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روحانی بر اتمام
 طرح های نیمه تمام 

استانی تاکید کرد

رهبرمعظم انقالب:

»مقابله بانقشه  دین زدایی و عفت زدایی« مهمترین وظیفه  روحانیون است

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به وجود برنامه های 
اصل  از  جوانان  و  مردم  انحراف  برای  گسترده 
دین، مهمترین وظیفه ی روحانیون را »مقابله با 

نقشه  دین زدایی و عفت زدایی« خواندند.
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  از  گزارش  به 
ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  رهبری،  معظم 
ابتدای  در  دیروز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
جلسه درس خارج فقه در سال تحصیلی جدید 
برنامه های  به وجود  اشاره  با  علمیه،  حوزه های 
گسترده برای انحراف ذهن و دل مردم و جوانان 
از اصل دین، اولین و مهمترین وظیفه روحانیون 

را »مقابله با نقشه دین زدایی و عفت زدایی« خواندند و تأکید کردند: حوزه های علمیه و روحانیون باید با شناخت 
فضای مجازی و استفاده از فرصتهای آن، معارف و مفاهیم اسالمی را تبیین کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تأکید بر اهمیت »وظیفه شناسی« و »موقعیت شناسی« در کار تبلیغ و بیان مسائل دینی خاطرنشان کردند: 

اگر وظیفه به درستی شناخته نشود، علم، تقوا و حتی شجاعت نیز اثر مثبت و مورد انتظاری نخواهد داشت.
صفحه 3

 معاون وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در امور تعاون گفت: صندوق 
کارآفرینی امید اعالم کرده است به 
تعاونگران برتر یک میلیارد ریال وام 

قرض الحسنه پرداخت می کند.
 

»سیدحمید کالنتری« دیروز در یازدهمین 
جشنواره تعاونی های برتر با عنوان »بیایید 
تعاون را باور کنیم« در مجموعه فرهنگی 
ورزشی تالش، افزود: در کنار همه مسائل 
و مشکالت بر سر راه تعاونی ها، خود آنها 
باید برای توانمندسازی نقش موثری ایفا 

کنند.
وی توســعه تعاونی ها و تحکیم تعامالت 
شبکه ای را بسیار مهم و ضروری برشمرد و 
گفت: با توسعه نهضت تعاون و تبدیل آن به 
یک مطالبه اجتماعی، بهره وری و حضور در 
بازارهای صادراتی و رقابتی افزایش می یابد.

کالنتــری بر ترویــج فرهنــگ تعاون، 
کارآمدســازی اتاق های تعاون، جذب و 
جلب حمایت های دولتی به بخش تعاون، 
گسترش تعامالت شبکه ای، توسعه بازار و 

برند در بخش تعاون و... تاکید کرد.
در این مراســم از حاج شــیخ حســین 

هاشــمیان به عنوان یکی از بنیانگذاران 
تعاون در کشــور قدردانی شــد.در این 

جشنواره ٢١تعاونی و ٣١مدیر برتر معرفی 
می شوند.

 معاون علمــی و فناوری رییس 
جمهور گفت: ســابقه شش هزار 
سال تجارت و کارآفرینی در کشور 
استخدام  غلط  فرهنگ  علت  به 

نابود شده است.

به گزارش ایسنا،  دکتر ستاری که عصر 
دیروز در اختتامیه رقابت های تخصصی 
مهارت ســنجی فــن آورد در همدان 
سخن می گفت با اشاره به اینکه بودجه 
نفتی پیشینه تاریخی ما را بین می برد، 
عنوان کرد: فرصت ها را به علت فرهنگ 
استخدام از دست داده ایم به طوری که 
استخدام معادل از بین رفتن اعتماد به 

نفس، خالقیت و نوآوری است.
وی بــا بیــان اینکــه مــا در اقتصاد 
دانش بنیان به دنبال بازگرداندن ملت 
به ٢00 سال پیش هستیم، اظهارکرد: 
باید به فرهنــگ اصیل علم و فناوری 

بیشتر توجه کنیم.

مالی  گــردش  درصد  پنج  تنها 
زعفران دنیا را داریم

ستاری با بیان اینکه امسال ٣80 تن 
زعفران در کشور تولید می شود، میزان 
صادرات زعفران را 450 میلیون دالر 
عنــوان کــرد و افزود: گــردش مالی 
زعفران در دنیا 8.5 میلیارد دالر است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران با 94 
درصــد تولید زعفران تنها پنج درصد 
گردش مالــی را در اختیار دارد، ادامه 
داد: مهم نیست چه ماده اولیه ای داریم 
بلکه مهم این اســت که چه دانشــی 

داریم.
ستاری با بیان اینکه کتاب بوعلی سینا 
به ٣0 زبان زنده دنیا ترجمه شــده اما 
هنوز به زبان فارســی ترجمه نشــده 
است، اظهار کرد: اکنون بیش از هزار 
شرکت در حوزه گیاهان دارویی فعالیت 

می کنند.

افرادی مانند ابن سینا را باید از دل 
زیست بوم بیرون بیاوریم

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با 
بیان اینکه افرادی مانند ابن سینا را باید 

از دل زیست بوم بیرون بیاوریم، ادامه 
داد: این افراد هیچ کدام با بودجه دولتی 
تحقیق نکردند و دســتگاه آزمایشی 

میلیون دالری نداشته اند.
ســتاری با بیان اینکه ما هزینه های 
زیــادی در زمینه تحقیق کرده ایم اما 
تا زیســت بوم را درست نکنیم موفق 
نخواهیم بــود، تأکید کرد: تا زمانی که 
بخش خصوصــی در بخش پژوهش 
ســرمایه گذاری نکند، کاری از پیش 

نخواهد رفت.
زیست بوم باید در همدان شکل گیرد

وی با بیان اینکه زیســت بوم باید در 
اســتان همدان شــکل گیرد، اظهار 
کرد: می توان از یک آپارتمان کوچک 
میلیاردها تومان درآمد داشت بنابراین 
بایــد دید چگونه می شــود در فضای 

450 متــری یک آپارتمــان 50 نوع 
داروبیوتکنولوژی تولید کرد.

بایــد محیط زیســت را حفظ و 
اشتغال را پایدار کنیم

وی با تأکید بر اینکه باید زیست بومی 
را درســت کنیم که کارآفرین در آن 
ارزشمند باشد که امیدواریم این روش 
در آینده استان دنبال شود، خاطرنشان 
کــرد: باید محیط زیســت را حفظ و 
اشتغال را پایدار کنیم چرا که تنها راه 

موفقیت و پیشرفت این است.
ســتاری در ادامه پایگاه هوایی شهید 
نوژه همدان را یکی از پایه های فرهنگی 
استان برشمرد و گفت: پایگاه نوژه در 

تاریخ انقالب موثر بوده است.
وی با بیان اینکه عملیــات مرصاد از 
این پایگاه آغاز شد، عنوان کرد: پایگاه 
نوژه نماد خون و پایداری برای استان 

همدان است.

همدان بــه بخش های فرهنگی 
بیشتر توجه کند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
با اشــاره بــه اینکه همــدان باید به 
بخش های فرهنگی بیشتر توجه کند، 
ادامه داد: اتفاقات ٣0 ساله گذشته باید 

بازگو شود.

موج »ام اس« 
در راه
 ایران

آغاز داخلی سازی
 ۲۰ درصدی 

خودروهای پژو

دکتر ستاری با انتقاد از فرهنگ غلط استخدام در کشور:

تجارت و کارآفرینی در حال نابودی است
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دکتر ستاری که عصر دیروز در اختتامیه رقابت های تخصصی مهارت سنجی 
فن آورد در همدان سخن می گفت با اشاره به اینکه بودجه نفتی پیشینه تاریخی ما 

را بین می برد، عنوان کرد: فرصت ها را به علت فرهنگ استخدام از دست داده ایم 
به طوری که استخدام معادل از بین رفتن اعتماد به نفس، خالقیت و نوآوری است. 

وی با بیان اینکه ما در اقتصاد دانش بنیان به دنبال بازگرداندن ملت به ٢00 سال 
پیش هستیم، اظهارکرد: باید به فرهنگ اصیل علم و فناوری بیشتر توجه کنیم.

توافق اوپکی ها بر سر نفت 
55 دالری

وزیر نفت با بیان اینکه ایران از هر تصمیمی که از سوی 
تولیدکنندگان برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت گرفته 
و  مناسب  نفت 55 دالری  شود، حمایت می کند، گفت: 

مورد عالقه اکثر اوپکی ها است.

آمادگی وزارت کشور برای 
برگزاری الکترونیکی انتخابات 96

قائم مقام وزیر کشور گفت: آمادگی داریم دو فرآیند 
اخذ و شمارش آرا برای یک سوم از واجدین شرایط 
برگزار  الکترونیکی  صورت  به  را   96 انتخابات  در 

کنیم. 

خبرخبر
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کاهش تورم
 پشت گرانی ها

حسین علی حاجی دلیگانی 
 عضوکمیسیون برنامه،بودجه مجلس

مدیریت آب با نگاهی
 به جغرافیای سیاسی

خانی نژاد

فقرهایی که هر روز فقیرترمان می کند...

چه کتاب هایی که هنوز 
نخورده ایم!

الهام آمرکاشی

دکتر ستاری با انتقاد از فرهنگ غلط استخدام در کشور:

تجارت و کارآفرینی در حال نابودی است

صندوق امید به تعاونی های برتر 
یک میلیارد ریال وام قرض الحسنه می دهد

سبک و زندگی

گزارش

یادداشت
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همایش دوچرخه سواری
 سه شنبه های بدون خودرو

۲۲

همایش بزرگ دوچرخه سواری که با عنوان »همرکابی در سه شنبه های بدون خودرو« روز سه شنبه در مسیر پارک الله 
تا خانه هنرمندان تهران برگزار شد.


