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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

همدان در دوازدهمين رويداد گردشگرى 

چند توصيه ديجيتالى براى شركت  
در نمايشگاه گردشگرى تهران

تقديـر و تشـكر
 جنـاب آقــاي

 مهندس مهدى مجيدى 
 مديرعامل سازمان هميارى شهردارى هاى استان همدان

  انتخــاب شايســته جنابعالــى كــه بيانگــر 
تعهد،كارآمدى،لياقت وشايستگى هاى برجسته شما 
را دارد تبريك عرض نموده.اميدواريم درراســتاى 
تحقق اهداف ارزشــمند نظــام مقدس جمهورى 
اسالمى وخدمت به شهروندان فهيم همدان همواره 

موفق ومويدباشيد.
ر و هيم هرو ب و ى

موفق ومويدباشيد.

هيأت مديره مركز كارشناسان رسمى 
دادگسترى استان همدان

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

حضور گسترده مردم همدان در جشن چهل سالگى انقالب

پرشكوه ترين حضور براى ثبت درتاريخ
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وزيرعلوم در آئين افتتاح دانشگاه تك جنسيتى نهاوند:

ايران در رتبه 16 
توليد علم دنيا

■ استاندارهمدان: براى نهاوند دنبال پروژه هاى ملى هستيم
 يكشــنبه گذشــته نهاونــد بــه واســطه افتتــاح چنــد 
پــروژه آموزشــى بهداشــتى و راه  ميزبــان وزيــر علــوم 
ــر  ــدان بود.وزي ــتاندار هم ــاورى و اس ــات و فن تحقيق
علــوم ابتــدا با همراهى اســتاندار و مســئوالن شهرســتان 
بــه اداى احتــرام يــه مقــام شــامخ شــهداى شهرســتان و 

ــزار شــهدا رفت.اســتاندار همــدان  ــوذر در گل گــروه اب
ــدار  ــه دي ــد ب ــول حضــورش در نهاون ــم معم ــه رس ب
ــن  ــته در حي ــه گذش ــه هفت ــتان ك ــه شهرس ــام جمع ام
ــه رانندگــى شــده  ــه همــدان دچــار حادث ماموريــت ب

ــود، رفــت و جويــاى ســالمتى وى شــد. ب

 حقوق كاركنان تا 20 اسفند پرداخت 
مى شود تا در پايان سال مشكلى از اين 

بابت نداشته باشيم.
معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان 
برنامــه و بودجه كشــور گفت: با وزير 
امور اقتصــادى و دارايى و خزانه دارى 
هماهنگى هاى الزم انجام شده تا عيدى 
كاركنــان طى روزهــاى اخير پرداخت 
شــود كه بخشــى از اين مبالغ ديروز 
پرداخت شــد و با درخواســت وزرا و 
درخواســت وجه از خزانه طى امروز و 
فردا اين پرداختى ها ادامه خواهد داشت.

به گــزارش ايســنا، محمدباقر نوبخت 
درباره پرداخت يارانه طى دو ماه پايانى 
ســال خاطرنشــان كرد: تالش مى كنيم 
26 بهمــن و در همين بــازه زمانى در 
اســفندماه نيز يارانه ها را پرداخت كنيم 
تا يك انســجام كاملى به پرداختى هاى 

پايان سال داده باشيم.
رئيــس ســازمان برنامــه و بودجه به 
راهپيمايى 22 بهمن و حضور گســترده 
آحاد مــردم در اين حركت خروشــان 
اشــاره كرد و گفت: ملت ايران در 22

بهمن به پاس مجاهدت هاى انجام شده 
بار ديگر در صحنه تجديد بيعت با نظام، 
انقالب، امام و شــهدا حاضر شده و از 
كيان اين نظام و كشور صيانت مى كنند.
نوبخت به خلق حماسه ايرانيان در 22
بهمن اشاره كرد و افزود: چشمان ناپاكى 
امروز نظاره گر ما هستند تا كوچك ترين 

خطا و لغزشــى را به ثبت برســانند كه 
شايسته است با حركت توفنده خود در 
اين راهپيمائى باشــكوه دشمن را نااميد 
كرده و متحد و منسجم در اين حضور 

باشكوه حماسه اى ديگر بيافرينيم.
ــان اين كــه نســبت  ــا بي ــه ب وى در ادام
ــور  ــا در كش ــته م ــال هاى گذش ــه س ب
ــاهد  ــى را ش پيشــرفت هاى محيرالعقول
هســتيم، تصريــح كــرد: در ايــن 40

ــت  ــه مل ــوده ك ــچ روزى نب ــال هي س
ايــران بــا ســختى ها و مشــكالتى نظيــر 
ــه  ــاى ظالمان ــرور و تحريم ه ــگ، ت جن
دشــمنان مواجــه نشــود امــا آنچــه كــه 
بــراى ايــن ملــت و انقــالب باعظمــت 
شــاخص هاى  بــه  رســيدن  اســت، 
و  جهانــى  عرصــه  در  اقتصــادى 
بين المللــى اســت؛ بــه طــورى كــه 

ــول  ــى پ ــدوق بين الملل ــان صن ــه اذع ب
ــورى  ــه مشــكالت جمه ــم هم ــه رغ ب
اســالمى ايــران امــروز هجدهميــن 

ــان اســت. ــزرگ جه ــاد ب اقتص
معــاون رئيس جمهور اضافــه كرد: ما 
در تحوالت اقتصادى و توســعه در اين 
عرصه، حتى كشــورهايى نظير استراليا، 
كانادا و عربستان را پشت سر گذاشتيم 
و با وجود همه مشــكالت سعى كرديم 
تا راه توسعه و ترقى را با شتاب بيش تر 
ادامه دهيم ولــى همچنان راضى به اين 
شــرايط نيســتيم و بايد بيش تر از اين 

تالش كنيم.
همــه  در  گفــت:  نوبخــت 
در  يافتگــى  توســعه  شــاخص هاى 
ــزرگ و گاه  ايــن 40 ســال، كارهــاى ب
ــى گاهــى  بهــت آورى انجــام شــده ول

احســاس مــا بــه رخدادهــا متفاوت تــر 
ــه دشــمنان  ــه البت از واقعيــت اســت ك
مــا نيــز بيــكار ننشســتند و بــا برجســته 
ــد ريشــه  كــردن كاســتى ها ســعى دارن

اميــد و اعتمــاد را بخشــكانند.
وى خاطرنشــان كرد: آنچه كه امروز در 
نارضايتى  و  اعتصــاب  اعتراض،  بحث 
مشاهده مى شــود، نه تنها فقر و تبعيض 
و ناعدالتى نيست بلكه احساس اين فقر 
و تبعيض و ناعدالتى است كه عده اى نيز 
سعى مى كنند، بر شعله اين آتش بدمند و 
با بزرگنمايى در كاستى ها و حقير نشان 
دادن پيشرفت ها مردم را نسبت به آينده 

نااميد كنند.
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئيــس 
بــا اشــاره بــه كاســتى ها در جنــگ 
از  شــرمندگى  اظهــار  و  اقتصــادى 
ــتى ها و  ــى كاس ــروز برخ ــردم در ب م
ــا  مشــكالت اقتصــادى اظهــار كــرد: م
ــا  ــا حجــم عظيمــى از طرح ه ــروز ب ام
راه  نظيــر  زيربنايــى  پروژه هــاى  و 
آهــن اردبيــل - ميانــه كــه يكــى 
ريلــى  پروژه هــاى  دشــوارترين  از 
ــراى  ــه اج ــتيم ك ــرو هس ــت، روب اس
آن هــا بخــش عظيمــى از منابــع كشــور 
را درگيــر خــود كــرده و نبايــد برخــى 
توزيــع  در  كوچــك  نارســايى هاى 
اقــالم ضــرورى مــردم، حــالوت و 
شــيرينى كارهــاى بــزرگ و طرح هــاى 
عظيــم را بــه نوعــى زيــر ســوال ببــرد.

حقوق كاركنان تا 20 اسفند پرداخت مى شود  

گزارشي از بازار خودروهاي كالسيك

پيكان80 ميليونى و ژيان60ميليونى
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ترافيك روان در محورهاى برفگير استان 
 وضعيت ترافيك جاده هاى اســتان روان اســت و به مانند درون شهر همدان بارش سنگين برف نداريم و بارش ها پراكنده 

است. 
رئيس پليس راه استان همدان گفت: بارش برف در جاد ه هاى استان گاهى قطع و گاهى ادامه مى يابد اما بارش ها سنگين نيست 
و همه محور ها برف روبى و يخ زدايى شده است.رضا عزيزى در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: اكنون تردد خودرو ها بدون 
زنجير چرخ در جاده هاى استان امكان پذير است اما رانندگان نبايد فراموش كنند كه جاده لغزنده است و بايد با سرعت مطمئن 
رانندگى كنند. رئيس پليس راه استان همدان افزود: در صورتى كه به هر دليل در جاده هاى نيمه برفى همدان راننده اى با نقص 
فنى خودرو مواجه شد با رعايت حق تقدم ساير رانندگان و بدون عجله خودروى  خود را به انتهايى ترين بخش جاده، در سمت 
راســت هدايت و متوقف كند تا امداد خودرو كمك هاى الزم را به راننده ارئه دهد.عزيزى ابراز كرد: به دليل برودت هوا در 
جاده، راننده يا سرنشينان خودرو نبايد خودروى خود را ترك كنند و در كنار جاده بايستند چراكه خطرات زيادى را براى ساير 
رانندگان ايجاد مى كند. در نخستين فرصت هم بعد از متوقف كردن خودروى خود در نقطه اى بدون حادثه در منتهى اليه سمت 

راست جاده از نيرو هاى امدادى يا پليس تقاضاى كمك كنند.

نجات 2 فرد گرفتار در برف و كوالك
 معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان همدان نيز از نجات 2 فرد حادثه ديده در دشت ميشان و ارتفاعات يخچال 
خبر داد .حميد عرفى يگانه در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر اظهار كرد: 19 بهمن ماه در ساعت 11:30 گزارشى مبنى بر 
گرفتار شدن دو تن از شهروندان در برف و كوالك مناطق دشت ميشان و ارتفاعات يخچال به پايگاه امداد و نجات هالل احمر 
داده شد .وى ادامه داد: پس از اعالم گزارش و با توجه به وضعيت نامساعد هوا در آن مناطق، براى نجات اين دو تن،  بالگرد 
امداد و نجات به پرواز در آمد اما متاسفانه به علت وضعيت جوى بد و نامساعد نتوانست اقدامى براى نجات اين دو تن انجام 
دهد و در آن مناطق فرود آيد .عرفى يگانه تصريح كرد: پس از بازگشت بالگرد، دو تيم كوهستانى به دشت ميشان و يك تيم 
ديگر همراه با تيم كوهستانى شهرستان تويسركان به ارتفاعات يخچال اعزام شدند كه عمليات نجات آنها 12 ساعت به طول 
انجاميد . وى خاطرنشان كرد: پس از يافتن افراد گرفتار در اين دو مناطق و پس از انجام اقدامات امداد و نجات به بيمارستان 
منقل شدند . معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان همدان در پايان با بيان اينكه تيم هاى اعزامى از 12 نيرو تشكيل 
شده بودند اضافه كرد: هر دو فرد گرفتار شده در برف و كوالك دچار آسيب جدى از ناحيه كتف و پا شده بودند كه با حضور 

به موقع تيم هاى امداد كوهستانى نجات يافتند .

عمليات برفروبي خيابان ها و معابر شهر 
همدان در حال انجام است

 معاون خدمات شــهري شهرداري همدان اظهار داشت: عمليات 
برفروبي خيابان ها و معابر شــهر همدان از همان ســاعات آغازين 

بارش برف آغاز شد.
وحيد علــي ضمير اضافه كرد: عــالوه بر اكيپ هــاي برفروبي و 
اكيپ هاي بــرف تكاني درختان ،اكيپ هاي نظارتي نيز نســبت به 

نظارت دقيق بر عملكرد آنها اقدام مي كنند.
علي ضمير بيان كرد: تعداد حدود 600 نفرنيروى خدمات شــهرى 
و 17 اكيپ فضاي ســبز از اواخر شــب گذشته درنوبت هاى كارى 
مختلف مشغول فعاليت بوده و با تامين تجهيزات مورد نياز، آمادگى 

الزم براى انجام برف روبى معابر و برف تكانى درختان را داشتند.
معاون خدمات شهري شــهرداري همدان عنوان كرد: از شهروندان 
عزيــز تقاضا داريم در روزهاى بارش بــرف و برودت از ترددهاى 
غير ضرورى با خودروهاى شــخصى و پارك خودروها در حاشيه 

خيابان ها و همچنين زير درختان نيز خوددارى نمايند.
وى همچنين در خصوص مشاهده هرگونه مشكل در نقاط مختلف 

شهر ، سامانه تلفنى 137 شهرداري را آماده پاسخگويى اعالم كرد.
بــه گفتــه وي، در حــال حاضــر 9 دســتگاه نمــك پــاش مكانيــزه، 
ــتگاه  ــدر، 37 دس ــتگاه گري ــرف روب، 7 دس ــه ب ــتگاه تيغ 40 دس
ــات  ــن عملي ــاش دســتي در اي خــودرو خــاور و نيســان نمــك پ

ــت دارند. ــهري فعالي ش

دريافت مجوز پرداخت 20 ميليارد تومان 
تسهيالت اشتغال روستايى در همدان 

 نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه 
مجوز پرداخت 20 ميليارد تومان تســهيالت براى طرح هاى اشتغال 
روستايى، خانگى و ضرورى براى شهر همدان دريافت شده است، 

گفت: اين تسهيالت با سود 4 درصد پرداخت مى شود. 
امير خجســته در مراســم افتتاح واحد توليدى مواد اوليه كاشــى و 
ســراميك به روش خشك، اظهار داشت: مجوز پرداخت 20 ميليارد 
تومان تســهيالت اشتغال روســتايى و خانگى در شــهر همدان را 

دريافت كرده ايم.
ــزان  ــن مي ــه اي ــه اينك ــاره ب ــا اش ــنيم ، وى ب ــزارش تس ــه گ ب
و  روســتايى  خانگــى،  اشــتغال  طرح هــاى  بــراى  تســهيالت 
ــراى  ــان مى تواننــد ب ضــرورى پرداخــت مى شــود، افــزود: متقاضي
ــا  ــه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ي دريافــت تســهيالت ب

ــد. ــه كنن ــاورزى مراجع ــاد كش ــازمان جه س
خجســته بــا بيــان اينكــه بانــك عامــل در پرداخــت ايــن تســهيالت 
بانــك كارفاريــن اســت، گفــت: ايــن تســهيالت بــا 4 درصــد ســود 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــود.رئيس س ــت مى ش پرداخ
اســتان همــدان نيــز اظهــار داشــت: در پرداخــت تســهيالت حــوزه 
اشــتغال روســتايى و رونــق توليــد بــدون ســقف آمــاده پرداخــت 

تســهيالت هســتيم.
ــل  ــت از مح ــده اس ــرر ش ــتاندار مق ــد اس ــا تأكي ــزود: ب وى اف
ــه و  ــازمان برنام ــاون س ــا دســتور مع ــارى ب ــى اعتب ــاى فن كمك ه
ــده  ــتفاده كنن ــاى اس ــه واحده ــه ب ــتان 3 درصــد ياران ــه اس بودج
ــه شــود. از تســهيالت ســال 97 بعــد از پرداخــت تســهيالت ارائ

ــت  ــب پرداخ ــا تصوي ــع ب ــرد: در واق ــان ك ــن بي ــا متي حميدرض
تســهيالت 15 درصــد، آمــاده پرداخــت تســهيالت بــدون ســقف 

ــتيم. ــر بخشــى هس در ه

در طليعه دهه پنجم انقالب گام ها را 
محكم برداريم 

  مــردم ايــران اســالمى در چهلميــن ســالگرد پيــروزى انقــالب 
ــرى  ــه ديگ ــن حماس ــى 22 بهم ــور در راهپيماي ــور پرش ــا حض ب
رقــم زدنــد تــا در طليعــه دهــه پنجــم انقــالب بــار ديگــر ايــن مهــم 
ــدا كنــد كــه مــردم همچنــان  ــا پي در عرصــه عمــل و واقعيــت معن
پشــتيبان نظــام هســتند و از ارزش هــا و آرمــان هــاى بلنــد انقــالب 
ــت،  ــده اس ــه ش ــاك ريخت ــاى پ ــون ه ــظ آن خ ــراى حف ــه ب ك

ــرد. ــد ك ــدارى خواهن پاس
تفــاوت مراســم امســال بيشــتر از آن جهــت بــود كــه دهــه چهــارم 
ــات انقــالب و  ــن دهــه از حي را پشــت سرگذاشــتيم و وارد پنجمي

نظــام اســالمى شــديم.
بــدون ترديــد عــالوه بــر تمــام مفاهيــم بلنــد و اهــداف مهمــى كــه 
همچــون ســال هــاى گذشــته در راهپيمايــى 22 بهمــن دنبــال مــى 
ــه  ــام مهــم و البت ــه ايــن پي شــد، حضــور حماســى مــردم در صحن
روشــن را در پــى داشــت كــه در دهــه پنجــم انقــالب بايــد طرحــى 
نــو دراندازيــم و در راســتاى تحقــق اهــداف و آرمــان هــاى انقــالب 
ــاى  ــى و خارجــى گام ه ــاى مختلــف سياســت داخل در حــوزه ه

محكمــى برداريــم .
مــردم بــار ديگــر بــه رســالت تاريخــى خــود آن هــم در نقطــه آغــاز 
دهــه پنجــم انقــالب عمــل كردنــد و بــا حضــور پرشــور خــود در 
همايــش بــزرگ چهلميــن ســال انقــالب اســالمى نشــان دادنــد كــه 
ــد  ــه خواهن ــا قــوت ادام مســير انتخــاب شــده در ســال 1357 را ب
داد تــا بــه اهــداف بلنــد خــود كــه در قانــون اساســى تبلــور يافتــه 

اســت، دســت پيــدا كننــد. 
امــروز ملــت ايــران بــه لحــاظ آغــاز دهــه پنجــم انقــالب 

كنــد.  مــى  تجربــه  را  خاصــى  اسالمى،شــرايط 
ــد تقويــت همبســتگى  ــن دهــه مــى توان ــن مشــخصه اي مهــم تري
ــى  ــرفت و تعال ــت پيش ــوس در جه ــاى محس ــت ه ــى و حرك مل

باشــد.
ــروز نمايــش  حضــور يكپارچــه اقشــار مختلــف در راهپيمايــى دي
ــود و نشــان داد كــه بايــد دســت در  ديگــرى از ايــن همبســتگى ب
دســت يكديگــر در جهــت آبادانــى و پيشــرفت روزافــزون ميهــن 

اســالمى تــالش كنيــم.
بــه هــر حــال حضــور پرشــور و حماســى مــردم در راهپيمايــى 22
بهمــن امســال پيــام هــاى مهمــى را در پــى داشــت كــه شــايد مهــم 
تريــن آنهــا ورود بــه دهــه پنجــم انقــالب اســالمى همــراه بــا برنامه 
ــد و  ــى بلن اى منســجم جهــت پيشــرفت و توســعه كشــور و همت
مضاعــف بــراى دســتيابى بــه شــرايط مطلــوب تــر در عرصــه هــاى 

مختلــف باشــد.

1- حضورنماينده هاى مجلس درشهرســتانها به تبليغ زودهنگام  
تحليل شــده اســت. گفته مى شــود برخى نماينده هاى مجلس 
فعاليت هاى چشــمگيرى رادرخارج از حوزه هاى انتخابيه خود 
آغازكــرده اند. گويا اين اقدامات درراســتاى وضعيت ســنجى 
شــرايط شهرســتانها به دليل احتمال برگزارى انتخابات استانى 

باشد. مى 
2- اهالى فرهنگ وهنر اســتان نســبت به اســتعفاى مديركل 
ارشــاد اعتراض كــرده اند.گفته مى شــود فعــاالن فرهنگى 
گويا  هســتند.  نژاد  درويش  اســتعفاى  رد  خواســتار  اســتان 
زمينه  درايــن  ارشــاد  درمقابل  تجمع  بردرخواســت  عــالوه 

طومارحمايت نيز درحال تهيه اســت.
گفتنى اســت مديركل ارشاداســتان كه مدتها زيرفشاربرخى مباحث 

سياسى بود درايام تعطيل استعفاداده است.
3- فيلم كارگردان همدانى هم درجشنواره فجررتبه گرفته است. گويا  
فيلم« غالمرضاتختى» وى كه نامزد جشنواره بود جايزه طراحى صحنه 

رادريافت كرده است.
گفتنى اســت بهرام توكلى كارگردان فيلم اصالتى همدانى دارد وزاده  

صالح آباد شهرستان بهاراست.

 نهاوند- معصــوم كمالوند-خبرنگار 
همدان پيام: يكشــنبه گذشــته نهاوند به 
واســطه افتتــاح چند پروژه آموزشــى 
بهداشتى و راه  ميزبان وزير علوم تحقيقات 

و فناورى و استاندار همدان بود.
وزير علوم ابتدا با همراهى اســتاندار و 
مسئوالن شهرستان به اداى احترام يه مقام 
شامخ شهداى شهرستان و گروه ابوذر در 

گلزار شهدا رفت.
استاندار همدان به رسم معمول حضورش 
در نهاوند به ديدار امام جمعه شهرستان كه 
هفته گذشته در حين ماموريت به همدان 
دچار حادثه رانندگى شــده بود، رفت و 

جوياى سالمتى وى شد.
 ايران رتبه16دنيا در توليد علم

وزير علــوم تحقيقات و فنــاورى در آئين 
افتتاح ســاختمان مركزى دانشــگاه نهاوند 
بعنوان تنها دانشگاه تك جنسيتى (دختران) 
غرب كشــور گفت: دســتاوردهاى علمى 
كشور قابل توجه در رتبه بندى هاى جهانى 
اســت هم در محدوديت هــاى مكرر اين 
دســتاوردها را داريم و هم در شرايطى كه 
همه كشورهاى دنيا با تمام امكاناتى كه باهم 
به اشــتراك ميگذارند از جذب نخبگان و... 
دارند تالش مى كنند، در همين مسابقه نابرابر 
ايران رتبه 16هم در توليد علم جهان است.

منصور غالمى گفــت: در صنايع دفاع آنچه 
كشــورما به آن متكى اســت و دشمن ازآن 
نگران است از دانشــگاههاى ما رشد يافته 

است.
امروزه تمام نيروهايى كه در كشور مشغولند 
محصول فعاليت دانشــگاههاى ما است و 
امروز وظيفه دانشگاه ها توليد علم بر اشتغال 

فناورى و ثروت است.
به گفتــه وزيرعلــوم 192مركز رشــد در 
دانشگاههاى كشور در حوزه هاى مختلف 
فعال اســت 43پارك علــم و فناورى فعال 
است كه تقريبا هراستان صاحب يك پارك 

است.
همين پارك هــا ســاليانه ميلياردها تومان 
فناورى دارند42هزار شغل پايدار ايجاد كرده 
انــد و صدها ميليارد دالر صادرات داشــته 

است.

 نهاوند به روزهاى رونق و توسعه 
رسيده است

اســتاندار همدان هم در ادامــه اين آئين با 
بيان اينكه نهاوند هميشــه خوش درخشيده 
است،گفت: از رشــادت هاى گروه انقالبى 
ابوذر تا فرماندهان رشيدى كه در جبهه هاى 
نبرد عمليات هاى بزرگى را هدايت كردند و 
البته شهرى كه مجسمه شاه را بعنوان اولين 
شهر پايين كشيد نهاوند، هميشه پيشتاز بوده 
است.سيد سعيد شاهرخى همچنين از على 
حســينى نماينده اســبق نهاوند بعنوان يك  

نخبه سياسى قبل از ياد كرد.
شــاهرخى تصريح كرد: از نماينده پرتالش 
نهاوند كه براى توسعه شهرستان بيقرار است 
هم قدردانــى ميكنم كه حضورى اثر بخش 

دارد.
وى از سرگيرى عمليات  اجرايى سد گرين 
بعنــوان آرزوى ديرينه و مطالبه جدى مردم 
ياد كرد  كه در جريان افتاده است، و با اشاره 
به پروژه هايى از قبيل راه آهن و محورهاى 
ارتباطــى، آمــوزش عالى و پــروژه هاى 
صدر  در  امروز  گفت:نهاوند  گردشــگرى، 
اقدامات توسعه و يك كارگاه توليدى  است.

شاهرخى تاكيد كرد: براى نهاوند دنبال طرح 

هاى ملى و توســعه هاى فراگير هســتيم و 
پروژه هايى كه اين روزها افتتاح مى شــود 

مطالبه ساليان گذشته مردم است.
بهرام نيا نماينده نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى هم با بيان اينكه نهاوند امروز گام 
هاى بلندى براى به حدقل رســاندن عقب 
ماندگــى ها را تجربه ميكند و گاها پيش تر 
هم رفته اســت، گفت: تا امــروز  7وزير و 
2معاون وزير را به شهرســتان دعوت كرده 
ام و هركدام رهاوردى براى شهرستان داشته 

است.
حسن بهرام نيا گفت: در دهه فجر پروژه هاى 
بزرگى مثل سد گرين ، دانشگاه نهاوند و... 
افتتاح شــده اســت و معتقدم امروز مسائل 

سياسى در حاشيه و كار در اولويت است.
 كلنگ زنى و افتتــاح 69 پروژه با 
اعتبار 310ميليارد و 500ميليون تومان

 فرمانــدار نهاوندهم با ارائه گزارشــى  از 
اقدامــات انجام شــده و خدمات دولت در 
شهرستات كه در قالب پروژه هاى دهه فجر 
افتتاح و كلنگ زنى شــد گفت:  69پروژه و 
با اعتبارى بالغ بر 310 ميليارد و 500ميليون 
تومان شامل پروژه هاى مختلفى است كه در 
اين حدت براى مردم افتتاح يا آغازبكارشد.

حســين مــرادى مخلص رئيس دانشــگاه  
نهاونــد در آئين افتتاح ســاختمان مركزى 
دانشــگاه گفت: اين مركز تنها دانشگاه تك 
جنسيتى غرب كشور است كه از سال 81در 

قالب دانشكده تربيت بدنى آغازبكار كرد.
■ پروژه ها:

1- ساختمان جديد دانشگاه نهاوند با اعتبار 
9 ميليارد تومان در زمينى به مساحت 4 هزار 
و 860 متــر مربع در دو طبقه در دو ســال 

احداث شده است
اين دانشــگاه نهاونــد تنها دانشــگاه تك 

جنسيتى غرب كشور است
امكانات رفاهى دانشگاه شامل: زمين چمن، 
سلف سرويس، ســالن همايش و خوابگاه 
250 نفره اســت كه چندى پيش با حضور 

معاون وزير كلنگ زنى شد.
2-كلينيــك تخصصى امام خمينــى ره با 
4ميليــارد اعتبار تخصيصى و مجهز به بيش 
از42متخصص ، با1600متر زيربنا در ســه 

طبقه افتتاح شد.
3-آغاز عمليات اجرايى دوبانده شدن محور 
نهاونــد- فيروزان با 14ميليارد تومان در 18 
ماه به طول 18/6كيلومتر سومين پروژه  اين 

سفر بود.

 تحريم هــا ايــران را به قــدرت برتر 
نظامى و علمى در منطقه تبديل كرد و اگر 
فرهنگ و روحيه جهاد اقتصادى در جامعه 
حاكم شود مشكالت معيشتى هم برطرف 

مى شود.
 معاون پارلمانــى وزارت دفاع در يادواره 
58 شهيد شهر مهاجران از توابع شهرستان 
بهار اظهار داشت: دشمن به شدت درصدد 
ايجاد حس بدبينى نسبت به انقالب و نظام 
است، اما انقالب در برابر رژيم طاغوتى با 

ريشه 2500 ساله ايستاد.

طاليى نيك افزود: پيش از اين هم انقالب 
هايى چون مشــروطيت در ايران شــكل 
گرفته بود، اما سركوب شده و به موفقيت 
نرسيد و حركت هاى انقالبى ديگرى چون 

دولت مصدق هم سركوب شد.
به گزارش تسنيم ، وى بيان كرد: انگليسى ها 
نفت كشــور را براى خود بــرده و روزانه 6 
ميليون بشكه نفت صادر مى شد كه امروز به 
يك سوم كاهش يافته است و درآمد حاصل 

از فروش نفت هم چند برابر شده است.
وى بــا رد برخــى خبرها مبنــى بر تمام 

شدن ذخاير نفتى كشور گفت: ميدان هاى 
جديدى كشف شده و ايران از نظر ذخاير 
نفت و گاز جزو كشورهاى نخست جهان 

است.
طاليى نيك با اشاره به دستاوردهاى انقالب 
اسالمى مطرح كرد: پيش از انقالب بيشتر 
داروها از خارج وارد مى شــد اما اكنون 90 

درصد داروها توليد داخل است.
وى اعــالم كرد: پيش از انقالب 95 درصد 
تجهيــزات موردنياز نيروهاى مســلح از 
خارج وارد شــد اما اكنون از هر صد قلم 

85 درصد در داخل توليد شده و مواد اوليه 
15درصد اقالم از خارج وارد مى شود.

طاليى نيك گفت: پيش از انقالب 35 درجه 
بودجه ايــران صرف مخــارج نظامى مى 
شــد تا ارتش مجهز ايجاد شود، ارتشى كه 

قدرت ايمان آن را متزلزل كرد.
معــاون پارلمانى وزير دفــاع افزود: امروز 
انقالب اسالمى توانســته به قدرت بزرگ 
منطقه تبديل شود و در چند موضوع قدرت 
نخســت منطقه است كه نخستين مورد آن 

دين است.

4 هزار خانوار 
همدانى از 
مستمرى 
بازنشستگى 
استفاده مى كنند

 4 هزار خانــوار اين اســتان از مزاياى 
مستمرى ماهانه بازنشستگى پيش از موعد، 
فوت و از كارافتادگى اين صندوق اســتفاده 

مى كنند.
مدير صندوق بيمه اجتماعى روســتاييان و 
عشــاير همدان گفت: در ايران نظام تامين 

اجتماعــى و بيمه  هاى اجتماعــى به اندازه 
اى اهميــت دارد كــه اصل بيســت و نهم 
قانون اساســى جمهورى اسالمى نيز به آن 

اختصاص يافته است.
مهدى سماواتى در گفت و گو با ايرنا با بيان 
اينكه در قانون ســاختار نظام جامع رفاه و 
تامين اجتماعــى و برنامه هاى چهارم، پنجم 
و ششم توســعه هم اجراى بيمه  اجتماعى 
در سطح جوامع روستايى و عشايرى مورد 
تاكيد قرار گرفته است افزود: در حال حاضر 
صندوق بيمه اجتماعى استان همدان بيش از 
93 هزار و 500 نفر را زير پوشش قرار داده 
كــه از اين تعداد 64 هــزار و 196 نفر بيمه 
شده روســتايى، يك هزار و 600 نفر بيمه 
شده عشايرى، سه هزار و 502 نفر بيمه شده 

كميته امداد امام (ره) و 2 هزار نفر بيمه شده 
زنان سرپرست خانوار بهزيستى هستند.

وى اظهار داشــت: از اين تعداد يك هزار و 
121 خانوار در اجراى طرح بازنشســتگى 
پيــش از موعــد مصوب مجلس شــوراى 
اســالمى در ســال 96 مشــمول دريافت 

مستمرى ماهانه شده اند. 
مدير صندوق بيمه اجتماعى روســتاييان و 
عشــاير همدان ادامــه داد: ميانگين جذب 
كشــورى 28 درصــد و ميانگيــن جذب 
صندوق اســتان 42 درصد است كه نسبت 

به ميانگين كشورى 14 درصد باالتر است.
سماواتى، تعداد جامعه مشمول استان همدان 
را 211 هزار نفر عنوان كرد و افزود: صندوق 
اســتان از نظر تعداد ثبت نام در ســال هاى 

93،94 رتبه سوم كشور و در سال 95نيز رتبه 
دوم كشور را به خود اختصاص داده است. 
وى ادامه داد: ارايه خدمات بيمه اجتماعى به 
كاهش فقر ، بهبود زير ساخت هاى اقتصادى 
و در نتيجه توســعه اقتصــادى و اجتماعى 
بخش كشــاورزى، روستايى و عشاير منجر 

مى شود.
مدير صندوق بيمه اجتماعى روســتاييان و 
عشاير همدان خاطرنشان كرد: در اين راستا، 
دولت جمهورى اســالمى، مصمم اســت 
تا با رويكرد گســترش بيمه هاى اجتماعى 
در جهت كاهش فاصلــه طبقاتى جمعيت 
روســتايى و شــهرى، كاهش محروميت و 
گسترش عدالت اجتماعى گام هاى موثرترى 

بردارد.

معاون وزير دفاع در همدان:

 راه حل مشكالت اقتصادى با جهاد اقتصادى ميسر مى شود

موج استعفا در وزارت فرهنگ وارشاد
درويش نژاد استعفا كرد

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان گفته مى شود بنا 
به داليل شخصى از سمت خود كناره گيرى كرد.

عليرضا درويش نژاد اواسط تابستان 97 در گرماگرم مباحث مختلف 
و مخالفت برخى نمايندگان، سكان كشتى فرهنگ و هنر استان را در 
دست گرفت و در سرماى زمستان همين سال از اين كشتى پياده شد.

درويش نژاد بدنبال افزايش نشاط اجتماعى برگزارى پياپى كنسرت 
، اجراى نمايش و برگزارى جشــنواره هاى فرهنگى ،ادبى و هنرى 
را پيگيرى كرد تا جايى كه برگزارى كنســرتها براى اين مديرحوزه 

فرهنگ وهنرحاشيه سازشد.
وى در حالــى دســت به امضاى اســتعفاى خود برد كه دوســت 
قديمى اش يعنى سلطانى فر نيز از معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد 

استعفا كرد و كنار رفت.
همچنين خبر استعفاى ســيد عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشاد 

اسالمى هم پيشتراعالم شده است.

عمليات اجرايى مركز نگهدارى كودكان 
بى سرپرست همدان آغاز شد

 مديركل بهزيستى همدان گفت: به مناسبت فرارسيدن چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اســالمى و همزمان با ايام ا... دهه فجر، 
عمليــات اجرايى مركــز نگهدارى كودكان بى سرپرســت و بد 

سرپرست در همدان آغاز شد.
حميدرضا الوند در آيين كلنگ زنى اين طرح كه با حضور معاون 
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى برگزار شد، افزود: اين مركز در 
زمينى به مســاحت 210 متر مربع كه توسط خاندان خير انديش 
بختيارى به اداره كل بهزيســتى استان واگذار شده است، ساخته 

مى شود.
وى با اشــاره به اينكه تمام اعتبارات ســاخت اين مركز توســط 
خير تامين مى شود، اظهار داشــت: اين مركز در منطقه اعتماديه 
شــهر همدان در سه طبقه ساخته و تا يك سال آينده بهره بردارى 

مى شود.
الوند همچنين از بهره بردارى نخستين مركز رفاه كودك و خانواده 
در اســتان خبرداد و عنوان كرد: اين مركز به منظور نگهدارى از 
فرزندان زوج شاغل راه اندازى شده است كه در كنار كه مهدهاى 

كودك و مدرسه ها خدمات رفاهى را به كودكان ارايه مى دهد.
وى اضافــه كرد: ايــن مركز با هدف ارتقاى خدمت  رســانى به 
كودكان 6 تا 12 سال توسط بخش خصوصى و همكارى سازمان 
بهزيســتى راه اندازى شد. مديركل بهزيستى همدان ادامه داد: اين 
مركــز محيطى امن و آرام و به دور از معضالت اجتماعى را براى 
كــودكان فراهم مى كند تا بانوان بهتــر در عرصه هاى اقتصادى، 

اجتماعى و فرهنگى در جامعه حضور پيدا كنند.

وزيرعلوم در آئين افتتاح دانشگاه تك جنسيتى نهاوند:

ايران در رتبه16 
توليد علم دنيا

■ استاندارهمدان: براى نهاوند دنبال پروژه هاى ملى هستيم
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خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

همدان جشن پايان صدور سند روستايي مي گيرد
  تنها 10 درصد از اماكن روستايى استان بدون سند مالكيت هستند كه در صورت رغبت 
مالكان در اخذ سند، در آينده اى نزديك جشن اتمام صدور سند مالكيت به عنوان يكى از 

خدمات ارزنده و توسعه مدار همدان برگزار مى شود.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى همدان در حاشيه آغاز عمليات اجرايى بهسازى هشت 
روستاى مالير در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر 90 درصد از اماكن روستايى استان 

همدان از سند مالكيت روستايى برخوردار هستند.
حسن ظفرى بيان كرد: 10 درصدى كه باقيمانده است، مربوط به واحدهاى فرسوده و رها 
شــده است كه اگر رغبتى از سوى مالكان نشــان داده شود، شاهد اتمام كامل صدور سند 

مالكيت در اســتان هستيم.مديركل بنياد مســكن همدان ادامه داد: در 803 روستاى استان 
همدان ســند ثبتى تهيه و 145 هزار جلد ســند مالكيت تك برگى براى واحدهاى مسكن 
روســتايى صادر شده است.به گزارش ايرنا ظفرى افزود: صدور سند مالكيت روستايى به 
عنوان يكى از برنامه هاى توسعه مدار توانسته بخشى از مشكالت و معضالت و مراوده هاى 

ادارى جامعه روستايى را حل كند.
وى با اشــاره با اجراى طرح بهسازى روســتايى در اين استان گفت: در مجموع 24 طرح 

بهسازى روستايى با اعتبار 80 ميليارد ريال در ايام دهه فجر امسال به بهره بردارى رسيد.
ظفرى افزود: همچنين يك هزار و 350 فقره مســكن روستايى با پرداخت تسهيالت 250

ميليون ريال براى هر واحد در سطح استان به بهره بردارى رسيد.

مديركل بنياد مســكن همدان گفت: تاكنون در 795 روستاى استان همدان مرحله نخست 
طرح بهســازى آغاز شده و در بيش از 384 روستا مرحله نخست، مرحله دوم و در برخى 
روستاها نيز مرحله ســوم آنها به اتمام رسيده است.ظفرى بيان كرد: طرح بهسازى حدود 
311 روستاى استان همدان نيز به عنوان روستاهاى نيمه كاره در دستور قرار دارد.وى اظهار 
داشت: در حال حاضر شاخص بهســازى روستايى در استان همدان 75 درصد است، در 

حاليكه در ساير استان ها اين شاخص به طور ميانگين 46 درصد است.
مديركل بنياد مسكن همدان فاصله قابل مالحظه بهسازى روستايى در همدان با ساير استان 
ها را مرهون مشاركت مردمى، هم افزايى نهادهاى محلى و كمك دهيارى ها و شوراهاى 

اسالمى روستاها دانست كه قابل تقدير است.

خبـر

مواضع امروز ما از مواضع هشت سال دفاع 
مقدس سخت تر است

 مالير- خبرنگار همدان پيام: امروز مواضع ما از هشــت سال دفاع 
مقدس به مراتب سخت تر و پيچيده تراست ، اكنون دوران پول و مقام 

است وبراى پيروزى بردشمنان نياز به بصيرت وآگاهى داريم.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اين مطلب در 
مراسم روز ملى مالير و بزرگداشت رهبر مبارزات مردمى انقالب مالير 
آيت ا... ميرشاه ولد در سالن سينما فرهنگيان مالير عنوان كرد: در حالى 
بعد از چهل سال پيروزى انقالب ، همايشى براى بزرگداشت روحانى 
آزاده انقالبى ومردمى برگزار مى كنيم كه اين نشان از انقالب زنده و پويا 
و با نشاط دارد و افزود: مايه مباهات است كه روز مالير به رهبريت و 

امام و فرزند امام، آيت ا...ميرشاه ولد گره خورده است.
حميدرضا حاجي بابايى يادآورى كرد: در زمانى كه نمى شد تشخيص 
داد كه اين انقالب به پيرروزى مى رسد يا نه و فقط گلوله بود وشهادت 
، آيت ا... ميرشاه ولد با شجاعت تمام در مقابل  رژيم ستم شاهى  ايستاد 

و پرچمدار انقالب مردمى مالير بود. 
وى با اشــاره به دســتاوردهاى بزرگ انقالب در اين چهل سال افزود: 
كشــور ما به بركت انقالب موفق شد در عرصه هاى فراوانى در صحنه 
بين المللى رتبه 1 تا 20 را كســب كند از جمله در عرصه هاى دفاعى 
و موشكى ، توليد علم و فن آورى و سلول هاى بنيادين در دنيا حرفى 

براى گفتن دارد .
حاجي بابايى تصريح كرد: دشمنان ما همه پيروزى ها ودستاورد ها يمان 
در صحنه بين الملل را ناديده مى گيرد وفقط لكه هاى سياهى كه بر آينه 
زالل انقالب است را به رخ مى كشد همچنين ادامه داد: قطعاً مشكالتى 
وجود دارد كه مردم ما را آزرده خاطر مى كند اما اين مشكالت مربوط 
به نظام و رهبرى نيســت.فرزند مرحوم آيت ا... ميرشاه ولد نيز در اين 
همايش با اشاره به اين كه مردى آمد كه زنجير غالمان را شكست گفت: 

امروزه شاهد جشن چهل سالگى انقالب شكوهمند اسالمى هستيم .
حجت الســالم سيد حميد ميرشــاه ولد با بيان اين كه خدا را شاكر و 
ســپاس گذاريم كه منت گذاشــت بر مردم ايران ومنطقه و جهان  كه 
اين خورشــيد عالم تاب اسالمى در اين منطقه درخشيد و جهان را به 
نــور خود منور كرد تأكيد كرد : اميد داريم كه انقالب واين امانت را به 
صاحب اصلى آن يعنى بقية ا... اعظم قطب عالم هســتى و محور عالم 

تقديم كنيم .
 وى افزود:  براى نامگذارى روز ملى مالير پنج گزينه شــامل سالروز 
رحلت آيت ا... ميرشــاه ولد، سالروز شــهادت شهيد تاجوك، شهيد 
حيدرى، شهيد احمد ونايى و شهداى انقالب مد نظر مجمع عالى بسيج 
بود كه در نهايت با رأى اعضاى مجمع عالى بسيج در سال 1393 ، 21

بهمن سالروز رحلت آيت ا... ميرشاه ولد به نام" روز ملى مالير"مصوب  
شد و ادامه داد: اين نامگذارى با صالحديد و رأى مجمع بسيج شهرستان 
و در حضــور  نماينده مقام معظم رهبرى در اســتان حضرت آيت ا... 

محمدى  صورت گرفته است . 

يادواره شهداى 3 روستاى كبودراهنگ 
در دهه فجر برگزار شد 

 همزمان با دهه فجر يادواره 38 شــهيد واالمقام در ســه روستاى 
«آق تپه»، «مزرعه مهدى آباد» و «ســردارآباد» شهرســتان كبودراهنگ 

برگزار شد. 
به گزارش تسنيم ، يادواره شهدا با حضورخانواده معزز شهدا، مردم و 
روحانيون در سه روستاى «آق تپه»، «مزرعه مهدى آباد» و «سردارآباد»  
شهرستان كبودراهنگ به مناسبت فرارسيدن دهه فجر برگزار و ياد و 
خاطره 10 شهيد روستاى سردار آباد، 5 شهيد روستاى مزرعه مهدى 

آباد و 23 شهيد روستاى آق تپه گرامى داشته شد.
مردم روســتاى آق تپه در دفاع از انقالب اســالمى فرزندان رشيد 
خود به نام هاى شــهيدان جــواد بيك محمــدى، محمود كريمى، 
بندعلى قره خانى، حجت ا... الونــدى خردمند، مرادعلى احمدى، 
اســماعيل عربى، فرزندعلى جعفرى، على جعفرى، اكبر محمدى، 
عــروج علــى نــوروزى، روح ا... جورلى، غالم عبــاس داغى، 
يعقوبعلى داغــى، نعمت ا... خانى، على امينى، على حســنى، على 
احمدى، شعبان مجيدى، على نوروزى، قاسمعلى قلى ئى و روح ا... 

كريمى را تقديم كرده اند.

25 طرح مخابراتى در رزن بهره بردارى شد
 مديرعامل شركت مخابرات استان همدان گفت: به مناسبت دهه 
فجر و فرارسيدن چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، 25 طرح 

مخابراتى در شهرستان رزن به بهره بردارى رسيد.
محمــد علــى گرزيــن افــزود: ايــن طــرح هــا بــا اعتبــار 20 ميليــارد 
ــره  ــى به ــف مخابرات ــاى مختل ــش ه ــال در بخ ــون ري 670 ميلي

ــردارى شــدند. ب
وى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: ارتقا سه پايگاه بى تى اس 
(پايگاه استقرار فرستنده و گيرنده) تلفن همراه به نسل 3جى و 4جى 

يكى از طرح هاى مهم اين شهرستان به حساب مى آيد.
گرزين عنوان كرد: در ادامه بهره بردارى از طرح هاى مخابراتى اين 
شهرســتان، توسعه و تعويض ســوئيچ مخابراتى سه روستا به نسل 

جديد نيز صورت گرفت.
وى افزود: شــبكه اينترنت اى دى اس ال (خط مشــترك ديجيتال 

نامتقارن) پنج روستا نيز توسعه يافت.
مديرعامل شــركت مخابرات اســتان همدان اضافه كرد: توســعه و 
تاسيس دى دبليو دى ام (DWDM = انتقال اطالعات بر بستر فيبر 
نورى) در 14 مركز شــهرى و روســتايى اين شهرستان نيز صورت 

گرفت.
گرزين يادآورى كرد: هفته گذشــته نيز پنج طرح مخابراتى در شهر 
گل تپه، روستاى عليصدر و سرايجوق با اعتبار هفت ميليارد و 100

ميليون ريال در شهرستان كبودراهنگ بهره بردارى شد.

@bazarehamedan

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

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

كارت بازرگانى على اصغر زارعى مديرعامل ذوب 
ريزان همدان به شماره 10861119866 صادره از اتاق 

بازرگانى استان همدان مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

هيأت موسس

اطالعيـه تاسيس 
انجمـن صنفى كارفرمايى 
صنايع آرداستـان همـدان

ــه  ــن نام ــون كاروآئي ــاده 121قان ــتناد م باس
ــن  ــران انجم ــأت وزي ــوب 89/08/02هي مص
صنفــى باعنــوان فــوق درشــرف تاســيس مــى 

ــد. باش
ــور  ــف مزب ــاغل درصن ــان ش ــى كارفرماي تمام
ــالم  ــا اع ــت وب ــه عضوي ــل ب ــورت تماي درص
وبازرســين  مديــره  درهيــأت  داوطلبــى 
تاريخ97/12/06درخواســت  تــا  مى تواننــد 
نهاونــد  نشــانى  بــه  را  خــود  كتبــى 
كيلومترچهــارده جــاده كرمانشــاه جنــب 
ســيلوگندم(هيأت موســس شــركت آردنهاوند)

ــد. ــيددريافت نماين ــل ورس تحوي
ــس) ــى (موس ــع عموم ــن مجم ــا اولي ضمن
ــورخ  ــنبه م ــج ش ــح روزپن ــاعت ده صب درس
ــركت  ــس ش ــالن كنفران ــل س 97/12/16درمح
ــه  ــه 13 روب ــى منطق ــى دولت ــه و بازرگان غل
ــا دســتوركارتصويب  روى بيمارســتان ســينا ب
مديــره  هيــأت  وانتخابــات  اساســنامه 

ــردد. ــى گ ــان برگزارم وبازرس

پ

علـى سليمـانى رئيس هيــأت اجـــرايى انتخــابـات

(آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاي صنفي )
سازمـان صنعت، معـدن و تجـارت استـان همـدان (اتحاديه قنــادان و آجيــل فـــروشان)

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي، در نظر است 
انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه قنادان و آجيل فروشان شهرستان 
و  مديره  هيأت  در  عضويت  شرايط  واجدين  از  لذا   . گردد  برگزار  همدان 
بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت 

به عمل مي آيد از روز سه شنبه مورخ 97/11/23 لغايت روزپنجشنبه مورخ 
97/12/09 به مدت 15 روز كاري (بدون احتساب ايام تعطيل) با مراجعه به 
سامانه iranianasnaf.ir (در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات 
الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاي صنفي) نسبت به 

ثبت نام و تكميل پرسش نامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، كارت ملي، 
پروانه كسب، مدرك تحصيلي يا اعتبارنامه و عكس پرسنلي و اخذ كد 
رهگيري اقدام نمايند و با در دست داشتن پرينت ثبت نام و دو قطعه عكس 

4*3 به اتحاديه مزبور مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبين:
1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران.

2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي 
ايران 

حجر،  مانند  اموال  در  تصرف  ممنوعيت  عدم   -3
ورشكستگي و افالس 

4- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد 
به مواد مخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه از 

سوي هيأت اجرايي صادر مي شود).
5- عدم اشتهار به فساد 

براي  ديپلم  تحصيلي  مدارك  حداقل  داشتن   -6
افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه 
اداره  از  معتبر  گواهي نامه  يا  و  تحصيلي  (مدرك 

آموزش و پرورش)
7- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب 
آن  اعتبار  تاريخ  كه  است  كسبي  پروانه  معتبر 
منقضي نگرديده صاحب پروانه تغيير شغل نداده و 
واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، 

واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارك مورد نياز ثبت نام:
1- دو قطعه عكس 4×3 جديد

2- پروانه كسب معتبر دائم
3- شناسنامه 
4- كارت ملي 

5- مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)
6- اعتبارنامه جهت افرادي كه داراي سابقه عضويت 

در هيأت مديره مي باشند.
7- آدرس،تلفن،كدپستى منزل وسابقه فعاليت در 

رسته مربوطه
■ وظايف و اختيارات اتحاديه ها برابر ماده 30 قانون 

نظام صنفي عبارت است از:

تغيير  يا  تنظيم  تهيه،  براي  پيشنهاد  ارائه  الف) 
ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاي الزم 
براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان ب- اجراي 
و  نظارت  عالي  هيأت  بخشنامه هاي  و  مصوبات 
كميسيون نظارت د) صدور پروانه كسب با دريافت 
تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات 
مربوط ه) ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب 
مقررات اين قانون و اعالم آن به كميسيون نظارت و 
جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون 
اين  ماده (27)  مطابق  مي شوند  داير  كسب  پروانه 
قانون با پروانه آنها به عللي باطل مي گردد و... تنظيم 
بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال 
به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب 
پايان  تا  آن  تسليم  و  ساالنه  ترازنامه  تنظيم  ز) 
خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي 
رسيدگي و تصويب ح) ايجاد تسهيالت الزم براي 
آموزش هاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل 
ط)  دولتي  غير  يا  دولتي  سازمان هاي  كمك  با  يا 
تشكيل كميسيون هاي رسيدگي به شكايات، حل 
اختالف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزش و 
كميسيون هاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت، ي) 
وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي 
سازمان هاي  و  شهرداري  وزارتخانه ها،  طرف  از 
وابسته به دولت ك) هماهنگ با شهرداري و شوراي 
شهر به منظور ايجاد شهرك هاى صنفي و تمركز 
تدريجي كاالها و معامالت عمده فروشي در ميادين 
شهر  احتياجات  با  متناسب  شهري  معين  مراكز  و 
طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون 
نظارت برسد ل- ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ 
كاال و خدمات حدود صنفي تعداد واحدهاي صنفي 
مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به 
تصويب  و  رسيدگي  جهت  شهرستان  اصناف  اتاق 

كميسيون نظارت و...

وظايف هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه برابر ماده 11 اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي 
رئيـس:

انجام كليه امور اجرايي اتحاديه و اداره جلسات هيأت مديره، شركت در اجالس اتاق اصناف، امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتحاديه، 
ارائه گزارش فعاليت و عملكرد اتحاديه به اتاق اصناف هر سه ماه يكبار، گزارش فعاليت و عملكرد اتحاديه براي اعضاي اتحاديه به 
صورت ساالنه، موافقت با مرخصي و مأموريت اعضاي هيأت مديره، كسب موافقت رئيس اتاق اصناف براي مرخصي و مأموريت خود، 
پيگيري فعاليت هاي توسعه اي اتحاديه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وري و بهبود كسب و كار، پيگيري برنامه هاي مدون 

اتحاديه، انتصاب كاركنان و استفاده از خدمات مشاوره اي و تخصصي برابر آيين نامه موضوع بند ب ماده 37 قانون نظام صنفي.

نـواب رئيس 
در غياب رئيس اتحاديه (هنگام مرخصي و مأموريت) نواب رئيس به ترتيب سمت وظايف وي را بر عهده دارند شركت در جلسات 

با هماهنگي رئيس اتحاديه، پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رئيس اتحاديه 

دبيــر 
تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت مديره با هماهنگي رئيس اتحاديه، هماهنگي امور كميسيون ها 

تحت نظارت رئيس اتحاديه 

خـزانه دار 
مسئوليت نظارت بر عملكرد مالي اتحاديه، اظهار نظر در خصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي ساالنه اتحاديه، 
پيگيري جذب منابع مالي و درآمدهاي اتحاديه در چارچوب آيين نبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي، ارائه گزارش عملكرد مالي 

اتحاديه به هيأت مديره به صورت ماهانه 

بازرس اتحـاديه:
بررسي، بازرسي و تهيه گزارش از عملكرد هيأت مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله در اجراي آيين نامه شرح وظايف بازرس از 
جمله: نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه، نحوه اجراي ماده 27 قانون نظام صنفي در خصوص اقدام اتحاديه 
براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب، نحوه اجراي ماده 28 قانون نظام صنفي در خصوص اقدام اتحاديه براي 
تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب، امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجود دريافتي در ازاي خدمات 
غيرموظف و كمك هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد، تشكيل كميسيون ها، برگزاري دوره هاي آموزشي، اجراي 
مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت، بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه، 

بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران و...

 با وجود تحريم هاى ظالمانه آمريكا، در 
ايام دهه فجر با حضــور معاون اول رئيس 
جمهورى بيش از ســه هــزار ميليارد ريال 
طرح عمرانى و اقتصادى در ســطح استان 

بهره بردارى شد.
سرپرست هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع استاندارى همدان در آيين بهره بردارى 
از چند طرح عمرانى شهرستان مالير اظهار 
داشت: دشــمنان توطئه هاى مختلفى عليه 
نظام جمهورى اسالمى و ملت ايران طراحى 
كرده اند اما قطار انقالب همچنان پرشــتاب 

در حال حركت است.
به گزارش ايرنا سيد محمود عسگريان اضافه 
كرد: به كورى چشم دشــمنان در ايام دهه 
فجر امســال 40 ســالگى انقالب را جشن 
گرفتيم و انقالب اســالمى پرصالبت تر از 
هميشه مســير رشد و پيشرفت خود را طى 

مى كند.
عسگريان خواستار حضور گسترده و پرشور 
مردم در راهپيمايى 22 بهمن شــد و تاكيد 
كرد: به طور قطع اين حضور هميشــگى و 
دشمن شكن ملت ايران در تمامى عرصه ها 
همچون 22 بهمن ماه، بار ديگر نقشــه هاى 
دشــمنان را خنثى و اميد آنان را نااميد مى 

كند.
سرپرست هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع اســتاندارى همدان با اشاره به شرايط 
كنونى كشور بيان كرد: بهره بردارى از طرح 
هاى عمرانى و اقتصــادى در ايام دهه فجر 
نشان از تالش دولت براى تكميل طرح هاى 

نيمه تمام و بهبود روند اقتصادى دارد.
وى گفت: حضور هميشگى مردم در صحنه 
هاى انقالب و تحمل سختى ها، فشارهاى 
اقتصادى و تحريم هاى دشــمنان، نشان مى 
دهد كه مردم هرگــز توجهى به ياوه گويى 

هاى دشمنان ندارند و با انسجام راه سرافراز 
انقالب را طى مى كنند.

سرپرست هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع اســتاندارى همدان افزود: با حفظ و 
تقويــت وحدت كنونى در كشــور به طور 
قطع از اين شــرايط سخت با موفقيت عبور 
مى كنيم و ســال 98 سالى پربار و موفقيت 

آميز است.
عســگريان ماليــر را در توليــد انگور و 
كشمش در سطح اســتان و كشور پيشتاز 
و  توليدكنندگان  كــرد:  تاكيد  و  دانســت 
باغداران ماليرى بايد در راســتاى اجراى 
طــرح فراز و آبيارى نوين در ســطح باغ 

هاى خود تالش كنند.
وى در آيين بهره بردارى از يك واحد توليد 
و بسته كشــمش مالير خواستار همكارى 

جهاد كشــاورزى اين شهرستان در راستاى 
طرح توســعه اين واحد توليدى و رسيدن 

توليد آن به ظرفيت 15 تن در سال شد.

سرپرست هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع استاندارى همدان ادامه داد: هر اندازه 
مواد اوليه با كيفيــت بهترى توليد كنيم، در 
عرصه صادرات با مشكل كمترى مواجه مى 

شويم.
عسگريان با بيان اينكه واحدهاى توليدى و 
صنعتى كه در راستاى توليد و ايجاد اشتغال 
گام برمــى دارند نيازمند حمايت هســتند، 
وعــده داد كه از محل تســهيالت مختلف، 
اين واحدها و طرح فراز شهرستان مالير را 

كمك كند.
وى همچنيــن حوزه بهداشــت و درمان 
را يكــى چشــمگيرترين دســتاوردهاى 
دنبال  به  دولت  گفت:  و  برشمرد  انقالب 
اجراى برنامه طرح گردشــگرى سالمت 

است.

سرپرست امور اقتصادى استاندارى:

بيش از 3هزار ميليارد 
طرح عمرانى افتتاح شد

واحدهــاى توليدى و صنعتى 
ايجاد  و  توليد  راستاى  در  كه 
دارند  برمــى  گام  اشــتغال 
نيازمند حمايت هستند، وعده 
تســهيالت  محل  از  كه  داد 
طرح  و  واحدها  اين  مختلف، 
فــراز شهرســتان مالير را 

كمك كند
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ايران و جهان

 در دوران قاجار و پهلوى دو سوم ايران 
جدا شد

 رئيــس جمهورى با اشــاره به مقاومت هاى مــردم در دوران دفاع 
مقــدس، اظهار كرد: مردم در دوران دفاع مقدس به دنيا گفتند كه امروز 
ايران شاهى و شاهنشاهى نيست، بلكه تفكر امروز ايران اسالمى است 
و جوانان اين ســرزمين طبق وظيفه دينى و ملى خود در برابر همه دنيا 

با قدرت مى ايستد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى، در مراسم 
چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى اظهار كرد: خداى بزرگ را 
ســپاس مى گويم كه ملت بزرگ ايران را چهل ســال پيش، از استبداد 
و استعمار و وابســتگى ها رهانيد و اين ملت توانستند نظام جمهورى 

اسالمى را در اين سرزمين استقالل بخشند.
رئيس جمهورى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود، تاكيد كرد: در 
چند دهه دوران شاهنشاهى سست عنصر قاجار و پهلوى دو سوم كشور 
را از ايران جدا كردند و اين به اين معنى است كه رژيم هاى قبل عالوه 
بر اين كه به دين، فرهنگ، رفاه و زندگى مردم خيانت كردند، به تماميت 

ارضى كشور نيز خيانت كردند.
وى در ادامه تاكيد كرد: همه بايد حواســمان جمع باشد كه اگر در 
اين 40 سال در برابر همه انواع توطئه هايى كه قرار گرفته ايم و پيروز 
شده ايم به خاطر جمهوريت و اسالميت اين نظام بوده است. ايمان 
و اعتقاد مردم به فرهنگ ايثار و شهادت كه بزرگترين ره آورد انقالب 
و دفاع مقدس ما اســت و نيز آن چه كه دشــمن ندارد و ما همواره 
داراى آن بوده ايم و به آن دل بســته ايــم اميد به خدا و رحمت او 
است. به طورى كه وقتى به ميدان جنگ مى رويم اين را مى دانيم كه 
اگر كشــته شويم پيروز هستيم و اگر فاتح جنگ باشيم باز هم پيروز 

جنگ خواهيم بود.
رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه اساس انقالب ما بر اين بود كه فضيلت 
جاى رذيلت بنشــيند و اخالق به جاى ابتذال بيايد، در اين باره خاطر 
نشان كرد: اين ايمان و معصوميت اساس انقالب و قدرت و توان ما بوده 
اســت و امروز بايد اين را بدانيم كه اگر انقالب ما اسالمى نبود، ايرانى 
بود، ملى بود، حتماً اين انقــالب در برابر انواع توطئه ها توان مقاومت 

نداشت.

 ايران آماده همكارى با لبنان 
در همه زمينه هاست

 وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايــران درباره احتمال كمك 
نظامى ايران به لبنان گفــت: در صورتى كه دولت لبنان بخواهد، ايران 

آماده همكارى با اين كشور در همه زمينه هاست.
به گزارش ايرنا، محمد جواد ظريف هدف از سفر 2 روزه خود را اعالم 
همبستگى با دولت و ملت لبنان و نيز اعالم آمادگى جمهورى اسالمى 

ايران براى همكارى با اين كشور در همه زمينه ها عنوان كرد.
وزير امور خارجه ايران تاكيد كرد كه لبنان نماد مقاومت و همزيســتى 
اســت.ظريف گفت كه در سفرش به بيروت با مقام هاى لبنانى درباره 

موضوعات مختلف گفت و گو خواهد كرد.

در روزهاى آينده
بيانيه تفصيلى رهبر انقالب در تبيين 

«گام دوم» انقالب اسالمى منتشر مى شود
 پايگاه اطالع رســانى حضرت آيت ا.. خامنــه اى اعالم كرد كه به 
مناسبت چهلمين سالروز پيروزى انقالب اسالمى، بيانيه تفصيلى رهبر 
انقالب در تبيين «گام دوم» انقالب اســالمى در روز هاى آينده منتشر 

خواهد شد.
اين پايگاه اطالع رســانى افزود: ملت سرافراز ايران اسالمى با هدايت 
الهى و به اتكاء انديشه ى دوران ســاز حضرت امام خمينى رحمه ا... و 
راهبرى هاى جانشــين صالحش، مى رود تا با شــركت در جشن چهل 
ســالگى انقالب پرشــكوهش، از كرامت خود و اصالت شعارهايش 

صيانت كند و وارد فرآيند بزرگ و جهانى چهل سال دوم شود.
به همين مناســبت و در ارزيابى سرگذشت راه طى شده و مسيرى كه 
پيش روى ملت بزرگ ايران اســت، حضرت آيــت ا... خامنه اى رهبر 
انقالب اســالمى بيانيه اى تفصيلى را در تبيين «گام دوم» براى پيشبرد 

انقالب اسالمى به نگارش درآورده اند.
متن بيانيه ى تفصيلى رهبر انقالب اســالمى در روزهاى آينده منتشــر 

خواهد شد.

نياز به يك خانه تكانى انقالبى
 در بين مديران

 نايب رئيس فراكســيون مستقلين واليى مجلس مى گويد:در چهل 
سالگى انقالب اسالمى نياز است كه يك خانه تكانى انقالبى در مديران 
ايجاد شود.غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى با اشاره به 40سالگى انقالب 
اسالمى ايران،گفت: واقعيت را بايد بپذيريم و واقعيت اين است كه مردم 
از شرايط ناراحت هستند چراكه رفتار برخى مسئولين كشور و متوليان 
امر را مانند دهه اول انقالب و دوران جنگ نمى بينند و درست هم مى 
گويند. وى در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه انصافا رفتار مسئوللن 
تغيير كرده اســت، افزود: همه مادر اين موضوع مقصر هستيم؛ به طور 
مثال شوراى عالى انقالب فرهنگى  براى تربيت مدير اسالمى با فرهنگ 
انقالبى چه كرده اســت. هنوز مديران ما در دانشگاه ها با فرهنگ غربى 

آموزش مى بينند و تربيت مى شوند، پس نمى شود ايراد گرفت.
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره به اينكه انتظارات 
مردم از مديران در آســتانه چهل سالگى با طول 40 سال فراز و نشيب 
برآورده نمى شود، مطرح كرد:مردم برخى مديران را در خط مشى مردمى 
نمى بينند؛ مديران با الگوهاى غربى ادارات شان را اداره مى كنند و رفتار 
و نوع برخورد با مردم تحكم آميز و نگاه از باال دارند و از مردم فاصله 

مى گيرند.

بزرگ ترين اشتباه ديكتاتور
ــته و  ــجويى كش ــود و دانش ــجويى رخ داده ب ــرات دانش  تظاه
ــه اى  ــت جلس ــاه رياس ــد. ش ــده بودن ــتگير ش ــجويانى دس دانش
ــتانش را در  ــه، دس ــاز جلس ــل از آغ ــه قب ــده داشــت ك ــه عه را ب
ــت  ــر وق ــت. ه ــى رف ــاق راه م ــود و در ات ــرده ب ــره ك پشــتش گ
ــم  ــى گفــت: «نمــى داني ــرد. م ــى ك ــن م ــى شــد چني ــى م عصبان
ايــن دانشــجويان چــه مــى خواهنــد؟ مــا كــه همــه چيــز بــه آنهــا 

ــد؟» ــى خواهن ــم ديگــر چــه م داده اي
ــى  ــا م ــه ه ــه زمين ــه در هم ــود ك ــن ب ــتباه او اي ــن اش بزرگتري
خواســت نوســازى صــورت بگيــرد امــا در حــوزه سياســى-نظامى 
همچنــان بــه شــيوه دوران صفــوى حكومــت كنــد! او دســت بــه 
ــود.  ــان در اجتمــاع ب ــدار حضــور زن اصالحــات ارضــى زد. طرف
ــى  ــرى م ــخصا پيگي ــع را ش ــازى صناي ــترش و نوس ــازمان گس س
ــن  ــام آموزشــى نوي ــب نوســازى اقتصــادى و رواج نظ ــرد. طال ك
ــه  ــان ب ــردم همچن ــى خواســت م ــا م ــود ام و توســعه دانشــگاه ب
ــا  ــى ســاختمان ه ــد در حاليكــه وقت ــى بمانن صــورت رعيــت باق
و شــيوه زندگــى تغييــر مــى كننــد مــى تــوان انتظــار داشــت كــه 
انســان هــا تغييــر نكننــد؟ وقتــى جامعــه در حــوزه هــاى مختلــف 
بســوى تجــدد حركــت مــى كنــد خــواه ناخــواه رعيــت هــاى كاله 

ــد و متجــدد مــى شــوند. ــز پوســت مــى اندازن نمــدى ني
ــط  ــن خ ــيدن اولي ــتور كش ــاه دس ــن ش ــه ناصرالدي ــى ك هنگام
تلگــراف  بيــن قصــر ســلطنتى شــاه و بــاغ اللــه  زار را صــادر كــرد 
در واقــع داشــت هيــزم انقــالب مشــروطيت را جمــع مــى كــرد. 
بــى خــود نبــود كــه آن انقــالب را «انقــالب تلغــراف» نيــز ناميــده 

انــد!
يــا وقتــى رضاشــاه بــا لبــاس  نظامــى  بــراي  افتتــاح  دانشــگاه  تهــران  
رفــت؛ دعــا كــرد كــه  دانشــگاه  ســعادت  و پايــدارى  را بــراى  نظــام  
ــه  ارمغــان  آورد، هرگــز تصــور نمــي كــرد  شاهنشــاهى پهلــوى ب
كــه  آنجــا مركــزى شــود بــراى آشــفته كــردن آرامــش  خودكامگــى  
پســرش .  چــرا كــه «پرسشــگرى » همــواره  نتيجــه «آگاهــى» اســت .

ــا  ــود. ام ــدرن ش ــران م ــه اي ــت جامع ــى خواس ــاه م محمدرضاش
حــوزه سياســت بــر ســياق همــان رابطــه رعيتــى و قبلــه عالمــى 
بمانــد او بــا برنامــه هــاى نوســازى اقتصــادى در پــى گــذار ايــران 
ــود امــا مــى خواســت ايــن تغييــر دامــن  ــه مدرنيتــه ب از ســنت ب
ــدا)  ــايه خ ــل ا... (=س ــاال ظ ــان در آن ب ــرد و او همچن او را نگي
باقــى بمانــد. او بســاط فئوداليســم را بــا اصالحــات ارضــى 
ــا راهــى شــهرها شــدند.  ــون هــا رعيــت و صمدآق برچيــد و ميلي
قيمــت نفــت بــاال ميرفــت، جامعــه ايــران رشــد اقتصــادى بيســت 
درصــدى را تجربــه مــى كــرد امــا در كنــار تمامــى ايــن تغييــرات 
زيــر و رو كننــده، او كوچكتريــن اصالحــات را در حــوزه سياســت 
برنمــى تافــت حتــى در اواخــر ســلطنتش بــا دمكراســى دشــمنى 
بيشــترى نشــان مــى داد. حتــى دو حــزب فرمايشــى خــود را نيــز 
ــتور داد  ــگان را دس ــرد و هم ــى ك ــى م ــا را يك ــنديد و آنه نپس
كــه يــا عضــو آن گردنــد يــا پاســپورت شــان را گرفتــه از كشــور 
برونــد! كوچكتريــن نظــرى هرچنــد ماليــم را كــه مخالــف نظــرش 
ــاى  ــى ديكتاتوره ــد تمام ــه مانن ــت و در نتيج ــى تاف ــود برنم ب
ــده  ــش پراكن ــتقل از اطراف ــتخواندار و مس ــانهاى اس ــخ، انس تاري

ــران) شــدند (رفرنــس: تاريــخ تحليلــى اي
 تجويز راهبردى:

مهــم تريــن اختــراع بشــر، نــه دوچرخــه اســت، نــه فضاپيمــا، نــه 
ــاى   ــتم ه ــل (سيس ــه موباي ــن و ن ــوار چي ــه دي ــا و ن اقيانوس پيم
سيســتم هاى  بشــر،  اختــراع  مهم تريــن  الكتريكى-مكانيكــى). 
كارخانــه  مــدارس،  ســازمانها،  (دولتهــا،  اقتصادى-اجتماعــى 
ــه  ــم مجموع ــا تنظي ــه ب ــه اى) هســتند ك ــاى حرف ــا، تشــكل ه ه
ــا  ــوند آدم ه ــى ش ــث م ــمى باع ــمى و غيررس ــد رس اى از قواع
ــل +  ــد (تعام ــد كنن ــم رش ــا ه ــد و ب ــى كنن ــم كار و زندگ ــا ه ب
تكامــل). اصــال توســعه سيســتم هــاى الكتريكى-مكانيكــى و كال 
ــاى  ــتم ه ــون سيس ــت و ... مدي ــرى و امني ــادى، براب ــد اقتص رش
اقتصادى-اجتماعــى هســتند. اگــر ايــن سيســتم هــا نبودنــد حتــى 
ــه  ــه نمــى شــد چــه برســد ب ــا فروخت يــك آجــر هــم ســاخته ي

ــاد و معيشــت. ــرخ اقتص ــدن چ چرخي
ــتم،  ــن سيس ــم تري ــى، مه ــاى اقتصادى-اجتماع ــتم ه ــن سيس بي
نظــام كشــوردارى باشــد. برخــى زيربخش هــاِى نظــام كشــوردارى 
را بــا هــم مــرور كنيــم: نظــام پارلمانــى، نظــام ثبــت احــوال، نظــام 
ثبــت شــركت ها، نظــام ثبــت اســناد و امــالك، نظــام دادخواهــى 
ــه دارى،  ــزى، نظــام ادارى، نظــام خزان و دادرســى، نظــام بودجه ري
ــررات  ــذارى و مق ــت گ ــر (سياس ــام تدبي ــات، نظ ــام انتخاب نظ

ــذارى) و ...  گ
يك نظام كشوردارى ممكن است منجر به توسعه افراد شود. ولى اگر 
به اندازه افرادش، خودش توســعه پيدا نكند، مى شود سقف رشد و 
مانع توسعه. يعنى همان نظامى كه منجر به رشد افراد شده است اكنون 
تبديل مى شــود به مانع رشد. نظام كشــوردارى بايد در درون خود 
ســازوكار بازسازى و روزآمدسازى داشــته باشد. به عنوان مثال متن 

قانون اساسى فرانسه از 60 سال پيش تا كنون 18 بار بازنگرى شده.
ــاى  ــه (صندوقه ــن آتي ــام تامي ــام بانكــى، بحــران نظ بحــران نظ
بازنشســتگى)، بحــران آب و بحــران اشــتغال كافــى اســت بــراى 
ــاى بازنشســتگى و  ــدوق ه ــك، صن ــراد از بان ــم اي ــه دريابي آنك
ــد  ــه باي ــت؛ بلك ــاد نيس ــود اقتص ــمان و رك ــدن آس ــك ش خش
ــد شــود. 40ســال پيــش انقــالب  ــا روزآم ــام كشــوردارى م نظ
كرديــم، اكنــون نوبــت كار ســخت تــر اســت: روزآمدســازى و 
ــده،  ــخت، پيچي ــى، س ــوردارى. كارى جمع ــام كش ــازى نظ نوس
ــى  ــا م ــه م ــرد خاصــى نيســت. هم ــه ف ــن وظيف ــر. اي ــان ب زم
توانيــم و بايــد مشــاركت كنيــم: يكــى بــا نقــد وضعيــت 
ــا  ــرى ب ــوب و ديگ ــت مطل ــرح وضعي ــا ط ــى ب ــود، يك موج

ــرى. ــرى و پرســش گ ــه گ مطالب
*مجتبى لشكربلوكى

خبرخبرخبر

ايران براى غنى سازى 190 هزار سو آماده است
 معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى گفت: بنا بر فرمايش مقام معظم 
رهبرى و تاكيد رئيس سازمان انرژى اتمى، براى افزايش غنى سازى اورانيوم به 

190 هزار سو در كشور آمادگى الزم وجود دارد.
به گزارش ايرنا، بهروز كمالوندى ، افزود: در صورت لزوم شرايط براى افزايش 

سطح غنى سازى اورانيوم از سه درصد به 20 درصد نيز فراهم است. 
وى اضافــه كرد: با توجه به خلف وعده كشــورهاى 1+5 در ايفاى تعهدهاى 
خود، پيش بينى هاى الزم براى باز طراحى راكتور اراك صورت گرفته اســت 
تا در ادامه فعاليت ها از آن اســتفاده كنيم. كمالوندى به استفاده از ماشين هاى 
جديد براى غنى سازى اورانيوم اشاره كرد و اظهار داشت: استفاده از ماشين ها 
و دســتگاه هاى جديد در اين زمينه در دستور كار قرار دارد و پيش بينى ها و 

مالحظه هاى الزم در اين خصوص انجام شده است.

بازگشت نخبگان ايرانى از 100 دانشگاه برتر 
جهان به كشور 

 معاون علمى و فناورى رئيس جمهور از بازگشــت نخبــگان ايرانى از 100
دانشگاه برتر جهان به كشور خبر داد. سورنا ستارى در گفت وگو با ايلنا در پاسخ 
به سوالى درباره آمار نخبگان بازگشتى به كشور گفت: تاكنون از 100 دانشگاه برتر 
دنيا حدود 1200 نفر نخبه از سيستم ما براى بازگشت به كشور استفاده كرده اند؛ 
اين تازه ترين آمار است، زيرا هر ماه تعدادى به اين آمار اضافه مى شود.وى ادامه 
داد: تقريبا سه سال است كه برنامه بازگشت نخبگان به كشور را راه اندازى كرده ايم 
و آخرين آمارمان هم بازگشــت 1200 نفر از  ميان 100 دانشگاه عالى رتبه دنيا 
است.ستارى گفت: براى اين كه اين افراد به كشور باز گردانيم، به يك اكوسيستم 
و زيست بوم نياز است. ضمن اينكه بيشترين آمار بازگشت نخبگان به كشور در 

حوزه استارت آپ ها بوده كه همين االن هم در حال اتفاق افتادن است.

بايد كينه ها و اغراض نفسانى را كنار بگذاريم
 دبيــركل مجمــع نيروهــاى خــط امــام گفــت: اميدواريــم بــه جــاى 
چهــل ســال، چهارصــد ســال و چهارهــزار ســال دوام انقــالب را 

ــيم. ــاهد باش ش
حجت االســالم و المســلمين هــادى خامنــه اى درگفــت وگــو بــا 
ــام و  ــى انج ــه بخش ــم ك ــنگينى داري ــف س ــا وظاي ــزود: م ــنا اف ايس
بخشــى انجــام نشــده اســت. بايــد وحــدت جامعــه را حفــظ و 
ــانى  ــراض نفس ــا و اغ ــم و كينه ه ــت ندهي ــالب را از دس ــول انق اص

ــم. ــار بگذاري را كن
وى گفــت: بايــد بــه مــردم خدمــت كنيــم. مســائل اقتصــادى مهــم اســت و 
بايــد جلــو فســاد اقتصــادى و اخالقــى و سياســى گرفتــه شــود و ايــن راهــى 

جــز رفتــار درســت مســؤوالن نــدارد.

 مردم همراه و هميشــه در صحنه استان 
همدان  روز  گذشــته همپاى ديگر حماسه 
سازان در سراسر ايران اسالمى سرود عشق 
به ميهن را با مشــاركت گســترده خود در 

راهپيمايى 22 بهمن سردادند.
مردم همدان ، در خيابان هاى ســفيد پوش 
از برف، آمده اند تا برگ زرينى در كارنامه 

درخشان خود ثبت كنند.
روز گذشــته ملت ايران دست در دست، 
شــانه به شــانه وحدت كلمه را به نمايش 
گذاشته و با حضورى معنادار ياد و خاطره 
روزهاى خــوش انقالب را زنده مى كنند، 
امروز همه يك مشــت شــده و يك صدا 
قطره قطره به دريايى خروشان و مواج لرزه 
بر تن دشمنان نظام جمهورى اسالمى ايران 

مى اندازند.
آرى ايــن ملت بيدار و هميشــه در صحنه 
با حضور آحاد مختلف مردم با در دســت 
داشــتن پالكاردها و پارچه نوشــته ها و 
بادكنك هاى رنگى و ســر دادن شعارهاى 
انقالبى بيعت خويش با آرمان هاى انقالب 
را محكــم كــرده و در چهلمين ســالروز 
پيروزى انقالب مســيرهاى راهپيمايى را با 
نشاط و شور حماسه همدلى تا ميدان شهر 

پيمودند.
آنچــه اين مردم به نمايش گذاشــتند همه 
همدلى، اتحاد و عشق به ميهن و انقالب و 
حماسه اى از جنس پاك اتحاد براى عزت 

اسالمى بود.
حضور همه زنان و مردان اعم از نوجوانان، 
جوانان و ميانســال كه هم صدا شعارهاى 
انقالبى و شــعار محورى چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى «افتخار به گذشته، 
اميد به آينده» را ســر داده و با در دســت 
داشــتن پرچم هاى زيباى ايران اســالمى 
بهتريــن صحنه هاى عشــق بــه ميهن و 
پاسداشت ارزش هاى انقالب را خلق كرده 
اند براى دشــمنان معناى زيــادى خواهد 
داشــت تا پيام حضور گســترده و پرشور 
ايشان را بشــنوند و بينديشند كه ايرانى را 

هرگز نبايد تهديد كرد.
بيش از چهل ســال از عمــر اين انقالب 

مى گذرد اما شــور و نشاطى كه امروز اين 
ملت به نمايش مى گذارند همگى حقارت 
دشــمنان و اتحاد ملتى بيدار و حق طلب 

است.
با اين حضور معنادار، مــردم به زيبايى به 
دشمنان اعالم مى كنند كه راه خمينى (ره) 
همچنان روشن و پر رهرو است و چراغى 
كه با پيروزى انقالب اســالمى روشن شده 

با حمايت مردم هرگز خاموش نمى شود.
روز گذشــته همه با حضــور نمادين و پر 
شــور خودجوش، خروش ملــى را براى 
پاسداشت جشن پيروزى انقالب به نمايش 

گذاشتند.
ديــدن فرزندان در آغــوش والدين كه راه 
روشــن فردا را مشــق مى كننــد، حضور 
نوجوانان كه نشــاط حماسه حضور را دو 
چندان كرده همگى حاشــيه هاى معنادار 
راهپيمايى ديروز بود تا دشــمن دريابد تا 
وقتى اين ملت در صحنه اســت نمى توان 

خللى در اراده آنان ايجاد كند.
حضور مســئوالن و نمايندگان اســتان در 
مجلش شوراى اسالمى، بازاريان، احزاب و 
گروه هاى سياسى، حضور كاركنان ادارات، 

زنــان و دختــران و همه و همــه در اين 
راهپيمايى پُر خروش، گوشه اى از شور و 
شعور ملتى آگاه و انقالبى براى پاسداشت 
ارزش هاى انقــالب و تجديد عهد با امام 

راحل، شهدا و رهبرى بود.
در دســت داشــتن پرچم هاى بــزرگ با 
شــعارهاى «كورى چشــم آمريكا انقالب 
اسالمى 40 سال شد»، «ما ايستاده ايم»، «تا 
زنده ايم رزمنده ايم» و سر دادن شعارهاى 
انقالبى توسط دانش آموزان از ديگر نكات 

تامل برانگيز اين رويداد بزرگ است.
 راهپيمايــى 22 بهمــن مانــور 

مقاومت است
عضو هيأت رئيســه مجلس خبرگان و امام 
جمعه موقت تهران در آيين راهپيمايى 22

بهمن همدان گفت: حضور باشــكوه ملت 
ايــران در راهپيمايــى 22 بهمن حامل پيام 
بيعت با امام راحل، شهدا، مانور مقاومت و 
جلوه تبرى از دشــمنان اسالم و قرآن و در 

راس آنها آمريكاى جنايتكار است.
آيت ا... ســيداحمد خاتمى ، افزود: در بعد 
خارجى اين راهپيمايى نشان از شديدترين 

وضعيت تحقير آمريكا است.

به گزارش ايرنــا، وى ادامه داد: آمريكا در 
اوج تحقير اســت و شخص دونالد ترامپ 
رئيــس جمهورى آمريــكا مى گويد هفت 
تريليــون دالر در عراق خــرج كرد و در 
نهايت شــبانه و دزدانه به اين كشور سفر 
كرد كه اين به معنى مرگ بر آمريكا است.

آيــت ا... خاتمى با بيــان اينكه در عرصه 
داخلى نيز ملت ايران پيروز ميدان اســت، 
گفت: دشــمنان ايران شــديدترين تحريم 
ها را اعمال كردند تا مردم كشــورمان در 
راهپيمايى امروز شــركت نكنند اما شــما 

آمديد و بينى آمريكا را به خاك ماليديد.
سخنران راهپيمايى 22 بهمن همدان تصريح 
كرد: ملت ايران دولت خود خواسته و آدم 
كش داعش را نابود كرديد و تكفيرى هايى 
كه نام دولت خود را داعش گذاشته بودند 

به بركت نظام اسالمى نامى از آنها نماند.
گفتنى اســت در پايان اين مراسم قطعنامه 
راهپيمايى يوم ا... 22 بهمن 97 قرائت شــد 
در ايــن قطنامــه  بر ضرورت شــجاعت، 
عقالنيّت و نهراســيدن از توپ و تشــر و 
و  آمريكايى  دولتمــردان  ياوه گويى هــاى 
اروپايى از سوى مسئوالن كشور تاكيد شد .

ــى و  ــت اعالم ــه سياس ــى ك  در حال
اعمالــى دولــت ترامــپ عليــه جمهــورى 
اســالمى ايــران سياســت فشــار حداكثرى 
اســت، مقابلــه بــا ايــن راهبــرد و مقاومت 
ــى  ــى و همدل ــد همراه ــرى نيازمن حداكث
ــى در  ــات سياس ــا و جريان ــه گروه ه هم

داخــل كشــور اســت.
پيگيــرى  در  ديپلماســى  دســتگاه 
ــالمى  ــورى اس ــت هاى كالن جمه سياس
در قالــب تعامــل و رفــع تنــش و حــل و 
ــا در نظــر گرفتــن  فصــل مســالمت آميز ب
شــرايط جهــان در حــال گــذار و بــا 
ــيال  ــرايط س ــن ش ــت از اي ــرآورد درس ب
ــى  ــاى داخل ــا و ظرفيت ه ــه ابزاره از هم
ــرده اســت. در ايــن  و بين المللــى بهــره ب
ــگاه  ــرم، جاي ــدرت ن ــتفاده از ق ــن اس بي
ويــژه اى در تعامــالت دســتگاه ديپلماســى 

ــت. ــته اس ــر داش ــال هاى اخي در س
بــه گــزارش ايرنــا،در يــك رويكــرد 
ــا در نظــر گرفتــن مجمــوع  ــه و ب منصفان
دســتگاه  محــذورات  و  مقــدورات 
قابــل  غيــر  دســتاوردهاى  ديپلماســى 
انــكارى داشــته اســت. كافــى اســت 
ــت  ــل از دول ــيم قب ــته باش ــاد داش ــه ي ب
شــديدترين  تحــت  ايــران  يازدهــم 
ــه  ــت ب ــرار داش ــى ق ــاى جهان تحريم ه
يك جانبــه  تحريم هــاى  كــه  طــورى 
ــا و  ــه اروپ ــاى اتحادي ــكا، تحريم ه آمري
ــى  ــه مبتن ــت ك ــاى شــوراى امني تحريم ه
بــر شــش قطعنامــه ايــن نهــاد بين المللــى 
بــود ايــران را در شــرايط دشــوارى قــرار 

داده بــود.
ــى و  ــدم انســجام درون ــال ع ــن ح ــا اي ب
تشــتت و حاكــم شــدن رويكردهــاى 
جناحــى باعــث شــد آن طــور كــه بايــد 
ــا و فضــاى  ــم از ظرفيت ه و شــايد نتواني

ايجــاد شــده بعــد از امضــاى توافــق 
هســته اى اســتفاده الزم را ببريــم و از 
همــان روزهــاى نخســت امضــاى برجام، 
ــديدترين  ــت ش ــى تح ــتگاه ديپلماس دس
ــت  ــاى دول ــاى رقب ــالت و هجمه ه حم
ــت. ــرار گرف ــف ق ــاى مختل از تريبون ه

بــا راهيابــى دونالــد ترامــپ بــه كاخ 
تبليغــات  دوران  در  كــه  وى  ســفيد 
انتخاباتــى هــم موضعــى كامــال خصمانــه 
عليــه جمهــورى اســالمى ايــران و توافــق 
ــات  ــر القائ هســته اى داشــت، تحــت تاثي
از  صهيونيســتى   ، ســعودى  البى هــاى 
تحريم هــاى  و  شــد  خــارج  برجــام 
ــاده  ــران را اع ــه اي ــود علي ــه خ يك جانب

ــرد. ك
نكتــه مهمــى كــه در شــرايط كنونــى نبايد 
ــر  ــم ب ــرد درك شــرايط حاك فرامــوش ك
نظــام بين الملــل و لــزوم محاســبه درســت 
ــد تصميم ســازى ها  ــن شــرايط در فراين اي
ــتباه  ــه اش ــت.هر گون و تصميم گيرى هاس
غيرقابــل  تبعــات  و  آثــار  محاســباتى 
انــكارى بــر سرنوشــت جمعــى و زندگــى 
تــك تــك ايرانيــان در پــى خواهــد 
ــى  ــا نگاه ــت ب ــرورى اس ــت و ض داش
ــود در دوره  ــارب موج ــه تج ــى ب تاريخ
در  واقع بينانــه اى  رويكــرد  معاصــر 

ــود. ــاذ ش ــى اتخ ــالت بين الملل تعام
ــال  ــرايط در ح ــزوم درك ش ــته از ل گذش
گــذار نظــام بين الملــل و هشــيارى در 
محاســبات سياســى، بايــد از تمامــى 
ــى  ــود داخل ــاى موج ــا و ظرفيت ه ابزاره
از  جلوگيــرى  بــراى  بين المللــى  و 
دســتيابى آمريــكا بــه هــدف انــزواى 
ــن  ــر اي ــع ام ــرد. واق ــتفاده ك ــران اس اي
پنجــه  و  اســتقالل خواهى  كــه  اســت 
افكنــدن بــا آمريــكا بــه عنــوان ابرقــدرت 

ــاى  ــا و ظرافت ه ــدى ظرفيت ه ــار بع چه
ــورهاى  ــد؛ كش ــود را مى طلب ــاص خ خ
ــارى  ــاى رفت ــب كنش ه ــف در قال مختل
ــه هــدف سياســت هاى خــود  معطــوف ب
را تنظيــم مى كننــد و حاضــر نيســتند 

ــد. ــه كنن ــرى هزين ــور ديگ ــراى كش ب
دستگاه ديپلماسى در ماه هاى اخير توانسته 
اســت مانع از اجماع سازى عليه كشورمان 
شــود. شــايد يكى از اهداف و تصورات 
ترامپ اين بود كه با خروج آمريكا از برجام 
ايران هم از اين توافــق بين المللى خارج 
مى شــود و به طور اتوماتيك، تحريم هاى 
شوراى امنيت، تحريم هاى اتحاديه اروپا و 
تحريم هاى آمريكا بار ديگر بر گرده ملت 

ايران تحميل مى شود.
ــم  ــام ه ــى برج ــركاى اروپاي ــاال ش احتم
ــران از  ــروج اي ــا خ ــد ب ــان نمى آم بدش
برجــام تكليــف و تعهــدات از دوش آنهــا 
ــرار  ــكا ق ــار آمري ــده و در كن ــاقط ش س
ــروج  ــدم خ ــا ع ــران ب ــى اي ــد. ول بگيرن
ــپ و  ــت ترام ــبات دول ــام، محاس از برج
متحــدان منطقــه اى وى را بــه هــم ريخت 
ــام  ــركاى برج ــاير ش ــا س ــت ب و توانس
ــد  ــظ كن ــى را حف ــق بين الملل ــن تواف اي
ــه از  ــرد مطالبه جويان ــاذ رويك ــا اتخ و ب
ــد  ــور كن ــا را مجب ــى آنه ــركاى برجام ش

ــد. ــى كنن ــان را عمليات تعهداتش
كســانى كه از همان ابتدا مخالف برجام 
بودنــد و در رســانه هاى مختلــف اين 
منافع  برخــالف  را  بين المللى  قــرارداد 
ايران معرفــى مى كردند بــه مخالفت با 
اينستكس برخاسته اند. آنها مدعى هستند 
كه اين ســاز و كار مالى ناچيز اســت و 
ارزش ســرمايه گذارى نــدارد ايــن در 
حالى اســت كه هنوز اين سيستم فعاليت 
عملى خــود را آغاز نكــرده و نتايج آن 

مشخص نيست. در شــرايطى كه دولت 
آمريكا به دنبال منزوى كردن ايران است 
و راهبرد فشــار حداكثــرى را در قبال 
ايران اعمال مى كنــد، ما هم بايد از همه 
راهبرد  پيشبرد  براى  موجود  ظرفيت هاى 
مقاومت حداكثرى استفاده كنيم. يكى از 
محورهاى انتقادات منتقدان از ســازوكار 
ساحات اين است كه گفته مى شود اروپا 
بهره گيرى ايران از اين سامانه را منوط و 
مشروط به تصويب و تاييد لوايح مرتبط 
با گروه اقدام مالى «اف اى تى اف» كرده 

است.
ايــن در حالــى اســت كــه كنوانســيون هاى 
مرتبــط بــا «اف اى تــى اف» قواعــد 
مقــررات و اســتانداردهايى اســت كــه 
ــف  ــى تعري ــى جهان ــى و مال ــام بانك نظ
ــا  كــرده و هــر كشــورى اگــر بخواهــد ب
ايــن نظــام جهانــى همــكارى كنــد بايــد 

ــرد.  ــررات آن را بپذي مق
بــه  ايــران  الحــاق  اليحــه  دو 
ــو  ــى و پالرم ــى اف ت ــيون هاى س كنوانس
ــه قــدر كافــى مــورد  در ماه هــاى اخيــر ب
ــه اســت و  ــرار گرفت بحــث و بررســى ق
ــه  ــام ب ــت نظ ــخيص مصلح ــع تش مجم
ــى  ــى و فراجناح ــاد مل ــك نه ــوان ي عن
ــا  قــرار اســت مصلحــت را در قبــول و ي
عــدم قبــول ايــن لوايــح تشــخيص دهنــد. 
ــران در نشســت  ــدگان اي ــد نماين هــر چن
گــروه اقــدام مالــى فــارغ از نشســت هاى 
مجمــع بــه دنبــال تاميــن اهــداف و منافــع 
ــا  ــود ام ــد ب ــالمى خواهن ــورى اس جمه
در  تصميم گيرى هــا  مــى رود  انتظــار 
ــر  ــت تاثي ــه تح ــى ن ــاى فراجناح نهاده
فشــارهاى رســانه اى آشــكار و غيرآشــكار 
بلكــه بــه در نظــر گرفتــن مصالــح ملــت 

ــود. ــاذ ش اتخ

حضور گسترده مردم همدان در جشن چهل سالگى انقالب

پرشكوه ترين حضور براى ثبت در تاريخ

الزامات راهبرد مقاومت حداكثرى
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آمار اشتغال غيررسمى بانوان باالست
 معــاون رئيس جمهورى در امور زنان و خانواده گفت: گر چه ميزان مشــاركت 
اقتصادى بانوان حدود 12درصد و بيكارى دختران تحصيلكرده دو تا سه برابر پسران 
اســت اما به نظر مى رسد ميزان اشــتغال بانوان در بخش هاى مختلف، بيش از آمار 
رسمى است و اشتغال غيررسمى زنان باال است.معصومه ابتكار در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: معتقديم در حوزه اشتغال اين مشكل را داريم، زيرا مشاغل خانگى و 

مشاغل كوچك و متوسط در حوزه بانوان در بسيارى از موارد ثبت نمى شود.
ابتكار اضافه كرد: يكى از هدف گيرى هاى ما شــفاف ســازى آمار مربوط به اشتغال 
بانوان است. يكى ديگر از مسائل، بحث توان افزايى بانوان در آموزش مديريت بنگاه 

ها و كسب و كارهاى كوچك است. 

شوراى نظارت بر خدمت رسانى به بيماران تشكيل 
مى شود

 وزير بهداشــت طى ابالغى تاكيد كرد كه براى اشراف بيشتر به نحوه خدمت رسانى 
و جلب رضايت بيماران در سراســر كشور، شوراى نظارت بر ارزيابى خدمات رسانى به 
بيماران در هر استان با حضور 5 نفر از افراد ذيصالح تشكيل شود.به گزارش ايلنا ، سعيد 
نمكى در اين ابالغ اعالم كرد كه اعضاى اين شورا در استان ها بايد شامل نماينده سازمان 
نظام پزشكى، نماينده انجمن هاى علمى يا سازمان هاى مردم نهاد عرصه سالمت در استان 
و سه نفر از دانشگاه علوم پزشكى منطقه باشند.وزير بهداشت تاكيد كرد: از همه ظرفيت ها 
مانند تبادل پيامك با ارباب رجوع، نصب صندوق در مراكز مهم و تعيين رابط براى انتقال 

موارد به شوراهاى نظارت استانى و مركزى استفاده شود.

اسامى دخترانه در ايران زودتر تغيير مى كند
 پژوهشــگر علوم اجتماعى با بيان اينكه نامهاى پسران، معرف بخش پايدار 
فرهنگ و نامهاى دختران، معرف بخشــهاى متحول و رو به آينده است، گفت: 
اســامى پر كاربرد پسرانه در ايران، تقريبا ثابت است اما اسامى دختران، زودتر 

مى كند. تغيير 
به گزارش ايرنا؛ عباس عبدى كه از ســابقه 50 ســال پژوهــش در عرصه نام گذارى 
فرزندان در ايران برخوردار اســت به تفاوت جنســيتى در نام گــذارى گريزى زد و 
گفت: پســران، معرف بخش پايدار فرهنگ و سنت هستند اما اسامى دختران، معرف 
بخش هاى متحول و آينده است، به همين علت زمانى كه به سنت و گذشته مى پردازيد 

تنوع اسامى كم مى شود.

اصالح وتربيت با آموزه هاى قرآنى
 در زندان همدان

 پس از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى و در راستاى فرمايش 
حضرت امام (ره)  راجع به اينكه زندان هارابه دانشگاه تبديل كنيد. 
زندان ها به مراكزاصالح وتربيت تبديل شــدند و خدمات بسيارى 
از قبيــل برنامه هاى علمــى وتحصيلى،فرهنگــى واجتماعى،دينى 
ومذهبى،تاســيس كتابخانه هــا، برنامه هاى ورزشــى،كالس هاى 
روانشناسى وروان درمانى، كالس هاى آشنايى بامهارت هاى زندگى 

انجام شد .
مهمترين دستاورد اين خدمات كه اثر بخشى فراوانى داشته ،تاسيس 

اندرزگاه قرآنى در مراكز اصالح وتربيت است.
ترويج تربيت اسالمى همراه با آموزه هاى قرآنى باعث تكريم ارزش 
هاى واالى انســانى و اجتماعى درجامعه مى شــود ومددجو بعد از 
اصالح با يك شــخصيت مذهبى واســالمى خودرا درجامعه درمى 

يابد.
يكى از مددجويــان بند قرآنى درندامتگاه همدان در گفتگوى تلفنى 
در اين باره گفت: يك مددجو به دليل عدم اشتغال و يا گرفتارشدن 

دردام اعتياد مرتكب خالف هاوجرائم متعددى مى شود.
متاســفانه وقتى خــود را در مى يابد كه در پشــت ميله هاى زندان 
گرفتار شده است و هنگاميكه ديگر باالتر از سياهى رنگى نمى بيند.

بــه خدا پناه مى برد وبى اختياركتاب آســمانى رابه دســت ميگيرد 
وبــا حضوردركالس هــاى قرآنى، محافل انس با قرآن وجلســات 
دينى واحكام با آموزه هاى دينى آشــنا ميشود و بافراگيرى قرآن و 
الگوگيرى ازاين رسالت بزرگ الهى بايك شخصيت متفاوت نسبت 
به گذشــته ويك رفتارســالم اجتماعى به عنوان يك فرد مؤمن وبا 

ايمان به آغوش اجتماع برمى گردد.
وى تصريح كرد: اين يك افتخاربزرگ است كه مددجويى كه قادربه 
نماز خواندن نبوده با تعليمات قرآنى وفراگيرى دين واحكام باكتاب 
خدامأنوس شده اهداف الهى راسرلوحه زندگى خودقرارداده است.

اين مددجوى بندقرآنى به دليل امنيتى بودن سيســتم قضايى ازارائه 
آماروتعداد مددجويان اندرزگاه قرآنى ممانعت كرد اماتشريح كرد كه 
به لطف خدا وتالش وهمت خيرخواهانه مسئولين ندامتگاه همدان 
تاكنون بيش از صدها نفردر اين اندرزگاه قرآنى باكتاب آسمانى قرآن 
مأنوس شده اند. و چه بسامد مددجويانى هم كه حتى سوادخواندن 
ونوشتن رانداشته اند روخوانى قرآن رافراگرفته وبه بركت اين كتاب 
مقدس امروز در كنارخانواده هايشان با ايمان راسخ ورفتاراجتماعى 
ســالم زندگى مى كنند وبــا الگوگيرى ازفرهنگ اســالمى وقرآنى 

فرزندان خود را تربيت مى كنند.

فضاى مجازى به محل چشم و هم چشمى 
تبديل شده است

 يك كارشــناس آســيب  هاى حوزه خانواده گفت: امروزه آنچه 
در فضاى مجازى ديده مى شــود، بيشــتر به چشم و هم چشمى ها، 
بى حرمتى ها و كم رنگ شــدن ارزش هاى جامعه شــبيه است و اين 

نشان مى دهد كه ما به خوبى نتوانسته ايم از اين فضا استفاده كنيم.
سميه اكبرى فرد در گفت وگو با ايرنا افزود: چشم و هم چشمى  هاى 
مجازى نه تنها معنويات يــك خانواده را كم رنگ كرده، بلكه باعث 
شده است نظام تعادلى اقتصاد يك خانواده تضعيف شود و اين يك 
هشــدار براى از هم پاشيده شدن خانواده هاست كه بعضا خود از آن 

آگاهى ندارند.
وى به شــاكله فضاى مجازى و اســتفاده بهينه آن در نظام خانواده 
اشــاره كرد و گفت: فضاى مجازى ابزارى است كه نتيجه پيشرفت 
تكنولوژى در جوامع بوده اما اين به آن معنا نيست كه هر نوع اختراع 
يا به وجود آمدن فضايى، براى پيشــرفت بشر فراهم شده باشد بلكه 
ماهيت و چگونگى اســتفاده از فضاهاى به وجود آمده بايد مدنظر 

افراد در نظام خانواده قرار گيرد.
اين آسيب شــناس نظام خانواده، به برخى چشــم و هم چشمى هاى 
زنانه در فضاى مجازى اينســتاگرام اشــاره كرد و افزود: در مناسبت 
 ها و مراســم خاص، برخى بانوان متاهل شروع به انتشار عكس هايى 
از چيدمان ســفره هاى رنگين با پوشش هاى نامناسب به همراه همسر 
و خانواده خود مى  كنند كه اين نه تنها معضل چشــم و هم چشمى را 
در خانــواده  ها زياد كرده بلكه ارزش  هــاى يك خانواده را به مراتب 

پايين آورده است.
وى در توصيــه اى به دارندگان اين نوع صفحات فضاى مجازى گفت: 
متاسفانه در صفحه مجازى، برخى بانوانى كه با نيت چشم و هم چشمى، 
ســفره  هاى رنگين و پر از تشريفات گذاشته مى شود، مشاهده  شده كه 
براى تهيه اين همه تشريفات ســاعت ها وقت گذاشته يا شايد همسر 
خانواده از روى ناچارى اقدام به تهيه اين نوع تشــريفات كرده كه اين 

موضوعات سرآغاز از هم پاشيدن شدن خانواده هاست.

تابناك: نگران حذف ناقص كنكور هستيم
 نگران نباش كامل حذف مى كنن!!

ايرنا: فيلتر تلگرام استفاده از فيلترشكن ها را افزايش داد
 ايرانى جماعت براى هر قفل بسته اى كليد مخصوص رو پيدا 

مى كنه!!
فرارو: مصالح ساختمانى كشور استاندارد است

 فقط در برابر زلزله مقاوم نيست!!
همدان پيام: مشكالت مالى در كشور مانع توجه به مناطق محروم است

 پس چرا به مناطق باالى شهر توجه ويزه مى شه؟!!
برترينها: توالت 19 ميليون دالرى ايســتگاه فضايى بين المللى خراب 

شد
 خوش به حال تعمير كارش!!

مهر: مدارس در بين التعطيلين تعطيل نيست
 دوره احمدى نژاد تموم شده چرا باور نمى كنيد؟
فرارو: ازدواج كودك 11 ساله با مرد 50 ساله ايالمى

 شوهر كه قحطى بياد مى شه همين!!
همدان پيام: قيمت خانه بعد از مسكن معهر 10 برابر شد

 اينم از خدمات و بركات دولت فخيمه!!
شبستان: انسانها در جامعه شهرى همچون ربات هستند

 ما رو تبديل به ربات كردن واال اولش اينطورى نبوديم!!
خبرآنالين:جايگاه امروز عراق و سوريه در سايه انقالب اسالمى است

 بر چشم بد لعنت!!
تابناك: وام ازدواج جوانان 30 ميليون شد
 حاال كه هيچكى ازدواج نمى كنه؟

فراديد: هوش مصنوعى نقاش شد
 جل الخالق

ايران: هكرها مى توانند به فريزرهاى فروشگاهى نفوذ كنند
 بدون شرح!!

كيهان: واليتى تاكيد كرد: ايران 40 ســال مقابل فشــارها و هجمه ها 
مقاومت كرده است

 به خاطر اينه كه اين همه مقاوم و ضد ضربه شده!!

رشد پيوند مغز استخوان در كشور
ــد  ــوزه پيون ــى ح ــه ارزياب ــت، ب ــان وزارت بهداش ــاون درم  مع
ــن  ــى در اي ــاى درمان ــرفت ه ــت و پيش ــور پرداخ ــا در كش اعض

ــت. ــه دانس ــل توج ــه را قاب عرص
ــداد  ــر، گفــت: افزايــش تع ــا مه ــى، در گفتگــو ب قاســم جــان باباي
بخــش  هــاى پيونــد عضــو و راه  انــدازى بانــك اطالعــات 
ــج فرهنــگ  ــدگان عضــو و بيمــاران ليســت انتظــار و تروي اهداكنن
اهــداى عضــو در كشــور، از جملــه اقدامــات وزارت بهداشــت در 

ــوده اســت. ــد اعضــا ب ــوزه پيون ح
وى بــه افزايــش تعــداد مــوارد پيونــد كليــه از اهداكننــدگان مــرگ 
مغــزى و كاهــش تعــداد پيونــد از اهداكننــدگان زنــده، اشــاره كــرد 
و افــزود: ايــن موضــوع باعــث شــده تــا حــدودى ماجــراى خريــد 

و فــروش كليــه در كشــور، از تــب و تــاب بيافتــد.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت، بــه افزايــش تعــداد بخــش  هــاى 
دياليــز در كشــور اشــاره كــرد و گفــت: در ايــن ســال هــا، شــاهد 
افزايــش آمــار اهــداى عضــو از مــرگ مغــزى و همچنيــن، تعــداد 

پيونــد كبــد، قلــب و ريــه در كشــور بــوده ايــم.
جــان بابايــى بــه تشــريح موفقيــت هــاى درمانــى در حــوزه پيونــد 
ــان  ــم ضايعــات نخاعــى و گســترش درم ــزود: ترمي پرداخــت و اف
 هــاى تخصصــى و فــوق تخصصــى، پيونــد اعضا و پزشــكى هســته 
 اى در كشــور از رشــد مطلوبــى برخــوردار شــده و در ايــن زمينــه 

پيشــرفت  هــاى خوبــى حاصــل گرديــده اســت.
ــد  ــورد پيون ــه انجــام 17694 م ــان وزارت بهداشــت ب ــاون درم مع
ــرد و گفــت: وجــود  ــز اســتخوان در كشــور اشــاره ك اعضــا و مغ
17 مركــز پيونــد مغــز اســتخوان در كشــور، گســترش شــبكه فراهــم 
آورى پيونــد عضــو بــه 24 مركــز، و كاهــش آمــار پيونــد كليــه از 
ــه اقدامــات وزارت بهداشــت در ايــن حــوزه  ــده، از جمل ــراد زن اف

بــوده اســت.
ــه در  ــد كلي ــاالنه 2500 پيون ــه انجــام س ــاره ب ــا اش ــى ب جــان باباي
كشــور، تاكيــد كــرد: 57 درصــد مــوارد پيونــد كليــه از مــرگ مغــزى 
اســت. ضمــن اينكــه زمــان انتظــار بيمــاران بــراى پيونــد كليــه بــه 

12 تــا 18 مــاه كاهــش يافتــه اســت.

فريب پيامك جعلى قطع يارانه را نخوريد
ــايبرى  ــم س ــز تشــخيص و پيشــگيرى از جراي  سرپرســت مرك
پليــس فتــا نيــروى انتظامــى، از شــهروندان خواســت فريــب پيامــك 

جعلــى قطــع يارانــه را نخورنــد.
بــه گــزارش ايســنا؛ حســين رمضانــى بــا اعــالم ايــن خبــر، گفــت: 
ــى از  ــته پيامك ــاى گذش ــى در روزه ــان گرام ــيارى از هموطن بس
شــماره 9830004747976029+ دريافــت كرده انــد مبنــى بــر اينكــه 
بــراى جلوگيــرى از قطــع يارانــه دريافتــى بايــد اطالعــات خــود را 
ــد. ــه آدرس www.yaranehe.com اصــالح كنن در ســايتى ب

ــوه  ــاره نح ــس، وى درب ــانى پلي ــالع رس ــگاه اط ــالم پاي ــر اع بناب
عملكــرد ايــن مجرمــان ســايبرى، گفــت: آنهــا هيــچ گونــه ارتباطــى 
ــخصى و  ــات ش ــته و اطالع ــه نداش ــدى ياران ــازمان هدفمن ــا س ب
ــاب، cvv۲ و … را  ــماره حس ــز دوم، ش ــد رم ــراد مانن ــى اف بانك
بــه ســرقت مى برنــد تــا بتواننــد بــه اهــداف شــوم خــود كــه همانــا 

ــدا كننــد. ســرقت اســت، دســت پي

پذيرش دانشجويان تكميل ظرفيت بهمن 
بدون توجه به نمره كنكور

 وزير علوم، تحقيقات و فناورى گفت: ســال گذشته 85 درصد داوطلبان بدون تأثير 
نمره كنكورشان وارد دانشگاه شدند.

به گزارش ايسنا، دكتر منصور غالمى در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: امسال در تكميل 
ظرفيــت پذيرش بهمنماه، بدون توجه به نمره كنكــور داوطلبان عالقمند مى توانند از 
طريق سايت دانشگاه ها ثبت نام كنند.وزير علوم خاطرنشان كرد: اين  يك نمونه تمرينى 
براى پذيرش بدون كنكور اســت  كه  در بهمنماه ســال  جارى اجرا مى شــود و براى 
ســال 98 دو گزينه براى داوطلبان داريم كه يكى از اين گزينه ها اين است كه كسانى كه 
مى خواهند رشته و دانشگاه هاى پرطرفدار را انتخاب كنند بايد كنكور بدهند.وى اضافه 
كرد: اما گزينه ديگر اين است كه دانشگاه ها و رشته هايى كه سازمان سنجش ليست آنها 
را اعالم كرده و ســال گذشته نيز بدون تأثير نمره كنكور پذيرش داشتهاند امسال بدون 

نياز به ثبت نام در كنكور مى توانند در سايت دانشگاه ثبتنام كنند.

ارائه راه حل براى كاهش عوارض ناشى از بيمارى در 
مردان نابارور

 محققان كشــور موفق به ارائه روشــى براى درمان واريكوســل شدند كه مى تواند 
عوارض ناشى از بيمارى را كاهش و توان جنسى مردان نابارور را افزايش دهد.

به گزارش مهر، واريكوسل يكى از علت هاى شايع نابارورى در مردان است كه 10 تا 15
درصد از جمعيت مردان به آن مبتال هستند. اين بيمارى با ايجاد استرس التهابى، استرس 

اكسيداتيو و كاهش پروتئين هاى اندوكرين بيضه، باعث كاهش اسپرماتوژنز مى شود.
به همين دليل استفاده از داروهاى  آنتى اكسيدان، ضدالتهاب و تستوسترون ها مى تواند 

درمانى براى اين بيمارى به حساب آيد.
آســيب هاى حاصل از واريكوســل را مى توان به ســه گروه «اختــالل در ارتباط 
اندوكرينى ميان سلول ها اليديك و سرتولى»، «اثر سايتوكينازى بر عوامل رونويسى 
و ژن هاى كدكننده» و «تغييرات مولكولى حاصل از اســترس اكســيداتيو بر چرخه 

سلول» تقسيم كرد.

2400 قلم دارو تحت پوشش بيمه است
 مديرعامل ســازمان بيمه ســالمت گفت: در حال حاضر بيش از 2 هزار و 400 قلم 
دارو تحت پوشــش بيمه است؛ برخى مى گويند دارويى از پوشش بيمه خارج شده، در 
 حالــى كه طى مدت اخير به جز داروهاى بدون نســخه يا OTC هيچ داروى ديگرى 
از پوشــش بيمه اى خارج نشــده است.به گزارش شبســتان، طاهر موهبتى افزود: وزن 
هزينه هاى دارويى در ســبد هزينه هاى سازمان بيمه سالمت در سرپايى و بسترى حدود 
25 درصد اســت.موهبتى درباره خدمات تحت پوشش بيمه سالمت بيان كرد: حدود 4
هزار و 900 خدمت تحت پوشــش سازمان بيمه سالمت است كه 5 هزار و 600 مورد 
در كتاب ارزش هاى نسبى وجود دارد و 750 مورد ستاره دار است و به فراخور موقعيت 
تحت پوشش قرار مى گيرد و نيازمند تأمين منابع مالى و وجود راهنماهاى بالينى است.

وى افزود: همچنين 47 هزار مورد از لوازم مصرفى پزشكى نيز تحت پوشش بيمه است. 
100 قلــم دارو نزديــك به 70 درصد هزينه هاى داروى ســرپايى را به خود تخصيص 

مى دهند.

 از ابتــداى دهــه 90 بررســى هرم 
جمعيتى كشور، نشان از كاهش جمعيت 
مى دهد؛  جمعيتى  شاخص هاى  سقوط  و 
بر اين اساس در آينده اى نه چندان دور 
بايد شــاهد نسلى ســالمند و خالى از 

جوانان باشيم.
جمعيت  كاهش  پيرى،  سمت  به  حركت 
جوان كشور، افول نرخ رشد جمعيت و 
در نهايت كاهش جمعيت كشور با شيبى 
نــه چندان ماليم. اين ها الفاظى اســت 
كه طى چند ســال اخير زياد به گوشمان 

خورده است.
الفاظى كه شــايد براى بسيارى در حد 
چند كلمه عادى باشد و به راحتى از كنار 
آن عبــور كنند، اما اگر پاى آمار و ارقام 
جمعيت شناسان و كارشناسان اين حوزه 
بنشينيم، با عمق بحران و معناى خطرناك 

اين الفاظ آشنا مى شويم.
از ابتــداى دهه 90 بــه تدريج در ميان 
آمارهاى رسمى كشــور نشانه هايى از 
مواجه شــدن با بحران كاهش جمعيت 
در سال هاى آتى، نمايان شد. آمارهايى 
كه برخى آن را جدى نگرفته اما موجب 
نگرانى بســيارى از كارشناسان و حتى 
رهبر معظم انقالب شــد و از همان زمان 
اين  با  مقابله  لزوم  به  نسبت  هشدارهايى 
پديده داده شــد. نتايج سرشمارى هاى 
ابتــداى دهه 90 حاكــى از روند رو به 

كاهش معيارهاى جمعيت شناسى بود.
ميزان نرخ رشــد، فرزند آورى، مواليد و 
نرخ ســالمندى از جمله مصاديقى بود 
كه با مقايســه ارقام آنها نسبت به سال 
هاى اوليه پس انقالب، خبر از ســرعت 
باالى تبديل جوانان دهه 60 به سالمندان 
دهههاى آينده و در واقع حركت جمعيت 
كشور به سوى پيرى مى داد. از سال 65

سياســتهاى نظام و برنامه توسعه اول با 
هدف كنترل جمعيت شروع به كار كرد و 
به همين جهت نتايج سرشمارى آن سال 

مبدا تحقيقات جمعيتى قرار گرفت.
 كاهش بى ســابقه نرخ بارورى 

كشور در بازه اى 30 ساله
به عقيــده كارشناســان، كاهش جمعيت 
كشــور به عواملى همچــون كاهش نرخ 
بارورى، كاهش مواليد، رشد مرگ و مير، 
و  اقتصادى  اجتماعى،  عوامل  و  مهاجرت 
فرهنگى وابســته است. بر اساس آمارها، 
نرخ رشــد جمعيت ســال 65 برابر 3.9
درصد بوده و اين نرخ سال 95، به 1.24

درصــد نزول پيدا كرده اســت. در واقع 
نرخ رشد جمعيت كشــور در فاصله 30

سال پس از انقالب به كم تر از يك سوم 
سال 65 رسيده است.

نرخ بارورى نيز شاخصه ديگرى است كه 
با بررسى هرم جمعيتى كشور، سقوط نرخ 
آن در فاصله ســال هــاى 65 تا 95 كامال 
مشهود است. نرخ بارورى عبارت از تعداد 
فرزندانى كه يك خانــوم در طول زندگى 

خود به دنيا مى آورد، است.
نتايج سرشماريها و آمارهاى دهه 60 نشان 
مى دهد، سال 65 نرخ فرزندآورى برابر 6.5
درصــد بوده، اين در حالى اســت كه اين 
رقم در ســال 95 به 1.8 درصد نزول يافته 
است. در واقع در اين فاصله 30 ساله، نرخ 
بارورى كاهشــى نزديك به 4.7 درصدى 
داشــته كه به عقيده كارشناسان اين كاهش 

در فاصله زمانى 30 سال بى سابقه است.
بر اســاس آمارها، نرخ بارورى در سال 95

حتى از نرخ جانشــينى هــم پايين تر بوده 
است. نرخ جانشــينى شاخصه اى است كه 
در صورتى كه ســطح بارورى كشورها به 
آن برسد، نشان از ثبوت جمعيت و خروج 
از حالت بحــران كاهش جمعيت مى دهد. 
اما متاسفانه آخرين سرشمارى هاى كشور 
نشــان مى دهد، نرخ فرزند آورى در ايران 
حتى از شاخصه نرخ جانشينى نيز پايين تر 
بوده و روند كاهش جمعيت در ايران فعال 

توقفى نخواهد داشت.
 كاهش 8 درصدى مواليد تنها در 

يك سال
در كنار متوســط تعــداد فرزندانى كه يك 
مادر در طول زندگى خود به دنيا مى آورد، 
نرخ مواليد نيز از ديگر شاخصهاى جمعيتى 
اســت كه در تعييــن كاهش يــا افزايش 

جمعيت موثر است.
از سال هاى اوليه دهه 90، موج كاهش نرخ 
مواليد در كشور به راه افتاد و از سال 94 نيز 
عوامل و فشارهاى اقتصادى و اجتماعى بر 
شدت اين كاهش افزود. سطح نوسانات اين 
شــاخصه به گونه اى است كه با ادامه روند 
كنونى، ســالى 45 هزار تولد در كشــور از 

دست مى رود.
بر اســاس آمارهاى رسمى كشــور، نرخ 
مواليد ســال 94 برابر بــا 1 ميليون و 570
هــزار تولد، ســال 95، 1 ميليون و 528 و 
سال 96، يك ميليون و 487 بوده است. به 
عالوه اين نرخ در 9 ماه اول ســال 97 در 
مقايسه با ســال 96، در محدود زمانى يك 
ســاله 8 درصد كاهش پيدا كرده است. اين 
شيب نشــان دهنده كاهش بيش تر تولدها 

در سال هاى آينده نيز خواهد بود.
 منتظر سونامى سالمندى در ايران 

باشيد
در اين خصوص صالح قاســمى جمعيت 
شناس در گفتگو با مهر، با هشدار نسبت به 
پير شدن جمعيت كشور ميگويد: متاسفانه 
شاهد موج ســالمندى در كشور هستيم به 
طــورى كه آمارهاى اين پديده به شــدت 
در حــال افزايش اســت و در حال حاضر 
نرخ ســالمندان باالى 60 ســال در كشور 
9.5 درصد اســت. به عالوه تا سال 1400
اين رقــم به 11 درصد خواهد رســيد اما 
آمار عجيب و نگران كننده ديگر آن اســت 
كه پيش بينى مى شــود تا سال 1429 يعنى 
حدود ســه دهه آينده به شمار سالمندان به 

بيش از 32 درصد رسد.
قاســمى با بيان اينكه در واقــع تا چندين 
دهه آينده شــاهد سونامى ســالمندى در 

ايران خواهيم بود، عنــوان كرد: اين امر به 
كشور  اقتصادى  و  اجتماعى  ســاختارهاى 
آســيب وارد كرده و كشور را دچار مشكل 
هاى جــدى خواهد كرد. بــه عالوه نرخ 
بارورى كشور نيز موازى با سطح سالمندى 
در حال كاهش اســت به طوريكه سال 95
نرخ فرزند آورى كشــور برابر 1.8 درصد 
فرزنــد بوده و از نرخ جانشــينى نيز پايين 

است.
وى با توضيح در خصــوص عنوان «تورم 
جوانى» كه به جمعيت جوانان دهه شصتى 
نسبت داده مى شــود توضيح داد: در حال 
حاضر تعداد جوانان دهه 60 در كشــور ما 
زياد اســت هر چند كه در دهه هاى آينده 
شــاهد كاهش آنها و در واقع حركت اين 
جمعيت به سوى پيرى هستيم اما نكته قابل 
توجه آن اســت كه اين عنوان از سوى القا 
كنندگان كنترل جمعيت مطرح شده است؛ 
چرا كه آمارها به گونه اى بيان مى شــود كه 
به نظر مى رســد ســال 65 نرخ بارورى و 
فرزندآورى بســيار باال بوده و پس يا پيش 
از آن بــا كاهش رو به رو بوده ايم. اين در 
حالى اســت كه نرخ بارورى در ســال 65
برابر با شــش و نيم فرزند و ســال 55، 6

فرزند بوده است.
وى خاطرنشــان كرد: در نتيجه استفاده از 
عنوان «تورم جوانى» براى متولدين دهه 60
و بيان اينكه در آن دوره با انفجار جمعيت 

روبه  رو بوده ايم، تصور غلطى است.
 تغيير الگــوى فرزند آورى الزمه 

مقابله با كاهش جمعيت
جمعيت  افزايــش  حل هاى  راه  صالحــى 
و مقابله با حركت به ســوى ســالمندى را 
در قالــب راهكارهاى قانونــى و فرهنگى 
برشــمرد و ادامــه داد: از منظــر قانونــى 
حاكميت و دولت، وظيفه دارد كه نســبت 
به اعمال مشــوق ها و سياست هاى مبنى بر 
افزايش فرزند آورى اقدام كند اين در حالى 
است كه متاســفانه طى چهار سال گذشته، 
دولت هيچ يك از سياست هاى ابالغ شده 
براى افزايش جمعيت از سوى دولت عملى 

نشده است.
اين جمعيت شناس با انتقاد نسبت به عدم 
توجه دولت نسبت به سياست ها و برنامه 
هاى افزايــش جمعيت، تصريح كرد: طرح 
هايى همچون طرح جامع جمعيت و تعالى 
خانواده همچنان در كميسيون هاى مختلف 
مجلــس در حال گردش اســت و هنوز به 
نتيجــه نرســيده در حالى كــه اين طرح 
مى تواند در مقابله با كاهش جمعيت كشور 

نقش موثرى داشته باشد.
وى با اشاره بر راهكارهاى مقابله با اين پديده 
از منظر فرهنگى نيز ابراز داشــت: اقدامات 
فرهنگى در جهت مقابله با كاهش جمعيت 
مى تواند در قالب تغيير سبك زندگى و تغيير 

الگوى فرزندآورى باشد.
قاســمى با تاكيد بــر اينكه رســانه ها و 
نهادهاى موثر در فرهنگ همچون وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى، حوزه علميه، 
دانشــگاه ها و غيره بايد نسبت به فرهنگ 
ســازى و تبيين الگوى فرزندآورى اقدام 
كنند، اظهــار كرد: يكى از ابعاد اين تبيين، 
تاكيد بر وضعيت خطرناك جمعيتى كشور 

و مواجه با سالمندى شديد است.
ايــن جمعيت شــناس با بيــان اينكه اگر 
نهادهاى فرهنگى بتوانند شــرايط خطرناك 
كشــور را براى مردم و خانواده ها روشــن 
الگوى  تغييــر  شــاهد  مى توانيــم  كننــد 
كشــور  جمعيت  افزايش  و  فرزنــدآورى 
باشيم، خاطرنشــان كرد: به عالوه در كنار 
تبليغات فرهنگى بــراى فرزندآورى، بايد 
مشكالت تك فرزندى از جمله معضالت 
تربيتــى و ســالمندى دشــوار و همچنين 
مزاياى چند فرزنــدى را براى مردم تبيين 

كنيم.
با نگاهــى به آمــار و ارقام هاى كشــور 
در زمينه شــاخصهاى مختلــف جمعيتى، 
بحران كاهش جمعيت و حركت به ســوى 
ســالمندى به عنــوان پديــده اى جدى و 

هشداردهنده خودنمايى مى كند.
سال ها اســت كه كارشناســان اين حوزه 
نسبت به امر كاهش جمعيت به دستگاه هاى 
مربوطه و دولت هشدار داده اند اما ادامه اين 
روند بيانگر بى توجهى نهادهاى مسئول در 
برابر اين امر است. به طورى كه رهبر معظم 
انقالب نيز به دنبال افول شــديد جمعيت 
كلى  سياست هاى  ارديبهشــت 93  كشور، 
جمعيت را به دســتگاه ها ابالغ كردند، اما 
متاســفانه عدم تغيير چشمگير آمارها نشان 
از اجرا نشــدن يا حداقل اجرا نشدن كامل 

اين سياست ها مى دهد.
با بررســى هرم جمعيتى مشــخص است 
مســئوالن  و  دولــت  كــه  صورتــى  در 
مربوطــه به فكر اصــالح الگوى جمعيت 
و فرزندآورى نباشــند، طى سالهاى آينده 
همچون كشــورهاى غربى دچار بحران و 
ركود جمعيت خواهيم شــد و تمامى ابعاد 
اجتماعى و اقتصادى كشــور نيز با مشكل 
كنتــرل جمعيت ســالمند كشــور مواجه 

خواهند شد.

سونامى سالمندى در راه ايران
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يارانه ها پنجشنبه واريز مى شود
ــز  ــوار واري ــه حســاب سرپرســتان خان ــج شــنبه ب ــه نقــدى ســاعت 24 روز پن  ياران

خواهــد شــد.
ــم 45 ــا همــان رق ــه از پرداخــت يارانه هــاى نقــدى ب ــن مرحل ــه گــزارش ايســنا، 96 امي ب

ــز مى شــود،  ــوار واري ــه حســاب سرپرســتان خان ــر ب ــه ازاى هــر نف ــان ب هــزار و 500 توم
البتــه واريــز بهمــن مــاه يــك روز زودتــر و در روز 25 ايــن مــاه انجــام خواهــد شــد ايــن 
در حالــى اســت كــه معمــوالً يارانه هــا در روز 26 هــر مــاه بــه حســاب سرپرســتان خانــوار 

ــود. ــز مى ش واري

ــان  ــاى مددجوي ــتمرى خانواره ــل مس ــش حداق ــدى، افزاي ــاى نق ــراه يارانه ه ــه هم ب
تحــت حمايــت كميتــه امــداد امــام خمينــى و ســازمان بهزيســتى نيــز واريــز مى شــود.
در حــال حاضر حدود 78 ميليــون نفر در هر ماه يارانه نقدى دريافــت مى كنند و اين رقم 

هزينه اى حدود 4,100 ميليارد تومان براى دولت در هر ماه هزينه دارد.
ــراً پيامك هــاى جعلــى  ــادآور شــد اخي ــد ي ــه ايــن را هــم باي ــز ياران ــا واري در رابطــه ب
بــراى يارانه بگيــران ارســال مى شــود كــه ســايتى را بــه آنهــا معرفــى مى كنــد تــا بتواننــد 
ــى  ــن در حال ــد. اي ــام كنن ــازى در آن ثبت ن ــال س ــراى فع ــه ب ــى ياران در صــورت قطع
ــردارى  ــى و كالهب ــى را جعل ــن پيامك هاي ــا چني ــدى يارانه ه ــازمان هدفمن ــت س اس

ــى باشــند. ــن فعاليت هاي ــد مراقــب چني ــران باي ــه بگي ــن ياران ــرده، بنابراي اعــالم ك

يك فعال حوزه كار تاكيد كرد
دستمزد سال 98 كارگران واقعى شود

 يك فعال حوزه كار معتقد اســت بــا توجه به فاصله بين حداقل 
دســتمزد و سبد معيشت كارگران، شــوراى عالى كار بايد به سمت 

واقعى كردن دستمزد سال آينده كارگران برود.
رحمت ا... پورموسى بيان كرد: وزير كار در نشستى كه با تشكل ها در 
مشهد داشتند به صراحت اعالم كردند كه بايد وضع معيشتى كارگران 
و بازنشســتگان را اصالح كنيم و فاصله اى كه بين حداقل دستمزد و 

هزينه سبد معيشت ايجاد شده به شكل منطقى كاهش دهيم.
وى ادامه داد: اعتقاد ايشــان اين بود كه دستمزدهاى فعلى جوابگوى 
معيشت كارگران نيســت و بايد به شكل منطقى حقوق و دستمزد را 

واقعى كرد.
پورموســى با اشاره به جلسه هفته آينده كميته دستمزد كه به موضوع 
تعيين رقم ســبد معيشــت كارگران مى پردازد، به ايسنا گفت: همه ما 
شــرايط سخت اقتصادى و وضعيت بنگاهها را مى دانيم و قبول داريم 
ولى كارگران و بازنشستگان از نظر تأمين ارزاق عمومى در مضيقه اند 
و توان تأمين كالرى مورد نياز يك انســان كه 2400 كالرى اســت را 

هم ندارند.
وي افــزود: در حــال حاضر هزينه خوراكى هــا و مايحتاج ضرورى 
خانوارهاى كارگرى در مشــهد يك ميليون و 200 هزار تومان برآورد 
مى شــود كه تنها براى 16 قلم كاالى اساســى سبد معيشت كارگران 

است و اين رقم فارغ از هزينه هاى درمان، اجاره بها و پوشاك است.
وى ادامه داد: با محاســبه هزينه هاى فوق رقم ســبد معيشت خانوار 
كارگرى به مرز پنج ميليون تومان مى رســد و يك ميليون و 200 هزار 
تومانى كه كارگر به عنوان حقوق مى گيرد، قطعاً پاسخگوى هزينه هاى 

زندگى او نيست.
پورموســى متذكر شــد: كارگران به دنبال تفريح و مسافرت نيستند 
و حتى افزايش مزد هم مدنظرشــان نيســت؛ تنها خواسته كارگران و 
بازنشســتگان اين است كه رقم سبد معيشــت آنها محاسبه و مالك 

تعيين دستمزد قرار گيرد.
پورموســى در پايان از شــوراى عالى كار خواســت تا دستمزد سال 
آينده كارگران را بر مبناى واقعيت هاى موجود تعيين كند و به سمت 
واقعى كردن مزد كارگران برود و هزينه سبد معيشت كارگران را فداى 

مصلحت نكند.
در آخرين نشســت كميته دستمزد شوراى عالى كار مقرر شد تا رقم 
هزينه معيشت كارگران در سراسر كشور به شكل دقيق تر بررسى و در 
جلسه آينده تعيين شود. پيش از اين وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
بر لزوم كاهش فاصله بين معيشــت و حداقل دســتمزد تاكيد كرده و 
گفته بود: كميته سه جانبه دستمزد شوراى عالى كار در خصوص بهبود 
اوضاع معيشــت كارگران به نتايج خوبى رسيده و اميدواريم با اتخاذ 

تصميم مقتضى شاهد نتايج مثبت آن باشيم.

دالر در سال جديد 
به كدام سمت خواهد رفت؟

 كارشناســان ارزى معتقدند امســال دالر سال كم فروغ ترى را در 
مقايسه با سال قبل تجربه خواهد كرد.

به گزارش ايسنا، سال گذشته دالر به دليل افزايش نرخ بهره و عملكرد 
درخشان اقتصادى آمريكا توانســت در برابر بسيارى از رقباى خود، 
دست به پيشروى بزند. اما به نظر مى رسد شتاب رشد قيمت دالر در 
هفته هاى اخير به دليل نگرانى از تنش تجارى با چين و كند شدن نرخ 

رشد اقتصادى آمريكا، كاسته شده است.
در نظرســنجى رويترز از 70 استراتژيست ارزى، اكثريت كارشناسان 
معتقد هستند كه دالر بخش بزرگى از پيروزى هاى خود در سال 2018

را از دست خواهد داد و حدود 80 درصد اين افراد معتقدند رالى دالر 
در حال متوقف شدن است.

جروم پاول، رئيس بانك مركزى آمريكا در واكنش به ريزش شــديد 
بازار سهام و ارزش دالر، گفته است كه اين بانك در افزايش نرخ بهره 
تجديد نظر خواهد كرد و رويكــرد صبر و انتظار را در پيش خواهد 
گرفت. تحليل گران بانك "مورگان اســتنلى" در يادداشتى نوشتند: به 
نظر مى رسد روند رو به رشد قيمت دالر در بازارهاى جهانى، عملكرد 
مطلــوب اقتصاد امريكا و روند افزايشــى نرخ بهره در حال معكوس 

شدن باشند.
در نظرسنجى رويترز مشخص شــد اكثر كارشناسان معتقدند ارزش 
رقباى مهم دالر در برابر اين ارز در طول ســال جارى تقويت خواهد 
شــد، اما احتماالً اين افزايش قيمت چشــمگير نخواهد بود چرا كه 
كاهش نرخ رشــد اقتصادى مسأله اى جهانى است و دامن ساير ارزها 

را نيز خواهد گرفت.
كاهش رشــد اقتصادى منطقه يورو كه مهم ترين رقيب دالر محسوب 
مى شود احتماالً بانك مركزى اروپا را وادار به رها كردن برنامه محرك 
خود خواهد كرد و با توقف عمليات خريد اوراق قرضه بر حســب 
يورو توسط اين بانك، از سرعت رشد قيمت يورو كاسته خواهد شد. 
جين فولى، استراتژيســت ارزى در " روبو بانك" گفت: شايد امسال 
شاهد بهبود وضعيت اقتصادى منطقه يورو باشيم اما آمارهاى اقتصادى 
فعلى چندان نشان دهنده رشد مستحكم در اين منطقه نيستند. در حال 

حاضر سخت است كه نسبت به يورو خيلى خوشبين باشيم.
مســير پوند انگليس نيز بستگى به نحوه خروج اين كشور از اتحاديه 
اروپا خواهد داشت. برخى كارشناســان معتقدند امسال زمان خوبى 
براى شــرط بستن روى ارز كشورهاى نوظهور خواهد بود. پتر كرپتا، 
استراتژيست ارزى در بانك " آى ان جى" گفت: ارزهاى نوظهور در 
حال حاضر قيمتى پايين تــر از ارزش واقعى خود دارند و احتماالً از 

تغيير در نرخ بهره توسط بانك مركزى آمريكا منتفع خواهند شد.

كدام اپليكيشن ها بدون اجازه
 اطالعات كاربران را مى دزدند؟

 به گفته كارشناسان فعال در حوزه فناورى و امنيت سايبرى، برخى از اپليكيشن هاى موجود 
در فروشگاه آنالين اپ استور اپل بدون كسب اجازه از كاربران به جمع آورى اطالعات آنها 
مى پرداختند.به گزارش ايسنا، با توجه به اهميت روزافزون امنيت سايبرى و حفاظت از حريم 
شخصى كاربران، بسيارى از كارشناسان فعال در اين حوزه با بررسى هاى مختلف سعى دارند 
كه آسيب پذيرى و مشكالت امنيتى موجود در اپليكيشن و سرويس هاى مختلف اينترنتى را 
كشف كرده و با اعالم آن، به كاربران هشدار دهند كه از آنها استفاده نكرده و شركت هاى توسعه 
دهنده برنامه هاى مذكور نيز به برطرف كردن مشكالت و نقص هاى امنيتى مربوطه بپردازند.بر 
اساس گزارش وب سايت mashable، از جمله مهم ترين اپليكيشن هايى كه بدون كسب 
اجازه از كاربران به موقعيت مكانى و ساير اطالعات شخصى گوشى آيفون آنها دسترسى پيدا 
 ،(Hollister) هوليستر ،( Air Canada) مى كرده اند، مى توان به اپليكيشن هاى ايركانادا

اكسپديا (Expedia) و هتل دات كام (Hotels.com) اشاره كرد.

 تب تند داشتن خودروى مدل باال اين 
بسيار  جوان ها  ميان  خصوص  به   روزها 
زياد شده اســت. در دنيايى كه داشتن، 
ماشين شاسى بلند شــده نهايت آرزوى 
خيلى ها، مشــتريان خودروهاى سرگرد 
حاضرند  قديمى  پالك هاى  با  كشيده  و 
براى  لوكس  خــودروى  يك  اندازه  به 
خريدن آن پول پرداخــت كنند. كافى 
است تا سرى به ســايت هاى خريد و 
فروش خودرو بزنيد. يــك فعال بازار 
خودرو در اين  بــاره مى گويد: «اين  كه 
بشــود يك خودروى قديمى را بدون 
هيچ خط خوردگى نگه داشــت، كار هر 
كسى نيســت! به همين دليل  تر و تميز 
بودن خودرو مهم ترين فاكتور در تعيين 
برخى  است.  قديمى  خودروهاى  قيمت 
از بنزهاى قديمى كه رنگ نخوره و سالم 
هســتند، در برخى موارد به اندازه يك 
خودروى لوكس بابــت خريد آن پول 

پرداخت مى شود.
نگاهى به قيمت خودروهاى كالسيك در 
بازار نشان مى دهد كه اين گفته ها چندان 
هم بيراه نيست. مرسدس بنز sl سال 90

ميالدى به تازگى ها در بازار 1/5  ميليارد 
تومان قيمت خورده است. پيكان سال 46

اين روزها در بازار چيزى حدود 70 تا 
80  ميليون تومان قيمت دارد. يك ژيان 
هم بســته به نوع و سالمى آن، 20 تا 60
ميليون تومان و لندكروز مدل 82 هم، 85

تا 200  ميليون تومان هم قيمت گذاشته 
شده است.

 قيمــت خودروهاى كالســيك 
چگونه تعيين مى شود؟

قيمت خودروهاى كالســيك به ســال و 
تميزى خودرو بستگى دارد؛ مثًال خودرويى 
كه رنگش فابريك اســت، آفتاب خورده 
نباشد و تودوزى اش سالم باشد، فرق دارد. 
خودرويى كه قطعاتش اورجينال است، با 
خودرويى كه قطعات آن تعويض شــده، 
فرق مى كند. عارفى يكي از فعاالن خودرو 
مى گويد: «حدود يك  دهــه پيش، ارزش 
خودروهاى كالسيك به اندازه اى پايين بود 
كه مالك ها آنها را به نحوى قيمت گذارى 
مى كردند كه صرفاً از ســر خود باز كنند. 
با گــذر زمان و تغيير فرهنــگ جامعه، با 
آگاهى بيشتر از ويژگى هاى منحصربه فرد 
خودروها و فعاليت هاى كميته كالســيك 
در  اتومبيلرانى  و  موتورسوارى  فدراسيون 
راســتاى ترويج فرهنگ صحيح نگهدارى 
از ايــن خودروها، قيمت آنها به ســرعت 
افزايش يافت و تنها طى يك دهه در برخى 

موارد تا بيش از 10 برابر باال رفت.»
به گفتــه او، اين روزها تب خريدوفروش 
اين خودروها حســابى داغ شــده است، 
البته ايــن خودروها هزينه هاى ســنگينى 
روى دســت صاحبان خــود مى گذارد اما 
تعداد كســانى كه دنبال خريد اين خودرو 
هستند، اين روزها نسبت به گذشته بيشتر 

شده است.
40 هــزار دالر قيمت موتور يك 

خودروى كالسيك
به گزارش ايســنا، يكى ديگر از مشكالتى 
كــه باعث مى شــود تعميــر و نگهدارى 
خودروهاى قديمى و كالســيك معموالً 
به سختى انجام شود، مشكالت در تأمين 
قطعات يدكى آنهاست. هوتن عارفى يكى 
كالسيك  خودروهاى  كلكســيونرهاى  از 
مى گويد: «قطعات خودروهاى كالســيك 

در داخل ايران وجود ندارد و مجبوريم به 
صورت اينترنتى از كشورهاى مبدأ آن يعنى 
آلمان و آمريكا و فرانسه سفارش دهيد تا 

بتوانيد خودروى خود را تعمير كنيم.»
او مى گويد: «خريدن يك موتور خودروى 
قديمى آمريكايى بين 30 تا 40  هزار دالر 
براى شما آب مى خورد. با اين پول خيلى 
راحت مى توانيد يك خودروى صفر بخريد 
اما عالقه به ايــن خودروها به عنوان يك 

ميراث ملى مانع اين كار مى شود.»
آنتيك ها 3 تعميركار  دســتمزد   

برابر لوكس ها
تعميركارانى كه تخصص الزم براى تعمير 
خودروهاى آنتيك و كالســيك را داشته 
باشــند، خيلى محدود اســت. به همين 
دليل دستمزدى كه بابت تعمير از صاحب 
خودرو طلب مى كنند، 3 برابر خودروهاى 
معمولــى و حتــى لوكــس اســت. پدر 
«مردم  مى گويد:  ايران  كالسيك  خودروى 
وسواســى  هيچ  جديد  خودروهاى  روى 
به خرج نمى دهنــد و خيلى راحت تن به 
تعويض قطعات مى دهنــد، اما اورجينال 
بودن در خودروهاى كالسيك مهم است و 
كسى كه ارزش آنها را بداند، به اين راحتى 
حاضر به تعويض در و كاپوت و ســپر و 

حتى قطعه هاى آن نمى شود.»
200 تا 300  ميليون تومان هزينه 

بازسازى يك خودرو
عارفى در اين باره هم مى گويد: «بازسازى 
با تعميرات فرق مى كند و با مطالعه و دقت 
بايد انجام شــود و اعمال ســليقه در آن 
معنايــى ندارد و بايد خودرو را به صورت 
اورجينال درآورد. بازســازى خودرو واقعًا 
گران تمام مى شود و كارگران نيز دستمزد 
زيادى دريافت مى كنند. گاهى بازســازى 
يــك خــودروى كالســيك 200 تا 300

ميليون تومان خرج روى دســت صاحب 
آن مى گذارد.»

همچنيــن از آنجايــى كه ممكن اســت 
خودروى كالســيك به دليــل نبود قطعه، 
مدت زمان بيشــترى در تعميرگاه معطل 
شــود، تعميركارهــا از قبــول اين چنين 
خودروهايى ســر بــاز مى زنند؛ خصوصًا 
كه رســم بر اين است مالكان خودروهاى 
قديمى نيز، خــود لوازم  فروش خاصى را 
ســراغ دارند كه قطعات مورد نياز خود را 
از او تهيــه مى كننــد و از خريدن قطعه از 
خواهند  خوددارى  ديگر  لوازم فروش هاى 
كرد. اين قضيه مى توانــد زمان مورد نياز 
براى تأمين قطعه را افزايش دهد. همچنين 

بــا اين  كه امروزه انواع آچار و ادوات الزم 
براى بازكردن قســمت هاى مختلف يك 
خودرو در هر تعميرگاهى پيدا مى شــود، 
اما اصطالحاً بددست بودن يا همان سخت 
بازشــدن برخى از قطعات و تعمير بعضى 
از خودروها باعث مى شــود تا تعدادى از 
تعميركاران و مكانيك ها از دســت زدن به 
يك خودرو خــوددارى كنند كه در رأس 
آنها بايد از خودروهاى آمريكايى، آلمانى 
و انگليسى نام ببريم. ضمن اين  كه برخى 
تفاوت ها مثل نوع پيچ ها كه به اســم رزوه 

آلمانى، رزوه آمريكايى و ژاپنى و گام رزوه 
پيچ ها كه ممكن اســت درشت و كوچك 
باشد و... باعث مى شــود تا مكانيك ها از 
بابت اين  كه ممكن است در تأمين برخى 
از اين موارد الزم به مشكل برخورد كنند، 
از پذيرش اين خودروها خوددارى مى كنند 
و به نوعى از اين  كه بعداً به دردسر بيفتند، 

دورى خواهند كرد.
طرفدارهــاى  كســانى  چــه   

خودروهاى كالسيك هستند؟
قديم بيشتر كســانى كه از اين خودروها 

خاطــره داشــتند، بــه آنها عالقه نشــان 
مى دادند اما حاال رئيس خودروى كالسيك 
ايــران مى گويد كه جوان هــا طرفدارهاى 
پروپاقــرص ايــن خودروهــا هســتند. 
كارگردان هــا و عروس و دامادهاى زيادى 
هم براى اجاره خودرو به سراغ من مى آيند 
اما من حاضر به اين كار نيســتم. وقتى از 
او مى پرســم كه اگر حاضر باشــند اجاره 
بااليى را بدهند، باز هم حاضر به اين كار 
نيســتيد، مى گويد: «تعمير و نگهدارى اين 
خودروها حســابى هزينه بر است و براى 
يك كلكســيونر نمى صرفد كــه بخواهد 
آن را اجاره بدهد يــا بخواهد خود با اين 
خودروها در خيابان هاى كشــور رانندگى 

كند.»
چهره هاى سياســى، ورزشى و هنرى هم 
از ديگر طرفداران اين خودروها هســتند. 
آن گونه كه يكى از فعاالن بازار مى گويد: 
«بيشــتر اين افراد شــناخت كاملى از اين 
خودروهــا ندارند و بيشــتر از روى پز به 

سراغ آنها مى آيند.»
 پيكان تنها خودروى كالســيك 

داخلى
خودروهايى كه عمرشــان 30  سال باشد، 
خودروى كالســيك، خودروهاى با عمر 
بيــن 30 تا 50  ســال را خودروى قديمى 
و خودروهايى كه عمر بيش از 30  ســال 
دارند، خودروى آنتيك محسوب مى شوند. 
با توجه به اين گفته، مى توان پيكان هايى كه 

در سال هاى 46 تا 59 توليد شده اند را تنها 
خودروهاى كالسيك توليد داخل دانست.
خودروهاى كالسيك پرطرفدار كدامند؟

اما كاديالك و فورد موســتانگ آمريكايى 
و مرســدس بنــز آلمانــى را مى تــوان 
پرطرفدارترين خودروهاى كالســيك در 
بازار دانســت كه طرفدارانــش حاضرند 
ميلياردهــا تومــان براى خريــد آن پول 
كالســيك  خودروى  پدر  كنند.  پرداخت 
فــروش  و  «خريــد  مى گويــد:  ايــران 
خودروهاى آنتيك با عمر باالى 50  ســال 
با قيمت هاى افســانه اى انجام مى شود. به 
sl عنوان مثال، يك دســتگاه مرسدس بنز

سال90 ميالدى به قيمت 1/5  ميليارد تومان 
فروخته مى شود.»

كالســيك  خودروهــاى   
شناسنامه دار مى شوند

همه خودروهاى كالســيك شناسنامه دار 
مى شوند. كافى اســت تا خودروى شما 
سالم باشــد، موتورش روشــن شود و 
قطعاتــش اورجينال، بعد بايــد به دفاتر 
مراجعه  گردشگرى  و  جهانگردى  كانون 
كنيد و درخواست گرفتن پالك تاريخى 
كنيد. البته بر اســاس قانــون دارندگان 
خودروهايى كه پالك تاريخى دارند، در 
ســال نمى توانند بيشتر از 5 هزار كيلومتر 
از خودروهاى خود اســتفاده كنند. اين 
كار را كه بكنيد، ارزش خودروى شــما 

چندين برابر خواهد شد.

گزارشي از بازار خودروهاي كالسيك

پيكان 80 ميليونى و ژيان 60 ميليونى
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استخرهاى ورزشى همدان هفته معلم افتتاح 

مى شود 
ــتخر  ــت: 2 اس ــدان گف ــتان هم ــدارس اس ــازى م ــركل نوس  مدي
ــوزه ورزش  ــام در ح ــه تم ــروژه نيم ــدان دو پ ــك و دو هم ــه ي ناحي
ــود.  ــاح مى ش ــال 98 افتت ــم س ــه معل ــه در هفت ــت ك ــتان اس شهرس
فــرزاد تيمــورى در مراســم افتتــاح ســالن ورزشــى مدارس تيزهوشــان 
منطقــه ســعيديه اظهــار داشــت: ســالن ورزشــى روســتاى ابــرو نيــز 

هفتــه گذشــته افتتــاح شــد.

ــتاى  ــالن روس ــوش س ــب كفپ ــه نص ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ســعى  و  مى رســد  پايــان  بــه  امــروز  نيــز  االمــام  انصــار 
ــزود:  ــد، اف ــردارى برس ــه بهره ب ــر ب ــه زودت ــر چ ــم ه مى كني
تنهــا يــك ســالن نيمــه تمــام در ســطح شهرســتان باقــى 

ــت. ــده اس مان
تيمــورى در مــورد تعويــض كفپــوش ســالن هفــت تيــر بيــان كــرد: 
كفپــوش ســالن هفــت تيــر نيــز كــه از بيــن رفتــه بــود در هفتــه دولت 

ســال گذشــته تعويــض شــد.
ــدان  ــتان هم ــدارس اس ــازى م ــركل نوس ــنيم ، مدي ــزارش تس ــه گ ب

عنــوان كــرد: 3 پــروژه ورزشــى نيمــه تمــام در شهرســتان وجــود دارد 
ــينيان در  ــهيد ياس ــالن ورزشــى ش ــروژه س ــه پ ــن س ــه يكــى از اي ك
منطقــه محــروم ســيلو اســت كــه بــا توجــه ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــا  ــه شــده ام ــراى ايــن ســالن در نظــر گرفت ــارى ب ــدارى اعتب و فرمان

ــود. ــل نمى ش ــال تكيم امس
تيمــورى تصريــح كــرد: دو اســتخر ناحيــه يــك و دو نيــز دو پــروژه 
ــه معلــم ســال 98 نيمــه تمــام شهرســتان همــدان اســت كــه در هفت

افتتــاح مى شــود و ديگــر پــروژه ناتمــام در ســطح شــهر همــدان باقــى 
ــم. ــد بروي ــاى جدي ــه ســمت پروژه ه ــد ب ــد و باي نمى مان

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

پيشخوان

پيشكسوت كاراته همدان درگذشت
 استاد على صالحى 
يگانه پيشكســوت و 
كاراته  هيــأت  رئيس 
شهرستان بهار از توابع 
اثر  بر  همدان  اســتان 

سانحه درگذشت.
كاراته  هيــأت  دبيــر 
باره  ايــن  در  همدان 
داشت:  اظهار  ايرنا  به 
اســتاد صالحى يگانه 
در  گذشته  شب  شنبه 
همدان  ساوه -  اتوبان 

با برخورد به يك دستگاه خودروى سنگين به ديار باقى شتافت.
سيروس امينى افزود: وى از پيشكسوتان با سابقه رشته كاراته و نماينده 
سبك «يوكوشين ماتسوشيما» شهرستان بهار و داراى شاگردان پرشمار 

بود.
وى خاطرنشــان كرد: مرحوم صالحى يگانه از نظاميان دوران جنگ 

تحميلى و انقالب اسالمى نيز بشمار مى رفت.

2 همدانى سكان هدايت تيم ملى كشتى اميد 
را عهده دار شدند

 2 مربى ارزنده كشتى استان سكان هدايت تيم ملى كشتى آزاد اميد 
كشور را عده دار شدند.

دبير هيأت كشــتى همدان گفت: مســعود مصطفى جوكار و عليرضا 
رضايى منش 2 مربى ارزنده كشــتى مالير با تصميم عليرضا رضايى 
سرمربى تيم ملى اميد كشورمان، در كادر فنى اين تيم عضويت يافتند.
محمدحسين سلطانى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين 2 مربى 
ارزنده قرار اســت در رقابت هاى آســيايى مغولستان و جام جهانى 

روسيه در كادر فنى تيم ملى كشتى اميدهاى كشورمان حضور يابند.
سلطانى افزود: همچنين اردوى تيم ملى كشتى آزاد اميدهاى كشورمان 
روزهاى 27 بهمن تا هفت اســفند امسال در محل خانه كشتى عبداله 
موحد برگزار مى شــود و هر 2 مربى ارزنده استان همدان نيز حضور 

خواهند داشت.
وى يادآور شــد: همچنين براساس اعالم فدراســيون كشتى، دانيال 
شــريعتى نيا در وزن 97 كيلوگرم كشتى گير همدانى دعوت شده در 

اين اردو است.

كاراته كبودراهنگ در مسابقات بين المللى 
مستركاپ خوش درخشيد

 رئيــس ورزش و جوانــان كبودراهنگ گفت: تيــم منتخب اين 
شهرستان در پنجمين دوره مسابقات مستركاپ بين المللى كاراته ايران 

خوش درخشيد.
فرهاد شكرى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: در اين رقابت ها تيم 
هاى كاراته پسران و دختران كبودراهنگ به مدال هاى رنگارنگ دست 
يافتند.وى اضافه كرد: تيم منتخــب كاراته بانوان كبودراهنگ در اين 

دوره از مسابقات 13 مدال طال، 9 نقره و 6 برنز كسب كرد.
شكرى خاطرنشان كرد: در بخش پسران نيز تيم كبودراهنگ موفق به 

كسب 11 مدال طال، 6 نقره و 7 برنز شد.
وى يادآور شد: در اين مسابقات يكهزار و 900 كاراته كا از كشورهاى 
عراق، افغانستان، آذربايجان، تونس، كردستان، عراق، مالزى، روسيه، 

ارمنستان، روسيه و ايران باهم رقابت كردند.
شكرى افزود: اين دوره از مسابقات در سطح بسيار بااليى برگزار شد 
و تيم هاى منتخب كبودراهنگ توانســتند عملكرد درخشانى از خود 

برجاى بگذارند.

برترين هاى نخستين دوره مسابقات جهانى 
«روبوبهكاپ» شناخته شدند

 دبير هيــأت گلف همدان گفــت: برترين هاى نخســتين دوره 
مسابقات جهانى روبوبهكاپ با برگزارى يك دوره مسابقه به ميزبانى 

خانه تخصصى گلف همدان شناخته شدند.
محمدعلى قاسمى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در اين مسابقه 
كه تلفيقى از رشــته هاى بهكاپ و رباتيك بود، تيم دراگون با تركيب 
عرفان محمودى شناس، حسام به صدا و آرمان بختيارى قهرمان شد.

وى اضافه كرد: همچنين تيم مجســتى متشكل از مائده شعبانى، اسرا 
قائم پناه و سميرا حسينى در جايگاه دوم قرار گرفت.

قاســمى خاطرنشان كرد: سكوى سوم مشــترك نيز به تيم سامورايى 
متشــكل از نيكان اردالن، ياســين خوش كردار نديم، محسن مهرى 
و عليرضــا بختيارى و نيز تيم هوش برتر با تركيب ياســين ترابى و 

محمدطه شهبازى اختصاص يافت.
وى يادآور شد: اين مسابقات با هدف معرفى  اين رشته و درك شرايط 

مناسب براى وضع قوانين انحصارى آن برنامه ريزى شده بود.
قاســمى بيان كرد: در اين مســابقات ربات ها اقدام به بازى بهكاپ 

كردند.

بانوان جودوكار همدانى 
خوش درخشيدند

 بيست و هفتمين دوره رقابت هاى 
جودو قهرمانى بانوان كشور با درخشش 

تيم منتخب همدان به پايان رسيد.
نائب رئيس هيأت جودو همدان به ايرنا 
گفت: بيست و هفتمين دوره رقابت هاى 
جودو قهرمانى بانوان كشــور و انتخابى 
تيم ملى گراميداشــت دهه مبارك فجر، 
با حضور حــدود 170 بانوى جودوكار 
در قالب 24 تيم از اســتان هاى مختلف 
كشور در سالن تختى مجموعه ورزشى 

شهيد عضدى رشت برگزار شد.
كبرى كرمى اظهار داشت: در اين رقابت 
ها و در وزن منهاى 48 كيلوگرم شــيوا 
جهانگيــرى از همدان بــا برترى برابر 
رقباى خود عنوان قهرمانى را كسب كرد.

وى اضافه كرد: همچنين در پايان رقابت 
هــاى وزن منهاى 57 كيلوگرم ســمانه 
خوشرويى از همدان سوم شد و در وزن 
منهاى 70 كيلوگــرم نيز زهرا خانيان از 

همدان بر سكوى سوم ايستاد.
كرمى خاطرنشــان كرد: در پايان رقابت 
هــاى وزن منهاى 78 كيلوگرم نيز مريم 
بربط از همدان مقــام قهرمانى و مدال 
طالى مســابقات را به دســت آورد و 
همدانى  جودوكار  ديگر  پلويى  حديث 

در اين وزن سوم شد.
وى يــادآور شــد: در وزن به اضافه 78 
كيلوگرم نيز فرزانه احدى راد از همدان 

مقام سوم را كسب كرد.
برترين هاى اين رقابت ها به اردوى تيم 

ملى دعوت مى شوند.

مردان قوى دست همدان 
مچ اندازى كردند

 رئيس هيأت بدنســازى و پرورش 
اندام همدان گفت: قهرمانان مســابقات 
مچ انــدازى انتخابى باشــگاه هاى اين 
اســتان با برگزارى يك دوره مسابقه به 
ميزبانى سالن شهردارى اين شهر شناخته 

شدند.
مرتضى خدابنده لــو در گفت و گو با 
ايرنا اظهار داشت: در اين پيكارها 165

ورزشكار در رده هاى سنى مختلف در 
قالب 10 تيم حضور يافتند.

وى اضافه كرد: در پايان اين مســابقات 
باشگاه سبالن با كسب 274 امتياز عنوان 
قهرمانى را كسب كرد، باشگاه نام آوران 
بــا 238 امتياز دوم شــد و تيم منتخب 

تويسركان با 229 امتياز سوم شد.
خدابنــده لو بيان كرد: همچنين عليرضا 
ساريخانى از تيم ســراى قدرت مالير 
به عنوان قهرمــان قهرمانان اين دوره از 

رقابت ها معرفى شد.
وى يادآور شد: نفرات برتر اين رقابت ها 
به پيكارهاى مچ اندازى قهرمانى كشور 

راه يافتند.
در پايان اين رقابت ها به نفرات برتر لوح 

و مدال قهرمانى و جوايزى اعطا شد.
برترين هاى اين دوره از مســابقات 24

بهمن ماه جارى به رقابت هاى كشورى 
كه قرار اســت به ميزبانى شــهر رامسر 

برگزار شود، اعزام مى شوند.

سالن ورزشى قلعه قباد 
نهاوند به بهره بردارى 

رسيد
 همزمان با دهه مبارك فجر، ســالن 
ورزشــى روســتاى قلعه قباد از توابع 
شهرستان نهاوند امروز پنجشنبه به بهره 

بردارى رسيد.
رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند در 
اين باره به ايرنا اظهار داشــت: در آيين 
بهره بردارى از اين ســالن چند منظوره 
حســن بهرام نيا نماينده مــردم نهاوند 
در مجلس شــوراى اســالمى، محسن 
جهانشــير مديــر كل ورزش و جوانان 
همدان و مراد ناصرى فرماندار شهرستان 

نهاوند حضور داشتند. 
مهرداد ســعدى نژاد افزود: اين ســالن 
چندمنظوره به وسعت يكهزار و 500 متر 
داراى سالن مسابقه و تمرين، رختكن و 

اتاق مديريت است.
وى خاطرنشــان كرد: 9 ميليارد و 700

ميليــون ريال اعتبار براى ســاخت اين 
سالن چند منظوره هزينه شده است..

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
نهاوند با اشــاره به اينكــه اين طرح از 
حدود 10 سال قبل رها شده بود گفت: با 
حمايت هاى مسئوالن شهرستان و استان 
توانســتيم در جشن 40 سالگى انقالب 
شكوهمند اسالمى اين طرح را كه نقش 
بســزايى در توســعه ورزش روستايى 

شهرستان دارد، تكميل كنيم.

وزير ورزش و جوانان اسفند 
به مالير مى آيد

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى گفت: اسفند 
سالجارى «مسعود سلطانى فر» وزير ورزش و جوانان براى افتتاح 
چند طرح ورزشى همچون ورزشگاه پنج هزارى اين شهر به مالير 

سفر مى كند.
محمد كاظمى در نشســت هم انديشــى با مربيان و پيشكسوتان 
ورزش شهرســتان مالير بيان كرد: سفر وزير ورزش و جوانان به 

اين شهرستان براى اهالى ورزش پر خير و بركت است.
وى ضمــن تاكيد بر احصا و برشــمردن مســايل و مشــكالت 
هيأت هاى ورزشى اين شهرستان ابراز اميدوارى كرد: در اين سفر 

بتوانيم كمك هاى خوبى براى هيأت هاى ورزشى بگيريم.
به گزارش ايرنا نائب رئيس كميســيون حقوقى و قضايى مجلس 
دهم مربيان، پيشكســوتان و فعاالن عرصــه ورزش را ايثارگرانى 
دانســت كه با دست خالى براى كســب موفقيت هاى بزرگ در 

ميادين ورزش و درخشش نام ايران و شهرستان تالش مى كنند.
كاظمى با بيان اينكه اين ايثار و از خودگذشــتگى موجب شــده 
اخالق ورزشــى و پهلوانى در جامعه ما رشد كند افزود: از اينكه 
ورزشــكاران و فعــاالن حوزه ورزش ما در تنگنا و ســختى قرار 

دارند، براى ما موجب شرمندگى است.
وى ادامه داد: شايســته نيســت هيأت هاى ورزشى ما براى اعزام 
ورزشكاران به مســابقات و يا برگزارى مسابقات ورزشى دغدغه 
مالى داشته باشند، در حاليكه براى پرورش نسل جوان اخالق مدار 

و دين مدار بايد هزينه هاى بيشترى صرف شود.
كاظمى با بيان اينكه تمام هّم و غّم ما كمك به هيأت هاى ورزشى 
اين شهرســتان اســت گفت: در همين رابطه و با هدف رسيدگى 
جدى تر به نيازهاى ورزشــى شهرستان از وزير ورزش و جوانان 

براى سفر به مالير دعوت شده است.
وى با اشاره به شرايط كنونى كشور و تحريم هاى اقتصادى آمريكا 
اظهار داشت: اين مشكالت متوجه ورزش نيز شده است كه دولت 

و مجلس به جد پيگير حل مسايل و مشكالت است.

پايان مسابقات فوتسال دهه فجر كاركنان 
جهاد كشاورزى 

 يك دوره مســابقات فوتســال بين تيم هاى ادارات خدمات 
حمايتى؛پيشكسوتان جهاد كشاورزى،دامپزشكى، تعاون روستائى، 
مركز تحقيقات كشاورزى،نظام دامپزشكى،منابع طبيعى و سازمان 
جهاد كشــاورزى به ميزبانى سازمان جهاد كشــاورزى در سالن 
ورزشى شهداى جهاد كشــاورزى همدان به مناسبت ايام ا... دهه 
فجر برگزار شــد، كه در پايان  اين مســابقات تيم فوتســال نظام 
دامپزشــكى مقام قهرمانى را بدســت آورد وتيم جهاد كشاورزى 
استان مقام دوم و تيم منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان مقام 

سوم را كسب كرد.
 در پايان اين بازى ها به تيم هاى برتر اين مسابقا ت جوايز، حكم 
و جام قهرمانى اهدا گرديد.گفتنى اســت چنــدى پيش نيز منابع 
طبيعى اســتان در مسابقات منطقه 2 كشــور كه در سنندج برگزار 
شــد به مقام نائب قهرمانى ادارات كل منابع طبيعى منطقه 2كشور 

دست يافته بود.

قهرمانان بدمينتون بانوان شناخته شدند

ــان  ــت: قهرمان ــدان گف ــون هم ــأت بدمينت ــس هي ــب رئي  نائ
ــه  ــت ده ــتان گراميداش ــن اس ــوان اي ــون بان ــابقات بدمينت مس
ــا برگــزارى يــك دوره مســابقه در 2 رده ســنى  ــارك فجــر ب مب
نونهــاالن و آزاد بــه ميزبانــى ســالن حجــاب ايــن شــهر مشــخص 

شــدند.
پروانــه ســليمانيان در گفــت و گــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: در 
ــج  ــا حضــور پن ــه صــورت تيمــى و ب ــه ب ــاالن ك قســمت نونه
شهرســتان همــدان ، نهاونــد ، ماليــر، رزن و بهــار برگــزار شــد، 
تيــم شهرســتان نهاونــد متشــكل از آوا شــهبازى ، نيــكا كيانــى، 
آناهيتــا جاللونــد، پارميــس قيطاســپور و النــاز پــاد قهرمــان شــد.

ــا  ــب الين ــا تركي ــز ب ــار ني ــتان به ــم شهرس ــزود: تي ــليمانيان اف س
ــده ســليمانى در  ــى و مائ ــن وحدت ــورى، نازني ــارى، آيســا ن جب
جايــگاه دوم قــرار گرفــت و تيــم شهرســتان همــدان بــا تركيــب 
هــدى وارثــى، مهشــيد خســروى، نازنيــن زهــرا كوثــرى، مهرســا 

دهقــان و عطيــه آخونــدى بــر ســكوى ســوم ايســتاد.
ــر  ــاى برت ــم ه ــه تي ــا ب ــت ه ــان رقاب ــرد: پاي وى خاطرنشــان ك

ــدا شــد. ــدال اه ــر حكــم و م ــس از تقدي پ
نائــب رئيــس هيــأت بدمينتــون همــدان بيــان كــرد: در قســمت 
آزاد ايــن رقابــت هــا نيــز 31 بازيكــن حضــور داشــتند كــه در 
ــا آقاميــرى  پايــان زهــرا كشــاورز از همــدان قهرمــان شــد، كيان
از همــدان در جايــگاه دوم قــرار گرفــت و پــرى ســيما مومنــى 

از نهاونــد ســوم شــد.
ــز  ــز جواي ــن رده از مســابقات ني ــر اي ــان برت ــزود: بازيكن وى اف

ــد. ــدى دريافــت كردن نق

 قهرمانان نخستين دوره مسابقات كراس 
فيت بخش مــردان انتخابى اين اســتان با 

برگزارى يك دوره مسابقه معرفى شدند.
 رئيــس كميتــه آمادگى جســمانى هيأت 
ورزش هاى همگانــى همدان گفت: در اين 
رقابت ها كه به ميزبانى پايگاه قهرمان همدان 
برگزار شد، جليل صادقى عنوان قهرمانى را 

كسب كرد.
پوريا حصارى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشــت: همچنيــن اميرعبــاس عظيمى بر 
سكوى دوم ايستاد و محمد اميريان مقدم نيز 

حايز رتبه سوم شد.
حصارى با بيان اينكه اين مســابقات براى 
اوليــن بار در اســتان همدان برگزار شــد 
افزود: مســلم زرمنش و مصطفــى قزاقى 

اعضاى كميته اجرايــى و نظارت اين دوره 
از مسابقات بودند.

رئيس كميته آمادگى جسمانى همدان يادآور 
شــد: در اين رقابت ها جليل صادقى، امير 
عباس عظيمــى، محمد اميريان مقدم، ميالد 
حيدرى، محمدرضــا قربانى و بهنام ضيائى 
جواز حضور در مسابقات قهرمانى كشور را 

كسب كردند.
پيكارهاى كراس فيت قهرمانى كشــور قرار 
اســت از يكم تا سوم اســفندماه به ميزبانى 

استان يزد برگزار شود.
 بانــوى همدانــى در آمادگــى 

جسمانى كشور به مدال رسيد
رئيــس كميتــه آمادگى جســمانى همدان 
گفت: همچنين يكى از بانوان رشته آمادگى 

جســمانى همدان در رقابت هاى قهرمانى 
كشور حايز مدال شد.

حصارى افزود: در اين رقابت ها كه با 
حضور 109 ورزشــكار از 16 استان به 
ميزبانــى انزلى برگزار شــد، همدان به 
سرپرســتى خانم دنيــا كردى در بخش 

شد.  هشتم  تيمى 
وى اضافه كرد: همچنين در بخش انفرادى 
نيز معصومه وفايى توانست نشان برنز را به 

دست آورد.
حصارى يادآور شد: مهسا پير مردى، شهره 
غياثوند، زهره شــيخ مرادى، ليال اسماعيل 
بيگى، معصومه وفايى، زهــرا ذبيجى نيا و 
زهره اميرى تركيب تيم همدان در اين دوره 

از مسابقات را تشكيل دادند.

 ورزشــكاران خردســال و نونهال اين 
شهرستان با كسب 19 نشان درخشان طال، 
نقره و برنز بر ســكوى قهرمانى مســابقات 

اسكيت سرعت استان همدان ايستادند.
رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير گفت: 
در اين مسابقات كه به مناسبت گراميداشت 
چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب و شهيد 
شاخص شهرستان «احمد وفايى زاده» سالن 
ورزشــى وليعصر(عج) مالير برگزار شــد، 

ورزشكاران ماليرى خوش درخشيدند.
مهــدى رضايى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: در اين مســابقات اسكيت بازانى از 
شهرهاى همدان، نهاوند، كبوراهنگ، رزن و 
مالير در 2 بخش آقايان و بانوان در رده هاى 

سنى خردساالن و نونهاالن شركت كردند.
رضايى ادامه داد: در اين مســابقات مالير با 
كسب 19 مدال مقام نخست، كبودراهنگ با 
كســب 13 مدال در جايگاه دوم و نهاوند با 
9 مدال در جايگاه ســوم ايستادند و همدان 
و رزن نيز به ترتيب با كسب 8 و 2 مدال به 

مقام هاى چهارم و پنجم رسيدند.
رئيس اداره ورزش و جوانان مالير گفت: در 
پايان اين مسابقات به تيم هاى برتر تنديس 

و حكــم قهرمانى و به نفــرات برتر حكم 
قهرمانى و مدال اهدا شد.

رضايى همچنين به كسب 11 مدال درخشان 
طال، نقره و برنز كونگ فو كاران ماليرى و 
ايستادن بر سكوى قهرمانى مسابقات كونگ 
فوتو آ اســتان همدان اشاره و بيان كرد: اين 
مسابقات به مناسبت گراميداشت دهه فجر و 

چهل سالگى انقالب برگزار شد.
وى ادامه داد: مسابقات كونگ فوتوآ انتخابى 
اســتان در 2 رده سنى جوانان و بزرگساالن 

برگزار شد.

رضايــى گفت: در رده ســنى جوانان رضا 
اسدى، معين نظرى، حسين رسولى و حسين 
جاللوند مدال طال، محمود ميرزابيگى مدال 
نقره و مقام دوم اين مســابقات را كســب 

كردند.
وى يــادآور شــد: همچنين در رده ســنى 
بزرگساالن سجاد زنديه، محمدرضا جعفرى، 
فرزاد زندى و مهدى چهاردولى مدال طال، 
على حســينى مدال نقره و ابوالفضل بياتانى 
مدال برنز و مقام ســوم اين مسابقات را از 

آن خود كردند.

ورزشكاران 
نابيناى همدان 
چهار مدال كشورى 
كسب كردند

 رئيس هيــأت نابينايان و كــم بينايان 
همدان گفت: ورزشــكاران نابيناى رشته 
پرس سينه اين استان چهار مدال رنگارنگ 

از مسابقات كشورى كسب كردند.
سميه سهيلى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشــت: مسابقات پرس ســينه جشنواره 
ورزشــى نابينايان و كم بينايــان قهرمانى 
كشور گراميداشت دهه فجر با شركت 12 

تيم از استانهاى قزوين، گلستان، كرمانشاه، 
قم، البــرز، اردبيل، كردســتان، مازندران، 
گيــالن، تهــران، همــدان و كهگيلويه و 
بويراحمد شامگاه جمعه به ميزبانى سالن 
ورزشى خانه ورزش نابينايان و كم بينايان 

استان كردستان پايان يافت.
وى اضافــه كــرد: در ايــن پيكارها على 
ســعيدى در وزن 90 كيلوگــرم و احمد 
الياسى در وزن 67 كيلوگرم به مدال هاى 

نقره دست يافتند.
سهيلى خاطرنشــان كرد: همچنين داوود 
همدمــى در وزن 60 كيلوگــرم و داوود 
نــوروزى در وزن 125 كيلوگرم نيز حايز 

نشان هاى برنز شدند.
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان 

يادآور شد: سطح اين مسابقات بسيار باال 
بود و توانســتيم به نسبت دوره قبل نتايج 

بهترى كسب كنيم.
وى افــزود: تركيب تيم همــدان در اين 
دوره از مســابقات را على سعيدى، محمد 
نوروزى،  داوود  الياســى،  احمد  طاهرى، 
داوود همدمى، ابوالقاسم ملك زاده، محمد 
امين مهرجو و امير حسين حسنى تشكيل 

دادند.
سهيلى يادآور شــد: همچنين محمد على 
نجاتيان به عنوان مربى و مصطفى نصيرى 

سرپرستى تيم اعزامى را تشكيل دادند.
همــدان داراى بيش از يكصد ورزشــكار 
نابينا و كــم بينا در رشــته هاى مختلف 

ورزشى است.

نونهاالن مالير بر سكوى قهرمانى 
اسكيت ايستادند

قهرمانان «كراس فيت» 
مردان همدان معرفى شدند
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■ حديث:
امام علي(ع):

كسى چيزى را در دل پنهان نمى كند مگر اينكه در سخنانى كه از دهان او مى پرد و در 
چهره و قيافه اش آشكار مى گردد. 
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■ دوبيتي:
تويى آن شكرين لب ياسمين بر                                 منم آن آتشين دل ديدگان تر
از آن ترسم كه در آغوشم آيى                                          گدازد آتشت بر آب شكر

غفلت 100 ساله از معمارى خشتى
 ضعِف بزرِگ كشور

ــع  ــى، صناي ــراث فرهنگ ــازمان مي ــى س ــراث فرهنگ ــاون مي  مع
دســتى و گردشــگرى كشــور بــا تاكيــد بــر حفــظ بافــت جهانــى يزد، 
ــا  ــى ب ــن بافــت تاريخــى، شــاهد ايجــاد بناهاي گفــت: خــارج از اي
معمــارى غيرايرانــى و خشــتى هســتيم كــه ايــن مســئله بيانگــر ورود 
ــع آن  ــه تب ــا و ب ــه مجوزه نكــردن ســازمان نظــام مهندســى در زمين
دانشــگاه ها در زمينــه شــناخت و معرفــى و ارتقــاى آگاهــى نســبت 

بــه انــواع مصالــح معمــارى خشــتى و نــوع ايــن معمــارى اســت.
بــه گــزارش ايســنا، «محمــد حســن طالبيــان» تنــوع آثــار دربردارنــده 
ــران در  ــزرگ اي معمــارى خشــتى كشــور را يكــى از ظرفيت هــاى ب
ــارى چــون تخــت جمشــيد،  ــه معمــارى برشــمرد و گفــت: آث زمين
آثــار باســتانى بســيار ارزشــمند و خشــتى در ســطح جهــان هســتند 
كــه حــدود دو ســوم ايــن بناهــا بــا خشــت ايجــاد شــده و بــه رغــم 
ــزود:  ــده اند.وى اف ــظ ش ــان حف ــاد، همچن ــيار زي ــى بس ــذر زمان گ
ــدس  ــمان را مق ــن و آس ــاك، آب، زمي ــه خ ــيان ك ــه هخامنش البت
مى شــمردند، منجــر بــه وجــود آمــدن باغ هــاى ايرانــى بــا ايــن نــوع 
معمــارى نيــز شــدند كــه ايــن بــه معنــاى هويــت ايرانــى محصــور در 

ــت. ــا و سازه هاس ــن بناه اي
اكثــر آســيب ها بــه بناهــاى خشــتى بــه دليــل رعايــت نكــردن نــكات 

فنــى در معمارى اســت
ــر را  ــال اخي ــتى در 100 س ــارى خش ــت از معم ــئول؛ غفل ــن مس اي
ــراى كشــور برشــمرد و گفــت: هــر چنــد  ضعــف بســيار بزرگــى ب
هنــوز در برخــى از نقــاط كشــور شــاهد ايجــاد بناهايــى بــا معمــارى 
ــارى  ــه معم ــت ك ــن اس ــت اي ــا حقيق ــتيم ام ــتى هس ــن و خش گلي
خشــتى در حــال فراموشــى و رو بــه غفلــت اســت و نقــش اســتاد 
و شــاگردى و معمــاران خشــتى كم رنــگ شــده در حالــى كــه ايــن 

معمــارى وابســته بــه ايــن عوامــل نيــز بــوده اســت.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود با اشاره به همت شهردارى 
يزد براى برگزارى كارگاه معمارى خشــتى در دانشگاه يزد، اظهار كرد: 
توسعه ميراث معمارى خشتى نيازمند نگاهى شهرى است كه شهردارى 
يزد در اين زمينه اقدام قابل قبولى داشته و با برگزارى اين كارگاه در اين 

زمينه پيش قدم شده است.
طالبيان با بيان اينكه معمارى خشتى با چالش هاى زيادى روبرو است، 
بيان كرد: هر چند اين معمارى در بافت شــهر جهانى يزد حفظ شده، 
اما خارج از اين بافت تاريخى، شــاهد ايجــاد بناهايى با معمارى غير 
ايرانى و خشــتى هستيم كه اين مســئله بيانگر عدم ورود سازمان نظام 
مهندســى در زمينه مجوزها و به تبع آن دانشگاه ها در زمينه شناخت و 
معرفى و ارتقاى آگاهى نســبت به انواع مصالح معمارى خشتى و نوع 

اين معمارى است.
وى بــا تاكيــد بــر ثبــات و دوام بناهايــى بــا معمارى خشــتى و اشــتباه 
مهندســان امــروزى بــا عــدم اعتمــاد بــه ســازه هاى خشــتى، گفــت: 
ــل  ــارى خشــتى در مقاب ــه معم ــتند ك ــد هس ــان معتق ــب مهندس اغل
ــى  ــاى بُتن ــن بناه ــدارد، بنابراي ــه و ســيل دوام ن ــى چــون زلزل بالياي
ــى  ــد، در حال ــرار مى دهن ــود ق ــارى خ ــت معم ــيمانى را اولوي و س
ــه  ــم و ســيل خوزســتان، بناهــاى خشــتى نســبت ب ــه ب ــه در زلزل ك
ســازه هاى جديــد آســيب كمتــرى ديــده بودنــد و اكثــر آســيب بــه 
بناهــاى خشــتى نيــز بــه دليــل عــدم رعايــت برخــى نــكات فنــى در 

ــود. ــازه ها ب ــن س ــدم يكپارچگــى اي ــارى و ع معم
معــاون ميــراث كشــور بــا اشــاره بــه قدمــت چنديــن هــزار ســاله 
ايــن نــوع ســازه ها ماننــد ارگ بــم، بيــان كــرد: بــه يقيــن عمــر و 
دوام ايــن ســازه ها بيشــتر اســت لــذا بايــد نــگاه بــه ايــن معمــارى 
ــل  ــر قاب ــگ و غي ــم رن ــگاه ك ــه ن ــد ك ــل جدي ــد و نس ــر كن تغيي
ــتى را  ــارى خش ــد، معم ــارى دارن ــوع معم ــن ن ــه اي ــادى ب اعتم

بيشــتر و درســت بشناســد.

تهديد حذف بليت هاى چارتر 
براى سفر

 رئيس هيأت مديــره انجمن صنفى دفاتر خدمات 
مسافرتى با تاكيد بر اين كه پرواز چارتر واقعى، قيمت 
بليــت و يا ســفر هوايى را باال نمى بــرد، گفت: اگر 
پروازهاى چارترى و گروهى حذف شود، گردشگرى 
تعطيل مى شود، انگيزه براى سفر از بين مى رود و ديگر 

كمتر مى توان تب سفر ايجاد كرد.
حرمت ا... رفيعى در پى مخالفت وزير راه و شهرسازى 
بــا فروش بليــت هواپيما به صــورت چارترى، در 
گفت وگو با ايســنا توضيح داد: قيمت بليت هواپيما 
را آژانــس مســافرتى تعيين نمى كند، اين شــركت 
هواپيمايى اســت كه قيمت گذارى مى كند. چنان چه 
در اذهــان عمومــى آژانس را گران فــروش معرفى 
كنند، در حــق آن ها جفا كرده اند. آفــت چارتر اين 
است كه شــركت هاى هواپيمايى پروازها را «ساالنه» 
كرايه مى دهنــد، درحالى كه خــوب مى دانند برخى 
مسيرها تمام سال مســافر ندارند، آژانس ناچار است 
صندلى هاى هواپيمايى را كه براى يك سال چارتر كرده 
در پــاره اى از زمان ها، زير قيمت و با زيان بفروشــد 
و در فصل شــلوغ براى جبران آن خسارت، قيمت ها 
را باال ببرد. اگر پروازها را براســاس عرضه و تقاضا 
و فصلى به آژانس ها كرايه مى دادند، قيمت ها اين قدر 

دچار نوسان نمى شد.
او اضافه كــرد: حتى پرواز برنامــه اى هم كه برخى 
شركت هاى هواپيمايى فقط به آن روى آورده اند اگر 
جا نيافتد و كنترلى روى آن نباشــد با افزايش قيمت 
روبه رو خواهد شــد، پس مشكل جاى ديگرى است 

نه اصل چارتر.
رئيس هيأت مديــره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مســافرتى افزود: جفاى ايرالين اين است كه حقوق 
پرسنل خود را از چارترفروشى تأمين مى كند؛ حرف 
ما هم اين اســت كه حقوق پرســنل را نبايد فقط از 
چارتر تأمين كنند. از طرفى چارتر را براساس تعريف 
واقعــى در اختيار آژانس نمى گذارند. ايرالين مثًال در 
مسير تهران - مشــهد - تهران از سازمان هواپيمايى 
كشور مجوز پرواز برنامه اى مى گيرد و درحالى كه بليت 
آن را بايد در سيســتم بفروشــد، آن را براى يك سال 
به آژانس ها چارتر مى دهد. اگر شركت هاى هواپيمايى 
قصد چارترفروشى دارند از همان ابتدا بايد درخواست 
مجوز مرتبط با آن را بدهند، مخصوصاً آن كه به لحاظ 
قانونى نمى توانند همه ظرفيت خود را چارتر بفروشند.

اقامت فضانوردان آمريكايى در ماه ا
 مدير ناســا طى يك پست وبالگى اعالم كرد اين سازمان تصميم 
دارد دوباره فضانوردان را به ماه بفرســتد تــا در آنجا اقامت كنند و 
اكتشــافات جديد انجام دهند.به گزارش راشاتودى، مدير ناسا برنامه 
اى بلندپراوازانه براى بازگشــت به ماه در سال آتى اعالم كرده است. 
طبق اين برنامه فضانوردان اين بار در ماه مى مانند و اكتشافات بيشترى  
انجام مى دهند.«جيم بريدنســتاين» مدير ناســا در واكنش به دستور 
«دونالد ترامــپ» رئيس جمهور آمريكا براى ارســال فضانوردان به 
خارج از مدار زمين، در يك پست وبالگى از شركت هاى خصوصى 
آمريكايى و رهبران صنعتى خواســت تا فضاپيماهايى طراحى كنند و 
انسان را به ماه ببرد و در آنجا فرود بيايد.«بريدنستاين» اهداف سازمان 

ناسا را در آينده نزديك و همين طور بلند مدت اعالم كرد.

ارائه راه حل براى كاهش عوارض ناشى از 
بيمارى در مردان نابارور

 محققان كشور موفق به ارائه روشى براى درمان واريكوسل شدند 
كه مى تواند عوارض ناشى از بيمارى را كاهش و توان جنسى مردان 

نابارور را افزايش دهد. 
به گزارش مهر، واريكوســل يكى از علت هاى شايع نابارورى در 
مردان اســت كــه 10 تا 15 درصد از جمعيت مــردان به آن مبتال 
هســتند. اين بيمارى با ايجاد استرس التهابى، استرس اكسيداتيو و 
كاهش پروتئين هاى اندوكرين بيضه، باعث كاهش اسپرماتوژنز مى 
شود. به همين دليل استفاده از داروهاى  آنتى اكسيدان، ضدالتهاب 
و تستوســترون ها مى تواند درمانى براى اين بيمارى به حســاب 

آيد.

توليد 2 رده سلولى 
در مركز ذخاير ژنتيكى و زيستى

 دو رده از ســلول  هاى «گرانولوزا» ناميرا شــده با منشا طبيعى و 
سلول هاى «گرانولوزا» با منشا «سندروم پلي كيستيك» در مركز ذخاير 
ژنتيكى و زيستى توسط محققان كشور توليد شد.به گزارش مهر، در 
آستانه چهلمين سالگرد انقالب شكوهمند اسالمى ايران محققان بانك 
ســلولهاى انسانى و جانورى مركز ملى ذخاير ژنتيكى و زيستى ايران 
موفق به توليد دو رده از سلول هاى «گرانولوزا» ناميرا شده با منشا طبيعى 
و سلولهاى «گرانولوزا» با منشا «سندروم پلي كيستيك تخمدان» شدند. 
پروانه فرزانه، مدير بانك ســلول هاى انســانى و جانورى مركز ملى 
ذخاير ژنتيكى و زيســتى ايران در اين باره گفت: امروزه كشور ما جز 

10 كشور برتر در زمينه پژوهش و درمان نابارورى است.

هوش مصنوعى نقاش شد!
 هوش مصنوعى به طور همزمان دو پرتره از مردان و زنان خلق مى 

كند كه قبال هرگز مشاهده نشده اند. 
اين پرتره ها پس از مدت كوتاهى محو مى شــوند و ديگر به وجود 
نمى آيند.به گزارش ديلى ميل، يك اثر هنرى كه توســط مغز هوش 
مصنوعى خلق شــده در لندن حراج مى شود كه پرتره هايى از مردان 
و زنانى است كه قبال هرگز مشــاهده نشده اند. اين پرتره ها پس از 
مدت كوتاهى محو مى شــوند و هرگز به وجــود نمى آيند. اين اثر 
هنرى با نام «Memories of Passersby 1» در ششــم مارس 
در لندن حراج مى شود.اين اثر هنرى در حقيقت دونمايشگر است كه 
به وسيله يك جعبه چوبى حاوى يك مغز هوش مصنوعى به يكديگر 

متصل شده اند.

رتبه ايران در تعداد مستندات علمى 
حوزه آب ارتقا يافت

 معاونت علمى بر اساس آمار بدست آمده اعالم كرد كه رتبه ايران 
در تعداد مستندات علمى حوزه آب ارتقا يافته است.

به گزارش معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى، بســيارى از 
محققان و مسئوالن توجه به آب، اين منبع حياتى را به جد پيگير هستند 
و به آن مى پردازند از اين رو مطالعات و بررســى هاى بسيارى در اين 
خصوص انجام مى دهند تا در جهت رفع موانع و مشكالت پيش روى 
اين حوزه حركت كنند.انجام اين اقدامات و تهيه مستندات آن موجب 
شده تا در بررسى هاى انجام شده طى يك بازه پنج ساله (از سال 2012 
تا 2017) مشخص شــود كه رتبه ايران در خصوص تعداد مستندات 

علمى در حوزه آب، خاك و محيط زيست ارتقا يافته است.

سينـما

■ قد  س............ .قانون مورني -فيلمهاي جشنواره
■ قد  س2........................  دزد و پري2 - كلمبوس

■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني 
تخت گاز

فلسطين 2................ مارموز- فيلمهاي جشنواره
■ سينما كانون.............. دزد و پري2 -پارادايس
■بهمن مالير.... ...........قانون مورفي- تخت گاز
■ آزادي تويسركان...........  دزد و پري - پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

 بهمن ماه براى دوستداران گردشگرى و همچنين 
شركت هاى فعال در اين زمينه و صنايع وابسته، از 
اهميت دوچندانى برخوردار است. هرسال در اين 
مــاه بزرگ ترين و مهم ترين نمايشــگاه بين المللى 
گردشــگرى ايران به مدت معمــوال چهار روز در 
تهران برگزار مى شود كه ميزبان هزاران بازديدكننده 
اعم از عالقه مندان به ســفر و شــركت هاى بزرگ 
داخلى و خارجى در زمينه گردشــگرى و صنايع 
مربوطه اســت. نزديكى زمان برگزارى نمايشگاه 
گردشگرى به تعطيالت عيد باستانى نوروز فرصت 
طاليــى را بــراى معرفى خدمــات و محصوالت 
مرتبط با ســفر در اختيار شركت ها قرار مى دهد تا 
بتوانند عالوه بر فعاليت هاى بخش برندينگ، سهم 
بــازار خود را نيز افزايش دهند. حضور گســترده  
شــركت هاى واقع در شهرســتان  نيز يكى از نقاط 

قوت اين نمايشگاه است.
از امروز همدان با ارايه دســتاوردهاى گردشگرى 
خود در دوازدهمين نمايشگاه گردشگرى تهران در 

سالن 38 نقش متمايزى ايفا خواهد كرد 
نمايشــگاه گردشــگرى تهران، جلــوه  اى زيبا از 
همكارى بخش هــاى خصوصى، دولتى و عمومى 
اســتان همدان در حوزه گردشگرى است. همدان 
با حضور در اين رويــداد بين المللى براى جذب 
مخاطبان و گردشــگران و معرفى همدان به عنوان 
يكى از اســتانهاى مقصد در ســفرهاى داخلى و 

خارجى حضور دارد.
بى ترديد برگزارى نمايشــگاه گردشــگرى تهران 
همزمان پس از شــناخته شــدن همدان به عنوان 
پايتخت گردشگرى آسيا در سال 2018 و ميزبانى 
از سازمان جهانى گردشگرى ، فرصت طاليى براى 
معرفى ظرفيت هاى گردشگرى ديار هگمتانه فراهم 
كرده است و بايد برنامه ريزان و فعاالن گردشگرى 
از ايــن رويداد بيشــترين بهــره را ببرند و نهايت 

استفاده را از آن داشته باشند 
در اين زمينه بيراه نيست اگر چند توصيه ديجيتالى 
براى شــركت  در نمايشگاه گردشــگرى تهران را 
بخوانيد، اگر شما به عنوان يك شركت گردشگرى 
بــراى حضــورى قدرتمنــد در اين نمايشــگاه 
برنامه ريــزى كرده ايد حتما ايــن روش ها را براى 

نتيجه گيرى بهتر در نظر بگيريد.
صفحه مربوط به حضور خود در نمايشــگاه را در 
وب ســايتتان طراحى كنيد. ايــن صفحه عالوه بر 
دارا بودن دعوت نامه اى براى همراهان و مســافران 
قديمى و عالقه مندان به ســفر، به منظور بازديد از 
غرفه  شما، بايد حاوى اطالعات كاربردى ديگرى 
نيز باشد. مى توانيد غرفه و راه هاى دسترسى به آن 
را با موشن و اينفوگرافى معرفى و در سايت خود 
منتشر كنيد. موقعيت نمايشــگاه را از طريق نقشه 

گوگل در اين صفحه قــرار دهيد. فراموش نكنيد 
دسترســى به اين صفحه را براى جامعه در ارتباط 
با خود، با ايميل ماركتينگ و شــبكه هاى اجتماعى 
آســان كنيد. ويدئويى كوتــاه از حضورهاى قبلى 
شما در نمايشگاه بين المللى گردشگرى تهران نيز 

مى تواند جذابيت فراوانى به موضوع ببخشد.
اگر اولين حضــور خود را تجربــه مى كنيد براى 
ســال هاى بعد، فيلم و عكس مناسب از غرفه خود 
تهيه كنيد تا در آينده براى اين قســمت با مشكل 
مواجه نشويد. از فرآيند غرفه سازى تصويربردارى 
گاه گذر (ويدئوِى تايم لپس) تهيه و در شــبكه هاى 
اجتماعى منتشر كنيد تا نشان دهيد براى آماده سازى 
اين حضــور در حال تالش هســتيد. مى توانيد با 
كمك راهنمايان سفِر شركت تان مقاصد گردشگرى 
خاص را در ساعت هاى خاص در غرفه  نمايشگاهى 
خود معرفى كنيد. در اين صورت حتما اين برنامه 
را با جزئيات در صفحه  ايجاد شــده قراردهيد. از 
قابليت هاى اينســتاگرام اســتفاده كنيد و در چند 
اســتورى كوتاه به صورت ويدئــو، دنبال كنندگان 
خود را به بازديد از غرفه دعوت كنيد. شــبكه هاى 
اجتماعى در طول نمايشگاه نيز اهرم بسيار ضرورى 

براى شما خواهند بود.
ثبــت اطالعات بازديدكننــدگان يكى از مهم ترين 
بخش هايى است كه بايد در برنامه ريزى حضورتان، 
قســمتى را به آن اختصاص دهيد. در ســال هاى 
گذشته بيشتر شــركت ها تنها از طريق نسخه هاى 
كاغذى اين كار را انجــام داده اند كه معايب خود 
را دارد. سيســتم هاى امروزه به شما اين امكان را 
مى دهد تا با اســتفاده از چند مانيتور لمسى پايه دار 

اطالعــات تمامى بازديدكننــدگان خود را در يك 
مرحله ذخيره، تقســيم بندى و در سيستم مديريت 

ارتباط با مشترى (CRM) ثبت كنيد.
ايــن نكته حياتى را در نظر بگيريد كه در بازاريابى 
خدمات از جمله گردشگرى، حرف اول و آخر را 
«خالقيت» مى زند. خالقيت اســت كه به برند شما 
«جذابيت» مى دهد. همان طور كه در سيســتم هاى 
بازاريابى شــركت بايد خالقانه عمــل كرد، زمان 
برگزارى نمايشــگاه نيز بايد از ايده هاى خالق و 
كاربردى استفاده كرد. تصاوير، موزيك، ويدئوهاى 
هيجان انگيز از مقاصد سفر و همچنين طرح غرفه 
به شــما كمــك مى كند مزيت رقابتــى خود را به 
خوبى به ديگران نشــان دهيد. «ديگران» مى توانند 
مســافران، همكاران و رقباى شما باشند؛ پس اين 
نكته را جدى بگيريد. اما داســتان به همين جا ختم 
نمى شود. چه فايده اى دارد اگر تابلوى زيبايى براى 
فروش داشته باشيد اما كسى آن را نبيند؟ ابزارهاى 
ديجيتال براى نمايش خالقيت شــما بســيار مفيد 
خواهند بود. اگر در حال تهيه محتواى مناسب براى 
غرفه خود هســتيد، در نظر داشته باشيد شما براى 
جذب نگاه مخاطب به خود تنها چند ثانيه فرصت 
داريد؛ پس در اين حالت پخش ويدئوى جذاب با 
ريتم تند نســبت به متن و عكس عملكرد بهترى 

خواهد داشت.
ابزارهاى بازاريابى ديجيتال به كمك شــما مى آيند 
پس شــما هم آنهــا را فراموش نكنيد. ســايت و 
شــبكه هاى اجتماعى خود را توسط چند سيستم 
كامپيوترى معرفى كنيد. بخشــى از غرفه را براى 
مطالعــه وبــالگ تعبيه كنيــد. ايــن كار منجر به 

جــذب مخاطب براى ســايتتان در مــدت زمانى 
كوتاه خواهد شــد. عضويت در خبرنامه  سايت با 
داشــتن يك ايميل، تنها چند ثانيه زمان مى برد اما 
در ارتقاى بخش ايميل ماركتينگ شما نقش كليدى 
ايفا خواهد كرد. پس بازديدكنندگان مشــتاق خود 
را بــراى عضويت در آن و دريافــت ايميل هايتان 
ترغيــب كنيــد. مخاطبانتان را در همــان غرفه به 
ســفر ببريد! چگونه؟ واقعيت مجازى همه چيز را 
آسان كرده است. عينك هاى واقعيت مجازى يكى 
از جذاب ترين بخش هاى غرفه شــما خواهد شد 
و براى شركت هاى گردشــگرى در زمينه اجراى 
تورهاى مسافرتى بسيار كارآمد است. اين ابزار در 
معرفى مقاصد ســفر به دليل اثرگذارى مستقيم بر 
ذهن، بدون وجــود «عامل اخاللگر» كمك زيادى 
خواهــد كرد. اگرچه تعداد كاربران آن نســبت به 
ديگر ابزار كمتر است اما همان تعداد محدود دقايق 
بيشترى را به اختيار خود صرف ديدن محتواى شما 
خواهند كرد كه همه اين عوامل باعث تثبيت برند 
شما خواهد شــد. پس محتواى نمايشى خود را با 

حساسيت بيشترى انتخاب كنيد.
دوربين گوشــى خود را كمى بچرخانيد. در كنار 
معرفى شركت، نمايشگاه بين المللى گردشگرى و 
صنايع وابسته، هر سال پر از جاذبه هاى متنوع است 
كــه مى تواند براى مخاطبان شــبكه هاى اجتماعى 
شــما جذاب باشــد. رقص هاى محلى، عشاير و 
ســياه چادرهاى آنها و بخش غذاهاى ســنتى تنها 
گوشــه اى از اين جاذبه ها هستند. هر روز گزارشى 
تصويرى از اتفاقاتى كــه در غرفه افتاده تهيه و در 

شبكه هاى اجتماعى خود منتشر كنيد.

همدان در دوازدهمين رويداد گردشگرى 

چند توصيه ديجيتالى براى شركت  
در نمايشگاه گردشگرى تهران

كاهش 90 درصدى 
جرائم مربوط 
به ميراث فرهنگى

 فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى كشور 
گفت: در ســال جــارى يگان حفاظــت ميراث 
فرهنگى كشــور با اشرافيت كامل بر آثار تاريخى، 
پنج هزار اخطاريه قانونى براى متعرضان به اماكن 

تاريخى ابالغ كرده است.
به گزارش مهر، امير رحمت الهــى فرمانده يگان 
حفاظت ميراث فرهنگى كشــور در حاشيه افتتاح 
نخستين نمايشگاه كشفيات يگان حفاظت ميراث 

فرهنگى اســتان اصفهان، گفت: امــروز يكى از 
مهمترين راهبردهاى ســازمان ميراث فرهنگى در 
حفاظت از ميراث ارزشمند فرهنگى كشور، جلب 
مشــاركت مردم به عنوان حافظــان اصلى ميراث 

هويتى خود است.
فرمانــده يــگان حفاظــت ميــراث فرهنگــى 
ــن  ــردم در تأمي ــذار م ــش تأثيرگ ــه نق ــور ب كش
ــه تاريخــى  ــون جاذب ــك ميلي ــش از ي ــت بي امني
و فرهنگــى كشــور تأكيــد و اظهــار كــرد: تجربــه 
ــا  ــا و ارگانه ــيارى از نهاده ــه بس ــان داده ك نش
هــر زمــان كــه از ظرفيتهــاى مــردم در راســتاى 
خــود  ســازمانى  اهــداف  ســاختن  بــرآورده 
اســتفاده كردنــد، موفقيتهــاى بســيارى را بــه 

ــد. ــت آوردن دس

ــى در  ــاركتهاى اجتماع ــيس اداره مش وى از تأس
ــدى از  ــور بهره من ــه منظ ــگان ب ــن ي ــاختار اي س
ظرفيــت گســترده اجتماعــى مــردم خبــر داد 
و افــزود: در هميــن راســتا بــه زودى طــرح 
«ميراث بــان افتخــارى» نيــز در كشــور اجــرا 
ــترده  ــبكه گس ــك ش ــاد ي ــا ايج ــا ب ــود ت مى ش
اجتماعــى از ميــراث فرهنگــى حفاظــت بيشــترى 

ــرد. ــورت بگي ص
رحمت الهى خاطرنشان كرد: در اين طرح از يك 
ســو با فرهنگ ســازى صحيح، لزوم حفاظت از 
ميــراث فرهنگى را به عنــوان ميراث هويت يك 
سرزمين به مردم آموزش داده و از سويى ديگر با 
جلب مشــاركت مردم، به حفاظت هر چه بهتر از 

آثار تاريخى مى پردازيم.

فرمانده يــگان حفاظت ميراث فرهنگى كشــور 
از كاهش 90 درصدى جرايــم مربوط به ميراث 
فرهنگى در ســال جارى خبر داد و متذكر شــد: 
در ســال جارى يگان حفاظت ميــراث فرهنگى 
كشور با اشرافيت كامل بر آثار تاريخى، پنج هزار 
اخطاريــه قانونى براى متعرضان به اماكن تاريخى 

ابالغ كرده است. 
وى سياست اصلى يگان حفاظت ميراث فرهنگى 
كشور را پيشــگيرى از وقوع جرايم عنوان كرد و 
گفت: بــا اجراى صحيح عمليــات حفاظتى و با 
حضور بــه موقع مأموران يــگان حفاظت، چهار 
هــزار و 500 مورد از مجموع پنج هزار جرم قبل 
از وقوع متوقف شــده و تنها 500 پرونده جرم به 

مراجع قضائى ارجاع شدند.

گشتى در باغ ايرانى شرق كشور
 فرصــت كمــى تــا آغــاز تعطيــالت عيد نــوروز 
ــاوت  ــد و متف ــفر مفي ــك س ــراى ي ــده و ب باقى مان
در ايــن ايــام، چــه بهتــر كــه زودتــر مقصــد خــود 
را انتخــاب كنيــم. در فرصــت باقى مانــده هــر روز 
ــى  ــران معرف ــيع اي ــه وس ــه را در پهن ــك جاذب ي
خواهيــم كــرد. مبنــاى معرفــى ايــن جاذبه هــا كــه 
از ميــان جاذبه هــاى ملمــوس و ناملمــوس هســتند، 
بكــر بــودن، دور بــودن نســبت بــه مركــز، اهميــت، 
ــراى آنكــه بيشــتر از  ــودن و... اســت. ب متفــاوت ب
ــا را در  ــد رد آنه ــد، مى تواني ــا بداني ــن جاذبه ه اي

ــد. ــت جســت وجو كني اينترن
9 باغ ايرانى در فهرســت آثار جهانى يونسكو به 
ثبت رســيده اند كه هر كدام در يك گوشه از اين 
سرزمين وسيع قرار گرفته اند؛ باغ هايى كه هر يك 
مى توانند بهانه ســفرى جداگانه باشند. باغ اكبريه، 
از باغ هــاى دوره زنديه از جمله اين باغ ها اســت 
كه در بيرجند اســتان خراسان جنوبى جاى گرفته 
است. اگرچه فرم معمارى اين باغ، ايرانى است اما 
الهاماتى از معمارى روسى نيز در آن ديده مى شود 
كه تلفيق آن با معمارى اســالمى، ســبك معمارى 
نوينى را به نمايش گذاشــته اســت. همانند ساير 
باغ هــاى ايرانى، باغ اكبريه نيــز داراى يك محور 
اصلى اســت.  گنبد كاله فرنگى، تــاالر آيينه ها و 
تزئينــات مقرنس اللــه زنبورى، در كنــار موزه 
مردم شناســى بيرجند، موزه باستان شناسى بيرجند، 
موزه عروسك و موزه مشاهير مى توانند ساعت ها 

گردشگر را سرگرم كند.


