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دیدار دوباره با نمایندگان
 در آستانه انتخابات

 می گویند جوانکــی گرفتار اینترنت و 
َمجاز، روزی به ســبب قطــع امواج »وای 
فای« سر از شبکه وب بیرون آورد و بعد از 
مدت ها دوباره با پدر و مادر خود آشنا و از 

دیدار آن ها بسی مشعوف شد.

سنگینی سایه »نیما« بر صادرات کشمش
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تقدیر

مرکز تشخیصی درمانی مهدیه همدان 
وابسته به داراالیتام

جناب آقای دکتر 

رشید حیدری مقدم
انتصاب شايسته حضرتعالی به سمت 

رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان
را صميمانه خدمت جنابعالی و جامعه پزشکی 
استان همدان تبريک و تهنيت عرض نموده 
و از زحمات و خدمات دلسوزانه جناب آقای 

دکتر موسوی بهار در زمان تصدی کمال 
تقدير و تشکر را داشته، اميد است در سايه 
الطاف الهی در راه خدمت همواره موفق و 

سربلند باشيد.

تبریک و تقدیر

حسین ملکی
مدیریت درمانگاه فرهنگیان همدان

جناب آقای دکتر 

رشید حیدری مقدم
رياست محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان
را صميمانه خدمت جنابعالی و جامعه پزشکی 
استان همدان تبريک و تهنيت عرض نموده 
و از زحمات و خدمات دلسوزانه جناب آقای 

دکتر موسوی بهار در زمان تصدی کمال 
تقدير و تشکر را داشته، اميد است در سايه 
الطاف الهی در راه خدمت همواره موفق و 

سربلند باشيد

تبریک و تهنیت

رئیس هیأت ورزشی نجات غریق وغواصی
 استان همدان

جناب آقای دکتر 

رشید حیدری مقدم
انتصاب  شايسته جنابعالی به عنوان 
رياست دانشگاه علوم پزشکی 

استان همدان 
که بيانگر تعهد، کارآمدی، لياقت حضرتعالی 
درصحنه های خدمت صادقانه به نظام و ميهن 
اسالمی است را تبريک و تهنيت عرض نموده، 
موفقيت و سربلندی شما را از درگاه خداوند 

منان مسئلت دارم.

انجمن اولیاء و مربیان 
دبستان ابتدائی دخترانه شهید صابریان رنجبر

تقدیر و تشکر
مدیریت محترم دبستان ابتدایی شهید صابریان رنجبر

سرکار خانم 

روفیا سعیدی قصری
معاونين  و  حضرتعالی  کوشش  و  تالش   ، دلسوزی 
انتقال  و  تربيت  و  تعليم  در  کارکنان  تمامی  و 

با  رابطه صميمی و دوستانه  برقراری  کنار  ارزشمند در  و تجربيات  معلومات 
دانش آموزان و ايجاد فضای دلنشين برای کسب علم و دانش و درک شرايط 
آنها حقيقتا قابل ستايش است. اينجانبان بر خود وظيفه می دانيم از زحمات 
و خدمات ارزشمند شما عزيزان تقدير و تشکر نماييم. از خداوند متعال برای 
شما و کليه کارکنان آن مدرسه سالمتی، موفقيت و همواره توفيق خدمت را 

مسئلت می نمائيم.

آگهی جذب نیروی انسانی
  يــک شــرکت توليــدی معتبــر قصــد دارد بــه منظور 
ــا  ــر ب ــاز، 2 نف ــورد ني ــانی م ــروی انس ــل ني تکمي

ــد. ــذب نماي ــل را ج ــخصات ذي مش
ــات و  ــرايط، اطالع ــودن ش ــورت دارا ب ــاً در ص  لطف

ــل ــه آدرس ايمي ــود را ب ــل خ ــخصات کام مش
employ.hamedan@gmail.com 

حداکثر تا تاريخ 98/03/25 ارسال نماييد.
1- ليســانس مديريــت بازرگانــی بــا حداقــل 3 ســال 

ســابقه کار
ــط و  ــانس مرتب ــدرک ليس ــا م ــر ب ــئول دفت 2- مس
ــا حداقــل ســه  تســلط کامــل بــه زبــان انگليســی ب

ــابقه کار ــال س س

اقامت هرشب20  هزار 
گردشگر در همدان  

آمار با ظرفیت 
اقامت برابری 

نمی کند 
 ■ تصوير نازيبا از همدان با جانمايی 

خانه مسافرها در حاشيه شهر
■ نرخ باالی اقامت ،چادرها را 

برافراشت

کانال خبری                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان 
از مجموعه ســپاه خواست در زمینه حفظ 

محیط زیست این نهاد را یاری دهد.
ســید عادل عربی در دیــدار با فرمانده 
استان همدان  انصارالحســین )ع(  سپاه 
بیان کرد: ورود مجموعه انقالبی ســپاه 
پاسداران به مقوله محیط زیست با توجه 
به شدت تنش های محیط زیستی امری 

ضروری به نظر می رسد.
مشــارکت های  برای جلب  افزود:  وی 
همگانی با توجه به جمعیت و امکانات، 
ســپاه می تواند در حفظ محیط زیست 

نقش بزرگی ایفا کند.
همدان  زیست  محیط  مدیرکل حفاظت 
یادآوری کرد: رهبری انقالب ۱۵ بند را 
به عنوان سیاست های کلی محیط زیست 

مطرح و ابالغ کرده اند.
عربــی ایــن بندهــا را شــامل تقویت 
دیپلماســی محیط زیســت، گســترش 
اقتصاد سبز، تدوین منشور اخالق محیط 
تهیه  اقلیم،  تغییرات  زیســت، مدیریت 
اطلس زیست بوم کشور، پایش مستمر 
و کنترل منابع و پیشگیری و ممانعت از 

انتشار آلودگی دانست.

وی اســتقرار نظــام حسابرســی زیســت 
محیطــی، مدیریــت جامــع و هماهنــگ 
ســطح  گســترش  حیاتــی،  منابــع 
آگاهــی و دانــش و بینــش زیســت 
ــی،  ــات علم ــای مطالع ــی، ارتق محیط
گذاری هــای  ســرمایه  از  حمایــت 
ــالح  ــت، اص ــط زیس ــا محی ــازگار ب س
کیفــی  حفاظــت  زیســتی،  شــرایط 
ــام  ــاد نظ ــی و ایج ــر زمین ــای زی آب ه
ــت را از  ــط زیس ــی محی ــه مل یکپارچ

برشــمرد. دیگــر مؤلفه هــا 
فرمانده ســپاه انصارالحسین )ع( همدان 

نیز گفت: فرمایشات رهبر معظم انقالب 
ســرلوحه کار ســپاه در همه ادوار بوده 
است و با توجه به سیاست های ابالغی 
ایشــان در حوزه محیط زیست اقدامات 

الزم صورت خواهد گرفت.
مظاهر مجیدی با بیان اینکه مشــارکت 
و آگاهــی عمومی عمده مســاله محیط 
زیست است بیان کرد: می خواهیم زبان 
گویای شما باشیم و هر جا نیاز به ورود 
ســپاه برای حفظ محیط زیست بود این 
نهاد در راســتای رفع مسائل همکاری 

می کند.

 ســخنگوی کمیســیون فرهنگی و 
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای 
اســالمی در دیدار با مدیر عامل راه آهن 
کشور و معاون سفرهای شرکت راه آهن 
جمهوری اســالمی از آغاز فروش بلیت 
مالیر به مشهد و بالعکس همانند گذشته 

خبر داد .
حجت االســالم احد آزادیخواه در گفت 
گو با ایسنا، تاکید کرد: پس از راه اندازی 
ایســتگاه قطار کرمانشــاه بلیت فروشی 
برای مالیر به مشهد و بالعکس به حداقل 
ممکن رسیده بود که در این نشست مقرر 
شد یک واگن به قطار مالیر اضافه شود 
و هفته ای سه روز بلیت مالیر به مشهد و 

مشهد به مالیر به فروش برسد .

وی با اشــاره به ممنوعیت فروش بلیت 
مالیر به تهران و بالعکس، راه اندازی سفر 
مالیر بــه تهران و تهران به مالیر با قطار 
بــه صورت چند روز در هفته را از دیگر 

مصوبات این نشست برشمرد .
آزادیخــواه در ادامــه بیــان کرد: در 
نماینــدگان مالیــر، ظفری  نشســت 
بنیاد مسکن استان و معاونین  مدیرکل 
وی و رئیــس بنیاد مســکن مالیر که 
آسیب  مشکالت  رســیدگی  منظور  به 
دیدگان ســیل اخیر در شهرســتان و 
بررســی طرح های عمرانی و بهسازی 
بنیاد مسکن تشکیل و برنامه های الزم 
جهت اجرای طرح  هادی در روستاها 
و آسفالت ریزی حداقل  ۲۷ روستای 

شهرســتان و کمک به آسیب دیدگان 
تدوین شد. اخیر  سیل 

نماینده مردم مالیر گفت: پیگیری تامین 
قیر اختصاصی جهت ایــن امور و تهیه 
ســاز و کار تهاتر با پیمانکار نیز در کنار 
رفع مشکل بانک ها در اعطای تسهیالت 
و کمک های بالعوض دولت به آســیب 
زدگان سیل از جمله دیگر محورهای این 
نشست کارشناســی بود  و برنامه ریزی 
الزم جهت کمک اختصاصی نمایندگان 
از محــل بودجه  ۹۸ به طرح های مذکور 

در این جلسه صورت گرفت .
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره به اینکه در صحن علنی مجلس 
به وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

تذکر دادم، تصریح کرد: ســال هاســت 
وضعیــت ۲0 هــزار خیــاط مالیری را 
پیگیری مــی کنم، اما همچنــان آنها از 
بیمه تامین اجتماعی محروم هســتند و 
این در حالیســت که ظرفیــت آنها برابر 
با 4 پتروشیمی و به معنای اشتغال عالی 

مولد است.
آزادیخواه  با اشاره به تذکر خود به وزیر 
راه و شهرسازی، تاکید کرد: از ابتدای این 
دوره از مجلس به همــراه دیگر نماینده 
مالیر پیگیر وضعیــت راه های اصلی و 
روستایی این شهرستان هستیم، اما تاکنون 
هیچ اقدامی انجام نشده است و امیدواریم 
در ماه های آینده شاهد گشایشی در این 

حوزه باشیم.

کمک 170 
میلیارد تومانی 
همدانی ها به 
مناطق سیل زده

 مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر 
اســتان همدان از کمــک ۱۷0 میلیارد 
تومانی شــهروندان همدانــی به مردم 

مناطق سیل زده خبر داد.
بهروز کارخانه در گفت وگو با ایســنا، 
در تشــریح این خبر بیان کرد: با توجه 
به بازگشــت آرامش به مناطق سیل زده 
نیروهای هالل احمر اســتان همدان نیز 

بازگشتند اما ارسال کمک های نقدی و 
غیرنقدی همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: گرچه ارسال کمک های 
مردمی نسبت به چند ماه گذشته کمی 

کمرنگ شده اما از ابتدای آغاز حوادث 
تاکنــون مــردم مومن همــدان حدود 
۱۷0 میلیــارد تومان کمــک  کرده اند و 
حدود 603 میلیون تومان نیز از طریق 

صندوق هــای جمــع آوری کمک های 
نقدی به سامانه الکترونیکی هالل احمر 

نیز واریزشده است.
ــای  ــرد: کمک ه ــح ک ــه  تصری کارخان
ــارد  ــه ارزش ۲ میلی ــز ب ــدی نی غیرنق
ــاری  ــرای ی ــان ب ــون توم و ۸00 میلی
مــردم مناطــق ســیل زده از ابتــدای 
و  اســت  ارسال شــده  نیــز  ســیل 

ــت. ــد داش ــه خواه ــان ادام همچن
هالل احمــر  جمعیــت  مدیرعامــل 
ضمــن  پایــان  در  همــدان  اســتان 
کمک هــای  از  تشــکر  و  تقدیــر 
عنــوان  همــدان  مــردم  بی دریــغ 
کــرد: ارســال و جمــع آوری وســایل و 
لــوازم خانــه چــون فــرش و یخچــال 

در اولویــت اســت.

سپاه همدان برای حفظ محیط زیست ورود کند

نماینده مردم مالیر خبر داد: 

مقدمات مسیر ریلی مالیر- تهران فراهم شد

مهلت استعفای مدیران تمام شد

آغاز وزن کشی برای مجلس یازدهم
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان منصوب شد

بادامی: بازگشت واحدهای 
تولیدی و توسعه شهرک ها 

دستورکار است
6
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آغاز سنجش کالس اولی ها 
از امروز 

ت
داش

ورود معنادار الهی تبار ياد
به رقابت های انتخاباتی 

  استعفای محمد ابراهیم الهی تبار، معاون 
سیاســی و امنیتی استاندار کرمانشاه به منظور 
شــرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی  مهم ترین اتفاق روزهای 

گذشته بود
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دیدار دوباره با نمایندگان
 در آستانه انتخابات

عطا شعبانی راد »

ــه  ــاز، روزی ب ــت و َمج ــار اینترن ــی گرفت ــد جوانک  می گوین
ــرون آورد  ــای« ســر از شــبکه وب بی ــواج »وای ف ســبب قطــع ام
ــنا و از  ــود آش ــادر خ ــدر و م ــا پ ــاره ب ــا دوب ــد از مدت ه و بع
دیــدار آن هــا بســی مشــعوف شــد، حــال حکایــت مــا بــا برخــی 
از نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســالمی بی شــباهت بــه 
ــا چهــره  ــات ب ــام تبلیغــات انتخاب همــان وضــع نیســت کــه در ای
ــان  ــویم و از دیدارش ــنا می ش ــود آش ــار خ ــهر و دی ــدگان ش نماین

بســی مشــعوف.
ــن  ــات یازدهمی ــان انتخاب ــتعفای داوطلب ــرای اس ــت ۷ روزه ب مهل
ــان  ــه پای ــرداد ب ــنبه ۱6 خ ــالمی پنج ش ــورای اس ــس ش دوره مجل
رســید و بدیــن ترتیــب دوره دهــم مجلــس شــورای اســالمی کــه 
از ۸ خــرداد ۱3۹۵ رســمًا آغــاز شــد مــی رود کــه جــای خــود را 

بــه مجلســی جدیــد بدهــد.
در مــورد کلیــت عملکــرد دوره دهــم مجلــس قضــاوت نمی کنیــم تا 
آمارهــای مقایســه ای بــا دوره قبــل اســتخراج شــود و مــواردی مانند 
ــا، اختصــاص  ــزان غیبت ه ــن، می ــب قوانی ــات، تصوی ــداد مصوب تع
بودجــه، نظارت هــای اثرگــذار، اخطارهــا و تذکرهــا و غیــره 
مشــخص گــردد بــا ایــن وصــف امــا عملکــرد جناحــی و سیاســی 
بســیاری از نماینــدگان در ایــن دوره پــر رنــگ بــود و متأســفانه ایــن 

مهــم بــر وظیفــه نظارتــی مجلــس اثــر واضــح گذاشــت.
از ســویی در اســتان همــدان شــاهد آن بودیــم کــه برخــی 
نماینــدگان به ویــژه در شهرســتان ها به طــور کل رابطــه خــود 
ــا  ــن ب ــاط گرفت ــی ارتب ــتند و گاه حت ــه گسس ــا حــوزه انتخابی را ب
آن هــا بــرای خبرنــگاران اســتانی هــم ســخت بــود تــا چــه رســد 

ــادی. ــردم ع ــه م ب
سهم ۹ نماینده استان در هیأت  رئیســه و کمیسیون های مهم انرژی، 
قضایی و حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، برنامه وبودجه و اصل نود آورده 
خاصی برای استان نداشت و مردم استان در مقاطع مختلف از بسیاری 
انتصابات استانی و شهرســتانی نارضایتی داشتند که منجر به اقدام و 

همراهی نمایندگان شهرستانی نشد.
در حــوزه کار و اشــتغال اســتان، علیرغــم آمارهایــی کــه گاه وبیــگاه 
ــواده و بســتگان خــود  ــی خان ــردم در زندگ ــده م ــالم شــد عم اع
تغییــرات محسوســی را ندیدنــد و بســیاری از پروژه هــای مهــم و 
اثرگــذار اســتان یــا بــا کنــدی پیــش رفــت یــا اساســا بــه محــاق 

فــرو رفتــه و راکــد اســت.
چنتــه نماینــدگان اســتان در مــورد رونــد تعطیلــی صنایــع مختلف، 
ــد توســعه زیرســاخت های توســعه بخشــه ای خدمــات،  ــد کن رون
ــه رشــد اشــتغال در  ــد رو ب ــول رون گردشــگری و کشــاورزی، اف
ــن  ــت، تامی ــوزه آب و محیط زیس ــائل ح ــات، مس ــوزه ارتباط ح
مســکن و بســیاری از ایــن دســت چنــدان پــر نیســت و آنچــه کــه 
ــا و  ــم بیشــتر مصاحبه ه ــدگان اســتان شــاهد بودی از برخــی نماین
اظهارنظرهــای سیاســی آنچنانــی بــود تــا عمــل بــه وظایفــی کــه 

تاثیــر واضــح بــر زندگــی مــردم داشــته باشــد.
ــه  ــات عمــل ب اگرچــه ذیــل ســاختار طــرح اســتانی شــدن انتخاب
ــده و  ــرار داده ش ــت ق ــدگان در اولوی ــرای نماین ــی ب ــف مل وظای
ــد  ــر رون ــدف تغیی ــا ه ــه ای ب ــی و منطق ــای محل ــال نفوذه اعم
تلقــی  مذمــوم  امــری  پروژه هــا  آوردن  یــا  تصمیم گیری هــا 
ــکاک  ــد انف ــوان کرده ان ــان عن ــه کارشناس ــان ک ــا چن ــده ام گردی
ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــای انتخابی ــدگان از حوزه ه ــل نماین کام
ــس  ــده ح ــر ش ــهرهای کوچک ت ــق و ش ــان مناط ــردی مردم دلس
مشــارکت در تعییــن سرنوشــت را کاهــش دهــد و از ایــن منظــر 
ــده  ــر نماین ــود ه ــا رد ش ــب ی ــرح تصوی ــن ط ــه ای ــی ک ــا زمان ت
ــات  ــی و ارتباط ــای مل ــن مأموریت ه ــی بی ــد تعادل ــان بای همچن
ــام و  ــورت ت ــه ص ــواردی ب ــرده در م ــاد ک ــود ایج ــه ای خ منطق
ــم  ــر عل ــه از منظ ــه خــود باشــد چراک ــردم منطق ــام صــدای م تم
برنامه ریــزی هیــچ برنامــه ای بــدون لحــاظ داشــتن عناصــر 

ــید. ــد رس ــود نخواه ــزل مقص ــر من ــه س ــش ب ــع و ذی نق ذی نف
ــش  ــورم، افزای ــی و ت ــت ارز، گران ــامانی وضعی ــر روی نابس ــه ه ب
ــد  ــا، رون ــرخ اجــاره به ــای اساســی، رشــد ن ــرخ کااله سرســام آور ن
افزایــش قیمــت خــودرو و مــواردی از این دســت مشــکالتی کشــوری 
ــتانی و  ــه اس ــائل در حیط ــن مس ــا ای ــود ام ــوب می ش ــی محس و مل
ــرد داشــته  شهرســتانی شــدت و ضعــف و شــاخص های منحصربه ف
الزم اســت نماینــدگان اســتان در حــل مســائل معیشــتی مــردم 
ــدان  ــردم چن ــه م ــد چراک ــل کنن ــر عم ــده قوی ت ــدت باقیمان ــی م ط
حدفاصلــی بیــن دولــت و مجلــس قائــل نشــده افزایــش فشــارهای 

اقتصــادی و معیشــتی را به حســاب هــر دو می گذارنــد.
ضمــن ایــن کــه تقاضــا داریــم نماینــدگان محتــرم اســتان انتقــاد و 
ــذار  ــانه ها واگ ــه رس ــری را ب ــه نظ ــد در حیط ــخن پراکنی و نق س
کــرده، اقدامــات عملــی خــود در حیطــه نظــارت و قانونگــذاری 
ــاال و  ــرای درک ب ــردم اســتان برســانند و ب ــه ســمع و نظــر م را ب
ــده  ــل ش ــرام قائ ــتان های آن احت ــتان و شهرس ــردم اس ــگ م فرهن
ــل  ــس و محاف ــردد در مجال ــه ت ــک تبلیغــات ب ــام نزدی ــا در ای تنه
مردمــی نپردازنــد بلکــه در ســایر ایــام نیــز حداقــل از طریــق دفاتــر 
خــود یــا کارگــزاران مربوطــه پاســخگوی تماســهای مــردم حــوزه 

انتخابیــه و رســانه هــا باشــند.
به هرحــال با وجود نقش مثبت برخی نمایندگان اســتان در مبارزه با 
فســادهای اقتصادی و بازگرداندن بودجه های گمشــده، به طور کل 
مجلس در عملکرد دولت و گرانی ها و فشــارهایی که بر مردم وارد 
می شــود نقش دارد و نمی تواند به طور کل حساب خود را از دولت 
جــدا کند مگر ایــن که اصالح این موارد در مدت باقیمانده شــتاب 

ملموس پیدا کند.
کــس داور کار خویــش نتوانــد بــود/ هــر کــس بــود آن کــه دیگــران 

ــی گویند م

۱- کاندیداهای احتمالی در نماز عید فطر حضور فعالی داشــته اند. 
گویا برخی از این کاندیداها در چند مسجد نماز عید را اقامه کرده و 
با مردم همراهی کرده اند. گفتنی است حضور در جمع های مردمی 

از روش های قدیمی و ظاهرا قانونی تبلیغات قبل از موعد است
۲- بارش های ابتدای سال و وضعیت خوب ، باعث توجه رسانه ها 
و گردشــگران به محیط زیست استان شده است. گویا  این موضوع 
باعث تالش رســانه های ملی و بین المللی کشور در معرفی محیط 
زیست استان به مخاطبان با انتشار تصاویر و توضیحات شده است. 
گفتنی است عکاسان استان تصاویر بسیار فرح بخشی را از حیوانات، 
پرندگان و سرســبزی  تاالبها و مناطق حفاظت شــده استان ثبت و 
منتشر کرده اند که در معرفی محیط زیست استان بسیار موثر بوده و 
مورد اســتفاده استاندار در صفحه شخصی اینستاگرام نیز قرار گرفته 

است.
3- یکی از نمایندگان با سابقه استان در حال بررسی تصمیم انصراف 
از داوطلبی در انتخابات مجلس اســت. گویا وی اگر به جمع بندی 
برای انصراف برســد، قصد اعالم بازنشستگی دارد. گفتنی است این 
بازنشســتگی به معنای پایان فعالیتهای سیاســی نخواهد بود و وی 

همچنان به فعالیت حزبی ادامه خواهد داد.

ورود معنادار الهی تبار به رقابت های 
انتخاباتی 

  استعفای محمد ابراهیم الهی تبار، معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
کرمانشاه به منظور شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی  مهم ترین اتفاق روزهای گذشته بود که  بازتاب گسترده ای 

در فضای سیاسی و رسانه ای استان داشت.
الهی تبار به عنوان سیاستمدار کارکشته و اخالق مدار چهره ای کامال 
آشنا برای مردم استان است که از جهات مختلف همواره مورد توجه 

افکار عمومی بوده است.
مشی آرام، قانونمند و اخالقی الهی تبار باعث شده تا همواره از او به 
نیکی یاد شود. از طرفی خدمات فراوان بعالوه موفقیت های این چهره 
سیاسی خوش سابقه در مســئولیت های مختلف باعث شکل گیری 

نگاه مثبت و قابل قبولی نسبت به الهی تبار شده است.
در کنار اینها رسانه ای بودن و داشتن روحیه تعاملی خوب با اصحاب 
رســانه و مطبوعات  نیز جایگاه  الهی تبار را در استان تقویت نموده 
اســت. حال این چهره اصالح طلب عزم خود را جزم کرده تا پس از 
ســال ها تجربه و حضور موفق در مســئولیت های مختلف اجرایی، 

راهی مجلس شود.
این اتفاق از دو جهت حائز اهمیت اســت . یکی به فضای سیاســی 

استان مربوط می شود و دیگری به گروه های سیاسی بر می گردد.
ورود الهــی تبار به رقابــت های انتخاباتی پیــش از هر چیز فضای 
انتخابات را تحت الشــعاع خود قرار خواهد داد و باعث می شود که 
شور و نشاط انتخاباتی مضاعف گردد؛ چراکه حضور افراد دارای وزن 
سیاســی باال در  انتخابات همواره در شور انتخاباتی و مشارکت مردم 

تاثیرگذار بوده است.
از ســوی دیگر با حضور الهی تبار در عرصه انتخابات، اصالح طلبان 
اســتان که دوره گذشــته با چالش انتخاب گزینه مورد نظر و تکمیل 
لیســت انتخاباتی به ویژه در حــوزه انتخابیه همدان مواجه بودند، در 
این دوره با فراغ بال بیشــتری می توانند به گزینه های انتخاباتی خود 
بپردازند. همچنین این حضور می تواند رقابت های جدی و واقعی بین 

دو جریان سیاسی عمده را در فضای سیاسی استان رقم بزند.
به هرحال ورود چهره هایی چون الهی تبار در انتخابات آتی مجلس را 
گذشته از خاستگاه سیاسی،  باید به فال نیک گرفت؛ چراکه با حضور 
چنین افرادی هم شرایط برای رقابت های انتخاباتی واقعی فراهم می 
شود و هم در یک فضای مناســب می توان به انتخاب اصلح توسط 

مردم امیدوار شد. 
 قطعا الهی تبار برای این تصمیم تاریخی و حضور معنادار در انتخابات 
جوانب مختلف را سنجیده و با  برنامه ریزی  وارد این عرصه حساس 

شده است.

وجوه فطریه 
به حساب نیازمندان واریز می شود

 مدیرکل کمیته امداد استان همدان گفت: پس از شمارش میزان فطریه جمع آوری شده، 
همان روز فطریه توسط بانک به حساب خانواده های نیازمند واریز می شود.

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد، پیمان ترکمانه، مدیرکل کمیته امداد استان همدان در 
مورد جمع آوری زکات فطره در استان گفت: در مصال همدان 40 پایگاه و در سطح استان 

نیز ۷۵0 پایگاه برای جمع آوری فطریه مستقر می شوند.
وی افــزود: درمجموع ۷۹0 پایگاه در مصالهای نماز جمعه و نماز عید فطر، مســاجد، 

میدان ها، سطح شهر و پایگاه های نیکوکاری نسبت به جمع آوری ذکات فطره اقدام می کنند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان با اشــاره به اینکه جمع آوری فطریه از طرف شورای 
زکات استان که تحت اشراف نمایندگان ولی فقیه در استان و ائمه جمعه شهرستان ها است 
انجام می شود، گفت: دبیری این شورا با کمیته امداد و جمع آوری به عهده کمیته امداد و 

بهزیستی تحت عنوان شورای زکات است.
ترکمانــه بابیان اینکه مردم بدانند کمیته امداد در حــوزه جمع آوری زکات فطره مقید به 
رعایت احکام شرعی است، افزود: حکم فطریه این است که اگر مردم در بین همسایگان، 
اقوام، بســتگان و غیره نیازمندی را ســراغ دارند خود زکات فطره را به نیازمند اعطا کنند 
چراکه این اقدام بسیار پسندیده و جذاب تر است اما در این صورت مردم می توانند زکات 

فطره خود را در صندوق های مســتقر مســاجد، مصالهای نماز جمعه و نماز عید فطر، 
میدان ها، ســطح شهر و پایگاه های نیکوکاری بیندازند.وی در خصوص هزینه کرد فطریه 
جمع آوری شده بیان کرد: در روز عید فطر برای بانک های عامل که بانک عامل کمیته امداد 
بانک ملی است نوبت هایی در نظر گرفته شده و لیست اسامی خانواده های تحت پوشش 

بهزیستی و کمیته امداد و شماره کارت و حساب آن ها در اختیار بانک قرار می گیرد.
مدیرکل کمیته امداد استان همدان تأکید کرد: پس از شمارش میزان فطریه جمع آوری شده، 
همان روز فطریه توســط بانک به حساب خانواده های نیازمند واریز می شود.ترکمانه ابراز 
کرد: فطریه جمع آوری شــده به هیچ عنوان از روستایی به روســتای دیگر یا از شهری به 

شهری دیگر منتقل نمی شود و در روستاها بین نیازمندان همان روستا توزیع می شود.

اکرم چهاردولی »

ــل  ــه دلی ــم ب ــس یازده ــات مجل   انتخاب
و  کشــور  بــر  حاکــم  شــرایط خــاص 
منطقــه و تبعــا بــه دلیــل اوضــاع اقتصــادی 
و مشــکالت اقتصــادی پیچیدگــی هــای 
خاصــی دارد و از حساســیت های بیشــتری 
برخــوردار اســت کــه در آینــده بــه تحلیــل 
ــون  ــر همچ ــا اگ ــت ام ــم پرداخ آن خواهی
ســایر ادوار گذشــته بــه آن نــگاه کنیــم 
نامزدهــای  تعــداد  کــه  دیــد  خواهیــم 
ــل  ــر از قب ــوع ت ــده درآن متن ــرکت کنن ش
ــی کــه از هــر دوره بیشــتر  ــا جای نیســت ت
ــزاران  ــی و کارگ ــران دولت ــور مدی ــا حض ب

ــورد. ــد خ ــم خواه ــام رق نظ
اینکــه چــه تعــداد شــخصیت هــای مســتقل 
مردمــی و یــا احــزاب سیاســی بــه آن رونــق 
ــن  ــد روش ــای بع ــاه ه ــد، در م ــی دهن م
ــه  ــا ب ــن روزه ــه ای ــا آنچ ــد ام ــد ش خواه
ــتعفای  ــث داغ اس ــورد بح ــی خ ــم م چش
ــون  ــق قان ــه طب ــف اســت ک ــران مختل مدی
از  مجلــس  کاندیداتــوری  بــرای  بایــد 

ــد. ــتعفا دهن ــود اس ــای خ ــمت ه س
آخریــن  در  کشــور  وزارت  ســخنگوی 
اعــالم کــرد کــه ۱6  اظهارنظــر خــود 
خــرداد آخریــن مهلــت اســتعفای مقامــات 
انتخابــات مجلــس  داوطلبــی در  بــرای 
ــالک  ــتعفا م ــی اس ــرش قطع ــت و پذی اس
ــه  ــا ارائ ــه صرف ــات اســت و ن ســتاد انتخاب

آن.
ــگام  ــه در هن ــامانی گفت ــلمان س ــید س س
ثبــت نــام گواهــی رســمی مبنــی بــر قبــول 
اســتعفا و نیــز پذیــرش جایگزیــن وی بایــد 

ارائــه شــود.
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری همــدان 
نیــز بــا اعــالم پایــان یافتــن ایــن مهلــت و 
بــدون اشــاره بــه تعــداد مدیــران اســتان کــه 
عــزم خــود را بــرای شــرکت در انتخابــات 
جــزم کــرده انــد، تاکیــد داشــت کــه ســتاد 
طبــق روزشــمار تعییــن شــده توســط 
مرکــز، وظایــف خــود را انجــام خواهــد. 

ــتعفایی  ــه داد: اس ــی آزادبخــت؛ ادام مصطف
ــت و  ــرد هس ــن ف ــود بی ــی ش ــه داده م ک
ــی  ــه، مدیران ــازمان مربوط ــرش در س مدی
ــد  ــوند بای ــون می ش ــن قان ــمول ای ــه مش ک
ــه  ــود را ب ــتعفای خ ــرش اس ــی پذی گواه
ــت  ــگام ثب ــدارک الزم هن ــایر م ــراه س هم
نــام بــرای نمایندگــی مجلــس شــورای 
اســالمی کــه زمــان آن متعاقبــًا اعــالم 

می شــود، ارائــه دهنــد.
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان افــزود: 
تعییــن شــده  روز شــمار  طبــق  ســتاد 

توســط ســتاد مرکــزی وظایــف خــود را در 
ــد. ــام می ده ــات انج ــزاری انتخاب ــر برگ ام

آزادبخت یادآور شد: انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شــورای اسالمی دوم اســفند ۱3۹۸ 

برگزار می شود.
ــه  ــب اصالحی ــا تصوی ــر ب ــوی دیگ از س
ــدگان،  ــیاری از نماین ــات، بس ــون انتخاب قان
دیگــر نخواهنــد نتوانســت بــرای بــار 
چهــارم وارد مجلــس شــوند کــه ایــن 
ــد را در کشــور ایجــاد  خــود فضایــی جدی
ــای  ــره ه ــرار چه ــا از تک ــرد ت ــد ک خواه
ثابــت در برخــی شــهرها جلوگیــری شــود 
ــر  ــار اظهارنظ ــون در انتظ ــن قان ــد ای هرچن

ــت. ــان اس ــورای نگهب ش
ــه  ــود آنک ــا وج ــز ب ــدان نی ــتان هم در اس
ــدگان  ــی از نماین ــامل یک ــون ش ــن قان ای
چهــار دوره ای نمــی شــود چــرا کــه یکبــار 
ــه  ــی اش فاصل ــن ادوار نمایندگ وزارت بی
مجــدد  امــکان حضــور  امــا  انداختــه، 
تعــدادی از نماینــدگان تکــراری کمتــر 

ــود. ــد ب خواه
آنچــه از خبرهــای رســمی و غیــر رســمی 
ــه  ــرادی ک ــت اف ــود آن اس ــی ش ــنیده م ش
تــا کنــون ســخن از ورودشــان بــه صحنــه 

ــد از: ــه، عبارتن ــات ۹۸ رفت انتخاب
بابایــی،  حاجــی  حمیدرضــا  همــدان: 
ــر خجســته، رضــا  ــار، امی ــی تب ــم اله ابراهی

میرزایــی، ابراهیــم مولــوی 
ــودن  ــردد ب ــت از م ــا حکای ــنیده ه ــه ش ک
مولــوی بــرای نامــزدی از اســدآباد دارد 
ــرادر  ــی ب ــین صوف ــد حس ــه محم و اینک
هــای  زمزمــه  کــه  همــدان  شــهردار 

ــنیده  ــات ش ــه انتخاب ــورش در عرص حض
مــی شــد کــه ایــن موضــوع هفتــه گذشــته 

ــد. ــهردار رد ش ــط ش توس
در کبوردرآهنــگ: حبیــب ا... موســوی 
بهــار ، علــی یعقوبــی، رضــا طالیــی نیــک 

ــار  ــور مخت ــی پ ــد عل و محم
در رزن: حسن لطفی، عطاا... سلطانی، اصفهانی 

و سید ناصر محمودی، طاهری خلوص
مهــدی  محمــد  تویســرکان:  در  نیــز  و 
و  عبــدی  اصغرعلیقارداشــی،  مفتح ،علــی 
حبیب مومیوند)فرماندار ســابق تویسرکان(، 
ســید امرا...میرزاجانی و علی اشرف پیری) 
دو عضو شورای اســالمی شهر تویسرکان(، 

سعید کرمی. 
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــر خب ــن از مالی همچنی
محمــد کاظمــی، احــد آزادیخواه،علــی 
ــژاد ،  نعمــت چهاردولــی، احمــد آریایــی ن
حمیــد هنرجــو و شــهبازخانی چهــره هــای 

ــتند. ــه هس ــن عرص ــی در ای احتمال
 در نهاونــد: علــی ســلگی، بحیرایــی و 
حســن بهــرام نیــا، بهــروز نعمتــی، ســرمدی
اســدآباد: نــوروزی، اکبــر رنجبــرزاده ، 
ــت  ــاال وارد رقاب ــی احتم ــی و بهرام خزاع

ــد. ــد ش خواهن
 گرچه به گفته دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات 
کشــور ممکن است برخی از وزرا و مقامات 
دولتی برای حضــور در انتخابات مجلس از 
ســمت خود کناره گیری کرده باشند اما این 
 استعفا رسانه ای نشده و کناره گیری ها در روز 
ثبت نام مشخص می شــود اما برخی دیگر از 
مدیران به بهانه این استعفا از هم اکنون چراغ 
ستاد انتخاباتی خود را با انتشار خبر ورودشان 

روشن کرده اند. 
در همــدان عــالوه بــر زمزمــه هــای متعــدد 
در حضــور چنــد نفــر از اعضــای شــورای 
ــر اســتعفای  حاضــر و گذشــته، شــاهد خب
ــدان و  ــابق هم ــی س ــی امنیت ــاون سیاس مع

فعلــی کرمانشــاه هســتیم.
ابراهیــم الهــی تبــار کــه تمایــالت اصــالح 
ــا ورود خــود  ــه وی آشــکار اســت، ب طلبان
ــادالت  ــی مع ــات برخ ــه انتخاب ــه عرص ب
اصولگرایــان را در شــهر و اســتان بهــم 

ــد زد. خواه
ــی  ــام سیاس ــک مق ــه ی ــر آنک ــالوه ب وی ع
ــاع  ــورد اجم ــد م ــی توان ــت م ــی اس امنیت
ــان هــای اصــالح طلــب اســتان  تمــام جری
قــرار گیــرد و ســایر شهرســتان هــا بــه امیــد 

ــد. ــه ببندن ــرد وی حلق ــر گ ــت ب موفقی
ــدگان  ــه نماین ــاق ممکــن اســت ب ــن اتف ای
العمــر در همــدان نهیــب زده و  مــادام 
ــون  ــم اکن ــا را از ه ــروزی آنه ــال پی احتم

ــد. ــف کن ضعی
از ســوی دیگــر اصولگرایــان به دلیــل وجود 
مشــکالت اقتصــادی و فشــارهایی که جامعه 
متحمــل شــده اســت، مــی تواننــد بــر ابقــای 
چهــره هــای منتســب بــه خــود تاکیــد کننــد 
ــی را  ــی شــدیدتر نامزدهــای دولت ــا لحن و ب

مــورد نقــد قــرار دهنــد.
ــرای وزن  ــوز ب ــیر هن ــن تفاس ــام ای ــا تم ب
کشــی زود بــوده و ۱0 مــاه باقیمانــده حامل 
اخبــار بســیار داغ از چنــد و چــون حضــور 
ــج  ــه تدری ــا ب ــه م ــت ک ــره هاس ــن چه ای
ــم  ــر خواهی ــود منتش ــدگان خ ــرای خوانن ب

کــرد.

ــام  ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول  نماین
ــالمی  ــالب اس ــت: انق ــدان گف ــه هم جمع
ــج  ــرآن و نه ــای ق ــود ه ــه از رهنم برگرفت
البالغــه بــود کــه امــروز آن را در امریــکا و 

ــد .  ــر می دهن ــا نش اروپ
به گزارش ایســنا، حجت االسالم و المسلمین 
حبیب ا... شــعبانی موثقی در مراسم باشکوه 
نماز عید فطر با اشــاره بــه اینکه عید فطر به 
عنوان عید بازگشت به فطرت و سالمت نفس 
است، افزود: فلســفه خطبه را توجه به ترکیه 

نفس میدانــم و همچنین پایان رمضان را آغاز 
پیوند با عبودیت باید دانست. 

وی تصریح کــرد: در ماه رمضان به ســمت 
پرورگار حدکــت کردیم و دیدیم می شــود 

اتصال به خداوند متعال را استمرار داد. 
ــم  ــا کنی ــه داد: دع ــن ادام ــعبانی همچنی ش
زیــرا  شــویم  دور  نفســانی  هواهــای  از 
انســان بــا ســالمت و توجــه بــه ملکــوت و 
فطــرت خــدا زاده شــده اســت و عیــد فطــر 

ــت. ــه خداس ــت ب بازگش

اجرای بهسازی 
مسیر گردشگری 
جاده سد اکباتان

 نماینده مردم همــدان و فامنین و فامنین 
در مجلس گفت: تعریض و بهســازی مسیر 
گردشگری جاده سد اکباتان به طول6 کیلومتر 
با ۷0 میلیارد ریال و تخصیص اعتبار اولیه 40 

میلیارد ریال به حالت اجرایی درآمد.
امیر خجســته در جریــان بازدید از عملیات 
تعریض و بهســازی جاده سد اکباتان اظهار 
کرد: این مســیر با هدف ارتقای راه روستایی 
به راه اصلی و افزایش خطوط مسیر و مسیر 

شانه جاده و با هدف تسهیل در عبور و مرور 
رانندگان و گردشگران اجرایی خواهد شد.

بــه گزارش  فارس، وی با اشــاره به اهمیت 
این مسیر در توسعه صنعت گردشگری منطقه 
خاطرنشــان کرد: قرار گرفتن ســد اکباتان، 
باغــات، غار دســتکند ارزانفود، روســتای 
ورکانه، طبیعت چشم نواز و بسیار دیدنی و به 
تازگی پارک 300 هکتاری شهرداری در این 
مسیر دارای شرایطی است که با برنامه ریزی 
و ایجاد امکانات مناسب می توان تا چند سال 
آینده آن را به عنوان یکی از دیدنی ترین نقاط 
همدان برای توسعه و تقویت صنعت توریسم 

معرفی کرد.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس با 
بیان اینکه سال ها اصال به چیزی به نام توسعه 

گردشــگری در همدان نبود و برنامه ای برای 
آن وجود نداشت گفت: به همین دلیل نیز در 
40 سال گذشته به توان گردشگری در مسیر 

سد اکباتان بی توجهی شده است.
وی بیان کرد: در چند ســال گذشته با ایجاد 
باور در مجموعــه مدیریتی همدان تحوالت 
خوبــی در حــال ایجاد اســت و در همین 
خصوص راه هــای مواصالتــی و امکانات 
گردشــگری مسیر ســد اکباتان که با وجود 
جاذبه هــای تاریخی و طبیعی با افزایش تردد 
مواجــه بود با تالش های صــورت گرفته و 
جذب اعتبارات ملی و استانی متحول خواهد 

شد.
خجسته با اشاره به اینکه با مدیریت صحیح 
و تقویت زیرســاخت ها باید به ماندگاری 

بیشتر گردشگران توجه شود عنوان کرد: با 
پیگیری های صورت گرفته یک اقامتگاه و 
پارک با یک  میلیارد و ۸00 میلیون تومان به 
منظور ســاخت اقامتگاه با فضای ۱0 هکتار 
با هدف تحول در امکانات گردشگری این 
مســیر و ایجاد فضای تفریحی، گردشگری 
و اقامتی و بهره منــدی از امکانات مطلوب 
برای استفاده گردشگران در نظر گرفته شده 

است.
وی گفت: این مســیر دارای ظرفیت باالیی 
برای جذب گردشگر است و استقبال مناسبی 
از ایــن منطقه وجود دارد که به همین منظور 
پــارک تفریحی بــه مســاحت 300 هکتار 
در حاشــیه ســد اکباتان همدان با مشارکت 

شهرداری همدان عملیاتی خواهد شد.

اعضای بدن کودک 7 ساله نهاوندی اهدا شد
 رئیس شــبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: اعضای بدن کودک ۷ 

ساله نهاوندی که در یک حادثه دچار مرگ مغزی شده بود، اهدا شد.
به گزارش مهر، مومنعلی دارابی اظهار کرد: خانواده مرحوم مهدی زندی 
بافت؛ بیمار تصادفی ۷ ساله ساکن شهرستان نهاوند تعدادی از اعضای 

بدن آن مرحوم را اهدا کردند.
وی اظهار داشــت: اعضای اهدا شده مرحوم شامل کلیه ها، کبد و تمام 
نسوج قابل پیوند این بیمار است که به بانک اهدای اعضا منتقل شده و 

به بیماران نیازمند پیوند داده می شود.
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند با بیان اینکه بر اساس فرموده 
خداوند در قرآن کریم نجات و جان بخشــیدن یک انسان در واقع جان 
بخشــیدن به تمامی انسان ها اســت، تصریح کرد: با اهدای اعضای فرد 
متوفی به بیماران نیازمند، نامش در اذهان جامعه به نیکی ماندگار خواهد 

ماند.
رئیس شبکه بهداشــت و درمان نهاوند گفت: طی هفته های گذشته نیز 
یک خانواده دیگر در شهرســتان نهاوند اعضای بدن فرزندشان را اهدا 

کردند تا به چند بیمار جان دوباره ببخشند.
وی خواســتار فرهنگ سازی در این زمینه توسط رسانه ها شد و گفت: 
جامعه باید با موضوع پیوند اعضا بیشــتر آشنا شود و شبکه بهداشت و 

درمان در این زمینه می تواند به خانواده ها مشاوره دهد.

نماینده ولی فقیه در استان:

امروز انقالب اسالمی خط مشی انقالب های بزرگ در سراسر جهان است

مهلت استعفای مدیران تمام شد

آغاز وزن کشی برای مجلس یازدهم
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ايميل

بخش دوم خط انتقال مجتمع آبرسانی گاماسیاب
 اجرا شد

ــات  ــت: عملی ــد گف ــالب روســتایی شهرســتان نهاون ــورآب و فاض ــر ام  مدی
اجرایــی بخــش دوم خــط انتقــال مجتمــع آبرســانی گاماســیاب بــه طــول 6 کیلومتــر 

آغــاز شــد.
ابراهیــم طاهــری در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: ایــن طــرح بــه طــول 6 کیلومتــر بــا 
لولــه بــه قطــر 3۱۵ میلیمتــر، در فاصلــه بیــن روســتاهای »وراینــه« و »بیــان« شهرســتان 

نهاونــد در حــال اجرا اســت.

ــول ۱۱  ــه ط ــیاب ب ــانی گاماس ــع آبرس ــال مجتم ــط انتق ــه خ ــان اینک ــا بی وی ب
ــن،  ــش از ای ــت: پی ــار داش ــود، اظه ــی می ش ــه اجرای ــه مرحل ــر و در س کیلومت
ــس از  ــده و پ ــی ش ــرح عملیات ــن ط ــال ای ــط انتق ــر از خ ــه کیلومت ــرای س اج
ــوم  ــه س ــده در مرحل ــی مان ــر باق ــه، ۲ کیلومت ــن مرحل ــر در ای ــرای 6 کیلومت اج

می شــود. اجرایــی 
ــال  ــارد ری ــرح 40 میلی ــن ط ــه دوم ای ــرای مرحل ــه اج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب طاه
اعتبــار نیــاز دارد، بیــان کــرد: درحــال حاضــر اجــرای ایــن بخــش از کار بــا پیشــرفت 
فیزیکــی ۲0 درصــد در حــال انجــام اســت و برابــر بــا بــازه زمانــی تعریــف شــده در 

ــل می شــود. ــاه تکمی ــدت ۱۲ م م

ــرح  ــه ط ــاره ب ــا اش ــد ب ــتان نهاون ــتایی شهرس ــالب روس ــور آب و فاض ــر ام مدی
ــا و  ــد علی ــتای »راون ــانی روس ــبکه آبرس ــل ش ــی و اجــرای کام ســاخت مخــزن بتن
ــا پیشــرفت فیزیکــی 40 درصــد در  ــون ب ــز هــم اکن ــن طــرح نی ســفلی«، گفــت: ای
ــا مهــر مــاه  ــازه زمانــی تعریــف شــده در شــهریور و ی ــر ب حــال اجــرا اســت و بناب

ــد. ــرانجام می رس ــه س ــاری ب ــال ج س
وی از تعویــض 300 متــر از شــبکه معیــوب آبرســانی روســتای »جهــان آبــاد« خبــر 
ــر  ــرا و در آن ۵00 مت ــال اج ــون ری ــار ۷00 میلی ــا اعتب ــرح ب ــن ط ــزود: ای داد و اف
ــی«  ــاد« و »ده چقای ــین آب ــتای »حس ــال آب در روس ــوده انتق ــی فرس ــط اصل از خ

ــود. ــض می ش ــد تعوی ــتان نهاون شهرس

 ایستگاه اتوبوس خیابان های منتهی به میدان فاصله زیادی با مرکز 
شهر دارند وشــهروندان باید مسافت زیادی را برای رسیدن به میدان 

امام طی کنیم دست اندر کاران چاره ای بیندیشند.
اعاليی- شهروند

 دفترچه های درمانی هیچ تأثیری در کاهش ویزیت پزشکان ندارد 
که در اینجا سوالی از مسئوالن داریم وزارت بهداشت با چه هدفی این 
دفترچه ها را صادر کرده در حالی که هیچ تأثیری در پرداخت ویزیت 

و کمک به معیشت مردم ندارد.
احدی دارنده دفتر چه تأمين اجتماعی 

 با توجه به اینکه بلوار روبه روی نمایشــگاه بین المللی ترافیک و 
تردد خودروهای ســنگین و سرعت وسایل نقلیه نیز بسیار باال  است 
نیاز این قسمت از محوطه میدان عاشورا به پل عابر پیاده از ضروریات 
شــهرداری  منصوب شــود چرا که عابران پیاده مشکل اساسی عبور 
از خیابان را دارند. وخطر جدی شــهروندان را در این منطقه از شهر  

تحدید می کند
 

 ترمینال اتوبوس ها بین شــهری فاصله زیادی با مرکز شهر دارد و 
عموم مردم به این موضوع معترض هستند عالوه بر این فضای داخلی 
اتوبوس های مناطق حاشیه شهر بســیار نامناسب است همچنین نیاز 
اســت کارتخوان در قسمت درب ورودی بانوان نیز نصب شود تا از 

اتالف وقت جلوگیری گردد.
فالحت زاده از شهرک فرهنگيان

آگهي مزایده عمومی نوبت اول 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کيلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ايست بازرسی در نظر دارد جمع آوری و فرآوری هزارالی ناشی از از کشتار دام 
سنگين را بهمراه سالن شستشوی مربوطه واقع در داخل محوطه مرکزکشتارگاه صنعتی دام همدانبا قيمت پايه هر عدد 1/100/000 ريال معادل صد و ده هزار تومان  برای سال 1398 

به مدت يکسال از طريق مزايده به اشخاص حقيقی يا حقوقی واجد شرايط با شرايط ذيل واگذار نمايد:
1- متقاضيان می بايست مبلغ 500/000/000 ريال را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب شماره 0219969430007 نزد بانک ملی شعبه شهرستان بهار به نام مرکز کشتارگاه 
صنعتی دام همدان واريز و اصل فيش واريزی را به همراه قيمت پيشنهادی، تاييد و مهر و امضا فرم آگهی مزايده و مدارک شناسايی را در پاکت الک و مهر شده تا هفت روز کاری  

بجز ايام تعطيل بعد از درج آگهی مزايده به پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/3/25به دفتر امور اداری کشتارگاه تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2- به پيشنهادات مخدوش، مبهم )مبلغ پيشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
3-متقاضيان ضمن بازديد از محل مورد نظر با تأييد و مهر و امضاء اين فرم اطالع خود را از شرايط و موضوع مزايده اعالم و در صورت برنده شدن حق هر گونه اعتراض و بهانه ای 

را از خود سلب می نمايند.
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مزايده سپرده ايشان به نفع کشتارگاه ضبط و 

با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نيز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد می گردد.
5- کل مبلغ قرارداد ساليانه طی چهار قسط در اول هر سه ماه هنگام عقد قرارداد از برنده مزايده وصول خواهد شد.

6- کشتارگاه در رد يا قبول هر کدام از پيشنهادات مختار خواهد بود.
7-پيشنهادات رسيده در روز يکشنبه مورخ 1398/3/26 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر سرپرست مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان مفتوح و مورد رسيدگی قرار می گيرد و 
نتيجه  تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/03/27 اعالم می گردد، حضور شرکت کنندگان در مزايده يا صرفا نماينده قانونی آنها در جلسه بازگشايی پاکات بالمانع می باشد.

7- هزينه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

آگهی تجدید مناقصه عمومی جدول گذاری معابر شهرستان فامنین

  روابط عمومی شهرداری فامنین

1- شهرداری فامنين در نظر دارد بر اساس مجوز شورای اسالم شهر از طريق مناقصه 
عمومی نسبت به واگذاری جدول گذاری معابر شهر به افراد واجد الشرايط به شرح زير 

اقدام نمايد.
الف : جدول گذاری معابر شهر فامنين بخش جنوبی بلوار  پروفسور دولتی 

ب:  ضلع شمال شهر و بلوار پروفسور دولتی 
2- شرکت کنند گان در مناقصه ضلع شمالی شهر می بايست 5 درصد قيمت پايه به مبلغ  
130.000.000  را به صورت اسناد خزانه بی نام ، ضمانت نامه بانکی سه ماهه و يا واريز نقدی 

به حساب 02171145639007 بانک ملی به نام شهرداری فامنين ارائه نمايند.
3- شرکت کنند گان در مناقصه ضلع جنوبی شهر می بايست 5 درصد قيمت پايه به مبلغ 
320.000.000  را به صورت اسناد خزانه بی نام ، ضمانت نامه بانکی سه ماهه و يا واريز نقدی 

به حساب 02171145639007 بانک ملی به نام شهرداری فامنين ارائه نمايند
4- مناقصه از طريق سامانه ستاد  ضلع جنوبی و شمالی شهر به صورت مجزا انجام خواهد 
شد  افراد بايستی نسبت به دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد اقدام نموده و پس از 
مهر و امضاء اسناد از طريق سامانه ستاد  نيز ارسال نمايند. ارسال پاکت الف ) ضمانت 
نامه بانکی( الزامی است و افراد  قبل از کميسيون بازگشايی پاکت های مناقصه بايد به 

شهرداری ارسال نمايند در غير اينصورت پاکت های ب و ج باز گشايی نخواهد شد.
به  الف  پاکت  با  همراه  نيز  را  ج  و  ب  های  پاکت  فيزيکی  اسناد  بايستی  افراد   -5
سامانه  ج  پاکت  است  توضيح  به  الزم  نمايند  ارسال  بيشتر  بررسی  برای  شهرداری 

ستاد مورد تاييد است.
6- درصورت انصراف برندگان اول ، دوم و سوم از مناقصه و اگر حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند ضمانت نامه آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
7- ساير اطالعات ، جزئيات و قيمت پايه در اسناد مناقصه ذکر گرديده است .
8- کليه هزينه های نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

9- شهرداری در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.
10- مهلت دريافت و تحويل اسناد مناقصه در سامانه ستاد موجود می باشد. و تاريخ 

انتشار 98/03/09 ساعت 14 می باشد 
11- برای دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 3-36822020 -081 با واحد عمران 

)مهندس سليمی( و مالی شهرداری تماس حاصل فرماييد.
12- شماره مناقصه معابر ضلع شمالی2098050122000004
13- شماره مناقصه معابر ضلع جنوبی2098050122000006

تبصره : در صورت شرکت کردن افراد در هر دو مناقصه جدول گذاری و برنده شدن يک 
شرکت در هر دو مناقصه به انتخاب آن شرکت ، در يکی از مناقصات حذف خواهد شد و 

با نفر دوم آن مناقصه قراداد عقد خواهد گرديد .
چاپ اول روزنامه جمهوری  مورخ  98/03/8         

)م الف 72(

آگهي مزایده

شرکت معدن کار باختر

شرکت معدن کار باختر در نظر دارد معدن سنگ الشه 
 - سنندج  جاده   30 کيلومتر   - همدان  در  واقع  خود 
روبروی روستای پهنه بر - روستای خليل کرد - معدن 
سنگ الشه خليل کرد را از طريق مزايده عمومی به 

فروش برساند.
از متقاضيان خواهشمند است جهت بازديد و دريافت 
اسناد حداکثر به مدت ده روز پس از درج آين آگهی با 
شماره تلفن های 08138371938 ،  08138370668 
محمدی  صادق  آقای   16 داخلی   08138370235 و 

ارجمند تماس حاصل فرمايند.

تبریک و تهنیت

داروخانه دکتر حقیقت باقری - اسدآباد

جناب آقای دکتر

 رشید حیدری مقدم
انتصاب  شايسته حضرتعالی را به سمت 

رياست دانشگاه 
علوم پزشکی همدان

 تبريــک عــرض مــی نماييــم ،اميــد اســت 
ــروز و  ــواره پي ــان هم ــزد من ــايه اي در س

ــيد. ــربلند باش س

تبریک و تقدیر

داروخانه دکتر حنفی شهرستان رزن

جناب آقای دکتر

 رشید حیدری مقدم
انتصاب  شايسته حضرتعالی را به سمت 

رياست دانشگاه 
علوم پزشکی همدان

استان  پزشکی  جامعه  و  جنابعالی  خدمت  صميمانه  را   
همدان تبريک و تهنيت عرض نموده و از زحمات و خدمات 
دلسوزانه جناب آقای دکتر موسوی بهار در زمان تصدی 
کمال تقدير و تشکر را داشته، اميد است در سايه الطاف 

الهی در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

کارت دانشجويی نسترن منصوری فرزند سيامک به شماره ملی 
3861075792 رشته مهندسی کامپيوتر دانشگاه بوعلی سينا به 
شماره دانشجويی 9612358041 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر رشید حیدری مقدم
 انتصاب شايسته حضرتعالی را به سمت 
رياست دانشگاه علوم پزشکی همدان 

تبريک عرض نموده و برای جنابعالی در اين مسئوليت مهم آرزوی 
توفيق و سربلندی داريم.

دکتر جواد رمضانی مدیر عامل درمانگاه مهر

 سال گذشــته بود که بانک مرکزی با 
راه انــدازی نظام یکپارچه معامالت ارزی 
یا همان »ســامانه نیما« مقدمات ســامان 
بخشیدن به بازار ارز را فراهم کرد، سامانه 
ای که صادرکننــدگان را مکلف می کند 
ارز حاصــل از صادرات خود را به چرخه 

اقتصادی کشور بازگردانند.
برخی فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان بر 
این اعتقاد هســتند که سامانه نیما در کنار 
مزیت های مختلــف اما صادرات کاالهای 
غیر نفتی کشور را محدود می کند و عماًل 

تعهد ارزی ایجاد نمی کند.
در این میان کشمش از آن دسته محصوالت 
صادراتی غیرنفتی اســت کــه ارز آوری 
خوبی برای کشــور دارد و با ورود سامانه 
نیما صادرکنندگان این محصول با چالش 
جدی مواجه شده اند، در حالی که مقصد 
صادراتی این محصول کشورهایی همچون 
عراق و افغانستان است و معامالت با پول 
رایــج به صورت ریالی انجام می شــود و 

ارزی وجود ندارد که به کشور بازگردد.
ایــن در حالیســت کــه بانــک مرکزی 
کــه در اجــرای این طرح بســیار مصمم 
اســت، در اطالعیه ای با اخطــار ارزی به 
صادرکنندگان، بر تسریع در بازگشت ارز 
حاصل از صادرات تاکید کرده و بر اساس 
آن صادرکنندگان به موجب مصوبه هیأت 
وزیران مکلــف به بازگرداندن ارز حاصل 
از صــادرات خود حداکثــر ظرف مدت 
زمانی ســه ماه پس از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشــور هستند، سایه ای که حاال 
روی کاالهای صادرات غیرنفتی همچون 
و صادرکنندگان  می کند  کشمش سنگینی 

اش را با چالش جدی مواجه کرده است.
از آنجا کــه مالیر تنها تولید و صادرکننده 
کشمش اســتان همدان است و حدود 30 
درصد از صادرات کشمش کل کشور را به 
خــود اختصاص داده و بیش از ۲۵ درصد 
از ارزش دالری صادرات کشمش ایران به 
این شهرســتان تعلق دارد، جایگاه باالیی 
در زمینه صادرات دارد که با طرح سامانه 
نیما و تعهد ارزی این جایگاه دچار تزلزل 

خواهد شد.
در همیــن چارچوب و بــرای حفظ این 
معافیت صادرکنندگان کشمش  و  جایگاه 
مالیــر از تعهــد ارزی، نماینــدگان این 
شهرستان پیگیری های جدی را در دستور 
کار خود قرار دادند و موضوع را از طریق 
پارلمانی رئیــس جمهوری، وزیر  معاون 
جهاد کشــاورزی، وزیر صنعت، معدن و 

تجارت و بانک مرکزی پیگیری کردند.
با این حال نمایندگان مردم مالیر در مجلس 
شورای اسالمی اجرای طرح سامانه نیما و 
برگشت ارز حاصل از صادرات را مخالف 
منطقه  ایــن  باغــداران زحمتکش  منافع 
و صادرکننــدگان کشــمش می دانند و تا 
رسیدن به نتیجه مطلوب دست از پیگیری 
نمی کشند و تاکنون نشست های متعددی 
با صادرکنندگان و فعاالن صنعت کشمش 
این شهرستان و بیش از 60 واحد فرآوری 
کشمش که اکثر آنها از صادرکنندگان نمونه 

هستند، داشته اند.
پنجشنبه هفته گذشته نیز صادرکنندگان و 
فعاالن صنعت کشــمش نشست مشترکی 
با نمایندگان این شهرســتان داشتند و به 
امید پیدا کردن راه حل موانع، مشــکالت 
و راهکارها را برای رهایی از ســامانه نیما 
بررسی کردند؛ سامانه ای که رئیس انجمن 
تولید و صادرکنندگان کشمش مالیر بانک 
مرکزی را بدعت گذار آن دانست و گفت: 
بانک مرکزی معتقد است که باید این اتفاق 

بیفتد.
منوچهر رضایی در این نشست تعهد ارزی 
را اقدامی نشدنی ارزیابی و بیان کرد: این 
انجمن به عنوان تنها ســازمان مردم نهاد 
ثبت شــده صنعت کشــمش در کشور با 
طرح مساله، مشکل ســامانه نیما را مورد 

پیگیری قرار داد.
وی با بیان اینکه دســتگاه های اجرایی هم 
با ما هم عقیده هســتند گفت: در شرایطی 
که تحریم ها تشدید شده و صادرات نفت 
کاهش یافته است، باید به دنبال جایگزین 
باشــیم و شرایط را برای افزایش صادرات 

غیرنفتی فراهم کنیم.

رئیــس انجمــن تولیــد و صادرکنندگان 
کشمش مالیر ادامه داد: بخشی از صادرات 
کشــور از جمله کشــمش به کشورهایی 
همچون عراق و افغانستان است که دومین 
مقصد کاالهای صادراتــی ما با رقم قابل 
توجهی است و معامالت به صورت ریالی 

است و ارزی وجود ندارد.
رضایی با تاکید بر اینکه صادرات کاالهای 
غیرنفتــی را بایــد تشــویق و خالء های 
احتمالی را برطرف کرد اظهار داشت: این 
در حالیست که تعهد ارزی دغدغه روحی، 
روانی و کاری صادرکنندگان کشمش شده 
و به شــدت کار ما را تحت تأثیر قرار داده 
است و با وجود پیگیری های فراوان، هنوز 

نتیجه مطلوبی نگرفته ایم.
او با بیان اینکه بــه دلیل تحریم ها قادر به 
دریافت و ارســال حواله ارزی نیستیم و 
اگر ارز به داخل کشــور نیاید، صادرکننده 
نمی توانــد به حیاتش ادامــه دهد، اجرای 
تعهــد ارزی را به صــالح صادرکنندگان 

بویژه کشمش ندانست.
این صــادر کننده کشــمش تدوین یک 
برنامه جامع و چشم انداز را نیاز ضروری 
صادرات غیرنفتی دانســت و یادآور شد: 
فعاالن صنعت کشمش با آغاز فصل کاری 
باید از هم اکنون به فکر فروش و صادرات 

محصول خود باشند.
رضایی با بیان اینکه طی ۲ ســال گذشته 
میــزان محصول ما از نظــر کمی کمتر از 
نیمی از یک سال معمولی است خاطرنشان 
کرد: این در حالیست که تعهد ارزی روی 
محصوالت فصلی همچون کشــمش اثر 

نامطلوبی دارد.
به گفته وی امســال کــه وضعیت تولید 
محصول کشمش خوب است، باید به فکر 
بازار فروش آن باشیم تا داستان چهار سال 
گذشــته و کش و قوس های فراوان برای 

اختصاص یارانه کشمش تکرار نشود.
رئیــس انجمــن تولیــد و صادرکنندگان 
کشمش مالیر تاکید کرد: کشمش با وجود 
تمــام مزیت های تغذیــه ای و غذایی اگر 
صادر نشود، روی دســت صادر کننده و 

باغدار می ماند.
رضایــی با بیــان اینکه چنانچــه جلوی 
صادرات کشــمش گرفته شــود، در بازار 
داخل با مشــکل مواجه می شــود و خیل 
عظیم باغداران خســارت دیده را خواهیم 
داشت، در عین حال خواستار ارائه راهکار 
اساســی بــرای معافیــت صادرکنندگان 
کشمش از سامانه نیما و تعهد ارزی توسط 

نمایندگان مجلس شد.
ارزی یــک تصمیــم  تعهــد   

ناعادالنه است
دیگــر نماینده مــردم مالیــر در مجلس 
شورای اسالمی نیز با بیان اینکه ما شرایط 
کشــور و دولت را به خوبی درک می کنیم 
مدعی شــد: اینکه صادرکننــدگان ارز را 
در ســامانه نیما عرضه کنند، یک تصمیم 

ناعادالنه است و حقوقی نیست.
محمــد کاظمــی گفت: این طــرح هنوز 
عملیاتــی نشــده و بــرای کمــک بــه 
صادرکنندگان کشــمش پیگیری های ما به 

صورت جدی ادامه دارد.
وی پیشــنهاد کرد: برای حل این مشکل 
عالوه بر مکاتبه هایی که پیشتر انجام شد، 
نمایندگان  با حضور  جلســه ای جداگانه 
شهرستان های دارای محصول کشمش و با 
حضور »حسینعلی امیری« معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشــاورزی، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل 
بانک مرکــزی برگزار می کنیم تا بتوانیم با 
یافتن راه حل اساســی این مشکل را حل 

کنیم.
نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضائی 
مجلس دهم ادامه داد: از زمانیکه موضوع 
سامانه نیما مطرح شد، نمایندگان مالیر در 
این زمینــه ورود پیدا کردند و مکاتباتی با 
مسئوالن ذیربط کشوری داشتیم و این در 
حالی اســت که وزیر جهاد کشاورزی نیز 

دستور توقف این طرح را داد.
کاظمــی تاکید کــرد: با توجه بــه اینکه 
صادرکنندگان اقتصاد بخش کشاورزی را 
رونق می بخشــند، باید بتوانیم راهگشای 

مشکالت آنان باشیم.
وی با اشاره به شرایط عادی و بهینه کشور 
پس از توافق برجام و ورود سرمایه گذاران 
خارجــی و افزایش صــادرات و واردات 
گفت: با خروج آمریکا از برجام به عنوان 
یک اقدام خالف قوانین روابط بین الملل، 
کشــور دچار مشکالتی شــد و دولت در 
تالش برای هموار کردن مســیر و کاهش 

مشکالت است.
 محصوالت کشــاورزی و باغی 

باید از سامانه نیما مستثنی باشد
دیگــر نماینده مــردم مالیــر در مجلس 
شورای اسالمی نیز بیان کرد: پس از طرح 
ســامانه نیما و تعهــد ارزی، پیگیری های 
زیادی برای حل مشکل صادرکنندگان از 

جمله کشمش انجام شــد و به این نتیجه 
رسیدیم که محصوالت کشاورزی و باغی 

را باید از این طرح جدا کرد.
حجت االسالم احد آزادیخواه با اشاره به 
اینکه از نیمه دوم ســال ۹۷ در واردات با 
چالش جدی مواجه شدیم افزود: در حوزه 
تجارت خارجی باید به یک ســرانجامی 

برسیم.
وی خاطرنشــان کرد: از ســال گذشــته 
سیاست دولت در حوزه صادرات در کالن 
تغییر کرد و ارز آوری در دســتور جدی 
دولت قــرار گرفت، در حالــی که حوزه 
تجارت و صادرکننده نباید با چالش مواجه 
شــود و دولت باید استثناهایی در دستور 

کار قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس دهم 
بیان کرد: اینکه صادرکنندگان کشمش در 
این شرایط نمی توانند حواله ارزی دریافت 
کنند، بخشــی از تجارت آنها ریالی است، 
در شــرایط تحریم صادرات این محصول 
بهترین مشوق است و اگر تعهد ارزی اجرا 
نشود، صادرکننده چگونه به حیاتش ادامه 

دهد.
وی از صادرکنندگان و فعاالن این صنعت 
درخواست کرد: تمامی ایرادها و نواقصی 
که به تعهد ارزی و سامانه نیما وارد است، 

به صورت مکتوب مطرح و ارائه شود.
پیشنهاد کرد:  آزادیخواه  االســالم  حجت 
برای حل این مشکل ابتدا نامه ای خطاب 
به رئیس جمهوری نوشته و رونوشتی هم 

به رئیس کل بانک مرکزی داده شود.
وی یادآور شــد: در گام بعدی جلسه ای 
با حضور نمایندگان شهرستان های دارای 
محصول کشــمش برگزار و تمامی موارد، 
موانع و مشــکالت همراه بــا دالیل آماده 

شود.

باغداران مالیری با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند

سنگینی سایه »نیما« 
بر صادرات کشمش

سیاست  گذشته  سال  ز 
صادرات  حوزه  در  دولت 
در کالن تغییر کرد و ارز 
آوری در دســتور جدی 
در  گرفت،  قــرار  دولت 
حالی کــه حوزه تجارت 
با  نباید  صادرکننــده  و 
و  شــود  مواجه  چالش 
دولت باید اســتثناهایی 

در دستور کار قرار دهد

هجوم انبوه زنبورهای عسل به منزل 
مسکونی در مالیر

  مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر تجاوز انبوه 
زنبورهای عســل به منزل مسکونی در مالیر خبر داد و گفت: طی تماس 
تلفنی یکی از شهروندان با سامانه ۱۲۵، حمله تعداد بیش از دو هزار زنبور 

عسل به منزل مسکونی گزارش شد.
وحید جوادی در گفت و گو با ایســنا افزود: به محض اطالع سریعا یک 
دستگاه خودروی امداد نجات همراه امدادگران آتش نشانی با تجهیزات 
کامل به سمت محل اعالم شده حرکت کرد و به محض رسیدن مشاهده 
شد بدلیل رهاشدن ملکه کندوی عسل از داخل کندو به بیرون و به دنبال 

آن دیگر زنبورهای تحت امر آن ملکه از کندوها به بیرون رفته اند.
وی با بیان اینکه زنبورها به دنبال آن ملکه به روی شــاخه ای از درخت 
داخل منزل تجمع کردند که دراین میان امداد گران با تجهیزات مخصوص 
شــاخه مربوطه را از درخت جدا و بــه داخل گونی هدایت و در منطقه 
ای آزاد رها کردند.جوادی خاطرنشــان کرد: به دلیل وجود یک کارخانه 
تولیدی قدیمی که به دالیلی مدت زمان طوالنی به صورت متروکه تبدیل 
شــده بود اهالی محل مربوطه برخالف قوانین بهداشتی زباله ها را به آن 
محل ریخته بودند و توســط افراد رهگذر و ناشــناس مورد حریق قرار 
گرفته بود، در این رابطه نیروهای عملیاتی با استفاده از دو حلقه شیلنگ 

با آب تحت فشار اقدام به اطفای حریق فوق کردند.
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اينفوگرافيک: ايرنا

در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه
موسوی: طرح موضوعات فرابرجامی 

کمکی به حفظ برجام نمی کند
 سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
به اظهارات رئیس جمهور فرانســه تاکید کــرد که طرح موضوعات 

فرابرجامی کمکی به حفظ برجام نمی کند.
به گزارش ایســنا، سیدعباس موســوی در واکنش به اظهارات رئیس 
جمهور فرانســه در دیدار با همتای آمریکایی خود گفت: طرف های 
اروپایی تاکنون به رغم برخی سخنان و بیانیه های سیاسی، در عمل به 
تعهــدات خود ذیل برجام و تعهدات بعد از خروج غیرقانونی آمریکا 
از برجام ناتوان بوده و نتوانســته اند زمینه انتفاع کامل کشورمان طبق 
این توافــق چندجانبه را فراهم نمایند. در این شــرایط، آنها با طرح 
موضوعــات فرابرجامی، نه تنها کمکی به حفظ برجام نمی کنند، بلکه 
زمینه بی اعتمادی بیشــتر بین طرف های باقی مانده برجام را فراهم و 
آمریــکا را به هدف خود در خروج غیرقانونی از برجام که چیزی جز 

فروپاشی آن نبود، نزدیک تر می کنند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران ادعاهای 
تکراری، بدون پشتوانه و متناقض رئیس جمهور آمریکا در این دیدار 

را فاقد ارزش خواند و شایسته واکنش تازه ندانست.

سنایی در نشست انقالب اسالمی 
در اندیشه های امام)ره(:

ایران تنها یک نظام سیاسی نیست
بلکه یک ایدئولوژی است

سفیر ایران در روسیه گفت: نمی توان 
جمهوری اسالمی ایران را منزوی کرد 
چرا که ایران تنها یک نظام سیاســی 
نیســت بلکه یک ایدئولوژی اســت 
که در قلب بســیاری از مردم جهان 

حضور دارد.
به گزارش ایلنا، نخســتین نشســت 
علمــی انقــالب اســالمی در پرتو 
اندیشــه های امام خمینی )ره( با حضور جمعی از اندیشمندان ایران 
و روسیه در محل رایزنی فرهنگی سفارت ایران در مسکو برگزار شد.

مهدی ســنایی سفیر کشورمان در فدراســیون روسیه که ریاست این 
نشســت را به عهده داشت در ســخنانی انقالب اسالمی در سال ۵۷ 
را در نتیجه یکصد سال استقالل طلبی مردم ایران دانست و مهمترین 
دلیل موفقیت انقالب را توانایی امام خمینی در ایجاد اتحاد و انسجام 
همه گروه ها و اقشار مردم ذکر کرد. وی همچنین به نقش امام خمینی 
در شکل گیری نظامی منحصر بفرد از ترکیب میان اسالم و دمکراسی 
پرداخت و گفت: ایران کشوری است برخوردار از چندین هزار سال 
تمدن و فرهنگ لذا این ویژگی باعث می شــود که نتوان آنرا منزوی 
کرد چرا که ایران تنها یک نظام سیاســی نیست بلکه یک ایدئولوژی 

است که در قلب بسیاری از مردم جهان حضور دارد.

وزیر امور خارجه ژاپن به ایران می آید

 رســانه های ژاپنی اعالم کردند وزیر خارجه این کشور قرار است 
برای زمینه سازی دیدار نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کند.

رســانه های ژاپن گــزارش کردند "تارو کونو" وزیــر خارجه ژاپن، 
احتماال برای زمینه ســازی دیدار »شینزو آبه« نخست وزیر این کشور 

از ایران، به تهران سفر کند.
خبرگزاری کیودو ژاپن با اشاره به انجام این سفر در ماه جاری میالدی 
افزوده است وزیر خارجه ژاپن احتماال قبل از نخست وزیر راهی ایران 
می شــود تا ضمن دیدار با محمد جــواد ظریف همتای ایرانی خود، 

برنامه های سفر"شینزو آبه" به تهران را هم بررسی کند.
دولت ژاپن به صورت رســمی اعالم کرد "شینزو آبه" نخست وزیر 
این کشــور ۱۲ ژوئن )۲۲ خرداد ۹۸( به منظور دیدار و گفت و گو با 

مقامات جمهوری اسالمی ایران، به تهران خواهد کرد.
گزارش از قول "یوشــیهیدا سوگا" سخنگوی ارشد دولت ژاپن آورده 
است افزایش تنش ها برای ژاپن بسیار نگران کننده است مهم است در 

این شرایط، کاری صورت دهیم تا این روند متوقف شود.
رســانه های ژاپن گزارش کرده اند که یکی از برنامه های آبه دیدار با 
رهبر ایران و رئیس جمهوری است و طرفین درباره مسایل مهم منطقه 

ای و بین المللی گفت و گو خواهند کرد.
این سخنگوی ژاپن گفت: گفت وگو درباره پایبندی طرفین به برجام 
به عنوان یک توافق مهم بین المللی و اینکه ایران بازیگر سازنده برای 
ثبات منطقه است، از دیگر موضوعات مورد رایزنی طرفین خواهد بود.

ژاپن از جمله کشورهایی است که بشدت به ثبات خاورمیانه اهمیت 
می دهد رسانه های این کشور گزارش کرده اند نزدیک به ۸0 درصد 
از نفت مورد نیاز ژاپن از این منطقه تامین می شــود و این کشــور از 
شرکای خوب تجاری ایران است و با نظرداشت روابط گرم دو کشور 
این سفربسیار با اهمیت می نماید ضمن آنکه ایران از سال های ۲000 
میــالدی به این طرف بین ۵ تا ۱0 درصــد از نفت مورد نیاز ژاپن را 

تامین کرده است.
به گزارش ایرنا، بعد از انقالب اسالمی، سفر آبه به ایران نخستین سفر 
یک نخســت وزیر ژاپنی به تهران است پیش از او "تاکئو فوکودا" در 
سال ۱۹۷۸ به ایران سفر کرده بود در این سفر که همزمان با ۹0 امین 
سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک دو کشور روی می دهد آبه با رهبر 
معظم انقالب اسالمی و رئیس جمهوری اسالمی ایران دیدار می کند.

آبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در توکیو با ترامپ در اواخر ماه 
مه ۲0۱۹ )اوائل خرداد ۱3۹۸( اظهار داشــت که او می خواهد تالش 
هایی را برای تسهیل گفت و گوها میان واشنگتن و تهران بکار گیرد تا 

از تنش ها کاسته شود که با استقبال ترامپ مواجه شد.

رئیس جمهور باید درباره مسائل 
سریع تصمیم بگیرد

 رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: روحانی اختیاراتی را دارد که برای حل 
مشکالت کشور و رفاه حال مردم از آن ها استفاده خواهد کرد.

کــه  ایــن  دربــاره  ایلنــا،  بــا  در گفت وگــو  واعظــی  ســید محمــود 
ــدود دارد  ــی مح ــت اختیارات ــرده اس ــان ک ــخنانی بی ــی س ــور ط رئیس جمه
و همیــن امــر باعــث شــده تــا آنطــور کــه بایــد و شــاید نتوانــد بــه وظایــف 
خــود جامــه عمــل بپوشــاند، گفــت:  رئیس جمهــور اختیاراتــی را دارا هســتند 
کــه قطعــا بــرای اداره امــور کشــور، رفــع مشــکالت و رفــاه حــال مــردم از 

ــد. ــتفاده می کنن ــا اس آنه
واعظی گفت: رئیس جمهور باید بتواند درباره مســائل سریع تصمیم بگیرد لذا 

اگر مسئله را تحت این عنوان مطرح کردند، به همین خاطر است.

تحریم های آمریکا علیه ایران سیاسی است 
 وزیر نفت عراق با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران چنین تحریم هایی 

را برخاسته از دالیل سیاسی دانست که بر مردم عادی فشار وارد می کند.
به گزارش ایسنا، ثامر غضبان، در این باره در حاشیه نشست اقتصادی بین المللی 
سن پترزبورگ اظهار کرد: سیاست آمریکا در قبال ایران شناخته شده است. ما 

واقعاً از آن چشم پوشی نمی کنیم.
غضبــان در ادامه گفت: تحریم هایی برای دالیل سیاســی وجود دارند و مردم 
عادی بیش از حکومت ها در اثر تحریم آســیب می بینند. مردم هر کشوری چه 
در عراق و چــه در هر جای دیگری وقتی تحریم هــای اقتصادی، به ویژه بر 
منابعی که به طور اساســی و قابل توجهی ســود زا هستند اعمال شود، بسیار 
آســیب می بینند.وی افزود: من فکر می کنم هیچ انســانی خواهان رنج کشیدن 

افراد به دالیل سیاسی نباشد.

با سیاست های آمریکا در قبال ایران مخالفیم
 رئیــس جمهــور روســیه در تازه تریــن اظهــارات خــود از رویکــرد 

ــرد. ــاد ک ــران انتق ــا ای ــه ب ــنگتن در رابط واش
ــن  ــیه در ای ــور روس ــس جمه ــن، رئی ــر پوتی ــنا، ، والدیمی ــزارش ایس ــه گ ب
بــاره اظهــار کــرد: مــا بــا سیاســت آمریــکا در برابــر ایــران مخالفیــم. لزومــی 
نــدارد بــه دنبــال راه حلــی بــرای تخریــب چیــزی باشــید کــه پیــش از ایــن 

ســاخته شــده اســت.
والدیمیــر پوتیــن در گفــت: بــه نظــر مــن، )آمریــکا و ایــران( بهتــر اســت 
ــه  ــن متوجــه شــدم ک ــال، م ــوان مث ــه عن ــد. ب ــره عــادی برگردن ــه مذاک ب
ــراً ترامــپ در شــبکه های اجتماعــی نوشــته کــه وی در عمــل آمــاده  اخی
ــوان از آن  ــا می ت ــه تنه ــت. ک ــی اس ــات ایران ــا مقام ــره ب ــدار و مذاک دی

اســتقبال کــرد.

سخنگوی دولت:
متن استعفا بطحایی امروز منتشر می شود

 ســخنگوی دولت توضیحاتی را درباره جزئیات استعفای وزیر 
آموزش و پرورش ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی ســخنگوی دولت در گفت وگو با خبر 
ساعت ۱4 شبکه یک سیما با اشاره به استعفای سید محمد بطحایی 
از وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: آقای بطحایی که از دوستان 
ما و فردی صادق و وارسته است، در ابتدای هفته استعفای خود را به 
رئیس جمهور ارائه کرد و علت این مســئله را هم حضور در مجلس 

اعالم کردند.
وی با اشــاره به اینکــه آقای بطحایی روز سه شــنبه مجددا با آقای 
واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور تماس گرفت، یادآور شد: در این 
تمــاس آقای بطحایی با اشــاره به مدت زمان قانونی برای اســتعفا 
جهت حضور در مجلس، از رئیس جمهور خواســت تا موافقتش را 
اعالم کند و آقای روحانی هم بنابر درخواســت ایشان موافقتش را 

اعالم کرد.
ــاره  ــا درب ــی گمانه زنی ه ــه برخ ــاره ب ــا اش ــت ب ــخنگوی دول س
ــای  ــم گمانه زنی ه ــن ه ــرد: م ــان ک ــی خاطرنش ــتعفای بطحای اس
مختلــف را دیــدم. مطالــب گوناگــون از ســوی طیف هــای مختلــف 
مطــرح شــده بــود ولــی آنچــه کــه اتفــاق افتــاده مــواردی بــود کــه 
مــن اعــالم کــردم. متــن اســتعفا هــم روز شــنبه منتشــر می شــود.

ــا  ــده ب ــه آین ــت هفت ــدوار اس ــه امی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ربیع
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــته باش ــی داش ــی گفت وگوی ــکل های صنف تش
یکــی از مســائلی کــه در میــان اخبــار دیــدم، موضــوع رتبه بنــدی 
ــود کــه  ــود کــه در دولــت یازدهــم ایــن مســئله مطــرح شــده ب ب
ــال ۲  ــبختانه امس ــودم. خوش ــت ب ــو دول ــن در آن دوران عض م
ــرای ایــن طــرح  ــا تاکیــد رئیس جمهــور ب ــارد تومــان ب هــزار میلی

ــت. ــده اس ــی ش ــه پیش بین در بودج
ــه  ــود ک ــده ب ــه ش ــم گرفت ــال تصمی ــه امس ــزود: در بودج وی اف
بودجــه را از نفــت جــدا کنیــم کــه نوســانات قیمــت نفــت روی 
ــور  ــئله، رئیس جمه ــن مس ــم ای ــه رغ ــذارد. ب ــر نگ ــه تاثی بودج
ــه  ــان، هیچ گون ــارد توم ــزار میلی ــن دو ه ــه در ای ــد ک دســتور دادن
کاهشــی صــورت نگیــرد بنابرایــن ایــن رقــم بــرای قانــون 
ــاه  ــی، دو م ــم یک ــر می کن ــد. فک ــد ش ــال خواه ــدی اعم رتبه بن
ــدی آغــاز خواهــد شــد و خوشــبختانه در دو هــزار  ــده رتبه بن آین

ــرد. ــد ک ــر نخواه ــان تغیی ــارد توم میلی
ــای  ــه تحریم ه ــتم ک ــف هس ــرد: واق ــد ک ــت تاکی ــخنگوی دول س
اقتصــادی بیــش از همــه بــر حقــوق بگیــران ثابــت و بازنشســته ها 
فشــار وارد می کنــد بــرای همیــن هــم وظیفــه مــا در دولــت ایــن 
ــدی  ــه درآم ــانی ک ــا کس ــت ی ــران ثاب ــه از حقوق بگی ــت ک اس
ندارنــد، حمایــت کنیــم. دولــت و رئیس جمهــور تمــام تالششــان 

ایــن اســت کــه فشــار کمتــری بــه زندگــی مــردم وارد شــود.

 سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان 
اینکــه فضای مجازی در انتخابات بســیار 
مؤثر اســت ، ولی اگر رها شــود می تواند 
تهدیدی برای انتخابات باشــد، گفت: همه 
داوطلبان انتخابات کــه در فضای مجازی 
فعالیت کرده و سایت و کانال دارند، آدرس 
باید اعالم  آن پایگاه های اطالع رســانی را 

کنند.
سیداســماعیل موســوی در گفت وگــو با 
ایســنا با اشاره به اینکه سامانه ساماندهی و 
یکپارچه سازی تبلیغات انتخاباتی راه اندازی 
می شــود، اظهار کرد: در واقع این ســامانه 
بســتری اســت برای تجمیع فعالیت های 
انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس شورای 
اسالمی بدین ترتیب که همه داوطلبانی که 
در فضای مجازی فعالیت کرده و ســایت 
و کانــال دارنــد، آدرس آن پایگاه هــای 
اطالع رسانی را در این سامانه ثبت می کنند 
و این پایگاه ها به مراجع رســمی تبلیغات 

نامزدها معرفی می شود.
وی ادامــه داد: هــدف از طراحــی ایــن 
انتخاباتــی و  فعالیــت  ســامانه تجمیــع 
ــت.  ــی اس ــات احتمال ــگیری از تخلف پیش
تبلیغــات  جریــان  در  اســت  ممکــن 
انتخابــات مطالبــی بــه نــام یــک نامــزد در 
فضــای مجــازی منتشــر شــود کــه هــدف 
آن تخریــب ایــن نامــزد باشــد. بــا طراحــی 
ایــن ســامانه مشــخص می شــود کــه 
نامزدهــای انتخاباتــی چــه مطالبــی را بیــان 
ــن می شــوند  ــردم هــم مطمئ ــد و م کرده ان
پایگاه هــا  ایــن  در  کــه  مطالبــی  کــه 
منتشــر شــده اســت صحبت هــای واقعــی 

ــت. ــی اس ــای انتخابات نامزده
سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان 

اینکه همه مردم به این ســامانه دسترســی 
داشــته و می توانند جســت وجو کنند که 
نامزدهای انتخاباتی چــه مطالبی را در این 
مراکز اطالع رسانی خود بارگذاری کردند، 
خاطرنشان کرد: فضای مجازی پدیده نویی 
اســت که در انتخابات بســیار مؤثر است 
ولی اگر رها شــود می تواند تهدیدی برای 

انتخابات باشد.
شــورای نگهبان و وزارت کشــور در پی 

شفاف سازی هزینه های انتخاباتی هستند
وی دربــاره نظــارت مجریــان و ناظران 
انتخابات بر هزینه هــای تبلیغات انتخاباتی 
تصریح کرد: در الیحــه جامع انتخابات و 
طرح اســتانی شدن انتخابات پیش بینی های 
خوبی درباره نظارت بر هزینه های انتخاباتی 

وجود داشــت ولی هیچکــدام از آن ها به 
قانون تبدیل نشده است. در وزارت کشور 
بخشــنامه هایی که مغایرت با قانون نداشته 
باشــند برای موضوع هزینه هــای تبلیغاتی 
اعالم می شــود ولــی هنوز در ایــن زمینه 
به یک نقطه مشــخصی نرســیده ایم. قطعًا 
شــورای نگهبان و وزارت کشــور در پی 
شفاف سازی هزینه های انتخاباتی هستند تا 
مردم بدانند چه منابعی برای تبلیغات هزینه 
می شود. در ســتاد انتخابات کشور باید در 
این زمینه دســتورالعمل هایی ایجاد شود به 

شرط آنکه با قانون مغایرت نداشته باشد.
 داوطلبان وعده تقسیمات استانی 

ندهند
ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور دربــاره 

احتمــال دادن وعــده از ســوی نامزدهــای 
انتخاباتــی بــه مــردم بــرای تقســیمات 
ــور  ــرد: وزارت کش ــح ک ــوری تصری کش
هیــچ بنایــی بــرای تغییــرات اســتانی 
البتــه ممکــن اســت در یــک  نــدارد. 
ــه  ــتا را ب ــک روس ــت ی ــادی دول روال ع
ــه شهرســتان تبدیــل  ــا بخــش را ب شــهر ی
ــول دارد  ــک روال معم ــن ی ــه ای ــد ک کن
امــا در انتخابــات پیــش رو، نامزدهــای 
ــاره  ــه درب ــوند ک ــه می ش ــی توجی انتخابات
تقســیمات کشــوری وعــده ندهنــد چــون 
ــت  ــارات دول تقســیمات کشــوری از اختی
اســت نــه نماینــدگان مجلــس. وعده هــای 
جــزو  می توانــد  دروغ  و  غیرعملــی 

ــود. ــوب ش ــی محس ــات انتخابات تخلف

 ادامه بررسی طرح تشدید 
و  اسیدپاشــی  مجازات 

سواالت  به  رسیدگی 
وزیر  از  نمایندگان 
دستور  در  خارجه 
هفتــه  ایــن  کار 

مجلس قرار دارد.
بــه گزارش ایســنا، 

مجلس  علنی  جلسات 
بعد از یک هفته تعطیلی، در 

روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 
برگزار می شد که جلسه روز دوشنبه در دو 

نوبت صبح و بعد از ظهر خواهد بود.
بررســی ســوال کواکبیان نماینده تهران، 
حســین زاده نماینده نقده و قربانی نماینده 
آستارا از محمد جواد ظریف وزیر خارجه 

در دستور کار مجلس قرار دارد.
قرائت گزارش کمیســیون امنیت ملی در 
ایاالت متحــده آمریکا در  مورد عملکرد 
حوزه حقوق بشــر در ســال ۹۷، گزارش 
کمیســیون ویژه حمایــت از تولید ملی و 
نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساســی 
در مورد عملکرد دولــت در اجرای ماده 
۲۲ قانون برنامه ششم در خصوص بهبود 
وضعیت ایــران در شــاخص های محیط 
کســب و کار و گزارش اقدامات نظارتی 
مجلس در اجالســیه ســوم دوره دهم از 
دیگر مــوارد کاری مجلس در هفته آینده 

است.
ادامــه بررســی طــرح تشــدید مجازات 
اسیدپاشــی و حمایت از بزه دیدگان ناشی 
از آن و رســیدگی به لوایــح موافقت نامه 
موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران 
و اتحادیه اقتصادی اوراســیا کشــورهای 
عضو، موافقــت نامه همــکاری و کمک 
متقابــل اداری در موضوعات گمرکی بین 

ایران و ویتنــام، اصالح بند 3 
مالیات های  قانون   ۲ ماده 
نامه  موافقت  مستقیم، 
حمایت  و  تشــویق 
ســرمایه  از  متقابل 
ایران  بیــن  گذاری 
و عــراق، اهداف و 
وظایــف و اختیارات 
وزارت ورزش و جوانان 
و موافقت نامــه بین ایران و 
فنالنــد در باره کمــک و همکاری 
متقابل در امور گمرکی در دســتور مجلس 

قرار گرفته است.
بررســی لوایح اصالح قانون نحوه استفاده 
از خانه هــای ســازمانی ارتــش، موافقت 
نامه تشــویق و حمایت متقابل از سرمایه 
گــذاری بین ایران و مجارســتان، حمایت 
از محیــط بــان و جنگل بانــان، موافقت 
نامه تشــویق و حمایت متقابل از سرمایه 
گذاری بین ایــران و چک، عضویت ایران 
در برنامه اندازه شناســی آسیا و اقیانوسیه 
و کمک به ســازماندهی پسماندهای عادی 
با اولویت های اســتان های ساحلی و کالن 
شــهرها با مشــارکت بخش غیر دولتی از 

دیگر موارد کاری مجلس است.
همچنین مجلــس طرح استفســاریه ماده 
36 قانــون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر 
و ارتقــای نظام مالی کشــور و طرح های 
استفساریه بند دو ماده دو قانون مالیات های 
مستقیم، اصالح ماده ۱33 قانون مالیات های 
مســتقیم، الزامات اجرایــی تولید و عرضه 
سوخت و ســی ان جی در کشور، اداره و 
نظارت بر ســازمان صدا و سیما و افزایش 
پاالیشگاه های معیانات کاری و نفت خام با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی در دستور 

کار دارد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

فضای مجازی برای 
تبلیغات انتخاباتی ساماندهی می شود

■ داوطلبان وعده تقسيمات استانی ندهند

ظریف به سواالت 
نمایندگان پاسخ می دهد
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نیش و نوش

خبر

طول عمر اهداکنندگان "کلیه" چقدر است؟
 رئیس قطب اورولوژی ایران ضمن تاکید بر لزوم فرهنگسازی در زمینه اهدای عضو 
از مرگ مغزی، در عین حال گفت: باید این موضوع جا بیفتد که اهدای یک کلیه باعث 
اختالل در ســالمت و زندگی فرد نمی شــود و طول عمر کسانی که کلیه خود را اهدا 
کرده اند، کمتر از سایر افراد نیست.رئیس قطب اورولوژی ایران، در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه تا کنون اقدامات صورت گرفته در حوزه پیوند اعضا از بیمار مرگ مغزی به 
خوبی پیش رفته است گفت: البته همچنان نیاز به فعالیت زیادی در این حوزه هست تا 
به آمار جهانی نزدیک شویم.ناصر سیم فروش  افزود: چه بهتر که فرد هنگام حیات خود 
این اقدام ارزشمند را با اهدای کلیه انجام دهد. امروزه کشور هلند پرچمدار پیوند کلیه 
از فرد زنده است و در آمریکا نیز باالی 40 درصد اهدا کنندگان کلیه افراد زنده هستند.

حقوق روزهای مرخصی زایمان را از تامین اجتماعی بگیرید
 دیــوان عدالت اداری با صدور رأی وحــدت رویه ای اعالم کرد: پرداخت حقوق 
و فوق العاده هــای زنان در ایام مرخصی زایمان در بخش های غیردولتی خصوصی، بر 

عهده سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرمایان در این زمینه تکلیفی ندارند.
به گزارش تسنیم، یکی از دادخواست های مطرح در دیوان عدالت اداری از زمان تصویب 
مصوبه مورخ ۱۹ تیر ۹۲ هیأت وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به ۹ ماه، 
مباحث مربوط به مرخصی زایمان و حق و حقوق زنان شــاغلی است که از این امکان 
قانونی برای رشــد و پرورش هر چه بهتر نوزادان شان استفاده می کنند و دیوان عدالت 
نیز طی سال های اخیر آراء زیادی در این زمینه داشته و حتی طی رأی وحدت رویه ای، 

دستگاه های دولتی را ملزم به افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به ۹ ماه کرد.

 انتشار اطالعات تحصیلی 
مدیران عامل و هیأت مدیره صندوق بازنشستگی

 مدیرعامل صندوق بازنشســتگی، در صفحه مجازی خود خبر از راه اندازی ســامانه 
شفافیت صندوق بازنشستگی داد.به گزارش مهر، میعاد صالحی اعالم کرد: انتشار اطالعات 
مدرک تحصیلی مدیران صندوق بازنشستگی و هلدینگهای تابعه، نخستین گام این سامانه 
بوده است.وی در صفحه مجازی خود در اینستاگرام نوشت: رشته های تحصیلی همگی 
محترمنــد اما کیفیت ضعیف و نیز بی ارتباط بودن برخی مدارک تحصیلی با حوزه کاری 
حیرت آور است!  متأسفم برای بنگاه هایی که بواسطه بی کفایتی و البیگری برخی از مدیران 
زیانده شده اند. و متأسفم برای متخصصین و نخبگانی که در صف خدمت به کشور، پشت 

چنین مدیرانی مانده اند و صندوق بازنشستگی از خدمات آنها محروم مانده است.

بهداشتنکتهدانشگاه
نیازسنجی صنعتی پایان نامه ها را هدفمند می سازد

 سرپرســت مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشــگاه پیام نور معتقد است: 
نیازسنجی های صنعتی به وسیله دانشگاه ها و مراکز علمی پایان نامه های دانشجویی 

را هدفمند می سازد و در زمینه رفع نیازهای جامعه تعریف می کند.
به گزارش ایرنا، برقراری ارتباط صنعت با دانشــگاه در ســال های اخیر بارها مورد 
توجه صاحب نظران و تحلیل گران قرار گرفته اســت. تجارب کشــورهای متعدد 
در این زمینه مشــاهده شده و موانع و چالش های این تعامل نیز از ابعاد متعدد مورد 
بررسی قرار گرفته است.اغلب کارشناســان این ارتباط را برای رفع نیازهای کشور 
بسیار مؤثر دانسته و معتقدند این رابطه دوسویه عالوه بر رفع نیازهای جامعه، غنای 

علمی دانشگاه ها و جامعه علمی را نیز افزایش می دهد.
مهدی رحیمیان، اظهار داشــت: برقراری این ارتباط همچنین ســبب بهره برداری 
صاحبان صنایع از دســتاوردهای علمی و دانشــگاهی و در نهایت رفع موانع تولید 

و ارتقای بهره وری است.

نوشیدن چای داغ خطر سرطان مری را 
افزایش می دهد

 مطالعات قبلی ارتباط بین نوشــیدن چای داغ و خطر ابتال به ســرطان مری را 
نشــان داده است، اما تا به حال، هیچ تحقیقی این ارتباط را با استفاده از دمای چای 
نوشــیدنی نسنجیده اســت و به صورت عینی اندازه گیری نکرده. برای این تحقیق 
مجله بین المللی ســرطان با  ۵0،04۵ نفر در ســن 40 تا ۷۵ سال به مدت ۱0 سال 
این نتایج را به دست آورده است.در طول این تحقیق، 3۱۷ مورد جدید سرطان مری 
تشخیص داده شــد. که در ۲ روش مقایسه انجام شده است: نوشیدن کمتر از ۷00 
میلی لیتر چای در هر روز با دمای کمتر از 60 درجه ســانتیگراد، نوشیدن ۷00 میلی 
لیتر در روز یا بیشــتر با درجه حرارت باالتر )60 درجه سانتیگراد یا باالتر( که این 
مورد ۹0 درصد و باالتر با ابتال به ســرطان مری همراه بود.دکتر فرهاد اســالمی، از 
انجمن سرطان آمریکا، اظهار داشت: بسیاری از مردم از نوشیدن چای، قهوه یا سایر 

نوشیدنی های گرم لذت می برند.

بیماری های غیر واگیر علت 70 درصد مرگ ها
 در کشور

 معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی، با اشاره به برپایی ۱۵0 
ایستگاه سنجش فشار خون در مسیر نمازگزاران عید سعید فطر، گفت: بیماری های 
غیر واگیر عامل ۷0 درصد مرگ و میرها در کشــور هســتند.به گزارش مهر، شهنام 
عرشــی، با اشــاره به اجرای طرح ملی کنترل فشــار خون، اظهار کرد: بیماری های 
غیر واگیر مســئول بیش از ۷0 درصد مرگ و میرها در کشــور هستند که از جمله 
بیماری های غیر واگیر، پرفشاری خون یا فشار خون باال است.وی با اشاره برگزاری 
طرح ملی کنترل فشــارخون، بیان کرد: در راستای این طرح بزرگ ملی که تا ۱۵ تیر 
ادامه خواهد داشــت، پیش بینی می کنیم که حداقل ۱0 درصد از افرادی که در این 
طرح فشــار خون آنها کنترل می شود، مبتال به پرفشــاری خون باشند.معاون امور 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکی از مهم ترین اهداف اجرای طرح 

کنترل فشار خون را فراهم کردن زیرساخت های آغاز طرح غربالگری دانست.

ماموریت نمکی در ساختمان فخر رازی 
 هشدارهای وزیر بهداشت به وجود رانت در سازمان غذا و دارو حاال 
جنبه عملیاتی پیدا کرده اســت. اقدام سعید نمکی از روز ۱4 خرداد به 
صورت عملیاتی در ساختمان فخر رازی آغاز شده و قرار است خودش 

سکان هدایت قرارگاهی در سازمان غذا و دارو را به دست بگیرد.
ســاختمان فخر رازی حداقل پس از استعفای رســول دیناروند رنگ 
آرامش به خود ندیده اســت. ســازمان غذا و دارو که از دارو تا غذا و 
تجهیزات پزشــکی کشور را مدیریت می کند و به خصوص در شرایط 
تحریم های آمریکا باید مدیریت بی نقصی را از خود به نمایش بگذارد، 
در شــرایط فعلی به گفته وزیر بهداشت از درون دچار مشکالتی مانند 
رانت و امضاهای طالیی شده و هشدارهای نمکی در این رابطه باالخره 

به نقطه جوش رسید.
یازدهم اســفند ۹۷ بود که ســعید نمکی در مراسم توانمندی صنعت 
داروسازی در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران و در هتل المپیک 
صحبت از وجود مشــکالتی در ســازمان غذا و دارو را به میان آورد و 
همان جا به مهدی پیرصالحی در این رابطه هشــدار داد. نمکی در آن 
مراســم گفته بود: به دکتر پیرصالحی گفتم که باید سازمان غذا و دارو 
پاک شود. چرا صنعتگر و تولیدکننده ای را که می خواهد مجوز بگیرد، 
ایــن قدر آزار می دهیم. باید راه برای تولید داخل دارو در برابر واردات 
بی رویه هموار شود. وقتی به وزارت بهداشت آمدم، نخستین جایی که 

حس کردم باید فکری به حال آن انجام داد، سازمان غذا و دارو بود.
نمکی از طرفی با فشار رسانه ها و از طرفی با فشار کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس و از طرف دیگر با تصمیم های خود مواجه بود. ماجرای 
سازمان غذا و دارو تا اول اردیبهشت ۹۸ هم ادامه پیدا کرد و نمکی در 
مراسم افتتاح یک مجموعه داروسازی گفت: هنوز در سازمان غذا و دارو 
رانت و امضاهای طالیی وجود دارد. باید این شبکه پوسیده و مزخرف 
جمع شود. اگر قرار باشد خودم آن جا بنشینم این رانت را جمع خواهم 

کرد و با کمال وجود و با تمام قدرتم این کار را انجام می دهم.
هشــداری که از اول اردیبهشت تا ۱4 خرداد برای عملیاتی شدن ادامه 
پیدا کرد. هرچند همه خبرنگارانی که شب یازدهم خرداد ۹۸ در نشست 
خبری وزیر بهداشت حضور داشتند، حضور مهدی پیرصالحی به عنوان 
رئیس ســازمان غــذا و دارو را با ۲ صندلی فاصله از ســعید نمکی به 
چشم دیدند، اما بیشتر شدن این فاصله فقط نیازمند 3 روز دیگر بود و 
محمد رضا شــانه ساز از طرف نمکی به عنوان سرپرست سازمان غذا 
و دارو منصوب شد و پیرصالحی که با تجربه مدیریتی دوران دیناروند 
به ســاختمان فخر رازی آمده بود، جایش را به شانه ساز داد و هشدار 
اول اردیبهشــت نمکی مبنی بر اینکه حاضر است خودش آنجا بنشیند 
و مشــکل غذا و دارو را حل کند، با شکل گیری قرارگاه سازمان غذا و 

دارو و شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی، جامه عمل پوشید.
نمکی در احکامی که خطاب به اعضای این دو شورا نوشته، تاکید کرده 
که جلسه ها به ریاست خودش در ساختمان فخر رازی برگزار می شود و 
حضور همه اعضا الزامی است. این یعنی سعید نمکی رخت رزم به تن 
کرده تا آنچه به عنوان رانت یا امضای طالیی در این سازمان وجود دارد 
را پاک کند و در شرایط تحریم بهترین تصمیم ها توسط هیأت اجرایی 

قرارگاه سازمان غذا و دارو و شورای مشورتی گرفته شود.
از طرفــی نــگاه به اعضا و ترکیــب این هیأت اجرایی و شــورای 
مشــورتی هم خالی از لطف نیست. افرادی مانند حمید پوراصغری 
که به نوعی دست راست نمکی در سازمان برنامه و بودجه محسوب 
می شد و حاال جانشین او در این سازمان شده است در هیأت اجرایی 
قرارگاه ســازمان غذا و دارو حضور دارنــد. در واقع موثرترین فرد 
دولــت برای تخصیص به موقع بودجه و رفع گیرها و گره های کور 
که مورد وثوق ســعید نمکی است. از آن طرف حضور افرادی مانند 
احمد شــیبانی، ناصر ریاحی، عباس کبریایی زاده و ابوالفتح صانعی 
در شــورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی هم قابل توجه است. 
نفراتی که شــاید در سال های اخیر بیشترین مصاحبه ها و انتقادها به 
شــیوه اداره سازمان غذا و دارو و حوزه تجهیزات پزشکی را داشتند 

و حاال خودشان مورد مشورت قرار گرفتند.
به هر حال به نظر می رســد سعید نمکی نه تنها حمله موثری به اجرای 
سریع تر پرونده الکترونیک ســالمت، نظام ارجاع، راهنماهای بالینی و 
پزشکی خانواده کرده، بلکه قصد دارد صدای منتقدان در حوزه های غذا 
و دارو و تجهیزات پزشکی را بیشتر از افراد قبل بشنود و عالوه بر پاک 
سازی سازمان غذا و دارو، روند تصمیم گیری ها در شرایط تحریم را هم 
به سمت مردم بچرخاند. تصمیمی که نمکی در چند ماه از حرف تا عمل 
پیموده و باید منتظر نتیجه آن ماند و شــرایط را نسبت به قبل سنجید. 
هرچند حضور برخی افراد به ظاهر غیرموثر، اما تاثیرگذار در ساختمان 
فخر رازی و البته جزیره جدامانده ای در خیابان خارک نباید از چشمان 
تیزبین نمکی و هیأت اجرایی قرارگاه سازمان غذا و دارو دور بماند. زیرا 
در غیر این صورت، ممکن است تصمیم ها در نطفه خفه شوند و درزها 

و سوراخ های موجود به درستی و با عایق مناسب پر نشوند.
* امير پروسنان

ایران: پرش بلند با چکمه ایتالیایی 
 قراره کجا رو فتح کنه؟!

صدای زنجان: شب تلخ فوتبال زنجان در نقش جهان 
 به دلیل گرونی خرماست!!

کیهان: صادرات مرغ و تخم مرغ آزاد شد
 خبر خوشی برای مرغ هایی که مشتاق خارج بودن!!

ایران: آمار جدید از طرح فروش اقساطی مسکن مهر 
 این مهر با مسکن بی مسکن ها چه می کند؟!

شرق: چرا نمایندگان زیر بار شفافیت آرا نمی روند 
 چون نمی خوان دیده بشن!!

همدان پیام: خرما از مراسم ختم حذف شد
 به جاش سکوت می کنن!!

جمهوی اسالمی: ۷ هوگوپوش ایرانی در میان برترین های جهان
 لباس معمولیشونو شسته بودن !!

ایران:بعضی ها قربانی بابک زنجانی شدن
 یعنی گوسفند انقد گرونه؟!

شرق:خوراکی ها رکورددار گرانی وارزانی در بازار
  تو بازار که چیزی به اسم گرونی نداریم؟!

اطالعات: ترامپ بداند جنگ علیه ایران کل خاور میانه را شــعله ور 
خواهد کرد

  بنزین گرون آتیش خاموش می شه
ایران: ادبیات شرق خواندنی تر از آثار غربی است 

   با فرهنگ شرق غرب »هم« بازی ؟!
اطالعات: موج دوم هجوم ملخ ها به ایران از ۲0 خرداد 

 پرواز ملخ ها هم رفت تو تقویم!!
کیهان: بسیاری از سفره خانه های اهواز دارای مجوز نیستند 

 حتمأ توسفره هاشون گوشت نیست؟!
ایران کاهش گردشگران عمانی با گرانی بلیت هواپیما 

 با تن تاک رایگان سفر کنن!!
ایسنا: احتمال تغییر سایز کتب در سی در سال تحصیلی آینده

 درس خوندن بدونه کتاب رو تمرین کنید!!

آغاز سنجش کالس اولی ها از امروز 

 طرح ســنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان از امروز در 
بیش از ۲۲00 پایگاه کلید می خورد.

به گزارش ایســنا، طرح ســنجش نوآموزان با هدف ســنجش میزان 
ســالمتی و ارزیابی هــوش، بینایی، شــنوایی و آمادگی تحصیلی و 
همچنین شناســایی و هدایت دانش آموزان خاص و با نیازهای ویژه 

اجرا می شود.
ــتان  ــوزان اول دبس ــی دانش آم ــرای ارزیاب ــگاه ب ــش از ۲۲3۱ پای بی
و همچنیــن پیــش دبســتانی ها آمــاده فعالیــت هســتند. ایــن مراکــز 
ــوند و در  ــیم می ش ــه تقس ــک، دو و س ــه ی ــای درج ــه پایگاه ه ب
ــه  ــاب ب ــب 4۲، 3۸ و ۱4 ارزی ــه ترتی ــا ب ــن پایگاه ه ــک از ای هــر ی
ــه بیــش از  ــان ب ــد و شــمار ارزیاب ــوزان می پردازن ســنجش دانش آم

ــد. ــر می رس ــزار نف ۱0 ه
امســال نیز نوبت گیری از طریق سیستم الکترونیکی انجام خواهد شد 
و والدین باید در همان مدارســی که فرزندان خود را ثبت نام می کنند 
نسبت به نوبت گیری زمان سنجش اقدام کنند تا به نزدیک ترین پایگاه 
ســنجش ارجاع داده شــوند. مراجعه به موقع والدین برای سنجش 

فرزندشان ضروری است.
مجید قدمی، رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی با بیان 
اینکه پیش بینی ما این است که یک میلیون و 400 هزار نفر را طی 
3.۵ ماه آینده مورد ســنجش قرار دهیم گفت: با توجه به شــرایط 
اقلیمی مناطق مختلف به استان ها اجازه دادیم طرح سنجش را بعد 
از مــاه مبــارک رمضان و حداکثر یک هفته تــا ۱0 روز بعد از ماه 
مبــارک آغاز کنند. البته کار ثبت نــام اولیه مدارس از اوایل خرداد 
آغاز شــده و همزمان با آغاز ثبت نــام کالس اولی ها در مدارس 
نوبت گیری نیز آغاز شــده و خانواده ها در زمان مقرر به پایگاه ها 

مراجعه می کنند.
وی هزینه سنجش ســالمت را 30 هزار تومان اعالم کرد و گفت: به 
مســئوالن مراکز ســنجش اجازه دادیم ۵ درصد موارد را رایگان و ۵ 
درصد افراد که تشخیص دهند نیازمند هستند را نیم بها مورد سنجش 
قرار دهند. ســنجش عشایر و نوآموزان مناطق ســیل زده نیز رایگان 

است.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی درباره ســنجش پیش 
دبستانی ها نیز گفت: سال تحصیلی گذشته 360 هزار پیش دبستانی، 
داوطلبانه مراجعه و مورد سنجش قرار گرفتند. کودکان شش سال تمام 
اجبارا مراجعه می کنند، اما کودکان پنج ساله اجازه داشتند که سنجش 
را انجام دهند. روی مکانیســم هدایت اجباری در حال تامل و یافتن 
راهکارهایی هستیم و معتقدیم اگر سنجش دوسال زودتر انجام شود 

مداخالت، اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.

شکوفه رنجبر »

 این روزها کافی اســت سری به یکی از 
شبکه های مجازی بزنید تا با بازار داغ انواع 
تبیلیغات که محور اصلی آن کودکان هستند 

دهانتان باز بماند.
" مامی  صفحه هایــی با نام های مختلــف از 
عرشــیا" تا " ســوگل جون" و هزار اسم و 
عنوان دیگر که مدتهاســت بچه ها را تبدیل 
به ابزاری برای کســب درآمد و گاهی فخر 

فروشی کرده اند.
این ماجرا پدیده تازه ای تحت عنوان مادران 
اینســتاگرامی را به وجود آورده که هویت 
خود را در اینســتاگرام با کودکشان تعریف 
مــی کنند، کودکی که به مرور تبدیل به منبع 
کســب درآمد می شــود. این مادران بدون 
اینکه حتی خودشــان بدانند به فرزندشــان 
بــه عنــوان کاال یا ابزاری نــگاه می کنند و 
نمی دانند که کودکشــان را آزار می دهند و 
حقــوق روحی و روانی آنهــا نادیده گرفته 

می شود.
 کــودکان معصومی که به جــای حرکات 
کودکانــه چیزهایی را تبلیــغ می کنند که با 
دنیایشان بیگانه اســت. جالب است بدانید 
که حتــی قوانین بین الملل نیــز ثبت چنین 
تصاویری از کــودکان را ممنــوع کرده اما 
اینکه در ایران والدین با کدام مجوز به بهانه 
مدل هر عکســی را از کودکان می گیرند و 
در فضای مجازی منتشر می کنند، خود جای 

سوال دارد؟
دیــدن عکس هایی که ژستشــان نیز یک پز 
معمول، معقول و مقبول نیســت و با دنیای 
قشــنگ کودکانه شأن زمین تا آسمان فاصله 

دارد.
یک کارشــناس رســانه و مد در خصوص 
اینکــه این پزهــا از کجا می آیند و فلســفه 
آن ها چیســت در گفت وگو با همدان پیام، 
می گویــد: متاســفانه یکی از آســیب های 
اســتفاده از فضای مجازی با محوریت مدل 
کردن کودکان پرش آنها از دنیای کودکانه به 
بزرگســالی است که متاسفانه خارج از اراده 
و انتخاب آنها و تنها به خواســت خانواده ها 
شــکل می گیرد و در آینده بر شــکل گیری 
روان و شخصیت این کودکان تاثیر مستقیم 

می گذارد.
الهام افشار، افزود: آتلیه ها و مراکز تبلیغاتی 
کودک آنها را طوری آمــوزش می دهند که 
در کلیپ هــای تبلیغاتی به شــکلی خاص 
لباس بپوشــند، راه بروند یا بدوند، بنابراین 
وقتی از کــودک انتظار می رود تا طبق قالبی 
خاص رفتــار کند، او این پیــام را دریافت 
می کنــد که تنها اگــر در آن قالب ویژه قرار 
بگیرد، پذیرفتنی و خواستنی می شود، در این 
صورت عزت نفس کودک آسیب می بیند و 

دوست داشته شدن او، شرطی می شود.
وی بــه ابزاری دانســتن کــودکان و دنیای 
معصوم آنها در تبلیغات اشــاره کرد و بیان 
کــرد: امروزه والدین در فضای مجازی با به 
اشتراک گذاشتن تصاویر فرزندانشان تالش 
می کننــد تا تعداد الیک های آن ها را افزایش 
دهنــد، بنابراین کودکانی که در شــبکه های 
اجتماعی منتخب و مدل می شــوند پاداش 

می گیرند که این پاداش می تواند درخواست 
بیشتر شرکت ها و واحدهای تولید کننده کاال 
یاشــد که در قبال مبلغی تبلیغات خود را به 
صفحات این کودکان که بیشــتر با مدیریت 

مادرانشان پیش می رود بسپارند.
این اظهار نظرات توسط کارشناسان در حالی 
است که اردیبهشت ماه امسال رئیس هیأت 
مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در 
گفت و گو با ایرنا، گفته است: انتشار تصاویر 
کودکان از ســوی والدین در فضای مجازی 
و همچنین استفاده کودکان در مدلینگ نقض 

حقوق کودک است.
مــورد  در  همچنیــن  ناظــری  مطهــره 
تصویربرداری از کودکان، اعالم کرده: آنچه 
شاهد هستیم چه انتشــار تصاویر از طرف 

والدین در فضــای مجازی، 
کودکانی  تصاویر  انتشار  چه 
که در مدلینگ از آنان استفاده 
می شــود یا در مــوردی که 
اخیرا برخی تصاویر کودکان 
بــه حالــت نیمــه برهنه یا 
اروتیک از ســوی یک آتلیه 
منتشر شده، به نوعی استفاده 
از کودکان و بســیار  ابزاری 

تاسف برانگیز است.
اســتفاده  اســت  معتقد  وی 
کــودکان در صنعت مدلینگ 
در حال مرســوم شــدن در 
فضــای مجــازی اســت و 
می توان گفــت والدین این 
به عنوان  به نوعــی  کودکان 
شــغل کودک به آن نگاه می 

کنند و با توجه به آسیبی که به کودکان وارد 
می کند، ایــن اقدام به نوعــی کار اجباری 

کودکان محسوب می شود.
ناظــری همچنین کســب درآمــد از طریق 
کودکان به شــیوه ابزاری و انتشــار تصاویر 
آنان در فضای مجازی، قابل پیگیری می داند 
و  به لزوم آگاهی رســانی به والدین تاکید 
دارد تا متوجه باشــند با این اقدامشــان چه 
آسیب جدی به کودکان خود وارد می کنند.

یک وکیل دادگســتری نیز در این خصوص 
به خبرنــگار ما گفت: در حال حاضر قواعد 

حقوقی در قانون اساســی وجود دارد که به 
صورت کلی به این موضوع پرداخته اســت 
به طوریکــه قانون حمایــت از کودکان و 
نوجوانان مصوب ســال ۱3۸۱ که دارای ۹ 
ماده است به صورت کلی اشاره به این دارد 
که اگر ســالمت و بهداشــت روانی کودک 
مورد آســیب قرار گیــرد و هر نوع اذیت و 
آزاری موجــب صدمــه اخالقــی و روانی 

کودک شود قابل پیگیری قانونی است. 
علــی فراهانی، با بیان اینکه در قانون جرایم 
رایانه ای نیز به این مســئله پرداخته شــده 
اســت، افزود: اگر فردی بدون رضایت فرد 
دیگری نسبت به انتشار تصاویر او اقدام کند 
و موجب هتک حیثیت و ضرر آن فرد شود، 

این کار جرم تلقی می شود.
کــودک  بــه  وی 
ربایی هــای اخیــر که 
چند مورد از آنها تبدیل 
به یک فاجعه اجتماعی 
اشاره  در جامعه شــد 
کرد و افــزود: می توان 
ادعایــی را مطرح کرد 
مســئله  اینکه  بر  مبنی 
و نتیجــه ای که پس از 
انتشار تصاویر کودکان 
مجــازی  فضــای  در 
خطر  به  دارد  وجــود 
افتــادن امنیت کودکان 
اســت، زیــرا همــان 
طور که افراد ســالم و 
جامعه  سطح  در  بیمار 
کنند، در  مــی  زندگی 
فضای مجازی نیز افراد سالم و بیمار در کنار 
یکدیگر صفحات مجازی را رصد می کنند. 
افراد بیمار با ســوء نیــت و اهداف خاصی 
تصاویر کودکان را پیگیــری می کنند و این 
مسئله برای کودکان بســیار آسیب زاست، 
چرا که آنها با هدف ســوء استفاده و لذت 
جنســی عکســها را پیگیری می کنند و این 

زنگ خطری برای خانواده هاست.
وی با بیان اینکه با اشــتراک گذاشتن عکس 
کودکان در منزل به واقع وضعیت زندگیمان 
نیز به اشــتراک گذاشــته می شــود، تاکید 

کرد:افرادی که با سوء نیت در فضای مجازی 
حضور دارند می توانند با دیدن این عکس ها 
شرایط مالی خانواده ها تخمین بزنند و اقدام 
به کودک ربایی کنند و به راحتی به خواسته 

خودشان برسند.
وی با اشاره به شهرت کاذبی که در اثر انتشار 
عکسهای مدلینگ کودکان در فضای مجازی 
در کودکان ایجاد می شــود، اظهار کرد: در اثر 
ایجاد این شــهرت کودک می آموزد که بدون 
تالش هم می توان موفق شد و در ظاهر کودک 
را بــه آینده خوش بین می کنــد در حالی که 
می دانیم این احســاس، یک احساس کاذب 
است، این در حالیســت که کودک در دنیای 
واقعی دیگر احســاس اعتماد به نفس دنیای 
مجازی را نخواهد داشــت. بنابراین یکی از 
توصیه هایی که در این زمینه به والدین داریم 
این اســت که با ایجاد شــرایط مناسب برای 
کودکان، اعتماد به نفس ایجاد شده حاصل از 
تالش کودک باشد، هرچند فعالیتی کوچک، 
امــا باید این اعتماد به نفس در اثر یادگیری و 

خالقیت کودک بروز کند.
یک کارشــناس تئاتر کودکان بــا بیان اینکه 
همــه کودکان اســتعدادهای بالقوه ای دارند 
و نیاز اســت تا محیط غنی یادگیری کودک 
را تســهیل کند به همدان پیام، گفت: در این 
شغل با ایجاد اعتماد به نفس کاذب ، کودک 
برای کشف و شــکوفایی استعدادهای خود 
تــالش زیادی نخواهد کــرد و تنها به ابعاد 
ظاهری و شــرایط خاص بــرای حضور در 

دنیای مجازی توجه می کند.
رافع رضایی که فعالیتش در خصوص تئاتر 
خالق کودکان است، ادامه می دهد: از طرفی 
دیگر زمانی که کــودکان در دنیای واقعی ، 
دور از دنیای مجازی همراه با همساالن خود 
بازی می کنند دیگر احســاس برتری نداشته 
و احساس ارزشمندی که به صورت کاذب 
در دنیای مجازی ایجاد شــده از بین می رود 
،این حالت سبب کاهش عزت نفس در این 
کودکان می شــود چراکه در فضای مجازی 
ارزشــمندی را بــه ظاهر و توجــه افراطی 
می داننــد ،اما در دنیــای واقعی چون توجه 
خاص وجــود ندارد ، عــزت نفس کودک 

دچار آسیب می شود.

نقاب کودکانه 
بر رخ مادران اینستاگرامی

■ کودکان مدل و پرش به دنيای بزرگسالی

در  والدیــن  امــروزه 
فضــای مجــازی با به 
گذاشــتن  اشــتراک 
فرزندانشــان  تصاویر 
تــالش می کننــد تــا 
تعــداد الیک های آن ها 
دهنــد،  افزایــش  را 
که  کودکانی  بنابرایــن 
اجتماعی  شبکه های  در 
می شوند  مدل  و  منتخب 

پاداش می گیرند
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تورم همدان از رتبه اول به آخر رسید

 در طول یک ســال تورم ماهانه و نقطه  به نقطه همدان از رتبه اول کشور به رتبه آخر 
رســید. طبق بررســي هاي خبرنگار همدان پیام، در 6 ماه ابتدایي سال ۹۷ همدان در تورم 
ماهانه رتبه اول و دوم را داشــت، تا اینکه پس از ســروصداهاي رســانه اي و تیتر شدن 
اخبــار مربوط به رتبه دار بودن همدان در تورم در ماه هاي متوالي، از اواســط پاییز آمارها 
تغییر کرد و هر ماه رتبه همدان در تورم نزولي شد. اکنون پس از لرستان که تورم 6 دهم 
درصدي را تجربه مي کند، همدان در کنار اســتان هاي لرســتان و فارس با 6 دهم درصد 
کمترین تورم را در اردیبهشــت ســال ۹۸ دارد. در ارزیابي هاي صورت گرفته همدان در 

کنار اســتان های زنجان و قم پایین ترین تورم نقطه به نقطه را نیز دارد. به گزارش ایســنا، 
بر اساس ارزیابی های اتاق بازرگانی تهران، در شاخص تورم کل، در حوزه تورم نقطه به 
نقطه باالترین تورم به اســتان بوشهر با بیش از 6۵ درصد اختصاص یافته است و پس از 
آن کردســتان و خراســان جنوبی با 63 درصد در رده های بعدی هستند. پایین ترین تورم 
ثبت شــده در این حوزه نیز به هرمزگان با 43، قم با 44 و اصفهان و فارس با 4۵ درصد 
اختصاص یافته اســت. اســتان تهران نیز در حوزه تورم نقطه به نقطه عدد ۵0 درصد را 
به ثبت رســانده اســت. در حوزه تورم ماهانه )اردیبهشت( باالترین نرخ به ایالم با چهار 
درصد اختصاص یافته و پس از آن نیز سیستان وبلوچســتان با 3/۲ و زنجان با 3 درصد 
قرار دارند. کمترین تورم ماهانه در اســتان هرمزگان با 3 دهم درصد و لرســتان، همدان 

و فارس با 6 دهم درصد ثبت شــده اســت. تهــران نیز در این دوره تــورم ماهانه ۱/6 
درصدی را تجربه کرده است. در حوزه تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت کردستان با 4۱، 

چهارمحال بختیاری با 40/۵ و ایالم با 40/3 بیشترین تورم را داشتند.
در پایین ترین تورم ها نیز 3 اســتان قم، هرمزگان و کرمان با قرار گرفتن در مرز ۲۸ تا ۲۹ 
درصد تورم حضور دارند. در بررســی تغییر قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 
نیز تمامی اســتان ها بررسی شده اند که در حوزه نقطه به نقطه )مقایسه اردیبهشت امسال 
با مدت مشــابه سال گذشته( بوشــهر با ۱03، چهارمحال بختیاری با ۹0 و مرکزی با ۸۸ 
درصد باالترین تورم و اســتان های زنجان، قم و همدان پایین ترین تورم نقطه به نقطه را 

ثبت کرده اند.

 تقابل تقاضای ریال و دالر 
در استارت آپ ها

 نرخ ارز در کشــور دارای تناوب بسیار زیادی است. این تناوب و 
ارزشــمندی سرمایه گذاری بر صادرات محصوالت به خارج از کشور، 
موجی از تالش ها برای ارســال محصــوالت و یا خدمات به خارج از 
کشور را ایجاد کرده است که در این مقاله، تحلیل کوتاهی از آن خواهیم 

داشت.
برای حضور در بازارهای خارجی، اســتارت آپها نیاز به سرمایه گذاری 
و منتورینــگ حرفه ای دارند. این واقعیت کســب و کارهای نوپا را به 
اقدامات حول ارزشگذاری برندها و همچنین ارزیابی بازارهای خارجی 
ســوق داده است و شــرکت های ســرمایه گذاری زیادی را به عرصه 

استارت آپی کشانده است.
اما چالش های حیاتی در مسیر ورود به بازارهای خارجی وجود دارد که 
تصمیم گیری در باب ایجاد تقاضای دالری یا ریالی را کمی سخت تر از 
گذشــته کرده است. این چالش ها که غالباً محدودیت های لوجستیکی 
را هدف قرار می دهنــد، می تواند محدودیت های جدیدی را در کنار 

شناسایی بازارها، ایجاد کنند.
در این یادداشــت به بررســی ۲ عامل اصلی تصمیم گیری در اقدامات 

بین المللی پرداخته می شود:
۱. شناخت بازار، تکانه های تقاضا و عادات مصرف فصلی:

آمار موفقیت اســتارت آپها در ایران، در عین ناباوری چیزی در حدود 
۱0% در هر 3 سال است که دید روشن و مثبتی را از آینده استارت آپ 

به فعاالن این صنعت ارائه نمی دهد.
متوسط احتمال موفقیت بسیار پایین در سالهای گذشته در استارت آپهای 
ایرانی، می تواند به عنوان یک زنگ خطر برای صاحبان آنها باشد. طبق 
بررسی های انجام شــده، دلیل عمده عدم موفقیت استارت آپها، عدم 
شناخت بازار و ناآشنایی با نیاز مشتریان است. حال آنکه عدم شناخت 
بازار خارجی، رقبــای بالفعل، رقبای بالقوه و افت و خیرهای تقاضای 
بازارهای مذکور، هر یک به تنهایی می توانند احتمال موفقیت استارت 

آپها در خارج از مرزها را کاهش دهند.
لذا قدم اول در حرکت به سوی بازارهای خارجی، شناخت دقیق بازار 
داخلــی و عادات مصرفی بازار فعلی و قدم ثانویه، بررســی بازارهای 
خارجی و عادات مصرفی فصلی آنها اســت که غالباً به دلیل پر زرق و 

برق بودن درآمد، از دیده ها پنهان می ماند.
۲. تبلیغات و جذب بازار رقبا و عکس العمل های آنها

بازی در زمین حریف، در عیــن جذابیت، همواره دارای عالمت های 
سوال بسیاری است. یک کسب و کار ایرانی، نمی تواند بدون شناخت 
راهکارهای بهینه تبلیغات و بازاریابــی برندهای خارجی، به بازار آنها 
وارد شــود.به دلیل اینکه برندهای استارت آپی، سرمایه های محدودی 
بــرای اجرای فعالیت های بازاریابی، مخصوصاً در خارج از کشــور و 
با نرخ تبدیل ارز بســیار باال دارند، نشاندن تیر اول در هدف، می تواند 
احتمال برنده شــدن آنها را افزایش دهد و اشتباهاتی هرچند کوچک 
نیــز، می تواند ادامه حرکت در بازارهــای خارجی را به خطر بیندازد.

البته ناگفته نمانــد که پیش بینی عکس العمل برندهای خارجی نیز، می 
تواند در ادامه مسیر، کمک حال برندهای استارت آپی ایرانی باشد. زیرا 
خواندن دســت حریفان در بازار کسب و کار، همواره برگ برنده یک 
اســتارت آپ موفق است.از این رو پیشنهاد می شود اگر کسب و کارها 
قصد ورود به بازارهای خارجی را دارند، به خوبی از صحت اطالعات 
بازاریابی در کشورهای خارجی آگاه باشند. زیرا یک حرکت اشتباه برای 
شروع، عالوه بر ضرر مالی بسیار زیاد، می تواند یک عکس العمل شدید 
از طرف رقبا را به همراه داشــته باشــد که برآیند این دو رویداد، مانع 
اجرای قدم دوم اســتارت آپ در خارج مرزها خواهد شد.در پایان نیز 
می بایست اشاره کرد به دلیل افزیش نرخ تبدیل ارز به ریال، پیش گرفتن 
استراتژی های صادراتی، از تصمیم گیری های منطقی خصوصاً در زمینه 
هایی خواهد بود که بازارهای جدید و استارت آپی هستند، لیکن به دلیل 
شرایط اقتصادی، شکست اولیه در انتخاب استراتژی، می تواند به کلی 

شانس موفقیت ثانویه در بازار را از برندها سلب کند.
* منصور کيارش- کارشناس برندينگ

پیش بینی تولید 500 هزار تن مواد 
پروتئینی در همدان

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب  مع
ــزار و ۸3۷  ــته 4۷۹ه ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــدان ب ــتان هم اس
ــت: در  ــت، گف ــده اس ــد ش ــدان تولی ــی در هم ــواد پروتئین ــن م ت
ســال ۹۸ در اســتان همــدان ۵00 هــزار تــن مــواد پروتئینــی تولیــد 

خواهــد شــد.
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاران، ب ــع خبرن ــور در جم محمدنظرپ
ــون واحــد دامــی وجــود دارد،  اظهارکــرد:  اســتان همــدان ۵ میلی
3۷0 هــزار رأس گاو و گوســاله، یک میلیــون و 400هــزار رأس 
گوســفند و بــره ، ۱۱0 هــزار رأس بــز و بزغالــه و ۲6۷هــزار کلنــی 

زنبورعســل اســت .
ــاد  ــازمان جه ــت های س ــی از سیاس ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتان  ــی در اس ــای صنعت ــعه دامداری ه ــش و توس ــاورزی افزای کش
اســت،  تصریــح  کــرد: ۱44۵ واحــد صنعتــی پــرورش دام، طیــور 
ــداد ۷۹۷  ــن تع ــه از ای ــده ک ــتان ایجادش ــان در اس ــایر ماکی و س
ــا ظرفیــت ۱۲۲  ــه دام ســبک و ســنین صنعتــی ب ــوط ب واحــد مرب

ــت . ــزار و ۵00 رأس اس ه
ــت 640 واحــد  ــه فعالی ــا اشــاره ب ــور ب ــزارش ایســنا،  نظرپ ــه گ ب
پــرورش طیــور و ســایر ماکیــان بــا ظرفیــت بیــش از ۱۲ میلیــون 
ــور ۵30 واحــد  ــرورش طی ــادآور شــد: از 640 واحــد پ ــه، ی قطع
مــرغ گوشــتی بــا ظرفیــت ۹.۵ میلیــون قطعــه ، 44 واحــد 
تخم گــذار بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 60 هــزار قطعــه، ۲0 واحــد 
پــرورش مــرغ مــادر گوشــتی بــا ظرفیــت ۵00 هــزار قطعــه، یــک 
ــد  ــه، 4واح ــزار قطع ــت 3۵ه ــا ظرفی ــذار ب ــم گ ــادر تخ ــد م واح
پولــت تخــم گــذار بــا ظرفیــت 30۸ هــزار قطعــه، ۷ واحــد شــتر 
مــرغ مولــد بــا ظرفیــت ۲4۵ قطعــه و ۱0 واحــد شــترمرغ پــرواری 
ــا ۲۲۱۱  ــی ب ــدگان زینت ــد پرن ــه و ۲0 واح ــت ۱۸۸6 قطع باظرفی

قطعــه اســت.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــور،  ــا دام و طی ــط ب ــی مرتب ــع تبدیل ــه صنای ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
ادامــه دارد: 6 کشــتارگاه طیــور بــا ظرفیــت ۱۲ هــزار قطعــه مــرغ، 
ــتار  ــت کش ــا ظرفی ــنگین ب ــبک و س ــی دام س ــتارگاه صنعت ۵ کس
۱۷00 رأس دام ســبک و ۲4۵ رأس دام ســنگین در اســتان همــدان 

ــت دارد. فعالی
ــان اینکــه در ســال گذشــته 3۷۵ هــزار تــن شــیر خــام  ــا بی وی ب
در اســتان همــدان تولیــد شــده اســت، افــزود: 4۲ واحــد فــرآوری 
لبنــی بــا ظرفیــت ۵۵0 هزارتــن و ۵3 مرکــز جمــع آوری شــیر بــا 

ظرفیــت 3۱6 تــن در اســتان همــدان فعالیــت دارد.
ــو  ــد خــوراک دام و طی ــد براینکــه ۱۷ واحــد تولی ــا تأکی وی ب
ــود دارد،  ــدان وج ــتان هم ــن در اس ــت ۵63 هزارت ــا ظرفی ر ب
ــز  ــت قرم ــن گوش ــزار ت ــته 30 ه ــال گذش ــرد:  س ــوان ک عن
ــده  ــی ش ــن پیش بین ــزار ت ــد 3۲ ه ــده و امســال تولی ــد ش تولی
ــته 3۷۵  ــال گذش ــام  در س ــیر خ ــد ش ــن تولی ــت. همچنی اس
ــه 3۹۷  ــالجاری ب ــت در س ــرار اس ــه ق ــوده ک ــن  ب ــزار ت ه

ــن برســد. ــزار ت ه
ــا  ــی ب ــد جوجه کش ــک واح ــت ی ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــور ب نظرپ
ظرفیــت یــک میلیــون قطعــه در همــدان، خاطرنشــان کــرد: ســال 
گذشــته  ۵۲ هــزار تــن گوشــت مــرغ تولیــد شــده کــه ۲.۲ درصــد 
تولیــدات کشــور را شــامل می شــود و بــرای ســال ۹۸ نیــز همیــن 
میــزان پیــش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت.  در ســال گذشــته 
۱۷ هــزار تــن تخــم مــرغ تولیــد شــد کــه قــرار اســت در ســال ۹۸ 

ایــن میــزان بــه ۱۸ هــزار تــن برســد .
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان با 
بیان اینکه ۱۱ واحد بسته بندی گوشت و مرغ در استان همدان وجود 
دارد، افزود: ۱۱ واحد بســته بندی گوشــت و مرغ با ۲4 هزار و ۹۱0 
تن ظرفیت و 6 واحد سوســیس و کالباس با 30 هزار تن ظرفیت در 

استان فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۸۵33 تن عسل  در استان همدان 
تولید شده اســت، گفت: میزان تولید عسل در استان نسبت به سال 
۹6 افزایش 36 درصدی داشــته و این میــزان ۲.4 درصد از میزان 

تولیدعسل کشور را شامل می شود.
وی با اشــاره به اینکه درســالجاری ۵00 هزار تن مواد پروتئینی در 
همدان تولید خواهد شــد، بیــان کرد: در ســالجاری 3۹6 هزار تن 
شیرخام، 3۲ هزار تن گوشت قرمز، ۵۲ هزار تن گوشت مرغ، ۱۸ هزار 

تن تخم مرغ  و ۲۱00 تن عسل در استان همدان تولید خواهد شد.
نظرپور با تأکید برافزاییش اشتغال در بخش دام و طیور در سالجاری، 
افزود: امسال 600 شــغل جدید در بخش دام و طیور ایجاد خواهد 
شــد. معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان یادآور شــد: سرانه مصرف گوشت قرمز در سال گذشته ۱۲ 
کیلوگرم، سرانه مصرف شــیرخام ۱۱4 کیلوگرم و گوشت مرغ ۲۹ 

کیلوگرم بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه ۲0 درصد ظرفیــت واحدهای گاوشــیری و 
پرواربنــدی خالی اســت، گفت: یکــی از برنامه   های ســالجاری 
فعالســازی واحدهای صنعتی اســت به طوریکه در حال شناسایی 

واحدهای تعطیل و بازگرداندن این واحدها هستیم.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم 

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث ساختمانهای جانبی)رختکن( و تأسيسات مکانيکی)موتورخانه( استخر بانوان رزن به شماره 2098003398000001  
را از محل اعتبارات ملی رديف 1702004043 و بر اساس نقشه های تيپ اداره کل ورزش و جوانان با شرايط ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت به پيمانکار دارای 

صالحيت واگذار نمايد. 
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيک دولت به آدرس 
w انجام خواهد شد )الزم به ذکر است مناقصه گران می بايست عالوه بر ارائه مدارک پاکت های الف ، ب و ج در سامانه مذکور، کليه پاکت ها را  w w . s e t a d i r a n . i r
نام در سايت مذکور و  دريافت گواهی  نمايند( و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت  ارائه  اداره کل  به دبير خانه  نيز  به صورت دستی 

باشد. 1398/3/18 می  مورخ  در سامانه شنبه  مناقصه  انتشار  تاريخ  مناقصه محقق سازند.  در  را جهت شرکت  الکترونيک  امضاء 
 موضوع مناقصه: احداث اسکلت فوالدی و سقف کامپوزيت ساختمان جانبی، احداث ديوارهای پيرامونی ساختمانهای جانبی و تأسيسات مکانيکی، احداث ديوارهای داخلی 

ساختمان جانبی، شيب بندی و اجرای عايق رطوبتی و موزائيک بام ساختمانهای جانبی و تأسيسات مکانيکی.
 مبلغ برآورد: 4/947/994/698 ريال می باشد که به روش بخشنامه سرجمع جديد با استفاده از فهارس بهاء ابنيه و تأسيسات مکانيکی سال 1398 تهيه گرديده است.

 تضمين شرکت در مناقصه: 247/400/000 ريال می باشد که بايد به صورت 
1- ضمانتنامه بانکی و يا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غير بانکی که دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران  هستند.

2- اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سر رسيد. 
  تهيه و ارائه گردد . مدت اعتبار تضمين ها بايد حداقل 3 ماه پس از تاريخ صدور بوده و برای 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

 مالک ارائه قيمت توسط واجدين شرايط نقشه های اجرايی و ديتايل های آن و مشخصات فنی خصوصی برآورد سر جمع جديد می باشد.
 برنده مناقصه با استفاده از آخرين بخشنامه قيمت مناسب تعيين می گردد.

 مطابق بخشنامه شماره 96/1232579 تاريخ 96/3/31 سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه آناليز بها الزاميست.
 پيمانکارانی که جهت مناقصه پروژه فوق شرکت می کنند بايستی دارای گواهينامه تعيين صالحيت و رتبه بندی )حد اقل رتبه 5( در رشته ابنيه باشند و بر اساس ظرفيت مجاز 

مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه اقدام به پيشنهاد قيمت نمايند.
 ميزان پيش پرداخت متعلقه به اين پيمان تا سقف 25 درصد می باشد. 

 بازديد از مکان پروژه جهت تمامی پيمانکاران الزامی است.
 مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ازساعت 8 تاريخ 1398/3/18 لغايت ساعت 14 تاريخ 1398/3/20 می باشد.
 مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه و همزمان به صورت فيزيکی تا ساعت 14 تاريخ 1398/04/1 می باشد.

 زمان بازگشايی پاکات حاوی پيشنهادات ازطريق سامانه راس ساعت 30 : 9 تاريخ 1398/4/2 می باشد.
 آدرس پروژه :  رزن - شهرک فرهنگيان - خيابان آيت ا... نوری - مجموعه ورزشی بانوان رزن. 

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف، ب و ج :
همدان - چهار راه پاستور - خيابان ورزش- اداره کل ورزش و جوانان استان همدان - واحد فنی و مهندسی تلفن:38253050

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس 27313131 - دفتر ثبت نام 58193768 و 88969737
) م الف380(

غزل اسالمي »

 محمدرضــا بادامی با حکم وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل شــرکت 
اســتان همدان منصوب  شهرک های صنعتی 
شد. بادامي به مدت ۹ ســال معاون عمرانی 
و قائم مقام شرکت  شهرک های صنعتی استان 
بود. وي متولد ۱34۸ در شــهر همدان است 

ومدرک کارشناسي ارشد عمران دارد.
بادامي پــس از اینکه کیوان گردان مدیرعامل 
پیشین شرکت شــهرک های صنعتی به عنوان 
»مدیرکل صنایع بــرق و الکترونیک وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت« منصوب شــد، 
به عنوان سرپرست انتخاب شد و از اسفندماه 
سال گذشــته با همین عنوان خدمت کرد تا 
اینکــه از بین چند گزینه حکم مدیرعاملی او 

در ۱3 خرداد صادر شود.
با اینکــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
اصرار داشت فردی تخصصي از بدنه صنعت 
تأثیرگذار  این شــرکت  بر مسند مدیرعاملی 
در رونق تولید و صنعت تکیه بزند اما اســتان 
گزینه هــاي متعدد فني و غیــر فني براي این 
ســمت در نظر گرفت. آنطور که گفته مي شد 
براي این میز ۲۲ گزینه مطرح بود که اســتان 
بــر روي ۵ گزینه به جمع بندي رســید و در 
نهایت 3 گزینه نهایي انتخاب شد. حمیدرضا 
متین، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان یکي از این گزینه ها بود که ۲ 
هفتــه قبل قرار بر ابقاي او در ســمت فعلي 
شــد. اما حمیدرضا یاري مدیرعامل پیشــین 

شرکت ســیاحتي علیصدر براي مدیر عاملي 
شرکت شهرک ها به وزارتخانه معرفي شد که 
وزارتخانه پــس از چند روز این گزینه را رد 
کرد. تنها گزینه باقیمانده استان بادامي بود که 
به خاطر تجربــه کاري و فني بودن در تهران 

تأیید شد.
بادامي در گفت وگوي کوتاه خود با خبرنگار 
همدان پیــام دربــاره اهداف خــود گفت: 3 
اولویت را در شــرکت شــهرک هاي استان 
پیگیري خواهم کرد که یکي از آنها توســعه 

شــهرک هاي تقاضامحور مانند شــهرک هاي 
الله جین و مالیر ۲ است.

وي برگردانــدن واحدهاي راکــد به چرخه 
تولیــد را از دیگر اولویت هــاي خود عنوان 
کــرد و توضیح داد: براي پیدا کردن مشــکل 
این واحدها هر کدام باید جداگانه بررســي 
شوند تا راهکار مناسبي براي حل مشکل آنها 

پیدا و اجرا کنیم.
بادامي گفــت: آزاد کــردن واحدهاي تحت 
تملک بانک ها برنامه دیگر این شرکت است 

که باید هر چه سریع تر براي آنها سرمایه گذار 
پیدا کرده و به چرخه تولید بازگردانیم.

در حکم رضا رحمانــی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت خطــاب به »محمدرضــا بادامی« 
آمده اســت: بنا به پیشــنهاد رئیــس هیأت 
مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتــی ایران، بــه موجب 
ایــن حکم به عنــوان »رئیس هیــأت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 

همدان« منصوب می شوید.

 سمینار افقی به ســوی روشنایی با هدف 
ارتقا مهارت های فردی و توسعه کسب و کار 
و معرفی سبک های رهبری بومی شده برگزار 

خواهد شد.
مدیر عامــل هلدینگ اقتصــادی "امکان" با 
حضور در جمع خبرنگاران همدان گفت: قصد 
داریم در همدان نخســتین سمینار تخصصی 
کسب و کار را ارایه دهیم و همدان را به دلیل 
قرابت با مرکز کشور و جذابیت ها و پتانسیل ها 
و ظرفیت های اقتصادی که در این استان وجود 
دارد انتخاب کرده ایم و قصد داریم قدم مثبتی 
در راســتای ارتقا و رونق اقتصادی این استان 
برداریم و با همایش افقی به ســوی روشنایی 
بتوانیم نوری به اقتصاد این شــهر و اســتان 

بتابانیم.
علی شیخ زاده با  اشاره به اهداف برگزاری این 
سمینار، خاطر نشــان ساخت: سمینار افقی به 
سوی روشنایی با هدف ارتقا مهارت های فردی 
و توســعه کســب و کار و معرفی سبک های 

رهبری بومی شده برگزار خواهد شد.
 مدیر مسئول نشریه بین المللی امکان، فروش 
محصــول از زاویه اجتماعی و کارآفرینی را از 
اهداف دیگر برگزاری این سمینار عنوان کرد 
و افزود: متاســفانه در بحــث مهارت آموزی، 
زیرا  بدرخشند  نتوانســتند خوش  دانشگاه ها 
تکنولوژی در جهان در حال پیشرفت و ترقی 
است در حالی که آموزش های ما در دانشگاه ها 
به ســبک قدیم پیش می رود و اگر آموزش در 
کشــور به صورت اصولی و درست در زمینه 
اقتصادی پیش برود می توانیم بازار های جهانی 

را قبضه کنیم.
شــیخ زاده افزود: ما باید به داشته های خود در 
داخل کشور متکی باشیم و برای موفقیت باید 
شــرکت های خصوصی و بنگاه های اقتصادی 

جلوتر از مراکز دولتی حرکت کنند.
وی رشــد بخــش خصوصی را در توســعه 
اقتصادی کشــور و همدان بسیار موثر دانست 
و افزود: همدان با عنوان "ابن سینا" در کشور و 
دنیا شناخته شده و پتانسیل علمی همدان بسیار 
باال بوده و از آنچه که هست باید بهتر و بیشتر 

معرفی شود.
مدیر سمینار افقی به سوی روشنایی، همدان را 
دروازه غرب ایران معرفی کرد و گفت: همدان 
باید برندی برای صادرات داشــته باشد و بهتر 

از صادرات دانش گزینه دیگری نمی توان برای 
همدان درنظر گرفت.

وی با بیان اینکه همدان ظرفیت های بســیاری 
دارد کــه بدون اســتفاده باقی مانــده، گفت: 
تبلیغــات غارعلیصــدر در اتوبان های تهران 
در جذب گردشــگر و معرفی همدان بســیار 
تاثیرگذار بود. شــیخ زاده با اشــاره به فضای 
ناامیدی که از طریق فضای مجازی در جامعه 
حاکم شــده، آن را "شکنجه خاموش" معرفی 
کرد و گفــت: فضای مجازی پر از حرف های 
ناامیدکننــده اســت که مــردم را نســبت به 
داشته هایشــان ناامید می کند و سبب می شود 
گاهی توسط دیگران مدیریت شویم و رسانه ها 
می توانند مردم را از اخبار ناامید کننده دور کنند.

وی با بیان اینکه ایران در منطقه اســتراتژیک 
قرار داشــته و منابع خدادادی بســیاری دارد، 
ادامه داد: حجم زیادی از مشــکالت اقتصادی 
به ما تحمیل شده که پیرو سخنان رهبری باید 

مقاومت کنیم و چاره ای جز مقاومت نداریم.
 دبیر اجرایی سمینار "فقی به سوی روشنایی" 
در همدان گفــت: امیدواریم بــا اجرای این 
ســمینار بتوانیم قدم موثری در راستای ارتقا 

وضعیت اقتصادی استان برداریم.
صباح خزاعــی با بیان اینکه  دغدغه برگزاری 
این ســمینار کمک به درمان صنعت خسته و 
بیمار در همدان است، افزود: هدف از برگزاری 
این سمینار کمک به شناخت قابلیت های فردی 
و ایجاد انگیزه و توســعه در کســب و کار و 

همچنین کارآفرینی است.
وی تصریح کرد: این ســمینار در طول چهار 
فصل سال با بهترین اساتید در همدان برگزار 
خواهد شد و از همه تولیدکنندگان، اصناف و 
دانشــجویان دعوت می شود تا در این سمینار 

یک روزه شرکت کنند.
خزاعی با اشــاره به وضع نا مناسب اقتصادی 
در جامعه، افــزود: متاســفانه کارخانجات و 
واحد های تولیدی در شــرکت شــهرک های 
صنعتی رو به تعطیلی هســتند و شــاهد این 
هستیم که این مراکز تولیدی به تاالر مراسمات 
و انبار تبدیل می شــوند.وی تصریح کرد: باید 
از راهکار های نوین جهت جلوگیری از افول 

صنعت این استان جلوگیری کرد. 
 خزاعــی با اعــالم آمادگی بــرای برگزاری 
دوره های آموزشــی با سرفصل های مختلف، 

تصریح کرد: ما با همکاری شــرکت هلدینک 
امکان این آمادگی را برای برگزاری دوره های 
آموزشی برای ادارات و ارگان ها با سرفصل های 

آموزشی با بهترین کیفیت را داریم.
مدیــر بازرگانــی فروشــگاه های زنجیره ای 
ویــن مارکت در همدان ضمن قــدر دانی از 
مجموعه ها و افــرادی که در برگــزاری این 
ســمینار همکاری داشــته اند، افزود: از اتاق 
اصناف همدان انتظار بیشتری جهت همکاری 
در برگزاری این سمینار می رفت که متاسفانه 

با عدم استقبال مواجهه شدیم.
خزاعی در ادامه ضمن تقدیر از حامیان معنوی 
این سمینار، گفت: از اداره کل ارشاد اسالمی و 
اداره اماکن اســتان همدان و کانون کار آفرینی 
و شرکت شهرک ها و همچنین اتاق بازرگانی 
و کانون کارآفرینی اســتان و فروشــگاه های 

زنجیره ای وین مارکت و افق کوروش و رسانه 
وزین همدان پیام کمال تشکر را داریم که در 
این امر همکاری شایســته ای جهت برگزاری 

سمینار با ما داشته اند.
در پایان معاون اجرایی سمینار گفت: از اینکه 
توانستیم در سال رونق اقتصادی قدمی هرچند 
کوچک برای رونق اقتصاد شــهر برداریم خدا 
را شــاکریم و امیدواریم این قدم های کوچک 
اثرات مثبت و ســازنده ای برای شهر عزیزمان 

همدان داشته باشد.
مهدی زمانی افزود: از حامیان برگزاری سمینار 

افقی به سوی روشنایی کمال تشکر را داریم.
الزم به ذکر اســت، ســمینار "افقی به سوی 
روشنایی" ۲3 خردادماه از ساعت ۱0 صبح تا 
۱۷ بعدازظهر در مجتمع ابن سینا همدان برگزار 

می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان منصوب شد

بادامی: بازگشت واحدهای تولیدی 
و توسعه شهرک ها دستورکار است

مدیر عامل هلدینگ اقتصادی "امکان":

صادرات دانش بهترین گزینه براي همدان
■ نخستين سمينار تخصصی کسب و کار در همدان برگزار می شود
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: ۱4:۱۵

 ساعت خروج: ۱4:3۵

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

خبـر يادداشت

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

چرا کارگاه تولید ورزشکار حرفه ای 
در همدان نداریم

مهدی ناصرنژاد »

 ایــن روزها خبر مربوط به احتمال خرید امتیاز یک تیم فوتبال 
دسته اولی در مسابقات کشوری برای پاس همدان، جامعه فوتبال 
و عالقه منــدان به ایــن ورزش پرطرفدار در همــدان را به خود 

مشغول کرده است.
سیروس رکنی عضو اتحادیه باشگاه فوتبال ایران که در گفت وگو 
با خبرگزاری تسنیم در همدان موضوع خرید امتیاز تیم دسته اولی 
برای پاس را مطرح کرده است، عقیده دارد تا مادامی که فوتبال در 
استان همدان روی مدار دسته های دو یا سه و یا رده ای پایین تر از 
لیگ برتر و حداقل دسته یک می چرخد، چیزی عاید رشد فوتبال 
همدان و پیشرفت صنعت فوتبال استان و همچنین در راستای آن 

اقتصاد فوتبالی نخواهد شد.
در واقــع چنانچــه از منظــر ورزش و نوعًا فوبتــال حرفه ای در 
حرف های آقای رکنی تأمل کنیم، نظر و حرف درست زده است چرا 
که مقوله ورزش در جوامع امروز بشــری سوای سرانجام قهرمانی 
و لذت مقام های برتر در رشــته های گوناگون برای ورزشکاران و 
عالقه مندان آن به دو بخش آماتور و حرفه ای تقســیم می شود. و 
ورزش آماتور همان مقوله ای اســت که با هدف معرفی رشته های 
مختلف ورزش و کشف اســتعدادهای برتر برنامه ریزی می شود. 
و بیشــتر از آن هیجانی برای جامعه ندارد. اما این انواع ورزش ها 
در ســطوح حرفه ای اســت که در جوامع مدرن امــروز به عنوان 
یک صنعت و بازار کار به آن نگاه می شــود و این ســرمایه گزاران 
بزرگ هستند که البته با رویکردهای اقتصادی و اگر شده با اهداف 
تبلیغاتی و بازاریابی بــرای کاالهای تجاری خود، بازار ورزش را 
هم در عالی ترین سطح خود گرم نگه می دارند؛حال چنانچه بعضًا 
ارزش حرفه ای و رقابت های نفس گیر ورزشــی به مقوله سیاست 
نیز آلوده می شود ناشی از حضور و دل مشغولی های شدید جوامع 
بشری در حال و هوای ورزش های حرفه ای و قهرمان پروری های 

ایجابی است! 
واقعیت این اســت کــه در بحبوحه حضور تیــم فوتبال پاس در 
رقابت های لیگ برتر کشــورمان در اواخر و اوایل دهه های ۸0 و 
۹0، حوزه گردشــگری در همدان که به عنوان یکی از محورهای 
اصلی توسعه عمومی در استان به آن نگاه می شود، خیلی پررنگ تر 
و پویاتر از وضع و حال امروزی گردشــگری در اســتان به نظر 
می رسید، چرا که پاس یکی از برندهای اصلی فرهنگی و اجتماعی 
استان همدان نزد افکار عمومی کشورمان شناخته می شد و همدان 
به طور هفتگی به بهانه برگزاری مســابقات لیگ برتر و پس از آن 
مسابقات فوتبال دســته یک کشور در رسانه های سراسری مطرح 
بود و خواه و ناخواه چنین پویایی تأثیر مستقیم در ذهنیت آفرینی 
از یک نام و نشــان و مکان نزد افکار عمومی کشــور و بین الملل 

داشته و دارد.
بنابراین باید قبول کرد امروزه پیشــرفت جامعه را می توان از نوع 
نگاه به ورزش و ســرمایه گزاری بر روی آن انتظار کشــید و این 
الزمه را حتــی از ورزش حرفه ای مطالبه کرد! این نظر درســتی 
است که در شرایط کنونی حدود 3 میلیارد تومانی که ساالنه برای 
فوتبال همدان و استان در رقابت های سطوح ۲ و 3 هزینه می شود، 
نه اینکه به طور کامل هدر می رود، بلکه یک کاسبی مایه مال است 
و چنانچه ضرری از این معامله نصیب شــهر و اســتانمان نشود، 
ســودی هم ندارد و تکرار و تکراری است که در نهایت مالل آور 

خواهد بود.
به زبانی ساده تر حیف است و بلکه تأسف بار است که بسیاری از 
استان ها و شــهرهای بزرگ و آباد کشورمان صاحب چندین تیم 
ورزشی شامل فوتبال و غیرفوتبال در لیگ برتر و دسته اول داشته 
باشــند و جوان ها و ورزش دوستان اســتان همدان از این فرصت 

محروم بمانند.
البته شــرط اول تملک تیم های سطح اولی برای جامعه  ورزش 
همدان این اســت که خودمان را تیم  نگهدار کنیم و به رتبه ای 
از ورزش بلــدی و تفکر ورزش حرفه ای برســیم تــا بتوانیم 
ســرمایه های خود را در بــازار رقابت های لیگ برتر و دســته 

اول حفظ کنیم.
باید کمیته های قدرتمند و هیأت های ورزشی مسئولیت پذیر و مدیر 
و مدبر در رأس ورزش استان قرار بگیرد تا زمینه های تولید نیرو و 
پشتوانه انسانی در ورزش استان فراهم گردد و به جایگاهی برسیم 
تا بتوانیم از همت و دانش ورزشی جوان های استان پشتوانه سازی 
کنیم و خود جوان هایمان در صنایع و رشــته های متنوع ورزشــی 

برای خود اشتغال پایدار و درآمدزایی مناسب داشته باشند.

قهرمانان مسابقات بیلیارد همدان 
معرفی شدند

 سرپرســت هیأت بولینگ و بیلیارد همدان گفت: قهرمانان رشته 
»ایت بال« از رشته های زیرمجموعه بیلیارد آقایان همدان جام رمضان 

با برگزاری یک دوره مسابقه شناخته شدند.
محمد فتحی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: در این پیکارها 60 
بیلیــارد باز برتر همدان به مدت یک روز در مجموعه های ورزشــی 

عمران و سامان این شهر رقابت کردند.
وی بیان کرد: در این رقابت ها و در رده ســنی ۱3 تا ۱6 ســال آرش 
پیرحیاتی عنوان قهرمانی را کسب کرد، مانی سعیدی دوم شد و متین 

حیدری برسکوی سوم ایستاد.
فتحی اضافه کرد: در رده ســنی بزرگســاالن نیز مهرداد زنده باد مقام 
نخست را کسب کرد، حسام اسکندری دوم شد و سعید صالحی عنوان 

سوم را به دست آورد.
وی استقبال از رشــته های بیلیارد در سطح استان همدان را مطلوب 
ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه شاهد افزایش روزافزون ورزشکاران 

سازمان یافته هستیم.
فتحی با اشــاره به آغاز فعالیت رشــته بولینگ نیــز گفت: به زودی 
مسابقات لیگ بولینگ اســتان همدان با هدف شناسایی استعدادهای 

برتر برگزار می شود.
ایت بال یکی از رشــته های بیلیارد و یک بازی اعالم ضربه ای است 
که مسابقه آن با یک توپ سفید )کیوبال( و ۱۵ توپ هدف شماره دار 

از یک تا ۱۵ برگزار می شود.
هم اکنون بیش از ۲00 ورزشکار همدانی به صورت سازمان یافته در 

رشته بولینگ و بیلیارد فعالیت دارند.

فوتسالیست ناشنوای همدانی لژیونر شد

 سخنگوی هیأت فوتبال همدان گفت: برای نخستین بار در تاریخ 
ورزش همدان، بازیکن ناشــنوای فوتسال اهل شهرستان نهاوند برای 

عضویت در یک باشگاه کشور اسپانیا دعوت شد.
میثم فتاحی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: علی اکبر احمدوند 
بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان توسط باشگاه »هوئلوا« کشور اسپانیا 

برای عقدقرارداد دعوت شده است.
وی اضافه کرد: این تیم اســپانیایی برای حضور قدرتمند در مسابقات 

فوتسال باشگاهی اروپا در فصل ۲0۱۹-۲0۲0 آماده می شود.
فتاحی بیان کرد: علی اکبر احمدوند یکی از قدیمی ترین ورزشکاران 
ناشــنوای کشورمان به شــمار می رود که ســابقه کسب نشان های 

رنگارنگ ملی و بین المللی را دارد.
این بازیکن هم اکنون در اردوی تیم ملی فوتســال ناشــنوایان کشور 

حضور دارد.
هم اکنون بیش از یکصد ناشنوا در ورزش استان همدان فعالیت دارند.

پیشنهاد آرسنال به بازیکن سابق
 اتلتیکو مادرید

 بازیکن سابق اتلتیکو مادرید در آستانه خروج از تیم چینی دالیانگ 
ییفانگ قرار دارد.

به گزارش ایلنا، یانیک کاراســکو تایید کرده که پیشنهادات خوبی در 
بازار نقل و انتقاالت به دســت او رســیده و روند مذاکرات پیشرفت 
موفقی داشــته است. هدف قدیمی تیم آرسنال در مسیر جدایی از تیم 
دالیانگ ییفانگ در ســوپر لیگ چین قرار گرفته است و تصمیم دارد 

دوباره به اروپا برگردد.
آرســنال در زمستان گذشــته به خرید این بازیکن بسیار نزدیک بود 
اما آنها در نهایت دنیس ســوارز را با قراردادی قرضی از بارسلونا به 
خدمت گرفتند. این بازیکن اسپانیایی نتوانست عملکرد موفقی در بین 
توپچی های لندنی داشته باشد و اکنون باشگاه منتظر معرفی جایگزین 

اوست.
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پیشخوان
مالیر میزبان مسابقات اسنوکر قهرمانی 

استان
 سرپرســت هیأت بولینگ و بیلیارد شهرستان مالیر از میزبانی این 

شهرستان برای برگزاری مسابقات اسنوکر قهرمانی استان خبر داد.
مالــک قاســمی بیــان کــرد : بــا توجــه بــه بازدیــد فتحــی سرپرســت 
ــارد  ــگاههای بیلی ــدان از باش ــتان هم ــارد اس ــگ و بیلی ــأت بولین هی
بــودن  روز  بــه  از  و خرســندی  رضایــت  ابــراز  و  شهرســتان 
باشــگاههای بیلیــارد ایــن شهرســتان و وجــود پتانســیلهای موجــود و 

داشــتن شــرایط مطلــوب و مناســب، ایــن شهرســتان را بــرای میزبانی 
ــرد . ــارد انتخــاب ک مســابقات بیلی

ــت  ــا سرپرس ــتی ب ــزاری نشس ــه برگ ــه ب ــا توج ــزود : ب ــمی اف قاس
هیــأت بولینــگ و بیلیــارد اســتان پــس از بازدیــد از کمــی و کیفــی 
باشــگاههای ســطح شهرســتان در روز ســه شــنبه مورخــه  چهاردهــم 
خــرداد مــاه ســال جــاری، شهرســتان مالیــر در روز  گذشــته میزبــان 
ــی اســتان در چهــار رده ســنی نونهــاالن،  مســابقات اســنوکر قهرمان
ــابقات  ــزاری مس ــل برگ ــاالن  و مح ــان و بزرگس ــان ،جوان نوجوان

ــود. ــارد پارســه ایــن شهرســتان ب باشــگاه بیلی

دردسر بزرگ برای رئال مادرید؛

از بین »مودریچ« و 
»هازارد« یکی انتخاب 

می شود

 تیم فوتبال رئال مادرید باید تصمیم 
بگیرد که شماره ۱0 را از مودریچ گرفته 
و به هــازارد بدهد یا بــه بازیکن تازه  

واردش شماره ۱6 را بدهد.
بــه گــزارش مهــر، ادن هــازارد که 
مدت هاســت صحبت از پیوستن او به 
تیم فوتبال رئال مادرید به میان اســت 
به اندازه ای به تیم اسپانیای نزدیک شده 
که حاال تنها مشــکل باقی مانده برای او 
را شــماره پیراهنش در تیم سفیدپوش 

می دانند.
رسانه های انگلیسی مدعی شدند شماره 
مورد عالقه او ۱0 اســت کــه در رئال 
مادرید این شــماره به بازیکن دیگری 

رسیده و در دسترس نیست.
هازارد هم در چلسی و هم در تیم ملی 
بلژیک شــماره ۱0 را بــه تن می کند و 
در رئال مادرید این شــماره بر تن لوکا 
مودریچ، برنــده آخرین دوره توپ طال 

است.
رئال مادرید هنوز در حال مذاکره برای 
جذب این بازیکن از چلســی است و 
مدت هاست تمایل به داشتن این بازیکن 
دارد، موضوعی که باعث شده هواداران 
هم بی صبرانه منتظر حضور او در مادرید 

باشند.
از طرفی بخش مارکتینگ باشگاه مادرید 
هم معتقد اســت در صورتی که هازارد 
شــماره ۱0 را داشته باشــد این باشگاه 
می توانــد رقم خوبی از فروش لباس او 
به دســت آورد، اما در حال حاضر تنها 
شــماره موجود در ترکیــب تیم اصلی 

شماره ۱6 است.

     

نخستین خرید شیاطین 
سرخ در تابستان

منچستریونایتد فعالیت خود را در فصل 
نقل  و انتقاالت تابســتانی آغاز کرد و با 

بازیکن سوانسی به توافق رسید.
به  گزارش  ایسنا، منچستریونایتد با توجه 
به نتایج ناامید کننده ای که در فصل قبل 
به دســت آورد نیازمند تغییرات زیاد در 

تابستان است.
شیاطین ســرخ در نخستین گام با دنیل 
جیمز، بازیکن ولزی سوانسی به توافق 

نهایی رسیدند.
کــه  نوشــت  اســپورت  اســکای 
منچستریونایتد برای جذب این بازیکن 
۱۸ میلیون پوند پرداخته کرده است و او 
تست پزشکی باشگاه را در چند ساعت 
آینده پشــت ســر می گذارد تا رســمًا 
قــراردادش را امضا کند و به رســانه ها 

معرفی شود.
پیش بینی می شود که شیاطین سرخ برای 
بازگشــت به روزهای اوج خود با اوله 
گونار سولسشایر بازیکنان بزرگی را در 

تابستان جذب کنند.

رضاییان: مردم ما را 
سوپرایز کردند

 بازیکن تیــم ملی ایــران می گوید 
خوشــحال است که تیم ملی، سوریه را 
با ۵ گل بعد از ۱0 ســال شکست داده 
است. به گزارش ایسنا، رامین رضائیان، 
بازیکن تیم ملی ایــران پس از پیروزی 
تیــم ملی، مقابــل ســوریه در دیداری 
دوســتانه اظهار کرد: خوشحالیم از این 
که توانستیم دل مردم ایران را شاد کنیم. 
واقعاً مردم ما را سوپرایز کردند و خیلی 
خوشــحالیم که بعد از ۱0 ســال موفق 

شدیم سوریه را شکست دهیم.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــت  ــف وضعي ــن تکلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلي ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/7هي ــر رأي شــماره 98/383  م براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــه  ــای عزت ال ــي  آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ســوری فرزنــد رحمــت ا.. بــه شــماره شناســنامه 12816 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
يــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 198/50 مترمربــع در قســمتی از پــالک 2198 اصلــي 
ــک  ــطه از مال ــا واس ــداري ب ــارگاد خري ــه پاس ــاز 2 کوچ ــيداحمد ف ــهرک س ــع در ش واق
رســمي آقــای نقــی رحمانــی محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــخ انتشــار  صــدور ســند مالکيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاري
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــک م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ رس
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 

ــد.)م الف 187( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکي ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/3/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/2

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
خانــم ســکينه حســينی انصــار دارای شــماره شناســنامه  1932 به 
شــرح دادخواســت کالســه 111/131/98 از ايــن حــوزه درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده کــه شــادروان 
ســيمين زر خادمــی فــرد بــه شــماره شناســنامه  4590 در تاريــخ 
ــه  ــدرود زندگــی گفتــه ورث 96/8/22 در اقامتــگاه دائمــی خــود ب
ــی  ــه: 1- متقاض ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفی/متوفي حين الف
گواهــی حصــر وراثــت بــا مشــخصات فــوق الذکــر دختــر متوفيــه 
2-کبــری حســينی انصــار فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــه 3-رباب ــر متوفي ــد1347 دخت ــار متول ــادره از به 2397 ص
حســينی انصــار فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 2 صــادره 
ــينی  ــعبان حس ــه 4-سيدش ــر متوفي ــد1331 دخت ــار متول از به
زاهــد فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 1568 صــادره از بهــار 
متولــد1330 پســر متوفيــه 5-ســيدمحمد حســينی انصــار فرزنــد 
عبــاس بــه شــماره شناســنامه 2641 صــادره از بهــار متولــد1351 
ــي  ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر اين ــه والغي ــر متوفي پس
ــر  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــک نوب ــور را در ي ــت مزب درخواس
کســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از 
تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــک مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
)م الف 88(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
 98/1/17 مورخــه   139860326009000031 شــماره  رأي  برابــر 
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تکلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق و س
شهرســتان فامنين تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانم فاطمــه رضوی 
ملکــی فرزنــد ميرحســن بــه شــماره شناســنامه 1168 صــادره از تهران 
ــه  ــه ب ــه شــماره ملــي 0050201255 در شــش دانــگ يــک بــاب خان ب
مســاحت صــدو هفتــاد و ســه مترمربــع و نود صــدم مترمربع قســمتي 
از پــالک 104 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان  خريــداري از مالــک 
رســمي آقــای کاظــم ناصــری محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
رســيد، ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکيــت صــادر خواهــد شــد.)م الف66(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/3/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/2

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

برابــر رأي شــماره 139760326001000783  هيــأت اول موضــوع قانــون تعيين 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تکلي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک همــدان - ناحيــه يــک تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای عبدالرضــا هاتفی مجيــد پــور فرزنــد 
محمدرضــا بــه شــماره شناســنامه 1236 صــادره از اســدآباد در ســه دانــگ 
ــع در  ــاحت 61/12 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ي ــاع از شش مش
قســمتی از پــالک 15 اصلــي حومــه بخــش ســه واقــع در همــدان، ميــدان 
ــين  ــاج حس ــای ح ــمي آق ــک رس ــطه از مال ــا واس ــداري ب ــم خري ــار قدي ب
رضــوی محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از 
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن 
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريخ تســليم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد.)م الف 375( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکي ــررات س مق
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/3/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/2

علی زیوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

برابر رأي شــماره 139760326001000782  هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان - ناحيه يک تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای موســی محمودی فرزند اسمعيل به 
شماره شناسنامه 6 صادره از بهار در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک 
باب مغازه به مســاحت 61/12 مترمربع در قسمتی از پالک 15 اصلي 
حومه بخش ســه واقع در همدان، ميدان بار قديم خريداري از مالک 
رسمي آقای حاج حسين رضوی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 377(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/3/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/2

علی زیوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

 رئیــس هیأت کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشی همدان گفت: این اردوی انتخابی به 
مدت چهار روز در سالن سنگنوردی زنده یاد 

فرهاد همدان در جریان است.
علیرضا گوهری در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: در این اردو مسابقات انتخابی سرعت، 
بلدرینــگ، ســرطناب و کامبایــن در حال 

برگزاری است.
وی بیان کرد: ۱۹ سنگنورد پسر و ۱۲ سنگنورد 

دختر در این اردوی انتخابی شرکت دارند.

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
همدان خاطرنشــان کرد: متین بیات، راحیل 
رمضانی و میثاق قزلباش سنگنوردان همدانی 

دعوت شده به این اردوی انتخابی هستند.
سالن ســنگنوردی زنده یاد فرهاد میرزاجانی 
همدان با برخورداری از اســتانداردهای بین 
المللی بهترین موقعیت را برای برپایی اردوی 
تیم های ملی سنگنوردی کشور فراهم ساخته 
و اکنون به عنوان پایگاه قهرمانی این رشته در 

سطح کشور حائز اهمیت است.

سالن ســنگنوردی فرهاد مجهزترین دیواره 
سنگنوردی با دیواره های سرعت، بلدرینگ و 
سختی بر اساس اســتاندارد بین المللی، اتاق 
قرنطینه، سکوی تماشاگران با ظرفیت ۷00 تا 
یک هزار نفر و مهمانســرا با ظرفیت یکصد 

نفر است.
همدان یکی از پایلوت های اصلی فدراسیون 
کوهنوردی و صعودهای ورزشــی کشور در 
میزبانی اردوهای ملی و رقابت های بین المللی 

است.

هاشمیان:

 امیدوارم 
مفید باشم
 مربی تیم ملی فوتبال ایران با تاکید براینکه 
»مارک ویلموتس« در خصوص مسائلی فنی 
صحبت خواهد کرد، گفت: امیدوارم برای تیم 

ملی کشورم مفید باشم.
»وحید هاشمیان« پنجشنبه شب پس از برتری 
قاطع پنج بر صفر تیم ایران در دیدار تدارکاتی 
برابر سوریه، اظهار داشت: حضور در تیم ملی 
افتخار است و خوشــحالم ۱0 سال پس از 
اینکه از تیم ملی به عنوان بازیکن خداحافظی 

کردم، اکنون به عنوان مربی بازگشته ام.

وی افزود: مــی خواهم برای تیم کشــورم 
مفیدباشــم و امیدوارم حضورم به موفقیت 

های تیم ملی ایران کمک کند.
هاشــمیان گفت: باید به ســرمربی تیم ملی 

کمــک کنم، اما حوزه اختیاراتم را می دانم و 
ویلموتس باید در مورد مسائل فنی صحبت 

کند.
دیدارهــای  برگــزاری  مــورد  در  وی 
ــا ســوریه  ــدار ب تدارکاتــی، توضیــح داد: دی
ــه ســود مــا اســت. البتــه  ــی ب و کــره جنوب
ایــن دیدارهــا از قبــل برنامــه ریــزی شــده 
بــود و از ایــن پــس ســرمربی بــا مســئوالن 
فدراســیون در مــورد برنامــه هــای آتــی تیم 

ــد. ــی کن ــت م ــی صحب مل
تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه این هفته 
در دومیــن دیدار تدارکاتــی خود با هدایت 
»مارک ویلموتس« سرمربی بلژیکی به مصاف 

کره جنوبی، رقیب دیرینه خود می رود.
این دیدار در شهر سئول کره جنوبی برگزار 

خواهد شد.

نخستین اردوی انتخابی تیم ملی 
سنگنوردی کشور در همدان

۴۰ درصد باشگاه های ایرانی تحریم 
هستند

 چرا لیگ ملت های 
والیبال باید در ایران 
برگزار شود؟
 پاسور پبشــین تیم ملی ایتالیا گفت: 40 
درصد باشــگاه های ایرانی به دلیل پرداخت 
نکردن مبلغ قرارداد بازیکنان خارجی،  تحت 

تحریم فدراسیون جهانی هستند.
به گزارش  تســنیم، حدود ۲ فصل پیش بود 
که تیــم والیبال شــهرداری ارومیه با جذب 
دراگان تراویتســا، پاسور پیشــین تیم ملی 
ایتالیا و پدرش، لیوبو تراویتســا که ســابقه 
هدایت تیم ملی صربســتان و مونته نگرو را 
داشــت، می خواست قهرمان لیگ برتر شود. 

اما »تراویتسا«ها در میانه فصل به خاطر عدم 
دریافت دستمزد خود و به بهانه تعطیالت سال 
نوی میالدی، ایران را ترک کردند. مکاتبات و 
پیگیری های آنها از طریق فدراسیون والیبال 
ایران و حتی فدراسیون جهانی والیبال، سودی 
برای آنها نداشــت.دراگان تراویتسا اخیراً در 
یادداشت سرگشاده ای نوشته: دیگر کافیست! 
باشــگاه های والیبال باید به خاطر زحمات 
بازیکنانشان به آنها پرداخت کنند. ما به سختی 
تمرین و بازی می کنیم و در واقع از خودمان 
می گذریم و فدارکاری می کنیم تا باشــگاه به 
افتخارات بیشتری برســد. به همین خاطر،  
انصاف نیســت که با آنها مثل موردی که در 
ارومیه با رفتار شد، برخورد کنند. البته خیلی 
از ورزشــکاران با چنین برخورد وحشتناکی 

مواجه می شوند.
او ادامه داد: حدود ۲ ســال پیش شهرداری 

ارومیه باید به مــن پولی پرداخت می کرد و 
فدراسیون جهانی هم رأی به به سود ما داد اما 
مذاکرات و مکاتبات با سودی نداشت و هنوز 
پولی به ما پرداخت نشــده است. 40 دصد 
باشــگاه های ایرانی به خاطر عدم پرداخت 
مبلغ قرارداد بازیکنان خارجی،  تحت تحریم 
فدراسیون جهانی هستند. چرا لیگ ملت های 
والیبال بایــد در ایران برگزار شــود و هیچ 
اتفاقی هم نمی افتد؟! چــرا من هیچ جوابی 
از فدراسیون جهانی بابت نامه هایم دریافت 
نکردم؟پاسور پیشین تیم ملی ایتالیا تصریح 
کرد:فدراسیون جهانی والیبال کجاست؟ این 
فدراسیون در مورد باشگاه هایی که تصمیمات 
و تحریم های آن را اجرا نمی کند چه خواهد 
کرد؟ چــرا فدراســیون جهانــی در مورد 
نشان می دهد،  صحبت های کوبیاک واکنش 

ولی کاری در مورد ما انجام نمی شود؟
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مشتری را از روی زمین ببینید!
 ناســا اعالم کرد مشتری و چهار قمر آن در سراسر ماه ژوئن )ماه 
جاری میالدی( با کمک دوربین دو چشــمی ســاده در آسمان شب 
قابل رویت هســتند. در این ماه فاصله مشــتری تا زمین به کمترین 

حد می رسد.
بــه گزارش دیلــی میل، طبق اعالم ناســا در ماه جاری، مشــتری، 
بزرگترین ســیاره در منظومه شمســی به اندازه ای به زمین نزدیک 
می شــود که می توان آن را بدون تلسکوپ مشــاهده کرد.همچنین 
افراد می توانند با یک دوربین دو چشــمی چند قمر این سیاره را نیز 
مشــاهده کنند. طبق اعالم ناسا مشتری در تمام ماه ژوئن در آسمان 
شــب می درخشــد و احتماالً بهترین زمان برای رصد این سیاره در 

آسمان ۱0 ژوئن است.

برنامه ریزی برای تولید ابررایانه مریخ 
نورد و ماه نورد

 یک ابررایانه بعد از یک ســال و نیم اقامت در ایســتگاه فضایی 
بین المللی به زمین بازگشــته و قرار است با بررسی شرایط آن، برنامه 
ریزی برای تولید ابررایانه ای مریخ نورد آغاز شــود.به گزارش ورج، 
شرکت اچ پی قصد دارد با بررسی دقیق وضعیت این ابررایانه دریابد 
که سیستم های مختلف آن در خارج از جو کره زمین و پس از حضور 
طوالنــی مدت در فضا چه شــرایطی پیدا کرده اند و بر اســاس این 
اطالعــات تالش برای تولید ابررایانه جدیــدی را آغاز کند که بتوان 
از آن برای پیشــبرد مأموریت های طوالنی مدت فضایی استفاده کرد.

ناسا و برخی شرکت های فضایی خصوصی در حال برنامه ریزی برای 
اعزام فضانورد به کره ماه و سیاره مریخ ظرف یک دهه آینده هستند.

خودروهای برقی در اروپا به نصب سیستم 
هشدار صوتی ملزم شدند

 از اول مــاه آینده میالدی تمامی خودروهای برقی دارای چهار چرخ 
یا بیشــتر برای تردد در جاده های کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به 
سیستم هشدار صوتی آکوستیک مجهز شوند.به گزارش نیواطلس، سیستم 
یادشــده که نصب آن از اول ماه جوالی الزامی اســت، باید به گونه ای 
طراحی شــود که اگر این خودروها با ســرعتی کمتر از ۲0 کیلومتر در 
ســاعت به حرکت درآمدند یک بوق ممتد با بلندی حداقل ۵6 دسی بل 
از آنها پخش شود.هدف از تصویب این قانون حفظ جان عابران پیاده و 
افرادی است که در برابر خودروهای برقی قرار می گیرند و ممکن است به 
علت بی سروصدا بودن خودروهای یادشده فرصت کافی برای کنار رفتن 

از برابر این خودروها را پیدا نکرده و حتی جان خود را از دست بدهند

دستکش هایی که بازوی رباتیک را کنترل 
می کنند

 جــف بزوس در یک رویداد فناوری، بازوهای رباتیکی را نمایش 
داد که به وسیله دستکش هایی فناورانه کنترل می شوند. با کمک این 

دستکش ها می توان اشیا را جابه جا و کنترل کرد.
به گزارش دیلی میل، جف بزوس مدیر ارشد اجرایی شرکت آمازون 
در یک رویداد دست های رباتیک با چابکی فوق العاده ای را نشان داد.
r با پشــتیبانی بزوس در الس وگاس  e : MA R S کنفرانســی به نام 
برگزار شــد. در این رویداد آخرین دســتاوردها در حوزه ماشــین 

یادگیری، اتوماسیون، رباتیک و فناوری فضایی به نمایش در آمد.
بزوس در این رویداد دستکش هایی هوشمندی را آزمایش کرد که دو 

بازوی رباتیک را کنترل می کنند.

تولید گوشی با دوربین سلفی 3۲ مگاپیکسلی
 یک شرکت چینی سازنده انواع گوشی های هوشمند از تولید تلفن 
همراه جدیدی به نام اس 4 خبر داده که دارای دوربین عکس برداری 
سلفی با دقت 3۲ مگاپیکســل است.به گزارش آسین ایج، قرار است 
این گوشــی از یک ماه دیگر برای فروش در بازارهای جهانی عرضه 

شود و قیمت آن تنها ۱30 دالر خواهد بود.
گوشی یادشده توســط شــرکت چینی اینفینیکس تولید شده که 
فعالیــت خود را از ســال ۲0۱3 آغاز کــرده و تولیدات خود را 
به طور عمده در اروپا، آســیا و آفریقا به فروش می رســاند.این 
گوشــی در پشــت خود مجهز به فناوری دوربین سه گانه برای 
عکسبرداری با کیفیت باالســت و دقت این دوربین ها به ترتیب 

۱3، ۲ و ۸ مگاپیکسل است. 

جشنواره سالمت غذا تیرماه ۹۸ 
برگزار می شود

 جشــنواره ســالمت غذا، ۲۵ تیر بــا رویکرد 
»ارتقای ســطح ســالمت غذا« برگزار می شــود و 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نیز به عنوان یکی از حامیان معنوی در برگزاری این 

جشنواره مشارکت دارد.
به گزارش مهر، با استناد به »سند ملی تغذیه و امنیت 
غذایی« منتشــر شده از سوی دبیرخانه شورای عالی 
ســالمت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، امروزه کشور ما با انواع مشکالت 

تغذیه ای مواجه است.
تغییر شــیوه زندگی و الگوی مصــرف غذا، رژیم 
غذایی ناسالم افراد و همچنین آمار رو به افزایش تهیه 
غذای روزانه افراد از فســت فودها و عدم توجه به 
استفاده از محصوالت سالم غذایی، زمینه ساز شیوع 
روزافــزون بیماری های غیرواگیر مانند ســکته های 
قلبــی و مغزی، افزایش فشــارخون، دیابت، چاقی 
و انواع ســرطان ها شده که ضمن کاهش طول عمر 
افراد جامعه، هزینه های درمانی سنگینی را به کشور 

تحمیل نموده است.
بنابراین در مســیر نیل به جامعه پویا و سالم، بهبود 
سیستم سالمت و کیفیت غذا در محصوالت صنایع 
غذایی و مراکز خدمات غذایی از یک سو و ارتقای 
سواد تغذیه ای شــهروندان از سویی دیگر، از جمله 

اقدامات اساسی خواهد بود.
لذا »جشنواره سالمت غذا« با رویکرد »ارتقای سطح 
سالمت غذا« با چشم انداز »دستیابی به جامعه سالم 
و پویا از طریق بهبود سیستم سالمت صنایع غذایی 
با نگرش اســتفاده از محصوالت غذایی ســالمت« 
در راســتای »تغییر الگوی تغذیه و ارتقای ســطح 
آگاهی، نگرش و فرهنگ تغذیه سالم در جامعه« و با 
هدف »شناسایی برندهای پیشرو در تحقیق، توسعه 
و ارتقــای ســالمت محصوالت غذایــی و معرفی 
جدیدترین محصوالت سالمت غذایی«، ۲۵ تیر ماه 
سال ۹۸ با حضور مســئوالن بخش سالمت کشور 

برگزار می شود.
بهبود سیســتم ســالمت غذا، جز با ایجاد زنجیره 
ســالمت غذایی؛ متشــکل از صنایع کشــاورزی 
تولیدکننده مواد اولیه، صنایع غذایی، رســتوران ها و 
مراکز خدمات غذایی متعهد به سالمت و در نهایت 
مصرف کنندگان )شــهروندان و ســازمان های های 
دریافت کننده خدمات غذایــی( امکان پذیر نخواهد 
بود و واحدهای مذکور نقش ســازنده ای در پیشبرد 

اهداف طرح سالمت غذا، خواهند داشت

مقایسه ایران با همسایه  شمال غربی
عواید توریستی ترکیه از تعطیالت فطر

 دنیای اقتصاد : پیش بینی می شود تعطیالت عید فطر در ترکیه اقتصاد 
این کشور را با جریان ۵میلیون نفر از مردم که به سفر خواهند پرداخت، 
رونق ببخشد؛ اتفاقی که گردش مالی ۱0میلیارد لیری، معادل 6/ ۱ میلیارد 

دالری را رقم خواهد زد.
گردش مالی این چنینی البته تنها به همســایه شمال غربی ایران محدود 
نمی شود. تعطیالت عید فطر در کشــورهای مسلمان از 3 روز تا بیش 
از ۲3روز متغیر اســت؛ زمانی که فرصت مناسبی را در اختیار مسلمانان 
قــرار می دهد که به ســفر بپردازند. برخی از کشــورهایی که جمعیت 
مســلمان بیشتری دارند، توانسته اند از این تعطیالت برای درآمدزایی از 
راه ســفرهای ورودی و داخلی مسلمانان در تعطیالت استفاده کنند. با 
این همــه، اگرچه تعطیالت دو روزه عید فطر در ایران همه ســاله تعداد 
بســیاری از گردشــگران داخلی را به مقاصد مختلــف فرامی خواند، 
کشورمان هنوز نتوانسته از این فرصت برای درآمدهای ارزی بهره کافی 

ببرد.
 به روش همسایه

اما ترکیــه، به عنوان یکی از همســایگان ایران، از هیــچ فرصتی برای 
بهره گیری اقتصادی از تعطیالت عید فطر غافل نشــده است. این کشور 
امسال تعطیالت عید فطر را تا ۹ روز افزایش داده است تا بتواند درآمد 
بیشــتری از سفرهای ورودی و داخلی کســب کند. این افزایش تعداد 
روزهــای تعطیل البته از چند ماه قبل اعالم شــده تا مردم بتوانند برای 
ســفرهای خود برنامه ریزی کنند و با رزرو قبلی خدمات موردنیازشان، 
هزینه کمتری برای ســفر بپردازند؛ اقدامی که رئیس اتحادیه هتلداران و 
تورگردانان توریستی مدیترانه ای ترکیه آن را دلیلی برای بهبود وضعیت 
کســب و کارهای گردشــگری طی تعطیالت عید فطر می داند. رئیس 
فدراسیون هتلداران ترکیه نیز درباره عواید مالی گردشگری و هتلداری 
در این تعطیالت به روزنامه ترکیه ای »حریت« گفته است: »گردش مالی 
مورد انتظار از اقامت گردشگران در هتل ها طی تعطیالت پیش رو به یک 

میلیارد لیر خواهد رسید.«
از ســوی دیگر، همزمان با آغاز تعطیــالت عید فطر در ترکیه، فرودگاه 
استانبول با افزایش تردد مســافران پروازهای داخلی و خارجی مواجه 
شده است. بر اساس آنچه رسانه ترکیه ای »آناتولی« گزارش داده، شرکت 
هواپیمایی ترکیه و برخی دیگر از شــرکت ها شــمار پروازهای خود را 
افزایش داده اند؛ اتفاقی که در پی افزایش تقاضای شــهروندان رخ داده 
اســت. همین امر باعث شده در مراکز کنترل امنیتی و کنترل پاسپورت، 
صف های طوالنی مســافران ایجاد شود. از ســوی دیگر انتظار می رود 
4/ ۸۵ درصــد ظرفیــت پروازهای امروز ترکیش ایرالینز پر شــود. در 
این راســتا، مجموع 4۹۵ پرواز خروجی امروز این شرکت نیز افزایش 
خواهد یافت. ورود گردشگران خارجی مسلمان و غیرمسلمان به ترکیه 
در ایام ماه رمضان و در تعطیالت عید فطر البته تنها به کسب و کارهای 

گردشگری رونق نمی بخشد. 
 فرصت سوزی ایران

با این همه اما در ایران اتفاقات دیگری در حال رقم خوردن است. همه 
ســاله تعطیالت عید فطر فرصتی برای سفرهای داخلی به شمار می رود؛ 
ســفرهایی که اغلب شهرهای شمالی کشــور را به عنوان مقاصد اصلی 
انتخاب می کنند و از آنجا که بدون برنامه ریزی انجام می شــود، اغلب با 
گردش مالی مناســبی همراه نیست. این امر البته به باور کارشناسان، به 
سبک سفرهای ایرانی ها نیز بازمی گردد؛ نبود فرهنگ سازی برای سفرهای 
گروهی، تصمیم های آنی درباره مقصد ســفر که موجب بی برنامگی در 
اقامت گردشگران می شــود، نبود زیرساخت های کافی و مناسب، عدم 
توزیع مناســب تعطیالت در تمام ایام ســال و برخی چالش های دیگر 
اغلب باعث شده سفرهای داخلی که در این ایام صورت می گیرد بیش 
از هرگونــه عواید اقتصادی، هزینه های مادی، محیطی و اجتماعی برای 

مقاصد سفر داشته باشد.

■ حديث:
امام صادق )ع(:

در سخنی که به امام صادق عليه السالم نسبت داده شده است :پُرخوابی از پُرنوشی زاده 
می شود ، و پرنوشی از پرخوری ، و اين دو ، جان را در طاعت سنگين می کنند و دل را از 

انديشيدن و خضوع باز می دارند .       
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■ دوبيتي:
عيار قلب و خالص بوته ذونه نوای ناله غم اندوته ذونه  

که قدر سوته دل دل سوته ذونه بيا سوته دالن با هم بناليم  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س........................................................ . تگزاس2
........... .................سامورايی در برلين ■ قد  س2
.................................. زندانی ها- نبات ■ فلسطين1 
فلسطين 2.................................. متری شيش و نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد- تگزاس2

■بهمن مالير..... ...........تگزاس2- سامورايی در 
برلين

■ آزادي تويســرکان-  پيشــونی سفيد - متری 
شيش و نيم-چهارانگشت

مريم مقدم   »

   در تعطیــالت نیمــه خرداد که بــا عید فطر 
همزمان شد  و آغاز مســافرت هاي تابستانی رقم 
خورد  به نظر مي رســد، دو موضــوع در همدان 
کش و قوس عجیبی برخود دید . موضوع نخست 
آمار گردشگران اقامتی در همدان است و موضوع 
دوم قیمــت و جانمایی  واحدهــاي اقامتي که بر 
اساس شواهد موجود  از استاندارد خاصي پیروي 

نمي کند.
در تعطیــالت اخیــر همدان مورد انتخاب ســیل 
عظیمی از گردشگران قرار گرفت گردشگرانی که 
به سه د سته تقسیم میشدند یک دسته آنهایی بودند 
که بــا رزرو آنالین و برنامه ریــزی راهی همدان 
شــدند و ظرفیت اقامت هتل هــای همدان را به 
۱00 درصد رســاندند و دســته دوم آنهایی بودند 
که به پشــتوانه دوست و آشــنای مقیم در همدان 
به اینجا ســفر کردند و دسته سوم آنهایی بودند که 
از نعمت هردو طیف بــی بهره بودند و بی برنامه 
راهی همدان شدند و با دنبال کردن صاحبان خانه 
مســافرها یا راهی واحدهای اقامتی غیر استاندارد 

شدند یا چادر نشین حاشیه خیابان های شهر ....
  امســال نسبت به سال گذشــته بیشتر مکان های 
جغرافیــای مــورد انتخاب برای اقامــت دادن به 
مســافران ورودی همدان به حاشــیه ها و مناطق 
نامطلوب شــهری در همدان سوق پیدا کرد و این  
واحدهاي اقامتي در اســتان همدان  تا ۵0 درصد 

افزایش قیمت را  برای خود رقم زدند . 
 افزایش نرخ استاندارد اقامت در هتل 

در همین خصوص خبرنگار ما گزارش داده است 
کــه قیمت نرخ اتاق در هتل ها افزایش ســاالنه را 
پیدا کردند و خانه های مسافر نشین هم خودشان 
تشــخیص اضافه قیمت دادنــد . در حالي که از 
ابتدای تعطیلالت نیمه خرداد  از هتل های همدان  
خبر مي رســید بیشتر واحدهاي اقامتي قبل از آغاز 
تعطیالت  رزرو شده بودند  به وضوح دیده می شد 
، دالالن اجاره خانه مســافر  در ورودی های شهر 
همدان  از دو برابر شــدن رزرو خانه ها  نســبت 
به سال گذشــته خبر مي دادند و مي گفتند مهمانان 
دیگر استان ها بخصوص اســتان تهران از ماه قبل 
اقدام به رزرو خانه های مســافر دارای مجوز  در 

همدان را  کرده اند.
نایــب رئیس جامعه هتلداران کشــور ، اســتقبال 
مردم بــراي رزروآنالین  هتل ها درتعطیالت  نیمه 
خــرداد ماه ۹۸ را مطلوب ارزیابــي کرد و افزود: 
»رزرو هتل هاي اســتان با اســتقبال خوب از ماه 
های قبل آغاز شــده بــود  و در روزهای تعطیلی 
نیز درخواســت ها همچنان ادامه داشــت . شهرام 
شــیروانی با انتقاد از حضور کارتن به دســت ها 
حتی در مبادی ورودی هتل های شهر گفت قیمت 
هتل های همدان در آغاز سال جاری تغییر الزمه را 
نکرد و در بهار ۹۸ تعرفه های کشــوری همانند با 
سراسر کشــور اعمال طبق تعرفه هاي تعرفه  براي 
مهمانان حســاب شد اما مشکل اقامت گردشگران 
در خانه مســافرهای بدون ارزشهای استاندارد در 
همــدان  و قیمتهای اعمال شــده غیر منطقی آنها 

همچنان به قوت خود باقی بود .«
در همین حال شــیروانی مدیر هتــل بین المللی 
باباطاهر  معتقد اســت که هر چند بر واحدهاي 
اقامتــي نظارت وجود دارد، اما از آنجا که اغلب 
خانه مســافرها ی همدان مجوز و نظارت الزم 
را دارا نیســتند  اگــر خبرهاي رســیده مبني بر 
درســت  اقامتي  واحدهاي  غیرقانوني  افزایــش 
باشــد، مسئوالن و ناظران شــهری  باید هر چه 
سریع تر به این مشــکل رسیدگي کند تا پیش از 

امکان هرگونه  تابستان  مسافرت هاي  آنکه حجم 
نظارت کاملي را از نهادهاي مسئول بگیرد.

 خانه مسافرها رقیب ناشایست هتل ها 
در همین حال او اضافه مي کند، اینکه گردشــگري 
را تنهــا یک قالب خدمات ببینیم، یعني یک امکان 
بســیار مناســب صنعتي را نادیده گرفتیم. چرا که 
گردشگري صنعتي بســیار بالقوه است و مي تواند 

باعث بهبود اقتصاد محلی  شود.
اما به نظر مي رسد تفاوت میان نرخ اتاق در هتل ها 
با خانه مسافرها که اصال قابل قیاس با هم نیستند 

بسیار زیاد است. 
تعطیــالت نیمه خــرداد برای اســتان همدان  به 
مشخص ترین زمان براي ســفر بدل شده است و 
در ایــن روزها افرادي که خانه اي در شــهر دیگر 
ندارند یا نمي خواهند به خانه اقوام بروند، معموال 
مراکــز اقامتي مانند هتل را که شــرایط بهتري در 
مقایســه با مهمانپذیر ها دارند براي اقامت در طول 
ایام سفرشــان انتخاب مي کنند. امــا انتخاب آنها 
براي اقامت در اتاق هایــي با حداقل دو تخت در 
هتل هایي با درجه ها و ستاره هاي مختلف بستگي 
به میزان درآمدشان و مبلغي که مي خواهند در سفر 
هزینــه کنند دارد و وقتی این هزینه ها باال باشــد 
مشتری خانه مسافرها میشوند و یا سر از چادرهای 

مسافرتی در می آورند .
  چادرها زائیده قیمت ها 
افزایش آشــکار و پنهان قیمت  
واحدهاي اقامتي باعث شــده تا 
برخي از مســافران و بخصوص 
در سفر به اســتان هاي غربی از 
جمله همدان  ترجیح دهند تا از 
اتاق هاي  و  مسافرتي  چادرهاي 
چرا  کننــد.  اســتفاده  اجاره اي 
که همزمــان بــا افزایش ورود 
مسافران به همدان، قیمت اجاره 
واحدهــاي اقامتــي بخصوص 
در شــهرهاي همــدان  ســربه 
فلک مي کشــد و به همین دلیل 
ترجیــح مي دهند  گردشــگران 
در چادرهاي مسافرتي شــان در 
معــدود پارک هاي همــدان  و 
حاشیه بی حد و مرز خیابانها در 

چادر های رنگارنگ اســکان یابند تا هزینه ســفر 
بسیار را متحمل نشوند.

این روزهــا بازار اجاره ویالها و واحدهاي اقامتي 
در همدان  داغ شــده و نــرخ اجاره ها براي رزرو 
در تابســتان پیش روی  نسبت به نوروز گذشته با 
افزایش  تا ۵0 درصدي همراه شــده است. رزرو 
هتل و  خانه مسافرهای جاخوش کرده در حاشیه 
شــهر همدان از همین حاال  آغاز مي شود و بیشتر 
اســکان مســافران در ناحیه غرب استان صورت 
مي گیرد. دالالن اجاره ویال در همدان  از دو برابر 
شــدن رزرو نسبت به سال گذشــته خبر مي دهند 
و مي گوینــد مهمانان دیگر اســتان ها بخصوص 
اســتان تهران از ماه قبل اقدام به رزرو خانه مسافر  

کرده اند.
 نایب رئیس جامعه هتلداران کشــور  هم در این 
خصوص گفت: »در زمان پیک ســفر، مســافران 
بســیاري به همدان  ســفر مي کنند و در زمان غیر 
پیک، مدیران هتل ها به زیر قیمت به مردم خدمات 
ارائه مي کنند که این امر رقابت نابرابر در پي دارد.«

به گفته وی ، براي کمتر شدن مشکالت هتل ها در 
زمان غیر پیک، نیاز اســت با حمایت دولت برای 
رزرو کــردن هتل برای میهمانــان دولتی و اعمال  
کاهش قیمت حامل هــاي انرژي در این اماکن مد 
نظر قــرار بگیرد. با توجه به زیبا بودن چهار فصل 
همدان ، باید برنامه ها به گونه اي تنظیم شــود که 
مسافران ســاالنه به استان سفر 
کننــد و تنها ســفر آنها مختص 
بــه ایام خاصي ماننــد نوروز و 

تابستان نباشد.
از ۲۰   هر شــب بیش 

هزار گردشگر در همدان
اما جالب ترین قسمت ماجرای 
آمارهای  اعــالم  تعطیالت  این 
رنگارنــگ اقامت گردشــگران 
در استان همدان بود ، در حالی 
که ظرفیت اقامت مســافران در 
هتل های همدان دو هزار تخت 
اســت و ۷ هزار گردشگر هم 
آموزش  اقامتی  تاسیســات  در 
و  کردند  پیــدا  اقامت  پرورش 
شــاید بالغ بر 3 هزار گردشگر 
هم راهــی خانه مســافر ها و 
معاون   ، می شــوند  هــا  چادر 
گردشــگری میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری همــدان ،از آمار اقامــت  ۲0 هزار 

گردشگر در هر شب در همدان به رسانه ها خبر 
داده اســت این بدان معناست که بیش از ۸ هزار 
گردشگر در تاسیســات نامشخص اسکان داشته 

اند که جای تامل دارد 
به گفته خاکسار،  اســتقبال کم سابقه گردشگران 
از پایتخت تاریخ و تمدن ایران، موجب شــد ۱00 
درصد ظرفیت اسکان مسافران در همدان پر شود.

علی خاکســار در گفت و گو با ایرنا عنوان کرده 
اســت  : برگزاری دو رویداد بین المللی در حوزه 
گردشــگری به میزبانی همدان در سال گذشته و 
همچنین جلوگیری ســیالب از ســفر گردشگران 
به همــدان در نوروز ۹۸، موجب شــد امســال 
گردشــگران پایتخت تاریخ و تمــدن ایران را به 
عنوان مقصد گردشــگری تعطیالت نیمه خرداد و 
عید سعید فطر انتخاب کنند حال سوال اینجاست 
که آیا برای مدیریت این ظرفیت اقامتی در همدان 
چاره ای اندیشــیده شده اســت ؟ آیا توانستیم از 
همدان ۲0۱۸ در راســتای مدیریت جانمایی خانه 

مسافر و ظرفیت اقامتی هتل ها بهره ببریم ؟
به گفته معاون گردشــگری همدان ،  در تعطیالت 
چنــد روز اخیر ۱00 درصد ظرفیت اســکان هتل 
ها، مهمانســراها، مســافرخانه هــا، اقامتگاه های 
بومگردی و منازل شخصی استیجاری مجاز و غیر 
مجاز همدان پر شــده اســت آیا بر ای نظارت بر 
چگونگی ارایه خدمات به گردشــگران هم چاره 

ای اندیشیده شد ؟ 
 پرسشهای بی پاسخ

 آیــا می توان بر این گفته مهر تایید زد که  با وجود 
تکمیل ظرفیت اسکان در این مکان ها، تعداد بسیار 
زیادی از گردشــگران با نصب چادر در پارک ها، 
پیاده رو ها و نقاط مختلف شــهر، شب را در هوای 
خنک همدان ســپری کردند؟ غیر از این است که 
سیمای بصری ؛بهداشــت و اقتصاد شهر با همین 
هــوای خنک و چــادر این روزهای پرمســافر در 

همدان خدشه برداشته است .
به هر تریتیب این روزهای پر مســافر با مدیریت 
محدود بــر کیفیــت و قیمت ارائــه خدمات به 
گردشــگران در همدان گذشت .... آیا برای سوق 
دادن خانه مسافرها به مناطق بهتر شهری در همدان 
چاره ای اندیشــیده خواهد شد آیا می توانیم هتل 
ها را در 4 فصل ســال با گردشــگر پر کنیم ؟ و 
هزار آیا که پاســخ آن بستگی به آینده و مدیریت 

مدیران دارد 

اقامت هرشب20  هزار گردشگر در همدان  

آمار با ظرفیت اقامت برابری نمی کند 
 ■ تصوير نازيبا از همدان با جانمايی خانه مسافرها در حاشيه شهر

■ نرخ باالی اقامت ،چادرها را برافراشت

از اول ژانویه ۲۰۲۰
ویزای شینگن گران می شود

 شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفت هزینه صدور 
ویزای شینگن را از اول ژانویه ۲0۲0 از 60 یورو به 

۸0 یورو افزایش دهد.
به گزارش مهر، سایت اطالعات ویزای شینگن اعالم 
کرد مســافرانی که به ویزای شینگن نیاز دارند، باید 
از ماه ژانویه ۲0۲0 هزینه بیشــتری را برای گرفتن 
ویزا پرداخت کنند. هزینه ویزای شــنیگن به میزان 
33.3 درصــد از 60 یورو بــه ۸0 یورو افزایش می 
یابد. این افزایش قیمت طبق روال هر سه سال اتفاق 
خواهد افتاد.این افزایش قیمت در نشــریه رســمی 
اتحادیه اروپا منتشــر خواهد شد و شش ماه بعد، به 
اجرا در می آید. همچنین درخواســت های ویزا از 6 
ماه قبل از ســفر قابل ارائه خواهد بود.این تغییرات 
سال گذشــته توسط کمیســیون اروپا پیشنهاد شده 
بود.براساس مصوبه شورای اتحادیه اروپا مقرر شد 
حداقل فاصله زمانی میان موعد ارائه درخواست اخذ 
ویزا تا زمان آغاز ســفر متقاضیان به ۱۵ روز کاهش 
یابد همچنین حداکثر فاصله زمانی تقاضای روادید 
تا انجام ســفر از 3 ماه به 6 ماه افزایش یابد.همچنین 
براساس این مصوبه براســاس سوابق مثبت پرونده 
سفرهای مسافران، امکان صدور ویزای شینگن برای 

دوره یک تا پنج سال وجود خواهد داشت. 

در حالــی کــه ظرفیت 
در هتل  اقامت کسافران 
هزار  دو  همــدان  های 
هزار   7 و  اســت  تخت 
گردشگر هم در تاسیات 
پرورش  آموزش  اقامتی 
اقامــت پیــدا میکنند و 
هزار   3 بر  بالغ  شــاید 
خانه  راهی  هم  گردشگر 
مســافر ها و چــادر ها 

می شوند
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