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عيدى كارگران 
را به آخر سال 
موكول
 نكنيد!

كشتى همدان 
در جام تختى 
انتظارها را 
برآورده نكرد

هند مى تواند در 
كاهش تنش

 در خليج فارس 
نقش داشته 
باشد
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 مولوى: اقدام شوراى ترافيك غيركارشناسى است
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از توسعه روستا 
تا رونق توليد

 در نظــام اجتماعى كشــورهاى توســعه 
ــگاه  ــتايى داراى جاي ــع روس ــه جوام يافت

مهمــى هســتند...

آگهى تجديد مزايده 

شركت سياحتى عليصدر

شــركت ســياحتى عليصــدر قصــد واگــذارى 
پاركينــگ مجتمــع تفريحــى توريســتى عباس آباد 
بــه افــراد حقيقــى يــا حقوقــى بــه صــورت اجــاره 
ــد  ــان واج ــه متقاضي ــذا كلي ــاليانه را دارد، ل س
اســناد  دريافــت  جهــت  مى تواننــد  شــرايط 
ــه  ــت 98/11/5 ب ــورخ 98/10/25 لغاي ــده از م مزاي
ــى شــركت  ــور حقوق ــا و ام ــور قرارداده واحــد ام
ســياحتى عليصــدر واقــع در بلــوار خواجه رشــيد، 

ــد. ــه نماين ــماره 40 مراجع ش

 مجهز به جديدترين تكنولوژى چاپ ليبل بدون سيلندر و كليشه
 چاپ و صحافى انواع كتاب ، پوستر و مجله

 خط توليد انواع دفتر مدرسه
 چاپ نشريه و روزنامه هاى محلى غرب و شمال غرب كشور

 مجهز به واحد طراحى و ليتوگرافى

مجتمع  بزرگترين 
بندى  بسته  و  چاپ                                                                                                                                                                             

كشور درغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

پيشنهاد ما پيشنهاد ما 
براىبراى  

انتخابات داوطلبان 

شماره تماس:شماره تماس:
81382644338138264433
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منتظر بسته هاى انتخاباتى ما باشيد
منتظر بسته هاى انتخاباتى ما باشيد

@bazarehamedan

اگر به دنبالاگر به دنبال
 آگهى هاى استخدامى هستيد 

 به به  كانال تلگرامى كانال تلگرامى 
    زير  مراجعه نماييد    زير  مراجعه نماييد

براى عضويت دربراى عضويت در  كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفًا كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفًا 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964    ارسال  نماييد.ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

همدان 
امروز سوگوار 

مسافران بوئينگ
■ 4 قربانى سقوط هواپيما امروز تشييع مى شوند
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عقب نشينى هاى پرهزينه ياد

و بى اعتبارى شورا
 1- در سال هاى اخير بسيارى از صاحب نظران 
و فعاالن شــوراها با رصد فعاليت هاى شوراى 

شهر ها به اين نتيجه رسيده اند...
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شرط كيفيتى خدمات

بودجه بيمارستان ها 
عملكردى شود
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دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان همدان: 

«ماينر» كاالي قاچاق نيستند
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

عقب نشينى هاى پرهزينه 
و بى اعتبارى شورا

 1- در سال هاى اخير بسيارى از صاحب نظران و فعاالن شوراها با 
رصد فعاليت هاى شوراى شهر ها به اين نتيجه رسيده اند كه شوراها در 
عمل نهادى موفق نبوده اند و نتوانسته اند انتظارات را برآورده و تسهيلى 

در راه خدمت به مردم ايجاد كنند و تنها كارها را پيچيده تر كرده اند. 
اين شــرايط در شوراهايى كه شــهردار به هر دليلى نيازى به شوراها 
ندارد و نظارت آنها را تشــريفاتى كرده اســت، بيشــتر نمود دارد و 
شهروندان بى اعتبارى شورا و جوالن شهردارى با وارد كردن نهادهاى 

باالدستى استان به مسائل را به خوبى مشاهده مى كنند. 
2- طرح پياده راه سازى در همدان موافقان و مخالفان بسيارى داشت اما 
در نهايت اين طرح با حمايت نهادهاى باالدســتى شورا اجرا شد و تا 
مدت ها براى هر ميهمانى، بازديد از اين اقدامات برنامه ريزى مى شد تا 
حمايت آنها نيز در تداوم پياده راه كردن تمامى خيابان هاى مهم همدان 

دريافت شود!
زمانى از پياده راه شدن 6 خيابان منتهى به ميدان مركز شهر، بلوار ارم و 
نقاط ديگرى از همدان سخن گفته مى شد اما اقدام به بازگشايى خيابان 
اكباتان بر روى ون ها و خارج شدن اين خيابان از جمع پياده راه ها، تمام 

اين طرح ها را شكست خورده، معرفى مى كند. 
3- موضوع بازگشــايى خيابان اكباتان براى ون ها، نشــانگر اجراى 
بى مطالعه و ســليقه اى پياده راه ســازى در خيابان هاى همدان از سوى 
شــهردارى اســت وگرنه در يك مطالعه همه جانبه بايد تمامى نيازها 
و شرايط لحاظ شــود تا طرح با افتضاحى چون عقب نشينى از اصل 

موضوع مواجه نشود. 
اينكه چرا شــورا يا نهادهاى باالدستى طرحى بدون مطالعه يا مطالعه 
ناقص را پذيرفته و چرا بر شــهردارى در اجراى طرحى بدون مطالعه 
الزم نظارت نكرده، مباحثى است كه بى اعتبارى شورا در برابر اقدامات 

شهردارى را بيشتر نمايان مى كند. 
4- پياده راه هــاى همدان با هزينه بســيار ســاخته شــده اند و براى 
جاانداختن طرح، تبليغات بســيارى نيز شده است اما اكنون تمام آن 
هزينه و تبليغات بيخود شده و اگر انجام نمى شد بهتر بود و بيت المال 

هم آسيب نمى ديد. 
اكنون نوبت دســتگاه هاى نظارتى است تا وارد شده و با بررسى اين 
هزينــه بى فايده عوامل آن را به دســتگاه قضايى بــه عنوان حيف و 

ميل كننده بيت المال معرفى كنند. 
قرار نيســت مسئوالن، ســليقه اى بيت المال را هزينه و با سليقه اى از 

هزينه ها عقب نشينى و طرحى كه اجرا شده را بى خاصيت كنند. 
5- در خروج خيابان اكباتان از پياده راه، اعتراض واردشــده از سوى 
كســبه، رانندگان ون هــا و. . . به عنوان دليل اقدام عنوان مى شــود، 
درحالى كه اين اعتراض از روز نخست بود و شهردارى با دفاع از طرح 
خود مى توانست مانع تغيير در كاربرى اين خيابان از پياده راه  به ون رو 
شــود اما اين توان در شهردارى نبوده و شورا هم قدرت و اعتبار الزم 
را براى دفاع نداشته و در نهايت با ورود نهادهاى باالدستى اين اتفاق 

رخ داده تا طرحى بى خاصيت و هزينه هاى انجام شده بى فايده شود. 
6- تصميم گرفته شده در استاندارى براى ون رو سازى خيابان اكباتان 
و خروج از پياده راه هاى اســتان نشان داد كه خروج تصميمات براى 
مديريت شــهرى از نهادهاى مرتبط به نهادهاى باالدستى نشان داد كه 
اين تصميمات باال بدون درنظر گرفتن منافع عمومى، ملى و اســتان 

است. 
در نمونه قبلى نيز با تصميم به آسفالت بخشى از تپه هگمتانه، فرصت 
جهانى شدن اين اثر باستانى از دست رفت و اكنون هم پياده راه سازى، 
سرانجامى جز آســفالت پياده راه ها و تسهيل حركت خودروها ندارد، 
گويا آسفالت كردن طرح ها و آثار باستانى تخصص مسئوالن باالدستى 

در استان همدان است!
7- اكنون زمانى است كه شورا بايد نشان دهد، مى تواند از اعتبار شورا 
و شهردارى دفاع كند و مى تواند از پروژه هاى اجراشده و درحال اجرا 
با اقناع افكار عمومى دفاع كند وگرنه طرفداران بى تأثيرى و بى اعتبارى 

شوراها افزايش خواهد يافت. 
تداوم اين وضعيت، مردم را نســبت به شــورا و شهردارى بدبين تر 
خواهد كرد و شــورا و شــهردارى نبايد فرصت گفت و گو با مردم 
و همراه كردن آنها با تداوم طرح هاى با پشــتوانه مطالعاتى قوى را از 

دست دهند وگرنه همه شهر توسط باالدستى ها آسفالت خواهد شد!

اختصاص 7000 ميليارد براى اشتغالزايى مددجويان 
كميته امداد و بهزيستى

2 هزار ميليارد تومان، اعتبار اختصاص يافته به تسهيالت اشتغالزايى مددجويان كميته 
امداد و سرپرستان خانوارهاى تحت پوشش بهزيستى افزايش يافت. 

عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، ابراز اميدوارى 
كرد كه با تصويب 7 هزار ميليارد تومان براى اين موضوع در بودجه 99، بخش عمده اى 
از دغدغه ها و مشكالت اين خانواده ها در مسير تأمين معيشت مرتفع شود و با اعالم اينكه 
وام ازدواج در ســال آينده 50 ميليون تومان شــد، افزود: در اين كميسيون پرداخت وام 

ازدواج 50 ميليون تومانى به هر يك از زوج ها در سال آينده مصوب شد. 
محمد كاظمى خاطرنشان كرد: ميزان وام ازدواج درحال حاضر به ازاى هر نفر 30 ميليون 
تومان و به ازاى هر زوج 60 ميليون تومان است كه با اين تصميم در بودجه 99 براى هر 

زوج مبلغ 100 ميليون تومان اختصاص داده مى شود. 
نايب رئيس كميسيون حقوقى مجلس در ادامه به برگزارى نشستى با حضور اعضاى هيأت 
رئيســه فراكسيون اميد مجلس شوراى اســالمى با رئيس قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: 
مســائل مربوط به حوزه هاى مشترك كارى، تعامل قواى مقننه و قضاييه و توجه بيش از 

پيش به مشكالت و نيازهاى مردم از مهمترين محورهاى اين نشست بود. 
وى اســتفاده از مجازات هاى جايگزين حبس را با توجه به مســائل و مشكالت كنونى 

زندان ها ضرورى دانســت و تأكيد كرد: با توصيه به قضات و تغيير رويكرد مى توان بستر 
بســيارى از نابسامانى ها و ناهنجارى هايى كه از عوارض و عواقب مجازات زندان است، 
از ميان برداشت.  نماينده مردم مالير در خانه ملت با قدردانى از اقدامات سازنده و مؤثر 
رئيس قوه قضاييه در سرعت بخشــيدن به فرآيند دادرسى و دقت نظر مضاعف در احقاق 
حقوق ملت، اشراف او به مسائل دستگاه قضا و تعلقش به بدنه قوه قضاييه را نقطه قوت 

در اجراى تصميمات و تدابير قضايى و حقوقى دانست. 
كاظمى برخورد منعطف و همراه بــا رأفت با محكومان امنيتى را به عنوان مطالبه  كنونى 
جامعه مطرح كرد و گفت: از رئيس قوه قضاييه خواســتيم تا اين افراد را مشمول عفو و 

آزادى مشروط قرار دهد. 

بزرگداشت مرحومه دباغ 
در همدان برگزار مى شود

همدان 
امروز سوگوار 
مسافران بوئينگ

■ 4 قربانى سقوط هواپيما امروز 
تشييع مى شوند
 مراسم تشييع پيكر شهداى حادثه سقوط 
هواپيماى اوكراينى با حضور گســترده مردم 

همدان و خانواده شهدا برگزار مى شود. 
امــروز ســاعت 9:30 دقيقه صبــح 4 تن از 

شهدايى كه اصالتا همدانى بوده يا به صورت 
نســبى همدانى بوده اند و هويتشــان توسط 
پزشكى قانونى شناسايى و اعالم شده است، 
از مســجد جامع شهر همدان واقع در خيابان 
شهدا تشييع مى شوند و پيكر يكى از شهدا نيز 

به مالير منتقل مى شود. 
به گزارش ايســنا، بر اساس ليست اعالم شده 
پزشكى قانونى پيكر شهيده سيد زهرا نقيبى، 
شهيده بهاره حاج اســفنديارى، شهيده آنيسا 
صادقى و شــهيد ميرمحمدمهــدى صادقى 
شناســايى شــده و فردا در همدان تشــييع 

مى شوند و پيكر شهيد ميالد نهاوندى هم فردا 
صبح در مالير تشييع خواهد شد. 

تعداد افراد ســاكن اســتان همدان كه در 
هواپيمــاى بوئينــگ 737 اكراينى حضور 
داشــته اند، خانــواده اى 3 نفــره شــامل 
همســر و دخترشان به نام هاى بهاره حاج 
و  صادقى  ميرمحمدمهــدى  اســفنديارى، 
آنيســا صادقى و همچنيــن خانواده اى 2

نفره به نام هاى سيده زهرا نقيبى و محمد 
كسرى  همدان،  از  احمدى  ميترا  عباسپور، 
ســاعتى از همدان و ميــالد نهاوندى از 

بوده اند.  مالير 
صبح روز چهارشــنبه 18 دى مــاه هواپيماى 
اوكراينــى پــس از خروج از فــرودگاه امام 
خمينى(ره) در نزديكى شهريار سقوط كرد كه 
در اين سانحه تعداد 176 مسافر جان باختند. 
به گفته منابع خبــرى 167 نفر از اين تعداد 
مســافر و 9 نفر آن، پرسنل و خدمه هواپيما 
بودنــد و بنابر گفته پزشــكى قانونى تاكنون 
اســامى123 نفر از قربانيان سقوط هواپيماى 

اوكراينى شناسايى شده است.

شهر شيرين سو مزين به نام سرداران شهيد  
 شيرين ســو - خبرنگار همدان پيام: چهارراه هاى شهر شيرين سو 

به نام شهيدان سليمانى و همدانى نامگذارى مى شود.
بلوار ورودى از طرف زنجان به نام ســپهبد شهيدقاســم ســليمانى و 

چهارراه مركز شهر به نام سردار شهيد حسين همدانى نامگذارى شد.
درجلسه كميسيون نام گذارى معابر شــهر شيرين سو خيابان هايى كه 
در آنهــا نامگذارى و يا تغييرنام صورت مى گيرد معرفى و درباره آنها 

تصميم گيرى شد.
در اين جلســه مقرر شد ورودى شــهر از طرف همدان به نام شهداى 
ارتش، چهارراه اصلى شهر به نام شهيد حاج حسين همدانى، از چهار 
راه تا ورودى زنجان به نام سردار شهيد سليمانى، گورستان شهر به نام 
باغ رضوان، فضاى سبز مركز شهر به نام بوستان فدك نامگذارى شدند.

همچنين خيابان هــاى به نام نمــاز، ايثار، مهربــان، پروين اعتصامى 
نامگذارى شدند.

دراين نشست سيد مصطفى موسوى شــهردار شيرين سو اظهار كرد: 
درآينده اى نزديك تابلوخيابان ها تعويض و به نام و عكس شهدا مزين 

مى شود.

دهه فجر و ضرورت توجه به گفتمان 
دستاوردهاى انقالب اسالمى

اردشير مظاهرى»
 در روزهاى اخير و در جريان نشست ستاد استانى دهه فجر انقالب 
اســالمى معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار همدان با انتقاد از 
كمرنگى توجه به بيان نعمت هاى انقالب اسالمى (دستاوردهاى انقالب 
اسالمى) رهايى از وابستگى به بيگانگان را از دستاوردهاى نظام دانست و 

بر ضرورت عمق بخشى به مقوله اطالع رسانى تأكيد كرد.
 در توجه بــه اين گاليه مندى واقع بينانه و در آســتانه چهل ويكمين 

سالگرد انقالب اسالمى واكاوى بيشتر در اين زمينه ضرورى است.
1- اســتقالل، آزادى، جمهورى اسالمى از جمله شعارهاى بنيادين 
انقالب اســالمى و اســاس قانون اساسى اســت، هر چند هنوز تا 
تحقــق مطلوب آن فاصلــه داريم اما كم توجهى به دســتاوردهاى 
ارزنــده حاصله در جهــت تحقق اين شــعار بى انصافى و دور از 
اخالق بوده و ضرورى است مردم به عنوان صاحبان اصلى نظام هر 
چه بيشــتر در جريان دستاوردهاى حاصل شده در 4 دهه حكومت 

اسالمى قرار گيرند.
2- يافته هاى علمى مبين آن اســت كه پروســه انجــام هر برنامه كه 
اطالع رســانى، بخشى از آن است نيازمند باور قلبى آن برنامه از سوى 
متوليان امر اســت؛ به نظر مى رســد پاره اى از جلسه هاى اين چنينى، 
امروز ِصــرف اخذ امضاء و تنظيم صورت جلســه و ارســال آن به 
مركز برگزار مى شود و اين بســيار مهم است كه ارگان ها و نهادهاى 
موصوف درباره رخدادهاى اثرگــذار انقالب همچون دهه فجر بايد 
بيش از پيش احســاس مسئوليت كرده و با بيرون آمدن از حصارهاى 
موجود، عملكردى ميدانى داشته و با عمق بخشى فراتر از حوزه هاى 
عملكردى، ترسيم روشــن ترى از گفتمان انقالب و دستاوردهاى آن 

براى افكار عمومى داشته باشند.
3- اگر امروز شمار قابل توجهى نهادهاى فرهنگى و مذهبى همگام با 
دستگاه هاى اجرايى با بهره گيرى از بودجه عمومى حاكميت در حال 
فعاليت هســتند به خاطر توجه، تعميق و تبيين مبانى نظام، توانمندى 
مديريت در حكومت اسالمى و نهادينه كردن دستاوردهاى حكومت 
اســالمى در افكار عمومى اســت كه پاره اى از نقدها بيانگر كاركرد 

ضعيف بعضى حوزه هاى ذى ربط در اين زمينه هاست. 
4- به نظر مى رســد امروز در آســتانه چهل ويكمين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى در حالى كه ايجاد شــكاف بين مــردم و حاكميت 
اصلى ترين راهبرد دشمنان نظام است بيش از پرداختن به عملكردهاى 
كليشه اى، اقدامات موازى و اكتفا به مستندسازى هاى بى روح، نيازمند 
برداشتن گام هاى اساســى و هدفمند بارى اطالع رسانى واقع بينانه از 
دستاوردهاى نظام، تحكيم اعتماد عمومى و درواقع حفظ سرمايه هاى 
اجتماعى بوده و تالش كنيم مناسبت هاى مهمى همچون دهه فجر را به 
گفتمان دستاوردهاى انقالب اسالمى تبديل كرده تا هر چه بيشتر شاهد 
تبلور جوشش مردم در عرصه هاى حساس، تأثيرگذار و سرنوشت ساز 

انقالب اسالمى همچون 22 بهمن و ... باشيم.

1- تــالش داوطلبــان بــراى جــذب طرفــداران داوطلبــان رد 
صالحيت شــده آغاز شده است. گويا داوطلبان رد صالحيت و عدم 
احراز صالحيت شــده هم با وعده بازگشت به رقابت با پيگيرى به 
دنبال حفظ طرفداران و پويا نگهداشتن كمپين انتخاباتى خود هستند. 
گفتنى اســت معموال در زمانى كه ديگر امكان بازگشــت نباشــد، 
داوطلبان شاخص امكانات و طرفداران را به سمت داوطلب نزديك 

به خود سوق مى دهند.
2- اصالح طلبان ســهم بيشــترى در رد صالحيت ها داشته اند. گويا 
از 81 داوطلب شــاخص اصالح طلبــان 50 داوطلب رد صالحيت 
شده اند. گفتنى است از 65 داوطلب شاخص اصولگرايان 4 داوطلب 

رد صالحيت شده اند. 
3- داوطلبان 2 تابعيتى رد صالحيت شــده اند. گويا اين داوطلبان بر 
اســاس اطالعات شوراى نگهبان رد صالحيت شده اند. گفتنى است 

گويا هيأت هاى نظارت استانى اين اطالعات را نداشته اند.
4- داروخانه هــا در آســتانه ورشكســتگى قــرار گرفته اند.گويــا 
پرداخت نشدن مطالبات بيمه سالمت دليل اين وضعيت است. گفتنى 
است بيمه ها در پرداخت مطالبات بيمارستان ها هم تأخير زياد دارند 

كه اين تأخير مشكالتى را ايجاد كرده است.
5- دريافــت وام ازدواج داراى محدوديت ســنى مى شــود. گويا 
نمايندگان در قانون بودجه ســال آينده براى وام ازدواج محدوديت 
ســنى تعييــن كرده اند. گفتنى اســت اين اقدام براى پيشــگيرى از 
ازدواج هاى صورى و كاله بردارى با افراد سن باال براى دريافت وام 

ازدواج انجام شده است.

 بيــش از 100 خانــوار 
ــت  ــت حماي ــتايى تح روس
ماهــه   9 در  نهــاد  ايــن 
ــرپناه  ــب س ــال 98 صاح س

شــده اند. مناســب 
امــداد  كميتــه  قائم مقــام 
بابيــان  همــدان  اســتان 
اينكــه ســاخت مســكن 102

خانــوار روســتايى تحــت 
ــال  ــه س ــداد در 9 ماه ــه ام ــت كميت حماي
98 بــه پايــان رســيده و صاحــب مســكن 
ــد در  ــت: 34 واح ــده اند، گف ــب ش مناس
ــه  ــد در منطق ــروم و 68 واح ــق مح مناط

ــت. ــده اس ــاخت  ش ــروم س ــر مح غي
بــه گــزارش مهــر، قاســم يــار محمــدى 
102 ســاخته  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا 
862 و  ميليــارد   5 مســكونى  واحــد 

برداشــته  در  هزينــه  تومــان  ميليــون 
ــق  ــغ از طري ــه داد: ايــن مبال اســت، ادام
كمك هــاى  زكات،  دولتــى،  اعتبــارات 
مبتنــى بــر نيــاز، تســهيالت صنــدوق 
امــداد واليــت، صدقــات، تســهيالت 
مددجويــان  آورده  و  بانك هــا  ســاير 

اســت. پرداخت شــده 
اســتان  امــداد  كميتــه  قائم مقــام 

ــد  ــاخت 2 واح ــن از س ــدان همچني هم
مددجويــان  بــراى  ديگــر  مســكونى 
ــر داد  ــوض خب ــك بالع ــا كم ــهرى ب ش
كــه بــا پرداخــت 40 ميليــون تومــان بــه 
ــل  ــز تحوي ــد آن ني ــيده و كلي ــام رس اتم

مددجويــان شــده اســت.
وى در ادامــه بابيــان اينكــه 14 منــزل 
ــارد و  ــك ميلي ــت ي ــا پرداخ ــكونى ب مس
320 ميليــون تومــان توســط كميتــه امــداد 
ــان خريدارى شــده اســت،  ــراى مددجوي ب
گفــت: 19 خانــه نيــز بــا كمك هــاى 
اســتان  شــهرهاى  در  بالعــوض 
مددجويــان  تحويــل  و  خريدارى شــده 
ــز دو  ــه ني ــن زمين ــه در اي ــده اســت ك ش
هزينــه  تومــان  ميليــون  و 54  ميليــارد 

اســت. پرداخت شــده 

نخســتين  امــروز   
فعاالن  اســتانى  گردهمايى 
محوريت  با  خانواده  حوزه 
نماينده ولى فقيه در اســتان 

برگزار خواهد شد. 
خانواده  تحكيم  مركز  مدير 
«سايبان مهر» گفت: موضوع 
اين گردهمايــى خانواده و 
كه  بوده  انقــالب  دوم  گام 

امروز برگزار خواهد شد. 
نرجــس اســكندريان در گفت و گــو بــا 
فارس، افــزود: اين همايــش با محوريت 
در  ولى فقيه  نماينده  شعبانى  حجت االسالم 
اســتان برگزار مى شــود كه هماهنگى هاى 
اجراى برنامه بر عهده مركز تحكيم خانواده 
«ســايبان مهر» به عنوان نماينده كنگره ملى 

خانواده قرار گرفته است. 
وى گفت: اين همايش با حضور امام جمعه 
حميد  والمسلمين  حجت االسالم   و  همدان 
مقامى،  مســئول نهاد نماينــده مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه هاى استان فارس برگزار 

خواهد شد. 
وى ادامــه داد: محوريت حجت االســالم 
شعبانى به دنبال لبيك به منويات مقام معظم 
رهبرى در حوزه خانــواده بوده از اين رو 

براى سازماندهى و هم افزايى فعاالن حوزه 
خانواده اين همايش استانى برگزار مى شود. 
اســكندريان تصريح كــرد: دومين كنگره 
ملى خانــواده هفته آينده در تهران در ادامه 
همين همايش هاى اســتانى برگزار مى شود 
كــه هــدف از آن ايجاد انســجام در ميان 
تشكل هاســت تا بتوان بــا ايجاد وحدت 
و يكپارچگى در سراســر كشــور قدم هاى 
بزرگ و مؤثرى براى كاهش آســيب هاى 

خانواده و طالق برداشت. 
در  مقامــى  حجت االســالم  گفــت:  وى 
كاهــش آمار طالق در اســتان فــارس با 
برگــزارى كالس هاى پيــش از ازدواج و 
دوره هاى مشــاوره نقش به سزايى داشته و 
برنامه هايشان مورد تأكيد و تشوريق رهبرى 

قرار گرفته  است. 

102 خانه روستايى 
در استان ساخته شد

نخستين گردهمايى استانى فعاالن حوزه 
خانواده در همدان برگزار مى َشود

مرضيــه  مرحومــه  بزرگداشــت   
حديدچى(دباغ) از فرماندهان ســابق سپاه 
انصارالحسين(ع) استان همدان و ياران امام 

راحل 20 بهمن امسال برگزار مى شود. 
مديركل امور بانوان و خانواده اســتاندارى 
گفــت: هر ســاله همزمان بــا روز «مادران 
شــهدا» زنانى به عنوان اسوه صبر و مقامت 
معرفى مى شوند كه امســال همزمان با اين 
آئين، بزرگداشــت مرحومــه حديدچى نيز 

برگزار مى شود. 
ربيعه عليمحمــدى با بيان اينكــه خيابانى 
نيز بــه نام ايــن بانو نامگذارى مى شــود، 
افــزود: رونمايى از يك اثر هنرى، برگزارى 
نمايشــگاه در قســمت ورودى اين برنامه، 
چاپ بروشــور از زندگــى حديدچى و به 
نمايش گذاشــتن اســناد ســاواك از ديگر 
برنامه هاى بزرگداشت اين شخصيت است.  
وى ادامــه داد: 2 كليــپ از زندگى نامــه و 
بزرگداشت  آئين  در  حديدچى  فعاليت هاى 
اين شخصيت پخش مى شود و پيگيرى تهيه 

فيلم نامه خانم دباغ نيز هستيم. 
مديركل بنيــاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع 
مقــدس همدان نيــز گفــت: فرهنگ دفاع 
مقــدس فقط شــليك گلوله نيســت بلكه 
مسئوالن مى توانند با ارتباط فرهنگى با مردم 

وحدت ايجاد كنند. 
مهــدى ظفرى افزود: شــهيد ســليمانى از 
درد جامعه آگاه بود اما در يادواره شــهداى 
عمليات رمضان در همدان به جاى تضعيف 
اركان نظام، به ترامپ نهيب زد و گفت: حق 
ندارى به رئيس جمهورى ايران توهين كنى 

بلكه با من سرباز طرف هستيد. 
نحــوه  مســئوالن  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
خدمات رســانى دينــى را بايد بــه نمايش 
بگذارند، افزود: شــهيد ســليمانى خود را 
درگير مســائل پيش پا افتاده نكرد بلكه خود 

را در عمل باالتر از اين مسائل مى ديد. 
مديركل بنيــاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع 

مقدس همدان گفت: بايد انديشــه و تفكر 
شهيد سليمانى را در جامعه ترويج داد. 

ظفرى ادامه داد: حوزه اسناد بنياد حفظ آثار 
و ارزش هاى دفاع مقدس همدان بسيار غنى 
اســت و بيش از 4 ميليون ســند قطعى در 
اين مركز به عنوان يــك گنجينه نگهدارى 

مى شود. 
مرضيه حديدچى در ســال 1333 و در 15
ســالگى با فردى به نام محمدحســن دباغ 
ازدواج كــرد كــه ايــن ازدواج را مى توان 
سرآغاز تحوالت زندگى وى نام برد. خانم 
حديدچــى (دباغ) درحالى كــه به تحصيل 
ادامه مى داد، به فعاليت هاى سياسى مبادرت 
داشــت كه در كنار اين موارد مادر 8 فرزند 

بود. 
حديدچى پس از شــهادت آيت ا... سعيدى 
در ســال 1349 به مبارزه و تبليغ خود عليه 
رژيم شــاه شدت بخشد و سرانجام در سال 

1352 توسط ساواك دستگير شد. 

وى در كميته مشــترك بــه همراه دخترش 
شــديدترين شــكنجه ها را تحمل كرد و به 
ســختى بيمار شــد و در زمانى كه اميدى 
بــه زنده ماندنش نبود، از زندان آزاد شــد؛ 
درحالى كه دختــرش (رضوانه) همچنان در 

زندان ماند. 
دباغ در ســال 1353 براى ادامه مبارزاتش 
با كمك شهيد محمد منتظرى از بيمارستان 
فرار كــرد و با هويت جعلى بــه خارج از 
كشور رفت و تا پيروزى انقالب اسالمى در 

هجرت به سر برد. 
وى در پايگاه هاى نظامى واقع در مرز لبنان 
و ســوريه آموزش هاى رزمى و چريكى را 
طى كرد و با گروه روحانيت مبارز خارج از 
كشور زير نظر شهيد محمد منتظرى فعاليت 
كرد.  دباغ پس از هجرت امام به پاريس 
در ســال1357 بــه خيل ياران ايشــان 
نظامى  دوره هــاى  خاطر  به  و  پيوســت 
كه ديده بــود محافظت بيت امام(ره) را 

بــر عهده گرفت و لحظاتــى گرانمايه را 
زد.  رقم  خود  براى 

حديدچــى در خارج از كشــور با عناوين 
خواهر دبــاغ، خواهر زينت احمدى نيلى و 
خواهر طاهره شناخته مى شد و اكنون عنوان 

طاهره دباغ براى او به يادگار مانده است. 
وى پس از پيروزى انقالب اسالمى به كشور 
بازگشت و در مصدر بسيارى از امور شامل 
فرماندهى ســپاه همدان (غرب كشور) قرار 

گرفت. 
زندان هاى  مسئوليت  به  همچنين  حديدچى 
زنان تهــران درآمــد و فرماندهى بســيج 
خواهران را عهده دار شــد؛ همچنين 3 دوره 
نماينــده مردم تهران و همــدان در مجلس 

شوراى اسالمى بود. 
وى از مبارزان پيشــگام انقالب اســالمى، 
آذرماه ســال 95 پــس از گذرانــدن دوره  
بيمارى در بيمارســتان خاتــم االنبيا(ص) 

دارفانى را وداع گفت. 
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خبر يادداشت ميهمان

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  3617 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــه عرب ــاى نصرال آق
ــوده  ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/563/98ش از اي كالس
ــه شــماره شناســنامه  28  ــى ب ــزاد عرب ــه شــادروان به ــح داده ك ــن توضي و چني
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 98/9/18 در اقامت در تاري
حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه: 1- متقاضــى گواهــى 
ــد  ــى فرزن ــب عرب ــى 2- زين ــدر متوف ــر پ ــخصات فوق الذك ــا مش ــت ب حصروراث
بهــزاد بــه شــماره ملــى 4040556712 صــادره از بهــار متولــد 1387 دختــر متوفى 
ــه شــماره ملــى 3862627721 صــادره  ــد بهــزاد ب ــى فرزن 3- فاطمــه ســما عرب
ــه  ــه ب ــد حجت ال ــرى فرزن ــا ناص ــى 4- پريس ــر متوف ــد 1394 دخت ــار متول از به
شــماره شناســنامه 932 صــادره از بهــار 1367 همســر متوفــى 5- ميهــن قديمــى 
فرزنــد هيأت الــه بــه شــماره شناســنامه 3666 صــادره از بهــار متولــد 1331 مــادر 
متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او 
باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي 

صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 420)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  627 ب ــماره شناس ــرد داراى ش ــور ف ــين ولدپ ــاى محمدحس آق
دادخواســت كالســه 111/551/98ش از ايــن شــعبه درخواســت گواهــى حصروراثت 
ــه شــماره  ــرد ب ــور ف نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان حســين ولدپ
ــى  ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 68/10/20 در اقامت ــنامه  151 در تاري شناس

ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث گفت
ــى  ــر متوف ــر پس ــخصات فوق الذك ــا مش ــت ب ــر وراث ــى حص ــى گواه 1-متقاض
2- پروانــه ولدپــور فــرد فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 598 صــادره از 
بهــار متولــد 1344 دختــر متوفــى 3-منييــره ولدپــور فــرد فرزنــد حســين بــه 
ــه  ــى 4-مدين ــر متوف ــد 1332 دخت ــار متول شــماره شناســنامه 4 صــادره از به
ــار  ــادره از به ــنامه 747 ص ــماره شناس ــه ش ــين ب ــد حس ــرد فرزن ــور ف ولدپ
ــاز ولدپــور فــرد فرزنــد حســين بــه  متولــد 1352 دختــر متوفــى 5-حبيبــه ن
ــك  ــى اين ــر متوف ــد 1347 دخت ــار متول ــادره از به ــنامه 631 ص ــماره شناس ش
ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــزد  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت مي نماي
ــم دارد واال  ــاه تقدي ــك م ــرف ي ــي ظ ــتين آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاري او باش

گواهــي صــادر خواهــد شــد.
(م.الف 423)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

از توسعه روستا تا رونق توليد
كشــورهاى  اجتماعى  نظام  در   
توسعه يافته، جوامع روستايى داراى 
جايگاه مهمى هستند؛ چراكه روستا 
امنيت  تأمين كننده  و  توليــد  محور 
غذايى هر كشــور بــوده، بنابراين 
بــدون تكيه بــه شــهر مى تواند به 
حيات خود ادامــه دهد در حاليكه 
شهر بدون روســتا و بهره گيرى از 

منابع آن محكوم به نابودى است.
يكى از اهداف كالن توسعه در اغلب كشورها و از جمله كشور ما، 
كاهش بيكارى و توسعه فعاليت  هاى شغلى است. عمران روستايى 
در چنــد دهه اخير همواره يكى از دغدغه  هاى اصلى توســعه در 
ايران و اكثر كشــورهاى در حال توســعه بوده است و اهميت آن 
به اندازه اى اســت كه در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران نيز 
بخش كشاورزى، محور توسعه تلقى شده و اهداف اين بخش در 
راســتاى توسعه اقتصادى، در بســيج كليه امكانات ملى به منظور 
رسيدن به خود كفايى در توليد كاالهاى اساسى كشاورزى، تقويت 
توان اقتصادى روستاها و احياى آن به عنوان منبع و جايگاه اصلى 

توليد بيان شده است. 
در كشــور ما تاكنون به دليل جايگاه نفت به عنوان مهمترين منبع 
درآمد كشــور، نقش كشــاورزى در توليد ملى و صادرات كمتر 
بــوده و اين موضوع موجب برهم خوردن رابطه متعادل شــهر و 
روستا شــده است. به همين دليل شــهرها به مكانى براى تمركز 
زيرساخت هاى اقتصادى و مالى كشــور تبديل شده و روستاييان 
نيز به دليل دســتيابى به شغل و درآمد بيشتر به سوى مهاجرت به 
شهرها گرايش پيدا كرده اند. از سوى ديگر تبعيض در ارائه خدمات 
دولتى در حوزه هاى عمرانى ، بهداشــتى ، آموزشى و درمانى به 
روستاييان طى سه دهه گذشته نيز به مهاجرت روستاييان و ايجاد 
حاشيه نشــينى در شهرها دامن زده اســت. مهاجرت هايى كه نه از 
روى ميــل و رغبت بلكه از روى ناچارى و اغلب براى بدســت 

آوردن يك شغل آبرومندانه رخ داده است.
بايد توجه داشــت كه خالي شدن روستاها از جمعيت و غيرفعال 
شــدن آنها، تبعات متعددي در حوزه هاى اقتصــادي، اجتماعى، 
زيســت محيطى، فرهنگى و تاريخى و امنيتى ايجاد كرده و مى كند 
كه از آن جمله مى توان به مواردى مانند وابســتگي كشور به ساير 
كشــورها، عدم تحقق رشــد اقتصادي، بيكاري، افزايش حاشــيه 
نشيني، تخريب و از بين رفتن منابع، افزايش مخاطرات طبيعي، از 
بين رفتن ســند تاريخي و ميراثي كشور، از بين رفتن آداب و سنن 

ملي، تهديد مرزها و افزايش درگيري مرزي اشاره كرد. 
از سوى ديگر برخى سياســت هاى اعمال شده در سال هاى اخير 
گرچه با هدف توســعه جوامع روســتايى صورت گرفته اما عدم 
مطالعه كافى و نبود نسخه يكسان براى نقاط مختلف كشور منجر 
به ناكارآمدى سياســت ها و بعضًا نتيجــه معكوس آن گرديده كه 

الحاق روستاها به شهر يكى از اين سياست هاست.
در اين راســتا ايجاد اشــتغال براى ساكنان روســتاها و همچنين 
توزيع مناســب منابع و خدمات دولتى نيازمند اصالح و بازنگرى 
دقيق قوانين است كه مى تواند كمك قابل توجهى به تأمين امنيت 
اجتماعى نموده و منجر به كاهش پديده "مهاجرت روستا به شهر"

شود.
در اين زمينه بررسى هايى صورت گرفته كه طى آن دو عامل اصلى 
مهاجرت روستاييان؛ كمبود امكانات و خدمات رفاهى و معيشتى 
در روســتا و همچنين نبود اشــتغال پايدار و عادالنه در روستاها 

معرفى شده  است.
براى جلوگيرى از مهاجرت روستاييان به شهرها و همچنين ايجاد 
مهاجرت معكوس (از شهر به روستا) مى بايست كليد واژه اى را با 
نام "توســعه پايدار روستا" تعريف و براى دسترسى به آن مجدانه 
و جهادگونه تالش كرد. به عبارتى ديگر، توســعه پايدار روستايى، 

فرآيند آباد شدن روستا است. 
فراهم كــردن زمينه اشــتغال و افزايش درآمد براى روســتاييان، 
پشتيبانى از بخش كشاورزى، تنوع بخشى به فعاليت هاى اقتصادى، 
رشد و خالقيت و ارتقاى دانش فنى ازجمله برنامه هاى قابل اجرا 

براى دستيابى به اين هدف است.
براى تحقــق اين هدف مى بايســت اســتراتژى هاي الزم تبيين، 
قانون هاى حمايتى در مجلس شــوراى اسالمى تدوين و در قالب 
اقدامات اجرايى از سوى دولت جمهورى اسالمى به عرصه ظهور 

برسند. 
در اين راستا از نظر نگارنده 5 رويكرد و استراتژى مى توانند مورد 
توجه قرار بگيرند كه عبارتند از: توجه به ســرمايه هاى انســانى و 
اجتماعى در روســتا و بهبود آن، تأمين و اصالح زيرساخت هاى 
اوليــه از قبيل آب، برق، بهداشــت، آموزش وپرورش و مانند آن، 
تقويت سيســتم هاى كشاورزى صنعتى، فراهم كردن زمينه اشتغال 
كشــاورزى تبديلى و خروج از اشــتغال تك بعدى كشــاورزى، 
اســتفاده صحيح از منابــع طبيعى و حفــظ آن و توجه به ميراث 

فرهنگى روستا و ترويج گردشگرى روستايى. 
تاكيد اصلى اين نوشــتار بر اتخاذ رويكردى مناســب به منظور 
كاهش مهاجرت روســتاييان به شهرهاســت و در اين راستا به 
هدفى مبتنى بر توســعه پايدار روســتايى تكيه مى كند تا زمينه 
ســاز زندگى بهتر و عادالنه براى روستاييان شريف و عزيزمان 

باشد. 
برنامه اقتصاد و اشــتغال مهمترين جزء مفقوده در سياســت هاى 
اعمال شــده از سوى دولت ها براى روســتاها بوده است. بر اين 
اساس بر همه متوليان و دســت اندركاران و البته آنانى كه دغدغه 
روستا و روستاييان را دارند واجب است تا با استفاده از ابزار علم 
و عمل به ميدان آمده و گامى محكم براى رسيدن به توسعه پايدار 

روستا در ايران بردارند.

ارسال كمك همدانى ها به هموطنان بلوچ
 يك محموله شامل اقالم  غذايى از استان همدان به منطقه سيل زده 

سيستان و بلوچستان ارسال شد.
مديرعامــل جمعيت هالل احمر همدان گفت: اين محوله شــامل 2

هزار و 500 تخته پتو و 600 كيسه برنج 10 كيلويى است.
بهروز كارخانه اى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: همچنين 600

بســته غذايى يك ماهه و يك هزار و 400 بطــرى روغن به منطقه 
سيل زده سيستان و بلوچستان ارسال شده است.

وى  بيان كرد: در صورت اعالم نياز اقالم غذايى و امدادى بيشــترى 
به استان سيستان و بلوچستان ارسال ميشود.

پارك كرامت اعتبار تجهيزات الزم دارد

 نهاوند-  معصومــه كمالوند-خبرنگارهمدان پيام: پارك كرامت 
نهاوند كه محل تــرك اعتياد و بازپرورى معتــادان متجاهر جنوب 
استان همدان است در زمينى به مساحت 5 هكتار ساخت شده است 

و نيازمند تجهيز شدن است.
فرمانده ســپاه انصارالحسين (ع) همدان در نشست بررسى و بازديد 
از وضعيت ساخت و آماده ســازى پارك كرامت نهاوند گفت: كار 
ســاخت اين اردوگاه در زمينى به مساحت پنج هكتار از اسفند سال 
گذشته به منظور زيرپوشــش قرار دادن شهرستان هاى جنوبى مالير، 

تويسركان، نهاوند و حتى اسدآباد آغاز شد.
مظاهر مجيدى تصريح كرد: اين طرح شامل بيش از 2 هزار مترمربع 
بنا و ساختمان هاى مختلف است و شامل بخش هاى گوناگون است.
فرمانده ســپاه اســتان همدان افزود: اين اردوگاه براى پذيرش 400
معتاد متجاهر در نظر گرفته شــده است كه در مرحله اول اين طرح 

امكان پذيرش 100 نفر معتاد را دارد. 
مجيدى گفت: در پارك كرامت نهاوند معتادين متجاهر پس از ورود 
به مركز نســبت به رهايى از بند اعتياد زير نظر پزشــك بازپرورى 
مى شوند و سپس در بخش هاى مختلف اين پارك نسبت به فراگيرى 
مهارت هاى مختلف تحت آموزش قرار مى گيرند و سپس به آغوش 

جامعه بازمى گردند.
فرمانده ســپاه استان همدان گفت:هدف ســپاه از راه اندازى اردوگاه 
كرامت در نهاوند، اين اســت كه پــس از پذيرش و در ادامه درمان 

معتادان در اين محل، از بهبوديافتگان صيانت شود.
 هزينه 7 ميليارد براى راه اندازى پارك كرامت

فرمانــدار نهاوند هم گفت: از محل ماده 16 پــارك كرامت نهاوند 
ساخت و در حال راه اندازى است.

مــراد ناصرى افزود: 7 و نيم ميليارد تومــان تاكنون براى اين طرح 
هزينه شــده كه 5 ميليارد ســپاه و 2 ميليارد و 500 ميليون هم ستاد 
مبارزه با مواد مخدر استان هزينه كرده است و بخش عمده اى از كار 
به اتمام رسيده اســت. فرماندار نهاوند اظهار داشت: همه مجموعه 
شهرســتان براى اتمام اين طرح بزرگ همــكارى خواهند كرد و با 

كمك همه مشكالت اين طرح برطرف خواهد شد.
 دستگاه ها پاى كار بيايند

ــه گفــت:  ــم در ادام ــدان ه ــتاندار هم ــى اس ــاون سياســى امنيت مع
مديــران و مجموعــه پــاى كار هســتند بــا توجــه بــه بازديــدى كــه 
ــاهد  ــزات، ش ــراى تجهي ــه و اج ــا ارائ ــى رود ب ــار م ــتيم انتظ داش

ــه فجــر باشــيم. ــاح آن در ده افتت
ــى  ــه خدمات ــتگاه ها ازجمل ــه دس ــت: هم ــى آزادبخــت گف مصطف
ــد، فرماندارهــم اعتباراتــى اختصــاص  ــاى كار بياين و زيرســاختى پ
بــه زودى  و  تأميــن  زيرســاختى  نيازمندى هــاى  تــا  بدهنــد 

ــود. ــدازى ش راه ان
معاون سياسى امنيتى اســتاندارى همدان افزود: روند ساخت پارك 
كرامت شهرســتان نهاوند پيشــرفت فيزيكى خوبى داشــته و آماده 
بهره بردارى اســت. آزاد بخت بابيان اينكه امروز ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمى در عرصه هاى مختلف باروحيــه انقالبى حضور 
بابركت دارد، گفت: منشــأ حركت سپاه براى رفع خال هاى مختلف 

در كشور روحيه انقالبى و جهادى است.

پايان انتظار 16 ساله براى سد نعمت آباد
 پروژه سد نعمت آباد تكميل شده و آماده افتتاح است فقط زمان افتتاح آن بستگى به 

حضور يكى از مقامات دارد.
فرماندار شهرســتان اسدآباد گفت: سد نعمت آباد براى تكميل به 30 ميليارد تومان اعتبار 
نياز داشت كه از اين ميزان اعتبارى افزون بر 27 ميليارد تومان به پروژه تخصيص يافت و 

در حال حاضر داراى 98 درصد پيشرفت فيزيكى است.
مجيد درويشى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه نيازهاى سد خريدارى شده و فنس كشى 
طرح در راستاى نصب و تعبيه به منظور ايمنى در دست ساخت قرار دارد، ابرازاميدوارى 

كرد كه با روند خوب پيشــرفت كار، افتتاح و بهره بردارى طرح  اتفاق بيفتد و سرانجام 
پس از 16 سال انتظار تا پايان امسال طرح فوق به بهره بردارى برسد.

وى خاطرنشان كرد: كشــاورزى از شاخص هاى اولويت توسعه شهرستان اسدآباد بوده 
و ســدنعمت آباد و ســاخت دو طرح ســد تغذيه مصنوعى در هلور و آجين از جمله 
زيرساخت هاى شهرستان در بخش آب به شمار مى روند و براى كشاورزى منطقه از موارد 
مهم و تأثيرگذار خواهند بود. وى در ادامه  تصريح كرد: با توجه به پتانســيل، امكانات و 
زيرساخت هايى كه در شهرستان است، مى توانيم از اين امكانات در ابعاد مختلف استفاده 

كنيم كه سد نعمت آباد نيز از جمله اين طرح ها و پروژه ها است.
درويشى گفت: يكى از شاخص هايى كه سد نعمت آباد دارد، توجه به بحث گردشگرى، 

تفريحى و توريستى آن با توجه به موقعيت مكانى و شرايط منطقه به لحاظ وجود پرندگان 
مهاجر و طيور مختلف اســت كه در همين راستا به شركت آب منطقه اى استان پيشنهاد 

داده ايم از ظرفيت گردشگرى طرح نيز استفاده شود.
وى اظهار كرد: جذب سرمايه گذار براى اجراى طرح هاى گردشگرى و تفريحى در سد 
نعمــت آباد در مواردى چون راه اندازى اقامتگاه هاى بوم گردى و گردشــگرى، طبيعت 
گردى، قايق ســوارى، ماهيگيرى و ساير موارد كه هم براى سرمايه گذار و هم گردشگر 
جذاب باشد، نيازمند طرح مطالعاتى كارشناسى شده بوده كه بايد اين طرح مطالعاتى انجام 
گيرد ضمن اينكه  اهداف سد نعمت آباد تحت تأثير اين قضايا قرار نگيرد البته در كنار اين 

موارد بايد بتوان از جاذبه هاى آن در بحث گردشگرى هم بهره برد.

تبريك و تهنيت

انجمن اولياء، دبيران، كاركنان و دانش آموزان 
دبيرستان و هنرستان غيردولتى خرد 

جناب آقاى 

مسعود بكايى 
در  جنابعالــى  ارزشــمند  خدمــات 
ســمت هاى مختلــف نشــان از مديريــت 

جهــادى شــما مى باشــد.
 لــذا انتصــاب شايســته جنابعالــى را بــه 
ســمت سرپرســت محتــرم اداره كل غله 
ــدان  ــتان هم ــى اس ــات بازرگان و خدم

ــم. ــرض مى نمايي ــك ع تبري

اشــتغال،  همدان پيام:  خبرنــگار  مالير-   
سرمايه گذارى و جذب سهم استان در اشتغال 

مهمترين اولويت استان همدان است. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار در 
كارگروه اشتغال و ســرمايه گذارى شهرستان 
ماليــر گفت: ايجاد اشــتغال پايدار و جذب 
سرمايه گذار و جذب اعتبار استان در اشتغال 

مهمترين اولويت استان است. 
ظاهــر پورمجاهد با اشــاره بــه ضرورت 
در  مختلف  اقتصادى  ظرفيت هاى  شناسايى 
شهرســتان مالير گفت: طرح هاى اقتصادى 
مختلفى در مالير معرفى شــده اســت كه 
بايد موانع موجود بر ســر راه اشــتغالزايى 
برداشته شــود و بانك ها براى عقد قرارداد 

كنند.  تالش  سرمايه گذار  با 
وى افــزود: اولويت هاى ســرمايه گذارى در 
بخش هــاى مختلف، كه در توليد اثربخشــى 
بيشترى دارند شناسايى و اطالع رسانى شوند. 
پور مجاهــد با تأكيد بر توجه دســتگاه هاى 
اجرايى بــه مراحل تكميــل پرونده هاى در 
دســتور كار گفت: مالير پتانســيل بااليى در 
حوزه ســرمايه گذارى دارد و بايد براى رفع 
موانع موجود و مشكالت موجود شاهد رونق 

توليد در سطح شهرستان باشيم. 
و  اشــتغال  اقتصــادى،  كارگــروه  رئيــس 
اعتبارات  جذب  شرايط  استان  سرمايه گذارى 
اشــتغالزايى در مالير را مطلوب دانســت و 
گفــت: مديران هرگونه مشــكل بر ســرراه 
پرداخت تســهيالت اشتغالزايى را اعالم كنند 

تا نسبت به رفع موانع اقدام شود. 
وى خطاب به مديران دســتگاه هاى اجرايى 
گفت: در مدت باقى مانده تا پايان سال نسبت 
به جذب تسهيالت و تحقق بيشتر تالش خود 

را مضاعف كنند. 
اســتاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 
همدان همچنين خواســتار همراهى بيشــتر 
بانك هــا در پذيرش ضمانت نامــه بانكى از 

واجدان شــرايط براى پرداخت تسهيالت و 
آسان ســازى دريافت مجوزها شــد و افزود: 
بانك هــا نســبت بــه متقاضيــان و پذيرش 

ضمانت نامه بانكى نگاه مثبت داشته باشند. 
وى ادامه داد: در شــرايطى كه دشمن جنگ 
اقتصادى سنگينى را عليه ما شروع كرده است، 
اين وظيفه همه مســئوالن است تا با فعاليت 
بيشــتر و تالش جهادى در مقابل اين حركت 

ظالمانه دشمن ايستادگى كنند. 
فرمانــدار مالير نيز در ايــن كارگروه گفت: 
تدابير ارزشــمندى توسط استاندار همدان در 
بحث اشتغال و پرداخت تسهيالت در استان 
جذب شده است و مديران بايد از اين فرصت 

نهايت استفاده را ببرند. 
قدرت ا.. . ولدى با قدردانى از زحمات كشيده 
شــده در حوزه اشتغال شهرســتان افزود: در 
جــذب اعتبارات طرح هاى ســرمايه گذارى، 
حدود 7 درصد از ميزان تعهدات شهرســتان 
جذب نشــده اســت و بايد تالش ها در اين 

زمينه بيشتر شود. 
وى افزود: دولت تســهيالت مناســبى را در 
حوزه اشتغالزايى به ويژه در روستاها پرداخت 
مى كند كه بايد از ايــن فرصت به وجود آمده 

نهايت استفاده به عمل آيد. 
ولدى اظهار كرد: شهرســتان مالير به عنوان 
دومين شهرســتان بزرگ استان با قابليت هاى 
بسيار زيادى مطرح است و بايد شأن و جايگاه 

شهرستان حفظ شود و براى آن تالش كرد. 
وى عنوان كرد: در ســطح اســتان، استاندار 
به شدت پيگير طرح ها و تسهيالت اشتغالزايى 
اســت و در شهرســتان نيز تــالش مى كنيم 
تا بــه زودى اين امر محقق شــود و تعهدات 
ديده شــده در ســند راهبردى شهرســتان به 

سرانجام برسد. 
وى بــا اشــاره بــه طرح هــاى مختلــف 
ســرمايه گذارى در بخش هــاى روســتايى، 
صنعتى، طرح  فراز و گلخانه ها اظهار كرد: بايد 
حركت ما رو به جلو باشد و مشكالت احصا 

رفع شود. 
فرمانــدار ماليــردر ادامه افزود: بــا ايجاد 
تمام  فرمانــدارى،  در  مختلف  كميته هــاى 
و  احصا شده  ســرمايه گذارى  موجود  موانع 
براى هر طرح يك پرونده با 4 امضا تشكيل 
داده ايــم تا مشــكالت به صورت شــفاف 

مشخص گردد. 
وى خطــاب به بانك ها و انتقــاد از عملكرد 
ضعيف آنها در پرداخت تسهيالت اشتغالزايى 
بيان كرد: بانك هــا بايد در پذيرش وثيقه ها با 

نگاه مثبتى به اين مقوله نگاه كنند. 
وى همچنيــن به تالش هــاى صورت گرفته 
توسط دستگاه هاى متولى اشاره كرد و گفت: 
بايــد حداكثر تالشــمان را بــه كار گيريم تا 
بتوانيم اين اعتبــارات را جذب كرده و براى 

اشتغال گام هاى مثبتى برداريم. 
وى افزود: اين فرصتى است كه براى مسئوالن 
مهيا شده و بايد براى رضاى خداوند و مردم 

نهايت استفاده از اين فرصت را ببريم. 

اشتغال و سرمايه گذارى 
اولويت اول استان

15 هزار ليتر 
سوخت در فامنين 

كشف شد
 كشــف 15 هزار ليتر سوخت در فامنين، 
كشــف يك هزار و 80 قطعه مــرغ قاچاق 
در بهــار، كشــف 15 تن چــوب قاچاق در 
تويســركان توســط نيروى انتظامى صورت 

گرفت..
فرمانده انتظامى اســتان همدان از كشف 15

هزار ليتر سوخت قاچاق به ارزش 2 ميليارد 
ريال در شهرستان فامنين خبر داد.

بخشــعلى كامرانــى صالح گفــت: مأموران 
انتظامــى شهرســتان فامنين هنــگام كنترل 
خودروهاى عبورى در محور فامنين به تهران 

به يك كاميون مشكوك شدند.
وى افزود: مأمــوران انتظامى پس از متوقف 
كردن خــودرو با عالئم هشــدار دهنده، در 
بازرســى از آن 15 هزار ليتر گازوئيل قاچاق 

كشف كردند.
كامرانى صالح خاطر نشــان كرد: خودروى 
يادشــده توقيــف و يك نفر متهم دســتگير 
شده نيز پس از تشكيل پرونده قضائى روانه 
دادســرا شــد. فرمانده انتظامى اســتان بيان 
داشت: ارزش سوخت كشف شده بنا به نظر 
كارشناســان حدود 2 ميليــارد ريال ارزيابى 

شده است.
 كشــف يك هزار و 80 قطعه مرغ 

قاچاق در بهار
فرمانده انتظامى شهرســتان بهار نيز از كشف 
يك هزار و 80 قطعــه مرغ قاچاق به ارزش 

580 ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد.

بزرگعلــى نورى در تشــريح اين خبر گفت: 
مأموران انتظامى شهرســتان بهــار با پايش 
محورهــاى مواصالتى و اجراى ايســت و 
بازرســى مقطعى، موفق به كشف يك هزار 
و 80 قطعــه مرغ قاچاق و فاقد مجوز از يك 
دســتگاه كاميون شدند. وى با اشاره به اينكه 
كارشناســان ارزش مرغ هاى كشــف شده را 
بالــغ بر 580 ميليون ريــال ارزيابى كرده اند، 
افزود: يك متهم در اين خصوص با تشــكيل 

پرونده به مرجع قضائى معرفى شد.
 كشف 15 تن چوب قاچاق 

در تويسركان
همچنين فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان 
از توقيف يك دســتگاه كاميون با بيش از 15
تن چوب قاچاق و دســتگيرى يك نفر متهم 

در اين شهرستان خبر داد.
محمد معصومــى با اعالم ايــن خبر گفت: 

مأمــوران دايره مبارزه با قاچــاق كاال و ارز 
پليس آگاهى شهرســتان حيــن كنترل محور 
مواصالتى كنگاور - تويسركان مقابل پاسگاه 
دومنظوره، بــه يك دســتگاه كاميون حامل 
چوب مشكوك شــدند. معصومى ادامه داد: 
مأمــوران خودرو موصــوف را توقيف و در 
بررسى آنها مقدار 15 تن چوب قاچاق فاقد 
هرگونه مجوز قانونى كشــف كردند. وى با 
بيان اينكه در اين رابطه يك نفر دستگير شده 
بيان داشــت: متهم قصد انتقال محموله هاى 
چوب قاچاق به شــهرهاى مركزى كشور را 

داشته است.
در  تويســركان  شهرســتان  انتظامى  فرمانده 
خاتمــه ارزش تقريبــى چوب هــاى قاچاق 
كشــف شــده را حدود 250 ميليــون ريال 
عنوان كرد و بيان داشت: متهم پس از تشكيل 

پرونده به مرجع قضائى معرفى شد.

دكتر سيد مجتبى حسينى 
كارآفرين و مدرس دانشگاه

سارق چك در 
كبودراهنگ به دام افتاد 

 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيــام: 
از  كبودراهنگ  شهرســتان  انتظامى  فرمانده 
دستگيرى يك سارق و كشف چندين فقره 

چك سرقتى در اين شهرستان خبر داد.
مجيد گلى در تشريح اين خبر اظهار داشت: 
با اعالم خبــرى مبنى بر وقوع ســرقت در 
يك مغازه در سطح شــهر مراتب در دستور 
كار پليس و اقدام براى شناســايى سارق كه 
با پوشاندن ســر و روى خود با كاله و شال 
اقدم به ســرقت نموده قرار گرفت كه كنترل 

مجرميــن و انجام شــگردهاى خاص پليس 
سارق به هويت معلوم شناسايى دستگير شد.

وى در ادامــه افــزود: از محــل اختفــاى 
اين ســارق تعداد 14 قطعه چــك به مبلغ 
447/000/000 ريــال و يــك قطعه چك 
سفيد امضاء كشف كه ضمن تشكيل پرونده 

مراجع قضايى شد.

گلــى در پايان خاطرنشــان كــرد: از تمام 
شــهروندان تقاضــا داريــم توصيه هــا و 
هشــدارهاى پليس را در خصوص پيگيرى 
از سرقت منزل، مغازه ها و اماكن خصوصى 
و خودروهــا جدى بگيرند و هر گونه مورد 
مشــكوك را از طريق تلفــن 110 به پليس 

گزارش دهند.
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سقوط بوئينگ ارزش هاى بشرى
محمد ترابى»

18دى ماه خبر ســقوط هماپيماى اوكراينــى اندوه زيادى را بر 
قلب هاى مردم كشــورمان و جهان وارد آورد. بعد از اينكه مشخص 
شــد كه خطاى انسانى باعث اين اتفاق دردناك شده است اندوه اين 

مصيبت را در دل مردم كشورمان دو چندان كرد.
بعد از ســقوط هواپيماى بوئينگ اوكراينى باز هم سياســتمداران و 
دولت ها شروع به اظهار نظر كرده و مواضع خود را مشخص كردند. 
اين دولت ها هچنان به دنبال منافع سياسى خود بوده و به اصطالحى 

تالش مى كنند ماهى خود را از اين آب گل آلود بگيرند. 
ترامــپ باز هم مواضع ضد ايرانى خــود را تكرار مى كند و ايران را 
مقصر اصلى اين حادثه دانست، حزب هاى انتخاباتى رقيب، مخالفان 
و منتقــدان ترامــپ با او مخالف بــوده و او را مقصر در اين حادثه 
مى بينند. اروپايى ها همچنان خواســتار كاهش تنش و ايجاد ثبات در 

منطقه هستند و بر مذاكره تاكيد دارند. 
دولت مردان كشــورمان خواستار تحقيق بيشتر در اين زمينه شده و 
خواســتار برخورد با افرادى شــدند كه در اين زمينه كوتاهى كرده 
و مرتكب اين اشــتباه انسانى شــدند. دامنه اين واكنش ها و موضع 
گيرى ها به قدرى بود كه اين فاجعه تلخ انســانى بيشتر از هر چيزى 
به خود رنگ بود سياسى گرفته و باعث سمت گيرى و واكنش افراد 

داغدار در اين زمينه شد.
 بالى سياه

نفت بعد از اين كه به عنوان يه منبع ســوختى مهم در جهان شناخته 
شــد جايگاه ويــژه اى در اقتصاد، سياســت و جنگ هــا پيدا كرد. 
كشــورهاى قدرتمند جهان در قرن هــاى اخير همواره به دنبال اين 
طالى ســياه بوده و براى تحقق خواســته هاى خــود به روش هاى 

مختلفى از جمله اقدامات نظامى و اشغالى دست زده اند.
خاورميانــه به خاطر منابع نفتى فراوانى كه در اين منطقه وجود دارد 
همواره مورد توجه كشور هاى قدرتمند بوده و اين كشور ها همواره 
به روش هاى مختلف سعى در دخالت در امور كشورهاى خاورميانه 

داشته اند.
جنگ هاى داخلى، بى ثباتى سياســى، گروهك هاى تروريســتى و 
جنگ هاى منطقه اى از عمده ترين بهانه هاى اين كشور ها از جمله 
آمريكا براى دخالت در منطقه بوده است. اين بر كسى پوشيده نيست 
كه اين كشــورها به دنبال منافع اقتصادى و سياســى خود در منطقه 
هســتند. اين طالى ســياه كه اكنون به بالى ســياه براى استقالل و 
امنيت و ثبات كشورهاى منطقه تبديل شده يكى از مهمترين عوامل 
تاثيرگزار در اقتصاد و سياســت جهان اســت. اما  منفعت طلبى اين 
كشور ها چه بهايى براى مردم كشورها در منطقه و جهان  به ارمغان 

آورده است.
 بوئينگ ارزش هاى بشرى

هواپيمــاى بوئينگ اوكرانــى قربانى  اين نا امنى هــا و ايجاد تنش ها 
در منطقه شــد. ولى آيا اين نخســتين حادثه تلخ در منطقه به علت 
تنش زايى هاى كشور هاى مداخله كنند از جمله آمريكا است؟ و آيا 
كشته شــدگان اين هواپيما آخرين قربانى هاى اين جنگ ها خواهند 

بود؟
هواپيمــاى ارزش هاى بشــرى به علت طمع سياســت مدارها و 
كشــور هاى قدرتمند دنيا دير زمانيست كه در حال سقوط است. 
هنگامــى كه كشــور هاى مدعى حقوق بشــر از مــرگ كودكان 
آفريقايى در اثر گرسنگى خبردار شدند و بر هزينه هاى تسليحاتى 
خود افزودنــد. هنگامى كه براى منفعت مالى تســليحات نظامى 
به كشــور هايى فروختند كه در حال كشــتن مردم و كودكان بى 

بودند.  دفاع 
دنياى مدرن انگار تنها از نظر تكنولوژى پيشــرفت كرده و از لحاظ 
انســانى و نوع دوستى در دهه هاى اخير ســير نزولى داشته است. 
بعد از فاجعه جنگ جهانى دوم جامعه بشــرى به اين نتيجه رســيد 
كه ديگر دنيا تحمل جنگ را ندارد و خواســتار ايجاد ســازمان ها و 
اتحاد بيشتر و صلح بين كشوها شد. اما اين تجربه تلخ جنگ جهانى 
و اين سازمان ها نتوانستند منفعت طلبى هاى كشور هاى قدرتمند را 
كنترل كنند و مانع اين كشــور هاى براى ايجاد جنگ و دخالت در 

امور ديگر كشور ها بشوند.
جنگ و اعمال قدرت از طرف دولت ها نسبت به يكديگر مخصوصا 
كشــور هاى قدرتمند بار ديگر فاجعه آفريد و باعث داغدار شــدن 

خانواده  جانباختگان اين حادثه و مردم كشورمان شد. 

مكانيسم ماشه و چالش هاى ديپلماسى 
 اين روزها كه فضاى عمومــى جامعه متاثر از اتفاقات و حوادث 
ناگوار و اندوهناك اســت، عرصه ديپلماســى نيز ملتهب و غيرعادى 

شده است.
جمهورى اسالمى ايران با برداشتن گام پنجم كاهش تعهدات برجامى 
كه واكنشــى عملى و مطابق با بندهــاى 26 و 36 توافقنامه مذكور به 
بدعهدى هاى آمريكاه و فاصلــه گرفتن اروپا از تعهداتش بود، پيغام 
محكمى به طرف هاى مقابل بود و نشان داد كه در شرايطى نامتوازن 

و نامتعادل نمى توان برجام را ادامه داد.
البته رفتار ايران نه براى سست كردن پايه هاى برجام و خروج از آن، 
بلكه در راســتاى حفظ برجام و انجام تعهدات توسط همه طرف ها 

بوده است.
  اروپا امــا نه تنها اين پيام را به خوبى دريافت و درك نكرد، بلكه با 
بيانيه مشترك تروئيكاى اروپايى و ورود آنها به مكانيسم ماشه، مسير 

تعامل و همكارى را ناهموارتر كردند.
سه كشور فرانسه، آلمان و انگليس سعى كرده اند اقدام خود را مبتنى 
بر برجام نشــان داده و به گونه اى ايران را به بازگشت تحريم ها در 
صورت متوقف نشدن روند كاهش تعهدات برجامى و آنچه نقض اين 

تعهدات خوانده شده است، تهديد كنند.
اين مكانيســم در شــرايطى فعال شــده كه جمهورى اسالمى ايران 
اقدامات خود در كاهش تعهــدات را واكنش طبيعى به عدم پايبندى 
اروپا به تعهداتش دانسته و تاكيد دارد كه بازگشت به تعهدات توسط 
كشــورمان در صورتى امكان پذير است كه اروپايى ها به تعهداتشان 

عمل كنند.
اروپايى ها اما با فعال ســازى مكانيسم ماشه كه سرانجامى جز تزلزل 
بيشتر در برجام ندارد، فضاى تازه اى را ترسيم نموده اند كه ديپلماسى 

را تحت الشعاع قرار داده، مسائل را پيچيده تر خواهد كرد.
از طرفى مواضع تند انگليس در قبال كشورمان و حتى تهديد ايران به 
انزواى  سياسى و اقتصادى، ديپلماسى را سخت نموده و حتى به تنش 

بيشتر منجر  شود.
 فضاى ملتهب و نامشخصى  كه امروز بر عرصه ديپلماسى سايه افكنده 
است، مى تواند چالش هاى جدى را در اين عرصه ايجاد كند. چالش 
هايى كه براى مواجهه منطقى با آنها بايد براساس اصل عزت، حكمت 

و مصلحت حركت كرد.

اقامه نماز جمعه اين هفته تهران 
به امامت حضرت آيت ا... خامنه اى

 ستاد نمازجمعه تهران در اطالعيه اى اعالم كرد نمازجمعه اين هفته 
تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمى برگزار مى شود.

به گزارش ايسنا، متن اطالعيه به اين شرح است:
در آستانه سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و در طليعه گام دوم انقالب، 
نماز جمعه ايــن هفته به امامت حضرت آيــت ا... العظمى خامنه اى 
(مدظله العالى) و با حضور پر شــور مــردم بصير و انقالبى در مصلى 
امام خمينى(ره) برگزار مى شود و ملت مؤمن و سرافراز ايران اسالمى 
بار ديگر صحنه هايى از همبستگى، شكوه و عظمت خود را به نمايش 

خواهند گذاشت.
توضيح بيشتر در مورد اين مراسم و نحوه حضور نمازگزاران محترم از 

طريق ستاد نماز جمعه تهران اعالم خواهد شد.

سخنگوى وزارت خارجه انگليس: 
"مك اير" به تهران برمى گردد

 يك سخنگوى وزارت امورخارجه انگليس با تاكيد بر اينكه سفر 
راب مك اير به لندن از پيش برنامه ريزى شــده بود، گفت كه او قصد 

بازگشت به تهران را دارد.
وى در ادامه خاطر نشــان كرد كه بازگشت سفرا به كشور براى انجام 
رايزنى و گفت وگو امرى معمول است و به طور متداول اتفاق مى افتد.

راب مك اير سفير انگليس در تهران پس از آنكه در ابتداى هفته جارى 
به دليل شــركت در يك تجمع اعتراضى در تهران براى مدتى كوتاه 

بازداشت شد به لندن بازگشته است.
روزنامه اينديپندنت نوشت كه مك اير براى گفت وگو درباره اين اتفاق 

به لندن سفر كرده است.
بــه گزارش ايســنا، وزارت امــور خارجه كشــورمان در بيانيه اى با 
غيرقانونى، غيرحرفه اى و مشكوك خواندن حضور سفير انگليس در 
تهــران در يك تجمع داخلى، اين اقدام  و همچنين اظهارات مقامات 

انگليسى در اين رابطه را محكوم كرد.
وزارت امور خارجه با يادآورى سابقه استعمارى انگليس در خاورميانه 
اضافه كرده اســت كه زمان دخالت ســفراى انگليس در امور داخلى 
ديگر كشورها و ايجاد تفرقه و دامن زدن به منازعات داخلى مدت ها 
است به سر رسيده و انگليس بايد اين قبيل اقدامات مفتضحانه را كنار 
بگذارد و بدانند از دورانى كه آفتاب در امپراتورى بريتانيا غروب نمى 

كرد دهه ها گذشته است. 
مردم هوشــيار ايران با تمامى تفاوت ســليقه ها و ديدگاه ها، مداخله 
خارجــى ها و به ويژه دولت هايى با ســابقه اســتعمار و حمايت از 
ديكتاتورهــا را نمــى پذيرند و فراموش نمى كننــد كه همين دولت 
انگليس حامى اصلى و تسليح كننده قصابان خاشقجى و كودك كشان 

يمن است.  
وزارت امور خارجه در پايان اين بيانيه خواستار خاتمه فورى هر گونه 
اقدام مداخله جويانه و تحريك كننده از ســوى ســفارت انگليس در 
تهران شده و هشدار داد در صورت ادامه چنين رفتارهايى وزارت امور 

خارجه ديگر تنها به احضار سفير بسنده نخواهد كرد.

هند مى تواند در كاهش تنش
 در خليج فارس نقش داشته باشد

 هند مى تواند در كاهش تنش ها در خليج فارس ايفاى نقش كند.
وزير امور خارجه ايران در مصاحبه با رســانه هاى هندى اعالم كرد: هند يك 
بازيگر مهم است و اين كشور مى تواند براى كاهش تنش در خليج فارس ايفاى 
نقش كند. به گزارش ايســنا، محمد جواد ظريف در واكنش به تنش هاى اخير 
ميان ايران و آمريكا اعالم كرد: دهلى نو خواهان كاهش هرچه زودتر تنش ها در 
خاورميانه است و هند با كشور هاى مهم منطقه از جمله ايران، امارات، عمان و 
قطر در ارتباط بوده است زيرا هند داراى منافع بزرگ در منطقه خاورميانه است.
70 درصــد از نياز اين كشــور به نفت از منطقه خاورميانه تامين مى شــود و 
همچنين بيش از 8 ميليون هندى در كشور هاى حوزه خليج فارس زندگى  و 

يك درآمد 70 ميليارد دالرى براى هند به ارمغان مى آورند.

تشكيل كميسيون مشترك به معناى استفاده از 
مكانيزم ماشه نيست

 رئيس دفتر رئيس جمهورى اعالم كرد كه تشــكيل كميســيون مشترك به 
معناى استفاده از مكانيزم ماشه و بر هم خوردن برجام نيست.

محمود واعظى گفت: با درشــناختى كــه از كار و همچنين مواضع اروپايى ها 
دارم، معتقدم كه جلسه اى تشكيل خواهد شد و ماجرا در همان جا حل و فصل 
خواهد شــد و به هيچ وجه موضوع نه به شــوراى امنيت مى رود و نه مكانيزم 

ماشه اجرايى مى شود.
به گزارش مهــر، وى اظهار كرد: بحثى كه همواره هم بــا اعضاى باقى مانده 
برجام داشتيم اين بوده كه آمريكا از برجام خارج شده و به تعهدات خود عمل 
نكرده و اجازه هم نمى دهد كه كشورهاى باقى مانده در برجام هم به تعهدات 

خود عمل كنند.

هويت اجساد كادر پرواز هواپيماى اوكراينى 
شناسايى شد

 سرپرست دادسراى امور جنايى پايتخت از تكميل پروسه شناسايى هويت 
اجساد 9 نفر از اعضاى كادر پرواز هواپيماى اوكراينى خبر داد.

محمد شهريارى در گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت: تا تمامى هويت 9 نفر 
كادر پرواز هواپيماى اوكراينى از جمله تمام خدمه كه شــامل يك خلبان، دو 
كمك خلبان و 6 مهماندار است، شناسايى شد. همچنين هويت 145 نفر ديگر 
از قربانيان هم شناسايى شده كه در مجموع تا اين لحظه تعداد قربانيان شناسايى 
شــده به 154 نفر رسيده اســت كه در بين اين افراد 4 نفر عضو خانواده اتباع 

سوئدى هم حضور دارند. 
وى گفت: كار شناســايى كل قربانيان اين حادثه تقريبا به پايان رسيده است و 

ساير قربانيان نيز به طور دقيق هويت شان تعيين مى شود. 

 روز سه شنبه، وزراى خارجه سه كشور 
اروپايى عضو توافق هســته اى ايران ظاهرا 
بدون هماهنگى با ســاير اعضاى اين توافق، 
با صدور يك بيانيه رســمى، فعال ســازى 

مكانيسم حل اختالف را اعالم كردند.
در پــى اقــدام اروپايى ها در فعال ســازى 
يكى از ســازوكار هاى حســاس مندرج در 
برنامه جامع اقدام مشــترك (برجام)، توجه 
ناظران به دو عضــو ديگر اين توافق، يعنى 
روســيه و چين، معطوف شده است. پس از 
خروج يكجانبه آمريكا از توافق هســته اى 
در ســال 2018، روســيه و چيــن در كنار 
كشــور هاى اروپايى از استمرار اجراى اين 
توافق حمايت كردند. اما اكنون با فعال شدن 
مكانيسم حل اختالف از سوى اروپايى ها، نه 
تنها روند اجرا، بلكه كل توافق هسته اى، در 

معرض خطر قرار گرفته است.
به گزارش فرارو، فعال ســازى مكانيســم 
حــل اختالف در شــرايطى صورت گرفت 
كــه اروپا و ايران يكديگــر را به عدم التزام 
به برجام متهم مى كنند. از يك طرف، ايران 
مى گويــد اروپايى ها با تعلل در تامين منافع 
اقتصادى ايران در برجام، تعهدات شــان را 
اجرا نكردند. چــون در متن برجام تصريح 
شده است كه اروپايى ها بايد به عادى سازى 
مناسبات اقتصادى خارجى ايران كمك كنند. 
اما از طرف ديگــر، اروپايى ها ادعا مى كنند 
كــه آن ها كامال به تعهــدات برجامى خود، 
خصوصــا رفع تحريم هــاى اروپايى، عمل 
كرده و اضافه بر اين، براى تسهيل دادوستد 
تجارى بــا ايران از طريق ســازوكار «ابراز 
(اينســتكس)  تجارى»  مبادالت  از  حمايت 
به شكل «خستگى ناپذيرى» تالش كرده اند 
ولذا ايران هيچ توجيــه قانونى براى توقف 
اجراى تعهــدات برجامى نــدارد. در واقع 
ايران و اروپا درگير يك مناقشــه قانونى و 
منطقى شــده اند كه با توجه به شرايط تنش 
آلود فعلى، حل و فصل آن بســيار دشــوار 
اســت. از همين رو، واكاوى مواضع روسيه 
و چين در اين مناقشه اهميت بسزايى دارد.

 مواضع محتاطانه چين
با وجود گذشــت بيش از يك روز از اعالم 
رسمى فعال ســازى مكانيسم حل اختالف، 
چين هيچ واكنشى به اين مسئله نشان نداده 
است. ســه شــنبه 14 ژانويه، اروپايى ها با 
صــدور بيانيه اى راه اندازى مكانيســم حل 
اختالف را اعــالم كردنــد. در همان روز، 
نشســت خبرى گنگ شــوانگ، سخنگوى 
وزارت خارجه چين، برگزار شــد. در تمام 
اين نشست، حتى يك كلمه هم درباره ايران 

بيان نشد. اين در حالى است كه اروپايى ها، 
حداقل از روز دو شــنبه گذشته، اظهارات 

قابل تاملى درباره ايران بيان مى كردند.
احتماال چيــن، در اولين موضع گيرى خود 
در خصوص مكانيســم حــل اختالف، از 
اروپا و ايران خواهد خواســت كه از برجام 

محافظت كنند.
پيــش از اين، كمى بيــش از يك ماه پيش، 
چين با فعال ســازى مكانيسم حل اختالف 
مخالفــت كرده بــود. كونگ فــو، نماينده 
چين در كميســيون مشــترك برجام، گفته 
بود كشــورش با فعال سازى مكانيسم حل 
اختالف مخالف اســت. نماينده چين اعالم 
كرده بود كه بردن پرونده هســته اى ايران به 
شوراى امنيت، شــايد غير از آمريكا به نفع 

هيچ كسى نباشد.
 چين و روســيه با اقدام برجامى 

اروپا چه مى كنند؟
چين با وجود اينكه عضو برجام است اما به 
فعال ســازى مكانيسم حل اختالف واكنش 

سريعى نشان نداد.
 مواضع همدالنه روسيه

در 10 ماه گذشــته، همزمان با شروع روند 
كاهش تعهدات هســته اى ايران، روســيه و 
چين خواســتار نجات اين توافق شدند. در 
اين ميان، روســيه نســبت به چين، مواضع 
نزديكترى بــه ايران اتخاذ كــرد. روس ها 
همواره سعى مى كردند كه اقدامات ايران در 
كاهش تعهدات را درك كنند و در عين حال 
اروپايى ها را متوجه كم كارى شان در اجراى 

برجام كنند.

حدود دو هفته پيش، روســيه هشدار داد كه 
بــدون پايبندى اروپايى ها به تعهدات شــان 
در برجام، اين توافــق از بين خواهد رفت. 
سرگئى الوروف، وزير امور خارجه روسيه، 
30 دســامبر در ديدار با همتاى ايرانى اش، 
محمدجواد ظريف، در مسكو، با بيان اينكه 
راه حــل ايده آل براى خــروج از وضعيت 
فعلى اين است كه اروپا و آمريكا به تعهدات 
برجامى شان پايبند شوند و ايران نيز مجددا 
تعهداتش را اجرا كنــد، گفت: «در غير اين 
صورت، اگر شركاى غربى مان براى احترام 
گذاشــتن به حقوق بين الملل به اين شكل 
آماده نيســتند، مى توان برجام را مرده تلقى 

كرد.»
حال، روسيه در اولين واكنش به فعال سازى 
مكانيسم حل اختالف، اعالم كرد اقدام اروپا 
در راه اندازى اين مكانيســم هيچ توجيهى 
نــدارد. خبرگزارى تاس روســيه به نقل از 
وزارت خارجه اين كشــور نوشــت فعال 
ســازى مكانيسم حل اختالف، ممكن است 
اجــراى توافق هســته اى را غيرممكن كند. 
عالوه بــر اين، الوروف، اعــالم كرد فعال 
كردن اين مكانيســم از ســوى كشور هاى 
اروپايى بــراى حل اختالفــات موجود در 
چارچــوب برجــام يك تصميم سياســى 

خطرناك است.
همچنين ســرگئى ريابكــوف، معاون وزير 
خارجه روســيه، اعــالم كرد فعال شــدن 
مكانيســم مزبور مى تواند برجــام را از بين 
ببرد. ريابكــوف با بيان اينكه تصميم ســه 
كشور اروپايى در فعال سازى مكانيسم حل 

اختالف اشتباه سياسى است، افزود اجرايى 
كردن مكانيســم حل اختالف، شانس حفظ 

برجام را به طور جدى كاهش مى دهد.
 چين و روســيه با اقدام برجامى 

اروپا چه مى كنند؟
روســيه مى گويد فعال سازى مكانيسم حل 
اختالف مى تواند به مرگ برجام منجر شود.
چه كارى از روسيه و چين ساخته است؟

اگر چه مكانيســم حل اختالف، (همانطور 
كه از نام آن پيداســت) براى حل اختالفات 
طراحى شده، اما در شرايط فعلى احتماال به 
عامل تشــديد اختالفات تبديل خواهد شد. 
اين امــر تا حدودى به اين دليل اســت كه 
اساسا مكانيســم فوق براى حل اختالفات 
سياســى طراحى نشده اســت. بلكه، بيشتر 
براى حــل و فصل موارد مشــخص فنى، 
مثل نظارت آژانس بين المللى انرژى اتمى، 
مقدار غنى سازى، تعداد و نوع سانتريفيوژ ها 

طراحى شده است.
اين در حالى اســت كه هم اكنــون، ايران 
و اروپــا، درگير يك مناقشــه سياســى و 
حقوقى هستند. ايران مى گويد اروپايى ها به 
تعهدات شــان پايبند نيستند. اما اروپايى ها با 
اســتناد به متن برجام ادعا مى كنند كه آن ها 
تعهدات خودشان را انجام داده و مسئوليتى 
در ازاى تحريم هــاى آمريكا ندارند. در اين 
ميــان، روســيه و چين جز اتخــاذ مواضع 
سياســى همدالنه با ايران، احتماال از لحاظ 
فنــى و عملــى (ماننــد رفــع تحريم ها يا 
جلوگيرى از بازگشــت تحريم هاى شوراى 

امنيت) كار خاصى نمى توانند بكنند.

 اينكه يــك هواپيمايى حامل مردم عزيز 
از مليت هــاى مختلف مخصوصــًا ايرانيان 
عزيز ما به اشــتباه هدف يك موشــك قرار 
بگيرد، اين هم براى ما غيرمنتظره بود و فكر 
نمى كرديــم يك چنين اشــتباهى رخ دهد. 
البته آن هايى كه اشتباه كردند، همان كسانى 
هستند كه براى امنيت كشور تالش مى كنند 

و در فضاى امنيت كشور بودند.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلسه 
هيأت دولت با بيان اينكه شــهادت ســپهبد 
سليمانى، از دست رفتن جان شمارى از هم 
وطنان در كرمان و در حادثه هواپيما بســيار 
مظلومانه بود و ايــن مظلوميت دل همه را 
آتش زده اســت، گفت: ايــن حوادث براى 
همه ما بسيار تلخ بود، اما در عين حال بايد 
از آن هــا درس عبرت گرفته و از اين غم و 
اندوه و مشــكالتى كه با آن مواجه شديم، 
فرصتى به نفع كشور و منافع ملى بيافرينيم.

در ادامــه گزيده ســخنان رئيس جمهور را 
مى خوانيد:

■ (با تاكيد بر اينكه "سردار سليمانى مرزبان 
نمى خواســت بين  اما هيچ وقت  ايران بود، 
ايرانيــان مرزى را به وجــود بياورد") همه 
صاحبان يك سرزمين و يك نظام هستيم و 

منافع ما، منافع مشترك است.
■ مى دانســتيم آمريكا بسيار جنايتكار است، 

اما فكر نمى كرديم آمريكا در كشور ديگرى 
ميهمان آن كشــور را كه يكى از ســرداران 
بزرگ مبارزه با تروريســم بوده با موشــك 

هدف قرار بدهد.
■ (با اشاره به اينكه موضوع سقوط هواپيما 
يــك داغ بزرگ براى همه بود و كل دولت، 
ملت و نيرو هاى مســلح عزادار شــدن) به 
يــك معنا ما هم، ولى دم آن ها هســتيم گر 
چه خانواده آن ها هم، ولى دم آن ها هســتند 
و نبايد اين مســأله را رهــا كنيم؛ بايد آن را 

جبران كنيم.
■ نيرو هــاى مســلح كشــور در ايــن حادثــه 
ــق و  ــتند، تحقي ــوب برداش ــدم اول را خ ق
ــد؛ قدم هــاى  بررســى كــرده و اعــالم كردن
ــاى  ــد، قدم ه ــد بردارن ــم باي ــدى را ه بع
بعــدى بايــد بــه نظــارت و هماهنگــى 
ــدى  ــدم بع ــا ق ــود؛ قطع ــر ش ــتر منج بيش
كشــور  مســلح  نيرو هــاى  تضعيــف 
ــن نيســت  ــه اي ــن حادث ــران اي نيســت. جب
كــه بــه عكــس عمــل كنيــم. مــا نيرو هــاى 
ــيج و  ــش، بس ــپاه، ارت ــون س ــلح همچ مس
نيــروى انتظامــى را نيــاز داشــتيم، داريــم و 

ــت. ــم داش خواهي
ــتباهى  ــى اش ــت گاه ــن اس ــاال ممك ■ ح
ــم  ــورد ه ــن م ــد، در اي ــا رخ ده در اين ه
اشــتباه بســيار بزرگــى رخ داده اســت، امــا 

قــدم جبرانــى بــه ايــن نيســت، نيرويــى كــه 
بــراى امنيــت كشــور و امنيــت آســمان مان 
ــف  ــود و تضعي ــف ش ــم تضعي ــاز داري ني

نادرســت اســت.
■ راه و قــدم درســت ايــن اســت كــه 
بــا هماهنگــى بيشــتر خــود نيرو هــاى 
مســلح مــا بــه گونــه اى بــه مــردم و جهــان 
ــل  ــه قاب ــن حادث ــه اي ــد ك ــان دهن اطمين

ــود. ــد ب ــرار نخواه تك
 آنچــه بايــد در نهايــت در همــه ايــن 
ــد،  ــه دســت بياي ــا ب ــراى م ــى ب حــوادث آن
انســجام، وحــدت و هماهنگــى ملــى اســت 
و نتيجــه نهايــى نبايــد شــكاف ملــى باشــد.
ــراد در  ــده اف ــك ع ــه ي ــان اينك ــا بي ■ (ب
ــتم  ــم و س ــردم ظل ــه م ــر روز ب ــارج ه خ
كردنــد و در ايــن حــوادث هــم آن هــا 
فضــا، منطقــه و امنيــت را بــه هــم ريختنــد) 
ــا،  ــان آنه ــه زب ــد ك ــازه نمى ده ــت اج مل

ــد. ــا باش ــت م ــراى مل ــوزى ب ــان دلس زب
ــى)  ــاى اروپايى هاي ــه طرف ه ■ (خطــاب ب
ضــرر  برداريــد،  اشــتباهى  قــدم  اگــر 
خواهيــد كــرد، راه درســت را انتخــاب 
ــه  ــه ب ــت ك ــن اس ــت اي ــد و راه درس كني
برجــام برگرديــد. ترامــپ جــز نقــض عهــد 
ــررات  ــون و مق ــتن قان ــا گذاش ــر پ و زي

بين المللــى چــه كارى كــرده اســت؟

■ از مــردم ايــران بخاطــر ناتوانــى، ضعــف 
و ترس تــان در برابــر آمريــكا عذرخواهــى 
كنيــد و شــما را بــاز هــم بــه برجــام 

دعــوت مى كنيــم.
■(خطــاب بــه ملــت ايــران، بــا بيــان اينكــه 
مــردم عزيــز ايــران! برجــام چــه شــد؟ 
ــراى  ــد؟ ب ــره آم ــز مذاك ــاى مي ــكا پ آمري
چــه آمــد؟ چــرا آمريــكا ســال 90 و 91

پــاى ميــز مذاكــره نيامــد؟ و چــرا 92 آمــد؟ 
تصريح)آمريــكا در ســال هاى 90 و 91 فكــر 
ــر گذاشــته اســت و گفــت:  كــرد تحريــم اث
ــليم  ــران تس ــم، اي ــتر كني ــار را بيش ــر فش اگ
مى شــود و انتخابــات 92 كارى كــرد كــه 
يــك اميــد بــزرگ بــه مــردم داد و ديدنــد كه 

ــه عكــس شــد. ــز ب همــه چي
■ قيمت ها و تورم پايين آمد، رشــد و رونق 
اقتصادى ايجاد شد و اينهمه به خاطر اميد و 
نشاط مردم بود لذا اوباما و كاخ سفيد ديدند 
كه همه چيز برعكس شده است و همه چيز 
در ايران رو به راه شده است كه در آن زمان 
تسليم شدند و سر فرود آوردند و گفتند ما 

حاضريم مذاكره كنيم.
■  قدرت و ايســتادگى ملــت ايران بود كه 
آن هــا را وادار به تســليم كــرد و برجام را 
پذيرفتند و وقتى برجام اجرا شــد، ايران در 

اوج پرواز رفت.

انتقاد كدخدايى به صحبت هاى امروز 
رئيس جمهور در مورد افراد فاقد صالحيت

 جنجــال براى تاييد افــراد فاقد صالحيت تازگــى ندارد، اما 
پيشگامى رئيس جمهور در اين پروژه ضدملى تاسف بار است.

به گزارش ايسنا، عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان در 
صفحه شخصى خود در توييتر نوشت: جنجال براى تاييد افراد فاقد 
صالحيت تازگى ندارد، اما پيشــگامى رئيس جمهور در اين پروژه 
ضدملى تاسف بار اســت. البته نمى دانستيم عدم تاييد بستگان به 

معنى حذف جناح هاى ديگر است.
حسن روحانى رئيس جمهورى روزگذشته در جلسه هيأت دولت 
گفت: همه آنهايى كه در اين انتخابات نقش داريد از شما خواهش 
مى كنم، آن جايى كه روشن است تا صالحيت فردى رد شود، آنرا 
رد كنيد اما آن جاهايى كه نامشــخص است يا احتماالت ضعيف 
اســت، مردم را ناراحت نكنيد، به مــردم نگوييم كه در برابر يك 
صندلى مجلس 17 نفر، 170 و يا1700 نفر كانديدا هستند ، ببينيم 
از چند جناح 1700 نفركانديدا هســتند؟ 17 نفر از چند جناح، از 
يك جناح؟ اينكه انتخابات نمى شود. مثل اينكه در مغازه اى از يك 

جنس، 2 هزار عدد وجود داشته باشد.

چين و روسيه با برجام، عليه برجام!

در جلسه هيأت دولت مطرح شد

اگر قدم اشتباهى برداريد، ضرر خواهيد كرد
■ اشتباه سقوط هواپيما در فضاى تامين امنيت رخ داد
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بهداشتنكتهدانشگاه
مديريت دانشگاه ها  تغيير مى كند

ــى مــى شــود  ــداى ســال 99 اجراي ــى از ابت ــوزش عال  طــرح ســاماندهى آم
ــه صــورت شــبكه  ــد و ب ــر مــى كن ــا تغيي ــن طــرح مديريــت دانشــگاه ه در اي

ــود. ــى خواهــد ب آمــوزش عال
وزيــر علــوم گفــت: دربــاره آخريــن وضعيــت طــرح ســاماندهى آمــوزش عالــى 
گفــت: طــرح ســاماندهى آمــوزش عالــى براســاس مصوبــه شــوراى عالــى انقالب 
فرهنگــى آمــاده شــده اســت و مراحــل نهايــى را از بــاب هماهنگى هــاى اجرايــى 

ــد. ــى مى كن ط
ــف در  ــاى مختل ــه داد: بخش ه ــر ادام ــا مه ــو ب ــى در گفت و گ ــور غالم منص
ــورد آن حساســيت  ــى ورود داشــته و در م ــوزش عال ــه موضــوع آم اســتان ها ب
دارنــد. لــذا ايــن هماهنگى هــا ضــرورى اســت تــا در اجــرا هــم نظــرات و هــم 
ــا ايــن اســت كــه از ابتــداى ســال  حمايت هــا جلــب شــود بنابرايــن تــالش م

99 طــرح ســاماندهى آمــوزش عالــى را اجرايــى كنيــم.

رابطه ويتامين دى با كبد چرب
ــر  ــر ليت ــول ب ــى 25 نانوم ــدود 20 ال ــن دى در ح ــطح ويتامي ــظ س  حف
بــراى مــردان و زنــان در جمعيــت ايرانــى مى توانــد از ابتــال بــه كبــد چــرب 

ــد. ــگيرى كن پيش
ــن  ــه در اي ــن ك ــان اي ــا بي ــا ب ــكى فس ــوم پزش ــگاه عل ــى دانش عضــو هيأت علم
ــت، بررســى ها   ــرار گرف ــورد بررســى ق ــه م ــن دى نمون پژوهــش، ســطح ويتامي
نشــان داد كــه ســطح ويتاميــن دى افــراد مــورد مطالعــه وضعيــت نامناســبى دارد. 
در كل جمعيــت مــورد بررســى، هيچكــس ســطح ويتاميــن دى كافــى را نداشــت 

و همــه بــا درجــات مختلــف كمبــود ويتاميــن دى داشــتند. 
رضــا همايونفر در گفت وگو با ايســنا، افزود: حدود 34 درصــد داراى كبد چرب 
هستند. اين نتيجه تقريبا نتايج مطالعات ديگر را تاييد مى كند. مطالعات مشابه انجام 
شــده در ميان ايرانيان و كشورهاى منطقه شيوع كبد چرب غيرالكلى  را بين 30 تا 

40 درصد مى دانند.

كم كارى تيروئيد را چگونه درمان كنيم؟
 فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم كودكان درباره چگونگى طول درمان 

بيمارى كم كارى تيروئيد توضيح داد.
ــراى  ــرف دارو ب ــاره مص ــارس، درب ــا ف ــو ب ــهيلى پور، ا در گفت وگ ــه س  فهيم
ــان  ــدت درم ــول م ــرص لووتيروكســين گفــت: ط ــا ق ــه ب ــرل تيروئيددررابط كنت
بســتگى بــه علــت كــم كارى تيروئيــد دارد. شــايع تريــن علت كــم كارى اكتســابى 
تيروئيــد در بزرگســاالن و همچنيــن در كــودكان و نوجوانــان خــود ايمنــى  اســت 
كــه در ايــن حالــت بــه خصــوص اگــر پديــده خــود ايمنــى فعــال باشــد، مصــرف 
ــدا  ــه پي ــراى هميشــه ادام ــرص لووتيروكســين الزم اســت ســال ها و گاهــى ب ق

كنــد.
وى ادامه داد:  اشتباهى كه بسيارى از مبتاليان به كم كارى تيروئيد انجام مى دهند آن 
است كه تصور مى كنند وقتى با مصرف قرص تيروئيد آزمايشات تيروئيد آنها نرمال 

شده است، مى توانند دارو را قطع كنند.

علت نوبت دهى هاى طوالنى در اتاق هاى عمل چيست؟
 در پى انتشــار اخبارى مبنى بر طوالنى شدن برخى نوبت دهى ها براى انجام اعمال 
جراحى در بيمارســتان ها به دليل كمبود امكانات در اتاق هاى عمل، اما مديركل امور 
تجهيزات و ملزومات پزشكى ســازمان غذا و دارو تاكيد كرد كه دليل نوبت دهى هاى 
طوالنى كمبود تجهيزات نيست. سيدحســين صفوى در گفت وگو با ايسنا، گفت: در 
حوزه تجهيزات پزشكى با كمبود عمده اى مواجه نيستيم. هرچند كه برخى از كمپانى ها 
و بانك هاى خارجى به دليل فشار تحريم ها براى تامين تجهيزات و ملزومات پزشكى، 
ارســال آن ها و جابجايى پول همكارى نمى كنند و تامين ســخت تر شــده است، اما 
خوشبختانه با برنامه ريزى هايى كه از قبل در اين حوزه انجام داده ايم، موجودى كشور 

در حوزه تجهيزات پزشكى خوب است. 

جزييات پرداخت بدهى هاى تامين اجتماعى 
به مراكز درمانى

 معوقات سال 97 مراكز درمانى دانشگاهى تقريبا پرداخت شده و فقط 380 ميليارد 
تومان باقى مانده است. مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعى ضمن اعالم 
جزييات بدهى اين سازمان به مراكز درمانى گفت: درخصوص پرداخت مطالبات مراكز 
علوم پزشكى از تأمين اجتماعى گفت: مطالبات سال 97 تقريباً پرداخت شده است و در 
حال حاضر فقط 380 ميليارد تومان از معوقات دانشگاه علوم پزشكى باقى مانده است.
شهرام غفارى در گفت و گو با مهر با اشاره به اينكه 8 هزار ميليارد تومان تاكنون پرداخت 
كرده ايم، اظهار داشت: طلب باقى مانده دانشگاه علوم پزشكى مربوط به ماه هاى اسفند 

و بهمن است كه در مجموع 380 ميليارد تومان مى شود.

ثبت طالق در دفاتر محدود مى شود
 رئيس كانون ســردفتران ازدواج و طالق از محدوديت ثبت طالق در دفاترمتصدى 
اين كار خبر داد. على مظفرى در گفت وگو با ايسنا در اين باره  اظهار كرد: در اجراى 
سياست هاى قوه قضاييه در مبارزه با فساد به تقاضاى كانون سردفتران ازدواج و طالق 
و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه رياست قوه قضاييه جهت ثبت طالق در هر يك از 

دفاتر طالق محدوديت و سقف معينى تعيين مى شود.
وى افزود: برخى از دفاتر طالق با زد و بندهاى ناسالم با كارمندان دادگاه خانواده، بدون 
رعايت مســايل اخالقى مبادرت به ثبت طالق مى كردند و به زوجين اجازه نمى دادند 
كه آنها فرصت فكر كردن داشــته باشند و برهمين اساس با اين بخشنامه راه فساد كال 

مسدود مى شود و عدالت برقرار مى شود.

هيجانات خود را بروز دهيد
 ابراز هيجانات نه تنها براى حال عمومى مضر نيست بلكه كمكى 

براى پيشگيرى از بروز فجايع مختلف فردى و اجتماعى است.
يك متخصص روانپزشــك گفت وگو با ايرنا نسبت به رخدادهاى 
اخير در كشــور كه با فراز و نشيب هاى هيجانى بسيار و تاثيرگذار 
همراه بود،  اظهار داشــت: يكى از مهارت هــاى زندگى، مقابله و 
برخورد موثر با انواع هيجان ها اســت. جمله مردم در طول دوران 
زندگى احساسات مختلفى رو تجربه مى كنند و در اين رابطه برخى 
مواقع خوشــحال، زمانى ناراحت، گاهى عصبانى، زمانى در ترس 

بسر مى برند و گاهى متعجب مى شوند.
بهاره ابريشــمى تصريح كرد: وقتى از مقابله و برخورد موثر با انواع 
هيجان صحبت مى شــود شايد خيلى از فرد يا افراد تصور كنند كه 
مقابله با هيجان يعنى ســركوب كردن و يــا اينكه هيچ وقت نبايد 
عصبانــى و يا هيچ زمانى نبايد مضطرب شــد، در صورتى كه اين 

تصور اصال واقعيت ندارد و از حقيقت به دور است.
وى گفــت: ابراز هيجان مضر نيســت و نبايد آن را ســركوب كرد 
زيرا در بيشــر مواقع و در گذشته نيز شاهد آن بوديم، برخى از اين 
هيجانات كمك حال فرد يا افراد و پيشگيرى كننده فجايع در جوامع 
مختلف بوده و از طرفى ارزش انطباقى و يكسانى براى انسان داشته 

و خواهد داشت. 
ــى  ــردى در جاي ــى ف ــر زمان ــزود: اگ ــه اف ــراى نمون ــمى ب ابريش
ــت  ــدن اس ــع ش ــال تضيي ــش در ح ــه حقوق ــرد ك ــاهده ك مش
چنانچــه عصبانــى نشــود هيــچ وقــت نمــى توانــد از خــود دفــاع 
و يــا واقعيــت را بــر كرســى بنشــاند. يــا چنانچــه در زمــان وقــوع 
خطــر، فــرد احســاس تــرس و اضطــراب را تجربــه نكنــد چگونــه 
مــى توانــد در موقعيــت هــاى خطرنــاك عكــس العمــل مناســب 
نشــان دهــد. در نتيجــه نيــاز اســت كــه در كنــار عصبانيــت ســالم، 
غــم ســالم و بــه طــور كلــى ديگــر هيجانــات را بــه طــور اصولــى 

ــه كــرد. ــراى پيشــگيرى از حــوادث بعــدى، تجرب و صحيــح ب
وى بــا بيــان اينكــه ابــراز نامناســب هيجانــات در روابــط بيــن فرد 
يــا افــراد تاثيرگــذار خواهــد بــود،  گفــت: هيجــان مثبــت يــا منفــى 
زمانــى دردســر ســاز مــى شــود كــه فــرد نتوانــد بــه طــور صحيــح 
ــا اضطــراب  ــى خشــم، عصبانيــت ي ــد و از طرف ــه كن آن را تجرب

خــود را بــه طــور نامناســب بــروز دهــد.
براى نمونه وقتى والدين به عنوان بزرگتر از فرزند يا فرزندان خود 
عصبانى و خشــمگين مى شوند و هيجان خود را به طور مناسب و 
صحيح نمى توانند ابراز كنند، اين ابراز نامناســب هيجان منفى در 
روابط اين افراد بوجود خواهد آورد و از طرفى كنترل آن را براى دو 

طرف سخت و عواقب خطرناكى به همراه خواهد داشت.  
 هيجان اوليه و ثانويه

اين متخصص روان درمانگر با بيان اينكه هيجانات به دو دسته اوليه 
و ثانويه تقسيم مى شود،  اظهار داشت: هيجان اوليه بهنجار، سازگار، 
كارا و همگانى اســت مانند احســاس ترس در برابر يك موقعيت 
خطرناك و يا احســاس ياس به دليل نرسيدن به خواسته ها،  كه در 

مجموع هيجانات مثبت عنوان مى شود.
وى ادامه داد: هيجانات ثانويه نيز بر اثر پيش داورى و قضاوت خود 
را نشان مى دهد و در واكنش و عكس العمل به هيجانات اوليه بروز 
مى كند. در اين حالت بطور غالب مشــكل آفرينى و ناسازگارى و 
يا تخريب و از كوره در رفتن در بين روابط فرد يا افراد را شــاهد 

خواهيم بود.
ابريشــمى افزود: قضاوت كردن فرد در مورد خود منجر به هيجان 
ثانويه و شرمندگى و از طرفى قضاوت كردن در مورد ديگران خشم 

و عصبانيت را به دنبال خواهد داشت.
 هيجان كالمى و غيركالمى

ايــن روانپزشــك گفــت: دوســت داشــتن و ابــراز عالقــه جزئــى 
ــده  ــن قاع ــز از اي ــرت و دشــمنى ني ــل نف ــات و در مقاب از هيجان
ــرادى خشــم  ــا اف ــرد ي ــن رو چنانچــه ف ــتثنى نيســت و از اي مس
ــا  ــى و ي ــور كالم ــود را بص ــه خ ــراز عالق ــا اب ــت و ي و عصباني
ــب آن  ــا مخاط ــل و ي ــرف مقاب ــايد ط ــد ش ــراز كن ــى اب غيركالم
هيچــگاه متوجــه نشــود كــه چقــدر خواهــان و يــا بدخــواه دارد، 
از ايــن رو بــراى جلوگيــرى از قضــاوت منفــى يــا نابجــا و 
ــد تعارضــات  ــط ســالم و مثبــت هرچــه ســريعتر باي ايجــاد رواب

ــرد.      ــن ب ــاه و از بي ــا را كوت و فاصله ه
 راهكار مقابله با هيجان منفى

ابريشمى تصريح كرد: بنابراين زمانى كه با هيجان عصبى و يا منفى 
مواجه شــديد قبل از ابراز واكنش و نشان دادن عكس العمل، براى 
مدتى وقفه ايجاد كرده و از خود ســوال كنيد چه خواســته و نياز 
يا اينكه چه احساســى داريد؟ يا اينكه ممكن اســت با اين واكنش 
چه چيزى را از دســت دهيد؟ آيا با قضاوت كردن به خشــم دامن 

مى زنم؟

جام جم: بازى چماق و هويج واشنگتن در بغداد 
 اين هم يه بازى محلى !!

خراسان: 674 هزار تومان در يك سال هزينه پرداخت هر ايرانى براى 
درمان 

 مهم نيست مهم اينه كه بيمه سالمت داريم!! 
همدان پيام:پياده راه اكباتان فرش قرمز ون هاى سبز

  فرش قرمزى كه براى رنگ آن از جيب مردم هزينه شده 
اقتصاد: اقتصاد ايران از لنز مديران 
 حاال اين لنزرنگيه يا مشكى ؟؟

ايرنا: رباط زنده ابداع شد
 ديگر نگران كاهش جمعيت جوان نباشيد

مردم ساالرى: كنترل نقدينگ و مهار بازار
 به نظرت روى كاغذ بازار مديريت مى شه؟؟

همشهرى: تسهيالتى كه مسكن نمى شود 
 حداقل مى شه درب خونه رو خريد!! 

مهر: سامسونگ هم گوشى جان سخت توليد كرد
 ديگر نگران افتادن گوشى هاتون در آب نباشيد!!
ايران ورزشى: دياباته: مى خواهم آقاى گل ايران شوم 

 درجه آقايى گل هم بر دوش خارجى ها رفت؟؟!
 اتوبوسهاى همدان تا 3 ماه ديگر از رده خارج مىشوند

 به فكر گارى باشيد!!
خبر ورزشى: برانكو: برنامه هايم مشخص است نمى توانم به ايران بيايم 

 اين هم از باالى سر بردن خارجى ها!!
صمت: دست بخش خصوصى را با يك تكه كاغذ بستند

 سال حمايت از توليد و بخش خصوصى !!
خبر ورزشى: مربى تيم ملى هميشه بايد ايرانى باشد 

 بعد از چند سال به اين نتيجه رسيد
شوت ورزش: المپيك پشت ديوار چينى!

 جالبه همه زندگى ايرانيا به چين گره خورد!! 
فرصت امروز: چتر ماليات ستايى بزرگتر مى شود

 قدرت ماليات گيرى از قشر ضعيف!!

علت افزايش آمار دانش آموزان 
مبتال به اوتيسم

 طبق توافقاتى كلنگ ســاخت 224 مدرسه در 14 استان بر زمين 
زده خواهد شد.

رئيس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنايى با بيــان اينكه به 210
مدرســه استاندارد اوتيســم نياز داريم اظهار كرد: طبق طرح آمايش 
سرزمينى 46 مدرسه اوتيسم در مناطق مختلف داريم، هرچند هنوز 
14 اســتان ما مدرسه اوتيســم ندارند و دانش آموزان در قالب 200

كالس ضميمه ادامه تحصيل مى دهند.
ســيدجواد حســينى در گفت وگو با ايســنا،  افزود: به  210 مدرسه 
اســتاندارد اوتيســم نياز داريم و بــه همين علت بــا خيرين وارد 
گفت وگو شــديم و طبق توافقاتى كه داشــتيم كلنگ ساخت 224

مدرسه در اين  14 استان بر زمين زده خواهد شد.
وى استثنايى در پاســخ به پرسشى درباره افزايش آمار دانش آموزان 
مبتال به اوتيســم گفت: شــمار مبتاليان به اوتيسم  در حال افزايش 
نيســت. اوتيســم داراى درجات مختلف است و يك علت افزايش 
آمار دانش آموزان اوتيســم بهبود روند و ابزارهاى شناسايى است. 
در واقع طيف اوتيسم افزايش نيافته بلكه ابزارها مدرن تر و شناسايى 

بهبود پيدا كرده است.
حســينى افزود: در حال حاضر  تدوين و ابالغ سندجامع اوتيسم را 
هم در قالب رشد كمى و هم كيفى در دستوركار داريم تا همه دانش 
آموزان مبتال به اوتيســم بتوانند تحت پوشش آموزش هاى استاندارد 
قرار بگيرند و بتوانيم متناسب سازى آموزش، محتوا و اجرا را انجام 

دهيم.
وى در پاســخ به اينكه آيا تمام مبتاليان به اوتيســم، تحت پوشش 
آموزش قرار دارند؟ گفت: طرح ســنجش بدو ورود به دبستان براى 
ثبت نام در كالس اول الزامى است و تشخيص براى تمام آنها كه در 

طرح سنجش شركت مى كنند انجام مى شود. 
مــوردى نداريم كه بگوييم دانش آموزى به دليل كمبود فضا و معلم 
از تحصيل محروم مى شــود، اما خب بــه هرحال عده اى بازمانده از 
تحصيل هســتند كه ممكن است در بين آنها افراد اوتيسم نيز وجود 

داشته باشد.

تمام رانندگان 
تاكسي 
بيمه مى شوند

 شــرط بيمه شــدن رانندگان تاكسى در 
سراسر كشــور به روز شدن ليست بيمه آن ها 

عنوان شده است.
مدير عامل اتحاديه تاكســيراني هاي شــهري 
كشور در رابطه با اينكه چه تعداد افراد جديد 
مي توانند در اين ليســت اضافه شوند، گفت: 
اگر بتوانيم با همكاري سازمان تامين اجتماعي 
فرآيند حذف و اضافه را انجام دهيم اين قول 
را مي دهيم كه تمام رانندگان تاكسي بتوانند از 

اين بيمه استفاده كنند. 
به گزارش ايرنا، مرتضــي ضامني ، در رابطه 
با بيمه تامين اجتماعي رانندگان تاكسي اظهار 

داشت: در سال 1386 دولت امكاني را ايجاد 
كــرد تا رانندگان حمل و نقل شــهري از 50 
درصد يارانه حق بيمه تامين اجتماعي بهره مند 

شوند.
 وى افزود: پيرو اين مصوبه، ليست هاي افراد 
واجد شرايط به سازمان تامين اجتماعي ارسال 
شده كه متاسفانه از ســال 1392 تا كنون اين 
ليست ها از سوي اين ســازمان به روز رساني 
نشده اســت و به اعتقاد ما تعدادي از افرادي 
كه از اين يارانه بيمه اي استفاده مي كنند راننده 

نيستند و بايد از گردونه حذف شوند.
وي گفت: ســازمان تامين اجتماعي بايد اين 
ليســت ها را به روز كند و ما از طريق وزارت 
كشــور پيگيري هاي الزم را انجــام داده ايم و 
پيشــنهاد هم داده ايم يك خط ارتباطي برخط 
بين ســامانه مركزي وزارت كشور و سازمان 
تامين اجتماعي برقرار شود كه با اين اتصال، 
افرادي كه ذي حق نيســتند حذف و فضا باز 

خواهد شــد تا بتوانيم افراد جديدي را اضافه 
كنيم. 

مدير عامل اتحاديه تاكســيراني هاي شهري 
كشــور بيان داشــت: در آخرين جلسه اي 
كه در وزارت كشــور با همــكاري تامين 
اجتماعي داشته ايم اين قول را داده اند كه در 
سال جاري اين برقراري ارتباط، اتفاق بيفتد 
تا بتوانيم آن ســقف اعتبــاري كه در قانون 
بودجه وجود دارد افراد مازاد حذف و افراد 

جديد بيمه شوند. 
ضامني ادامه داد: اين مورد شــامل رانندگان 
پالك«ت»، آژانس ها و وانت بارها ست كه اگر 
اين ليســت ها به روز شــود با توجه به خارج 
شدن بســياري از اين افراد از اين حوزه هاي 
ذكر شــده به دليل اينكه ارسال اطالعات آن 
زمان به صورت سيســتمي نبوده و به صورت 
CD تحويــل تامين اجتماعي مي شــد و هر 
آژانس مي توانســت آمار بيشــتري ارائه كند، 

رانندگان بيشــتري مي تواننــد از اين امكان 
بهره مند شوند. 

وي در رابطــه بــا روش شناســايي افــراد 
غير محق بيمه بيان كرد: در تاكســيراني آمار 
ما مشخص اســت. 318 هزار تاكسي در كل 
كشور داريم كه با رانندگان كمكي تقريبا 400 
هزارنفر مي شــوند كه همگي داراي شناسنامه 
بهره برداري هســتند و در سازمان مركزي ما 

اطالعاتشان ثبت شده است. 
مدير عامل اتحاديه تاكســيراني هاي شهري 
كشــور در پايان اظهار كرد: بــا پااليش و 
شفاف سازي در فهرست افراد برخوردار از 
بيمه رانندگان در ســازمان تامين اجتماعي 
كه 50 درصــد اعتبــار آن را دولت تامين 
مي كند، مي توان شــرايط برخورداري بخش 
عمده اي از راننــدگان زحمتكش اين حوزه 
را كــه تا كنون از اين امكان محروم بوده اند، 

فراهم كرد.
نظــر بــه اينكــه برابــر ســند انتقــال شــماره 32627 مورخــه 62/3/17 

ــوان يكــى  ــه عن ــى ب ــد جنابعال ــر نهاون ــه 62/3/16 دفت و 32639 مورخ
ــه  ــد را ب ــك نهاون ــى بخــش ي ــالك 4040 اصل ــن ششــدانگ پ از معاملي
آقــاى احــد احمدونــد و خدامــراد و يارمــراد جوشــقانى و مظفــر محمــدى 
ــر صورتمجلــس اعمــال  ــد و اينــك براب ــره قطعــى منتقــل نموده اي و غي
مــاده 149 قانــون ثبــت وارده بــه شــماره 6454 مورخــه 98/8/29 ايــن 
اداره مشــخص گرديــد كــه مســاحت پــالك مذكــور بــه مقــدار 227/17 
ــه مســاحت داشــته اســت كــه  ــه اســت و اضاف ــع افزايــش يافت مترمرب
مابه التفــاوت مســاحت مذكــور توســط متعامــل ســند فــوق بــه حســاب 
صنــدوق ثبــت بــه نــام شــما توديــع گرديــده و مقتضــى اســت جهــت 
ــى اســت  ــد بديه ــه نمائي ــن اداره مراجع ــه اي ــور ب ــند مذك ــت س درياف
ــه  در صــورت عــدم مراجعــه پــس از گذشــت ده ســال مبلــغ مذكــور ب

حســاب دولــت انتقــال خواهــد يافــت.
(م الف 274)

محمدعلى جليلوند
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

 تخصيص بودجه مبتنــى برعملكرد به 
بيمارســتان هاى تأمين اجتماعــى منجر به 

ارتقاء كمى و كيفى خدمات مى شود.
مديرعامل ســازمان تامين اجتماعى گفت: 
در برنامه طراحى شــده بــراى اختصاص 
بودجه مبتنى بــر عملكرد و ارتقا بهره ورى 
بيمارستان ها شرايط هر بيمارستان به خوبى 
مورد توجه قرار گرفته و بويژه در استان هاى 
كم برخوردار و داراى محدوديت ضرايب 
مشــخصى با توجه به عملكرد سنوات قبل 

براى تعرفه ها لحاظ شده است.
به گزارش مهر، مصطفى ساالرى، افزود: در 
خصوص تشــريح طرح بودجه ريزى مبتنى 
بر عملكرد و ارتقا بهره ورى بيمارســتانها، 
گفت: با اجراى ايــن طرح تفويض اختيار 
به رؤســاى بيمارســتان ها به خوبى انجام 
شده اســت تا مديريت بهينه منابع و ارتقا 
كمى و كيفى خدمات به بيماران با استفاده 
حداكثرى از امكانات و ظرفيت هاى موجود 

انجام شود.
وى اختصاص بودجه ثابت و تعيين شــده 
به بيمارســتان ها را موجب كاهش انگيزه و 
اختيارات مديــران و كاركنان بخش درمان 
براى ارتقا خدمــات ارزيابى كرد و گفت: 
در طــرح بودجه ريزى مبتنــى بر عملكرد 
و ارتقــا بهــره ورى براســاس مطالعات و 
بررسى هاى دقيقى كه صورت گرفته است، 
تشويق  براى  مشــخصى  دستورالعمل هاى 
كاركنــان، خريد تجهيــزات، جذب كادر 
بيمارســتان هاى  هتلينگ  ارتقــا  و  درمانى 
تأمين اجتماعى طراحى شــده است و همه 
تالش ما اين اســت كه با اجراى اين طرح 
از منابــع اختصاص يافته بــه حوزه درمان 
حداكثر اســتفاده براى خدمت شايســته به 

بيمه شدگان صورت گيرد.
مديرعامــل ســازمان تأميــن اجتماعى بر 
آمادگى اين ســازمان براى دريافت نظرات 
و ديدگاه هاى شركاى اجتماعى تأكيد كرد و 
گفت: اين طرح براساس اختيارات مديريتى 
ســازمان تأمين اجتماعى به اجرا گذاشــته 
شــده اســت و در صورت نياز بــه انجام 
اصالحات نيز اين كار در همين چارچوب 

و به سرعت قابل انجام است.
ســاالرى تاكيــد كــرد: بــه خودگردانى 
بيمارســتانها اعتقــاد نداريم و بــه دنبال 
درآمدزايى در بيمارستانها نيستيم. به دنبال 
افزايــش كمــى و كيفى خدمــات درمانى 

در بيمارســتانها هســتيم و هدف ما بهبود 
عملكرد بيمارستانها و مديريت بهينه منابع 

مالى است.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى در ادامه 
با بيان اينكه وضعيت مالى اين سازمان جاى 
نگرانى ندارد، تصريح كرد: البته پيگيرى و 
تــالش توأم بــا دغدغه منــدى را در اين 

سازمان خواهيم داشت.
ــزار  ــش 10 ه ــاه پي ــت: 6 م ــاالرى گف س
درمانــى  مراكــز  بــه  تومــان  ميليــارد 
طــرف قــرارداد دانشــگاه ها و 6 هــزار 
ــر  ــى غي ــز درمان ــه مراك ــان ب ــارد توم ميلي

دانشــگاهى بدهــى داشــتيم.
پرداخــت  امــروز  داشــت:  اظهــار  وى 
ســازمان تأميــن اجتماعــى بــه مراكــز 
درمانــى طــرف قــرارداد دانشــگاهى و غيــر 
دانشــگاهى منظــم اســت و بدهــى معــوق 
تومــان  ميليــارد   3,000 حــدود  بــه  را 
ــز  ــات مراك ــه زودى مطالب ــانده ايم و ب رس
ــراى  ــم و ب ــويه مى كني ــگاهى را تس دانش
ــازوكار  ــز س ــگاهى ني ــر دانش ــش غي بخ
بدهى هــا  تســويه  بــراى  كارآمــدى 

ــت. ــده اس ــى ش طراح
ســاالرى با اشــاره به اينكــه بدهى بانكى 
اين ســازمان افزايش نيافته اســت، گفت: 
سازمان تأمين اجتماعى از تمامى فرصت ها 
و ظرفيت هاى مختلفى كــه دراختيار دارد 
اســتفاده مى كند تا خدمات به خوبى ارائه 

شود.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى با اشاره 
بــه اينكه پرداخت مطالبات بخش درمان را 
در اولويت قرار داديم تا اعتبار دفترچه هاى 
درمان احيا شود، تصريح كرد: نفع اين كار 
براى همه جامعه تحت پوشش اين سازمان 

است.
وى افزود: توســعه خدمات درمانى تأمين 
اجتماعــى نيــز انجــام مى شــود. پرونده 
الكترونيك در كشــور بايد مســتقر شود و 
همه مراكز اعم از ملكى و غير ملكى بايد به 

اين طرح متصل شوند.
ســاالرى گفــت: گايدالين هــاى درمانى 
بايد تدوين شــود و معيــار ارائه خدمات 
قرار گيرد. اگر نســخه الكترونيك مبتنى بر 
پرونده الكترونيك و گايدالين ها تهيه شود 
پيش بينى مى شود كه 30 درصد هزينه هاى 
غيرضرورى درمان كاهــش يابد. در قانون 
بودجه سال آينده نيز اين امر پيش بينى شده 

است و ما استقبال مى كنيم.
مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى گفت: 
اميدواريم اين برنامه در سال آينده عملياتى 
شــود. آماده هر نوع همــكارى با وزارت 

بهداشت در اين حوزه هستيم.
ســاالرى در خصوص سه جانبه گرايى در 
ســازمان تأمين اجتماعى گفــت: دولت و 
وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعى از 
موضوع سه جانبه گرايى استقبال مى كنند و 
از آنچه به كميسيون اجتماعى مجلس رفته 

است ما نيز حمايت مى كنيم.

وى در مورد بيمه كارگران ســاختمانى نيز 
توضيــح داد و افزود: بــا همكارى انجمن 
صنفى كارگران ساختمانى، كارگران واقعى 

را جايگزين افراد من غيرحق مى كنيم.
مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى گفت: 
از دولــت و بخــش خصوصــى مطالبات 
داريــم و به دنبال يافتن راهكارهاى كارآمد 
براى دريافت منابع توأم با حفظ اشــتغال و 

همكارى با كارفرمايان هستيم.
ساالرى تجميع و تنقيح بخشنامه ها را يكى 
ديگــر از برنامه هــاى مهم ســازمان تأمين 
اجتماعى برشمرد و گفت: تجميع بخشنامه 
و تنقيــح هميشــه با مشــاركت شــركاى 
اجتماعى انجام مى شود. هدف از اين اقدام، 
افزايش شــفافيت و كاهش تفســيرپذيرى 

بخش نامه ها است.
وى در مورد شكايات مطرح شده در ديوان 
عدالــت ادارى نيــز گفــت: 35 درصد از 
شكايات مردم در ديوان عدالت با اقدامات 
انجــام گرفته كاهش خواهــد يافت. براى 
تحقق اين هــدف، اصالحاتى در رويه ها و 

بخش نامه ها انجام شده است.
اجتماعى،  تأميــن  ســازمان  مديرعامــل 
اصالح ســاختار و ارتقاى حوزه فناورى 
در اين ســازمان را از اقدامات مهم تأمين 
اجتماعــى عنوان و خاطرنشــان كرد: در 
بخش مركز ارتباطات مردمى اين سازمان 
در ماههاى آينده شــاهد تحوالت خوبى 

بود. خواهيم 

شرط كيفيتى خدمات

بودجه بيمارستان ها عملكردى شود
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بازگشت آرامش به بازارها نشانه چيست؟
 اقتصــاد ايــران در هفته اى كه گذشــت به شــدت تحت تاثير 
تحوالت سياســى و تنش هاى منطقه اى قرار گرفت. شهادت سردار 
سليمانى توســط نيروهاى آمريكايى و حمله هاى موشكى ايران به 
پايگاه هاى نظامى امريكا در عراق، به شــدت بازارهاى كشــور را 

تحت تأثير قرار داد.
هر چند قيمت دالر افزايش يافت و قيمت سكه نيز متاثر از افزايش 
قيمت جهانى طال و همگام با قيمت دالر به باالترين ميزان از خرداد 
ماه ســالجارى تاكنون رسيد اما از روز چهارشنبه با كاهش تنش ها 
ميان دو كشــور و تثبيت اقتدار ايران برگشت قيمت ها هم در بازار 
داخلى و هم در بازار جهانى آغاز شد. به اين ترتيب مى توان نتيجه 
گرفت هفته گذشــته پرنوسان ترين هفته اقتصاد ايران در سالجارى 
بود و پيش بينى مى شــود تثبيت بازارها در هفته جارى و پيش رو 

ادامه يابد.  
شــايد بتوان گفت ايران يكى از معدود اقتصادهايى است كه در 5
ســال اخير كمتــر روى ثبات و آرامش را به خــود ديده و همواره 
درگير موضوعات و مشــكالتى بوده كه تنها مختص ناكارآمدى در 
بخش هاى اقتصادى نيســت و هر ســال نيز بحران هاى به وجود 
آمده عميق تر و به ابرچالش تبديل مى شوند. عده اى سياست هاى 
نادرســت ارزى يا پولى را دليل اين مشكل مى داند اما شايد حتى 
سياســت گذاران نيز نقش چندانى در بروز اين مشــكالت نداشته 
باشند. اساسا مشــكل اصلى اقتصاد كشور اصول بنيادين آن و گره 
خوردن آن با سياست اســت. با توجه به انتظارات تورمى مردم در 
خصوص عدم نگهدارى دارايى به صورت نقد و تبديل آنها به ساير 
دارايى هاى ســود ده و امن، ســرمايه ها عمدتا به سمت بازار ارز، 
طال و بورس سرازير شد و بازار ملك و مسكن با توجه به بازدهى 

بلندمدت در اولويت آخر سرمايه گذارى قرار دارند.
اقتصاد ايران در هفته اى كه گذشــت به شدت تحت تاثير تحوالت 
سياسى و تنش هاى منطقه اى قرار گرفت. شهادت سردار سليمانى 
توسط نيروهاى آمريكايى و حمله هاى موشكى ايران به پايگاه هاى 
نظامى امريكا در عراق، به شدت بازارهاى كشور را تحت تاثير قرار 
داد. قيمــت دالر افزايش يافت و قيمت ســكه نيز متاثر از افزايش 
قيمت جهانى طال و همگام با قيمت دالر به باالترين ميزان از خرداد 
ماه ســالجارى تاكنون رسيد. همان طور كه گفته شد بازگشت دالر 
نيز از آخرين روزهاى هفته گذشــته آغاز شد و در هفته جارى نيز 

تداوم دارد.
بررسى ها نشان مى دهد دالر در شــرايط كنونى از مرز روانى خود 
يعنى 13 هزار و 200 تومان فراتر رفته و همين امر سبب شده است 
مرز روانى دالر تغيير نمايد. بازگشــت قيمت ها در بازار نشانه اى 
است از عادى شدن شــرايط و كاهش تنش هاى سياسى در شرايط 
كنونى و مى توان تداوم اين روند را عامل عقب تر رفتن قيمت ها و 

رشد بورس دانست.  
 و اما بورس

تــداوم ورود نقدينگى جديد به واســطه عــدم جذابيت بازارهاى 
موازى، تصويــب آيين نامه اجرايى افزايش ســرمايه از محل مازاد 
تجديــد ارزيابى دارايى هــا، گزارش هاى عملكــرد مطلوب ماهانه 
شركت ها و انتظارات تورمى، شاخص بورس به ركورد جديد رشد 
بيش از 6 درصد دســت يافت. اما در هفته اى كه گذشت و با تنش 
هاى ايجاد شــده در منطقه، بازار بورس كه توانسته بود رشد بااليى 
را از ابتداى ســال به ويژه از شركت هاى كوچك رقم بزند، با افت 
16 هزار واحدى روبه رو شــد كه چندان هم دور از انتظار نبود. به 
نظر مى رسد تغيير مالكيت سهام بورسى از سبد معامله گران حقيقى 
به سبد ســهام حقوقى  در كاهش شدت ريزشــها مؤثر بوده است. 
در مجموع بازدهى شاخص ســهام در هفته جارى در حدود منفى 
7.9 درصد بوده اســت. البته نوع ابعــاد و ميزان تأثيرگذارى عوامل 
غيراقتصادى بر عدم اطمينان بازارها و ســناريوهاى محتمل پيشرو 
در مدت زمان فروكش كردن هيجانات اين چنينى بسيار مهم است. 
يكشنبه 22 دى ماه رشــد بورس اما نشان مى دهد وضعيت در اين 
بازار نيز به تبع ســاير بازارها و آرام تر شدن فضاى سياسى در حال 

تغيير است.  
قيمت نفت نيز به عنوان متغير اصلى در منطقه تحت تاثير اين تنش 
ها قــرار گرفت. هر چند كه با توافق ميــان آمريكا و چين افزايش 
قيمت نفت دور از انتظار نبود اما حوادث هفته اخير بر رشد قيمت 
نفت افزود و به بشــكه اى 63 دالر در باالترين سطح در 7 ماه اخير 
رســاند. اما با توجه به افزايش توليد نفت روزانه توسط كشورهاى 
غير اوپك در ســال جارى ميالدى و همچنيــن كاهش نگرانى ها 
از وقــوع جنگ احتمالى ميان ايران و آمريــكا، قيمت نفت كاهش 
يافت. ذكر اين نكته نيز ضرورى اســت كه ريسك هاى ژئوپليتيك 
همواره وجود داشــته  اند و تنها زمانى اين ريسك ها در قيمت نفت 
تأثير قابل مالحظه  اى خواهند داشــت كه اين تنش ها عرضه نفت را 
دچار اختالل جدى ســازند و از آنجايى كه وابستگى جهان به نفت 
كشورهاى اوپك كاهش يافته است بنابراين هر گونه تنشى مقطعى 

خواهد بود.
بيت كوين به عنوان جايگزين پول رايج كه مرجع مالى مشخصى ندارد 
بســيار مورد توجه معامله گران قرار گرفته است. اين ارز ديجيتالى به 
دليل غيرمتمركز، شــفاف، پرسرعت بودن و هزينه هاى تراكنشى كم، 
در حال افزايش ســهم خود در تراكنش هاى مالى بين المللى است. 
در اوايل هفته گذشته با افزايش تقاضا براى آن تا بيش از 8 هزار دالر 
رســيد اما با خبر كاهش تنش ها بين دو كشــور قيمت آن شروع به 
كاهش كرد. پيش بينى اغلب مجامع بين المللى در حوزه اقتصاد خبر 
از افزايش سرمايه گذارى ها در حوزه بيت كوين به عنوان دارايى امن 
دارد همچنين انتظار بر آن اســت كه بر تعداد ارزهاى ديجيتال به طور 
گسترده در بازارهاى نوظهور كشورهاى در حال توسعه و همچنين در 
اســتارت آپ هاى مبتنى بر ارزهاى ديجيتال كه محصوالت مورد نياز 

مردم را توليد خواهند كرد، افزايش يابد.
* جمال رزاقى

اشتباهى تراريخته نخوريم!
 فــارغ از تصميم گيرى درباره خوب يا بد بودن محصوالت تراريخته مصرف كنندگان 
حق دارند با آگاهى به انتخاب اين محصول دست بزنند، بنابراين ضرورى به نظر مى رسد 

كه عنوان "تراريخته" واضح و مشخص براى تمام افراد روى كاال درج شود.
بــه گزارش ايســنا،   محصوالتى كه ســاختار ژنتيكى آن ها از طريق مهندســى ژنتيك 
تغيير پيدا مى كند تحت عنوان محصول تراريخته شــناخته مى شــوند. مخالفان مصرف 
محصــوالت تراريخته بر ايــن باورند كه اين محصوالت مى تواننــد داراى عوارض و 
خطرات پيش بينى نشــده اى بر سالمت انسان و محيط  زيست باشند اما در طرف ديگر 
موافقــان معتقدند كه بيمارى زا بودن اين محصوالت اثبات نشــده و همچنين با كاهش 

منابع آبى و خشكســالى هاى پى در پى، افزايــش جمعيت و بحران كمبود منابع غذايى 
مى توان با تغيير در ژنوم گياه آن را نسبت به كم آبى مقاوم ساخت و در نتيجه عملكرد 

و بازده محصول را افزايش داد.
اما آنچه اخيرا در برخى شــبكه هاى اجتماعى جلب توجه كرد انتشار عكسى بود كه در 
آن روى يك بســته پفك به جاى كلمه تراريخته نام اختصارى آن يعنى GMO  نوشته 
شــده است و به ساير كاربران هشــدار داده شده بود كه از يكسان بودن نام تراريخته و 
اصطالح GMO آگاه باشــند، چراكه به نظر مى رسد عموم مردم از يكسان بودن معنى 
اين دو كلمه اطالع ندارند. در اين رابطه جمشــيد مغازه اى، عضو كانون انجمن صنايع 
غذايى ايران و دبير رئيس انجمن صنايع بيســكويت، شــيرينى و شــكالت ايران، در 
گفت وگو با ايســنا گفت كه قاعده كلى اين است كه روى اين محصوالت نام تراريخته 

يا تغيير ژنتيك يافته نوشته شده اما اگر سازمان غذا و دارو به درج نام GMO نيز ايراد 
نگيرد، مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.

وى با بيان اينكه محصوالتى كه تحت عنوان تراريخته شناسايى مى شوند، معموال از روغن 
تراريخته اســتفاده مى كنند، روغن سويا و پالم را از جمله روغن هاى تراريخته عنوان كرد 

كه عنوان تراريخته نيز روى آن ها درج شده است.
عضــو كانون انجمن صنايــع غذايى ايران در پايان اظهار كــرد: نگرانى اصلى در 
رابطه با احتمال ســوء اســتفاده از روش تغيير ساختار ژنتيك در محصوالت است 
كــه براى مثال ايجــاد بيمارى ابوال و ايــدز با اين روش ايجاد شــد، اما به طور 
كل محصوالت تراريخته مشــكل خاصى ندارند و حتى ســاختار و فرموالســيون 

دارند. نيز  قوى ترى 

 با اينكه اســتخراج ارز ديجيتال در ايران 
بــا مصوبه هيــأت وزيران قانوني شــد اما 
هنــوز اســتخراج كنندگان بيت كوين نگران 
برخوردهــاي نيروي انتظامــي در مواجه با 
دستگاه هاي ماينر هستند. اين در حالي است 
كه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و مأموران شركت برق استان بايد فعاليت هاي 
صنعتي مجاز و غيرمجاز و استفاده درست از 
برق را رصد كنند و با فعاليت هاي غيرمجاز 

برخورد قانوني داشته باشند. 
در شــرايط فعلــي كه مردم دچار مشــكل 
اقتصادي هســتند و ارز نيز به ســختي وارد 
كشور مي شود، همه دســتگاه هاي دولتي و 
مردم بايد دست به دست هم بدهند تا كسب 
و كارهايي كه به ضرر مردم و اقتصاد نيست 
نه تنها تعطيل نشوند بلكه روبه توسعه بروند. 
اما اكنون برخي موانع موجب شده تا كسب 
و كارهايي مانند استخراج ارز ديجيتال تعطيل 
شــود و فعاالن آن را با نگراني هاي متعددي 

مواجه كند.
استخراج و خريد و فروش انواع ارز ديجيتال 
پول وارد كشور مي كند و از آنجا كه از چند 
ماه گذشــته مجوز استخراج ارز ديجيتال در 
كشــور توسط ســازمان صنعت و معدن هر 
اســتاني صادر مي شود، دستگاه هاي مختلف 
نيز بايد همكاري هاي الزم را داشــته باشند 
و مانع فعاليت اقتصادي اســتخراج كنندگان 
بيت كوين نشــوند، اما در حال حاضر برخي 
برخوردهــا، بدبيني هايي براي مردم به وجود 
آورده و به عالوه مانع ارزآوري از اين طريق، 

به كشور شده اند.
در اســتان همدان تاكنــون 7 مجوز رمزارز 
بــراى متقاضيــان صادر شــده اســت، اما 
به خاطر درآمد ناچيز و نگراني هاي موجود 
از برخورد نيروي انتظامي هنوز نتوانسته اند 
فعاليــت خود را آغاز كننــد. آن طور كه در 
مصوبــه آمده، به ازاي هــر كيلو وات برق 
ماينر 830  دســتگاه هاي  بــراي  مصرفــي 
تومان است و با احتســاب دالر حدود 13 

هزار تومانــي درآمد حاصل از اســتخراج 
بيت كوين از 20 دســتگاه معمولي شايد به 
اندازه درآمد يك كارگر با حقوق قانون كار 
نباشد. با اينكه فعاالن اين عرصه در صورت 
فعاليت بايد تخصص الزم را داشــته باشند 
و شــبانه روز براي آن تالش كنند، اما با اين 

حال موانع زيادي پيش پاي آنها است.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
همدان در اين باره به مصوبه هيأت وزيران 
اســتناد كرد و به ايرنا گفت: اجازه فعاليت 
به متقاضيــان در 2 مرحله داده مى شــود؛ 
بدين صورت كه در مرحله نخســت مجوز 
الزم صادر و پس از فراهم آوردن شــرايطى 
همچــون مكان و تجهيــزات الزم و تأمين 
برق، پروانــه بهره بردارى بــه كاربران داده 

مى شود.
حميدرضا متين با بيــان اينكه برق مصرفى 
ايــن تجهيزات به ازاى هــر كيلو وات 830 
تومان محاسبه مى شــود تأكيد كرد: بسيارى 
از اســتفاده كنندگان براى فرار از هزينه هاى 

برق دستگاه هاى اســتخراج ارز ديجيتال يا 
همــان "ماينر" را در اماكن متروكه صنعتى و 
كشــاورزى نصب و بهره بردارى مى كنند كه 
اين شيوه جرم محسوب شده و تحت پيگرد 

قانونى قرار مى گيرد.
به گفته او طبــق نامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت كه در اواخر آذرماه ســال جارى 
صادر شد ثبت سفارش واردات دستگاه هاى 
اســتخراج "رمــز ارزها" بــا ارز حاصل از 

صادرات نيز مجاز است.
دبير ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان 
همدان هم با صراحت اعالم كرد: دستگاه هاى 
اســتخراج ارز ديجيتال جزو كاالهاى قاچاق 
محسوب نمى شــود و اگر توســط عوامل 
انتظامــى كشــف و ضبط مى شــود داليل 
ديگرى دارد كه رايج ترين آنها استفاده از برق 
غيرمجاز و آغاز ايــن فعاليت بدون دريافت 

مجوز و پروانه بهره بردارى است.
حبيب موميونــد گفت: بســيارى از افراد 
كه بيشترشان قشــر جوان و جوياى شغل 

و شهرت هســتند با قرض و وام، سرمايه 
جفــت و جور كــرده و دســتگاه هاى ارز 
غيرقانونى  شــيوه  و به  خريدارى  ديجيتال 
صنعتى متروكه  دامدارى ها و سوله هاى  در 
شــروع به كار مى كنند. امــا غافل از اينكه 
شــيوه اختفا و پنهان كارى اين افراد خيلى 
زود لــو رفته و توســط عوامــل انتظامى 
دســتگاه ها كشــف و ضبط و با تشــكيل 
پرونده قضايى، بــه اين افراد انگ متخلف 

زده و مجازات مى شوند.
موميوند تأكيد كرد: اين افراد خاطى افزون بر 
از دست دادن سرمايه خود، متحمل پرداخت 
جريمه هاى سنگين مى شوند تا درس عبرتى 
براى ديگران باشــند كه مى خواهند قانون را 

دور بزنند.
دبير ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ارز 
توصيه كرد: اســتخراج ارز ديجيتال به روش 
غيرقانونى براى آنها شغل نمى شود و با توجه 
به تعرفه كنونى برق، فعاليت در اين عرصه به 

صرفه نيست.

نمايشــگاه هاى  شــركت  مديرعامــل   
بين المللى استان همدان از گشايش نمايشگاه 
اختصاصى ايران در اقليم كردستان عراق خبر 
داد و گفت: اين نمايشــگاه با حضور رايزن 
اقتصادى ايران در عراق و مســئوالن استان 
و اقليم كردســتان عراق(سليمانيه) برپا شده 

است.
حميدگلى پــور افزود: اين نمايشــگاه كه با 
مشاركت شركت نمايشــگاه هاى بين المللى 
استان همدان و شهرستان مياندوآب از تاريخ 
24 دى ماه آغاز شــده تا روز 28 همين ماه 

ادامه خواهد داشت.
وى بيان كرد: در اين نمايشــگاه تعداد 150

واحــد برتــر توليدى، صنعتــى و اقتصادى 
برتر از سراســر كشور و اســتان همدان به 
ارايه كاال و معرفــى خدمات و محصوالت 
و آخرين دســتاوردهاى صنعتى و اقتصادى 
خود مى پردازند كه در اين بين از واحدهاى 
توليدى استان همدان از جمله صنايع غذايى 

و مبلمان نيز حضور دارند.
گلى پــور تصريح كرد: مراســم افتتاحيه اين 
رخداد اقتصادى كه با حضور مسجدى، سفير 
ايران در عراق، رايزن اقتصادى ايران در اين 
كشور، وزير بازرگانى اقليم كردستان عراق، 
هيأتى از شركت نمايشــگاه هاى بين المللى 
استان همدان و ديگر مسئوالن مرتبط ايرانى 
و عراقى برگزار شــد و سخنرانان با اشاره به 

ســهم قابل توجه جمهورى اسالمى ايران از 
اقتصاد و نقش اين كشور در صنعت و توليد 
منطقه بر همكارى بيشتر بين دو كشور تأكيد 

كردند.
وى يادآور شــد: اقليم كردستان عراق با در 
دست داشتن 32 درصد از صنعت كل عراق 
و همچنين پتانســيل هاى فراوان گردشگرى 
و كشــاورزى منطقه اى بسيار مناسب براى 

ســرمايه گذارى بازرگانان خارجى و ايرانى 
است.

مديرعامل شــركت نمايشگاه هاى بين المللى 
از  ديگــرى  بخــش  در  همــدان  اســتان 
نوزدهميــن  برگــزارى  از  صحبت هايــش 
نمايشــگاه لــوازم خانگــى و بازرگانى و 
يازدهمين نمايشگاه فرش ماشينى در همدان 

خبر داد.
وى اظهار كرد: نوزدهمين نمايشــگاه لوازم 
خانگى و بازرگانى و يازدهمين نمايشــگاه 
فرش ماشــينى، موكت، كف پوش و صنايع 
وابســته از يكم تا ششــم بهمن ماه در محل 
دائمى نمايشــگاه هاى بين المللى همدان داير 

خواهد شد.
گلى پور خاطرنشــان كرد: اين نمايشــگاه از 
ساعت 15 تا 20:30 دقيقه هر روز و در روز 
جمعه به صورت يكسره از ساعت 10 صبح 
تا 20:30 دقيقه آماده ارائه محصوالت مختلف 

لوازم خانگى و فرش به عالقه مندان است.

عيدى كارگران را به آخر سال موكول نكنيد!

 رئيــس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران از كارفرمايانى كه 
نقدينگى و قدرت مالى دارند خواســت عيــدى و پاداش كارگران را 

براى حفظ قدرت خريد آنها بهمن ماه پرداخت كنند.
ناصر چمنى اظهار كرد: بهمن ماه با توجه به مناســبت هاى خجســته  
پيش رو، بهترين زمان پرداخت عيدى و پاداش كارگران و بازنشستگان 

است و موجب دلگرمى و حفظ قدرت خريد كارگران مى شود.
وى موكول نشــدن عيدى و پــاداش كارگران به پايان ســال را كار 
خداپســندانه اى دانست و به ايســنا گفت: كارگران با گرفتن به موقع 
عيدى دغدغه تامين مايحتاج مورد نياز خود در شلوغى پايان سال را 
نخواهند داشــت و از هجمه و ازدحام يكباره در هفته آخر ســال هم 

جلوگيرى خواهد شد.
رئيــس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران افزود: وقتى عيدى به 
آخر ســال موكول مى شود ارزش خود را از دست مى دهد و كارگران 
را در تامين اقالم اساســى مورد نياز دچار مشكل مى كند. اگر عيدى 
كارگران زودتر پرداخت شــود فرصت خريــد مايحتاج خود را پيدا 
مى كنند و مجبور نمى شوند اجناس بى كفيت و بنجول را با چند برابر 

قيمت بازار خريدارى كنند.
وى درباره رقم عيدى امســال كارگران نيز گفت: مبناى تعيين عيدى 
پايان ســال همه كارگران مشــمول قانون كار، حداقــل 2 و حداكثر 
3 برابر مصوبه دستمزد شوراى عالى كار است به شرطى كه از 3 برابر 
حداقل دســتمزد بيشتر نشود و كارفرمايان بايد 2 ماه پايه حقوق را به 
عنــوان حداقل عيدى و 3 ماه پايــه حقوق را به عنوان حداكثر عيدى 
به نيروهاى كار خود بپردازند كه بر اين اســاس كمترين ميزان عيدى 
كارگران 3 ميليون و 32 هزار تومان و بيشترين ميزان عيدى 4 ميليون 

و 548 هزار تومان است.
چمنى تصريح كرد: در حال حاضر بســيارى از خانوارهاى كارگرى 
با مشــكالت معيشتى روبه رو هستند و شايد بيش ازهمه آنها نيازمند 
عيدى پايان سال باشند لذا پرداخت عيدى از سوى كارفرمايان موجب 

مى شود خريد شب عيد را با خيال آسوده تر انجام دهند.
به گزارش ايســنا، وزير كار اخيرا از پرداخت به موقع عيدى و پاداش 
بازنشســتگان و كارگران خبر داد و اعالم كرد تالش مى كنيم عيدى و 

پاداش پايان سال با حقوق بهمن ماه پرداخت شود.

ورق ارز برگشت
 بازار ارز كه روز سه شنبه كاهشى بود، ديروز مقدارى افزايش قيمت 
را تجربه كرد؛ به گونه اى نرخ خريد و فروش ارز در صرافى هاى مجاز 
افزايش داشــت اما نرخ خريد دالر و يورو از ســوى بانك ها كاهش 

يافت.
به گزارش ايســنا، بانك ها ديروز هــر دالر آمريكا را 12 هزار و 700 
تومان مى خريدند كه نســبت به روز سه شنبه كاهش يافت و هر يورو 
را 14 هزار و 160 تومان مى خريدند كه كاهش 230 تومانى را نشــان 

مى داد.
بر همين اساس، صرافى هاى مجاز بانك مركزى ديروز هر دالر آمريكا 
را 13 هزار تومان مى خريدند و 13 هزار و 100 تومان مى فروختند كه 

نسبت به روز سه شنبه 100 تومان افزايش يافت.
همچنين اين صرافى ها هر اســكناس يورو را 14 هزار و 600 تومان 
مى خريدند و 14 هزار و 700 تومان عرضه مى كردند كه نرخ اين ارز 

هم نسبت به روز پيش 100 تومان افزايش را تجربه كرد.
همچنين بانك ها تا ســقف 1000 يورو به مســافران كشورهاى غير 
همســايه ارز مســافرتى ارايه مى كنند كه قيمت ايــن ارز نيز در روز 
گذشته با احتســاب كارمزد بانك مركزى و بانك ها، حدود 14 هزار 

و 900 تومان بود.
 روند صعودى طال از سرگرفته شد

قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانى تحت تأثير ترديد 
سرمايه گذاران پيرامون كارآمدى فاز اول توافق تجارى آمريكا و چين، 

افزايش پيدا كرد.
ــكا، يــك روز سه شــنبه  ــه دارى آمري ــر خزان ــن، وزي اســتيون منوچي
ــا  ــان واشــنگتن و پكــن، اعــالم كــرد ت از امضــاى ســند توافــق مي
زمــان تكميــل فــاز دوم توافــق تجــارى، آمريــكا تعرفه هــاى واردات 
ــا در صــورت  ــرد و تنه ــى را حفــظ خواهــد ك روى كاالهــاى چين
پيشــرفت ســريع دو كشــور بــراى انعقــاد فــاز دوم توافــق تجــارى، 
ــن اســت كاهــش  ــكا ممك ــور آمري ــس جمه ــپ، رئي ــد ترام دونال

ــرد. ــر بگي ــا را در نظ ــتر تعرفه ه بيش
حفظ تعرفه ها ممكن اســت مزاياى اقتصــادى فاز اول توافق تجارى 
را براى چين كاهش دهد زيرا دسترســى اين كشــور به دومين بازار 

تجارى اش را محدود مى كند.
ــهايى  ــركت ING، گزارش ــر ش ــون، تحليلگ ــه وارن پاترس ــه گفت ب
ــى  ــاى فعل ــر تعرفه ه ــدم تغيي ــته در خصــوص ع ــه شــب گذش ك
آمريــكا روى واردات كاالهــاى چينــى حداقــل تــا پــس از انتخابــات 
ايــن كشــور منتشــر شــد، بازارهــا را اندكــى متالطــم كــرد و ايــن 

موضــوع از قيمــت طــال پشــتيبانى كــرد.

دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان همدان: 

«ماينر» كاالي قاچاق نيستند
■ رئيس سازمان صمت: مجوز استخراج بيت كوين را در 2 مرحله مي دهيم 

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان:

نمايشگاه اختصاصى ايران در سليمانيه برپا است

بورس حبابى است 
يا واقعى؟

 بازار ســرمايه كه از ابتداى امســال ركورد 
رشد 100 درصدى را شكســته، اكنون هم بر 
مدار صعود حركــت مى كند و طبق گفته يك 
كارشــناس ارشد بازار سرمايه، قيمت ها حبابى 
نيســت و اين رونــد ادامه خواهد داشــت و 
شــاخص كل تا انتهاى بهار سال آينده به 470

هزار واحد هم مى رسد.
به گزارش ايســنا، در 21 روز كارى آذر امســال 
ارزش معامــالت در بازار بورس در مقايســه با 
آبان 1398 معــادل 76 درصد افزايش يافت و از 
246 هزار و 146 ميليارد ريال به 432 هزار و 151

ميليارد ريال رسيد. همچنين حجم سهام معامله 
شــده از 510 هزار و 72 ميليون سهم به 822 و 

15ميليون سهم رسيد كه معادل 61 درصد افزايش 
يافت.از ابتداى امسال تا پايان آذر حجم و ارزش 
معامالت بازار سهام (اول و دوم) به ترتيب برابر 
با 713 و 284 ميليون ســهم و دو ميليون و 449
هزار و 610 ميليارد ريال بوده است. در آذر امسال 
دفعات معامالت بازار سهام برابر با 71 درصد بوده 
در مقايسه با آبان ماه افزايش يافت و از پنج ميليون 
و 936 هزار و 250 هزار دفعه به 10 ميليون و 153

هزار و 111 هزار دفعه رسيد.
 افزايش 16 درصدى در يك ماه

شاخص بورس در پايان آذر در مقايسه با آبان به 
ميزان 49 هزار واحد برابر با 16 درصد افزايش 
يافت و از 304 هزار و 997 واحد به 354 هزار 
و 997 واحد رســيد. ارزش بازار در پايان آذر 
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به ميزان شش 
ميليون و 991 هزار و 239  ميليارد ريال برابر با 

118 درصد افزايش يافت و از 5 ميليون و 924
هــزار و 348 ميليارد ريال به 12 ميليون و 915

هزار و 587 ميليارد ريال رسيد.
درصد گردش معامالت از ابتداى ســال تا آذر 
1398 به رقم 25 رســيد كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال قبل 19 درصد افزايش داشته است. 
همچنين ميزان بازده كل بورس از ابتداى سال 
تاكنون 93 درصد بوده اســت. نسبت قيمت به 

درآمد 12 ماه گذشته نيز به رقم 7.53 رسيد.
 تأثير تحوالت بر شاخص بورس

بورس همچنــان بر مدار صعــود در حركت 
بود كه تحوالت سياســى هفته هاى اخير باعث 
ريزش اين بازار شــد؛ به طوريكه شاخص به 
رقم حدود 358 هزار هم رسيد. البته اين ريزش 
دوام چندانى نداشت و با تدابير سازمان بورس 
و اوراق بهادار از جمله كاهش دامنه نوســان از 

پنــج به دو درصد مجددا و تقريبا بعد از حدود 
يك هفته دوباره روند صعودى به خود گرفت؛ 
به طورى كه شاخص كل بورس از ابتداى هفته 
جارى مجددا صعودى شــد و روز سه شنبه با 
3874 واحد رشد، روى 395 هزار و 912 واحد 

ايستاد.
 بورس تا پايان سال به 420 هزار 

واحد مى رسد
در اين زمينه كارشــناس ارشد بازار سرمايه با 
تأكيد بر اينكه شاخص كل بازار سرمايه عمدتا 
از سهم هاى بزرگ نشأت مى گيرد، اظهار كرد: 
البته بايد توجه داشت كه سهم هاى كوچك هم 
به اندازه خودشــان وزن دارند. از سوى ديگر 
در كليت بازار ســهم هاى بزرگ عمدتا از دالر 
و تا حدودى هم از فلزات جهانى و نفت تأثير 

مى گيرند.
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وزير ورزش: 
هيچ گرايشى رنگى در فوتبال ايران ندارم

 هيچ گرايشى رنگى در فوتبال ايران ندارم و هر دو تيم پرسپوليس 
و استقالل به دليل هوادارانشان براى من مهم هستند. 

وزير ورزش و جوانان تصريح كرد : پرســپوليس و اســتقالل، بنيان 
فوتبال كشور محسوب مى شوند و وقتى كه حال فوتبال در باشگاه ها 
بويژه اين 2 باشگاه خوب هســت، حال فوتبال تيم ملى ما نيزخوب 

هست.
مســعود سلطانى فر افزود:  مسووليت و ايده و گرايشم كمك به هر 2
تيم است كه اين حمايت ها ادامه خواهد داشت زيرا كمك و حمايت 
از اســتقالل و پرسپوليس كمك به فوتبال ملى براى افتخارآفرينى در 

سطح فوتبال آسيا است.
وى گفت: ســرخآبى ها بيشــترين هواداران را در كشور دارند و مهم 
است كه مسائل و مشكالت اين 2 تيم را بتوانيم به گونه اى رفع كنيم 
كه هميشه در وضعيت خوبى قرار داشته باشند و ديدارهاى خوبى به 

نمايش بگذارند.  

الكويت حريف استقالل در پلى آف 
 تيم فوتبال الكويت كويت حريف استقالل ايران در پلى آف ليگ 

قهرمانان آسيا شد. 
در ادامــه ديدارهاى انتخابى ليگ قهرمانان آســيا يك ديدار در منطقه 
غرب آســيا برگزار شــد كه در آن تيم الكويت كويت با برترى 2 بر 
يك برابر الفيصلى اردن به مرحله بعد صعود كرد و حريف اســتقالل 

ايران شد.

مصدوميت قدوس بعد از محروميت
 «ســامان قدوس» كه هنوز جوهر امضــاى پايان محروميت چهار 
ماهه اش تمام نشده و عرق نخستين حضور وى در لوشامپيونه پس از 
اين محروميتش خشك نشده، با مصدوميت از ناحيه ران پا مواجه شد.

قدوس در نخستين حضور خود در تركيب آميان بعد از محروميت در 
ديــدار مقابل رن در جام حذفى به ميدان رفت و چند روز بعد نيز در 
لوشــامپيونه به بازى گرفته شد كه البته با وجود تاثيرگذارى در هر 2

ديدار، آميان اين ديدارها را واگذار كرد.

تثبيت جايگاه مرتضى تبريزى در استقالل  

 مهاجم  اســتقالل با بازى در نيمه دوم بازى با اميدهاى باشــگاه 
در تركيب اســتقالل بازى كرد تا مشخص شود ماندن او در اين تيم 

قطعى شده است.
مرتضى تبريزى بازيكن همدانى استقالل تهران است كه قصد داشت 
در نقل و انتقاالت نيم فصل از اســتقالل جدا شود وبه تيم سابق خود 
ذوب آهن برگردد، در نهايت باشــگاه با جدايى او مخالفت كرد ودر 

استقالل ماند.
مرتضى تبريزى بعــد از ناكامى در دريافت رضايت نامه در نيمه دوم 
بازى دوســتانه براى اســتقالل به ميدان رفت تا مشخص شود ماندن 
او در جمع آبى پوشــان قطعى شده است.تبريزى در اين بازى دو بار 

موفق به گلزنى شد.
مهاجم اســتقالل در نيم فصل دوم كار ســختى براى قرار گرفتن در 
تركيب اســتقالل دارد و بايد با ارسالن مطهرى، مهدى قائدى و شيخ 

دياباته براى قرار گرفتن در تركيب اصلى رقابت كند.

سرآسيايى سرمربى شهرخودرو شد 
 بازيكن ســابق تيم هاى پيكان، پيام و ابومسلم پس از پست هاى 
مختلفى كه در شــهرخودرو داشت به عنوان سرمربى جانشين يحيى 

گلمحمدى در شهر خودرو شد. 
شــايد شنيدن نام سرآســيايى براى گرفتن پست سرمربيگرى باشگاه 
كمى عجيب به نظر مى رسيد اما در نهايت با معارفه رسمى باشگاه اين 
اتفاق افتاد و سرآسيايى كه يكى از سه نامزد نهايى براى تحويل گرفتن 

پست سرمربيگرى بود تبديل به گزينه نهايى شود .

معاوضه بازيكن ذوب وشهر خودرو
 طبق توافق ميان باشــگاه ذوب آهن و شــهر خــودرو محمدرضا 

خلعتبرى با فرشاد محمدى مهر معاوضه شده است.
پس از برگزارى جلســه بين مديران اين دو باشگاه قرار بر اين 
شــد كه محمدرضا خلعتبرى با فرشــاد محمــدى مهر معاوضه 
شــود و به همين دليل توافق صورت گرفته است. خلعتبرى نيم 
فصل دوم ليگ هجدهم بــا جدايى از پديده به ذوب آهن آمد. 
مســئله اى كه اعتراض شــديد هواداران مشــهدى را به همراه 
داشــت. اين بازيكن در همان بازى اول در ذوب آهن مصدوم 
شــد و حاال با پشت ســر گذاشــتن دوران نقاهت بار ديگر به 

است. بازگشته  مشهد 
فرشاد محمدى مهر نيز توانايى بازى در دفاع راست را دارد و به عنوان 

جانشين ميالد فخرالدينى به اصفهان آمده است.

حذف 34 سهميه ورزش ايران از پارالمپيك
 كميته ملى پارالمپيك از مجموع ســهميه هاى به دست آمده براى 
بازى هاى پارالمپيك 2020، دارندگان 34 سهميه تيمى و انفرادى را از 

فهرست ورزشكاران اعزامى به توكيو كنار گذاشت. 
كسب 73 سهميه نتيجه حضور ورزشــكاران جانباز و معلول و نابينا 
و كم بيناى ايران در ميادين انتخابى براى شــانزدهمين دوره بازى هاى 

پارالمپيك تا به امروز است.
كســب ســهميه پارالمپيك اگرچه در ميادين مورد تأييد كميته بين 
المللى پارالمپيك انجام مى شــود اما كســب آن توسط ورزشكاران 
ايــران مــالك قطعى براى اعزام آنهــا به توكيو نخواهــد بود. اين 
موضوعى است كه مسئوالن كميته ملى پارالمپيك بارها به آن اشاره 
و تاكيد داشته اند كه در اعزام كاروان به توكيو سياست كيفى گرايى 

را دنبال مى كنند.
بر همين اساس كميته ملى پارالمپيك در فاصله 8 ماه مانده به برگزارى 
بازى هاى پارالمپيك توكيو، حدود نيمى از ســهميه هاى به دست آمده 

براى اين بازى ها را از تركيب اعزامى كنار گذاشته است.

كوالكوويچ تا پايان المپيك 2020 ماندنى شد
 ايگور كوالكوويچ ســر مربى تيم ملى واليبال كشــورمان تا پايان 

المپيك 2020 توكيو ماندنى شد.
محمدرضا داورزنى پس از ورود تيم ملى به تهران، درباره احتمال قطع 
همكارى فدراســيون واليبال و «ايگور كوالكوويچ» گفت: كوالكوويچ 
تا المپيك با ايران قرارداد دارد. اگر قرار باشــد تصميمى گرفته شود به 
بعد از المپيك موكول مى شود وكوالكوويچ تا بعد از المپيك همراه تيم 

ملى ايران خواهد بود.

فوتبال ايران از صعود باز ماند
 رقابتهاى انتخابى المپيك 2020 توكيو و قهرمانى آسيا با حذف تيم 

ملى اميد ايران دنبال شد.
ــك را  ــى المپي ــازى خــود در انتخاب ــومين ب ــران در س ــى اي ــم مل تي
مقابــل چيــن برگــزار كــرد و علــى رغــم پيــروزى خفيــف يــك بــر 
صفــر مقابــل چيــن بــا تفاضــل گل كمتــر از صعــود بــه مرحلــه بعــد 
بــاز مانــد و تيــم هــاى كــره جنوبــى ازبكســتان بــه مرحلــه حذفــى 

صعــود كردنــد .
حسرت دورى تيم ملى ايران از المپيك به نيم قرن رسيد و48 ساله شد
آخريــن حضور ايران در المپيك مربوط  1976 المپيك مونترال كانادا 

مى شود

1

2

3

4

پيشخوان
سرپرست باشگاه پاس:

 با اين اوضاع انتظار صعود نبايد داشت
 بــا وضعيــت نامطلــوب فعلــى تيــم پــاس نبايــد انتظــار صعــود 

داشــته باشــيم.
ــه  ــن مطلــب ب ــا اعــالم اي ــاس ب ــى باشــگاه پ سرپرســت مديرعامل
ــه لحــاظ حمايتــى مناســب  ــم ب ــا گفــت: اوضــاع تي ــگار م ــر ن خب
نيســت بــه طوريكــه اكنــون راى تاميــن مايحتــاج اوليــه تيــم هــم بــه 
ــراى  ــگار عــده اى در همــدان تمايلــى ب مشــكل برخــورده ايــم. ان

تــداوم حيــات تيــم پــاس ندارنــد و مــدام ســنگ انــدازى مــى كننــد.
ــه  ــم ب ــذاى تي ــن غ ــراى تامي ــى ب ــزود: حت ــرى اف ــد مظه محم
ــر  ــال حاض ــأت فوتب ــل هي ــى از عوام ــم و يك ــكل برخوردي مش
ــى  ــه م ــم را تهي ــذاى تي ــه غ ــتورانى ك ــى رس ــه پرداخــت بده ب

ــت. ــد، نيس كن
وى گفــت: البتــه مديــركل ورزش و جوانــان اســتان پيگيــرى هــاى 
الزم را بــراى حــل مشــكالت تيــم انجــام مــى دهــد و تاكنــون نيــز 
حمايــت هــاى خوبــى داشــته اســت منتهــى فقــط يــك فــرد نمــى 

توانــد گــره از مســايل تيــم بــاز كنــد.

ــادآور شــد: انتظــار داريــم  سرپرســت مديرعاملــى باشــگاه پــاس ي
ــود  ــزم اســتان صع ــر ع ــه اگ ــد ك ــالم كنن ــه صراحــت اع ــان ب آقاي
ــابقات  ــا در مس ــد بق ــم و در ح ــن كني ــف را روش ــت، تكلي نيس

ــود. ــالش ش ت
مظهــرى افــزود: در تعطيــالت نيــم فصــل نيــز بــه دليــل محروميــت 
ــدارى  ــر را خري ــاى مدنظ ــه ه ــتيم گزين ــن نتوانس از جــذب بازيك
كنيــم و اكنــون نيــز بــا كمبــود بازيكــن مواجــه هســتيم. چنــد مهــره 
كليــدى تيــم بــا مصدوميــت روبــه رو هســتند و ادامــه ايــن رونــد 

بــه صــالح پــاس نيســت.

آژير قرمز
درپاس زده شد!

 با مصدوميت چند بازيكن و امتناع 
برخــى به دليل پرداخت نشــدن طلب 
مالى، آژير قرمــز در تيم پاس علنا زده 

شد.
پــس از اينكه شــائبه هايــى مبنى بر 
حضور  براى  بازيكــن  چند  خوددارى 
در مســابقات به دليــل خلف وعده در 
پرداخت طلب هايشان شنيده شد، امروز 

حال ناخوش پاس علنى شد.
ممنوعيــت پــاس از جــذب بازيكنان 
جديد از يكســو، مصدوميت بازيكنانى 
كليــدى نظير رضا ايار از ســوى ديگر 
و از همــه بدتر ممانعت بازيكنانى نظير 
على عزيزى و مهدى نصيرى از حضور 
در مســابقات به دليل پرداخت نشــدن 
مطالبات مالى ، پاس را در وضعيت قرمز 

قرار داد.
به زودى صداى خفته پاسى ها به فرياد 

تبديل خواهد شد...

قضاوت قپانورى 
در ليگ 2

هفته پانزدهم ليگ دسته دوم باشگاه هاى 
كشور هفته آينده دنبال مى شود وداوران 
همدانى در يكى از اين بازى ها قضاوت 

خواهند كرد.
روز دوشــنبه 30 دى ماه در ورزشگاه 
سردار جنگل تيم شهردارى فومن ميزبان 
خيبر خرم آباد است.بنا بر اعالم دپارتمان 
داورى استان قضاوت اين بازى به عهده 

داوران استان همدان است.
اين ديدار را حجــت ا... قپانورى داور 
نهاوندى اســتان سوت مى زند و بهروز 
عالمى و محســن دوســتان نيز وى را 
كمــك خواهند كــرد. همچنين محمد 

مولوى در اين بازى داور چهارم است.

قضاوت پيام حيدرى 
در ليگ يك كشور

 از رقابت هاى ليگ دســته نخست 
كشور يكشنبه 29 دى ماه يك بازى در 
اروميه برگزار مى شــود كه پيام حيدرى 
داور بين المللى استان اين ديدار را سوت 
مى زند.همچنين اميد جمشيدى به عنوان 
داور چهــارم در اين بــازى حيدرى را 

همراهى مى كند.

قضاوت داوران استان 
در ليگ نوجوانان كشور

نوجوانان  مســابقات  نهايى  مرحله   
ايــران بــه ميزبانى خوزســتان برگزار 

مى شود.
اين رقابت ها از 3 تا 9 بهمن در شــهر 
اهواز  انجام مى شــود و3 داور نهاوندى 

در اين رقابت ها قضاوت مى كنند.
بنا بر اعــالم دپارتمان داورى اســتان 
فدراســيون فوتبال از ايمــان چگينى، 
رسول صالحى و مسعود اميرى دعوت 

كرده تا در اين مسابقات قضاوت كنند.

 خروجى نشست بررسى عملكرد كشتى 
همدان در جام بين المللى جهان پهلوان تختى 
نشــان از نارضايتى ها و برآورده نشدن انتظار 

صاحب نظران و كارشناسان داشت. 
چهلمين دوره رقابت هاى بين المللى كشــتى 
آزاد جام تختــى در حالى هفته گذشــته به 
ميزبانى شــهر كرمانشاه برگزار شد كه گوش 
شكسته هاى همدان دور از انتظار ظاهر شدند.

در اين رقابت ها استان همدان حضور پررنگى 
داشــت و با 6 كشتى گير در پنج وزن، در اين 

جام شركت داشت.
يوســف كامرانى در وزن 70 كيلوگرم، جمال 
خدابنده لو در وزن 74 كيلوگرم، عباس يزدانى 
در وزن 79 كيلوگــرم، مهدى حاجيلوييان و 
حميدرضا على بخشــى در وزن 86 كيلوگرم 
و دانيال شريعتى در وزن 97 كيلوگرم تركيب 
تيم همــدان در اين مســابقات را تشــكيل 
دادند؛ هر چند جاى خالى مســعود كمروند 
ســتاره كشــتى نهاوند در جام تختى به دليل 

مصدوميت به خوبى نمايان بود.
با اين حال سهم همدان در تصاحب مدال هاى 
ايــن جام ناچيــز و كم رنــگ و در مجموع 
حاصل آزادكاران اســتان كسب 2 مدال برنز 
حميدرضــا على بخشــى در 86 كيلوگرم و 
دانيال شــريعتى نيــا در 97 كيلوگرم و نيز 2
عنوان پنجمى توسط جمال خدابنده لو در 74
كيلوگرم و عباس يزدانى در 79 كيلوگرم بود.

 رئيس هيآت كشتى استان: 
نتايج كشتى كمتر از انتظار بود

رئيس هيأت كشتى استان از نتايج كسب شده 
در جام بين المللى تختى ابراز نارضايتى كرد 
و اظهار داشت: انتظارم از كشتى گيران استان 
بيش از اين بود، از نتياج به دست آمده در جام 

تختى راضى نيستم.
حميدرضــا يارى اضافه كرد: در بين كشــتى 
گيران حاضر در اين مسابقات حميدرضا على 
بخشــى فراتر از انتظار ظاهر شد اما در اوزان 

ديگر پيشرفتى را شاهد نبوديم.
وى اساس كشتى اســتان را تصاحب دوبنده 
تيم ملى دانست و گفت: كشتى گيران و مربيان 
بايد براى نتيجه گيرى بهتر، كشتى را اولويت 
امور روزمره خود قرار دهند و به كمتر از مدال 

المپيك راضى نشوند.
يارى با اشاره به اينكه از اين پس براى كسب 

مدال هاى كشــورى خوشــحال نمى شويم، 
گفت: همــه مربيان و قهرمانان كشــتى بايد 
براى رسيدن به دوبنده تيم ملى تالش كنند و 

هدفگذارى ما در تحقق اين مهم است.
رئيس هيأت كشــتى اســتان يادآور شد: در 
رســيدن به مدال هاى جهانى و المپيك بهانه 
تراشــى را بايد كنار گذاشت و كشتى گيران 

موفق را مورد حمايت جدى قرار مى دهيم.
وى كمبــود حريف تمرينــى را دغدغه اصلى 
كشتى استان دانست و گفت: اين خالء موجود 
در نتايج كسب شده در جام تختى بى تاثير نبود.

يارى اظهار داشت: مربيان بايد فقط به كسب 
مــدال هاى جهانى و المپيــك تمركز كنند و 
عنوان هاى كسب شــده فعلى بسان آب در 

هاون كوبيدن است.
وى بــا تاكيد بر اينكه وقت گــذارى مربيان 
سازنده در ورزش با ارزش است، گفت: آنها 
نبايد به كمتر از مدال المپيك راضى شــوند 
و جامعه كشتى اســتان تا زمانيكه ملى پوش 

نداشته باشد، كارى از پيش نمى برد.
 رئيس هيأت كشتى استان از مربيان خواست 
به پرورش اســتعدادهايى بپرداند كه كشتى را 
اولويــت خود قرار مى دهند وگرنه با بهترين 
مربى جهان و امكانات، كشــتى گير به خوبى 

پرورش نخواهد يافت.
 جوكار:

شيوه تمرين مربيان بايد تغيير كند
نايب رئيس هيآت كشــتى استان  نيز گفت: 
آزادكاران همدانــى انتظارهــا را در جام بين 

المللى تختى برآورده نكردند.
مسعود مصطفى جوكار با بيان اينكه عملكرد 
كشــتى گيران همدانى در جام تختى ضعيف 
بود، گفت: بايد شيوه اردوهاى تمرينى و نوع 
برنامه مربيان و كشتى گيران مستعد تغيير كند.
وى با تاكيد بر لزوم صرف زمان هرچه بيشتر 
براى تمرين و آماده سازى در كشتى بيان كرد: 
قهرمانان حرفه اى كشــتى براى كسب نتايج 
درخشان زندگى خود را وقف كشتى مى كنند 

و به نتيجه مى رسند.
مربى تيم ملى كشــورمان اضافه كرد: نظم و 
انضباط نيز حرف اول را در موفقيت مى زند 
و كشــتى از اين حيث مســتثنى نيســت؛ 
بنابراين نبايد به كشتى گيران بى نظم اجازه 

فعاليت داد.

 بختيارى: 
نياز به نبردهاى بزرگ داريم

مربى سازنده و پيشكسوت كشتى همدان نيز 
با اشاره به عملكرد كشــتى گيران اين استان 
در جام تختى گفت: معتقدم براى ارتقا سطح 
كيفى كشتى گيران استان بايد نبردهاى بزرگ 

را مهيا سازيم.
حسين بختيارى افزود: اگر مى خواهيم كشتى 
گيران همدانى در ميادين مهم نظير جام هاى 
بين المللى تا رسيدن به دوبنده تيم ملى توفيق 
داشته باشند، بايد شرايط برگزارى تورنمنت 
ها و اردوهاى مشــترك با تيم هاى مطرحى 

نظير مازندران و تهران را فراهم كنيم.
وى اضافه كرد: همچنين نياز اســت تا مربيان 
سازنده و پرتالش استان در دوره هاى دانش 
افزايى شــركت كند تا بتوانند با علم روز دنيا 

آشنا شوند.
بختيارى در خصوص عملكرد دانيال شريعتى 
نيا گفت: اين كشتى گير استان با مصدوميت 
در جام تختى حضور يافت و همين مساله او 

را بازنده ميدان كرد.
اين مربى كشــتى همدان خاطرنشــان كرد: 
مهدى حاجيلوئيان نيز هنوز جوان اســت و 
براى درخشش در مســابقات آينده فرصت 

دارد كه بايد قدر اين روزها را بداند.
وى عملكرد كشــتى گيران استان در وزن 86

كيلوگرم را طبيعى دانســت و گفت: در وزنى 
كه قهرمان المپيك از كشورمان حضور دارد، 
طبيعى است كه شــرايط را براى ساير كشتى 

گيران استان سخت مى كند.
 كوكبى: شرايط دانيال را درك كنيم

سرپرســت تيم منتخب كشــتى استان در 
جام بين المللى تختى گفت: كســب مدال 
برنز توســط دانيال شــريعتى در شرايطى 
به دســت آمده كه اين كشــتى گير عالوه 
بــر مصدوميت با وضعيــت خاص گام به 

گذاشت. مسابقات 
حامد كوكبى افزود: شريعتى نيا امسال به دليل 
حضور در مسابقات نيروهاى مسلح تنها 30

درصد در اختيار هيــأت بود و نبايد در همه 
مسابقات شركت مى كرد.

وى اضافــه كرد: معتقدم همه كشــتى گيران 
تالش خــود را انجام دادند و توان كشــتى 

همدان در شرايط فعلى در همين حد است.

8 هيأت  استان در انتظار انتخابات
 8 هيأت  ورزشى استان همدان هم اينك با سرپرست اداره مى شوند 
و در انتظار برگزارى مجمع انتخاباتى براى مشخص شدن رئيس جديد 

تا پايان سال جارى هستند. 
رشــته هاى بدمينتون، بوكس، ورزش جانبازان، اســكيت، اسكواش، 
كبدى، هاكى و دوچرخه ســوارى هيأت هايى هستند كه فراخوان آنها 

براى نام نويسى متقاضيان انجام شده است.
از ابتداى امســال تاكنون 11 مجمع انتخاباتى در استان انجام شده كه 
شامل كشتى، رزمى، تكواندو، بدنسازى، ورزش هاى كارگرى، كونگ 
فو، تيراندازى با كمان، هندبال، شطرنج، بولينگ و بيليارد، موتورسوارى 

و اتومبيلرانى است.
مدير روابط عمومى اداره ورزش و جوانان همدان با اعالم اين مطلب 
به ايرنا اظهار داشت: براساس قانون بازنشسته ها نمى توانند در مجمع 
انتخاباتى رياست هيأت هاى ورزشى شــركت كنند و به همين دليل 
برخى افراد با ســابقه پس از چندين ســال از رياست هيأت ها كنار 

رفتند.
حمدا... چاروســايى گفت: داشتن مدرك كارشناسى به باال، سن باالى 
25 و كمتر از 60 ســال از مهمترين شرايط نام در انتخابات هيأت هاى 

ورزشى استان است.
وى يادآور شــد: در حال حاضر 48 هيأت ورزشــى در سطح استان 
و بيش از 450 هيأت ورزشــى در ســطح شهرستان هاى استان همدان 

فعاليت دارند.
چاروســايى افزود: افرادى كه صالحيت حضــور در مجامع انتخاباتى 
هيأت هاى ورزشــى را دارا باشند، مى توانند براى ثبت نام به اداره كل 

ورزش و جوانان استان همدان مراجعه كنند.

تيراندازى استان از 
بخت هاى صعود 
به ليگ برتركشور 
 در فصــل جارى رقابت هاى ليگ دســته اول 
تيراندازى كشــور، هيأت اســتان از شانس بااليى 

براى صعود به ليگ برتر برخوردار است.
دبير هيآت تيراندازى اســتان با اعالم اين مطلب 
افــزود: در هر دو بخش آقايان و بانوان و در مواد 
تفنــگ و تپانچه تيم هاى همــدان با تركيبى كامال 
بومى در مسابقات شــركت كرده اند و بسيارى از 

تيراندازان ما زير 20 سال هستند. 
حســين كرمى عنوان كرد: على رغــم اين كه به 
لحاظ تعداد تيم هاى شــركت كننده ليگ امســال 
ركورد زده است و ساير تيم ها تيراندازان مطرحى 
را با قراردادها ى باال جذب كردند، تيم هاى همدان 

بــا عملكردى خوب از بخت هاى اصلى صعود به 
ليگ برتر محسوب مى شوند. 

وى با بيان اين كه 4 هفته از رقابت هاى ليگ دسته 
اول آقايان سپرى شــده است گفت: در مسابقات 
تپانچــه 13 تيم و در مســابقات تفنــگ 6 تيم به 
رقابــت مى پردازند.كه در تپانچه آقايان تيم هيأت 
استان همه رقيبان خود را شكست داده و در صدر 
جدول مســابقات قرار دارد.همچنين در تفنگ نيز 

تيم همدان در رتبه پنجم جدولقرار دارد.
ــرد:  ــح ك ــتان تصري ــدازى اس ــآت تيران ــر هي دبي
ــنگين  ــاى س ــل هزينه ه ــه دلي ــگ ب ــاده تفن در م
ــر و ســاير ادوات،  ــه، تي ــاس، ســه پاي ســالح، لب
كــه  هســتند  موفــق  تيم هايــى  و  تيرانــدازان 
شــرايط مالــى بهتــرى دارنــد و تعــدادى از 
تيرانــدازان خــوب مــاده تفنــگ اســتان بــه دليــل 
هزينه هــاى ســنگين ايــن مــاده بــه تپانچــه روى 
ــا تركيبــى جديــد و جــوان در  ــا ب ــد و م آورده ان
ــل  ــه دلي ــى ب ــم و حت ــور داري ــابقات حض مس

تيم هــاى  مــاده  ايــن  ســنگين  هزينه هــاى 
ــاده تپانچــه در ليــگ  ــه م ــز نســبت ب كمتــرى ني

ــد.  ــور دارن حض
كرمى با بيــان اين كه در تپانچــه و تفنگ بانوان 
نيــز تيم هيآت همدان در بيــن 4 تيم برتر جدول 
مسابقات حضور دارند گفت: ليگ بانوان تعطيالت 
نيم فصل خود را سپرى مى كند و 2 هفته ديگر نيم 

فصل دوم مسابقات آغاز مى شود. 
وى بــا بيان اينكه در بخش بانــوان نيز تيراندازان 
ما جوان و اســتعدادهاى تازه كشف شده هستند 
تاكيد كــرد: على رغم جوانى و تجربه كم حضور 
در مســابقات رســمى، دختران تيرانداز همدانى 

عملكرد بسيار خوبى داشتند. 
دبيــر هيــآت تيرانــدازى اســتان بــا اشــاره بــه اين 
كــه هنــوز فدراســيون تيرانــدازى در ايــن فصــل 
بــه صــورت رســمى اعــالم نكــرده اســت چنــد 
تيــم از ليــگ دســته اول بــه ليــگ برتــر صعــود 
مى كننــد عنــوان كــرد: اگــر روال ســال هاى 

ــاده  ــر م ــر ه ــم برت ــرار باشــد دو تي گذشــته برق
بــه ليــگ برتــر صعــود خواهنــد كــرد، امــا گفتــه 
ــال 3 ــا امس ــتقبال تيم ه ــل اس ــه دلي ــود ب مى ش

تيــم برتــر بــه ليــگ برتــر صعــود كننــد. 
كرمــى افزود: على رغم اين كــه تركيب تيم هاى 
همدان در اين مســابقات كامال بومى اســت و از 
تيراندازان ديگر اســتان ها در تركيب تيم استفاده 
نشده و همچنين بيشــتر تركيب تيم زير 20 سال 
اســت، اماتيم هاى هيــآت تيرانــدازى همدان از 
بخت هاى اصلــى صعود به ليگ برتر به شــمار 

مى روند. 
وى با اشــاره به اين كه تيم هيأت همدان تنها تيم 
مسابقات است كه هزينه آن را هيآت برعهده دارد 
تاكيد كرد: ساير تيم هاى شركت كننده حامى مالى 
قدرتمندى دارنــد و هزينه هاى تيم را حامى مالى 

پرداخت مى كند. 
كرمى با اشــاره به اين كه بخــش خصوصى در 
اســتان همــدان تمايلى براى ســرمايه گذارى در 

ورزش ندارد تصريح كرد: رئيس هيآت استان در 
اقدامى شايســته، به منظور حفظ روند رو به رشد 
تيراندازى استان پذيرفت هيأت هزينه هاى تيم هاى 
همــدان را برعهده بگيرد تا تيراندازان همدانى در 

اين ميدان مهم آبديده شوند. 
دبير هيأت تيراندازى اســتان همدان تصريح كرد: 
هميــن اقدام محمودى باعث شــد تــا چهره هاى 
جوانان و كم تجربه، توانايى هاى خود را به نمايش 
بگذارند وتير اندازانى چون على آذر پير در بخش 
آقايــان و  مرادى، اميرخانــى، عزيزى، زبرجديان، 
خاور ميرزايى و دشــتيان در بخش بانوان از جمله 
تيراندازان جوان ما هســتند كه على رغم جوانى و 
تجربه ، در مسابقات بسيار درخشان ظاهر شدند و 
در فينال انفرادى مسابقات نيز صاحب عنوان شدند. 
كرمــى خاطرنشــان كــرد: عملكرد خــوب اين 
تبراندازان جوان از شايســتگى مربيان اســتان و 
نيز برنامه محور بودن هيآت همدان در شناســايى 

استعدادها حكايت مى كند.

كشتى همدان در جام تختى 
انتظارها را برآورده نكرد
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باباطاهر

گوشى جان سختى كه زير شير آب هم 
كار مى كند

 يك شــركت چينى از توليد گوشى جان ســخت تازه اى به نام 
دوگى خبر داده كه در صورت ضربات شــديد و رها شدن زير شير 

آب باز هم به خوبى كار مى كند.
به گزارش مهر ، اين گوشى اندرويدى اس 95 پرو نام دارد و اجزاى 
مستحكم كننده آن به صورت ماژوالر طراحى شده اند و به راحتى از 

آن جدا شده يا به آن اضافه مى شوند.
گوشــى يادشــده را مى توان به مدت 4 ساعت در عمق 3 مترى آب 
نگه داشــت، بدون آنكه مشكل خاصى برايش ايجاد شود. همچنين 
اگر اين گوشــى را هزاران بار از ارتفاع حدوداً دو مترى بر روى يك 
سطح سيمانى بيندازيد، هيچ بخشى از آن نشكسته و آسيب نمى بيند.

فيس بوك در مورد تالش اشخاص ثالث 
براى الگين هشدار مى دهد

 فيس بوك قابليت هــاى امنيتى خود را به روز كرده و از اين پس 
در مورد تالش افراد ثالث براى ورود به حساب كاربرى ديگران پيام 
هشدار ارســال مى كند.به گزارش مهر ، ويژگى جديد فيس بوك به 
افراد در مورد اســتفاده افراد ثالث از اپليكيشن هاى مختلف به منظور 

ورود به حساب كاربرى شخصى هر كاربر هشدار مى دهد.
اين كار نه تنها يك اليه حفاظتى جديد به فيس بوك مى افزايد، بلكه 
كنترل هر فــرد در مورد اطالعاتى كه در مورد او از طريق فيس بوك 
منتقل مى شــود را افزايش مى دهد. فيس بوك اطالع رســانى در اين 
زمينه را از طريق ايميل و نيز با استفاده از اپليكيشن فيس بوك انجام 

مى دهد.

ايران در زمره كشورهاى برتر دنيا
 در توليد پانسمان هاى شبيه پوست

 يك شركت دانش بنيان در كشور توانسته با چندين سال تحقيق و 
پژوهش، ايران را در زمره كشورهاى برتر دنيا در توليد پانسمان هاى 

با ساختار شبيه پوست انسان قرار دهد.
به گزارش معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى، زخم يك 
شــكاف يا شكستگى در پوســت است. پوســت بدن را در مقابل 
ميكروب ها محافظت مى كند. هنگامى كه پوست شكسته شود، حتى 
در عمــل جراحى، ميكروب ها مى توانند به بدن وارد شــده و باعث 
عفونت شــوند. زخم ها اغلب به علت حادثه يا آســيب ديدگى رخ 
مى دهند. يك زخم ممكن است صاف يا زبر باشد. ممكن است زخم 

در نزديكى سطح پوست يا جايى عميق تر ايجاد شده باشد. 

كهن ترين ماده جامد روى زمين كشف شد
 محققان ذراتى از گرد و غبار ستارگان در يك شهاب سنگ كشف 
كرده اند كه قدمت آن بين 5 تا 7 ميليارد سال است و قديمى ترين ماده 

جامد كشف شده روى زمين است.
به گزارش مهر ، دانشــمندان معتقدند غبارى ستاره اى كه حدود 5 تا 
7 ميليارد ســال قبل تشكيل شده و همراه يك شهاب سنگ نيم قرن 
قبل روى زمين سقوط كرده است، قديمى ترين ماده جامد كشف شده 

روى زمين به حساب مى آيد.
ســتارگان زمانى به وجود آمده اند كه گرد و غبار و گاز شــناور در 
فضا با يكديگر برخورد مى كنند و گرماى زيادى به وجود مى آورند. 
ستارگان ميليون ها سال شعله ور هستند و در نهايت مى ميرند و ذرات 

تشكيل دهنده شأن را به فضاى اطراف پرتاب مى كنند.

شكاف امنيتى در ويندوز 10 كشف شد
 ســازمان امنيت ملى آمريكا يك شكاف امنيتى در سيستم عامل 
ويندوز 10 كشــف كرده كه به هكرها اجــازه مى دهد به ارتباطات 

ايمن نفوذ كنند.
به گزارش ايســنا ، اين سازمان به مايكروسافت اطالع داد تا مشكل 

برطرف شود.
درهمين راستا مايكروسافت يك وصله امنيتى رايگان ارائه كرد. اين 
شــركت اعالم كرده تاكنون هيچ شواهدى از دسترسى هكرها به اين 
شــكاف امنيتى رصد نكرده است. به گفته مايكروسافت اين شكاف 
امنيتــى به مهاجمان اجازه مى دهد امضــاى ديجيتالى كه به قطعات 
نرم افزارى وابسته است را جعل كنند و در نتيجه يك كد ناسازگار و 

مخرب به عنوان يك نرم افزار قانونى نشان داده مى شود.

اعالم برنامه ضربتى تبليغات 
اعتماد ساز گردشگرى ايران

 مديركل تبليغات گردشگرى با اعالم تهيه طرحى 
براى مديريت شــرايط پيش آمده كشــور و كاهش 
اثرات آن روى گردشــگرى گفــت: 5 محور اصلى 
براى اعتمادسازى در گردشگرى ايران در نظر گرفته 

شده است.
محمــد ابراهيــم الريجانى مديــركل بازاريابى و 
تبليغــات وزارت گردشــگرى گفــت: تحليل و 
پيش بينى هاى كارشناســى از دامنه تأثيرات منفى 
شــرايط به وجود آمــده بر اقتصاد گردشــگرى 
كشــور و تمهيد براى مقابله با آن، بررســى آمار 
مستند و واقعى از حجم تورها و رزروهاى كنسل 
شده به تفكيك زمان و كشــور مبدا، راهكارها و 
پيشــنهادات براى اجرا در بازه زمانى 3 تا 5 ماهه 
براى مديريت بحران و بازگشــت به شرايط عادى 
و ثبــات، اقدامــات و تدابير مديريتى (سياســى، 
وزارت  توســط  اقتصادى)  فرهنگــى،  اجتماعى، 
گردشــگرى و ســاير وزارت خانه ها و نهادهاى 
ذى نفع متناســب با مديريت شــرايط، زمانبندى، 
تقسيم كار و تعيين نقش براى هريك از ذى نفعان 
تشكل ها) به  خصوصى، انجمن ها؛  دولتى،  (بخش 
منظور پشــتيبانى مادى، معنوى، فنى و مشاوره اى 
در اجراى برنامه تبليغات اعتمادســاز گردشگرى 
ايران از جملــه رئوس برنامه هاى اعتمادســازى 

گردشگرى ايران است.
الريجانــى افزود: پس از كســب اطالعات دقيق از 
ميــزان لغو تورها و اينكه بــراى چه فصلى و از چه 
مبدايى هستند و با تحليل دامنه تأثيرات منفى اتفاقات 
اخير بر اقتصاد گردشگرى و با اخذ نظر فعاالن بخش 
خصوصى، بويژه تور اپراتورها و آژانس هاى ورودى 
كار؛ ضمن مشــورت با مبادى ذيربط مانند وزارت 
خارجه و ساير نهادها، نسبت به تهيه برنامه عملياتى 
كوتاه مدت براى اجرا در بازه زمانى ســه تا پنج ماه 

اقدام مى كنيم.
مديركل بازاريابى و تبليغات وزارت گردشــگرى با 
اشاره به اينكه با شروع تحوالت اخير دفتر بازاريابى 
و تبليغات ضمن رصد روزانه شــرايط، اقدام به تهيه 
اين برنامه كرده و پيش نويس اوليه طرح به ويژه در 
بخش اقدامات و راهكارها حاضر است افزود: منتظر 
آمار و اطالعات دقيق و مستند از ميزان كنسلى تورها 

و رزروها هستيم.
به گزارش مهر ، نمى تــوان برنامه ريزى كرد ضمن 
اينكه بايــد بدانيم دقيقاً چند گروه با چه حجمى در 
چه زمانى و از كدام كشــور لغو شده است و آيا تور 
قطعى پس از صدور ويزا كنســل شده يا رزروهاى 
اوليه لغو شــده اند و يا اينكه تور قطعاً كنسل شده يا 
كارگزار خارجى درخواســت زمان ديگرى را كرده 
است. چراكه هريك از اين رفتارها پيام هايى با خود 
دارد كه مى بايســتى متناسب با آن اقداماتى را برنامه 

ريزى كنيم.
الريجانى با اشــاره به مكاتبه اى كه با تشــكل هاى 
ملى گردشــگرى انجام شــده اظهار اميدوارى كرد 
كه نظرات بخش خصوصى نيز به زودى دريافت و 
اين برنامه ها تكميل مى شود همچنين در نظر داريم 
در هفته آتى طى جلساتى با انجمن ها و تشكل ها و 
صاحبنظران؛ طرح نهايى و تكميل و مقدمات اجراى 

آن فراهم شود.
مديركل بازاريابى و تبليغات وزارت ميراث فرهنگى 
صنايع دستى و گردشگرى گفت: پيشنهاد اوليه اين 
دفتر يك برنامه پنج ماهه اســت كــه از اول بهمن 
ماه 98 آغاز و تــا پايان خرداد 99 ادامه مى يابد البته 
در جلسات مشــورتى اين موضوع به شور گذاشته 
خواهد شــد ضمن اينكــه چنانچه تأميــن منابع و 
تقســيم كار و تعيين نقش هريك از ذى نفعان بخش 
خصوصى و تشكل ها؛ انجمن ها و بخش هاى دولتى 
به درســتى شــكل بگيرد و همه باهم با همدلى و 
اتحاد از اين برنامه به لحاظ مادى و معنوى و فنى و 
مشورتى پشــتيبانى كنند، به زودى نه تنها به شرايط 
ثبات خواهيم رســيد بلكه روند رو به رشد دو سال 
گذشــته را هم مى توانيم تكرار كنيم. اين اقدامات با 
هوشمندى و اتحاد و همدلى و بسيج امكانات و توان 

موجود و با ايجاد هم افزايى ميسر مى شود.

مسئوالن گردشگرى قدمى براى 
شبكه گردشگرى برنداشتند

 معاون امور استان هاى صداوسيما با اشاره به آنكه اكنون در آغاز كار 
شبكه گردشگرى فقط 3 ساعت از برنامه هاى شبكه شما به گردشگرى 
اختصاص داده شــده است، گفت: گردشگرى و مسئوالن آن هنوز هيچ 
قدمى براى اين مهم برنداشــته اند. آنها بايد پيش قدم شوند و همكارى 
و ســرمايه گذارى كنند و درصدد توليد برنامه هاى همسو با گردشگرى 

برآيند.
به گزارش ايلنا، اوايل ســال 97 بود كه على اصغر مونسان (وزير 
ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى) در گفت و گو با 
رســانه ها از راه اندازى شبكه گردشــگرى در تلويزيون ايران خبر 
داد. او عنوان كرده بود: با رئيس ســازمان صداوسيما تفاهم كرديم 
تا يك شــبكه تلويزيونى گردشــگرى راه اندازى كنيم. اگر بتوانيم 
ايــن طرح را عملى كنيــم يك كار ماندگار اتفــاق مى افتد. كليات 
موضوع مورد قبول رئيس صداوســيما (عبدالعلى على عســكرى) 
واقع شــده، به اين ترتيب كه در يكى از شبكه هاى سراسرى سيما، 
دو تا ســه ساعت در روز به تبليغ گردشگرى اختصاص پيدا كند و 
اگر نتايج مثبتى حاصل شــد و جواب داد آن شبكه به طور كلى به 

مى شود. تبديل  گردشگر»  «شبكه 
ــود كــه رئيــس ســازمان صداوســيما  در نهايــت اواخــر ســال 97 ب
ــد  ــد قص ــرد. هرچن ــالغ ك ــما اب ــبكه ش ــه ش ــت را ب ــن مأموري اي
ــن حــوزه  ــاالن گردشــگرى داشــتن شــبكه اى اختصاصــى در اي فع
بــود امــا در نهايــت داشــتن آنتــى 3 ســاعته در روز از شــبكه شــما 
نصيــب گردشــگرى شــد. درواقــع مى تــوان گفــت ايــن شــبكه نــه 
ــاه از  ــاعاتى كوت ــط س ــه فق ــدارد بلك ــگرى ن ــت گردش ــا ماهي تنه
ــد. ــه گردشــگرى اختصــاص مى ده ــه خــود را ب ــاى روزان برنامه ه

سيدفيروز فاطمى (معاون امور اســتان هاى صداوسيما) درخصوص 
چرايى اين مهم  گفت: اكنون در آغاز كار قرار داريم و فقط 3 ساعت 
از برنامه هاى شــبكه شما به گردشگرى اختصاص داده شده است. در 
اين ميان گردشــگرى و مســئوالن آن هنوز هيچ قدمى براى اين مهم 
برنداشته اند. آنها بايد پيش قدم شوند و همكارى و سرمايه گذارى كنند 

و درصدد توليد برنامه هاى همسو با گردشگرى برآيند.
ــاى  ــك پهن ــا در ي ــوان م ــودك و نوج ــبكه هاى ك ــه داد: ش او ادام
ــز  ــگرى ني ــوزه گردش ــوند. ح ــا پخــش مى ش ــبكه پوي ــد در ش بان
نيازمنــد ســرمايه گذارى و افزايــش توليــد هســتند تــا بتوانيــم 
پخــش داشــته باشــيم. وزارت ميــراث و گردشــگرى بايــد از شــبكه 

ــد. ــت كن ــگرى حماي گردش
فاطمى در پاســخ به اين سوال كه ارگان ها و نهادهاى مختلف كه در 
حوزه ســفر فعال هستند مدعى شــده اند كه توليدات مختلفى در اين 
حوزه دارند، پس چرا شــبكه شــما و در بخش گردشگرى درصدد 
پخش اين توليدات برنمى آيند، گفت: اين توليدات كجاست؟ تاكنون 
به عنوان ســيماى اســتان ها چيزى دريافت نكرده ام. بايــد بيايند و 
ســرمايه گذارى كنند. هر برنامه اى كه فرهنگ ســازى و معرفى جاذبه 
باشــد و معرفى مســتقيم جاى خاصى نباشــد، امكان پخش آنها را 

خواهيم داشت.

■ دوبيتى باباطاهر 
من آن شمعم كه اشكم آتشين بى                          كه هر سوته دلى حالش همين بى
همه شب گريم و نالم همه روز                                   بيته شامم چنان روزم چنين بى

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

منفورتريِن شما در نزد خداى متعال ، هر پرخواب و پرخور و پرنوش است .
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■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

گوش بسته  
فلسطين 2........................... جهان با من برقص-

 23 متر- منطقه پرواز ممنوع
■ سينما كانون.........................  زيرنظر - مطرب 
■بهمن مالير: مطرب - هزارتو - منطقه پرواز 

ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

مريم مقدم   »
 در حال حاضر پس از حدود 2 ســال از تبديل 
شدن خيابان اكباتان به پياده راه در يك تصميم گيرى 
غيركارشناسى ضمن بى توجهى به تمام جوانب امر 
و بدون اطالع مديريت شــهرى پياده راه اكباتان با 
توجيه ايجاد رونــق اقتصادى به روى خودروها باز 

شده است ! 
رئيــس مركز مطالعات شــوراى شــهر همدان در 

گفت و گو با همدان پيام با عنوان اين مطلب  گفت:
 در اين اقدام هزينه هاى بسيار باالى مديريت شهرى 
و زحمات فراوان متوليان امر ناديده گرفته شــده و 
باعث هدر رفت اين همه سرمايه شده اند. طرح هاى 
شــهرى براى جا افتادن و موفقيت نياز به گذر زمان 
داشته تا به شكوفايى كامل برسند كه در اين امر در 
برنامه هاى توسعه پايدار و شكوفايى شهرى سازمان 

ملل نيز اشاره شده است.
ابراهيم مولوى عنوان كرد : براســاس طرح تفصيلى 
شهر همدان و با مصوبه شوراى عالى شهرسازى و 
معمارى در راستاى حفظ، حراست و صيانت بناهاى 
فاخر، ميراث كالبدى، ســاختمان هاى واجد ارزش 
تاريخى، مسجد جامع، بازار و سراها و كاروانسراها 
و در مجموع بافــت تاريخى همدان رينگ مركزى 
تصميماتى براى  مركزى ترين نقطه شهر اتخاذ شد.

وى گفت : تصميم بر اين اســاس بــود كه رينگ 
مركزى شــهر كه شامل ميدان مركزى و خيابان هاى 

6گانه منشعب از آن است به پياده راه تبديل شود .
پيرو اين مصوبه و دســتورالعمل شــوراى اسالمى 
دوره چهارم،  اجراى فاز اول مصوب شد تا خيابان 
بوعلى، ميدان مركزى شــهر و خيابان اكباتان به يك 

محور فرهنگى با اولويت انسان محور تبديل شود .
مولــوى عنوان كرد : بر اين اســاس شــهردارى  با 
همت مديران و مهندســاِن قابل خود و پيمانكاران 
زحمتكش خود توانســت در مدت زمان قابل قبول 
با بهترين كيفيت ايــن كار را با صرف ده ها ميليارد 
تومــان از جيب شــهروندان همدانى به ســرانجام 
رســاند . اين امر ميتوانست باعث شكوفايى شهرى 
و ماندگارى بيشتر توريست و گردشگر در كهن شهر 

همدان گردد.
اين محور فرهنگى قــرار بود باعث ايجاد تعامالت 
اجتماعى مثبت بين شــهروندان عزيز و ديدارهاى 

چهره به چهره خانواده ها و اقوام گردد.
 حــاال شــوراى ترافيــك شهرســتان در يك كار 
غيركارشناسى بدون در نظر گرفتن زحمات فراوان 
و هزينه هاى انجام شده از منابع شهردارى به عنوان 
حقــوق عامه اقدام به بازگشــايى خيابان اكباتان به 

روى خودروهاى ون و تاكســى تا مسجد حضرت 
صاحب الزمان(عج) نموده است .

تصميمى كه توجيه اين كار از ســوى آنها كمك به 
رونق كسب وكار مغازه داران و كسبه خيابان اكباتان 

مى باشد .
اين تصميم در حالى اتخاذ شد كه بايد ميدانستند كه 
اجراى طرح هاى شهرى براى به نتيجه نهايى رسيدن 

و شكوفايى اقتصادى نياز به گذر زمان دارند .
وى تاكيد كرد: در صورتى كه اگر طرح پياده راه به 
قوت خود باقى ميماند ،  رونق جذب توريســت و 
گردشــگردر اين محور به طور قطعى موجب رونق 
اقتصادى و كســب درآمد از صنعت گردشگرى و 

منابع باالى آن خواهد داشت .
عالوه بر آسيبى كه اين تغيير اجراى طرح پياده راه به 
خودرو محور شدن در اكباتان خواهد داشت . تردد 
خودروها در اين محور باعث ايجاد ناامنى ذهنى و 
روحى، روانى براى شهروندان و خانواده ها خواهد 
بود و باعث هدررفت زمان و منابع مالى شهردارى 

ميشود .
رئيس مركز مطالعات شــوراى شهر همدان گفت: 
بازگشايى پياده راه اكباتان به روى خودروها طرحى 
غيركارشناسى است و هزينه هاى صرف شده را هدر 

مى دهد.

ابراهيــم مولوى با بيان اينكه كالن شــهر همدان به 
عنــوان پايتخت تاريخ و تمدن ايــران زمين داراى 
ظرفيت هاى گوناگونى است كه بايد با برنامه ريزى 
دقيق و اســتفاده از نظرات صاحب نظران در حوزه 
مديريت شهرى و با يك نگاه كالن و همه جانبه در 
حوزه هاى متعدد شهرى به آنچه كه در شأن اين شهر 
پرآوازه هست رســيد، گفت: كارآمد سازى شهرى 
براى ارائه خدمــات بهتر به شــهروندان به عنوان 
ســهامداران اصلى فرآيند توســعه پايدار و متوازن 

شهرى از اهداف اصلى مديران شهرى است.
وى گفت: در اين راستا با توجه به بعد انسان محورانه 
و نقش شــهروندان مطالبه گر و حذف بخشــى از 
وســايط نقليه از معابر شــهرى همدان خيابان هاى 
بوعلى، اكباتان و ميدان امام به تاكيد شوراى اسالمى 

دوره چهارم به پياده راه تبديل شد.
مولوى اضافه كرد: پياده راه هاى ايجاد شده امروزه به 
عنوان يك محور زيباى فرهنگى تفريحى توريستى 
مورد استقبال همشــهريان و گردشگران قرار گرفته 

است.
وى گفت: اين طرح گامى بلند در راستاى بازگرداندن 
هويت تاريخى ميدان مركزى و 6 خيابان منشعب از 
آن به عنوان نخستين طرح شهرسازى ايران بوده به 
طورى كه اين محور فرهنگى، تفريحى و توريستى 

از آرامگاه بوعلى ســينا شــروع و با گذر از خيابان 
شــبانه روزى بوعلى و معمارى بى بديل ميدان امام 
و بافت كالبدى بازار سنتى همدان به عنوان بارانداز 
اقتصادى غرب كشور و قلب اقتصادى جاده جهانى 
ابريشم و مســجد زيباى جامع و بناى آخرين آن و 
سراها، راسته ها و كاروانسراها و ده ها بناى ماندگار 
به قلب مدنيت شهرنشينى و حكومت دارى ايرانيان 

باستان يعنى تپه باستانى هگمتانه مى رسد.
مولــوى اجــراى پيــاده راه را باعــث ماندگارى 
گردشــگران در شــهر همدان به مدت طوالنى ترى 
دانســت و گفت: در اين طرح بافت هاى فرسوده و 
ناكارآمد شهرى نيز احيا شده و باعث تمركز زدايى 

از هسته مركزى شهر شده است.
وى تاكيد كرد: ايجاد يك بســتر و محور فرهنگى 
بــراى تردد پياده فضايى بى نظير در شــهر را فراهم 
ســاخته و ضمن افزايش ضريب ايمنى تردد باعث 
ايجاد سرزندگى و نشــاط اجتماعى و فراهم شدن 
ديدارهاى چهره به چهره با تعامالت اجتماعى شده 

است.
مولوى تاكيد كرد: احيا و بازنده ســازى بافت ها و 
بناهاى ارزشمند به مثابه ثروت هاى فرهنگى جامعه 
سبب افزايش اســتفاده از فرصت هاى مغفول مانده 

گردشگرى در شهر همدان شده است.

نظر رئيس مركز مطالعات شوراى شهر همدان درباره سواره رو شدن خيابان اكباتان

 مولوى: اقدام شوراى ترافيك
 غيركارشناسى است

مركز پژوهش هاى مجلس اعالم كرد
10 هزار تومان اعتبار 
براى جذب هر گردشگر 
در بودجه 99 
وزارت ميراث

 مركز پژوهش هــاى مجلس در گزارشــى به 
بررسى وضعيت بخش وزارت ميراث فرهنگى در 
اليحه بودجه 99 پرداخت طبق اين بررســى اعتبار 
پيش بينى شده براى جذب هر گردشگر در حدود 

10 هزار تومان است.
به گزارش روابط عمومى مركز پژوهش هاى مجلس 
شوراى اسالمى، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ 
اين مركز در گزارشــى با عنوان «بررســى اليحه 
بودجه ســال 1399 كل كشــور 47. بخش ميراث 

فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى» آورده است: 
در اليحه بودجه ســال 1399 مجمــوع اعتبارات 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
(كد 113700)، 12.728.718 ميليون ريال است كه 
10/39درصد (حدود ده درصد) نســبت به قانون 

بودجه سال 1398 افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش 40 درصد اعتبارات وزارت 
ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
هزينه اى و 60 درصد آن اعتبارات تملك سرمايه اى 
اســت. مجموع اعتبارات هزينــه اى 5.124.662
ميليون ريال اســت كه نسبت به قانون بودجه سال 
1398، معادل 16/1درصد رشــد داشته و مجموع 
اعتبــارات تملك ســرمايه اى وزارتخانه در اليحه 
برابر 7.604.056 ميليون ريال اســت كه نسبت به 
قانون بودجه ســال 1398 معادل 6/7درصد رشد 

نشان مى دهد.
بر اســاس مطالعات مركــز پژوهش هاى مجلس 

شوراى اسالمى سه برنامه تأمين، حفاظت، مرمت و 
معرفى ميراث منقول، ناملموس، طبيعى و فرهنگى 
٪ اعتبارات)، جذب گردشگران ورودى (٪17 23)
٪ اعتبارات) و گســترش خدمات مــوزه اى (14
اعتبارات) مهم ترين برنامه هاى وزارتخانه هســتند 
و افزايش دو برابرى ســهم وزارتخانه از عوارض 
خروج از كشور نسبت به قانون بودجه سال 1398

(از 400.000 ريــال بــه 800.000 ريال) از نكات 
مثبت اليحه تلقى مى شود كه پيش بينى مى شود از 
اين محل حــدود 280 ميليارد تومان به وزارتخانه 

تعلق بگيرد.
در ارتباط بــا تطبيق اليحه پيشــنهادى با قانون 
برنامه ششــم توســعه على رغم برخى تمهيدات 
قانونــى، درمجموع اليحه پيشــنهادى نمى تواند 
متناســب انتظارات مصرح در سياست هاى كلى 
برنامه ششــم توســعه، قوانين باالدستى و قانون 
برنامه ششم (به ويژه مواد (2)، (97)، (98)، (99) 

و (100)) را در خصوص استفاده از ظرفيت هاى 
اين حوزه پوشــش دهد اگر چه سعى شده است 
تا به تمامى موارد اشــاره شود و از رديف معين 
برخوردار شــوند لكن اعتبارات پيش بينى شــده 
براى فعاليت هاى تعريف شــده ذيل برنامه هاى 
وزارتخانــه نمى تواند به تحقق اهداف قانونگذار 

بينجامد.
نكته قابل توجه در مورد برنامه جذب گردشگران 
ورودى اين اســت كه با توجه بــه هدف كمى 8
ميليون گردشــگر ورودى در اليحه ســال 1399
اعتبار پيش بينى شــده براى جذب هر گردشگر در 
حدود 10 هزار تومان (يــا به عبارتى كمتر از يك 
دالر اســت) كه اين هزينه شامل همه فعاليت هاى 
تعريف شده براى جذب گردشگران ورودى است 
و با ميانگين هزينه كرد كشورهاى رقيب به ويژه در 
حوزه بازاريابى براى جذب گردشگر بسيار فاصله 

دارد.

منتظر بسته هاى انتخاباتى ما باشيد


