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الهی تبار 
در ردیف مدیران ملی

 ۲۵ آذرماه ۹۶، هنگامی که »محمدابراهیم 
الهی تبار« به عنوان معاون سیاسی امنیتی و 
اجتماعی اســتانداری کرمانشاه معارفه شد 
پیش بینی این بود که وی با توجه به سابقه 
و تجاربی که کسب کرده فصل برجسته ای 
از دوران خدمت خود را پشت سر بگذارد.

این برهه از دوران خدمتی الهی تبار از دو  
ســو حائز اهمیت بود. از یک بعد، او پس 
از چندین سال عهده گیری مسئولیت های 
مختلف، پلــه پله مناصب را طی کرده و با 

کسب تجارب ارزنده...

سراشیبی

8

خط فقر 5 میلیونی 
و دماغ آقای عیالوار

 سکانس اول: در خانه حوالی ظهر
آقای عیالــوار صورت را صفا داده و چند 
بالش زیر دســت خود گذاشــته و دارد 

تلویزیون نگاه می کند:
مجری مرد: چه زیباست شکوه پر طراوت 

پگاه الوند....
مجری زن: ...در صبحگاهی که شبنم را بر 

گلبرگ نگاهت به تماشا بنشینم...
مجری مرد: بیاییــد در این هوای خوب به 
آفتاب سالم صدباره کنیم و از زندگی لذت 

ببریم و سالمت بمانیم چرا که گفته اند ...

نوید تابستانی آرام برای همدانی ها ۷ سد پر شد 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

پیشنهاد کمیته اطالع رسانی همدان 2018 نصیب کردها شد 

کرمانشاه 2020 را بُرد

مرکز خرید مهستان

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
تبریک و تهنیت

مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان همدان 
درایت و کاردانی خصلت مدیران و مبنای انتخاب بزرگان برای نشاندن افراد 

الیق بر مسند مدیریت است، لذا انتصاب شایسته حضرتعالی که نشان از لیاقت و 
شایستگی کاری جنابعالی دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه 

ایزد متعال مزید توفیقات روزافزونتان را مسئلت داریم.

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری 
همدان گفت: بخش خانوادگی جشنواره 
کتابخوانی رضوی طرح ابتکاری و موثر در 
اشاعه فرهنگ رضوی است که یک نقطه 
قوت برای این دوره جشــنواره محسوب 

می شود.
مهرداد نــادری فر در دیــدار با مدیرکل 
کتابخانه های عمومی همدان اظهار داشت: 
بخش خانوادگی جشــنواره رضوی طرح 
ابتکاری و قابل توجهی است که برای آن 
جوایز ویژه ای نیز در نظر گرفته شــده و 
می تواند تأثیرات مطلوبی در جامعه داشته 
باشد.وی از جشنواره کتابخوانی رضوی به 

عنوان اقدام فرهنگی ملی یاد کرد و افزود: 
این رویداد در سالهای قبل در همدان بسیار 
مورد استقبال مردم قرار گرفت و امیدواریم 

امسال هم اینگونه باشد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری 
همدان با اشــاره به اینکه نخســتین سال 
برگــزاری این جشــنواره توســط نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور، پنج هزار نفر 
در استان همدان شرکت کردند گفت: در 
دومین ســال ۱۴ هزار نفر و سال گذشته 
حــدود ۴۶ هــزار نفر در این جشــنواره 
شــرکت کردند. مدیــرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان همدان نیــز در این دیدار 

اظهار داشــت: امســال نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه و ترویج 
فرهنگ رضوی و معارف دینی برگزار می 

شود.
عاطفــه زارعی ادامــه داد: در این دوره از 
جشنواره ۱۲ کتاب در سه رده سنی »کودک 
۴تا ۱۲ ســال«، »نوجوان ۱۳ تا ۱۷ سال« و 
»جوان و بزرگسال ۱۸ سال به باال« معرفی 

شده است.
وی اضافــه کرد: فایل هــای الکترونیکی 
کتاب در دســترس همــگان به صورت 
رایگان قــرار دارد و عالقه منــدان برای 
دریافت فایل کتاب ها می توانند به آدرس

www.razavi.iranpl.ir مراجعــه و 
یا برای دریافت امانی کتاب های مسابقه به 
کتابخانه های عمومی سراسر استان مراجعه 

کنند.
زارعی گفت: این جشــنواره در دو بخش 
»فــردی« و »خانوادگی« برگزار می شــود 
و عالقه مندان می توانند بــا مطالعه منابع 
مرتبط با این بخش، در دو شــیوه مکتوب 

و الکترونیکی در جشنواره شرکت کنند.
به گفته مدیرکل کتابخانــه های عمومی 
استان همدان، شرکت کنندگان تا ۲۸ خرداد 
ســال جاری فرصت دارند آثار خود را به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کانال خبری                

 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان:

توجه به خانواده نقطه قوت جشنواره کتابخوانی رضوی است

این کالم حجت االسالم شعبانی  مخاطب 
امام جمعه همدان است

نگذارید »دسته گل« 
پژمرده شود
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امام جمعه همدان: 

با زمین خواران 
برخورد شود

فرهنگ و هنر در استان همدان بالتکلیف است

تأکید هنرمندان  بر تسریع 
در انتخاب مدیرکل ارشاد  
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الهی تبار در ردیف مدیران ملی
سعید زارع صفا «

 ۲۵ آذرماه ۹۶، هنگامی که »محمدابراهیم الهی تبار« به عنوان معاون 
سیاســی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه معارفه شد پیش بینی 
ایــن بود که وی با توجه به ســابقه و تجاربی که کســب کرده فصل 

برجسته ای از دوران خدمت خود را پشت سر بگذارد.
این برهه از دوران خدمتی الهی تبار از دو  سو حائز اهمیت بود. از یک 
بعد، او پس از چندین ســال عهده گیری مسئولیت های مختلف، پله 
پله مناصب را طی کرده و با کســب تجارب ارزنده در صف مدیران 
مقبول، محبوب و دارای اعتبار در اســتان همدان جای گرفت. عالوه 
براین صبغه و ســابقه خانوادگی وی "که به ارزش مداری و ایثارگری 
شناخته شده "همراه با اصالت نیک همدانی او، مقبولیت و محبوبیت 

وی را در اذهان عمومی دوچندان کرده است.
اما اهمیت بعدی معاونت الهی تبار در استان کرمانشاه به موقعیت این 
استان و اهمیت و حساسیت مسائل آن برای تصمیم گیران کالن کشور 
باز می گردد. کرمانشــاه بعنوان استانی مرزی، با داشتن تفاوت و تنوع 
قومیتی، مذهبی و مســائل اجتماعی، وضعیتی بسیار متفاوت از استان 
همدان را دارد و این گســترده گی و پیچیــده گی، مدیریت امور در 
بخش سیاسی امنیتی و اجتماعی را سخت تر از دیگر استان ها می کند. 
از این رو حساســیت در تعیین معاونان سیاســی امنیتی و اجتماعی 
استانداری کرمانشــاه اگر بیشتر از انتخاب استانداران نباشد کمتر هم 

نبوده است.
با این حال، به استناد آمارها و گزارش های مراکز رسمی،در یک سال و 
چند ماه از  عهده داری معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری 
کرمانشاه توسط الهی تبار ، علیرغم وجود مخاطرات و حوادث مساله 
ســازی همچون اعتراضات ســال۹۶ یا زلزله آبان ۹۶، امور امنیتی و 
اجتماعی اســتان به نحوی مثبت پشت ســر گذاشته شد.کاهش نرخ 
جرائم مهم، کنترل آســیب های اجتماعی، توقف و کاهش نرخ طالق 
و افزایش شــمار ازدواج ها کاهش خودکشی،آرامش سیاسی و وفاق 
مدیریتی همگی موید مطلوبیت عملکرد معاون همدانی اســتانداری 

کرمانشاه بوده است.
نشــانه دیگر سربلندی و موفقیت الهی تبار در  آزمون بزرگ معاونت 
سیاسی امنیتی و اجتماعی استان کرمانشاه، به واقع اهمیت و اعتباری 
بوده که در این دوران از ســوی شورای امنیت کشور و وزارت کشور 
برای کرمانشاه ایجاد شــده است. اصرار و پافشاری مسئوالن وزارت 
کشور و اســتاندار کرمانشــاه بر ابقای الهی تبار در صندلی معاونت 
سیاسی امنیتی استانداری و عدم موافقت با استعفای وی نیز به اهمیت 

و اعتبار کسب شده برای جایگاه باز می گردد.
 وجود این ســابقه موفق، برگی دیگر بر کارنامه مورد اقبال الهی تبار 
افزوده تا جایی که وی بعنوان یکی از نیروهای برجسته و آماده دولت 

محسوب شده است.
آنچنان که آمد این عملکرد و ظرفیت دولت و وزارت کشــور را برآن 
داشــته تابه بقای الهی تبار در کرمانشاه اصرار کند و او را همچنان در 

این سمت حفظ کنند. 
همزمان با خبر این اســتعفا، شــائبه انتخاباتی بودن بــراه افتاد.تبلور 
انتظــارات و درخواســت های مجموعه ای از سیاســیون توســعه 
نگر،دلسوز و عالقمندان پرشمار او در همدان، سعی بر القای انتخاباتی 
بودن این اســتعفا را داشــته و روی آن مانور داد حال آنکه الهی تبار 
در هفته های گذشــته هیچگاه بطور رسمی، انتخاباتی بودن استعفا و 

کناره گیری گیری خود از معاونت استانداری کرمانشاه را تایید نکرد.
این شــرایط تصمیم گیری را برای شــخصیتی با صبغه و سابقه الهی 
تبار سخت تر از هر شرایطی کرده است. راه طی شده در طول دوران 
خدمت وی نشــان می دهد که آنچه که الهــی تبار را متمایز از برخی 
سیاست پیشــگان کرده، ارجحیت اخالق در شیوه سیاست مداری و 
حفظ منافع نظام اسالمی در هر شرایط و با هر هزینه ای بوده است. 

الهی تبار چه در انتخابات مجلس آینده حضور داشــته باشــد و چه 
در کرمانشــاه باقی بماند اکنون جایگاه و نقشی بزرگ تر از گذشته  
دارد. نقشــی که او را در ردیف مدیران ملی کشــور جای داده و از 
ایــن رو تحرکات آینده وی را نیز باید بر اســاس این جایگاه لحاظ 

و تحلیل کرد.

۱- یک میزبانی از استان به استان دیگر رفته است. گویا میزبانی رویداد 
گردشگری روستایی در سال ۲0۲0 به استان کرمانشاه داده شده است. 
گفتنی است کرمانشاه در سال های اخیر در رقابت منطقه ای شدیدی 

با استان همدان قرار گرفته است.
۲- توهین رئیس سابق شورای شهر همدان به استاندار توسط مدعی 

العموم پیگیری حقوقی خواهد شد. 
گویا این توهین در فضای مجازی و با بکار بردن کلمات توهین آمیز 
در متنی صورت گرفته اســت. گفتنی است رئیس سابق شورای شهر 
همدان به دلیل غیبت زیاد در جلســات شورا توسط مراجع نظارتی ، 

سلب عضویت و فرد علی البدل به عضویت شورا در آمد.
۳- فرصت طلبان مجازی استان فعالیت های خود را تشدید کرده اند. 

گویا توجه به انتخابات دلیل این بیش فعالی است. 
گفتنی اســت حضور در تمامی شــبکه های اجتماعی و دستیابی به 
شــهرت تحت عنوان فعال فضای مجازی، نخســتین اقدام این افراد 
برای فعالیت غیر قانونی در فضای مجازی در ســکوت دستگاه های 

نظارتی و مسئول است

نوید تابستانی آرام برای همدانی ها
 ۷ سد پر شد 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: با بارش های 
خوب امســال بیشتر سدهای استان سرریز کرده و برخالف سال های 

گذشته جای نگرانی وجود ندارد.
منصور ستوده اظهار داشــت: از ابتدای سال آبی ۹۷-۹۸ تاکنون ۶0۴ 
میلی متر بارندگی ثبت شــده که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 

۳۸۹ میلی متر بوده است.
وی با اشــاره به افزایش ۵۵ درصدی بارش های امسال نسبت به سال 
گذشــته افزود: در آمار بلندمدت ۴0 ســاله هم به طور متوسط ۳۴۱ 
میلی متر بارندگی در اســتان همدان رخ داده که نســبت به امسال ۷۷ 

درصد افزایش داشته است.
ســتوده در گفت وگو با تســنیم بیان کرد: با بارش های خوب امسال 
بیشــتر سدهای استان پر شده و سرریز کرده به طوری که حجم ذخیره 
ســد اکباتان همدان ۳۴ میلیون و ۴00 هزار مترمکعب شــده و صد 

درصد آن پر است.
وی تصریح کرد: سال گذشته در این زمان، ذخیره این سد ۳۳ میلیون 

و ۱۳0 هزار مترمکعب معادل ۹۸ درصد حجم کل آن بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان گفت: ورودی آب به سد ۴ 
هــزار لیتر در ثانیه بوده و هــزار و ۱۹0 لیتر در ثانیه هم برای مصرف 
شرب از آن خارج شــده و مقدار سر ریز سد هم ۲ هزار و ۸00 لیتر 

است.
ستوده با اشاره به وضعیت سایر منابع آبی استان مطرح کرد: سد آبشینه 
هم به طور صد درصد پر شده و ۵ میلیون مترمکعب آب دارد و ذخیره 
سد شیرین سو هم ۴ میلیون و ۷00 هزار مترمکعب بوده و۹۲ درصد 

آن پر است.
وی گفت: صد درصد سد کالن مالیر برابر با ۴۵ میلیون و ۳00 هزار 
مترمکعب پر اســت که ۸۱0 لیتر در ثانیه آب وارد آن شــده و ۴۳0 
لیتر در ثانیه از محل ســرریز خارج می شود، اما به دلیل تکمیل نبودن 
تصفیه خانه و شــبکه انتقال آب، امکان اســتفاده از ذخیره این سد به 

مصرف شرب وجود ندارد.
ستوده افزود: سد سرابی تویسرکان هم با ۹ میلیون مترمکعب آب صد 
درصد پر بوده و یک مترمکعب در ثانیه آب از محل سرریز آن خارج 

می شود، اما تصفیه خانه آن هم نیمه تمام است.
وی اعالم کرد: ســد شنجور رزن هم امسال با بارش های بسیار خوب 

تا ۹۹ درصد پر شده و ۵ میلیون و ۱۵0 هزار متر مکعب آب دارد.

اصالت فرش دستبافت اسدآباد احیا شود

 سرپرســت فرمانداری اســدآباد گفت:با مرتفع کردن  مشکالت 
قالیبافان اسدآبادی باید اصالت فرش دستبافت شهرستان را احیا کرد.

لیال امیدی در جلسه کمیته فرش اظهار کرد: شهرستان اسدآباد دارای 
۵ هزار نفر بافنده فرش دستباف فعال بوده که از این تعداد ۱۳۱۳ نفر 
عضو شرکت تعاونی فرش دستبافت، تعداد ۳۸۸ نفر از قالیبافان تحت 

پوشش کمیته امداد و ۱۶ نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند .
به گزارش ایســنا، وی افزود: در حال حاضر در این شهرستان ۵ نفر 
پشــتیبان وجود دارد که تعداد ۱00 نفر نیز زیر مجموعه این پشتیبان 
ها قرار داشــته و مابقی قالیبافان نیز به صورت شخصی دارای فعالیت 

هستند.
امیدی با بیان اینکه ۴ درصد بافندگان فرش دستباف استان همدان 
به اســدآباد اختصاص دارد تصریح کرد: در سال گذشته  قالیبافان 
اســدآبادی بیش از ۱0۴0 متر فرش دســتباف تولید و روانه بازار 

کرده اند.
وی در ادامه تعداد فرش بافان بیمه این شهرستان را ۳۸۶ نفر برشمرد 
و تصریح کرد:در حال حاضر ۱00۳ دار قالی فعال در این شهرســتان 
وجود دارد که ســال گذشته ۷۵0 مورد بازرسی از دارهای قالی فعال 
انجام گرفته که  در این  بازرســی   تعداد ۱۲0 مورد اخطار به قالیبافان 
داده شــده و ۱0 نفر از قالیبافان اســدآبادی به دلیل عدم فعالیت قطع 

بیمه شده اند.
وی با اشاره به صدور ۷۵0 مورد کارت مشاغل در رشته قالیبافی توسط 
اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان در سال گذشته یادآورشد: سال 
گذشته  ۵۶ مورد تسهیالت قالیبافی با سود ۴ درصد به فرش بافان این 

شهرستان پرداخت شده است.

هیچ پزشکی در همدان 40 میلیون تومان
 کارانه نگرفته است

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا با بیان اینکه پرداخت کارانه کالن به 
پزشکان واقعیت ندارد گفت: در مجموع بیش از ۴0 میلیون تومان کارانه پرداخت نمی شود 
و تاکنون پزشــکی نداشتیم ســقف این مبلغ را دریافت کند زیرا مبالغی هم برای مالیات 

کسر می شود.
ابراهیــم جلیلی در این خصــوص اظهار کــرد: پرداخت کارانه بر اســاس آئین نامه و 

دستورالعمل خاصی انجام می شود و مبلغ اضافی پرداخت نمی شود.

به گزارش فارس، وی  با بیان اینکه قریب به یک ســال کارانه پزشکان همدان پرداخت 
نشده است گفت: درصدی از حق الزحمه پزشکان به صورت کارانه پرداخت می شود که 
پلکانی است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه در مجموع بیشتر 
از ۴0 میلیون تومان کارانه پرداخت نمی شــود و تاکنون پزشکی نبوده که سقف این مبلغ 
را دریافت کند چراکه مبالغی هم برای مالیات کســر می شود افزود: به هیچ وجه پزشکی 

کارانه کالن دریافت نکرده است.
جلیلی با اشاره به اینکه جزئیات آئین نامه و فرمول های موجود را در اختیار رسانه ها قرار 
خواهیم داد تا شفاف سازی شود گفت: محاســبه کارانه فرمول پیچیده ای دارد و کارکرد 
پزشک درآمد بیمارستان است و از درآمد بیمارستان مبلغی سهم پزشک پرداخت می شود.

وی بــا بیان اینکه بیمارســتان ها در حال حاضر تمام هزینه های خــود را از محل درآمد 
پرداخت می کنند که عملکرد پزشــک است خاطرنشــان کرد: بر اساس عمکرد پزشک 

درصدی مبلغ کارانه پرداخت می شود و خارج از آن نبوده است.
جلیلی با اشــاره به اینکه پرداخــت کارانه ضوابط خاصــی دارد و اگر مبلغی تغییر کند 
ســازمان های نظارتی ورود خواهند کرد افزود: نیاز به شفاف سازی داریم تا مردم در روند 
جریان قرار گیرند، به عنوان مثال مشخص است که در یک عمل آپاندیس چند درصد باید 

به پزشک، پرستار، نیروی خدماتی، غذای بیمار و... تعلق گیرد.
وی بیان کرد: کارانه بر اســاس ضوابط کشــوری تعریف شده و نمی توان مبلغی باالتر از 

میزان اختصاص داد.

 پدیــده زمین خــواری از طریــق تغییر 
غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی 
درچند دهه اخیر به یکی از معضالت اجتماعی 
نگران کننده تبدیل شــده اســت بطوریکه در 
راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته 
اســت. با وجود اهمیت زمین خواری و تاکید 
موکــد مقام معظــم رهبری و ســایر مقامات 
سیاســی برمقابله با آن و تصویــب قوانین و 
مقررات مختلــف برای جلوگیــری از تغییر 
غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی 
این موضوع  روز به روز افزایش نگران کننده 
می یابد. قوانین و مقررات مصوب موجود به 
لحاظ پراکندگی و نداشــتن قدرت بازدارنده 
و ضمانــت اجرایی قوی و نداشــتن تعریف 
مشــخص و عنوان مجرمانــه ای به نام زمین 
خواری می توان گفت چندان  کارســاز نبوده 

است.
در همین راســتا روز گذشته نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه شهر همدان در دیدار با 
مدیر و جمعی از کارکنان منابع طبیعی اســتان 
همدان بر ضرورت برخورد با زمین خواران و 

جلوگیری از تصرف انفال تاکید کرد.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی اظهار داشت: 
منابع طبیعی بــه عنوان انفال و ثروت عمومی 
در اختیار حکومت اسالمی است و هیچکس 

نمی تواند مالک آن باشد.
وی اضافــه کــرد: از نظر فقهــی حکومت 
اسالمی می تواند بهره برداری از منابع طبیعی 
را به اشــخاص واگذار کند ولی مدیریت و 
حاکمیت انفــال، حفظ و نگهداری جنگل ها 
و مراتع همچنان برعهده منابع طبیعی اســت 
و هیچکس بــدون اجازه دولت حق تصرف 

انفال را ندارد.
نماینده ولی فقیه در اســتان به لزوم توجه به 
حفظ منابع طبیعی و مبــارزه با زمین خواری 

تاکید و بیان کرد: وظیفه کارکنان منابع طبیعی 
در حفظ و حراســت از انفال بســیار سنگین 
و دشــوار اســت و از تالش این افراد خدوم 

قدردانی می کنیم.
شــعبانی ادامه داد: نباید به بهانه های مختلف 
به منابع طبیعی آسیب رساند و همچنین بهره 
بــرداری از منابع طبیعی باید بــه میزان نیاز و 

ضرورت باشد.
وی گفــت: در قــرآن و دین مبین اســالم به 
صیانت از منابع طبیعی و فضیلت کاشت نهال 
سفارش و تاکید زیادی شــده است. بنابراین 

انسان باید در حفظ آن کوشا باشد.
امام جمعه شــهر همدان افزود: طبق روایات، 
حفظ و توســعه منابع طبیعی یک کار ارزشی 
اســت که اجر دنیوی و اخــروی دارد و این 
کار در پیشــگاه خداوند متعال اجر و پاداش 

مضاعفی دارد.

شعبانی اظهار داشت: اســالم به تولید ثروت 
نگاه مثبت دارد چراکــه کار و تالش عبادت 
و ارزش محسوب می شود اما در کنار کار نیز 
باید تقوی الهی داشته باشیم و روابط اجتماعی 

خود را اصالح کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان نیز 
در این دیدار گفــت: منابع طبیعی و جنگل ها 
سرمایه باارزش ملی اســت و متعلق به نسل 
کنونی نیســت بلکه نســل های آینده نیز در 
آن حق دارند. اســفندیار خزایــی اهمیت و 
ارزش هــای منابع طبیعی را وصف ناشــدنی 
دانســت و اظهار داشــت: ارزش های زیست 
محیطی منابع طبیعــی به مراتب از ارزش های 
اقتصادی آن باالتر است و درختکاری یک امر 

مقدس است که اجر و پاداش فراوانی دارد.
وی اظهار داشت: فرهنگ سازی منابع طبیعی 
نقش مهمی در حفظ ایــن منابع الهی دارد و 

تا زمانی که فرهنگ سازی نکنیم به مانند این 
است که کاری را انجام نداده ایم.

مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری همدان 
حفظ منابع طبیعی را یک مسئولیت اجتماعی 
دانســت و افزود: این عمل، بایســتی الگویی 
برای همه افراد باشــد تا بتــوان فرهنگ منابع 

طبیعی را به معارف عمومی تبدیل کرد.
خزایی ادامه داد: عــالوه بر منابع طبیعی، 
مختلف  اقشــار  اجرایــی،  دســتگاه های 
مردم شــهر و روســتا نســبت بــه حفظ 
منابــع طبیعی و محیط زیســت وظیفه و 

دارند. مسئولیت 
وی گفت: توســعه منابع طبیعی در نشــاط و 
تقویت روحیه شــهروندان تأثیر زیادی دارد و 
حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند حیاتی 
که نقش بســزایی در حفظ آب و خاک دارند، 

تنها با مشارکت مردم امکان پذیر است.

امام جمعه همدان: 

با زمین خواران برخورد شود

 رئیس جهاددانشــگاهی واحد همدان 
از برگزاری گردهمایی رؤسای سازمان ها، 
واحدها، پژوهشــگاه ها، پژوهشــکده ها و 
مراکز جهاددانشــگاهی به میزبانی همدان 

خبر داد.
اکبر اسدی اظهار کرد: ۲۸ و ۲۹ خردادماه 
واحدها،  ســازمان ها،  رؤســای  جــاری 
پژوهشــگاه ها، پژوهشــکده ها، مؤسسات 
آمــوزش عالــی و علمــی- کاربردی و 
بــا حضور در  مراکــز جهاددانشــگاهی 
همدان بــه بحث و بررســی فعالیت های 
جهاددانشــگاهی و آینده فعالیت های این 

نهاد انقالبی خواهند پرداخت.
وی ادامــه داد: در آئین افتتاحیه و اختتامیه 
ایــن گردهمایــی میزبــان وزرای علوم ، 
تحقیقــات و فناوری و بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی و ســایر مســئوالن 
کشوری و استانی خواهیم بود و مقرر شده 
ســاختمان مرکز جامع زنان با حضور این 

افراد افتتاح شود.
اســدی در گفت وگــو بــا ایســنا، عمده 
فعالیت هــای در دســت اقــدام در ایــن 
گردهمایــی را بحث و تبــادل نظر درباره 

جهاددانشــگاهی،  فرهنگی  فعالیت هــای 
و  جهاددانشــگاهی  آینــده  مدیــران 
جانشین پروری، برنامه ریزی پیرامون برنامه 
ششم توســعه جهاددانشگاهی و برگزاری 
فناوری  در حــوزه  تخصصی  کارگاه های 

اطالعات دانست.
بــه گفتــه رئیــس جهاددانشــگاهی واحــد 
همــدان، در حاشــیه ایــن گردهمایــی میــز 
توانمندی هــای  و  فرصت هــا  معرفــی 
شــاخص ســازمانی جهاددانشــگاهی برپــا 
خواهــد شــد و هــر واحــد ســازمانی 
توانمنــدی شــاخص خــود را معرفــی 
ــر از  ــای دیگ ــا واحده ــرد ت ــد ک خواه
ــره  ــازمان به ــر س ــق ه ــای موف تجربه ه
گرفتــه و در اســتان خــود اســتفاده کننــد.

وی ایــن گردهمایــی را فرصت مغتنمی 
بــرای معرفی ظرفیت ها و پتانســیل های 
گردشــگری اســتان همدان دانســت و 
این  در  کــرد: شــرکت کنندگان  تصریح 
گردهمایــی با حضــور در غارعلیصدر، 
گنجنامه، آرامگاه باباطاهر و بوعلی ســینا 
با پتانســیل های گردشــگری استان آشنا 

شد. خواهند 

 رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری الله جین گفت: فروشگاه هایی 
که منحصراً مجوز صنایع دستی دارند، نشان 
اعتمــاد می گیرند تا مردم بــا اطمینان و به 
زعم برخورداری از نشــان اعتماد وارد آن 

فروشگاه شوند.
محمدرضا قــادری در گفت وگو با فارس 
در خصوص فــروش اقــالم مختلف در 
فروشگاه های سفال و سرامیک اظهار کرد: 
به دنبال این هســتیم به فروشگاه هایی که 
منحصراً مجوز صنایع دســتی داده می شود، 
نشان اعتماد دهیم که مردم با اطمینان و به 
زعم برخورداری از نشــان اعتماد وارد آن 

فروشگاه شوند.
وی با بیان اینکه فروشگاه های دارای نشان 
اعتماد با تابلــوی برنجی رنگ همراه با آرم 
کرد:  اســت خاطرنشــان  فرهنگی  میراث 
فروشگاه های »خاک و آب«، »خلیج فارس«، 
»اهورا« و »زمرد« در الله جین دارای نشــان 

اعتماد از میراث فرهنگی هستند.
فرهنگی، صنایع دســتی  میــراث  رئیــس 
و گردشــگری الله جیــن اضافــه کــرد: 
الله جین نســبت به چند سال گذشته رشد 

چشــمگیری در تنوع تولید، کیفیت، رنگ 
و لعاب داشــته و نســبت به سال های قبل 
بسیار فرق کرده به طوری که تولیدکننده به 
این رسیده است که اگر جنس خوب تولید 

شود، مردم خریدار خواهند بود.
وی با تأکید به اینکه مردم اکنون به کیفیت 
تولید توجه بیشــتری دارند بیــان کرد: از 
زمانی که الله جین جهانی شد، مردم رغبت 
بیشــتری به تولید سفال نشان دادند و روز 
به روز کارگاه ها اضافه شــده و اشتغالزایی 

را شاهد هستیم.
قادری با بیــان اینکه اکنــون در الله جین 
مشــکل نیروی کار وجود دارد افزود: در 
حــال حاضر بیش از یک هــزار کارگاه در 
الله جین وجــود دارد کــه همین موجب 
می شود از شــهرهای دیگر نیز نیروی کار 

وارد الله جین شود.
وی در خصوص تامین مــواد اولیه تولید 
سفال نیز گفت: مشکل خاک نداریم اما به 
خاطر پایین و باال شــدن نــرخ دالر و ارز 
قیمت لعــاب و رنگ باال رفته اســت که 
انتظار دارنــد در زمینه لعاب بتوانیم آنها را 

کمک کنیم.

مرکز ماده 16 جنوب همدان 
تا یک ماه آینده راه اندازی می شود

 دبیر شــورای هماهنگــی مبارزه با مــواد مخدر همــدان گفت: 
ظرفیت ۴00 نفری مرکز ماده ۱۶ برای شهرســتان های جنوبی اســتان 
با پیگیری های اســتاندار و همکاری ســپاه در نهاوند تا یک ماه آینده 

راه اندازی می شود.
سیدرســول حسینی با بیان اینکه در همدان معتاد متجاهر که با تعریف 
قانونی آن همخوانی داشــته باشد نداریم اظهار کرد: تعداد معتادانی که 

امروز در همدان متجاهر خوانده می شوند به ۲00 نفر هم نمی رسد.
وی در گفت و گــو با فارس افزود: بــا این وجود مرکز ماده ۱۶ همدان 
می تواند ۲۵0 نفر را در خود جای دهد که البته همه آنها معتاد متجاهر 
محسوب نمی شوند. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان 
تصریح کــرد: ظرفیت ۴00 نفری مرکز ماده ۱۶ برای شهرســتان های 
جنوبی استان با پیگیری های استاندار و همکاری سپاه در نهاوند تا یک 
ماه آینده راه اندازی می شود. وی با بیان اینکه این اقدام برای آمادگی در 
برابر احتماالت آینده انجام شــده است ادامه داد: ظرفیت اسمی استان 

نسبت به تعداد معتادان متجاهران بین دو تا ۲/۵ برابر است.
رســولی خاطرنشــان کرد: متعاد متجاهر بنا بر قانون فرد مبتال به مواد 
مخدر و رانده شده از سوی خانواده است که به بیماری های خطرناکی 
نیز مبتالست و در جامعه پذیرفته نمی شود به طوری که مراکز میان مدت 

نیز آنها را پذیرش نمی کنند.
وی گفت: معتادین کــه در ماده ۱۶ داریم نیز با این تعریف همخوانی 
ندارند و افرادی هســتند که با شــکایت خانواده توسط دستگاه قضا 

دستگیر شده اند.

 امــام جمعــه تویســرکان گفــت: بــروز و 
ظهــور فســادهای مالــی و جــوالن مفســدان 
تضــاد  و  عدالتی هــا  بــی  اقتصــادی، 
طبقاتــی و اشــرافی گری بــا آرمان هــای 
ــی)ره( در  ــام خمین ــالمی و ام ــالب اس انق

ــت. ــاد اس تض
حجــت االســالم مرتضــی موحــدی در 
گفت وگــو بــا تســنیم، اظهــار داشــت: 
مبانــی و ارزش هــای انقــالب اســالمی 
خــواری،  ویــژه  بــا  وجــه  هیــچ  بــه 
ــی و  ــاد طبقات ــردم، تض ــوق م ــع حق تضیی
ــه مــردم  ــه عام پایمــال کــردن حقــوق اولی
ــالب از  ــالم و انق ــد و اس ــی ندارن همخوان

همــه می خواهــد در مقابــل منفعــت طلبــی 
ــتند. ــان بایس ــاده خواه ــای زی ه

وی افــزود: آن هایــی کــه بــا ویــژه خــواری، 
ــا  ــالس و ارتش ــی، اخت ــای نجوم حقوق ه
و  معیشــتی  مشــکالت  بــروز  زمینــه 
ــم  ــردم فراه ــوم م ــرای عم ــادی را ب اقتص
ــا  ــا شــدیدترین مجازات ه ــد ب ــد بای می کنن
روبــه رو شــوند و ریشــه فاســد آن هــا 

ــود. ــکانده ش خش
امــام جمعــه تویســرکان، اشــرافی گری، رفــاه 
زدگــی و عافیــت طلبــی را از بزرگتریــن علل 
ــی و جــوالن مفســدان  ــروز فســادهای مال ب
اقتصــادی عنــوان و ابــراز کــرد: عدالــت 

و  محرومــان  حــال  رعایــت  گســتری، 
مســتضعفان، برخــورد ســختگیرانه بــا ظالمان 
و ســتمگران و از بیــن بــردن زمینه هــای 
ــاده خواهــی هــای غارتگــران  ــرای زی الزم ب
ــن  ــن و ابتدایی تری ــال  از مهم تری ــت الم بی
آرمان هــا و محورهــای انقــالب اســالمی 
و نســبت دادن آن هــا بــه انقــالب بــرای 

ــت. ــام اس ــه نظ ــب وج تخری
وی تصریــح کــرد: بــه فرمــوده قــرآن کریــم 
برانگیختــه  دالیــل  مهم تریــن  از  یکــی 
ــت و  ــاد عدال ــی، ایج ــران اله ــدن پیامب ش
ــخص  ــر ش ــت و اگ ــه اس ــط در جامع قس
ــی در  ــر دین ــا ظواه ــی ب ــا اشــخاصی حت ی

جهــت خــالف ایــن اصــل حرکــت کننــد 
ــرآن و  ــرت ق ــن و نف ــورد لع ــی شــک م ب

ــتند. ــردم هس م
ــی  ــت انقالب ــه تویســرکان حرک ــام جمع ام
مــردم تویســرکان در ارســال نامــه و امضــا 
ــس  ــدگان مجل ــه نماین ــاب ب ــار خط طوم
ــه  ــه و ســازمان یافت ــرای برخــورد قاطعان ب
ــد  ــرافی گری و مفاس ــاد، اش ــم، فس ــا ظل ب
ــت و  ــز دانس ــین برانگی ــادی را تحس اقتص
تاکیــد کــرد: امیــد مــی رود کــه ایــن گونــه 
مســیر  در  پســندانه  خــدا  فعالیت هــای 
اســتقرار عدالــت الهــی در جامعــه، نتیجــه 

بخــش باشــد.

همدان؛ میزبان رؤسای واحدهای 
جهاددانشگاهی کشور

فروشگاه های سفال مجوزدار الله جین 
نشان اعتماد می گیرند

فسادهای مالی و بی عدالتی ها با آرمان های انقالب همخوانی ندارند
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خبر

روند ثبت جهانی گردوی تویسرکان شتاب می گیرد

 نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی گفت: روند ثبت جهانی گردو در 
سازمان خوار بار جهانی)فائو( شتاب می گیرد. 

محمد مهدی مفتح ، اظهار داشــت: ثبت جهانی محصول چند منظوره گردو از جنبه های 
مختلف کشاورزی، گردشــگری، آیینی و فرهنگی و اقتصادی برای شهرستان تویسرکان 

اهمیت دارد.
وی افزود: مدت هاســت که تالش برای ثبت جهانی گردوی تویسرکان آغاز شده اما این 

روند به شتاب بیشتری برای رسیدن به نتیجه الزم نیاز دارد.

مفتح با بیان اینکه از وزیر جهاد کشــاورزی خواســته ایم تا زمینه الزم برای ثبت هرچه 
سریعتر گردوی تویسرکان در سازمان خوار بار جهانی فراهم شود تاکید کرد: این موضوع 

را به صورت مستمر و با استفاده از تمام توان و ظرفیت های موجود دنبال می کنیم.
وی از تشکیل ستاد "جیاس" یعنی کارگروه تخصصی برای ثبت جهانی گردوی تویسرکان 
در این شهرستان خبر داد و افزود: داشته ها و امکانات موجود حوزه کشاورزی و باغداری 
شهرســتان تویسرکان به میزانی هست که بتوان سازمان خواربار جهانی را مجاب به ثبت 

جهانی گردو کرد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اکنون نهالستان و زنجیره 
کامل باغ مادری و تولید نهال گواهی شده کشور در شهرستان تویسرکان راه اندازی شده 

که در منطقه کم نظیر است و می توان از ظرفیت های آن به عنوان یک پژوهشکده گردو 
نیز استفاده کرد.

وی گفــت: همچنین در حال حاضر طــرح اصالح، سرشــاخه کاری و پیوند زنی 
درختان گردو با هدف مقاوم ســازی آنها در برابر آفات و سرمازدگی و ارتقا سطح 
کمی و کیفی تولید در ســه هزار هکتار از باغ های گردوی شهرستان تویسرکان در 

حال انجام است.
شهرســتان تویســرکان بیش از پنج هزار و ۵00 هکتار باغ های گردو برخوردار است 
و بــا تولید این محصول بــا مرغوبیتی در مقیاس جهانــی، پایتخت گردوی ایران نام 

گرفته است.

رسانه در خدمت حمایت از کار و تولید
 "دســته گل" یک مجموعه بی نظیر و منحصر به فرد است که 
با نگرشــی خالقانه در حوزه  کارواش از فناوری های مدرن برای 
ارائــه خدمات به هزاران خودرو در زمــان کمتر  با کیفیت باالتر 

طراحی و احداث شده است.
مجموعه ای که عالوه بر گســترش زیرســاخت های خدماتی و 
گردشگری، به اشتغالزایی و کارآفرینی هم نگاهی ارزشمند داشته 

است.
گرچــه چنین پــروژه ی فنی و تجاری مدت ۶ ســال اســت با 
چالش های اداری و اجرایی دســت و پنجه نرم می کند اما تاکنون  
۸0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در آستانه بهره برداری است.
توقف و خاموشی چراغ "دســته گل" گویا به چالش های اداری 
ربط دارد که در این میان سازمان مسکن و شهرسازی طرف اصلی 
این مشکل است و سرمایه گذار همچنان منتظر مساعدت و دستور 

وزیر مسکن و شهرسازی. 
 بــه هــر حــال اگــر بخواهیــم از منظــر رســانه ای بــه موضــوع 
بپردازیــم بایــد اذعــان کنیــم از آنجایــی کــه ایــن پــروژه شــرایط 
غیــر طبیعــی را ســپری مــی کنــد و بــه گفتــه ســرمایه گــذار  ۷0 
ــا شــناختی  ــه همــراه خواهــد داشــت و ب ــی ب ــر اشــتغال زای نف
ــه نظــر  ــروژه وجــود دارد ب ــری پ ــذار و پیگی ــه از ســرمایه گ ک
ــی  ــادی و طبیع ــام آن  از روال ع ــرای اتم ــاعدت ب ــد مس می آی
خــارج شــده اســت  و حتــی از  تفکــری کــه معتقــد اســت: "در 
همــدان نمــی شــود کاری را راه انداخــت" هــم گذشــته و کاســه 
صبــر ســرمایه گــذار و کارآفریــن آنچنــان لبریــز مــی شــود کــه 
ــد. و  ــا می کن ــن شــهر را ره ــذاری در ای ــت ســرمایه گ در  نهای

عطــای حــب وطــن را بــه لقــای مدیــران مــی بخشــد.
به همین دلیل با دعوت ســرمایه گذار بازدیدی از پروژه انجام شد 
و اسناد و مدارکی در اختیار روزنامه قرار گرفت که بر بسیاری از 
ادعاهای وی تاکید داشــت به همین منظور این مطلب در راستای 
عمل به وظایف رســانه ای و کمک برای رسیدگی به یک  پروژه 
کارآفرینانه  منتشــر می شود  تا بلکه راهگشایی باشد برای صدها 
پروژه مشــابه استان که هر کدام در پیچ و خم حاشیه هایی از این 
دســت گرفتار هســتند و به نوعی  مانع از  توسعه استان با شتاب 

بیشتر می شوند.

آموزش 3 هزار هنرمند کبودراهنگی 
در زمینه میناکاری 

 کبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پیام: یک ســوم بــازار اللجین از 
محصوالت کبودراهنگ تأمین میشود و هنرمندان کبودراهنگی توانسته اند 

در این زمینه موفقیت های بسیاری را کسب کنند.
فرماندار کبودراهنگ در دیدار با کارآفرینان و فعاالن حوزه صنایع دستی 
اظهار داشــت: این شهرستان با فعالیت هنرمندان در بخش های صنایع 
دستی و چرم، سفال و میناکاری، قلم زنی و دیگر هنرهای دستی در سطح 

استان و حتی در سطح کشور حرفی برای گفتن دارند.
حجت ا... مهدوی خاطرنشان کرد: ما در حد توان از هنرمندان حمایت 
می کنیم و از هیچ کمکی برای پیشرفت و توسعه شهرستان به خصوص 

ایجاد اشتغال و رونق تولید دریغ نخواهیم کرد.
رئیس میراث فرهنگی و گردشــگری کبودراهنگ نیز در این نشست 
گفــت: تاکنون ۳ هزار تفر در این شهرســتان در بحــث میناکاری 
آموزش دیده اند و بیشــترین فعالیت هنرمندان در این زمینه اســت.

غالمی با اشــاره به اشــتغال مســتقیم بیش از ۲ هــزار نفر به ویژه 
بانوان در بخش نقاشــی روی سفال افزود: یک سوم بازار اللجین از 
محصوالت کبودراهنگ اســت و با عنایت به اشتغالزایی باالی این 
حوزه که یک کوره می تواند از ۲0 الی ۶0 نفر را مشغول به کار کند 
در  خصوص پرداخت تســهیالت  نیز جهت مشاغل آزاد و فعالیت  

در این بخش ها آمادگی الزم را داریم.

نهاوند میزبان همایش ملی فرش می شود 

 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند گفت: در تیرماه امسال 
نهاوند میزبان همایش ملی فرش می شود.

به گزارش تســنیم ،  بیژن ترابیان اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های 
شهرســتان نهاوند در حوزه فرش دســت بافت در نظر داریم در تیرماه 

امسال همایش کشوری فرش دست بافت را در شهرستان برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: نهاوند نخســتین شهرستان برگزار کننده این همایش 
در اســتان خواهد بود و هدف از برگزاری این همایش معرفی بیشــتر 
فرش  دست بافت و خصوصا برندهای فرش دست بافت شهرستان است.

ترابیان افزود: نکته قابل توجــه در برگزاری این همایش حضور تجار 
بزرگی اســت که با کشــورهای اروپایی در ارتباط هستند و میهمانان 
کشــوری هم برای این همایش دعوت کرده ایم و امیدواریم که از این 
طریق بــاز هم فرش نهاوند به عنوان یک برند جهانی به کشــورهای 
اروپایی صادر شود.وی عنوان کرد: سال گذشته با پیگیری های فرماندار 
نهاوند از محل اعتبارات روستایی شهرستان با نرخ ۶ درصد بیش از دو 
میلیارد و ۵۵0 میلیون تومان تســهیالت به متقاضیان فرش دست بافت 
شهرستان پرداخت  شده که موجب اشتغال و بیمه ۱۵0 نفر در شهرستان 
شــده اســت.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاونــد بیان کرد: 
هم چنین در بحث مشاغل خانگی نیز ۸00 میلیون تومان اعتبار به ۱۶۹ 
بافنده جهت تهیه دارقالی، نخ و غیره پرداخت شده است.ترابیان گفت: 
در حال حاضر ۴۸0 قالی باف در نهاوند مشغول فعالیت هستند که ساالنه 

۹۶0 تخته فرش دست بافت در ابعاد مختلف تولید می کنند.

مخاطب این کالم حجت االسالم شعبانی امام جمعه همدان است

نگذارید »دسته گل« پژمرده شود

جعفر بخشی بی نیاز «
 همدان را می شــود دوســت داشت. 
شــهری کهن با الیه های تاریخِی به جای 
مانده از مادها که حاال استخوان شــان نیز 
پودر شده است و نیستند تا ببینند همدان آن 
روزها، در گذر زمان به سال ۱۳۹۸ هجری 

شمسی چه تغییراتی کرده است. 
 بی دلیل نیست که هر ســال و در بهارانه 
تولــد گل ها، مــردان و زنان بســیاری از 
میهمان همدانی ها  ایران زمین،  جای جای 
می شوند تا تاریخ پر فراز مادها را از نزدیک 
ببینند و با آثار باستانی این استان پرغرور، 

عکس یادگاری بگیرند. 
همدان هنوز هم که هنوز است رخ بلندش 
را به نگاه پرسشــگرانه تاریخ می کشاند تا 
به لحــاظ تاریخی ســرش را میان دیگر 
پایتخت های ایران زمین باالتر نگهدارد و 
تا قرن های پیش رو نیز به این اقتدارِ تمدنی 

افتخار کند!
سوال اینجاست: آیا مردم همدان هم با این 
تاریخ بلند، خود را همسو کرده اند و اساسا 
جنس مردمان دیــار هگمتانه نیز با تغییر 

تاریخ پوست اندازی کرده است یا خیر؟ 
این را گفتم تا بهانه ای شود برای نوشتاری 
پر سوز و گداز از خستگی یک یار قدیمی 
که ایــن روزها انجماد برخــورد قهرآمیز 
عده ای تنگ نظر، تنش را سرد، حال دلش 
را منجمد و به عبارتــی گویاتر ناامیدش 

ساخته است!!  
واضح تر بیان کنم؛ روزهای پایان ماه مبارک 
رمضان، تعطیالت عید فطر بهانه ای شد تا 
با خانواده به همدان سفر کنم و خاطرات 
ســال های ۸0 تــا ۸۱ را کــه در همدان 
سکونت داشته و مســئول روابط عمومی 
اداره کل زندان های اســتان بودم یک بار 
دیگر ورق بزنــم. در این اقامت و گردش 
دو سه روزه سراغ دوست خوش گفتاری 
را گرفتم که خود نیز دســت به قلم بود و 

می نوشت و هنوز هم می نویسد...
 تماس گرفتم. قرارمان؛ بلوار شاهد خیابان 

حکما، مجموعه ای به نام »دسته گل«! 
 شــوق دیدار پرویز محمــدی بعد از ۱۷ 
ســال که همه او را به خوش ســلیقگی، 
پرتحرکی، خیرخواهی، ریســک پذیری و 
به عبارتــی بهتر روزنامه نگاری حرفه ای و 
جسور می شناســند باعث شد تا فوری به 
سمت محل قرار حرکت کنم، در اپلیکیشن 
مسیریاب waze که اسم و آدرس محل 
قرار را سرچ کردم »مجتمع کارواش دسته 
گل« را نشــانم داد؛ بی توجه به اینکه چه 
ارتباطی بین محمــدِی خبرنگار قدیمی، 
کارواش و منطقه پایین شهر وجود دارد به 
سوی نشــانی پیش رفتم و تصورم بر این 
بــود که حتما پرویز، اتومبیل خود را برای 

ســرویس به کارواش بــرده و از فرصت 
معطلی در آنجا استفاده کرده و قرار مالقات 

را نیز همانجا گذاشته است.
از بلوار شــاهد که داخــل خیابان حکما 
شدم، بنایی بزرگ، بسیار فاخر، با معماری 
فوق العــاده زیبــا و جــذاب توجهم را 
ششدانگ جلب کرد که این مجموعه زیبا، 
با این عظمت، چرا در این نقطه محروم از 
شهر بنا شــده و جالب تر اینکه این بنای 
کاخ گونه با لِگوی زیبا و پر طمطراق »دسته 
گل« هیچ شباهتی با کارواش ها که معموالً 
با لُنگی قرمز، سطلی آب و کارگری کهنه 

پوش معرف ذهن هاست ندارد!
باور نکردم اینجا کارواش باشد، داخل که 
رفتم دنبال گل هایی بودم که دســته شده 
باشــند و عطر و بویش کل فضا را گرفته 
باشد اما سکوتی پر رمز و راز در سالن های 
این مجموعــه بزرگ، داســتان غریبی را 
حکایت می کرد که می شــد فهمید بغضی 
ســنگین این جا خانه کرده که باید بازگو 

شود. 
دوست قدیمی و با اخالق نویسنده ام با من 
رخ به رخ شــد. صورت و تبسم به جای 
مانــده از ســالهای دور، همانی بود که در 
ذهن داشتم. اما کمی اخم و خستگی کهنه، 
چاشنی این تبسم بود که باید فهمید چرا و 

به چه علت ؟ 
خواستم تا از »دســته گل« بیشتر بدانم. 
مجموعه ای شــکیل در ۱۵00 متر مربع 
زمین با حدود ۳000 متر بنا. تشــکیالتی 
کامــال مدرن و لوکس کــه در نگاه اول 
می شــود تغییر یک کارواش ســنتی را 
از خاطــره پــاک کرد و جــای آن را به 
اتوواشــی بزرگ با دســتگاه هایی کامال 
پیشــرفته - ساخت کشــور آلمان - داد 
و ایــن همه تغییر را به نگاه احســنت و 

آفرین به تماشا نشست. 
پرســیدم چرا بر تن ایــن مجموعه با این 
تجهیزات مدرن هوشمند و پیشرفته خاک 
نشســته!؟! چرا »دســته گل« با این همه 
امکانات و دستگاه های نصب شده خاموش 
اســت و با اینکه آماده بهره برداری به نظر 

می رسد حیاتش را آغاز نمی کند؟
 بغض پرویز شکســت! با تاسف به مرور 
خاطره ای شــیرین و در عیــن حال تلخ 

پرداخت: 
»جعفرجان؛ به یاد داری در آســتانه نوروز 
ســال ۸0، روزی که تصمیم گرفتیم برای 
آزادی زندانیان بدهکار در همدان ستادی 
را تشــکیل دهیــم، بــرای گرفتن کمک 
مالی ســراغ مرحوم حاج تقی عالقبندیان 
رفتیــم؟ یــادت هســت عالقبندیان چه 
دل پُــری از همدان و مســئوالن همدانی 

داشــت؟! به خاطر داری آن مرحوم با چه 
ســوز وگداز و دِل پُــر دردی از همدان و 
همدانی، بویژه مدیران بومی اش یاد می کرد 
و می گفت در این شهر نمی گذارند کسی 
کار و سرمایه گذاری کند!؟ می گفت همدان 
شهر کار نیست، شهر زیرآب زنی و ایجاد 
مشــکل برای کارآفرینان است! در همان 
جلســه مبلغ قابل توجهی را برای آزادی 
زندانیان بدهکار پرداخت و تاکید کرد من 
در اکثر شهرهای ایران سرمایه گذاری کرده 
و موفق هم بوده ام اما هیچ رغبتی به کار و 

تولید در زادگاه خودم ندارم؟!
 در آن زمــان دلخوری عالقبندیان برای ما 
قابــل درک و هضم نبود اما حاال که خود 
من وارد معرکه سرمایه گذاری در این شهر 

و  پوست  با  شــده ام 
گوشــت و استخوان 
درک می کنــم که در 
اراده هایی  واقعا  اینجا 
اســت  کار  در  قوی 
که نگذارند کسی کار 
و  ســرمایه گذاری  و 
کارآفرینی کند! و هیچ 
سرمایه گذاری را پیدا 
نمی کنید که از کار در 
اینجا راضی و خشنود 

باشد«.
بله؛ محمــدی کاماًل 
دقیق خاطره آن جلسه 
مرحوم عالقبندیان  با 
را مرور کرد و من نیز 
که  در خاطرم هست 
آن مــرد بزرگ با چه 
ســوز و گدازی گله 

می کرد اوائل انقالب قصد داشته در همدان 
کارخانه بزرگ چینی سازی راه اندازی کند 
و با اینکه ســاختمان هایش را نیز بنا کرده 
)محل فعلی پتروشیمی هگمتانه( از ادامه 

کار پشیمانش کرداه اند!!!
پرسیدم: پرویز جان بگو ببینم چطور شد 
تو از روزنامه نگاری و نویســندگی ســر 
درآوردی!؟  ماشین شــویی  و  کارواش  از 
توضیح داد »در ســال ۹۱ میهمانی داشتم 
از تهران که ماشــین شیک و گران قیمتی 
داشــت؛ از من خواســت برای شســتن 
اتومبیــل اش بــه کارواش برویم... وقتی 
تمام کارواش های شــهر همدان را گشتیم 
و میهمان تهرانی راضی نشد ماشین خود 
را در شهر ما بشوید به غرور همدانی من 
برخورد و از همان جا اراده کردم مدرنترین 
و مجهز ترین کارواش ایران را در همدان 
دایر کنم که ای کاش این تصمیم خطرناک 

را هرگز نمی گرفتم!

با جدیت تمام و عالقــه و انگیزه ای وافر 
برای خدمت به همشــهریان و با امید به 
وعده های مسئوالن کشور از جمله رؤسای 
جمهور که بارها تأکید می کردند و می کنند 
که هر کس اهل کار و دنبال ایجاد اشتغال 
باشــد دولت با شرایط آسان و اقساط بلند 
مــدت و حتی زمین مناســب رایگان در 
اختیار سرمایه گذاران واقعی قرار می دهد؛ 
ماهها دنبال کــردم تا قطعه زمینی را برای 
این منظور از شهرداری یا دولت با شرایط 

آسانی که وعده آن را می دادند بگیرم.
 در ایــن راه با کمــک و پیگیری یکی از 
نمایندگان دلسوز مجلس که از توضیحات 
من در مــورد ضرورت تأســیس چنین 
مجموعه ای در شهر قانع شده و با اطمینان 
کامل از اینکه بنده واقعا 
چنین  اجــرای  قصــد 
طرحــی را دارم موفــق 
شدیم قطعه زمینی موات 
و مســئله دار - از نظــر 
حتی  و  ثبتــی  حقوقی، 
آن  شخصی-  معارضان 
هم در نقطــه ای محروم 
از شهر که زباله دانی بیش 
نبود و البته با این شرط 
کــه اگر خــودت همه 
مشکالتش را حل وفصل 
کنی قابل واگذاری است؛ 
در اختیــار بگیریم؛ آنهم 
بــه قیمت کارشناســی 
روز! و تنها مســاعدتی 
که از ســوی وزیر راه و 
شهرسازی وقت با ما شد 
این بود کــه ۳0 درصد 
پول زمین را پرداخت و ۷0 درصد آن پس 
از افتتاح و بهره برداری تسویه گردد تا سند 
زمین منتقل شود. روالی که در تمام کشور 
رایج اســت و زمین های دولتی با شرایط 
بسیار مناسب تر و آسان تر و حتی در برخی 
موارد رایگان یا با اقساط بلندمت چند ده 

ساله به سرمایه گذاران واگذار می شود.  
تحویل زمین با هزاران مصیبت و به کمک 
و اراده ســتودنی مدیــر کل وقــت راه و 
شهرسازی استان که اهل همدان نبود - و 
تشکیل پرونده ای با بیش از ۵00 صفحه- 
انجام شــد که شــرح تمام ماجرا و نحوه 
دریافت زمین در حوصله شنیدن هیچ کس 

قرار نمی گیرد...
 مــن با فروش همه زندگــی و دار و ندار 
خود مجموعه ای را ســاخته ام که مدعی 
هستم در نوع خود در تمام کشور و حتی 
خاور میانه بی نظیر اســت. چرا که تاکنون 
در هیچ جای ایران بنایی با هدف تأسیس 

کارواش احداث نشده و تا این حجم، برای 
آن سرمایه گذاری نشده است. اما متاسفانه 
از همان زمان آغاز تا کنون کار شــکنی ها، 
چــوب الی چرخ گذاشــتن ها، مکاتبات 
عدیده بــا نهادهای نظارتــی و امنیتی و 
پرونده سازی های متعدد علیه من آغاز شد 
و من هم با سری پرشور، بی توجه به این 
همه سنگ اندازی، با عشق و عالقه، بیش از 
۱0میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ام که 
نیمی از آن وام بانکی اســت و نیم دیگر 
بــا فروش همه دارایــی ام از خانه و زمین 
و ماشــین گرفته تا حتی فرش و طالهای 
همسر و دخترم و مقداری استقراض از این 

و آن تأمین شده است. 
کار را تا آســتانه بهره برداری پیش برده ام  
اما بیش از یکســال است این کارشکنی ها 
کــه تماماً مغرضانه و از ســر تنگ نظری 
صورت گرفته و همچنان ادامه دار اســت 
مانع از افتتاح و بهره برداری »دســته گل« 

شده است«.
با شرح بیشتر این داستان غم انگیز معلوم 

می شود.
 علیرغــم حمایت جدی مجموعه مدیران 
ارشد استان از اســتانداران سابق و فعلی 
گرفته تا وزرای پیشــین راه و شهرسازی، 
کارشکنی و سنگ اندازی مدیران اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان و یک کارشناس 
تحریک شــده در ســازمان ملی زمین و 
مســکن گره ای را در راه بهره داری از این 
مجموعه آبرومند ایجاد کرده که عالوه بر 
هدر رفت میلیاردها تومان سرمایه گذاری از 
اشــتغال به کار ۷0 نفر نیز جلوگیری شده 
است. یکی نیست به این مدیر و مدیرانی 
که مــدام دم از حمایت بخش خصوصی 
زده و همیشه وانمود می کنند تابع منویات 
مقامات عالی نظام هســتند بگوید وقتی با 
بهره برداری از»دســته گل« می توان فاصله 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین با جهان 
متمدن کنونی را کوتاه تر کرد، چرا به جای 
حمایت و پشــتیبانی از بانی آن که فردی 
است کوشــا و کارآفرین، سنگ اندازی و 
نامه نگاری می کنید تــا آنجا که برای اجرا 
نکردن دستورات وزیر در مورد این طرح، 
۱0 روز به مرخصی استعالجی! می روید و 
در این فاصله به جای استراحت در بستر 
بیماری پیگیر لغو دســتور مساعدت وزیر 
برای راه اندازی این مجموعه می شــوید!؟ 
و لجاجت و پیگیری برای عملی نشــدن 
دســتورات وزیر را به جایی می رسانید که 
از طرف استاندار وقت برکنار یا مجبور به 

استعفا می شوید!
 اصال بیاییم برای انتهای داستان »دسته گل« 
جور دیگری قلم بزنیم. شما هم لطفا جور 

دیگری بخوانید.
 به قول سهراب: چشــمها را باید شست 

جور دیگر باید دید... 
اگر پرویــز محمدی داشــته مالی اش را 
می برد خــارج از همدان ســرمایه گذاری 
می کرد! ارز می خریــد! می رفت در صف 
انتظار ســکه، هزار و چنــدی می خرید و 
می گذاشت در آب نمک برای روز گرانی! 
خودرو می خرید و منتظــر می ماند آفت 
گرانِی آن برایش ســود بیاورد! یا می رفت 
وارد کار داللــی و خریــد و فروش ملک 
و مسکن می شــد! یا کال از ایران می رفت 
و ســرمایه اش را در کشور دیگری هزینه 
می کرد...! احتمال بــه یقین ارج و قربش 
بیشــتر بود تــا االن که وقــت و انرژی و 
ســرمایه اش وقف توسعه همدان شده و 
همدانی جماعت می توانــد به آن بنازد و 
افتخار کند که برتریــن کارواش مدرن و 

مکانیزه کشور در همدان پا گرفته...!
 من نمی دانم چــرا آفتاب لیاقت و عرضه 
ایرانی جماعت برعکــس طلوع می کند. 
اویی که برچسب کالهبرداری و اختالس 
و دزدی و شیادی و... دارد تاج سر است. 
باالی چشم اســت. عزت و احترام دارد. 
قــدر می بینــد و در صدر می نشــیند. اما 
امثال افرادی که عشقشان خدمت است و 
ذاتشان پاکی و صداقت و عملشان عاقبت 
به خیری اســت نه تنها جایگاهی ندارند 
که برای چشــم بعضی ها خار می شوند و 
سرمایه مالی و اعتبار و آبرویشان به دست 
چند آدم نمای به ظاهر مســئول سکه یک 

پول می شود.
 و کالم آخر اینکه: هــر چند می دانم و 
شــنیده ام اســتاندار و معاونین ایشان و 
حتی فرماندار همدان اراده حل مشکالت 
موجود بر سر راه »دسته گل« را داشته اند 
اما متأسفانه این اراده زیاد جدی نبوده و 
از طرفی کارشکنی های مدیر کل پیشین 
راه و شهرسازی و محافظه کاری بیش از 
حد مدیر کل جدیــد این اداره، گره کار 
را کمی کور کرده است از نماینده جدید 
ولی فقیه در اســتان انتظار دارم با ورود 
به موضوع و بازدید از مجموعه »دســته 
گل« آن را آبیاری و از پژمردگی بیشــتر 

آن جلوگیری نمایند.
این انتظار از حجت االسالم شعبانی زمانی 
به امید تبدیل می شــود که شنیده ام ایشان 
به درســتی مسائل اجرایی استان و ضعف 
مدیران دستگاه ها و حتی نمایندگان مجلس 
رابه خوبی رصــد کرده و برای رفع موانع 
موجود بر سر راه ســرمایه گذاران و حل 
مشکالت شهروندان برنامه ها دارند. امید.     
* نویسنده و روزنامه نگار

علیرغــم حمایــت جــدی 
ارشــد  مدیران  مجموعــه 
استان از استانداران سابق و 
فعلی گرفته تا وزرای پیشین 
کارشکنی  شهرسازی،  و  راه 
اداره  مدیران  سنگ اندازی  و 
کل راه و شهرســازی استان 
تحریک  کارشــناس  یک  و 
شده در ســازمان ملی زمین 
راه  در  را  گره ای  و مســکن 
بهــره داری از این مجموعه 
آبرومند ایجاد کرده که عالوه 
بر هدر رفت میلیاردها تومان 
اشتغال  از  ســرمایه گذاری 
بــه کار ۷۰ نفر نیز جلوگیری 

شده است
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اینفوگرافیک: ایرنا

اقدام سنجیده ایران در توقف موردی برجام
 دستیار ارشــد رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: اقدام ایران 
در توقف پله ای مــواردی در برجام و دادن مهلت ۶0 روزه، دقیق و 

سنجیده است.
به گزارش ایســنا، حسین امیر عبداللهیان افزود: بخشی از آن به رفتار 
غیر عقالیی کاخ ســفید و آقای ترامپ و تیم تندروهای پیرامون او بر 
می گردد و بخشی هم به رفتار دور از محاسبات همسایگی و در حوزه 
منطقه غرب آسیا و اقدامات و اظهارنظرهای مقامات کشورهایی مانند 

عربستان سعودی بر می گردد.
وی ادامه داد: آنچه که موجب شده است ترافیکی از رفت و آمدهای 
دیپلماتیک را شــاهد باشــیم بر می گردد به تصمیم دقیق، سنجیده و 
خویشــتندارانه پس از تحمل یک سال قول های بدون عمل غربی ها 

در عمل کردن به توافق برجام.

پایبندی قفقاز و روسیه به برجام

 ســفیر فدراسیون روســیه در تهران با اعالم اینکه قفقاز و روسیه 
به برجام پایبند هســتند، گفت: ما آماده ارائــه ویزا به تجار ایرانی در 

چارچوب قراردادهای موجود هستیم
به گزارش ایلنا، ژاگاریان لوان سمونوویچ گفت: انتظار می رود اجالس 

و همایش مذکور نتایج عملی در پی داشته باشد.
وی افزود: نمایندگی تجاری فدراسیون روسیه در ایران به کسب نتایج 

عملی مثبت به دو طرف کمک می کند.
سفیر فدراسیون روســیه در تهران تصریح کرد: سفارت ما آماده ارائه 
هر کمکی برای دادن ویزا به تجــار ایرانی در چارچوب قراردادهای 

موجود است.
وی با تاکید بر اینکه روابط بین دو کشــور آســان تر شــده اســت، 
خاطرنشــان کرد: تجار ایرانی هر سوالی که داشته باشند می توانند از 

نماینده بازرگانی ما بپرسند.
ســمونوویچ با اشــاره تحریم های یکطرفه آمریکا علیــه ایران اظهار 
داشت: همایش موجود در شرایطی برگزار شده است که تحریم های 
ظالمانه ای علیه ما وجود دارد. ما مخالف اقدامات یکجانبه علیه برجام 

و برنامه هسته ای ایران هستیم.
وی خاطرنشان کرد: کشــورهایی که در برجام باقی مانده اند باید در 
زمینه های مختلف مخصوصا مباحث اقتصادی با ایران همکاری کنند. 
طرف روسی نیز این همکاری را خواهد داشت و از شرکای دیگر هم 

می خواهیم به این روند ادامه دهند.

در انتخابات میان دوره ای خبرگان مبنای ما 
توافق برای ارائه لیست واحد است

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز گفت: جامعه مدرســین و جامعه روحانیــت در انتخابات میان 

دوره ای مجلس خبرگان لیست مشترک می دهند.
غالمرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با ایلنا، درباره سفر نخست وزیر 
ژاپن به ایران و دیدار با رهبر انقالب گفت: هدف اول آقای آبه از این 
سفر گسترش روابط میان ایران و ژاپن اعالم شد اما در عین حال وی 

حامل پیام رئیس جمهور آمریکا هم بود.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در دیدار رهبر انقالب با شینزو آبه 
افزود: مهم این است که رهبر معظم انقالب با اظهارات خودشان پاسخ 

روشن و قاطعی به آقای آبه دادند.

مهدی سنایی: 
همه اسناد اقتصادی مورد نیاز در روابط 

ایران و روسیه امضا شده است
 سفیر کشورمان در روسیه در پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روســیه و همچنین دومین 
همایش چشــم انداز همکاری های تجــاری و فرهنگی ایران و ناحیه 
فدرال قفقاز شمالی فدراسیون روســیه که در تهران آغاز شد، گفت: 
هیچ سند مهم اقتصادی که در سطح دولتی مورد نیاز دو کشور باشد، 
امضا نشــده باقی نمانده اســت که از جمله آن اســناد همکاری های 

گمرکی است.
به گزارش ایســنا، مهدی ســنایی با بیان اینکه قفقاز شــمالی طی 
ســده های متمادی نقــش مهمی در ارتباطات بین ایران و روســیه 
داشته اســت، افزود: این منطقه از نظر فرهنگی و تاریخی شباهت 
زیادی با ایران دارد و همبســتگی و پیوســتگی بین ایران و قفقاز 

شمالی وجود داشته است.
سفیر ایران در روسیه با بیان اینکه روابط ایران و روسیه طی سال های 
اخیر از تحرک فراوانی در ابعاد مختلف برخوردار بوده اســت، گفت: 
در بخش اقتصادی و تجاری بین دو کشور ظرفیت هایی وجود دارد و 
اسنادی امضا شده است اما خروجی اسناد امضا شده با عمل و اجرایی 

شدن آن فاصله زیادی دارد.
سفیر ایران در روسیه یادآور شد: هیچ سند مهم اقتصادی که در سطح 
دولتی مورد نیاز دو کشــور باشد، امضا نشده باقی نمانده است که از 

جمله آن اسناد همکاری های گمرکی است.
ســنایی با تاکید بر اینکه در بخش صادرات بین ایران و روسیه رابطه 
خوبــی وجود دارد، گفت: صادرات آبزیــان، مواد لبنی و دامی مجوز 
گرفته که این موضوع تسهیالت الزم را برای توسعه روابط دو کشور 

فراهم می کند.
وی ابراز امیدواری کرد: ظرفیت های یادشــده عملی شــوند و حجم 

مبادالت دو کشور به یک جهش تبدیل شود.
ســفیر ایران در فدراسیون روســیه همچنین با اشاره به پیوستن 
ایران به اتحادیه اقتصادی اوراســیا، گفــت: امیدواریم دبیرخانه 
دولتی فعال شــکل بگیرد و تجــار و بخش خصوصی با یکدیگر 

باشند. ارتباط  در 

حمله مشکوک به نفتکش ها مکمل تحریم های 
آمریکا علیه ایران است

 رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: حمله مشکوک به نفتکش ها در دریای 
عمان مکمل تحریم های آمریکا علیه ملت ایران است.علی الریجانی در نطق پیش از 
دستور جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، اقدامات علیه نفتکش ها در دریای عمان 
را مشکوک دانست و گفت: به نظر این اقدامات مکمل تحریم های اقتصادی است 
به جهت آنکه از تحریم ها نتیجه ای نگرفتند.وی افزود: به ویژه با توجه به ســوابق 
تاریخی آمریکا در این زمینه که در جنگ جهانی، آمریکایی ها کشــتی های خود را 
در نزدیکی های ژاپن مورد هدف قرار دادند تا توجیه الزم برای خصومت را فراهم 
کنند.رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: بخش فکاهی ماجرا در اظهارات پمپئو 
نهفته است که توصیه کرد ایران در مقابل اقدامات سیاسی و دیپلماتیک از دیپلماسی 

استفاده کند که این مطلب از زبان پمپئو واقعاً شیرین است.

وارد میدان انتخابات شوید
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــه جوان ــاب ب ــی خط ــاف در پیام ــر قالیب ــد باق  محم
ــات  ــدان انتخاب ــرد،وارد می ــر می ب ــه س ــختی ب ــرایط س ــور در ش کش

ــوید. ش
بــه گــزارش ایســنا در پیــام محمــد باقــر قالیبــاف بــه جوانــان کــه بــه 

صــورت تصویــری  منتشــر شــده آمــده اســت:
کشــور در وضعیــت ســختی بســر مــی بــرد و راه بــرون رفــت از ایــن 

وضعیــت اعتمــاد بــه جوانــان اســت. 
دو ســال پیــش هــم در نامــه ای بــه شــما نوشــتم سیاســت ورزی 
ــا  ــود ت ــول ش ــتی متح ــی بایس ــظ مبان ــن حف ــی ضم ــان انقالب جری
ــاز  ــی را آغ ــول گرای ــیر نواص ــت در مس ــو حرک ــای ن ــره ه چه

ــد. کنن

نتایج مقابله با تروریسم در سوریه حاصل 
تالش های ایران و روسیه است

 رئیس جمهــور روســیه موفقیــت در مقابلــه بــا تروریســم در ســوریه را 
ــد. ــه می دان ــران، روســیه و ترکی ــای ای حاصــل تالش ه

رئیس جمهـــور  پوتیـــن«  یمیـــر  »والد  ، یلنـــا  ا رش  گـــزا بـــه 
بلـــه  مقا ر  د شـــده  کســـب  موفقیت هـــای  مـــورد  در  روســـیه 
رزه  مبـــا ر  د مـــده  آ دســـت  بـــه  یـــج  نتا گفـــت:  تروریســـم  بـــا 
 ، روســـیه تالش هـــای  حاصـــل  یه  ســـور در  تروریســـم  بـــا 

ســـت. ا ن  ــرا یـ ا و  ــه  ترکیـ
ــیه  ــران و روس ــکاری ای ــورد هم ــه در م ــیه در ادام ــور روس رئیس جمه
ــال گســترش  ــف در ح ــاد مختل ــیه در ابع ــران و روس ــط ای ــت: رواب گف

اســت.

 انگلیس ۱۰۰ نیرو به تنگه هرمز اعزام می کند
■ ایسنا:انگلیس بــرای حفاظت از کشتی ها و سایر منافعش در منطقه 
۱00 نیروی دریایی سلطنتی به تنگه هرمز اعزام می کند. روزنامه تایمز 
گزارش داد، همزمان با افزایش فشارها پس از حمله به تانکرهای نفت 
ژاپن و نروژ، انگلیس هم با آمریکا و عربســتان و دیگران همراه شده 
است تا ایران را مقصر این حمالت قلمداد کند؛ اتهامی واهی که ایران 
به شدت تکذیب می کند. گشت زنی نیروهای ویژه انگلیسی از پایگاه 

جدید آنها در بحرین هماهنگ می شود
 منابع ژاپن: ادعای آمریکا درمورد حمله به نفتکش ها را 

به سادگی نمی توانیم باور کنیم
■ تســنیم : منابع دیپلماتیک ژاپــن هنوز برای اتهام زنــی به ایران 
درخصــوص حمله به دو نفتکش در دریای عمان دلیلی نمی بینند. به 
نقل از کیودو، منابع دولتی ژاپن ،اعالم کردند که دولت این کشــور از 
آمریکا خواســته تا مدارک دقیقی درباره ادعای مطرح شــده از سوی 
واشــنگتن مبنی بر نقش ایران در حمله بــه دو تانکر نفتی در دریای 
عمان ارائه دهد.هرچند مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا صریحا ایران 
را مقصر انفجار دو نفتکش در دریای عمان معرفی کرد اما به گفته این 
منابع دولت ژاپن هنوز قانع نشــده است. یک مقام ارشد دولتی دراین 

باره گفت: توضیحات آمریکا به ارزیابی های ما کمکی نکرده است.
 کره شــمالی رویکرد آمریکا در قبال تهران را فریبنده 

توصیف کرد
■ مهر: پیونگ یانگ می گوید کره شــمالی معتقد است ایاالت متحده 
سیاستی فریبنده در قبال جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفته و در 
حالی که پیشــنهاد مذاکره داده، تحریم های تازه ای علیه تهران اعمال 

کرده است.
گزارش خبرگزاری رســمی کره شــمالی از یک ســو به پیشــنهاد 
رئیس جمهــوری ایاالت متحده و دیگر مقام هــای آمریکا برای انجام 
مذاکرات با ایران و از سوی دیگر به اعمال تحریم های تازه واشنگتن 
علیه پتروشیمی ایران، اشاره دارد. خبرگزاری کره شمالی به اظهارات 
ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی در این مورد نیز اشاره 
کرده که گفته بود این اقدام نشــانه پوچ بودن ادعای رئیس جمهوری 

آمریکا برای مذاکره است.
 تحویل ســامانه اس-۴۰۰ به ترکیه از نیمه نخســت 

جوالی آغاز می شود
■ ایلنا : رئیس جمهوری ترکیه گفت که انتظار دارد تحویل ســامانه 
دفاع موشــکی اس-۴00 به این کشــور از نیمه نخست جوالی آغاز 
شــود. به نقل از خبرگزاری رویترز، »رجب طیب اردوغان،گفت که 
انتظار دارد تحویل سامانه دفاع موشکی اس-۴00 به این کشور از نیمه 
نخست جوالی آغاز شــود. این خبر را شبکه تلویزیونی »ان تی وی« 
اعالم کرد. اردوغان در جمع خبرنگاران، پیش از بازگشت از نشست 
تاجیکستان، گفت: »درباره سامانه اس-۴00 با روسیه صحبت کردیم. 
این مساله حل شده است.«وی افزود: »به گمانم تحویل این سامانه از 
نیمه نخست ماه جوالی آغاز می شود«.اردوغان همچنین گفت که در 
حاشیه نشســت گروه ۲0 با »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 

درباره این مساله صحبت خواهد کرد.
 بیمه نفتکش ها در خاورمیانه ۲۰ برابر شده است

■ ایلنــا: حادثه اخیر برای دو نفتکش در دریای عمان رقم بیمه انتقال 
نفت خام در خاورمیانه افزایش یافت. میزان نرخ بیمه برای نفتکش ها 
در خاورمیانه در پی حمالت اخیر تا ۲0 برابر افزایش یافته است.یک 
منبع در بیمه کشتی ها اعالم کرد که صاحبان کشتی ها در حال حاضر 
باید بین یک تا چهار درصد از ارزش محموله خود را برای هزینه های 
بیمه بپردازند. این در حالی اســت که ایــن رقم پیش از حمالت دو 
صــدم درصد بود. این منبع افزود: »ســرمایه گذاران از احتمال تکرار 
این حــوادث در روزهای آینده نگران هســتند«.وی همچنین گفت 
که در برخی موارد، ســرمایه گذاران حتی نســبت به ارائه بیمه برای 

نفت کش های حاضر در این منطقه بی میل هستند.

 ایران به عنوان سدی قدرتمند در مقابل 
تروریسم تکفیری، در سوریه و عراق عمل 
کرده و مانع نفوذ و گســترش تروریسم به 
دیگر نقاط جهان شده و از این طریق سهم 
شایسته ای در تأمین صلح و ثبات در منطقه 

و جهان ایفا کرده است.
رئیس جمهوری در پنجمین نشست سران 
کنفرانس تعامل و اعتمادســازی در آســیا 
)ســیکا( که در شهر دوشــنبه تاجیکستان 
برگزار شد گفت: اکنون منطقه آسیا که خود 
میراث دار تمدن های بزرگ و دستاوردهای 
عظیم در ساحت خردورزی و تعامل است، 
با مســؤلیتی ســترگ مواجه می باشــد؛ از 
شــرقی ترین نقاط آسیا تا غربی ترین مناطق 
آن برای صدها سال از طریق جاده ابریشم 
در خــاک و دریا تعامــل فرهنگی و داد و 
ســتد تجاری وجود داشــته، به طوری که 
حتی امروز این تجربه ارزشــمند می تواند 
دستمایه روابط هر چه بهتر و سازنده تر بین 

کشورها باشد.
 ایران نمی توانــد به صورت یک 
طرفــه تنها طرف متعهــد به برجام 

باقی بماند
حجــت االســالم و المســلمین »حســن 
روحانی«اضافــه کــرد: مداخالت خارجی 
برخی قدرت ها در امور داخلی کشورهای 
منطقــه خاورمیانه، سیاســت های قهرآمیز 
یکجانبه گرایانه، تروریســم و افراط گرایی، 
پیمان شــکنی و قانون گریزی آشــکار آنان 
در موضوعــات مربوط به صلــح و امنیت 
بین المللــی ازجمله قرارداد مهم هســته ای 
ایران موسوم به برجام، منطقه ما را به یکی 
مناطق  بی ثبات ترین  بحران خیزتریــن و  از 

جهان تبدیل کرده است.
روحانــی بــه اجــرای کامــل تعهــدات 
ــرد:  ــادآوری ک ــاره و ی ــام اش ــران برج ای
ــه  ــران بارهــا ب اجــرای کامــل تعهــدات ای

ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــد آژان تأیی
ــکا و  ــروج آمری ــود خ ــا وج ــیده و ب رس
غیرقانونــی  تحریم هــای  ســرگیری  از 
یکجانبــه ایــن کشــور و نیــز حمایــت 
ناچیــز ســایر طرف هــای موافقتنامــه از 
ــام  ــه انج ــتیم ک ــد هس ــان معتق آن، همچن
ــه  ــط هم ــده توس ــه ش ــدات پذیرفت تعه
طرف هــای ذی ربــط، نقــش مهمــی در 
ــا  ــی ایف ــه ای و جهان ــات منطق ــش ثب افزای

ــرد. ــد ک خواه
روحانی تصریح کــرد: ایران به صورت یک 
طرفه نمی تواند تنها طــرف متعهد به برجام 
باقی بماند و سایر کشورها نیز الزم است سهم 

خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند.
عراق، سوریه،  فلســطین،  کنونی  وضعیت 
افغانســتان و یمــن نمونه هایــی بــارز از 
پیامدهای این سیاســت در سال های اخیر 
اســت. این سیاســت ها، ناقض حق تعیین 

سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و 
ذاتی همه ملت ها در بسیاری از کشورهای 

این منطقه است.
همچنان  فلسطین  دیرینه  معضل   
مهمترین عامل ناامنی در منطقه است

دیرینــه  معضــل  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــوان مهم تریــن  ــه عن ــان ب فلســطین، همچن
ــونت در  ــترش خش ــی و گس ــل ناامن عام
منطقــه و جهــان خودنمایــی می کنــد، 
جامعــه  بی توجهــی  کــرد:  خاطرنشــان 
ــم  ــه اقدامــات نامشــروع رژی بین المللــی ب
اســرائیل، اقــدام غیرقانونــی در امــر انتقــال 
ــریف و  ــدس ش ــه ق ــکا ب ــفارت آمری س
حمایــت از الحــاق ارتفاعــات جــوالن 
ــم صهیونیســتی، اســتمرار  ــه قلمــرو رژی ب
سیاســت های توســعه طلبانــه را بــه دنبــال 
داشــته و موجــب شــده اســت تــا رســیدن 
بــه راه حلــی جامــع و عادالنــه بــرای ایــن 

بحــران، بیــش از گذشــته از دســترس دور 
شــود.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه رئی
ــه خــود  ــه وظیف ــد ب ــی بای ــه بین الملل جامع
ــطین از  ــردم فلس ــوق م ــاق حق ــرای احق ب
ــطین  ــتقل فلس ــت مس ــکیل دول ــه تش جمل
ــد،  ــل کن ــریف عم ــدس ش ــی ق ــه پایتخت ب
اظهارداشــت: حــل و فصــل عادالنــه مســأله 
فلســطین و احقاق حقــوق فلســطینیان، کلید 
بازگشــت ثبــات و امنیــت پایــدار و توســعه 
اقتصــادی منطقــه جنــوب غــرب آسیاســت.

روحانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
ایــران به عنوان ســدی قدرتمند در مقابل 
تروریسم تکفیری، در سوریه و عراق عمل 
کرده و مانع نفوذ و گســترش تروریسم به 
دیگر نقاط جهان شده و از این طریق سهم 
شایسته ای در تأمین صلح و ثبات در منطقه 

و جهان ایفا کرده است.

روحانی:

 ایران مانع نفوذ و گسترش تروریسم 
شده است

در مقابل ظلم آشکار آمریکا 
چاره ای جز مقاومت نداریم

 نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی 
بــا تاکید بر لزوم اهتمام به موضوع مقاومت و با بیان اینکه تنها راه 
ما در شرایط کنونی مقاومت اســت، گفت: مسئولین باید شرایط 

را برای مردم توضیح دهند و مردم را در این شرایط توجیه کنند.
محمد کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاکیدات اخیر مقام 
معظم رهبری درباره لزوم اهتمام به مقاومت، اظهار کرد: از ابتدای 
پیروزی انقالب اســالمی در مقابل هرگونه ظلم از ناحیه استکبار 
ایستادگی کردیم و در شکست توطئه های آنها موفق بوده ایم و باید 

توجه کنیم که علت این پیروزی های ما مقاومت بود.
وی ادامه داد: اگر در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد مقاومت 
مردم و جوانان نبودیم - با توجه به این که در آن واحد با ۳۳ کشور 
می جنگیدیم- باید در روزهای اول جنگ شکست می خوردیم، اما 
مقاومت و پایداری همه مردم موجب شــد که ما بتوانیم کشور را 
حفظ کنیم. در موضوع مقابله با آمریکا و تحریم های ظالمانه ما به 
پیروی از ائمه اطهار)ع( و امام حســین )ع( در مقابل آنها پایداری 
و مقاومت خواهیم کرد. مقاومت در مقابل ظلم مکتب ماســت و 

آموزه دینی ما است.
نایب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: اگر تمام مردم جهان را برای قضاوت فرا بخوانیم آنها 
می پذیرند که این تحریم ها غیرقانونی، ظالمانه و برخالف موازین 
حقوقی و بین المللی است. ما در مقابل این ظلم آشکار چاره ای جز 
مقاومت نداریم اما این مقاومت باید همگانی باشــد. مسئولین نیز 

باید هرچه بیشتر به این مهم توجه داشته باشند.
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چهره ها

جامعه
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نیش و نوش

خبر

خبر خوش مالیاتی برای تولیدکنندگان
 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اصالح ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مســتقیم و افزایش زمان تقسیط مالیات 
بنگاه های تولیدی از ۳ سال به ۵ سال خبر داد و گفت: همه ما وظیفه داریم با تمام توان زمینه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در زمینه 

رونق تولید را فراهم کنیم.
به گزارش اقتصادآنالین، فرشاد مقیمی اظهار کرد: افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی از ۳ سال به ۵ سال از مصوبات سران 

سه قوه بوده و در راستای حمایت از بنگاه های تولیدی و ارتقا تولید و اشتغال صورت گرفته است.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه مدیــران دســتگاه های مربوطــه، راهکارهــای پیشــنهادی را در جلســات کمیتــه 
ــد در  ــد بای ــق تولی ــرد موضــوع رون ــالغ ک ــتان ها اب ــی اس ــه تمام ــت: وزارت کشــور ب ــد، گف ــه کنن ــد ارائ ــع تولی ــع موان رف
اولویــت کارهــا قــرار گیــرد و فقــط بــه صــدور مصوبــات اکتفــا نشــود، بلکــه بایــد جلســه پیگیــری و اجــرای مصوبــات نیــز 

بــه طــور مســتمر برگــزار شــود و کارهــا رو بــه جلــو بــرود.

هیچ تغییری در ارائه محصوالت جهانی هوآوی بوجود نیامده است؛
هوآوی گزارش »کاهش سفارش محصوالتش« را رد کرد

 ســخنگوی هوآوی اعالم کرد: »تولیدات جهانی ما در وضعیت عادی بســر می برد و هدف فروش گوشــی های هوشمند ما هیچ 
تغییری نکرده است.« به گزارش مهر، پاسخی که در پی گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه شرکت هوآوی سفارش های خود را به 
تامین کننده های اصلی قطعات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی بعد از تحریم های اخیر آمریکا کاهش داده است؛ هرچند این گزارش 

مانند گزارش های مشابه توسط هوآوی رد شده است.
هوآوی هفته گذشــته گزارشــی را که در رسانه South China Morning Post منتشر شده بود، رد کرد. در این گزارش که به 
نقل از منبعی نامعلوم بود، ذکر شــده بود که فاکســکان، شرکتی تایوانی و بزرگ ترین تولیدکننده قطعات کامپیوتری و الکترونیکی در 
جهان، خط تولید چندین گوشی هوآوی را متوقف کرده است. با این حال هوآوی اعالم کرده که هیچ کاهشی در سفارش ها رخ نداده 

است و چیزی تغییر نکرده است. 

افتخار کهن همدان با برند گلرنگ

 محمد کریم فضلی، بنیانگــذار گروه صنعتی گلرنگ و کارآفرین 
برتر کشور، متولد هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ هجری شمسی در شهر 

تویسرکان )استان همدان( است.
 وی نخستین فعالیت اقتصادی خود را در حین تحصیل، نزد پدرش که 
از بازرگانان خوشنام و اهل فضل منطقه محسوب می شد، آغاز کرد.

 ســپس در سن حدود ۲0 سالگی ازدواج کرد و با پذیرفتن مسئولیت 
تشکیل خانواده، برای جستجوی شرایط مطلوب و شناخت بیشتر از 
وضعیت شــهرهای مختلف همجوار، به دیگر شهرستان های استان 
همدان سفر کرد تا در شرایط کاری مختلف تجربه های موثری بدست 

می آورد. 
وی در این راســتا راهی تهران می شود و در ابتدای سکونت در این 
شهر، مشکالت از هر سو وی را احاطه می کند، اما استاد با عزم جزم، 

مشکالت و موانع اصلی را ظرف سه سال برطرف می سازد.
حاال زمانی اســت که وی به فکر می افتد که تمامی سعی و تالشش 
را صرف کند تا یک کار تولیدی و صنعتی بزرگ را پایه ریزی نماید.

 پدر وی در دوره ای به کار صابون سازی اشتغال داشته و استاد نیز از 
همین بابت در نوجوانی تا حدودی با تولید مواد شوینده آشنا می شود، 
بنابراین برای آغاز فعالیت تولیدی، به همین زمینه یعنی صنعت شوینده 
گرایش پیدا می کند و پس از جســتجوهای بســیار با افراد و شرکت 

هایی مرتبط می شود که در این حوزه فعالیت دارند. 
ســپس خود کارگاه کوچکی دایر و در مرحله اول به ســاخت مایع 
ظرفشــویی می پردازد که این امر به شکل گسترده و منسجم در اوائل 

دهه ۴0 صورت می پذیرد. 
مدتی بعد محصول ســفید کننده را هم اضافه می کند و همین طور به 
ترتیب: پودر لباسشویی به نام " گلرنگ سوپر" ، جرم گیر، شیشه شوی 
و همچنین نرم کننده البســه را نیز در سنوات بعد تولید و مرتب  کار 
را توســعه می دهد. این روند ادامه دارد تا اوائل دهه ۵0 که شــرکت 
پاکشــو را تأسیس می کند و همچنان با تالش بسیار به توسعه فعالیت 

های تولیدی ادامه می دهد. 
بعد از انقالب در دوران دفاع مقدس و در سخت ترین شرایط، استاد 
فضلی عالوه بر تولید، کار صادرات را نیز پی گرفت و در آن زمان با 
اینکه به دلیل شرایط ویژه دفاع مقدس، تعدیل نیرو برای اکثر شرکت ها 
امری اجتناب ناپذیر بود وی برای تأمین منابع انرژی شــرکت، تداوم 
تولید و اشتغال پایدار کارکنان و به خصوص جلوگیری از تعدیل نیرو، 
دست به کار صادرات می زند و موفق می شود ارز مورد نیاز را جهت 
تولید تأمین کند و به این ترتیب هم از تعدیل نیروها جلوگیری و هم 

به فعالیت های کارآفرینانه و اشتغال زایی مولد خود ادامه می دهد.
در نهایت این کوشــایی به گسترش و توسعه شرکت پاکشو و سپس 
به تأســیس " گروه صنعتی گلرنگ "منجر می شود که که استاد فضلی 

ریاست هیأت مدیره این گروه صنعتی را به عهده دارد. 
در این دوره انواع شــامپوها، مایع دستشــویی، خمیر دندان، دستمال 
کاغذی و به عبارتی بیشتر محصوالت بهداشتی و شوینده با برندهای 
مختلفی چون گلرنگ، اوه، سافتلن و ... در سطح گسترده و با کیفیت 
مطلوب به بازار کشــور عرضه می شــود تا امروز که " گروه صنعتی 
گلرنــگ " یکی از مهمترین گروه )هلدینگ( های تولیدی کشــور به 
شمار می رود.  این گروه که شرکت های مختلفی چون: پاکشو، گلرنگ 
پخش، گلپخش اول، پدیده شیمی نیلی و ... را شامل می شود به عنوان 
یکی از پویاترین گروه های اقتصــادی برآمده از بخش خصوصی و 

بالیده از همت مردمی می باشد.
استاد حاج محمد کریم فضلی و مجموعه ای که وی بنا کرد، به دلیل 
یک عمر فعالیت کارآفرینانه جوایز و تقدیرنامه های بســیاری کسب 
کرده از جمله آنها این اســت که در سال ۱۳۸۴ لوح برترین کارآفرین 
و کارفرمای نمونه کشــور و در سال ۱۳۸۶ تندیس طالیی چهارمین 

جشنواره بین المللی اقتصاد سبز را دریافت کرد.
انتخــاب به عنوان کارآفرین نمونه از طــرف وزارت صنایع، دریافت 
نشان طالیی تحقیق و توسعه از سوی وزیر صنایع و معادن، دریافت 
لــوح تقدیر صادر کننده نمونه کشــور و در عرصه مســئولیت های 
اجتماعی انعقاد تفاهم نامه حمایت گلرنگ از یونیسف به نفع کودکان 
ایرانی نیز از دیگر افتخارات وی به شمار می رود همچنین در سومین 
جشــنواره قهرمانان صنعت که در تاریخ هفتــم آذر ماه ۱۳۸۶ برگزار 
گردید از مقام استاد حاج محمد کریم فضلی، بنیانگذار گروه صنعتی 

گلرنگ تجلیل ویژه ای به عمل آمد.

همدان پیام: سنگ روی سنگ بند نیست 
 سنگا کلوخ  شدن !!

اعتماد: چه کسی از آتش نفتی سود می برد 
 هر کس بیشتر چوب جمع کنه 

همدان پیام: کارگاه استعدادیابی هیأت جودو برگزار شد 
 جودو دنبال بروسلی میگرده نه استعدادیابی 

کیهان: گره بازار مسکن با مدیریت جهادی باز شدنی است 
 مگه دندون نداری ؟!

همدان پیام: فوتبال استان از تیرماه کلید می خوره 
 پس تا حاال کلید گم کرده بودی؟!

اطالعات: »جنگ تعرفه ای« ترامپ علیه چین
 چشم بادامی  و چشم عسلی چه می کنند؟!
همدان پیام: سکوت خانه پوستی زاده را بشکنید

  توش کنسرت اجرا کنید!! 
همدان پیام: نان بازار شایعه گران تمام می شود

  به تنونش خشخاش زدن به خاطر اینه !!
همدان پیام: کمیته کاهش جمعیت کیفری تشکیل شود 

 زندان ها گلستان می شوند
جام جم: بساط عروسی در تاریکی پهن می شود 

 می خوان نامحرم نبینه!! 
همدان پیام: کاپیتان آبی ها به پدیده پیوست 

 یعتنی بیک شده؟ 
آفتاب: حتی در پراید و سمند هم کامل خودکفا نیستیم

 گویا فقط فرمان و بوقشو ساختیم!!
همشهری: رویایی به رنگ خیابان 

 از فردا مانتو های رنگ خیابونی مد میشه 
همدان پیام: ۹ خانه ورزشی روستایی در همدان افتتاح می شود 

 چه شود، تبدیل خانه به باشگاه 
ایران: بازگشت کره ای ها به بازار 

 حاال این مارکو کره ای ها چه برایمان آورده اند

کارآفرینی و درآمدزایی با جوجه کشی
 جوجه کشی از پرنده های مختلف و یا از پرنده های زینتی، به دلیل 
هزینه پایین و همچنین امکان خریداری و بهره گیری از دستگاه جوجه 

کشی ارزان به یک فعالیت سودآور تبدیل شده است.
به گزارش مهر، جوجه کشی از پرنده های مختلف مانند مرغ، بلدرچین، 
کبک، اردک و یا از پرنده های زینتی مانند عروس هلندی، طوطی برزیلی 
و کاسکو به دلیل هزینه پایین و همچنین امکان خریداری و بهره گیری 
از دستگاه جوجه کشی ارزان به یک فعالیت سودآور تبدیل شده است.

شــرایط فعلی جامعه و کمبود شغل باعث شده تا افراد بیشتر به دنبال 
ایجاد یک منبع درآمد مناسب باشند و این امر به خودی خود باعث شده 
تا افراد زیادی به زمینه جوجه کشی وارد شوند. در ادامه این مقاله جوجه 
کشی و درآمدزایی از این راه به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.

 جوجه کشی از شترمرغ و درآمد زایی از فروش محصوالت 
آن

فعالیت در زمینه جوجه کشــی به شــکل صنعتی می تواند درآمد قابل 
توجهــی را برای پرورش دهنده به وجــود بیاورد. پرنده های مختلفی 
چون مرغ، بلدرچین، کبک و شترمرغ به دلیل دوام باال و هزینه پایین و 
همچنین محصوالت متنوع بیشتر مورد توجه پرورش دهنده ها هستند. 
باید به این نکته توجه داشــت که جوجه کشی و پرورش این پرنده ها 
در مقیاس بزرگ یعنی در واقع به شــکل صنعتی می تواند سود باالیی 

را به ارمغان بیاورد.
این امر باعث شده تا شرکت های متفاوتی در این زمینه به صورت جدی 
فعالیت کرده و انواع دستگاه جوجه کشی در ظرفیت های متنوع با توجه 
به نیاز کاربر طراحی و تولید نمایند. البته دانســتن این نکته نیز خالی از 
لطف نیســت که برخی افراد برای پایین آوردن هزینه اقدام به ساخت 
دستگاه جوجه کشی می کند که در این حالت نمی توان راندمان باالیی را 

برای تبدیل تخم های نطفه دار به جوجه در نظر گرفت.
جوجه کشــی از پرنده شترمرغ به دلیل تولید ۴ محصول متنوع و گران 
قیمت عالوه بر ایران در بیشتر کشور ها از جمله آفریقا در راس توجه 
قرار دارد. از شــترمرغ که بزرگترین پرنده حال حاضر کره زمین است 
چهار محصول تخم، گوشت، چرم و پر بدست می آید. هر یک از این 
محصوالت در صنعت های مختلف مورد اســتفاده قرار می گیرد. برای 
نمونه چرم شترمرغ به دلیل کیفیت باال و عدم امکان نفوذ پذیری آب در 
صنعت بزرگ پوشــاک استفاده می شود این در حالی است که گوشت 
و تخــم این پرنده به دلیل غنی بودن از انــواع مواد مغذی و همچنین 

کلسترول پایین در آشپزی بیشتر کاربرد دارد.
شما می توانید با توجه به نیاز خود یک دستگاه جوجه کشی شترمرغ 
در ظرفیت مناســب خریداری نموده و با استفاده از آن تمامی شرایط 
الزم برای جوجه کشی از تخم نطفه دار این پرنده را به وجود بیاورید.

 انتخاب دستگاه جوجه کشی مناسب
برای جوجه کشــی از پرنده های مختلف باید با توجه به نیاز خود، 
شرایط الزم برای جوجه کشی و فضایی که در اختیار دارید اقدام به 
انتخاب دســتگاه جوجه کشی کنید. برای نمونه تخم نطفه دار پرنده 
های زینتی مانند مرغ عشــق، کاســکو و یا طوطی برزیلی از قیمت 
نســیتًا باالیی برخوردار است. ازاین رو باید از دستگاه هایی استفاده 
شــود که برای مخصوص جوجه کشی از پرنده های زینتی طراحی 
شده اســت. این در حالی اســت که برای مقیاس های بزرگ مانند 
مرغداری و یا ســالن پرورش طیور باید از دستگاه های صنعتی در 

ظرفیت های باال استفاده شود.

 بنا بر نظر بیشــتر کارشناسان اقتصادی 
توســعه فعالیت های کارآفرینــی در مناطق 
روســتایی بایــد بــر اســاس ظرفیت ها و 
پتانســیل های موجود در روستاها صورت 
گیرد تــا به موفّقیت دســت یابد و از هدر 

رفت سرمایه و زمان جلوگیری شود. 
از همیــن رو اســت که کمک به توســعة 
روســتاها و خروج از مســائل و مشکالت 
جاری در زمینه هــای اقتصادی، اجتماعی- 
فرهنگی و زیســت محیطی نیازمند گرایش 
بــه عرصه های کارآمد اســت، یکی از این 
عرصه ها، کارآفرینی زنان روستایی است که 
در جهان امــروزی همواره مورد تأکید بوده 
و گاه قرن ۲۱ را بــه عنوان قرن کارآفرینان 

نام برده اند.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران گفت: امروز ۳۲۸ تعاونی روســتایی 
زنان با ۶0 هزارو ۵۴۶ نفر عضو و سرمایه ای 
به میزان ۲۹ میلیارد ریال در سطح ۲ هزارو 
۱۳۵ روستا کانون امید بخش توسعه مناطق 

روستایی به شمار می روند.
به گزارش سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران، حسین شــیرزاد با اشاره به تاریخچه 
فعالیــت تعاونی های روســتایی زنان اظهار 
داشــت: ایجاد اشــتغال مولد جامعه زنان 
روستایی و توانمندسازی این قشر، بستری 

مناســب به منظور ارتقای 
تولید ملی و توسعه پایدار 

روستایی است.
وی افزود: پس از تصویب 
شــرکت های  اساســنامه 
در  زنان  روستایی  تعاونی 
دی ماه ۱۳۷۲ توسط هیأت 
مدیــره ســازمان مرکزی 
تعــاون روســتایی ایران، 
این تعاونی ها بعنوان یکی 
مطلوب  ســاختارهای  از 
برای جلب مشارکت زنان 
چارچوب  در  و  روستایی 
ایجــاد  سیاســتگذاری، 
هماهنگی وجهت دهی به 
فعالیت آنان ایجاد شــدند 
و بر همین اســاس گروه 

توسعه وآموزش تعاونی های روستایی زنان 
در ساختار سازمانی تعاون روستایی ایران با 
هدف گسترش نهضت تعاون با آگاه سازی 
زنان روستایی، به انجام وظایف قانونی خود 
برپایه سه محور نظارت، حمایت و هدایت 
تعاونی های زنان در راه توسعه کمی وکیفی 

آنها همت گمارده است.
تعــاون  مرکــزی  ســازمان  مدیرعامــل 
روســتایی اضافــه کرد: گروه توســعه و 
آمــوزش تعاونی هــای روســتایی زنــان 
ســازمان مرکزی تعاون روستایی در قالب 
ســه برنامه عملیاتی اقدام های الزم را در 
از  توانمندســازی و حمایت  چارچــوب 
تعاونی های مزبور از جمله آموزش ارکان 
)کارکنــان و اعضــای تعاونی های زنان(، 
معرفی و گســترش پروژه های اشتغالزا در 
تعاونی ها و حضور گســترده تعاونی ها در 
نمایشــگاه ها را در دســتور کار خود قرار 

داده است.
شــیرزاد خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت 
بــاالی اصل آمــوزش در ارتقــا بهره وری 
نیروی انســانی، دفتر آموزش ســازمان به 
منظور جبران این کمبــود، راهکارهایی را 

اتخاذ کرد که از جملــه پایین آوردن میزان 
تعهد استان ها، تأکید بر مدیریت های استانی 
در خصــوص حضــور تعاونی هــای زنان 
در آموزش های شــبکه، برقــراری تعامل با 
سایر نهادهای دولتی از قبیل سازمان فنی و 
حرفه ای، شبکه بهداشت استفاده از امکانات 
و دوره های آموزشی که راهکارهای مربوطه 
ســاله  هر  شــد  موجب 
ســطح  افزایش  شــاهد 
آموزشــی از نظــر کمی 
عملکرد  بطوریکــه  بوده 
تعاونی هــای  آموزشــی 
روستایی زنان در ۹ ماهه 
به  منتهــی  ســال ۱۳۹۷ 
اسفند معادل پنج هزار و 
۹۷0 روز نفــر، حاکی از 
نسبت  رشد ۳۲ درصدی 
شده  بینی  پیش  برنامه  به 

است.
ایــن مقــام مســئول در 
زمینه گسترش پروژه های 
اشتغال زا در تعاونی های 
بر  تأکیــد  ضمــن  زنان 
اینکــه به طور اساســی 
ایجاد و توســعه پروژه های اشــتغال زا در 
تعاونی های روســتایی زنــان به عنوان یک 
برنامه راهبردی در فعالیت های عملیاتی این 
ســازمان قرار دارد، افــزود: عوامل مؤثر در 
موفقیت و پایداری ایــن فعالیت ها عبارتند 
از؛ امکان ســنجی اولیــه در ابعاد مختلف 
نظیر حجم سرمایه گذاری و میزان مشارکت 
عملی اعضا، دسترســی به مواد اولیه ومنابع 
نیاز جهت اجرای پــروژه وهمچنین  مورد 
بازاریابی مناســب جهت عرضه تولیدات و 
توجه به تنوع فعالیت های درآمدزا در سطح 
شرکت های تعاونی روستایی زنان. شیرزاد، 
عملکرد ۹ ماهه آخر ســال ۱۳۹۷ در حوزه 
اشــتغالزایی تعاونی های زنان را ۷۶ پروژه 

موفق اعالم کرد.
معــاون وزیــر جهادکشــاورزی در زمینه 
مشارکت تعاونی های زنان در نمایشگاه های 
مختلف گفت: ایجاد فرصت مناسب جهت 
معرفی وعرضه مستقیم تولیدات تعاونی های 
روســتایی زنان بمنظور ارتقا عملکرد شبکه 
ای در بازاریابــی و بازاررســانی از طریق 
حضــور فعال تعاونی ها در نمایشــگاه های 
برنامه هــای حمایتی  ازجملــه  گوناگــون 

تعاون روســتایی نسبت  ســازمان مرکزی 
به تعاونی های روســتایی زنــان بوده که از 
ایــن رهگذر شــرکت های موصوف ضمن 
معرفی و عرضه تولیدات خود، توانســته اند 
به بازارهای مناسب و پایداری دست یابند.

به گفته وی، طی ۹ ماهه ســال ۱۳۹۷ تعداد 
۲۱۴ نمایشــگاه درسطوح مختلف منطقه ای 
و کشــوری با حضور تعاونی های روستایی 
زنان برگزار شــد که این میزان بیش از ۱0 
درصد باالتر از تعهد ســازمان در این حوزه 

بود.
رئیــس هیــأت مدیــره ســازمان مرکزی 
تعاون روســتایی ایران افزود: امسال طرح 
توانمندســازی روســتایی زنــان در کمیته 
کارگروه زنان روســتایی در مرکز امور زنان 
نهاد ریاســت جمهوری با اعتبار پیشنهادی 
طرح مــورد تأیید قرار گرفتــه، بکارگیری 
نیروی کارشناســی در پســت کارشــناس 
امور اجتماعی زنان اســتان در قالب اجرای 
مناســب و اثربخش پروژه های تعاونی های 
زنان همچنین تدوین طرح تشکیالتی جهت 
ارتقا وضعیت اداره تعاونی های روســتایی 
زنــان، ارتباط با ســازمان های بین المللی و 
آژانس هــای زیرمجموعه ســازمان ملل که 
می تواند در اجرای پروژه های آموزشــی و 
اشــتغالزایی و تأمین اعتبار مــورد نیاز این 
بخش، تقویت شــبکه تعاونی های روستایی 
زنان در قالب تأسیس و راه اندازی اتحادیه 
تعاونی های روســتایی زنــان و متعاقب آن 
ورود به تجارت فراملــی به عنوان یکی از 
مکانیزم های توسعه تعاونی های زنان، اجرای 

زای  درون  توسعه  طرح 
از  زنــان  تعاونی هــای 
برندسازی  الزام  طریق" 
منطقه ای  محصوالت  در 
" مــورد پیگیــری قرار 

گرفته است.
مستندسازی  افزود:  وی 
دانــش بومی و همچنین 
منســوخ  صنایع  احیــا 
توســط  روســتایی 
با  زنــان،  تعاونی هــای 
با  تفاهمنامــه  امضــای 
نظیــر؛  ســازمان هایی 
اوقاف،  فرهنگی،  میراث 
معاونت توسعه روستایی 
و مناطــق محروم، بانک 

توســعه و تعاون و.... بویژه در آن دسته از 
فعالیت هایی که زنان روســتا، میراث دار آن 

بوده و در احیا آن نقش حیاتی دارند.
شیرزاد اضافه کرد: توسعه گردشگری و بوم 
گردی روستایی؛ تعاونی های روستایی زنان 
به مثابه کانون متشــکل زنان روستایی، در 
مدیریت بوم گردی روســتایی نقش بسیار 
مؤثری داشــته و آمــوزش در اجرای این 
طرح برای تعاونی های زنــان از راه تعامل 
با یونســکو و انعقاد تفاهم نامه با ســازمان 
میــراث فرهنگی گردشــگری  می تواند اثر 

بخش باشد.
به گفته وی، امضای تفاهمنامه با ســازمان 
حفاظت محیط زیســت و همچنین ایجاد 
ارتباط با برنامه کمک های کوچک زیست 
محیطی ســازمان ملل در چارچوب مقابله 
با تغییر اقلیم روســتا حفــظ منابع آبی و 
با  تعامل  پیگیــری و  خاکــی روســتاها، 
سازمان دهیاری ها و شهرداری ها به منظور 
هماهنگــی در بهره مندی زنان روســتایی 
امکانــات موجود،  از  تعاونی هــا  عضــو 
بهســازی مدیریت کشــاورزی خانوادگی 
رایج در سیســتم خــرده دهقانی و حاکم 
بر کشــاورزی ایران توســط تعاونی های 
روستایی زنان به عنوان مکانیزم تأثیرگذار 
در مهاجرت معکــوس از راه های توانمند 

سازی در این بخش محسوب می شود.
اعضای  فعــال ســازی  افــزود:  شــیرزاد 
تعاونی هــای روســتایی زنــان، بــا هدف 
توانمندسازی پایدار در فعالیت های تعاونی 
و ایجــاد انگیــزه با راه انــدازی گروه های 
کوچک خودیار و حمایت 
از پروژه های چند منظوره، 
کوچک مقیاس، کم سرمایه 
و زود بــازده در گروه های 
انــدازی  راه  و  خودیــار 
دائمــی،  نمایشــگاه های 
فصلی، ادواری، بین استانی 
و نیز طرح جشنواره ساالنه 
روســتایی  تعاونی هــای 
)ســرزمین شکوفان(  زنان 
توانمندســازی  هــدف  با 
برای  زنــان  تعاونی هــای 
حضور در عرصه بازارهای 
وسیع تر و رقابتی، از دیگر 
طرح هــای حمایتی و مهم 
سازمان در این حوزه است.

رایزنی برای 
روان سازی 
ترخیص کاال

 بعد از دســتور ویــژه رئیس جمهور 
مبنی بر تســهیل ترخیص کاال از گمرک 
به تازگی رایزنی های دیگری بین سازمان 
ملی اســتاندارد و گمــرک در این رابطه 
انجام شــد؛ طبق توافق طرفین متعهد به 
انجــام اقدامات الزم برای روان ســازی 

تشــریفات گمرکی کاالهــای وارداتی و 
صادراتــی و همچنین اعمــال کنترل ها 
و بازرســی های الزم جهــت رعایــت 

استانداردهای اجباری شدند.
به گزارش ایســنا، آمار سنگین کاالهای 
رســوب کرده در گمرک طی ســال های 
گذشــته همواره با مباحثــی همراه بوده 
اســت. این در حالی بوده است که طبق 
آخرین اعــالم گمرک در حــال حاضر 
بیش از ۸۷ هزار کانتینر کاال در گمرکات 
موجود است که نشان از حجم باالیی از 

انباشت کاال دارد.

با توجه به ابعاد رسوب کاال در گمرکات 
چنــدی پیش بود که گمــرک اعالم کرد 
که رئیس جمهور دســتور ویژه ای برای 
تسهیل ترخیص کاال داشته و طبق دستور 
روحانی در صورت نیاز و درخواســت 
واحدهای تولیدی فعاالن مجاز اقتصادی 
و واردکنندگان کاالهای اساسی گمرکات 
باید به صورت شبانه روز فعالیت کرده و 

ترخیص کاال را انجام دهد.
این در حالی است که اخیراً نیز طی توافقی 
بین گمرک و ســازمان ملی اســتاندارد 
موضوع روان ســازی ترخیص کاال مورد 

توجه قرار گرفــت و تفاهم نامه ای که در 
این رابطه در ســال ۱۳۹۵ امضا شده بود 

تمدید شد.
اما آنچه که رئیس کل گمرک در رابطه با 
ترخیص کاال و تسهیل تجارت فرامرزی 
اعــالم کــرده از این حکایــت دارد که 
قوانین و تکالیفی برای گمرک و ســایر 
ســازمان های حاکمیتــی در نظر گرفته 
شــده که با مدیریت هماهنگ مرزی و 
مدیریت واحد تجارت فرامرزی ســبب 
تســهیل و تســریع در فرآیند ترخیص 
کاال می شــود و از ســوی دیگــر برای 

تسهیل و تســریع در ترخیص کاال باید 
کنترل های ملمــوس، فیزیکی و مزاحم 
کنار رفته و گمرک بتواند با بهره گیری از 
این  به  الکترونیکی  پیشرفته  دستگاه های 

سمت حرکت کند.
البته رئیس کل گمرک موضوع تسریع در 
صدور مجوزها و ترخیص سریع کاال را 
نیز مورد اشــاره قرار داده و گفته که باید 
شرایطی فراهم شود تا پیش اظهاری قبل 
از واردات کاال انجــام و کنترل های قبل 
از ورود کاال صــورت گیــرد تا در زمان 

ترخیص توقف زیاد نباشد.

دپوی کاال در بنــادر آزاد، ویژه و اماکن 
گمرکی موضوعی اســت کــه از دالیل 
مختلفی نشــأت می گیرد که می توان از 
جمله آن به این موضوع اشــاره کرد که 
واردکنندگان بــدون توجه به مصوبات 
دولــت اقدام بــه ورود کاالیی کرده که 
جزو کاالهــای ممنوعه دولتی اســت. 
همچنین عدم توانایــی صاحب کاال در 
پرداخت حقــوق ورودی و کامل نبودن 
اســناد و مدارک مربوطه از دیگر دالیل 
مانــدگاری کاال در گمــرک به شــمار 

می رود.

تعاونی های زنان،کانون امیدبخش 
توسعه مناطق روستایی

مدیریــت  بهســازی 
خانوادگی  کشــاورزی 
رایج در سیســتم خرده 
بر  حاکــم  و  دهقانــی 
توسط  ایران  کشاورزی 
روســتایی  تعاونی های 
مکانیزم  عنوان  به  زنان 
تأثیرگــذار در مهاجرت 
معکــوس از راههــای 
توانمند ســازی در این 
بخش محسوب می شود

آموزشــی  عملکــرد 
روســتایی  تعاونی های 
ســال  ماهه   ۹ در  زنان 
اسفند  به  منتهی   ۱۳۹۷
 ۹۷۰ و  هزار  پنج  معادل 
روز نفر، حاکی از رشــد 
۳۲ درصدی نســبت به 
برنامه پیش بینی شــده 

است
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 ۲0 درصد کاهش یافت

 رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان با بیان اینکه قیمت میوه های نوبرانه در بازار همدان 
۲0 درصد کاهش یافت گفت: کاهش قیمت میوه های نوبرانه در بازار همدان ادامه دارد.

محمد فامیل متقی بیان کرد: قیمت میوه های نوبرانه نسبت به هفته های گذشته کاهش یافته 
و این کاهش قیمت در  روزهای آینده محسوس تر می شود.

وی بــا بیــان اینکــه در روزهــای نخســت هفتــه قیمــت میــوه کمــی گــران تــر از ســایر 
ایــام هفتــه اســت، ابــراز کــرد:  امــروز  میوه هــای نوبرانــه  در بــازار ســرگذر همــدان 

بیــن ۵ تــا ۱0 هــزار تومــان  بــه فــروش مــی رود. قیمت هــا بــا توجــه بــه نــوع میــوه و 
درجــه کیفیــت آن متفــاوت اســت.

رئیــس اتحادیــه میــوه و تــره بــار همــدان بــا تاکیــد بــر اینکــه تــا امــروز هیــچ یــک از 
محصــوالت ســردرختی اســتان همــدان  وارد بــازار نشــده اســت، ابــراز کــرد: عمــده 
محصــوالت موجــود در بــازار از مناطقــی ماننــد اصفهــان و شــهریار وارد اســتان شــده 
اســت. بــا رســیدن بــار درختــان اســتان همــدان بــدون شــک قیمــت میــوه نیــز کاهــش 

می یابــد.
فامیل متقی به قیمت انواع میوه در سطح بازار  همدان اشاره کرد و به تسنیم گفت: قیمت 
هرکیلو طالبی۳ هزار تومان، هندوانه ۲ هزار تومان، هلو ۵ تا ۷ هزار تومان، آلوچه ۳ تا ۵ 

هزار تومان و توت فرنگی بین ۵ تا ۸ هزار تومان است.
وی بــا بیــان اینکــه بــا قیمــت امســال میــزان عرضــه زردآلــو نســبت بــه ســال گذشــته 
ــی  ــازار ســبب گران ــود ایــن محصــول در ب ــه اســت، تصریــح کــرد: کمب کاهــش یافت
ــا ۱0  ــر ب ــود درجــه یــک براب ــو زردآل ــوه شــده اســت. قیمــت هــر کیل ــوع می ــن ن ای

هــزار تومــان اســت.
 هیچ گونه گرانفروشی مشاهده نشده است

رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان با تاکید بر اینکه نظارت بازرســان ســازمان صمت، 
اصناف و اتحادیه میوه و تره بار به شــکل روزانه در بازار میوه فروشــان همدان اعمال 

می شود گفت: هیچ گونه گرانفروشی مشاهده و گزارش نشده است.

رئیس اتحادیه نبات، آب نبات ریز و قند ریز:
قیمت شکر 

به محدوده 4000 تومان رسیده است
 رئیس اتحادیــه نبات، آب نبات 
ریز و قند ریز گفت: قیمت شــکر 
در ســطح بازار کاهــش یافته و به 

محدوده ۴000 تومان رسیده است.
حســن افخمــی بیان کــرد: عموم 
واحدهای تولیدی و فعال این صنف 
در سطح تهران در قالب واحدهای 
فعال هســتند و  کارگاهی کوچک 
فعاالن صنفی که حجم کار خود را 
وسعت داده اند و در معیار کارخانجات صنعتی فعالیت دارند، از سطح 

شهر خارج و به اطراف شهر نقل مکان کرده اند.
وی با بیان اینکه ۵۵0 واحد صنفی دارای جواز کســب و ۲۵0 واحد 
در دســت اقدام برای دریافت مجوزهای قانونی هستند، گفت: قیمت 
مواد اولیه رشــد قابل توجهی داشــته و این موضوع بر میزان مصرف 
تأثیرگذار بوده است و از سوی دیگر افراد با توجه به فرهنگ مصرف 

خود محصوالت سنتی و صنعتی را برای مصرف انتخاب می کنند.
افخمی یادآور شــد: محصوالت این صنف، نبات، آب نبات، شــکر 
پنیر و آبنبات های ســنتی است که عمده ماده اولیه آن شکر است که 
در ماه های اخیر روند صعودی قیمت را در دســتور کار قرار داد و با 

اقدامات دولت روند صعودی قیمت آن تا حدودی خنثی شد.
رئیس اتحادیه نبات، آب نبات ریز و قند ریز به ایسنا گفت: در ایام ماه 
مبارک رمضان در ســه نوبت شکر دولتی از سوی اتحادیه به مجموع 
وزن هزار و ۲۵0 تن در بین اعضا با قیمت ۳ تا ۳ هزار و ۴00 تومان 

عرضه شد.
وی تاکید کرد: توزیع دولتی شکر کاهش قیمت را به همراه داشت و 
قیمت بیش از ۸,000 تومان را به محدوده ۴,000 تومان رسانده است. 
در این شرایط محصوالت نهایی این صنف نیز با توجه به قیمت شکر 

و فضای رقابتی قیمت گذاری می شوند.

آگهی استخدام
ــاز  ــورد نی ــاغل م ــدی مش ــت تص ــر جه ــرکت معتب ــک ش ی
خــود واقــع در کارخانــه اســتان همــدان از افــراد بــا تجربــه 

بــا مشــخصات ذیــل دعــوت بــه همــکاری مینمایــد.
 واجدیــن شــرایط می تواننــد ســوابق شــغلی خــود را 

)رزومه کاری( به آدرس ایمیل:
 Product.company1397@gmail.com

 ارسال فرمایند.
1.کارشــناس پروســس )فــرآوری معدنــی( بــا حداقل 2 ســال 

ســابقه کار مرتبــط و مــدرک تحصیلــی فوق لیســانس
ــابقه کار  ــال س ــل 2 س ــا حداق ــگاه ب ــناس آزمایش 2. کارش

ــیمی ــانس ش ــی لیس ــدرک تحصیل ــط و م مرتب
ــک  ــل ی ــا حداق ــر( ب ــگاه )نمونه گی ــناس آزمایش 3. کارش
ــا  ــم ی ــی دیپل ــدرک تحصیل ــط و م ــابقه کار مرتب ــال س س

ــم ــوق دیپل ف

کارت دانشجویی میرمحمد رسولیان فرزند میرمحسن به شماره 
ملی 0018352707 رشته اقتصاد بازرگانی دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9232250008  مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

تبریک و تهنیت

هیأت مدیره ، مدیر عامل و کارکنان شرکت تعاونی کشاورزی 
دامداران شهرستان اسدآباد - طهماسبی

برادر ارجمند جناب آقای

 مهندس بیرنگ
مدیر محترم جهاد کشاورزی 

شهرستان اسدآباد
فرارسیدن 27 اردیبهشت ماه، روز جهاد کشاورزی را 
خدمت جنابعالی و تمامی کارکنان و تالشگران عرصه 
کشاورزی تبریک و تهنیت عرض نموده، امید است در 

سایه الطاف الهی در راه خدمت همواره
 موفق و سربلند باشید.

آگهی پذیرش نمایندگی 
شرکت بیمه البرز 

شرکت بیمه البرز شعبه همدان 

شرکت بیمه البرز در نظر دارد با رعایت مفاد آیین نامه شماره 75 
»تنظیم امور نمایندگی بیمه« مصوب شورای عالی بیمه و مصوبات 
استان  سطح  در  بیمه  فروش  شبکه  گسترش  منظور  به  و  شرکت 
همدان از میان داوطلبان واجد شرایط، که دارای مدرک تحصیلی 
در مقاطع کارشناسی و باالتر ترجیحاً در رشته های مدیریت بیمه، 
آمار  و  اقتصاد  مالی،  امور  بازاریابی،  حقوق،  حسابداری،  بازرگانی، 

هستند نماینده فعالت در زمینه فروش بیمه بپذیرد.
شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان 

1- تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور 

3- دارا بودن حسن شهرت 
4- عدم اعتیاد به مواد مخدر 

سابقه  نداشتن  چنین  هم  و  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   -5
محکومیت، ورزشکستگی به تقصیر یا تقلب 

6- داشتن اهلیت الزم 
7- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم )برای آقایان(

8- برخورداری از قوه بیان و روابط عمومی مطلوب 
9- موفقیت در مصاحبه حضوری، دوره های آموزسی و آزمون 

10- داشتن حداقل 25 سال و حداکثر 60 سال سن 
افرادی که دارای سابقه فعالیت در دفاتر نمایندگی شرکت متبوع 

هستند در اولویت می باشند.
از داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آید با به همراه داشتن 
پایان  اصل شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، کارت 
خدمت و یا معافیت دائم از خدمت )هولوگرام دار( و یک قطعه عکس 
حداکثر تا 15 روز از تاریخ درج آگهی به نشانی به شرح زیر مراجعه 

نمایند.
بیمه  کربال، شرکت  میدان  از  بعد  کرمانشاه،  جاده  همدان،  نشانی: 

البرز، شعبه همدان 
تلفن: 08134266021-3

خدمات مالی
 حسابداری، مالیاتی

 تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی 

)عملکرد سالیانه، ارزش افزوده و معامالت فصلی(
تحریر دفاتر قانونی، مشاوره مالیاتی، تهیه سیستم های حسابداری 

و تهیه طرح توجیهی، اقتصادی و مالی

09186127200 - 09206127200

در آگهــی مناقصــه پــروژه ســاماندهی مســیل اصلــی شــهر نهاونــد بــه 
ــی معامــالت شــهرداری  طــول حــدود 900 متــر طــول کمیســیون عال
ــاب  ــل ذیحس ــن عام ــازی و همچنی ــر کل راه و شهرس ــاق مدی به اتف
شــرکت بازآفرینــی در مــورخ 98/4/12 ســاعت 11 تشــکیل مــی گــردد.

)م.الف 55(

اصالحیه آگهی مناقصه

شهرداری نهاوند

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی
اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران زنانه 

علی سلیمانی- رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران زنانه 
 شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت 

به عمل می آید از روز پنجشنبه مورخ 98/3/30 لغایت روز دوشنبه مورخه 98/4/17 به مدت 15 روز کاری )بدون احتساب ایام تعطیل( با مراجعه به 
سامانه iranianasnaf.ir )در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران )انتخابات الکترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی( نسبت به 
ثبت نام و تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد رهگیری 

اقدام نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(نبود ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس

این  )در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  نبود  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   )4
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

5( نبود اشتهار به فساد 
فاقد سابقه عضویت در  افراد  برای  6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که 
تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی 
تغییر  ، واحد صنفی فعال و مکان آن  نداده  اجاره  یا  و  به غیر واگذار  را  خود 

نیافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1-دو قطعه عکس 4×3 جدید با حجاب کامل اسالمی بدون آرایش

2-یک برگ تصویر پروانه کسب 
3-یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

4-یک برگ تصویرکارت ملی 
5-یک برگ  تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(

6-یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت 
مدیره می باشند.

7-آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

عبارت  صنفی  نظام  قانون   30 ماده  برابر  اتحادیه ها  اختیارات  و  وظایف 
است از:

الف( ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور پروانه کسب با دریافت 
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه( ابطال پروانه کسب و 
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری 
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده )27( 
این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن 
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب ز( تنظیم 
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای 
رسیدگی و تصویب ح( ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی 
به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی ط( تشکیل کمیسیون های 
و  آموزشی  و  فنی  واحدهای صنفی،  بازرسی  اختالف،  به شکایات حل  رسیدگی 
کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت ی( وصول مالیات، عوارض و هزینه 
خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت 
ک( هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز 
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با 
احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد ل( ارائه 
پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد 
نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و 

تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده 11 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی 
رئیس:

-انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق اصناف، امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه 
به اتاق اصناف هر سه ماه یکبار، گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به صورت ساالنه، موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره، کسب 
موافقت  رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود، پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار، پیگیری 

و برنامه های مدون اتحادیه، انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه بند ب ماده 37 قانون نظام صنفی 
نواب رئیس

-در غیاب رئیس اتحادیه )هنگام مرخصی و مأموریت(، نواب رئیس به ترتیب سمت وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، پیگیری 
و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

دبیر 
-تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

خزانه دار 
-مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی ساالنه اتحادیه، پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای 

اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی ، ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 
بازرس اتحادیه

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله در اجرای آیین نامه شرح وظایف بازرس از جمله نحوه صدور، تمدید، تعویض 
و ابطال پروانه کسب در اتحادیه، نحوه اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه 
اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه 
دریافتی به ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد، تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات 
و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از 

مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

غزل اسالمي «
 سالم ســازي محصوالت کشــاورزي 
و تولیــدات ارگانیک یکــي از مهم ترین 
اقداماتي است که مردم از جهاد کشاورزي 
و سیاســت هاي اجرایي آن انتظار دارند. در 
دهه اخیر مردم متوجه شده اند که بسیاري از 
محصوالت خوراکي به خاطر استفاده بیش 
از حد کودهاي شــیمیایي و سموم، به بدن 
آنها آسیب هاي جدي وارد مي کنند، بنابراین 
دانستن این موضوع نگراني هایي را براي آنها 
ایجاد کرده اســت. هرچند که در یک سال 
اخیر بســیاري از گزارش هایي که از سوي 
جهاد کشاورزي منتشر شده نشان مي دهد 
اقداماتي در این زمینه صورت گرفته اما آنچه 
که انتظار مردم است سرعت بخشیدن به این 
روند اســت، زیرا رابطه مستقیم با سالمتي 

آنها دارد. 
موضوع دومي که موردنیاز اســتان اســت 
گســترش صنایع تبدیلي است. با توجه به 
اینکه استان سهم بزرگي در تولید محصوالت 
دامي و کشاورزي کشور دارد الزم است تا 
برنامه ریزي هاي جــدي در این زمینه براي 
جذب ســرمایه گذار صورت بگیرد تا هم 
بخش بزرگي از اشــتغال را حل کند و هم 
ارزآوري براي اســتان داشته باشد. آنچه که 
در ادامه آمده پاسخ منصور رضواني جالل، 

 رئیس ســازمان جهاد کشــاورزي اســتان 
همدان در زمینه هاي مختلف به خبرنگاران 
در نشست خبري است که به مناسبت روز 

جهاد کشاورزي برگزار شد. 
براي  طوالني مدت  برنامــه   آیا   
کشت هاي ارگانیک و یا سالم سازي 
استان  در  کشــاورزي  محصوالت 

دارید؟
- کشت هاي نشــایي، گسترش گلخانه ها، 
افزایــش مبــارزات بیولوژیک بــا آفات 
و آبیاري هــاي قطــره اي همــه در جهت 
سالم ســازي محصوالت اســت. در اوایل 
تیــر هم احتمــاالً  نشســتي بــا موضوع 
استانداردســازي محصوالت براي بررسي 
محصوالتي کــه قابلیت استانداردســازي 
دارنــد، برگــزار خواهیم کرد تــا بتوانیم 
کشاورزان را به این سمت سوق بدهیم. قرار 
است بعد از برگزاري این برنامه کشاورزاني 
هم که به دنبال استانداردسازي محصوالتشان 
هستند، اعالم کنند و با این هدف ادامه کار 
بدهند کنند، که در نهایت پس از انجام، لیبل 
محصول استاندار دریافت مي کنند و مردم 
هم از این طریق محصوالت اســتاندارد را 
مي شناسند. ضمن اینکه گسترش گلخانه ها 
در ۶ ماه ابتدایي ســالجاري اولویت استان 
اســت که این موضوع در راستاي گسترش 

سالم سازي محصوالت است.
 برخي محصوالت مازاِد اســتان 
تولید مي شوند اما براي فرآوري آنها 
با مشــکالتي مواجه هستیم. برنامه 
تبدیلي  صنایع  گسترش  براي  شما 

چیست؟
بســیاري از محصوالت مانند سیب زمیني 
بهــاره، خیار، گوجــه فرنگــي و برخي 
محصوالت دیگر کاربرد تازه خوري دارند. 
در برخي محصوالت مانند انگور کشمشي و 
لبنیات هم ظرفیت باالیي در فرآوري داریم 
اما با این حال بیش از ظرفیت تولید مي شود 
که از اســتان هاي دیگر آنهــا را مي برند و 
فرآوري مي کنند. اما در فرآوري محصوالتي 
مانند ســیب زمیني ظرفیت پاییني داریم که 
برنامه هایي براي آن تنظیم شده و اقداماتي 
صورت گرفته تا سرمایه گذاران ترغیب به 

احداث واحدهاي صنایع تبدیلي شوند. 
 امســال برخي از کشــاورزان 
بــا کمبود نهــاده مواجــه بودند و 
نتوانستند به راحتي اندازه مورد نیاز 
خــود را تأمین کنند. این موضوع را 

چگونه مي خواهید کنترل کنید؟
امسال در هیچ بخشي با کمبود نهاده مواجه 
نبودیم. حتــي ۱۳0 درصد نهاده هایي مانند 

کودشــیمیایي براي کشاورزان استان تأمین 
شــد. اما برخي محصوالت مانند هندوانه 
اولویت مــان نیســت و طبیعي اســت که 
بهره برداران در آن بخش با مشکالتي براي 

تأمین نهاده مواجه باشند.
برخــي  در  مي شــود  گفتــه   
فروخته  تقلبي  کودهاي  فروشگاه ها 
مي شــود، براي مبارزه بــا آن چه 

اقداماتي انجام داده اید؟
اکیپ هاي فعالي داریم که مرتب به واحدها 
سرکشــي مي کنند و اگر موردي پیدا کنند 
به تعزیــرات معرفي مي کنند. اما تاکنون در 
همدان کود تقلبي پیدا نشــده بلکه چنین 
اتفاقي در استان هاي همجوار رخ داده است.

 چرا قیمت سیب زمیني در بازار تا 
این حد گران است؟ آیا با توجه به 
قرار  بازار  به  تازه  ورود سیب زمیني 

نیست قیمت آن پایین بیاید؟
یک پنجم تولید سیب زمیني همدان به عهده 
همدان است و خیلي ها چشم انتظار ورود 
آن به بازار هســتند اما به خاطر بارش هاي 
اوایل ســال برداشت آن در همدان با تأخیر 
۱۵ روزه مواجه شده است که حدوداً تا ۱0 
روز دیگر به بازار مي آید و قیمتش در بازار 

کاهش مي یابد.

* شنیده شده که در برخي روستاها 
عراقي هــا درحــال خریــد گندم 
کشاورزان هستند، که در این صورت 
به زودي با چالش تأمین آرد و گندم 
مواجه خواهیم شــد، آیا این صحت 
دارد و راهــکاري براي مقابله با آن 

دارید؟
این بحــث حتي قبل از خریــد گندم هم 
مطرح بود که فقط مختص همدان نیست. 
اما به نظر مي رســد که امســال دست هایي 
براي بهم ریختن بــازار وجود دارد. آنها با 
شــایعه پراکني هاي این چنیني قصد دارند 
بــازار را بهم بریزند. من کســاني را براي 
تحقیق فرستادم اما نتوانستند مدرکي دال بر 
صحت این موضوع پیدا کنند، از شــما هم 
مي خواهم اگر چنین مشــاهده اي داشتید یا 
مدرکي که نشان بدهد واقعًا چنین خریدهایي 
صورت مي گیرد به مــا ارائه بدهید تا مانع 
آن بشویم. از شما هم مي خواهم به آنها در 
ایجاد جــو رواني کمک نکنید و جلوي آن 

را بگیرید.
 با وجود تجربه بازار در صادرات 
برخي کاالها و به دنبــال آن کمبود 
شدید محصولي در یک دوره زماني، 
آیا تدبیري اندیشیده اید که در آینده 

به وجود  بازار  در  چالش هایي  چنین 
نیاید؟

در برخــي محصــوالت ماننــد گنــدم، 
ســیب زمیني، چغندر قند، گوشت مرغ و 
گوشــت قرمز و بسیاري محصوالت دیگر 
در استان تولید مازاد داریم و تأمین کننده نیاز 
کشور هســتیم. بنابراین هیچگونه کمبودي 
نداریم اما تنظیم بازار یک سیاست کشوري 

است و در داخل استان صورت نمي گیرد.
بســیاري  در  دریایي  ملخ هاي   
وارد  اســتان ها خســارت هایي  از 
همجوار  اســتان هاي  تا  و  کرده اند 
این  است  ممکن  آیا  رسیده اند،  هم 

ملخ ها به استان همدان بیایند؟
ایــن ملخ هــا در همدان وجــود ندارند و 
در مسیرشــان هم نیســتیم. ملخ هایي که 
در اســتان های هم مــرز اســتان همدان 
دیده شــده ملخ مراکشی هســتند نه ملخ 
ملخ های  حرکت  مسیر  صحرایی)دریایی(. 
صحرایی هم از جنوب به شــمال شــرق 
است، بنابراین کشــاورزان همداني نگران 
حمله آنها نباشند. جمعیت ملخ های مراکشی 
هم در استان بســیار پایین است و آمادگی 
الزم برای مبارزه بــا این نوع ملخ ها نیز در 

استان وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان در جمع خبرنگاران:

خرید گندم توسط بیگانگان 
جوسازي است و واقعیت ندارد

■ سیب زمیني 10 روز دیگر ارزان مي شود
■ تنظیم بازار به عهده کشور است و استان دخالتي ندارد

■ اولویت 6 ماه اول گسترش گلخانه است
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کتاب آمادگی جسمانی 
در همدان رونمایی شد

 کتاب »آمادگی جســمانی« به نویســندگی پوریا حصاری، امین 
کاویانی فرد و رضوان بختیاریان از مربیان و مدرســان فیزیولوژی و 

علوم ورزشی رونمایی شد.
رئیس هیأت ورزش های همگانی اســتان پیرامون انتشــار این کتاب 
به خبرنگار ایرنا گفت: این کتاب با محوریت آمادگی جســمانی و با 
معرفی تمامی رشته های ورزشی زیر مجموعه آمادگی جسمانی منتشر 
شده و حاصل ۲ سال کار مداوم و با محوریت علمی و تجربی است.

هادی سبزواری افزود: حصاری رئیس کمیته آمادگی جسمانی همدان 
و از مدرسان فدراســیون ورزش های همگانی کشور بانی انتشار این 

کتاب است که به طور قطع با استقبال نیز مواجه خواهد شد.
مدرس فدراســیون ورزش های همگانی کشــور نیز پیرامون انتشار 
این کتاب گفت: کتاب آمادگی جسمانی در انتشارات دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان و با همکاری گروه توان دانشــگاه به چاپ رسیده 

است.
پوریا حصاری افزود: در انتشار این کتاب از همکاری امین کاویانی فرد 

و رضوان بختیاریان قدردانی می کنم.
وی یادآور شــد: در این کتاب تمامی رشته های زیرمجموعه آمادگی 

جسمانی به صورت کامل معرفی شده است.
کتاب آمادگی جسمانی برای نخســتین بار در استان همدان به چاپ 

رسیده است.

جایگاه تیم پاس باید صدر جدول باشد

 مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: برای ما امسال تفاوتی بین 
لیگ یک و ۲ نیســت چرا که مهم صدرنشــین بودن پاس در جدول 

مسابقات است.
محسن جهانشیر در دیدار با اعضای کانون هواداران باشگاه پاس اظهار 
داشت: اینکه بخواهیم در لیگ یک تیمداری اما در انتهای جدول دست 
و پنجه نرم کنیم، فایده ای ندارد بنابراین هدف ما قرار گرفتن در صدر 

جدول است.
وی اضافــه کرد: اولویت ما در باشــگاه پاس تشــکیل هیأت مدیره 
منســجم، با برنامه و مقتدر اســت تا بتوانیم با همفکری و اندیشــه 

راهبردی پاس را به موفقیت برسانیم.
جهانشــیر خاطرنشان کرد: از همین رو انتظار داریم هواداران صبوری 
به خرج بدهند و قطع به یقین حمایت از تیم را امسال نیز همانند سال 

قبل که ۲0 میلیارد ریال هزینه تیم داشتیم، انجام می دهیم.
وی افزود: از همان بدو حضورم در همدان تاکید بر اعتالی کشــتی و 
کمک به تیم فوتبال پاس داشــته ام و امروز در کشتی شاهد طی شدن 
مســیر توسعه و پیشــرفت هســتیم و تیم پاس را نیز سال قبل مورد 
حمایت جدی قرار دادیم. پاس سال قبل به دلیل برخی بی برنامگی ها 
نتوانست صعود کند و اما امسال با تدوین برنامه منظم و اصولی گام به 

مسابقات خواهیم گذاشت.

قهرمانان هاکی روی چمن معرفی شدند

 نتایج مسابقات هاکی روی چمن همدان ،جام رمضان اعالم شد.
مســابقات هاکی روی چمن همدان ،جام رمضــان انتخابی المپیاد 
اســتعداد های برتر ســال ۱۳۹۸ با حضور پنج تیــم در مجموعه 
ورزشی شــهید بهشــتی )خانه هاکی( برگزار گردید که فینال این 
دوره از رقابت ها با حضور ورزشــکاران، پیشکســوتان وقهرمانی 
معــاون اداره کل ورزش و جوانــان اســتان ،رضوان سلماســی 
عضوشورای شهر و دوســتی مدیر عامل پگاه همدان در مجموعه 

هاکی استان برگزار گردید.
فینال مســابقات هاکی جام رمضان بین دو تیم سردار همدانی و تیم 
حجار پور بعــد از ۳0دقیقه وقت قانونی و با نتیجه یک بر یک دنبال 
شــد و در نهایت با رقابت شوت اوت تیم حجار پور موفق شد بازی 
را با نتیجه دو بر یک به پایان برســاند و قهرمان این رقابت ها شــود. 

و تیم سردار همدانی دوم وتیم صارمی شهاب به مقام سوم رسیدند.
درپایان جوایزی از طــرف هیأت هاکی ولوح تقدیر به بازیکنان اهدا 

گردید.

اتمام دوره مربیگری بدمینتون بانوان 
درهمدان

 یک دوره مربیگری درجه ۳بدمینتون بانوان با حضور متقاضیان به 
مدرسی یزدان پناه درسالن حجاب همدان برگزار گردید.

در پایان دوره پذیرفته شــدگان می توانند بعد از اتمام دوره و قبولی 
در آزمون تئوری و عملی از ســوی فدراسیون کارت مربیگری درجه 
۳ اخذ خواهند کرد و به عنوان مربی بدمینتون در سالن های ورزشی 

فعالیت نمایند.

شهدای روستای وندر آباد قهرمان مسابقات 
فوتسال جام رمضان اسدآباد

 مســابقات فوتسال جام رمضان روستایی شهرستان اسدآباد بخش 
مرکزی به میزبانی روستای وندر آباد برگزار شد.

مســابقات فوتسال جام رمضان روســتایی شهرستان اسدآباد بین تیم 
های شــهدای وندر آباد ,دامــداران کنگاور,ملوان اسدآباد,شــهدای 
بهراز,شــهدای شــان آباد ,منتخب هیأت ورزش روستایی تویسرکان 
,فتح اکبر وندر آباد و دهیاری چشــمه قنداب برگزار شد ودر نهایت 
تیم های شهدای وندر آباد و دامداران کنگاور به مرحله فینال راه یافتند 
که تیم شهدای وندر آباد با نتیجه ۴بر۲ تیم دامداران کنگاور را مغلوب 
کرد و قهرمان شد . شایان ذکر است این دوره مسابقات با نظارت اداره 
ورزش و جوانان و هیأت روستایی اسدآباد برگزار گردید ودر پایان به 

تیم برنده حکم قهرمانی و جوائزی اهدا گردید .

درخشش پیشکسوتان جودو استان 
در مسابقات قهرمانی کشور

 پیشکسوتان جودو همدان در هشــتمین دوره مسابقات قهرمانی 
کشور خوش درخشیدند.

این رقابت ها در رده های ســنی ۳0 تا ۳۴ ســال و ۳۵ تا ۳۹ سال در 
سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد و در نهایت 

نفرات برتر به روی سکو رفتند.
 در ایــن رقابت ها و در وزن منهای ۹0 کیلوگرم مصطفی تقی نژاد از 
همدان مدال نقره کســب کــرد و در وزن منهای ۶0 کیلوگرم محمد 

محمدی از همدان نیز در جایگاه دوم ایستاد.
در وزن منهای ۸۱ کیلوگــرم نیز حمیدرضا نجفی از همدان موفق به 

کسب مدال طال شد.

بازدید رئیس هیأت استان از سالن 
تیراندازی شهرستان اسدآباد

 رئیس هیأت تیراندازی استان از سالن تیراندازی شهرستان اسدآباد 
بازدید کرد.

روز گذشــته ســید ناصر محمودی رئیس هیأت تیراندازی استان به 
همراه هیأت ریئسه تیراندازی اســتان و جمعی از مربیان و قهرمانان 
اســتان ازشرایط و امکانات ســالن های تیراندازی شهرستان اسدآباد 
بازدیدکرد..مهتاب سرمدی سرپرســت اداره ورزش وجوانان همدان 
دراین بازدید از امکانات و مشکالت هیأت تیر اندازی شهرستان اسد 
آباد گزارشــی ارائه نمود و محمودی رئیس هیأت اســتان برای فعال 
نمودن هیأت شهرســتان گفت :با توجه به ظرفیت شهرستان در اسرع 
وقت به تجهیز هیأت شهرســتان می پردازیــم و با توجه به امکانات 
موجود در این شهرســتان تالش خواهیم کرد. هیأت شهرستان اسد 
آباد فعال شــود و رونق یابد تا عالقمندان به این رشته بتوانند فعالیت 

خود را از سر بگیرند.

پرسپولیس
 بدون بازی قهرمان سوپرجام شد

 در جلسه هیأت رئیسه سازمان لیگ مصوب شد که پرسپولیس به 
عنوان قهرمان سوپرجام امسال معرفی شود. 

به گزارش ایســنا، سرنوشــت دیدار ســوپرجام با توجه به قهرمانی 
پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی و همچنین عدم تعریف چنین 
شرایطی در آیین نامه مسابقات سازمان لیگ در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
است. در همین راستا، اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ تصمیم شان 
بر این شــد که پرسپولیس را بدون برگزاری دیدار سوپرجام، قهرمان 
این رقابت اعالم کنند. البته این تصمیم فعاًل به تصویب هیأت رئیسه 
ســازمان لیگ رســیده و پس از تصویب در هیأت رئیسه فدراسیون 
فوتبال اجرایی و در آیین نامه مســابقات سازمان لیگ درج می شود. با 
این حال یکی از انتقاداتی که به این تصمیم ســازمان لیگ وارد است، 
نادیده گرفتن چنین شرایطی در لیگ های معتبر اروپایی است. در اغلب 
لیگ های معتبر اروپایی، در صورت مشترک بودن قهرمان جام حذفی 
و لیگ، قهرمان و نایب قهرمان لیگ، دیدار سوپرجام را برگزار می کنند 
و در تعــدادی از این لیگ های معتبر هم، قهرمان لیگ با نایب قهرمان 

جام حذفی دیدار سوپرجام را برگزار می کند.
البته مســئوالن ســازمان لیگ عقیده دارند که با توجه به تنوع قوانین 
ســوپرجام در کشــورهای مختلف، لزومی ندارد کــه آن ها همانند 
کشــورهای دیگر عمل کنند به همین خاطر تصمیــم گرفتند که در 
صــورت قهرمانی یک تیم در لیگ برتر و جام حذفی، ســوپرجام را 
بدون برگزاری دیداری بــه همان تیم بدهند.در هر صورت نمی توان 
از این قضیه گذشــت که حواشی به وجود آمده در دیدار پرسپولیس 
و ســپاهان )نایب قهرمان لیگ برتر( توانســته روی تصمیم مسئوالن 

سازمان لیگ تاثیرگذار باشد تا آن ها از تکرار این دیدار پرهیز کنند.

آگهی مزایده 
در اجرای پرونده اجرایی کالســه 970165 مفتوح در شــعبه اجرای احکام مدنــی دادگاه عمومی بخش صالح آباد 
محکوم علیهم فخری، شمسی، غالمرضا و عذرا ســنگری عزیزی و صغرا موسوی محکوم هستند به فروش ماترک 
بجاماند از مرحوم عزیز محمد ســنگری عزیزی و تقسیم ثمن حاصله از آن طبق قواعد ارث در حق محکوم له خانم 
فاطمه و پری ســنگری عزیزی لذا با توجه به اینکه محکوم علیهم نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده این  اجرای 
احکام به درخواســت محکوم له اقدام به مزایده نموده است که در روز یکشنبه مورخه 98/4/23 ساعت 10 الی 10 
و 30صبح  اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه محکوم به می نماید. معهذا کســانی که تمایل به شرکت در مزایده 
دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده مال مشــروح ذیل را مالحظه نمایند. مزایده در دایره اجرای احکام 
دادگاه صالح آباد برگزار می گردد. بدیهی اســت برنده مزایده کسی اســت که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که 
می بایســت در صورت موافقــت دادورز، ده درصد را فی المجلس و مابقی را ظرف مــدت کمتر از یک ماه از تاریخ 
مزایده پرداخت نماید. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر 

هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
شــرح مال: ماترک شامل سه بخش می باشد الف( اراضی دیم شــامل 11 قطعه جمعًا به متراژ 51/950 مترمربع جمعًا به 
مبلغ 762/100/000 ریال ب-باغ انگور 4 قطعه جمعًا 1640 مترمربع 95/500/000 ریال ج- جنگل متروکه خشــکیده دو 
قطعه 400 مترمربع به قیمت 16/500/000 ریال د- خرمن جا یک قطعه 504 مترمربع نزدیک روستا به مبلغ 75/600/000 
ریال، همه اموال در روســتای بهادربیگ واقع است و دارای سند صلح شماره 2231 مورخه 1344/9/17 می باشد اراضی 
به صورت مشاع و مفروز الرعیه می باشد. اراضی قابلیت تقسیم ندارند، مبلغ 949/700/000 ریال جمع کل ماترک برآورد 

می گردد.)م الف 96(
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالح آباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 97/12/11 هی ــماره 97/1940  م ــر رأي ش براب
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای ســیروس وفائــی فرزنــد اســداله بــه 
شــماره شناســنامه 101 صــادره از باختــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعــي آبــی بــه مســاحت 117918/88 مترمربــع در قســمتی از پــالک 

ــده اســت.  ــداري از مالــک رســمي آقــای اســد وفایــی محــرز گردی 42 اصلــي حســام آباد واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای حســام آباد خری
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت 

انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 46(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/4

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهی ابالغ اجرائیه ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 
98001۷4

 بدین وسیله به آقای مهدی کامرانی شایسته فرزند علی تاریخ تولد :1364/1/15 شماره ملی 
3875406206 شماره شناسنامه 3 به نشانی : همدان، آرامگاه بوعلی، ابتدای کوالنج روبروی 
بانک ملی، کفش فروشــی پایتخت ابالغ میشود که بانک کشاورزی همدان جهت وصول مبلغ 
300/150/221 ریال به اســتناد قرارداد بانکی شماره 792749706 مورخ 1394/02/23 علیه 
شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9800174 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1398/03/8 مامور امکان ابالغ واقعی به شــما فراهم نگردیده است، لذا 
بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ می شــود، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، عملیات اجرایی 

یافت.  جریان خواهد 
)م الف 433(

تاریخ انتشار: 98/3/27
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان -  جالل حدادی

پیروزی کی روش وکلمبیا مقابل مسی وآرژانتین

 آخریــن شکســت تیــم   ملــی فوتبــال آرژانتیــن در آغــاز کوپــا آمــه ریــکا بــه ســال 
ــرای آلبــی سلســته  ــاره آن را ب ــا پــس از ۴0 ســال دوب ۱۹۷۹ برمــی گشــت کــه کلمبی

تکــرار کــرد.
تیــم   ملــی فوتبــال آرژانتیــن در نخســتین بــازی اش در کوپــا آمــه ریــکا بــا دو گل مغلــوب 
کلمبیــا شــد. آلبــی سلســته بــا ایــن  شکســت تنهــا ســه امتیــاز ایــن دیــدار را از دســت 
نــداد بلکــه یــک رکــورد بــد بــه نــام خــود ثبــت کــرد. آرژانتیــن پــس از ۴0 ســال در آغــاز 
ــر بولیــوی رخ داد. در آن  ــدار براب ــن اتفــاق در ســال ۱۹۷۹ در دی ــا مغلــوب شــد. ای کوپ

بــازی بولیــوی ۲ بــر یــک پیــروز شــد.
ــا  ــن رقابت ه ــازی اش در ای ــتین ب ــار در نخس ــا دو ب ــن تنه ــر آرژانتی ــال اخی در ۱00 س
مغلــوب شــده بــود. ابتــدا در ســال ۱۹۱۹ ایــن اتفــاق رخ داد. ایــن تیــم در ۴۲ دوره حضور 

۳۲ پیــروزی و ۷ تســاوی کســب کــرده بــود.
کــی روش توانســت بــه ناکامــی کلمبیــا برابــر آلبــی سلســته پایــان دهــد. ایــن تیــم پــس 
از ۵۶۵ دقیقــه دروازه آرژانتیــن را بــاز کــرد. همچنیــن کارلــوس کــی روش بــه طلســم ۱۲ 
ســاله کلمبیــا پایــان داد و ایــن تیــم توانســت پــس از پیــروزی ۲۱ نوامبــر ۲00۷ دوبــاره 

آلبــی سلســته را شکســت دهــد.
سرمربی سابق کشورمان انتقام شکست تیم ملی کشورمان را از آرژانتین گرفت.

مجید بیات «

 مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
گفــت: هفته جاری همدان، میزبان هشــتمین 
گردهمایــی مســئوالن امور جوانان کشــور، 
دوره ملــی توانمندســازی رســانه و فضای 
مجازی جوانان و سمینار نمایندگان استانهای 
خبرگزاری برنا کشــور با حضور معاون امور 

جوانان وزیر ورزش و جوانان خواهد بود.
 محسن جهانشیر  در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با بیان اینکه اعتقاد و اعتماد ما به حوزه 
جوانــان و بانوان باید نمــود عینی یابد اظهار 
کرد: در این حوزه ســعی شده آنچه بایسته و 
شایسته است انجام شود و از ظرفیت این قشر 
تاثیر گذار به بهترین شکل ممکن بهره برداری 
شــود.به اعتقاد  من ورزش و جوانان دو عضو 
جدایی ناپذیر هستند و باید با یک برنامه ریزی 
منظــم و هدفمند این حوزه ها را ســاماندهی 

کنیم.
وی بیان کرد: اســتان همدان به عنوان پایلوت 
ثابت می کند همــکاری و همفکری در بخش 
ورزش و جوانــان تضــادی با هم نــدارد و 
همپوشــانی این دو افق بهتری برای استان و 

کشور ترسیم می کند.
این مقام مســئول به ســخنی از  رهبر معظم 
انقالب در خصوص گام دوم انقالب  و ستون 
بودن جوانان در این عصر اشاره کرد و افزود: با 
توجه به این بیانیه هیچ جای کوتاهی و گذشتی 
برای جوانان نیســت و برنامه ها در این بحث 

وابسته به جوانان است.
وی با بیــان اینکه جمعیت کشــور در حوزه 
جوانان حــدود ۲0 میلیون نفــر با ۲۵ درصد 
جمعیت کشــور است تصریح کرد: ۴۳0 هزار 
نفر از جمعیت اســتان بــا ۲۴/۷ درصد را نیز 

جوانان تشکیل می دهند.
جهانشــیر با تأکید بر اینکه همــدان یکی از 
استان ها با متوســط جمعیت جوان ادامه داد: 
این امر وظیفه دســتگاه ها در حوزه جوانان را 

دوچندان می کند و باید برنامه ها در این حوزه 
نمود عینی یابد و شــاهد روند روبه رشد این 

حوزه باشیم.
وی با اشاره به روند خوب و روبه رشد استان 
در بحث ســازمان های مردم نهاد، خاطرنشان 
کرد: در ســال ۹۱ هیچ ســمنی را نداشتیم در 
حالیکه این آمار در حال حاضر به ۱۱۵ سمن 
در حــوزه جوانان رســیده و معتقدیم یکی از 
نهادهــا در کمک به کوچک ســازی دولت و 
اجرای سیاست ها و قوانین باالدستی بهره گیری 

ازسمن ها در حوزه جوانان است.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان به 
تقسیم بندی سمن ها در ۲۷ موضوع فعالیت با 
چهار گروه اشــاره کرد و یادآور شد: فعالیت 
خوبی در حوزه ســمن های جوانان اســتان با 

رویکــرد تحکیم بنیاد خانواده نســبت به کل 
کشور شاهد هســتیم؛ یکی از مهمترین نقطه 
اتکا در سمن ها حضور و مشارکت فعال بانوان 

است.
وی پیش بینی رشد کمی اعتبارنامه سمن ها در 
سال گذشته را ۱۷ سمن دانست و اظهار کرد: 
با ثبت ۲۱ ســمن در سال گذشته رشد خوبی 

داشتیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره 
به اینکه نرخ مشــارکت اشتراکی برای همدان 
۳۴,۴ درصد اســت گفت: استان همدان سال 
گذشــته از کل اعتبار تخصیصی ســمن ها که 
۱۸ میلیارد و ۹00 میلیون ریال بود با مشارکت 

بانک عامل ۲۱ میلیارد ریال جذب شد.
وی بــه معرفی ۲۱ طرح در ســال گذشــته 
برای جذب اعتبــار ۱۴ میلیارد و ۵00 میلیون 
ریالی اشــاره وبیان کرد: سال گذشته ۲۳ طرح 
با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیــارد ریال در حوزه 
جوانان اجرایی شد؛ پیش بینی شده اعتبار امسال 

در این حوزه را به ۳0 میلیارد ریال برسانیم.
جهانشــیر به اقدامات انجام شــده در حوزه 
ازدواج اشــاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۶۲ 
کارگاه بــا حضور ۵0 مدرس برگزار و ۳ هزار 
و ۹۹0 زوج به مدت ۳۶0 ساعت کالس های 

آموزشی را سپری کردند.
وی با بیان اینکه در ستاد ساماندهی امور جوانان 
۸۳ درصد هدف گذاری محقق و استان چهارم 
در این خصوص در کشــور هستیم، تصریح 
کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی و عمل کنیم که 
استان بدون رقیب در تمام حوزه های ورزش و  
جوانان باشیم. در فستیوال بزرگ زاگرس نشینان 
سمن های استان رتبه اول راکسب کرد که این 

دستاورد خوب باعث میزبانی 
در ســه برنامه کشــوری در 

استان شدیم.
مدیــرکل ورزش و جوانان 
اســتان همدان خاطرنشــان 
پایانی  روزهــای  در  کــرد: 
خردادماه سه رویداد کشوری 
کشور  سمن های  »توانمندی 
در فضای مجازی و ســواد 
رسانه ای«، میزبانی خبرگزاری 
برنــا از نمایندگی هــای این 
خبرگزاری در  سراسر کشور 
امور  معاونت های  میزبانی  و 
جوانان کشــور را در استان 

خواهیم داشت.
وی بــا بیان اینکــه یکی از 

مهمترین اولویت های جوامع موجود نگاه ویژه 
و اتکا به ظرفیت بانوان اســت تصریح  کرد: 
سال گذشته در جریان مسابقات جاکارتا شاهد 

مدال آوری در حوزه بانوان بودیم.
جهانشیربا بیان اینکه در برنامه ها به هیچ عنوان 
به دنبال تفکیک اعتبار آقایان و بانوان نیستیم، 
یادآور شد: حضور و فعالیت بانوان در تک تک 
هیأت های ورزشــی اولویت ماست و از این 

موضوع حمایت می کنیم.
وی در خصــوص واگذاری پروژه ها به بخش 
خصوصی نیز اظهــار کرد: یکی از بزرگ ترین 
ظرفیت های موجود قوانین ما  مشارکت بخش 
خصوصی به ویژه واگذاری، تکمیل و تجهیز 

پروژه هاست.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره 
به واگذاری مهمانســرای شهید شمسی پور در 
ســعیدیه گفت: این واگذاری با سرمایه اولیه 
۲۲ میلیارد ریال برای بازســازی با بازه زمانی 
پنج ماهه به مدت ۹ ســال به بخش خصوصی 

واگذار شد .
وی با بیان اینکه در بحث اوقات فراغت امسال 
یکــی از بحث های عمده توجه ویژه به مناطق 
کم برخوردار، آسیب پذیر و حاشیه شهر است 
خاطرنشان کرد: احداث خانه های ورزشی در 
این مناطق در دستور کار است و طی ۲0 روز 
آینده ۵0 فضای ورزشی در این مناطق تکمیل 

و تجهیز می شود.
جهانشــیر در خصوص استعدادیابی در حوزه 
آموزش و پرورش نیز اظهار کرد: سال گذشته 
برای نخستین بار این اتفاق افتاد و ۱۷0 استعداد 
در رشته های مختلف ورزشی شناسایی شد و 
امسال نیز این امر در مردادماه پیگیر ی می شود.

وی در ادامه  در خصوص 
اعتبارات  در حوزه جوانان 
نیز گفت: در مجموع سه 
ردیــف اعتبــاری در این 
شــده  پیش بینی  حــوزه 
اســت؛ ۳۴ میلیون تومان 
برای ســه طــرح ابالغ و 

پرداخت شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان 
کرد:  بیان  اســتان همدان 
۲۴ کارگاه توسط سمن ها 
با اعتبــار ۳0 میلیون ریال 
برای هر کارگاه پیش بینی 
برگزاری  اعتبار  که  شــد 
و  پرداخــت  کارگاه   ۱۹
برنامه ریزی  در  نیز  مابقی 

پرداخت است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: در روند کاری 
ویژه امسال سعی شده هیچ فعالیت مربوط به 

جوانان که قابلیت اجرا دارد لنگ پول نماند.
معاونت فرهنگــی و امور جوانــان اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان همدان نیز افزود :با 
برنامه ریزی انجام شــده در سال ۹۸ موفقیت 
های خوبی کســب شــده ،  که مقام نخست 
فستیوال زاگرس نشــینان جوان در کردستان 
توســط مجمع سمن های استان از نمونه های 

شاخص  در این راستا به شمار میرود.
محرم روزبه میزبانی رویداد های کشــوری در 
پایان خــرداد ماه را از دیگر اتفاقات خوب در 
عرصه جوانان نام برد و ادامه داد: این اتفاق در 
نوع خود کم ســابقه است که شامل برگزاری 
»توانمندی سمن های کشور در فضای مجازی 
و سواد رســانه ای«، میزبانی خبرگزاری برنا از 
نمایندگی هــای این خبرگزاری در  سراســر 
کشــور و میزبانی معاونت هــای امور جوانان 

کشور است.

وی با بیــان اینکه همزمان نشســت معاونین 
جوانان سراســر کشــور نیز برگزار می شــود 
تصریح کرد:این نشست با حضور معاون وزیر 
در حوزه جوانان از تاریخ ۲۸ لغایت ۳0 خرداد 

در هتل امیران صورت میپذیرد .
 روزبه گفت: مجموعه جوانان باید این فرصت 
را مغتنم دانســته و بهره گیــری الزم در حوزه 
دریافت امتیازات ویژه طرح های ملی به بهترین 

شکل عملیاتی کند.
این مقام مسئول در پایان مباحث پیش بینی شده 
برای طرح در این نشســت را شامل مشارکت 
های اجتماعی جوانان،طرح های ملی و فراگیر 
،برنامه ریزی و توسعه امور جوانان دانست که 
برای ایجاد  هماهنگی های بیشتر قرار است در 

آن نشست  به تبادل نظر گذاشته شود .

مدیر کل ورزش و جوانان استان:

 همدان در همه زمینه های 
ورزشی وجوانان باید حرف اول را بزند

در روزهای پایانی خردادماه 
کشــوری  رویداد  ســه 
»توانمنــدی ســمن های 
کشــور در فضای مجازی 
رســانه ای«،  ســواد  و 
برنا  خبرگــزاری  میزبانی 
ایــن  نمایندگی هــای  از 
سراســر  در   خبرگزاری 
میزبانــی  و  کشــور 
معاونت هــای امور جوانان 
کشور را در استان خواهیم 

داشت

گزارش ویژه
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منطقه ویژه اقتصادی فناوری راه اندازی 
می شود

 رئیس پارک فناوری پردیس گفت: پیگیر این موضوع هســتیم که 
ناحیه نوآوری را نزدیک به تهران و منطقه ویژه اقتصادی فناوری را در 
پارک پردیس  باحمایت دولت و مجلس ایجاد کنیم.به گزارش تسنیم ، 
مهدی صفاری نیا در نشست صمیمی رئیس مجلس شورای اسالمی با 
شرکت های دانش بنیان و مدیران پارک فناوری پردیس، اظهار کرد: این 
پارک چهار حرکت و جریان اصلی در کشور را بر عهده دارد؛ ایجاد مدل 
تجارت و دانشی در قالب فن بازار و ایجاد جریان استارت آپی از اقدامات 
پارک فناوری پردیس به شمار می رود.وی افزود: به صورت کلی ۲000 
شــرکت تحت پوشش پارک در شعبه های مختلف و در قالب تیم های 

استارت آپی و شرکت های دانش بنیان، مشغول فعالیت هستند. 

جاسوسی هوش مصنوعی در لینکدین از 
آمریکایی ها

 چند نمایه کاربری طراحی شده با هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی 
لینکدین به عنوان ابزاری برای جاسوسی از سیاستمداران و متخصصان 
مشــهور آمریکایی به کار گرفته شد.به گزارش مهر ، یکی از این نمایه 
های هوشــمند مربوط به فردی خیالی به نام کتی جونز بوده است. این 
فرد وجود خارجی ندارد و در واقع یک ربات هوش مصنوعی است که 
تالش می کرد با سیاستمداران آمریکایی فعال در لینکدین رابطه دوستی 
برقــرار کرده و از آنها اطالعاتی به دســت آورد.اگر چه عکس وی در 
لینکدین در نگاه اول واقعی به نظر می رســید، اما با دقت در ظاهر این 
عکس اشکاالتی در آن مانند گوشواره های تار در مقایسه با بقیه اجزای 

عکس و نیز چشم های غیرطبیعی قابل تشخیص بود.

شرکت های فناوری را تجزیه نکنید
 ســاندار پیچای مدیر ارشد اجرایی گوگل در یک مصاحبه خبری 
اعالم کرد شــرکت های فناوری نباید تجزیه شوند زیرا بزرگ بودن 
آنها ســبب می شود بدون نگرانی از سودآوری در فناوری های آینده 

سرمایه گذاری کنند.
به گزارش مهر ، »ســاندار پیچای« مدیر ارشــد اجرایی گوگل معتقد 
است این شرکت نباید تجزیه شود. این درحالی است که قانونگذاران 
دولت فدرال و نمایندگان کنگره تحقیقات گسترده ای در شرکت های 

بزرگ فناوری را آغاز کرده اند.
درهمین راســتا پیچای در مصاحبه با شبکه خبری »سی ان ان« گفت: 
بزرگ بودن شــرکت گــوگل اجازه می دهد تا بــدون نگرانی درباره 

سودآوری کوتاه مدت در فناوری های آینده سرمایه گذاری کند.

عوارض »ام اس« با سلول های بنیادی 
بهبود یافت

 محققان به نتیجه رسیدند که عوارض ام اس با سلول های بنیادی 
مزانشیمی بهبود می یابند.

به گزارش ایســنا ، مالتیپل اسکلروزیس یا همان ام. اس، یک بیماری 
التهابی در دســتگاه عصبی مرکزی است که با اثر فرسایشی منجر به 

ناتوانی های غیرقابل بازگشت می شود. 
پیش از این نشــان داده شده بود که سلول های بنیادی مزانشیمی با اثر 
ضدالتهابــی خود موجب کاهش عــوارض ام. اس در حیوانات مدل 
آزمایشگاهی شدند، اما کارآزمایی بالینی فاز ۲ که اثر این درمان را در 
شمار قابل توجهی از انسان های مبتال بررسی می کند تاکنون صورت 

نگرفته بود.

بیشترین تعداد کاربر اینترنت 
در چین و هند

 موسســه باند کپیتال گزارش ســاالنه خود در مورد آمار استفاده 
از اینترنت را منتشــر کرده که بر طبق آن هند و چین بیشترین تعداد 
کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده اند و ایران رتبه ۱۲ را دارد.
به گزارش نکست وب، بعد از این دو کشور آمریکا، اندونزی، برزیل، 
ژاپن، روسیه، مکزیک، آلمان، فیلیپین، انگلیس، ایران، نیجریه، فرانسه 
و ترکیه بیشترین تعداد کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده اند. 
لذا ایران هم اکنون دوازدهمین کشــور در فهرست برترین کشورها از 

نظر تعداد کاربران اینترنت است.
در حال حاضر میزان جمعیت آنالین جهان از مرز ۵0 درصد گذشته 

و به ۳.۸ میلیارد نفر رسیده است. 

حفظ نظم در اجرای کنسرت 
با مجریان است

کار را به کاردان دهید

 برگزاری کنسرت های اخیر که توسط خوانندگان 
مطرح موسیقی پاپ در همدان رقم خورد بار دیگر 
باعث شــد کارشناســان حوزه فرهنگ از نگاه های 
متعدد به چگونگی اجرای این رویدادهای فرهنگی 
بپردازند. برگزاری کنســرت در همدان اتفاقی است 
که از چند جنبه قابلیت بررسی را به خود اختصاص 
می دهد در درجه اول پروســه دریافت مجوز است 
و مرحلــه بعــد چگونگی فروش بلیــت و نظم و 
نظام حاکم بر ســالن های اجــرا، تجربیات حضور 
در کنســرت های متعــدد در یکســال اخیر حاال از 
شهروندان کارشناســان ویژه ای ساخته است در هر 
کنسرتی شاهد آن هســتیم که مخاطبان و حاضران 
کیفیت برگزاری کنسرت را با دیگری مقایسه می کند. 
از آنجا که برگزارکنندگان و اسپانسرهای کنسرت ها 
در همدان متفاوت هستند به وضوح سطح برگزاری 
آنها محسوس و مشهود است در برخی از کنسرت ها 
ماننــد اجراهای محســن ابراهیــم زاده، بهنام بانی 
و شــهاب مظفری که مخاطبان بســیاری را به خود 
اختصاص می دهند با توجه به سانس های متعدد نظم 
حاکم بر اجرا و نبود بی نظمی کامال مشــخص بود 
از بدو ورود در برخی کنســرت ها که خاطره خوش 
اجراهای آنهــا در ذهن مخاطب تــا مدت ها باقی 
می ماند می توان فهمید که این کنسرت توسط کدام 

گروه مدیریت و اجرا خواهد شد. 
هنوز چنــد صباحی از اجرای حجت اشــرف زاده 
و ســینا ســرلک در همدان نمی گــذرد گر چه این 
خوانندگان مورد اقبال بسیار مخاطبان بودند اما نبود 
تنظیمات الزم و وجود مشکالت متعدد صدابرداری 
در هر دو کنسرت موجب شد هم خوانندگان و هم 
حاضران در کنسرت علی رغم هزینه  گزافی که کرده 

بودند لذت الزم را از شنیدن صداها نبرند.
چنین خطاهایی قابل چشم پوشی نیست چرا که نه 
هزینه افرادی که بلیت خریده اند عودت می شود و 
نه امکان تکرار حضور خوانندگان نامی در ســالن 
و بین آن مردم نیســت به قولی می توان گفت هر 
کنســرت و هر اجرا اتفاقی است که یکبار می افتد 
پس در نحوه اجــرا و هماهنگی های آن قصور و 
کوتاهی برای مخاطبان قابل چشم پوشــی نخواهد 

بود.
این موارد عنوان شد تا حساسیت انتخاب اسپانسرها 
و برگزار کنندگان بار دیگر مرور شود مردم قاضیان 
کاربلدی هســتند الزم نیســت بــرای آنها چند و 
چون کار توضیح داده شــود خودشــان به محض 
حضور در هر مــکان و مواجهه با هر رویدادی به 
درســتی کم و کیف آن رویداد را بررسی و تحلیل 
می کنند چه خوب اســت برای آنکه بتوانیم جامعه 
مخاطب بیشــتری را به سمت اجراهای مردم پسند 
و کنسرت هایی که مورد اقبال اقشار مختلف جامعه 
جوان و نوجوان هســتند ســوق دهیم در انتخاب 
مجریان و حامیان کاربلــد و با تجربه و البته بومی 
حساسیت بیشتری اتخاذ شــود این روزها حال و 
هوای شــهر با موســیقی گره خورده است و مردم 
همــدان بار دیگر از خبر برگزاری کنســرت ها به 
وجد می آیند و در شهری که خبری از آمفی تئاتر و 
ســالن های اجرای برنامه های طنز کمتر وجود دارد 
حاال کنسرت جای خالی یک تفریح فرهنگی را به 
خوبی پر می کند امید آنکه برنامه ریزان با حساسیت 
و قاطعیت بیشتر در انتخاب عوامل برگزار کننده پا 

به میدان گذارند.

خط فقر 5 میلیونی و دماغ آقای عیالوار
 سکانس اول: در خانه حوالی ظهر

آقای عیالوار صورت را صفا داده و چند بالش زیر دست خود گذاشته 
و دارد تلویزیون نگاه می کند:

مجری مرد: چه زیباست شکوه پر طراوت پگاه الوند....
مجری زن: ...در صبحگاهی که شــبنم را بر گلبرگ نگاهت به تماشــا 

بنشینم...
مجری مرد: بیایید در این هوای خوب به آفتاب ســالم صدباره کنیم و 

از زندگی لذت ببریم و سالمت بمانیم چرا که گفته اند ...
مجری زن: ... عقل سالم در بدن سالم است ...

مجری مرد: اونجا که میگن باغ جنانه....
مجری زن: ....همدانه همدانه همدانه ...

مجری مرد:  سالم به تو همشــهری عزیز، سالم به کارگران، سالم به 
کارمندان، سالم به کشاورزان، سالم به بازنشستگان، سالم ...

صدای چرخاندن کلید می آید و بالفاصله فریادی گوشخراش در کانون 
گرم خانواده طنین انداز می شود: خجالت بکش مرد باز که زود اومدی؟ 
مگه قرار نبود چهار تا مسافر بیشتر بزنی؟ بیکار نشستی تلویزیون نگاه 
می کنی؟ تو خسته نمیشــی تو این خراب شده ۶0 متری؟ زخم بستر 
نگیری؟ پای مرغ خریدم کیلویی ۱۴ هزار تومان برای بچه ها ســوپ 

درست کنم، نمی خوای یه فکری کنی؟ .....
سکانس دوم: شب و همچنان در کانون گرم خانواده

آقای عیالوار پای تلویزیون است و مناظره چند مسئول را تماشا می کند 
و زیر بغل خود را می خاراند.

مســئول اول در تلویزیون: من وقتی مســئول بودم حقوق ها را هشت 
برابر کردم، البته در این زمینه قدردان آقای استاندار، فرماندار، شهردار، 
بخشــدار و دهیار محترم هســتیم که واقعا کمک کردند تا بتوانیم این 
خدمات ارزنده را به مردم ارائه کنیم که متاســفانه مســئول های بعدی 
َگند زدند به خدمات من و نگذاشــتند مردم از رایحه خوش ما بیشتر 

بهره مند شوند.
مســئول دوم در تلویزیون: شما بر چه اســاس می گویید حقوق ها را 
هشــت برابر کردید؟ قدر مطلق می گیرید یا به توان می رسانید؟ عزیز 
من بر طبق بند »الف« ماده ســیصد و بیســت و هفت بخشنامه داخلی 
ابالغ شــده در ســال ۴۲ مصوبه افزایش باید ۱0 درصد یک پنجاهم 
بودجه پس از کســر مالیات ارزش افزوده و تجمیع کسورات می بوده 

که یک چهاردهم افزایش ساالنه آن را از در پشتی بردیم مجلس ...
آقای عیالوار می خواهــد کانال را عوض کند که خانومش کنترل را از 
جلوی دســت آقا بر می دارد و می گوید: بذار ببینیم چی میگن حرفای 

مهمی می زنن...
عیالوار مقابل آینه مشغول کوتاه کردن موهای داخل بینی خود می شود.
صدای همان مســئول در تلویزیون: ببینید به هر حال حقوق بین چهار 
تا پنج میلیون تومان در ردیف اقشار کم در آمد محسوب می شود و ما 

بنا داریم طی هشتاد سال به صورت نردبانی این فاصله را ...
زن عیالوار دیگر مجال نمی دهد و فریادش بلند می شــود: خاک بر سر 
ما مرد ما نیمچه مرده، نه عرضه داشــت جایی استخدام بشه نه عرضه 
داشت وقتی اخراج شد دوباره بره تو یه کارخونه دیگه، عیِن کش تنبان 
صد تا کار عوض کرد و حاال با دنده صد تا یه غاز عوض کردن از خط 
فقر پنج میلیونی هم صد پله عقب تریم، ای خدا چقدر من ســیاه بختم، 
ای خــدا منو بکش راحت کن، گریه کنان پس گردنی به یکی از بچه ها 

که سد راه شده می زند و به داخل اتاق می رود.
مرد مقابل آینه همچنان نوک دماغ خود را باال نگاه داشــته و به دقت 

جداره داخلی بینی خود را پاکسازی و زیباسازی می کند.
سکانس سوم: حوالی نیمه شب داخل تاکسی آقای عیالوار

آقای عیالوار رو به مســافر ریش پروفســوری: میگم بزرگوار شما که 
از قانون ســر در میارین ما یه رفیقی داریم زنش میخواد طالق بگیره 
به نظر شــما اگه یه بالیی ســر زنه بیاره و دیه اش رو بده به صرفه تر 
از مهریه نیســت؟ راه داره یه جوری از اتهام قتل تبرئه بشه؟ میشه یه 

پرستویی چیزی ببنده به ناف زنه؟
مرد ریش پروفســوری: عزیز من، ببخشــید بنده بــا صراحت میگم، 
جســارت نباشــه، لطفا به آن دوست جنیســت زده خود بگویید پیش 
روانپزشک برود دوســت شما یک فرد زن ستیز و بیمار است بنده هم 
به هیچ وجــه راهکاری در این زمینه نمی دهــم بلکه اگر وکالت این 
قاتل روانی را به من بســپارند خودم او را به سمت چوبه دار مشایعت 

می کنم.
 سکانس آخر و داستان خالص

آقای عیالوار پشــت ترافیک گــردن خود را از پنجــره بیرون برده و 
در حالی که ســطح درونی دماغ را بیرونی کرده در آینه بغل ماشــین 
مشــغول کوتاه کردن موی داخل بینی خود می شود و وقتی انزجار و 
»ایش« گفتن خانوم داخل ماشین بغلی را می بیند چیزی را گرد کرده تا 

فاصله ای نزدیک پنجره ماشین بغلی پرتاب می کند.
نتیجه اخالقی: شهر ما خانه ماست.

* طنزپرداز: شعبون بامخ

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

هیچ سفره ای بابرکت تر از سفره ای نیست که یتیمی بر سر آن نشسته باشد.        
الفردوس : ج 4 ص 46 ح 6144

■ دوبیتي:
بدریای غمت دل غوطه ور بی                                                          مرا داغ فراقت بر جگر بی
ز مژگان خدنگت خورده ام تیر                                         که هر دم سوج دل زان بیشتر بی
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مریم مقدم  «

 پیشــنهاد برگزاری رویداد جهانی »گردشگری 
روستایی ۲0۲0« توسط مسئول کمیته اطالع رسانی 
همدان ۲0۱۸ در نشست رسانه ای با زوراب رئیس 
سازمان جهانی گردشگری ارائه شد . در این نشست 
مطرح شــد که همدان بتواند به عنــوان میزبان این 

رویداد انتخاب شود اما حاال 
میراث فرهنگــی،  معــاون گردشــگری ســازمان 
صنایع دســتی و گردشــگری از میزبانی استان های 
کرمانشــاه و کردســتان در اجالس جهانی رویداد 
گردشگری روستایی سال ۲0۲0 خبر داده است . ولی 
تیموری با یادآوری اینکه بر اســاس توافق سازمان 
میراث فرهنگی با ســازمان جهانی گردشگری مقرر 
شده به طور مشــترک اجالس جهانی طبیعت گردی 
روســتایی در ســال ۲0۲0 در ایران انجام شــود، 
خاطرنشــان کرد: »در حال تدوین ســند توسعه ای 
گردشگری روســتایی با همکاری دفتر فنی سازمان 
جهانی گردشــگری هستیم.« به گفته وی، با تصمیم 
رئیس سازمان میراث فرهنگی و پس از بررسی های 
مکرر از بین ۱۶ اســتان که درخواست میزبانی این 
اجالس را داده بودند، کرمانشاه و کردستان به عنوان 

میزبانی این اجالس انتخاب شدند.

شــواهد موجود بیانگر آن اســت که بســیاری از 
تصمیم گیری ها و برنامه های به ثمر رسیده در همدان 
همزمان با اجالس جهانی گردشگری آبان ماه عقیم 
مانده است، آن زمان پیشنهاداتی مبنی بر اینکه همدان 
شهر گردشگر شــود، رویداد گردشگری روستایی 
۲0۲0 در همدان برگزار شود، دفتر منطقه ای سازمان 
جهانی گردشگری در همدان ایجاد شود و دبیرخانه 
رویــداد همدان ۲0۱۸ به صــورت ثابت و فعال در 

همدان ایجاد شود مطرح شد.
این موارد در جلســات رســمی بــا حضور رئیس 
ســازمان جهانی گردشگری و معاون رئیس جمهور 
و مقام ارشد اســتان مطرح و مورد بررسی و تأیید 
قــرار گرفت. اما پس از اتمام اجالس گویا آب ها از 
آسیاب افتاد و متولیان برگزاری و تصمیم گیران این 
حوزه راه خود را کشیدند و رفتند آنچه برای دیگران 
باقی ماند خالقیت پیشنهادات ارائه شده بود. هر یک 
از استان ها از راه رسیدند و یکی از پیشنهادات به نفع 
خود و برای خود در عرصه بین المللی و ملی مطرح 
کردند و ســر همدان بی کاله مانــد برای این موارد 
اکنون شــواهدی موجود است. نکته اول اینکه گویا 
استان کرمانشاه متقاضی برگزاری رویداد روستایی 
گردشــگری ۲0۲0 خواهد بود رویدادی که سنگ 

بنا و پیشــنهاد آن در نشست همدان ۲0۱۸ با رئیس 
سازمان جهانی گردشگری گذاشــته شد حاال با پا 
پیش گذاشتن استان کرمانشاه برای میزبانی از رویداد 
گردشــگری ۲0۲0 متولیــان و برنامه ریزان همدان 
چاره ای ندارند جز آنکه خود را در ردیف استان های 
غرب کشور برای سهیم شدن در برگزاری این رویداد 
جا دهند از سوی دیگر هم از اصفهان خبر می رسد 
که به بهانه برگزاری مهمترین رویداد نمایشــگاهی 
گردشــگری در اواخر خردادماه آنها تصمیم گرفتند 
تا نمایندگانی از ســازمان جهانی گردشگری را به 
استانشان دعوت کنند تا شاید بتوانند پیشنهاد ایجاد 
دفتر نمایندگی سازمان UNWTO را در این استان 

مطرح، پیگیری و اجرا کنند.
در زمینه شهر گردشگر نیز فعاًل همه پیشنهادات در 
قالب همان ایده های مطرح باقی مانده است و خبری 
از پیگیــری و اختصاص این عنوان به همدان نه در 

عرصه ملی و نه در عرصه بین المللی نیست.
سال ۲0۱۸ برای گردشگری همدان سکوی پرتابی 
بود که با اوج نگرفتن در آن بیم آن می رود که شاهد 
یک ســقوط آزاد سوال برانگیز باشــیم آن روز که 
قرعه به نام همدان افتاد و هم نمایندگان کشورهای 
آســیایی به بهانــه کنفرانس بین المللــی همدان و 

نمایندگان کشورهای اروپایی به بهانه اجالس جهانی 
گردشــگری راهی همدان شدند و نام این استان در 
عرصه بین المللی بین شهرهای گردشگرپذیر مطرح 
و مورد توجه قــرار گرفت هرگز تصور نمی کردیم 
کمتر از یک ســال پــس از این میزبانی ها شــاهد 
سنگینی سکوتی بر حوزه پیگیری مصوبات رویداد 

۲0۱۸ باشیم. 
ایــن روزها کــه فعــاالن و تصمیم گیران ارشــد 
گردشــگری اســتان اصفهان که هیچ کم و کاستی 
در جذب گردشــگر ندارنــد در تکاپوی برگزاری 
نمایشــگاه گردشــگری هســتند هرگز در مخیل 
برنامه ریزان گردشــگری همدان نمی گنجد که یک 
نمایشــگاه در این قد و اندازه تــا چه حد می تواند 
عرصه فعالیت گردشــگری همــدان را پر جنب و 

جوش و با خروجی حائز اهمیت رقم زند.
امروز که کرمانشــاهی ها به دنبــال هماهنگی های 
برگزاری رویداد گردشگری ۲0۲0 در استان شان و  
اصفهانی هــا در تکاپوی برگزاری رویداد بین المللی 
نمایشــگاهی در حــوزه گردشــگری هســتند در 
همدان اثــری از پیگری مصوبات بین المللی همدان 
۲0۱۸ نیســت و هیچ بعید نیســت دفتر نمایندگی 

UNWTO سر از این استان درآورد.

پیشنهاد کمیته اطالع رسانی همدان 2018 نصیب کردها شد 

کرمانشاه 2020 را بُرد

 در حالی که بیش از ۴ ماه از اســتعفای مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی استان می گذرد هنوز این 
اداره کل با سرپرســت اداره می شــود؛ اتفاقی که به 
بالتکلیفی هنر و فرهنگ استان انجامیده و خوشایند 

هنرمندان همدانی نیست.
به گزارش تسنیم ، در بهمن ماه سال گذشته بود که 
علیرضا درویش نژاد مدیــرکل غیربومی فرهنگ و 
ارشاد اســالمی همدان پس از ۷ ماه حضور در این 
اداره کل به دالیل مختلفی از مسئولیت  خود استعفا 
داد.با قبول این استعفا، ســید عباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی علی مرادی نور، 
معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان همدان را به عنوان سرپرســت این اداره کل 
معرفی کرد.از زمان انتخاب سرپرست برای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان ۴ ماه می گذرد 
و در حالی که در این مدت رســانه ها از  گزینه های 
متعددی به عنوان جانشــین درویش نــژاد نام بردند 
هنوز این اداره کل با سرپرست اداره می شود؛ اتفاقی 
که مورد تأیید کارشناســان، فعاالن عرصه فرهنگ و 
هنرمندان همدانی نیست و معتقدند ادامه این روند به 

عرصه فرهنگ و هنر استان آسیب می زند.
 بــا مدیرکل یا بدون مدیــرکل از تئاتر 

حمایت نمی شود
یکــی از کارگردانان مطرح تئاتر اســتان با بیان این 
که بر اســاس آمار انجمن هنر نمایشی کشور، استان 

همدان از معدود اســتان هایی اســت که تئاتر در آن 
سِرپا و فعال است اظهار داشت: متأسفانه حمایتی از 
هنرمندان همدان در این عرصه صورت نمی گیرد و 

به مشکالت آنها رسیدگی نمی شود.
کیانوش بهروزپور افزود: با وجود این مشــکالت 
فعــاالن عرصه نمایش اســتان ســاالنه نزدیک به 
۱00 عنوان تئاتــر تولید می کنند که ۴0 درصد آنها 
از کیفیت مناســبی برخوردارند. وی با اشاره به این 
که در ایامی که اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
همدان صاحب مدیرکل بــود هم از تئأتر حمایت 
نمی شد گفت: مســئوالن فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همدان حمایت خوبی از جشنواره تئاتر می کردند، 
اما همه تئاتر استان به جشنواره خالصه نمی شود و 
مهم تولیــدات هنرمندان همدانی و تعداد اجراهای 
عمومی اســت.بهروزپور تاکید کــرد: کارگردانان و 
بازیگران تئاتر در استان با مشکالت زیادی از جمله 
مشکالت مالی روبرو هستند، اما مسئوالن توجهی به 
این مشــکالت ندارند. وی با اشاره به این که برخی 
ژانرها از جمله کار کودک و طنز تا حدی در گیشــه 
هزینه ها را تأمین می کند تصریــح کرد: برای تولید 
یک کار با کیفیت که مخاطبان خاص دارد کارگردان 

همدانی مجبور است از جیب خود هزینه کند.
ایــن هنرمند تئاتر بــا تاکید بر این که مســئوالن 
فرهنگ و هنر اســتان از تولیــدات تئاتر به خوبی 
حمایــت نمی کنند با ضروری خوانــدن انتخاب 

یک مدیر توانمند برای اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی همدان عنوان کرد: مدیرکلی که منتصب 
می شود باید آشنا به مقوله فرهنگ و هنر و از این 
جنس باشــد تا فعاالن ایــن عرصه را درک کند و 
از سوی دیگر حمایتش از فعالیت های فرهنگی و 
هنری را نــه از روی وظیفه بلکه به خاطر دغدغه 
و عالقه اش در دســتور کار قــرار دهد.بهروز پور 
افــزود: همچنین این فرد باید تعادل را در حمایت 
از کار هنــری و کار فرهنگی حفظ کند و اینگونه 
نباشد که به یک عرصه توجه بیشتری داشته باشد 

و عرصه دیگر را رها کند.
 نداشتن مدیرکل به بالتکلیفی فرهنگ و 

هنر استان می انجامد
یکی از فعاالن عرصه موســیقی استان همدان با بیان 
این که وضعیت موســیقی همدان رو به بهبود است 
و نســبت به گذشته موسیقی در همدان حال بهتری 
دارد اظهار داشت: تغییرات صورت گرفته در انجمن 
موسیقی که به فعال شدن شعب انجمن موسیقی در 
استان ها از جمله اســتان همدان منجر شد به بهبود 

موسیقی همدان کمک شایانی کرد.
محمدرضا اسدی افزود: با فعال شدن انجمن موسیقی 
همدان تصمیمات مهم در عرصه موسیقی استان تنها 
به اداره فرهنگ و ارشــاد ختم نمی شــود و نماینده 
انجمن نیز در تصمیم گیری ها دخیل است. وی عنوان 
کرد: همین مســئله باعث شده تا تصمیم گیری ها در 

این حوزه با واقعیت تطبیق داشته باشد.
اسدی با اشاره به این که اگر روند مشارکت انجمن 
موســیقی در تصمیم گیری های اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان ادامه داشته باشد به نفع موسیقی 
همدان است گفت: نداشتن مدیرکل در این شرایط به 

ضرر فرهنگ و هنر استان است.
وی با تاکید بر تســریع انتخاب مدیرکل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی استان از ســوی متولیان امر تصریح 
کرد: ادامه کار با سرپرست باعث می شود.در تصمیم 
گیری ها قاطعیت نباشــد. سرپرست تکلیف خود را 
نمی داند و معاونت ها و کارمندان هم منتظر هســتند 
که مدیرکل تعیین شــود تا تصمیماتشان در راستای 
سیاست های وی باشد. با این شرایط همه بالتکلیف 
هســتند و عماًل کارهای فرهنگی و هنری در تعلیق 
به ســر می برد.اسدی داشتن شــهامت در اجرای 
قانون را مهمترین مشــخصه یک مدیرکل دانست 
و گفت: مدیر کلی برای فرهنگ و ارشــاد همدان 
باید انتخاب شــود که تحت فشار برخی افراد به 
قانون تبصره اضافه نکند و خودسانســوری انجام 
ندهد.وی با اشــاره به این که مدیرکل برای حفظ 
جایگاه خود نباید تن به برخی خواسته هایی فراتر 
از قانون بدهد عنــوان کرد: وی همچنین نباید در 
آستانه بازنشســتگی باشــد تا قدرت ریسک در 
تصمیم گیری هایش پایین بیایــد و صرفًا به دنبال 

حفظ جایگاه خود تا موعد بازنشستگی باشد.

فرهنگ و هنر در استان همدان بالتکلیف است

تأکید هنرمندان  بر تسریع در انتخاب مدیرکل ارشاد  


