بوده به طوريكه آمارها 
نشــان مى دهد كه بازار شاهد كاهش 16

درصدى قيمت سكه و طال در هفته اخير 
بوده است.

در اين راســتا، محمد كشتى آراى، عضو 
هيأت مديره اتحاديه طال و جواهر درمورد 
آخرين قيمت سكه و طال در بازار به ايسنا 
گفت: قيمت ســكه طرح جديد در بازار 
روز پنجشنبه 3 ميليون و 830 هزار تومان، 
قيمت نيم ســكه يك ميليون و 910 هزار 
تومان، ربع ســكه يك ميليون و 66 هزار 
تومان و قيمت سكه هاى يك گرمى 650

هزار تومان است.
وى افزود: هر مثقال طال در بازار پنجشنبه 
با قيمــت يك ميليون و 530 هزار تومان، 
هر گرم طالى 18 عيار نيز با قيمت  354

هزار تومان معامله شد. قيمت  سكه نسبت 
به روز گذشــته حدود 150 هزار تومان 
كاهش داشته اســت. هر گرم طالى 18

عيــار نيز حدود 31 هــزار تومان كاهش 
قيمت داشته است.

به گفته عضو هيــأت مديره اتحاديه طال 
و جواهــر، قيمت ســكه و طال در طول 
هفته يعنى از روز شــنبه تا پنجشــنبه 16

درصد كاهش قيمت داشــته اســت. اين 
كاهش قيمت بــه دليل كاهــش تقاضا، 
افزايش تعداد فروشندگان و كاهش تعداد 

معامالت است.
* دالر وارد كانال 11 هزار تومان شد

قيمت دالر در صرافى ها روز پنجشنبه به 
رقمى كمتر از 12 هزار تومان رسيد و در 

كانال 11 هزار تومانى در نوسان بود.
بر اســاس آنچه بانك مركزى اعالم كرده 
اســت نرخ فروش هــر دالر آمريكا در 
صرافى ها 11 هــزار و 900 تومان بود و 
با نرخ 11 هــزار و 800 تومان خريدارى 

مى شد.
همچنين هر يورو در صرافى ها به نرخ 13

هزار و 500 تومان به فروش مى رســيد و 
در مقابل صرافى ها هر يورو را 13 هزار و 

400 تومان مى خريدند.
همچنين نرخ هر يورو در سامانه نيما نيز 
بر اســاس آخرين اعالم بانك مركزى در 

روز يكشنبه، 8922 تومان بوده است.

 افزايش درآمدهاى مالياتى در شــرايطى كه فروش 
نفت وضعيت نامطمئن ترى نسبت به گذشته پيدا كرده 
اســت يكى از آن راه هايى اســت كــه مى تواند باعث 
جبران هزينه هاى دولت در بودجه شــود؛ در اين باره 
يك اقتصاددان معتقد است كه براى افزايش درآمدهاى 
مالياتى نمى توانيم بيشــتر از اين به بنگاه هاى اقتصادى 
فشــار بياوريم، بلكه بايد ســعى كنيم جلوى فرارهاى 
مالياتــى را بگيريم كه يكى از اين راه ها اين اســت كه 

معافيت هاى مالياتى را به صفر برسانيم.
چالش هاى پيش آمده در باره كاهش فروش نفت ايران 
در بازارهاى جهانى باعث شده تا مسئوالن اقتصادى در 
كشور براى تقويت حوزه هاى درآمدى ديگربه صرافت 
بيافتنــد. يكــى از اين حوزه ها ماليات ها اســت كه در 
سال هاى اخير رشــدى فزاينده هم داشته  به طورى كه 
در سال گذشته (1396) براى اولين بار در نيم قرن اخير 
درآمدهاى مالياتى از درآمدهاى نفتى هم پيشى گرفت 
و حدود هفت هزار و 600 ميليارد تومان از درآمدهاى 

نفتى بيشتر شد.
كارشــناس مســائل اقتصادى با بيان اينكه طبق قانون، 

بودجه بايد از محل ماليات ها تامين شود، به ايسنا گفت: 
در ايران نســبت درآمدهاى مالياتــى به توليد ناخالص 
داخلــى در حال حاضر حدود 7/5 درصد اســت؛ در 
حالى كه اين نســبت در كشــور تركيه 20 درصد و در 
كشورهاى حوزه اسكانديناوى حدود 50 درصد است.

مهدى پازوكى با اشــاره به معافيت هاى مالياتى و فرار 
مالياتى به عنوان معضالت حوزه ماليات در كشور اظهار 
كرد: بايد ســعى كنيم تا جلوى فرار مالياتى را از طريق 
ايجاد يك سيســتم مالياتى كارا بگيريم. از طرف ديگر 
بايد ســعى كنيم تا معافيت هاى مالياتى را صفر كنيم و 
در عــوض نرخ ماليات را براى بنگاه هاى اقتصادى در 

مناطق محروم به صفر برسانيم.
پازوكى ايران را بهشــت فــرار مالياتى بــراى دالالن 
توصيف كــرد و گفت: با توصيه هاى اخالقى نمى توان 
جلوى قرار مالياتى را گرفت. اين عمل از طريق مبارزه 
با پولشويى انجام مى شود. از طرف ديگر بايد به وسيله 
سيســتم هاى مالياتى درآمدها را رصــد و از آن طريق 

ماليات ها را افزايش داد.
او با ذكر يك ضرب المثل مصطلح در كشورهاى غربى 

كه از مرگ مى شود فرار كرد اما از ماليات نه! تاكيد كرد 
كه براى حل مســاله فرار مالياتى بايد مساله امضاهاى 
طاليــى را بايد از بين ببريم. بســيارى از طريق همين 
فرارهاى مالياتى تونسته اند ثروت هاى نجومى به دست 

بياورند.
او در ادامه البته تاكيد كرد كه در شرايط فعلى كه اوضاع 
بنگاه هاى اقتصادى خوب نيست نبايد نرخ ماليات ها را 
افزايش دهيم چرا  كه ممكن اســت باعث ايجاد ركود 

شود.
به گزارش ايســنا، فرهاد دژپســند، وزيــر جديد امور 
اقتصــادى و دارايى اخيرا با تاكيــد بر اينكه از ظرفيت 
ماليات ها به طور كامل استفاده نمى كنيم، گفته كه سهم 
ماليات در اقتصاد كشــور هفت درصد اســت كه بايد 
آن را به 10 درصد برســانيم. در چند سال اخير بخش 
ماليات عملكرد خوبى داشته است اما بايد راه هاى فرار 
و اجتناب از ماليات بسته شود. شناسايى پايه هاى جديد 
مالياتى و لغو برخــى معافيت ها موجب افزايش درآمد 
مالياتى مى شــود. ماليات ها بايد بدون فشار بر مردم و 

ماليات دهندگان افزايش پيدا كند.

كاهش 16درصدى 
قيمت سكه و طال در بازار

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان خبر داد

قيمت گوجه فرنگى در همدان 6500 تومان
■ موز و گوجه  در حال حذف از سبد غذايى

راه افزايش درآمدهاى مالياتى لغو معافيت ها است
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آگهي مزايده
آگهي مزايده مال غيرمنقول مورد وثيقه كالسه 9700494

به موجب پرونده اجرايي كالسه 9700494 ششدانگ يك قطعه آپارتمان به مساحت 134/3 مترمربع پالك 22136 فرعي از 10 اصلي مفروز و مجزا شده از 14147 فرعي از اصلي 
مذكور واقع در حومه بخش يك همدان به نشاني: همدان، چهارراه سعيديه، كوچه روژان، پالك 144، طبقه سوم.

با حدود و مشخصات: شماالً اول در 7 قسمت كه قسمت هاي دوم و چهارم و پنجم غربي است به طول هاي 0/20 متر و 0/40 متر و 0/20 متر و 0/40 متر و 3 متر و 0/40 متر و 0/30 
متر ديواريست به فضاي كوچه هشت متري، دوم كه شرقيست به طول 4 متر ديواريست به راه پله اشتراكي، سوم به طول 2/60 متر درب و ديواريست به راه پله مذكور، چهارم 
كه غربيست اول به طول 4/75 متر و ديواريست به راه پله مزبور، پنجم به طول 0/45 متر ديواريست به فضاي كوچه مذكور، ششم در سه قسمت كه قسمت دوم شرقيست به 
طول هاي 2/80 متر و 0/35 متر و 1/80 متر ديواريست به فضاي كوچه مرقوم. شرقاً به طول 14/40 متر ديواريست به ديوار پالك 14148 فرعي. جنوباً در سه قسمت كه قسمت 

سوم شرقيست به طول هاي 7/10 متر و 1/45 متر و 3/40 متر پنجره و ديواريست به فضاي محوطه اشتراكي. غرباً به طول 12/65 متر ديواريست به ديوار پالك 14146 فرعي.
مشخصات منضمات ملك پاركينگ به مساحت 12/5 مترمربع با حدود اربعه: شماالً به طول 2/50 متر به محوطه اشتراكي پاركينگ ها. شرقًا به طول 5 متر به محوطه مذكور. 
جنوبًا به طول 2/5 متر به پاركينگ پالك 22129 فرعي. غربًا به طول 5 متر به محوطه مشاعي پاركينگ ها فاصل خط فرضي است. انباري قطعه به مساحت 2/94 مترمربع به 
حدود اربعه شماالً اول به طول 1/10 متر ديواريست به راه پله اشتراكي، دوم به طول 1/35 متر ديوار مشترك با انباري پالك 22137 فرعي. شرقًا به طول 1/20 متر ديواريست 
به پشــت بام. جنوبًا به طول 2/45 متر ديواريســت به پشت بام. غربًا به طول 1/20 متر درب و ديواريست به راه پله اشتراكي ذيل ثبت 52745 صفحه 115 دفتر 331 شماره 
سند چاپي 408623 سري ج سال 93 به نام آقاي بهروز ميرزائي صادر و تسليم شده است، طبق سند رهني شماره 109689 - 92/12/15 دفترخانه 2 همدان در رهن بانك 
ســينا شعبه همدان قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رســمي به مبلغ 4/000/000/000 ريال ارزيابي شده و پالك فوق در يك مجتمع 3/5 طبقه تك واحدي و فاقد آسانسور 
واقع شده داراي 2 اتاق خواب و هال و آشپزخانه و حمام و سرويس بهداشتي و داراي امتيازات آب و برق و گاز و از مصالح نسبتًا مرغوب در نازك كاري استفاده شده است 
و قدمت ســاختمان حدوداً 8 سال است كه برابر گزارش كارشناس منتخب در تصرف مالك مي باشــد. پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز يكشنبه مورخه 1397/09/18 در 
اداره اجراي اســناد رسمي همدان واقع در بلوار ســعيديه باال، نبش بلوار غني زاديان از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت 

پيشنهادي نقداً فروخته مي شود.
الزم به ذكر اســت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشــد و نيز 
بدهي هاي مالياتي و عوارض شــهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شــده يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد. ضمنًا چنانچه روز 

مزايده تعطيل رســمي گردذژد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 3083)
تاريخ انتشار: 1397/08/26

جالل حدادي ـ رئيس اداره اجراي اسناد رسمي همدان

ليگ برتر كبدى كشور در كبودراهنگ آغاز شد
 رئيس هيأت كبدى همدان گفت: مرحله مقدماتى ســيزدهمين دوره 

ليگ برتر كبدى مردان كشور به ميزبانى شهرستان كبودراهنگ آغاز شد.
محمــود كوثرى فــرد در گفت و گو بــا ايرنا اظهار داشــت: تيم 
هاى فتح كبودراهنگ همدان، الوار گرمســير انديمشــك، استقالل 
رامهرمز، پايا تردينگ آذربايجان غربى، رعد پدافند هوايى سيســتان 
و بلوچســتان، عقاب تالش، عقاب نيروى هوايــى چابهار، دهيارى 
محمدآباد گرگان، فارس، مازندران و اصفهان در ليگ برتر امســال 

دارند. حضور 
وى بيــان كرد: مرحله مقدماتى اين رقابت ها در 2 گروه پنج و 6 تيمى به 
صورت دوره ايى برگزار مى شــود و چهــار تيم برتر هر گروه به جدول 

اصلى ليگ برتر راه خواهند يافت.
كوثرى فرد خاطرنشــان كرد: مراســم قرعه كشــى و وزن كشى مرحله 
مقدماتى اين رقابت ها چهارشنبه شب گذشته در كبودراهنگ برگزار شد.
رئيــس هيأت كبدى همدان افزود: اين پيكارهــا تا 26 آبان ماه جارى در 
ســالن واليت كبودراهنگ برگزار مى شود و در نهايت چهار تيم برتر هر 

گروه به دور دوم صعود مى كنند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

پاسخ كونته به پيشنهاد سرمربيگرى
 رئال مادريد 

 آنتونيو كونته ســرمربى سابق چلســى كه در پايان فصل گذشته 
اخراج شد، مى گويد كه مى خواهد تا پايان فصل و تا ماه ژوئن منتظر 

بماند بلكه فرصت كارى جديدى به او پيشنهاد شود. 
به گزارش ايلنا، كونته 49 ســاله بعد از اخراج خولن لوپتگى پيشنهاد 
كار در رئال مادريد را از رييس اين باشــگاه دريافت كرد اما شروطى 
براى رفتن به ســانتياگو برنابئو مطرح كرد كه مورد موافقت فلورنتينو 
پرس قرار نگرفت. او از ابتداى تابســتان بيكار بوده اســت و به نظر 
مى رســد انتظارش براى پيدا كردن تيم جديــد تا ماه ژوئن ادامه پيدا 
خواهــد كرد بخصوص كــه رئال مادريد هم قــرارداد مربى موقتش 

سانتياگو سوالرى را قطعى كرده است.
كونته در گفت  و  گو با شــبكه اسكاى اسپورتس درباره شايعه رفتنش 
به رئال مادريد مستقيماً به دريافت پيشنهاد از اين باشگاه اشاره نكرد 
امــا اعتراف كرد كه چند باشــگاه طراز اول به او پيشــنهاد داده اند و 
ترجيــح مى دهد تا پايان فصل صبر كند. او گفــت: «رئال مادريد؟ با 
شــرايطى كه من مى بينم، بهتر اســت تا پايان فصل صبر كنم تا اينكه 
االن ســوار قطارى در حال حركت شوم. مى خواهم تا ژوئن صبر كنم 
و يك پروژه جديد را شــروع كنم. در سه ماه آينده ممكن است نظرم 
عوض شود و همه چيز را تكذيب كنم اما من هميشه به اين شكل به 

وضعيتم فكر كرده ام.»
كونته در پاســخ به اين سوال كه آيا حسرت مى خورد كه در سال هاى 
مربيگرى اش در يوونتوس نتوانســت با كريستيانو رونالدو كار كند و 
احتمــال دارد دوباره به اين تيم برگردد هم گفت: «نه، به چنين چيزى 

فكر نمى كنم.»

اعضاى تراكتورسازى همچنان 
ممنوع المصاحبه هستند

 مديران باشــگاه تراكتورسازى تبريز اعضاى كادر فنى و بازيكنان 
اين تيم را از انجام هرگونه مصاحبه منع كرده است.

بــه گزارش مهر، تيم فوتبال تراكتورســازى تبريز كه در ابتداى فصل 
حــارى رقابت هاى ليگ برتر فوتبال دچار تغيير و تحوالت مديريتى 
شــد و به بخش خصوصى واگذار گرديد با مربى فعلى خود توانسته 

است نتايج خوبى را در هفته هاى اخير بگيرد.
محمد تقوى پس از رفتن جان توشــاك ســكان هدايت سرخپوشان 
تبريــزى را بر عهده گرفت تا اين تيم بتواند روند صعودى خود را در 
ليگ برتر آغاز كند.با اين حال مسئوالن باشگاه تراكتورسازى تبريز كه 
در چند ماه ابتدايى بازى ها با انواع و اقســام حاشيه ها دست و پنجه 
نرم كردند همچنان تصميم دارند در ســكوت خبرى، امور مربوط به 

باشگاهدارى خود را پيش بگيرند.
مسئوالن باشگاه تراكتورســازى به اعضاى تيم فوتبال اعالم كرده اند 
هيچ كدام حق مصاحبه با رســانه هاى جمعى را ندارند و در صورت 
عدم هماهنگى با باشــگاه براى مصاحبه با اهالى رسانه با جريمه هاى 
سنگينى روبرو مى شوند.از اين رو كادر فنى و بازيكنان تراكتورسازى 

حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشده اند.

AFC كمك داور ويدئويى را در بازى هاى 
آسيا فراخواند

 با اعالم كميته داوران كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC)، فناورى 
كمك داور ويدئويى (VAR) در جام ملت هاى 2019 آســيا از بازى 

هاى حساس مرحله يك چهارم به بعد، مورد استفاده قرار مى گيرد.
به گزارش ايرنا، تارنماى رســمى اى اف ســى روز پنجشنبه نوشت: 
قاره آسيا در حال حاضر از حضور جمعى از بهترين داوران دنيا بهره 
مــى برد و حاال ايــن داوران كالس جهانى در قضاوت هاى خود در 
مراحــل يك چهارم، نيمه نهايى و همچنين فينال جام ملت ها كه اول 
فوريه سال آينده برگزار مى شود، از حمايت كمك داور ويدويى هم 

برخوردار خواهند شد.
با اين حساب، اين تورنمنت از 15 دى امسال آغاز مى شود و فناورى 
VAR در هفت بازى كه در ورزشــگاه هاى زايد اسپورتس سيتى و 
محمد بن زايــد ابوظبى، هزاع بن زايد العين و آل مكتوم دبى برگزار 

مى شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بــا همــكارى فدراســيون بيــن المللــى فوتبــال (فيفــا)، هيــأت بيــن 
ــتاز  ــدگان پيش ــن كنن ــن تامي ــاب) و همچني ــال (ايف ــى فوتب الملل
فنــاورى كمــك داور ويدئويــى، ايــن سيســتم يكــى ديگــر از تــازه 
واردهــاى يكــى از بزرگتريــن و بهتريــن دوره رقابــت هــاى جــام 
ملــت هــاى آســيا كــه 24 تيــم از گوشــه و كنــار قــاره كهــن را بــه 

ــود. ــده اســت، خواهــد ب ميهمانــى خــود فراخوان
«داتو ويندســور جان»، دبيركل AFC پس از برگزارى جلسه كميته 
داوران ايــن نهاد در كواالالمپور مالزى، اظهار داشــت: از فيفا، هيأت 
بين المللى فوتبال و كميته سازماندهى جام ملت ها كه با تالش ها و 
حمايت چشمگيرشــان موجب شدند تا استفاده از فناورى VAR در 

جام ملت هاى آسيا امكانپذير شود، سپاسگزاريم.
وى ادامــه داد: تصميم گنجاندن اين فنــاورى در رقابت ها، به 
تازگى يعنى در 26 ســپتامبر گرفته شــد و اين بدان معنا اســت 
كه حصــول اطمينان از نقــش آفرينــى آن از مرحله يك چهام 
نهايــى اين تورنمنــت به بعد، نيازمند تالش هاى بى شــاعبه و 

است. بوده  چشمگيرى 
وينســور افــزود: ايــن موضــوع كــه داوران آســيايى در جمــع بهترين 
هــاى جهــان هســتند، شانســى اســت كــه نصيــب مــا شــده اســت؛ 
ــورى  ــى جمه ــن الملل ــى» داور بي ــال «عليرضــا فغان ــوان مث ــه عن ب
اســالمى ايــران بــازى هــاى حساســى را هــم در مرحلــه گروهــى و 
هــم در يــك هشــتم جــام جهانــى 2018 روســيه ســوت زد و عالوه 
بــر ايــن، او ســابقه قضــاوت بــازى فينــال يكــى از دوره هــاى جــام 

جهانــى باشــگاه هــا را هــم در كارنامــه دارد.

شمشيربازان همدانى در مسابقات كشورى 
درخشيدند

 شمشيربازان اين استان در مسابقات قهرمانى كشور با كسب مدال 
هاى رنگارنگ خوش درخشيدند.

رئيس هيأت شمشــيربازى همدان گفت: در اين پيكارها و در بخش 
انفرادى اپه كه با حضور 66 شمشــيرباز از 19 استان كشور در تهران 
برگزار شد، سامان آزاديان شمشــيرباز مطرح استان به مقام قهرمانى 

دست يافت.
ناصر مرادى در گفت و گو با  ايرنا اظهار داشــت: همچنين در بخش 
تيمى فلوره كه با حضور يازده اســتان برگزار شد تيم همدان پس از 
اســتان هاى يزد و تهران به طور مشترك با استان اصفهان در جايگاه 

سوم قرار گرفت.
مرادى خاطرنشــان كرد: در بخش انفرادى اين رقابت ها نيز عليرضا 
سليمانى شمشيرباز خوب همدان به همراه شمشيرباز اصفهانى به طور 

مشترك سوم شد.

پرسپوليس هم كمك حال نشد
سهميه فوتبال ايران در فصل جديد ليگ 

قهرمانان آسيا مشخص شد 
 ســهميه فوتبال باشــگاهى ايران در ليگ قهرمانان 2019 آســيا 

مشخص شد.
كميته مسابقات ليگ قهرمانان آسيا تكليف سهيمه باشگاه هاى مختلف 

را براى حضور در فصل 2019 اين رقابت ها مشخص كرد.
به گــزارش  مهر، بنابر تصميمات اتخاذ شــده در اين كميته، فوتبال 
باشــگاهى ايران صاحب دو سهميه مســتقيم و دو سهميه در مرحله 

پلى آف شد.
در حاليكه مسئوالن فدراســيون فوتبال و سازمان ليگ اميدوار بودند 
به لطف موفقيت پرسپوليس در صعود به فينال ليگ قهرمانان، سهميه 
ايران 3+1 شــود اما اين اتفاق رخ نداد تا تنها تيم هاى پرسپوليس و 
اســتقالل تهران به ترتيب به عنوان قهرمــان ليگ برتر و جام حذفى 
بطور.مستقيم به اين مســابقات راه پيدا كنند. همچنين سايپا و ذوب 

آهن نيز به مرحله پلى آف راه يافتند.
 طبــق اعالم AFC ذوب آهن اصفهان ابتدا  12 فوريه به مصاف تيم 
برنده ديــدار الكويت كويت و الوحدت اردن مى رود و ســپس در 

صورت پيروزى 19 فوريه مقابل الغرافه قطر حاضر مى شود.
سايپا نيز ابتدا بايد با پنجاب هند در تهران بازى مى كند و در صورت 
پيروزى ميهمان الريان قطر خواهد بود. ديدار ســايپا با الريان هم در 

تاريخ 19 فوريه 2019 خواهد بود

مهدى ابراهيمى به مدال برنز رسيد
 فرنگى كار وزن 82كيلوگرم تيم اميد ايران با پيروزى در ديدار رده 
بندى رقابتهاى كشتى قهرمانى زير 23 سال جهان به مدال برنز رسيد.

بــه گزارش  مهر، مهدى ابراهيمى با پيروزى در ديدار  رده بندى وزن 
82 كيلوگرم كشــتى فرنگى قهرمانى زير 23 ســال جهان كه در شهر 

بخارست رومانى در جريان است به مدال برنز رسيد.
وى در اين ديدار احمد حسن احمد از مصر با نتيجه 5 بر 4 شكست 

داد و به مدال برنز دست يافت.
مهــدى ابراهيمى در دور اول بــا نتيجه 9 بر 4 داويد لوســونزى از 
مجارســتان را مغلوب كرد. وى در دور بعد نيز مقابل برهان آكبوداك 
دارنده مدال طالى زير 23 ســال جهان از تركيــه با نتيجه 2 بر 2 به 
پيروزى رسيد. ابراهيمى در ادامه مقابل نيكو اوجوج از رومانى با نتيجه 
8 بر صفر و ضربه فنى مغلوب شــد و با توجه به حضور اين كشتى 
گير در ديدار فينال وى به گروه بازنده ها رفت. ابراهيمى در اين گروه 
مقابل تورگوميان از ارمنســتان با نتيجه 2 بر يك پيروز شد و به ديدار 

رده بندى راه يافت.

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

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 97/1066  مــورخ 97/8/10 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي مطلبعلي توكلي صالح 
فرزند علي قنبر به شــماره شناسنامه 3198 صادره از اسدآباد در 
ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 165859/10 
مترمربع در قســمتى از پالك 38 اصلي روستاي دولت آباد واقع 
در اسدآباد واقع در اســدآباد اراضي روستاي دولت آباد خريداري 
از مالكان رســمي آقايان صادق كوثري و صفات اهللا مسعودي محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 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 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 528)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/11

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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 139360326006000991  مورخــه 97/7/30 
هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي ســهم الدين 
رضي آورزمان فرزند شمســعلي به شماره شناسنامه 3510 صادره از 
مالير ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 78958/54 
مترمربع قسمتي از پالك114 اصلى واقع در روستاي ديزيجان بخش 
سه مالير  خريداري از مالك رسمي شمسعلي رضي آورزمان محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و 
پس از اخذ رســيد، 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 647)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/11

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

 رئيس هيأت تيراندازى اســتان همدان از 
معرفى نفرات برتر مسابقات آزاد استانى خبر 

داد. 
به گزارش روابط عمومــى اداره كل ورزش 
و جوانان استان همدان، سيدناصر محمودى 
افزود: يك دوره مسابقه آزاد به ميزبانى هيأت 
تيرانــدازى اســتان با دعــوت از تيراندازان 

شهرستان هاى مختلف برگزار شد.
وى اظهار كرد: اين مســابقه در چهار راند و 
با حضور 50 تيرانداز در 6 بخش مختلف در 

سالن شهيد ضرابيان همدان برگزار شد.
وى با بيان اينكه حضور گســترده تيراندازان 
در اين مسابقات و استقبال باالى ورزشكاران 
نويــد ظهور نســلى درخشــان و همچنين 
روزهاى خــوب را براى تيراندازى اســتان 

مى دهد، ادامه داد: اين مســابقات در رشــته 
تفنگ و تپانچه بانوان در رده سنى بزرگسال، 
تفنگ و تپانچه آقايان در رده سنى بزرگسال، 
و تفنگ و تپانچه جوانان و نوجوانان برگزار 
شد. رئيس هيأت تيراندازى استان همدان با 
اشاره به نتايج اين مســابقات تصريح كرد: 
در تپانچه آقايان و در رده ســنى بزرگساالن 
مهدى موسوى، مهدى پورصالحى و مجيد 
بخشــى به ترتيب عناوين اول تا ســوم را 

كسب كردند.
محمودى تاكيد كرد:در تفنگ بزرگســاالن 
مردان امير فانى اول شــد، عليرضا احمدى 
بر سكوى دوم ايستاد و على گودرزى عنوان 

سومى را به خود اختصاص داد.
وى خاطرنشــان كرد: در تپانچه بانوان و در 

رده ســنى بزرگســاالن مينا قربانى قهرمان 
شــد، مينا بارانى روى ســكوى دوم ايستاد 
و معصومه خدابنده لو عنوان ســومى را مال 

خود كرد.
رئيس هيأت تيراندازى استان همدان عنوان 
كرد: ســمانه چايانى، فاطمــه چهاردولى و 
فرشــته قدرتى به ترتيب عناوين اول تا سوم 
رشته تفنگ بانوان در رده سنى بزرگساالن را 

تصاحب كردند.
محمــودى بيان كرد: در تفنــگ نوجوانان و 
جوانــان هم مبينا ايواز، مبينا رنجبران و محيا 
عبادى اول تا ســوم شــدند، ضمن اينكه در 
تپانچه اين رده سنى هم سپهر نيك فرجاد اول 
شد، سما جعفرى عنوان دوم را به دست آورد 

و زهرا زنگنه مقام سوم را كسب كرد.

مسى 
آدم فضايى است!

 بازيكن برزيلى بارسلونا به ستايش 
از ليونل مسى پرداخت و او را يك آدم 

فضايى توصيف كرد.
به گــزارش ايســنا ، مالكــوم خريد 
تابســتانى بارسلونا بود كه از بوردو به 
اين تيم پيوســت. اين بازيكن برزيلى 
كه رفته رفته بــه تركيب آبى انارى ها 
اضافه مى شــود به ســتايش از مسى 
پرداخت و گفت: مســى آدم فضايى 
اســت كه فوتبال بازى مى كند. او از 
جهان ديگرى است. مسى يك كاپيتان 

الهام گر در بارسلونا است.
او ادامه داد: من در كنار بازيكنى بازى 
مى كنم كه 5 بار توپ طال را به دست 
آورده و بــه عنوان بهتريــن بازيكن 
جهان انتخاب شــده اســت. احساس 
بســيار زيبايى دارم و طبيعى است كه 
سراســر انگيزه باشم. از نظر من مسى 
بهترين بازيكن جهان اســت. وقتى او 
توپ را در اختيار دارد اصال نمى توان 
حركاتش را پيش بينى كرد. مى خواهم 
از بــازى كردن در كنــار اين بازيكن 
بزرگ لــذت ببــرم و از او چيزهاى 

زيادى ياد بگيرم.

ديدار حريف ايران با 
ميزبان جام ملت هاى 

آسيا
 حريف ايــران در جام ملت هاى 
آســيا 2019 در ديدارى دوســتانه به 

مصاف امارات مى رود.
بــه گزارش ايســنا، تيم ملــى فوتبال 
ايران در جام ملت هاى آســيا 2019 
امارات با تيم هاى عراق، ويتنام و يمن 

همگروه است.
برگزارى  از  امارات  فوتبال  فدراسيون 
يك ديدار دوســتانه با يمن خبر داد. 
امارات ميزبان جام ملت هاى آسيا قرار 
بود كه با مصر ديدار دوســتانه اى را 
برگزار كند اما اين ديدار لغو شــود و 

ديدار با يمن جايگزين آن شد.
قرار اســت كه اين ديدار دوستانه در 
امــارات و در 20 نوامبر جارى برگزار 

شود.

مسابقات جودو يگان 
هاى ويژه كشور در 

همدان آغاز شد
 فرمانده يگان ويژه نيروى انتظامى 
دوره  چهارمين  گفت:  همدان  اســتان 
مسابقات جودو يگان هاى ويژه كشور 
روز پنجشنبه به ميزبانى شهرستان بهار 

از توابع اين استان آغاز شد.
محمد مراد حســن آبادى در گفت و 
گو با ايرنا اظهار داشت: در اين رقابت 
ها بيش از 150 ورزشــكار از اســتان 
هاى مختلف كشــور در قالب هشت 
وزن و برروى 2 تشك تاتامى در حال 

برگزارى است.
وى بيــان كــرد: 12 داور بين المللى 
عهده دار قضاوت اين دوره از رقابت 

ها هستند.
حســن آبادى افزود: ايــن پيكارها از 
سطح بســيار بااليى برخوردار است و 
قهرمانان ارزنده جهانى، آسيايى و بين 

المللى حضور دارند.
وى خاطرنشــان كــرد: جوايز ارزنده 
براى قهرمانان اين دوره از مســابقات 

در نظر گرفته شده است.
تهران ســال گذشــته عنوان قهرمانى 
جودو يــگان ويژه ناجا را به دســت 

آورده بود.

مربيان كشتى 
همدان عازم 
مسابقات جهانى 
شدند
 2 مربى مطرح اين استان براى هدايت 
تيم ملى اميدهاى كشورمان عازم مسابقات 

جهانى رومانى شدند.
دبير هيأت كشتى همدان گفت: مسعود 

مصطفــى جــوكار و عليرضــا رضايى 
منــش 2 تن از مربيان مطرح و باتجربه 
كشتى استان همدان عصر امروز همراه 
بــا تيم ملى كشــورمان، تهــران را به 

كردند. ترك  رومانى  بخارست  مقصد 
محمدحسين سلطانى اظهار داشت: تيم ملى 
كشتى آزاد اميد براى شركت در رقابت هاى 
قهرمانى زير 23 ســال جهان عصر امروز 

(چهارشنبه) راهى بخارست شد.
سلطانى خاطرنشان كرد: رقابت هاى كشتى 
آزاد با مسابقات اوزان 57،65،70،79 و 97 

كيلوگرم در روز جمعه 25 آبان ماه جارى 
آغاز و رقابت هاى وزن هاى 61، 74، 86 
، 92 و 125 كيلوگرم در روز شنبه 26 آبان 

ماه برگزار مى شود.
دبير هيأت كشــتى همدان افزود: اســتان 
همــدان پــس از ماه ها صاحب كرســى 
مربيگرى در تيم ملى كشــتى كشور شده 

است.
هم اكنون هشــت هزار كشتى گير و بيش 
از يكصد مربى در رده هاى سنى مختلف 

همدان فعاليت دارند.

  كارشناس نظارت بر فرآورده هاى طبيعى، 
ســنتى و مكمل معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان گفت: مصرف مكمل 
ورزشكاران  ســالمت  قاچاق  ورزشى  هاى 
را تهديــد مى كند بنابراين برخورد با عرضه 

كنندگان متخلف در دستور كار است.
نــگار مهرى در گفت و گو بــا ايرنا با بيان 
اينكه تنها داروخانه ها مجاز به عرضه مكمل 
هاى ورزشــى هســتند اضافه كرد: برخى 
مواقع شــاهد عرضه اينگونه مواد در مكان 
هايى به جز داروخانه ها از جمله باشــگاه 

هاى ورزشى و مغازه ها هستيم.
كارشــناس نظارت بر فرآورده هاى طبيعى، 

ســنتى و مكمل معاونت غذا و دارو همدان 
ادامه داد: عرضه مكمل هاى ورزشى در اين 
اماكن ممنــوع بوده و حتى عرضه و فروش 
مكمل هاى داراى برچسب اصالت در خارج 

از داروخانه تخلف محسوب مى شود.
مهرى گفت: بازرســان در صورت مواجهه 
با افراد متخلــف ابتدا مكمل ها و داروهاى 
قاچاق را ضبط كرده سپس براى فرد خاطى 

پرونده قضايى تشكيل مى شود.
وى توصيه كرد: ورزشــكاران براى خريد 
مكمــل و دارو بايد ابتدا به مشــاوره تغذيه 
مراجعه كرده سپس داروى تجويز شده را از 
نظارت  كنند.كارشناس  خريدارى  داروخانه 

بر فــرآورده هاى طبيعى، ســنتى و مكمل 
معاونت غــذا و دارو همــدان گفت: افراد 
هيچگاه بدون دريافت مشــاوره و مشورت 
از پزشكان يا داروسازان متخصص اقدام به 
مصرف خودســرانه دارو نكنند.مهرى بيان 
كرد: مصــرف مكمل هاى ورزشــى بدون 
تجويز پزشك داروساز و متخصص تغذيه 
عوارض جبران ناپذيرى براى سالمت فرد 
به دنبال دارد.وى با عنوان اينكه بيشتر مكمل 
هاى ورزشــى آلوده به «كورتون» هســتند 
گفت: مصرف اين قبيل داروها در بلند مدت 
زمينه ســاز بروز مشكالت قلبى و عروقى، 

ديابت و بيمارى هاى قندى مى شود.

مسابقه تيراندازى
براى معرفى قهرمانان استان

مكمل هاى ورزشى قاچاق سالمت ورزشكاران 
را تهديد مى كند



مريم مقدم »
 مســئوالن و كارشناســان مى گويند: با 
حمايت هاى صورت گرفته از جانب ســازمان 
جهانى گردشــگرى، تصوير مثبتى از ايران و 
سفر به ايران در سطح جهانى شكل مى گيرد و 
به اين ترتيب ايران هراسى موجود در رسانه ها 
نرخ  ميگويند  شد.مســئوالن  خواهــد  بى اثر 
بيكارى در استان همدان در تابستان 97 به رقم 
5/ 6 درصد رســيده كه پايين ترين مقدار بين 
استان هاى كشور است. اين در حالى است كه 
نرخ بيكارى در يكى ديگر از استان هاى كشور 
و در باالترين مقــدار خود 4/ 16درصد بوده 
و بدون شــك اگرخوشبينانه ببينيم بخش قابل 
توجهى از كم شدن بيكارى در استان ماحصل 
توسعه عرصه هاى ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى بوده است اين به آن معناست كه 
گردشگرى پيچ و مهره اشتغال را سفت ميكند .
در شرايطى كه دور جديد تحريم هاى يكجانبه 
آمريكا عليه ايران آغاز شــده است، دبيركل 
در  شركت  با  گردشــگرى  جهانى  ســازمان 
چهلمين نشست عمومى اعضاى سازمان جهانى 
گردشگرى در همدان، حمايت نهاد متبوع خود 
از ايران را براى توســعه صنعت گردشگرى 
كشــور اعالم كرد. همزمان بــا برگزارى اين 
اجالس، تعداد بسيارى از ميهمانان خارجى از 
كشورهاى مختلف وارد ايران شده اند؛ اتفاقى 
كه به باور زوراب پولوليكاشــويلى به معناى 

دعوت از مردم دنيا براى سفر به ايران است.
پولوليكاشويلى در حاشيه افتتاحيه اين اجالس 
جهانى، ضمن اظهار اطالع نسبت به مشكالتى 
كه اقتصاد ايران هم اكنون و بر اثر سياست هاى 
اياالت متحده آمريكا با آنها دســت به گربيان 
است، بر آمادگى نهاد متبوع خود براى كمك 
به ايران به عنوان عضوى قديمى در ســازمان 
جهانى گردشــگرى تاكيد كرد و يادآور شد 
كه گاهى سخت شدن شــرايط به قدرتمندتر 
شدن مى انجامد. او همچنين اعالم كرد: «ما به 
ايران ســفر كرده ايم تا اين كشور را به عنوان 
يك مقصد گردشگرى مطمئن و آرام در جهان 
تبليغ و با كمك به توســعه گردشــگرى در 
ايران، اين كشــور را در مواجهه با مشكالت 
UNWTO خــود قدرتمند كنيــم.» دبيركل
تاكيد كرد: «حضور مــا در ايران به اين معنا 
اســت كه ما از مردم جهان براى سفر به اين 
كشور دعوت مى كنيم و با تشويق گردشگران 
به بازديد از جاذبه هاى توريستى ايران، تالش 
مى كنيم بر تعداد گردشــگران ورودى به اين 
كشور بيفزاييم. اميدوارم اين مشاركت و تعامل 
استمرار داشــته باشد و شاهد شكل گيرى يك 
فضاى رقابتى پويا در صنعت گردشگرى ايران 

باشيم.»
 تاكيــد دبيــركل بر اهميــت بخش 

خصوصى
در نشســت عمومــى اعضــاى وابســته ســازمان 
ــران را  ــويلى اي ــگرى، پولوليكاش ــى گردش جهان
عضــوى فعــال در ســازمان جهانــى گردشــگرى 
ــى  ــش خصوص ــژه بخ ــش وي ــه نق ــوان و ب عن
كشــور در شــكل گيرى ايــن حضــور فعــال 
ــه  ــوان ب ــران را مى ت ــت: «اي ــرد و گف ــاره ك اش
لحــاظ برخــوردارى از جاذبه هــاى گردشــگرى، 
يكــى از غنى تريــن كشــورهاى جهــان دانســت. 
در ايــن كشــور از گذشــته مقاصــد گردشــگرى 
جــذاب بســيارى وجــود داشــته و در ايــن ميــان، 
ــاب  ــور به حس ــدى نوظه ــبتا مقص ــدان نس هم

مى آيــد.» وى اقــدام ايــران بــراى برگــزارى 
نشســت عمومــى اعضــاى ســازمان جهانــى 
ــى هوشــمندانه  گردشــگرى در همــدان را اقدام
افــزود:  و  كــرد  ارزيابــى  تحســين برانگيز  و 
پايتخــت  به عنــوان  ســال جارى  در  «همــدان 
گردشــگرى كشــورهاى آســيايى برگزيــده شــده 
و شــهرى اســت كــه از جاذبه هــاى گردشــگرى 
ــذب  ــه ج ــترده اى در زمين ــاى گس و ظرفيت ه
انتخــاب  بــا  اســت.  برخــوردار  توريســت 
ــى  ــزارى نشســت عموم ــراى برگ ــهر ب ــن ش اي
ســازمان جهانــى گردشــگرى از طــرف ايــران و 
بــا حضــور مقامــات گردشــگرى ديگر كشــورها 
ــاى  ــا و جاذبه ه ــون زيبايى ه ــهر، اكن ــن ش در اي

ايــن شــهر تبليــغ مى شــود و مــن 
بــه آينــده گردشــگرى در همدان 
بســيار خوشــبين هســتم.» دبيركل 
گردشــگرى  جهانــى  ســازمان 
«مديريــت  كــرد:  تصريــح 
ــران در ســال هاى  گردشــگرى اي
گذشــته  از  حرفه اى تــر  اخيــر 
ــده  ــق ش ــد و موف ــل مى كن عم
ــن  ــه باالتري ــن حــوزه را ب ــا اي ت
ــدوارم  ــرد. امي ســطوح دولتــى بب
ــق  ــت موف ــن نشس ــان اي در پاي
بــه تفاهــم و تعامــل بــا ايــران و 
خصوصــا شــركت هاى بخــش 
ــويم  ــور ش ــن كش خصوصــى اي
ــا در توســعه  ــه م ــز ب ــا آنهــا ني ت
گردشــگرى در جهــان كمــك 

ــد.» كنن
 چاره رهايى از اقتصاد نفتى

در حاشــيه اين مراســم، دبيركل سازمان جهانى 
گردشگرى در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام  
از لزوم توجه كشــورهاى وابسته به فروش نفت 
به حوزه گردشگرى ســخن گفت و تاكيد كرد: 
«در شــرايطى كه بحران هــاى مختلف جهانى و 
از جمله مســاله تحريم ها همواره تهديدى براى 
اقتصادهاى نفتى محسوب مى شوند، اين كشورها 
مى توانند با توســعه صنعت گردشــگرى خود 
اقتصاد خود را نجات دهند و در برابر نوســانات 
خارجى مقاوم سازند.» پولوليكاشويلى ادامه داد: 
«ايران نيز از جمله كشــورهايى اســت كه براى 
رهايى از وابســتگى به فروش نفت و با توجه به 
ظرفيت بى نظيرى كه در حوزه گردشگرى دارد، 
بايد بر صنعت توريســم خود تمركز كند. ايران 

توانايى آن را دارد كه تبديل به يكى از قطب هاى 
گردشــگرى در منطقه خود شــود امــا رقبايى 
جــدى در اين زمينه دارد. عالوه بر كشــورهاى 
فعالى همچــون تركيه و امــارات متحده عربى 
در خاورميانه، عربســتان ســعودى نيز به عنوان 
موردى مشابه ايران كه سال ها اقتصادى وابسته به 
فروش نفت داشــته، اكنون به توسعه گردشگرى 
در مرزهاى خود مى انديشند و ايران براى حفظ 
بازار خــود در برابر چنين رقبايــى بايد هرچه 
زودتر طرح توسعه گسترده صنعت توريسم خود 

را كليد بزند.»
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا «سازمان جهانى 
گردشــگرى» قدرت اجرايى براى مقابله و بى اثر 
يكجانبه  تحريم هــاى  كردن 
آمريــكا عليه ايران در حوزه 
گردشــگرى را دارد يا خير، 
«واقعيت  كرد:  خاطرنشــان 
اين اســت كه اياالت متحده 
آمريكا عضو رسمى سازمان 
نيست  گردشــگرى  جهانى 
و ايــن ســازمان نمى تواند 
مســتقيما بر تصميمات اين 
كشــور تاثير بگذارد. با اين 
حال و از آن جــا كه ما يك 
آژانس وابســته به ســازمان 
و  مى شويم  محســوب  ملل 
كشورها  در  اشــتغال  ايجاد 
براى  ارزش  و  وظيفــه  يك 
ما محســوب مى شود، تمام 
تالش خود را انجام خواهيم 
داد تا موضــوع تحريم هاى آمريكا عليه ايران در 
حوزه گردشگرى رقيق شود و اطمينان داريم كه 
اين مســاله بدون شك در درازمدت حل خواهد 
شــد. ايران يكــى از اعضاى فعال و ارزشــمند 
ســازمان جهانى گردشگرى اســت و اگر بدانم 
مذاكرات من در جايى كمك به حل اين مشكل 
كند، قطعا تالشم را خواهم كرد.» پولوليكاشويلى 
همچنين درباره موضوع ويزا نيز گفت: «مشــكل 
ويزا يكى از قديمى ترين و اساسى ترين مشكالت 
سفر در جهان است و اكنون نيز كشورها به دليل 
برخى مالحظات امنيتى سياســت هايى در جهت 
صدور ويــزا اتخاذ كرده اند. هــدف ما لغو ويزا 
در سراسر جهان اســت و ما در سازمان جهانى 
گردشگرى تمام تالش خود را انجام مى دهيم تا 

اين معضل ديرينه سفر حل شود.»

در ادامه اين نشست خبرى، رئيس سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ضمن بى نظير 
توصيف كردن فرصت پيش آمده براى گردشگرى 
كشور از رهگذر ميزبانى نشست عمومى سازمان 
جهانى گردشــگرى و حضور دبيــركل اين نهاد 
بين المللــى در ايــران اظهــار كرد: «به واســطه 
برگزارى اين نشســت در كشــور، چندين روز 
اســت كه نام ايران در صدر اخبار گردشــگرى 
جهان قرار دارد.» على اصغر مونسان، وعده رئيس 
سازمان جهانى گردشگرى مبنى بر تشكيل شاخه 
صنايع دستى ذيل نهاد سازمان جهانى گردشگرى 
و قرار دادن دفتر مركزى آن در ايران را مهم ترين 
دستاورد سفر پولوليكاشويلى عنوان كرد و افزود: 
«همچنين مقرر شد كه سازمان جهانى گردشگرى 
در تدوين ســند جامع گردشــگرى كشــور به 
دولت مشــاوره هاى ويژه بدهد.» وى با توصيف 
گردشــگرى به عنوان حوزه اى فرابخشــى، عدم 
محاسبه سهم مستقيم و غيرمستقيم گردشگرى در 
اقتصاد كشــور را مشكل مهمى دانست و تصريح 
كرد: «انجام چنين حســابى پيچيده اســت و نياز 
به تجربه دارد. مدت هاســت كه با بانك مركزى 
و مركــز آمار ايران در تعامــل بوده ايم تا بتوانيم 
حساب اقمارى گردشگرى را در كشور راه اندازى 
كنيــم و اكنــون نيز دبيــركل ســازمان جهانى 
گردشگرى وعده داده است تا جهت تحقق هرچه 
سريع تر اين موضوع در كشور، مشاوران مجرب 

اين سازمان به كمك ايران بيايند.»
بــه بــاور كارشناســان اكنون كه بــا اعمال 
فشــارهاى اقتصــادى بــر ايــران از جانب 
اياالت متحــده، فروش نفت كشــور به عنوان 
مهم تريــن منبــع درآمــد ارزى بــا ابهاماتى 
مواجه شــده، دولت بايد با بال و پر دادن به 
براى  الزم  زمينه  گردشگرى،  فرابخشى  حوزه 
درآمــد ارزى در اين صنعــت نوين و به روز 
را كليــد بزند؛ حوزه اى كه هرچنــد بى تاثير 
از تحريم ها نيســت، امــا در قبال آن انعطاف 
خوبى مى توانــد به خرج دهد. اكنــون نيز با 
همدان  در  بين المللى  رويــداد  چند  برگزارى 
و ســفر دبيركل سازمان جهانى گردشگرى به 
كشور، فرصت مناســبى پيش آمده كه دولت 
مى توانــد بــا بهره گيرى هوشــمندانه از آن، 
آثار روانى منفــى تحريم ها را خنثى كند و با 
اســتفاده از اهرم ارزانى ســفر به ايران زمينه 
رشــد ورود گردشــگر خارجى به كشور را 

سازد. فراهم 
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■ حديث:
امام علي(ع):

برترين عبادت، چيره آمدن بر عادت است.
غررالحكم، حديث 2873

چالش هاى سفر بدون اينترنت
 تحقيقــات صــورت گرفته ازســوى آزمايشــگاه كاسپرســكاى 
روســيه مشــخص كرد از هر پنج نفر، يك نفر پس از از دســت دادن 
ارتباطات اينترنتى خود در ســفر دچار مشكل شده است. يكى از اين 
مشكالت، مسموميت غذايى بود. به گزارش ايسنا، حدود 85 درصد از 
شركت كنندگان نيز اظهار كردند كه اگر اينترنت آنها در مكان هايى كه با 
آن آشنا نبودند قطع مى شد، احساس ناامنى مى كردند و 38 درصد اين 
افراد گفتند يكى از موارد نگرانى از عدم دسترسى به اينترنت طى سفر، 
امنيت است. ديميترى آلشكين، يكى از محققان اين تحقيق، نيز در اين 
باره اظهار كرد: «استفاده از اينترنت هميشه بد نيست و مسافران با كمك 
اينترنت به راحتى مى توانند در كشورهاى ديگر هتل، رستوران و مسير 
مورد نظر خود را بيابند. اما بايد از نبود دسترســى به اينترنت طى سفر 
نيز آگاه باشند و اگر به اينترنت وابسته هستند پيش از ترك كشور خود 

اقدامات احتياطى الزم را اتخاذ كنند.»

انقراض آژانس هاى بدون نوآورى
   بــه گفته يك اســتاد 
ســوئيس،  دانشــگاه 
در  گردشــگرى  توســعه 
گــرو توزيــع اطالعات و 
نوين  فناورى  از  اســتفاده 
در  به طورى كــه  اســت؛ 
جهان،  كشــورهاى  برخى 
آژانس هــاى گردشــگرى 
بــه علــت عــدم توانايى 
در اســتفاده از فنــاورى و 

نوآورى متوقف شده اند.
 پروفسور لورنزو كانتونى كه در پنل بررسى توانمندى هاى گردشگرى 
فرهنگى در اجالس جهانى گردشگرى همدان سخن مى گفت، با اشاره 
به وجود امكانات و فناورى همچون تلفن هاى هوشــمند و رســانه ها 
در نوآورى گردشــگرى تاكيد كرد: «سازمان جهانى گردشگرى بازوى 
انتقال داده هاى نوآورى و فناورى گردشــگرى است.» وى با بيان اينكه 
در نقشه راه گردشــگرى 5 بخش اصلى وجود دارد و نقش رسانه هاى 
اجتماعى در اين حوزه بسيار مهم اســت، افزود: «تكنولوژى مى تواند 
كمك شايانى در سفر به ما داشــته باشد. ساالنه 3 ميليارد گردشگر از 
مرزهاى ملى جابه جا مى شــوند و توزيع اطالعات در رشــد گردشگر 
تاثيرگذار است.» كانتونى با تاكيد بر اينكه به دنبال اين هستيم اقداماتى 
انجام شــود تا تجربه سفر براى گردشگر لذت بخش باشد، خاطرنشان 

كرد: «با تبادل افكار مى توان راهى نو را در گردشگرى ايجاد كرد.»
وى با اشــاره به نقش ميراث فرهنگى يك منطقه در جذب گردشگر و 
با بيان اينكه ايجاد نوآورى و اســتفاده از تكنولوژى به توسعه اقتصادى 
منطقــه كمك مى كند، اظهار كرد: «حتــى محلى ها هم مى توانند از اين 
رهگذر منتفع شــوند؛ به طورى كه غذاهاى محلى يكــى از زمينه هاى 
افزايش توريســم در يك منطقه اســت.» اين استاد دانشگاه سوئيس با 
بيان اينكه استفاده از تجربيات گردشگرى در راستاى توسعه آن اثرگذار 
است، خاطرنشان كرد: «اســتفاده از گردشگرى ديجيتال يكى از موارد 
است كه يونسكو نيز از آن براى ميراث ناملموس استفاده كرده است.» 
وى به جوامع بومى و استفاده از فناورى و نوآورى در اين جوامع اشاره 
كرد و يادآور شــد: «سازمان هاى محلى و گردشگرى در جوامع محلى 
توسط زنان اداره مى شوند كه با استفاده از فناورى توانستند جوامع خود 
را متحول كنند.» كانتونى در پايان ســخنان خود با تاكيد بر اينكه هدف 
ايجاد ارتباط بين مناطق باستانى است، گفت: «يادگيرى مجازى به كمك 
منابع، مى تواند يادگيرى ها را در بســتر فضاى مجازى گسترش دهد و 

هدف ايجاد فرصت هاى مطلوب براى آموزش است.»

هفته كتاب با 210 برنامه در 
مراكز كانون هاى پرورشى فكرى 

استان برگزارمى شود
 كتاب گنجينه اي اســت كه شناخت و استفاده از 
آن موفقيت را براي انســان بــه ارمغان مي آورد و ما 
با اجراي 210 عنوان برنامه، در نظر داريم مشــوقى 
باشيم براى كتابخوانى دنش آموزان و اعضاى كانون 

پرورشى فكرى .
هفته كتاب فرصتي اســت تا از اين دوســت ديرينه 
انسان و اين علم بي پايان بيشتر ياد شود و كساني كه 
در عرصه كتاب و مطالعه دل مي سوزانند و از خواند 
كتاب لذت مي برند، مجالي پيدا  كنندتا فرهنگ بسيار 
ارزشــمند كتابخواني را نهادينه كنندو لذت مطالعه 

كتاب را به ديگران  بفهمانند .
مديركل كانون پــرورش فكري كودكان و نوجوانان 
اســتان در جشــن هفته كتاب كه با حضور اعضاي 
كانون و ديگر دانش آموزان در ســينما كانون برگزار 
بود، كتاب را گنجينه اي دانست كه شناخت و استفاده 
از آن باعث موفقيت هاي بزرگي در زندگي انســان 

مي شود. 
سيد محمدرضا جوادي از اعضاي كانون دانش آموزان 
خواست در طول ســال فرصت مطالعه را از دست 
ندهنــد وگذري هم به قصه گويــي هنرمندان موفق 
استان داشت كه در جشنواره كشوري حايز رتبه هاي 

خوبي شده اند .
در ضمــن هفته كتاب 210 عنوان برنامه توســط 
كانون پرورش فكري در مراكز كانون و مكان هاي 
عمومي شهرســتان ها برگزار مي شود كه از جمله 
مهمترين آنها بخش توســعه كتابخواني، مســابقه 
نقاشــي با عنوان «مطالعه تا پــرواز»، مهربان ترين 
كتــاب، من و مــادرم كتاب مي خوانيم، ســاخت 
كتاب هاي بشــقابي، آشــتي با كتاب، نشست هاي 
علمــي و تخصصــي، نقد كتــاب، آييــن تقدير 
از كتابــداران و مريبــان پرتــالش كــه در حوزه 
كتابخواني، فعاليت هــاي كتاب محور و نقد كتاب 
انجام داده اند،از جمله برنامه هاى كانون پرورشى 

فكرى كودكان ونو جوانان استان همدان است .

سهم1/52درصدى ايران از فناورى 
دراقتصاد

وزارت  برنامه ريزى  معاونت  اقتصادى  بررسى هاى  دفتر  مديركل    
ارتباطات با ارائه گزارش حساب هاى ICT از بازار اقتصاد ايران، گفت: در 
سال 91 سهم ارزش افزوده فناورى اطالعات و ارتباطات 1.41 درصد از كل 
اقتصاد بود كه در سال 95 اين رقم به 1.52 درصد افزايش يافت.به گزارش 
 ICT باشگاه خبرنگاران ، نيلوفر مراد حاصل در جلسه ارائه حساب هاى
در اقتصاد ايران كه به صورت ويدئو كنفرانس با مديران كل ارتباطات و 
فناورى اطالعات استان هاى سراسر كشور برگزار شد با اشاره به اجراى طرح 
حساب هاى ICT در سال 95 اظهار كرد: در حاليكه تا قبل از سال 92 از 
وضعيت اين بازار در كشور گزارشى وجود نداشت، براى نخستين بار در سال 

92 با آمارهاى سال 91 گزارشى از وضعيت بازار ICT در كشور تهيه شد.

خورشيد چينى هم ساخته شد
  محققان چينى يك خورشــيد مصنوعى ســاخته اند كه دماى آن 
به 100 ميليون درجه ســانتيگراد مى رسد و مى تواند هيدروژن را به 

انرژى تجديدپذير ارزان تبديل كند.
به گزارش مهر ، چين يك خورشيد مصنوعى ساخته كه دماى آن به 6 
برابر هسته خورشيد مى شود.اين دستگاه در حقيقت يك راكتور است 
كه فرايند خورشــيد را تقليد مى كند و بخشى از پروژه اى است كه 

هيدروژن را به انرژى تجديدپذير و كم هزينه تبديل مى كند.
دماى خورشــيد مصنوعى براى نخســتين بار در هفته جارى به 100 
ميليون درجه سانتيگراد (180 ميليون درجه فارنهايت) رسيد كه نقطه 
عطفى در اين پروژه است. دانشمندان معتقدند همجوشى هسته اى در 

اين دما اتفاق مى افتد.

ساخت پروتز هاى كامال ايرانى
 يكى از شركت هاى دانش بنيان موفق به ساخت پروتز هاى جديد 
براى رفع نقص جمجمه و صورت با قيمتى ارزان تر از نمونه خارجى 

شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ اين شركت دانش بنيان به كمك 
فناورى هاى پيشــرفته پردازش تصاوير و تجربه مدلســازى توانسته 
است پروتزهايى را براى رفع نواقص جمجمه ،صورت و فك بسازد.

اين پروتز هاى جديد براى رفع نواقص اســتخوانى در نقاط مختلف 
بدن به كار گرفته مى شــوند و سبب كمك به بسيارى از بيماران شده 
اند همچنين پروتز هاى جديد دانش بنيانى كه با بهره گيرى از پرينتر 

سه بعدى ساخته شده اند بسيار مستحكم و سبك هستند.

حذف مزاحمت باد در كاله كاسكت هاى جديد 
موتورسوارى

  يك شــركت نروژى موفق به توليد كاله كاســكتى پيشرفته براى 
موتورســوارى شده كه ســروصداى مزاحم باد را حذف مى كند و بر 
آرامش موتورســوار مى افزايد.به گزارش مهــر ، يكى از چالش هاى 
اساســى براى موتورســواران، مزاحمت ناشــى از وزش باد است كه 
ســروصداى آن در سرعت باال از مرز 110 دسى بل نيز مى گذرد. اين 
ســروصداى زياد باعث مى شود موتورســوار به درستى نتواند برخى 
اصوات هشــداردهنده محيط اطراف مانند صداى بوق ديگر خودروها 
را بشنود و با خطرات جدى مواجه شود.از همين رو چند محقق نروژى 
با همكارى يكديگر كالهخود جديدى را براى موتورسوارى ابداع كرده 

اند كه مجهز به فناورى تازه اى براى حذف صداى مزاحم باد است.

بازدم فضانوردان به هواى قابل تنفس 
تبديل مى شود

  به تازگى سيستمى ابداع شده كه بازدم فضانوردان را به هواى قابل 
تنفس تبديل مى كند. اين سيســتم مى تواند تا 50 درصد دى اكسيد 

كربن در بازدم فضانوردان را بازيافت كند.
به گزارش مهر ، ســازمان فضايى اروپا به تازگى سيســتمى ساخته 
اســت كه مى تواند با بازيافت تنفس فضانوردان، اكســيژن تهيه كند.

اين دستگاه اكنون در ايستگاه فضايى بين المللى نصب شده است.
دســتگاه مذكور نيمى از دى اكســيد كربنى كه در بازدم فضانوردان 
خارج مى شــود را بازيافت و به اكســيژن تبديل مى كند. دانشمندان 
ايــن اختراع را گامى مهم براى انجام ماموريت ســفر به ماه و اعماق 

فضا اعالم كرده اند.

سينـما

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

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

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

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

همــدان در ســال جارى 
پايتخــت  به عنــوان 
كشورهاى  گردشــگرى 
شده  برگزيده  آســيايى 
و شــهرى اســت كه از 
جاذبه هاى گردشــگرى و 
ظرفيت هاى گســترده اى 
توريست  جذب  زمينه  در 

برخوردار است

6 ميليون گردشگر خارجى 
امسال به ايران سفر كردند

 انتخاب همدان به عنوان پايتخت گردشگرى آسيا 
به علت، ظرفيت منحصر به فرد ايران 

معاون توســعه مديريت سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى گفــت: 6 ميليون 
گردشــگر خارجى در نيمه نخســت امســال به 
كشــور ايران ســفر كردند. «محمــد خياطيان» 
افزود: شــمار گردشــگران خارجى ايران امسال 
در مقايســه بــا مدت مشــابه قبــل 51 درصد 
رشــد داشــته دارد.  وى اظهار داشــت: عمده 
گردشــگران خارجى ايران امسال از كشورهاى 
اروپايى، كشــورهاى حاشيه خليج فارس و آسيا 
بــراى ديدن آثــار تاريخى و مناطــق طبيعى به 
ايران ســفر كردند. وى اظهار داشت: همدان به 
عنوان پايتخت گردشــگرى آسيا انتخاب شده كه 
اين مهم به علــت، ظرفيت منحصر به فرد ايران 

است. بوده  آسيايى  كشورهاى  بين  در 
خياطيان بيان كرد: ســهم درآمــد ارزى حاصل از 
ورود هــر گردشــگر خارجى به ايران براســاس 
تعريــف ســازمان گردشــگرى جهان بــراى هر 
گردشــگر يكهزار و 340 دالر مشــخص شــده 
اســت. معاون توســعه مديريت ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى گفت: ورود 
هر گردشــگر خارجى به كشور ارزآورى ، رونق 
اقتصادى و اشــتغالزايى را در پــى دارد و تمامى 
تــالش بر اين اســت كه از اين فرصت اســتفاده 
حداكثرى شــود. خياطيان افزود: ســازمان ميراث 
فرهنگى با توسعه صنعت گردشگرى به عنوان بعد 
از برجام كوشــيده سرآغاز حركت نوين و موثرى 
در توسعه صنعت گردشگرى و فرصت سازى در 

اين راستا باشد. 

نسخه سازمان جهانى گردشگرى براى ايران 

 هرچه زودترتوسعه گسترده صنعت توريسم 
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