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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.
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هرروز 

استان همدان

مدیر پروژه طرح جامع
در گفت و گو با همدان پیام:

هیچ کس 
نظرش را 

به من 
تحمیل نکرد

■ به کارفرما هم اعالم کرده ام که ديگر 
مدير پروژه نيستم، خواسته من تأييد شده 
ولي تاکنون جايگزيني معرفي نشده است

در جلسه ای با حضور محیط زیستی ها و شورای شهرهمدان صورت گرفت

جدال بر سر
تعطیلی مدرسه طبیعت
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انا هلل و انا الیه راجعون 

خانواده های ظهيرنيا، تشکری، وقار 
خوانساری و بختياريان

خاندان محترم

 پورحسینی و کاظمی 
بدينوسيله از صميم قلب مصيبت وارده را 
به شما عزيزان تسليت عرض می نماييم 

و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 
رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جميل 

مسالت داريم. ویژه نخستین جشنواره 
ایده برتر شهری ضمیمه روزنامه امروز
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ضعف اطالع رسانی ياد

استانداری و بی اعتمادی 
به خبرنگاران

 چندی است صدای رسانه در استان کوتاه 
شده و کمتر مدیر و مسئولی به این رکن حتی 

توجه می کند...
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شرح وظایف دستگاه ها و سرا
مدیران در زمان نبود بودجه

 استانداری: شرکت در هرگونــه برنامه، اعم 
از افزودن یک دستگاه به کارگاه یا رنگ آمیزی 
دیوار خط تولید بخــش خصوصی، به منظور 

کاستن از بار مالی و هزینه ناهار کارکنان.

8

رکود بر سر لوازم خانگی سایه انداخته است

بازارگرمی لوازم خانگی در نمایشگاه

رسانه؛ دستور جلسه کمیسیون فرهنگ شورا
■ مديرعامل خانه مطبوعات: نگاه تجاری به دکه های مطبوعاتی نشود

■ عضو شورا: تنها 9 درصد همدانی ها عوارض می دهند
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بی توجهی به اهداف سازمانی در استان!
 1- هر ســازمانی در نظام اداری بنا بــر اهداف و ماموریت هایی 
تشــکیل شــده و وظیفه دارد این اهداف و ماموریت ها را دنبال و به 

نتیجه برساند.
عملکرد هر سازمان با توجه به میزان موفقیت آن در دستیابی به اهداف 
و انجام ماموریت ها ارزیابی و بر اســاس آن، تحوالت الزم شــکل 

می گیرد.
۲- تشــکیل سازمان ها بنا به نیاز می تواند دائمی یا برای مدت معین 
باشــد و پس از دستیابی به نتایج مورد نظر ســازمان به حیات خود 

خاتمه دهد. 
البته در ایران، سازمانی برای فعالیت در مدت معین، بسیار نادر است و 
اکثر سازمان هایی که شکل گرفته اند همچنان باز هم در نبود ضرورت 

و نیاز، فعال هستند و عده ای را با خود سرگرم کرده اند.
۳- ســازمان ها به اندازه ای در مدیریت دنیای امروز و سیستم های 
اداره یک مجموعه اهمیت یافته اند که مورد توجه مجامع علمی قرار 
گرفته و مبحث سازمان ها از مباحث مهم برخی رشته های دانشگاهی 

شده است.
در این مبحث چگونگی فعالیت پویا و با نشــاط سازمان ها، سازمان 
های موازی و رقابت با دیگر ســازمان ها مطرح شده و آموزش داده 

می شود.
4- سازمان های درون ســازمانی معضل دیگر سازمان ها هستند که 
در حرکــت هدفمند آن ها اخالل ایجاد کــرده و دلیل ناکامی آن ها 

می شوند.
در علم ســازمان ها، چگونگی مقابله با این موضوع آموزش داده می 
شود اما در ایران گویا رسم بر این است که از علم سازمان ها استفاده 
نشــود و به همین دلیل در بیشــتر مواقع سازمان های درون سازمانی 

موفق تر عمل می کنند.
5- مدتها است در ایران سخن از ضرورت کوچک سازی دولت مطرح 
اســت اما عکس این اتفاق رخ می دهد و سازمان ها یا کارکرد خود 
را از دست می دهند و یا ضرورت فعالیت آن ها دیگر مطرح نیست.

در این شرایط ممکن اســت نهادهای تصمیم گیر بتوانند تغییراتی در 
تشکیالت داشته باشند اما کوچک سازی رخ نمی دهد و سازمان سازی 

منفی همچنان تداوم خواهد داشت.
۶- در مدیریت سازمانی شــوراهایی برای هم افزایی و تصمیم گیری 
های کالن سازمانی هم پیش بینی شده که با اسامی شوراهای هماهنگی 

یا شوراهای تخصصی فعالیت دارند.
این شوراها نیز هر چند تصمیم گیری شورایی و استفاده از خرد جمعی 
را مد نظر دارند اما در عمل چندان جمع محور نبوده و از خرد جمعی 

کمتر بهره برده اند.
۷- با این اوصاف نگاهی به عملکرد ســازمان های دولتی در استان به 
مفهوم کلی حکایت از گرفتاری آن ها در مسائل ریز و کوچک سازمان 
هــا دارد و این گرفتاری نه تنها در عملکرد آن ها انحراف ایجاد کرده 
بلکه آن ها را به روزمرگی کشــانده و قادر نیستند مشکالت و مسائل 
کوچکی که حل آن در راســتای اهداف و ماموریت های آن هاست را 
حل و فصل کنند و در نتیجه همه در استان، سراغ مدیریت ارشد استان 

را برای حل مشکالت ریز و درشت خود می گیرند.
نمونه آخر این به هم ریختگی ســازمانی در اســتان مربوط به عمارت 
نورمحال است که مدتها است افکار عمومی را درگیر خود کرده است.

آیا واقعا این موضوع قابل حل از طریق عمل به وظایف ســازمانی در 
استان نیست؟

 اگر چنین است بهتر است سازمان های مرتبط منحل شوند تا حداقل 
از دور ریز بیت المال به واسطه فعالیت بی نتیجه آن ها پیشگیری شود. 
هر چند تجربه نشــان داده این کار بسیار سخت تر از اجبار به عمل به 

وظایف سازمانی از سوی مدیران ارشد است.

1- پرداخت وام خرید دوچرخه به شــهروندان در حال نهایی شدن 
اســت. گویا این تسهیالت با حمایت شهرداری ها توسط بانک شهر 
پرداخت خواهد شــد. گفتنی اســت عمده ســهام داران بانک شهر 

شهرداری های کالن شهرها هستند.
۲- آیین نامه اجرایی شورای اطالع رسانی استان دچار تغییرات اساسی 
شده است. گویا این تغییرات توسط شورای اطالع رسانی دولت لحاظ 
شده است. گفتنی است توجه دولت به ضعف اطالع رسانی در این ماه 
ها افزایش یافته و اقداماتی چون  افزایش بودجه اطالع رسانی دستگاه 

های دولتی را در پی داشته است.
۳- دیدار کاری اســتانداران اســتان های همدان، کرمانشاه و لرستان 
پیشــنهاد شده است. گویا این پیشنهاد توسط مجمع مشورتی جوانان 
استانداری لرستان ارائه شده است. گفتنی است هدف از این پیشنهاد 
دستیابی به تفاهم مشترک و هم افزایی در توجه به پروژه های سه استان 

مانند 4 بانده کردن راه های مشترک است.
4- ۳0 درصــد مطالب فضای مجازی مربوط به بحث های مشــاوره 
و روانشناسی اســت. رئیس نظام روانشناسی کشور این مطلب را در 
همدان اعالم کرده و گفته تخلفات زیادی در این باره انجام می شــود. 
زیرا برخی افراد که خود را به دروغ روان شــناس و مشــاور معرفی 
می کننــد تخصص الزم در این خصــوص را ندارند. وی گفته هیأتی 

در نظام روان شناسی مسئول رسیدگی به اینگونه تخلفات شده است.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا مطرح کرد
کشاورزی در همدان خواهان ندارد

 رئیس دانشگاه بوعلی سینا با بیان این که دانشگاه های نسل چهار 
به دنبال ایجاد مســئولیت اجتماعی هستند، گفت: آنچه دانشگاه ها به 
دنبال آن هســتند، ترویج علم است که نقش رسانه ها می تواند در این 

امر جدی باشد.
یعقوب محمدی فر درباره دانشــگاه D8 عنوان کرد: تأسیس دانشگاه 
بین المللی نیازمند وجود زیرســاخت های بین المللی است و در پایان 
اردیبهشــت ماه جلساتی با حضور مسئوالن بلندمرتبه کشوری برگزار 

شد و خوشبختانه اساسنامه رفع موانع دانشگاه به تصویب رسید.
وی با بیان این که متقاضی زیادی برای دانشگاه بوعلی وجود دارد که 
به محض برطرف شدن مشکالت دانشگاه D8 اقدام به جذب آن ها 
خواهیم کرد، افزود: هزینه تحصیل در این دانشــگاه برای دانشجویان 
کشورهای عضو D8 نیم بها خواهد بود و این دانشجویان می توانند از 

طریق وزارت امور خارجه برای ثبت نام اقدام کنند.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به تعیین تکلیف دانشکده شیمی، 
عنوان کرد: ســاختمان دانشــکده تقریبا آماده بهره برداری اســت اما 
تأسیسات و تجهیزات آزمایشگاهی این مجموعه به علت گرانی های 
اجناس همچنان ناقص است. تأسیسات دانشکده را به مناقصه گذاشته 

شده اما با شرایط موجود کسی شرکت نکرده است.
به گزارش ایســنا، محمدی فر با بیان این که هــم اکنون 1۲ هزار نفر 
دانشجو در دانشگاه بوعلی مشغول تحصیل هستند که ساالنه ۳ هزار 
نفر ورودی جدید به این مجموعه افزوده می شــود، تأکید کرد: 800 
نفر دانشــجوی دکترا، ۲۲00 نفر ارشــد و مابقی در مقطع کارشناسی 

مشغول به تحصیل هستند.
 رشته جدید نمی گیریم

وی با بیان این که در ســال گذشــته رشته ایرانشناســی به دانشگاه 
بوعلی سینا افزوده شد، ادامه داد: رشته جدید برای سالتحصیلی جدید 
نخواهیم داشــت اما برای رشــته های ارتباطات، حقــوق بین الملل، 
روانشناسی، جامعه شناسی، فلســفه، هنر و سرمایه گذاری مجوزهای 
الزم گرفته شده است.وی در پاســخ به سوالی مبنی بر نبود دانشجو 
در برخی از رشــته های خاص نیز بیان کرد: در برخی از رشــته های 
دانشگاه مانند کشــاورزی دیگر مخاطبی وجود ندارد که با رایزنی و 
نیازسنجی از وزارت جهاد کشاورزی به دنبال ایجاد رشته های جدید 
هستیم.رئیس دانشگاه بوعلی درباره دانشجویان خارجی، گفت: بیش 
از ۲00 دانشــجوی خارجی داریم که در دو گروه مشــغول تحصیل 
هستند. بخشی توسط بورسیه پذیرفته شده اند و بخشی شخصا شهریه 
می پردازند. محمدی فر با بیان اینکه به شدت مخالف تصمیم گیری های 
مجلس درباره روند کنکور هســتم، تصریح کرد: امروز دنیا به مهارت 
دانشجویان بیشتر از مدرک نیاز دارد از این رو مهارت آموزی باید در 

رأس همه آموزش ها قرار گیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه در جامعه ما تخصص و مهارت در مرحله دوم 
قرار گرفته که پایه این مشــکل در آموزش و پرورش است چراکه آن 

ها، دانش آموزان را بدون مهارت به جامعه تحویل می دهند.
آمار مقبولی از نخبگان نداریم

رئیس دانشــگاه بوعلی ســینا درباره نخبگان، گفــت: در همدان آمار 
مقبولی از نخبگان نداریم و بیشتر این نخبگان به مرکز کشور مهاجرت 

کرده اند.
معاون امور دانشجویی دانشگاه بوعلی ســینا، گفت: حداکثر ظرفیت 
خوابگاه های دانشــگاه 4100 نفر اســت که حــدود ۲500 نفر ویژه 

دختران و 1۶00 نفر ویژه پسران است.
اســدا... نقدی بــا بیان این که تأکیــد و اقبال خانواده ها به اســکان 
دانشــجویان در خوابگاه های دانشــگاه اســت و ما مجبور به تأمین 
امکانات خوابگاهی هستیم، ادامه داد: 18 بلوک خوابگاهی در همدان 

داریم که 10 بلوک دخترانه و 8 بلوک پسرانه است.
وی بــا بیان این که 1554 دانشــجو خوابگاه های ترم جدید را رزرو 
کردند، تأکید کرد: خیرین در شهر همدان در مقایسه با سایر استان ها 
کمتر به ســاخت خوابگاه ورود پیدا کرده اند و با وجود این که بیشتر 
دانشــجویان از قشر ضعیف و متوسط هستند، ضرورت ورود خیرین 

بیش از پیش احساس می شود.

بررسی وضعیت آب استخرهای همدان 
در دستور کار علوم پزشکی

 با توجه به افزایش اســتقبال از ورزش شــنا در فصل گرم ســال و مراجعه مردم به 
استخرها، معاونت بهداشتی علوم پزشکی همدان رصد وضعیت استخرهای همدان را در 

دستور کار قرار داده است.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفت وگو 
با ایرنا، بیان کرد: ۳۳ اســتخر در استان همدان فعال اســت که 18 مورد از این تعداد در 

شهر همدان قرار دارد.

لیدا رفعتی، اضافه کرد: با توجه به افزایش اســتفاده از اســتخرها پس از پایان ماه مبارک 
رمضان و در فصل تابســتان، بررسی وضعیت شــیمیایی و میکروبی آب استخرهای این 

استان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: وضعیت آب اســتخرها از منظر شاخص های آلودگی، سختی آب، میزان ُکلر 

موجود در آن و فیلترهای تصفیه آب بررسی می شود تا استاندارد بودن آن تأیید شود.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی همدان، ادامه داد: 
همچنین شرایط محیط استخر از نظر وضعیت بهسازی سقف و دیوارها، بوفه و بهداشت 

آن ها مورد رسیدگی قرار گرفتند.
رفعتی، بیان کرد: تاکنون استخری به علت رعایت نکردن اصول و نکات بهداشتی پلمب 

نشده است اما به مدیران این مجموعه ها برای اصالح برخی موارد مهلت داده شده و در 
صورت رفع نکردن ایرادها در مهلت مقرر، پلمب می شوند.

وی تاکید کرد: مســئوالن اســتخر نباید اجازه بدهند افراد بدون همراه داشتن کاله وارد 
استخر شوند همچنین افراد پیش از ورود و هنگام خروج از استخر باید دوش بگیرند و با 

لیف مواد شوینده بدن خود را تمیز کنند.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی همدان، بیان کرد: 
حوضچه واقع در ورودی اســتخر حاوی آب ســرد مملو از کلر است چرا که برخی از 
قارچ هــا مقاومت باالیی دارند و تنها هنگام قرار گرفتن در آب با کلر باال از بین می روند، 

بنابراین قرار دادن پا هنگام ورود به استخر در این حوضچه الزامی است.

 مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان 
یکی از مشکالت اساسی مطبوعات را مربوط 
به قشــر دکه دارن مطبوعاتی دانست و گفت: 
در ســازمان ساماندهی مشاغل چندین جلسه 
برگزار و قــراردادی برای ســاماندهی تمام 
دکه های مطبوعاتی تصویب شد که الزم االجرا 
اســت و درخواســت داریم نگاه فرهنگی به 

دکه های مطبوعاتی شود نه تجاری.
مهرداد حمزه در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
شورای اســالمی شــهر همدان با محوریت 
بررســی مشکالت مطبوعات اســتان، عنوان 
با توجه به دغدغه هایشــان  کرد: خبرنگاران 
گاه خبــر انتقــادی هم کار می کننــد اما این 
انتقادها دلیل بر داشتن مشکل شخصی با فرد 
و سازمان خاصی نیست بلکه در جهت انجام 
بهتر امور و براســاس وظیفه ذاتی و دلسوزی 

است.
به گــزارش ایســنا، وی بیان کــرد: یکی از 
مطالبات اصلی اصحاب رســانه ســاختمان 
رسانه است که رســولی، شهردار وقت قول 
واگذاری ســاختمانی را داده بود اما تاکنون 
محقق نشــد. هر چند در ایــن مدت چندین  
ســاختمان دیده شده اما مناســب نبودند و 
امیدواریــم این موضوع هر چه ســریع تر با 
پیگیری شورای شهر و شــهرداری به  نتیجه 

برسد.
به  غیرفعال  فرهنگسراهای  تبدیل   

فرهنگسرای رسانه
حمزه ادامه داد: شهرداری برای تحقق این امر 
در صورت نبود ســاختمان مناسب، می تواند 
یک فرهنگســرای غیرفعال را به رســانه ای 
واگذار کنــد که برای این امر فرهنگســرای 
"پــرواز" یــا فرهنگســرای"تاریخ و تمدن" 
پتانســیل تبدیل به فرهنگسرای رسانه را دارد 
یا حداقل می توان بخشــی از آن را در اختیار 

اصحاب رسانه قرار داد.
وی یکی از مشــکالت اساســی مطبوعات 
را مربــوط بــه قشــر دکــه دارن مطبوعاتی 
دانســت و عنوان کرد: در سازمان ساماندهی 
مشــاغل چندین جلســه برگزار و قراردادی 
برای ســاماندهی تمام دکه هــای مطبوعاتی 
تصویب شــد که الزم االجرا اســت اما این 
قــرارداد نواقصی دارد که پیشــنهادات مورد 
نیاز را اعالم کردیم و درخواســت داریم این 
پیشنهادات با نگاه فرهنگی و نه تجاری مورد 

تأیید قرار گیرد.
مدیرعامل خانه مطبوعات همدان اضافه کرد: 
یکی دیگر از مشکالت دکه داران عوارض و 
مالیات پرداخت نشده است و مبالغی بین 4/5 
تا 1۲ میلیون به شهرداری بدهکار هستند که 
تقاضا داریم این صنف شــامل بخشــودگی 

مالیاتی شود.
وی بــا بیــان اینکــه در بســیاری از مناطق 

مرفه نشــین همدان از جمله استادان، پردیس، 
میدان بعثــت و میدان بیمه دکــه مطبوعاتی 
فعالی وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: چندین 
ســال است از ســوی شورای شــهر مجوز 
افزایــش دکه هــای مطبوعاتی صادر نشــده 
بنابراین الزم اســت در جهت افزایش دکه ها 

مجوزهای جدیدی صادر شود.
حمزه توزیــع عادالنه آگهی هــای دولتی و 
پرداخت سهم مطالبات نشریات از شهرداری 
را از مطالبات اصلی رسانه  های استان دانست 
و ابراز امیدواری کرد: تدابیری اندیشیده شود 
تا به صــورت عادالنه ایــن آگهی ها در بین 
نشریات و خبرگزاری های استان تقسیم شود.
وی ادامــه داد: در زمینــه توزیع و اشــتراک 
نشــریات گله مندی های زیادی وجود دارد و 
درباره بحث رپرتاژها، نــوع توزیع آگهی ها 
مشــخص نیســت و صرفا به یکســری از 

رسانه های خاص داده می شود.
مدیرعامل خانه مطبوعات همدان ضمن اشــاره 
به برگزاری ویــژه برنامه روز خبرنگار در محل 
فرهنگسرای عین القضات همدانی، بیان کرد: یکی 
از درخواست های خانه مطبوعات برگزاری این 
برنامه در پیاد  راه بوعلی اســت تا مردم بیشتر با 

خبرنگاران و وظیفه آنان آشنا شوند.
وی اضافه کــرد: نصب المــان خبرنگار در 
یکی از میدان ها یا پارک های شــهر از دیگر 
مطالبات خبرنگاران اســت تا این حرکت به 
عنوان یادگاری از شورای پنجم برجای بماند.

حمــزه با بیان اینکه خبرنــگاران همدانی در 
انعــکاس اخبار در حوزه ملــی و بین المللی 
خــوش درخشــیدند، اظهــار کــرد: انتقاد 
خبرنگاران به درســتی صورت می گیرد و در 
حوزه رسانه در رویداد بین المللی رسانه های 
استان ثابت کردند که می توانند در حوزه ملی 

و بین المللی به خوبی کار کنند.
وی بیان کرد: رســانه های همدان همیشه در 
صحنه بودند و ثابت کردند می توانند بســیار 
خوب عمل کنند به طوری که حتی رســانه 
های اســتان یک ســروگردن باالتر از برخی 

استان های دیگر ظاهر می شوند.
 انتخاب ساختمان رسانه 

از پروژه های تملکی شهرداری
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهرداری همــدان، گفت: هرجا نقــد بر پایه 
کارشناســی باشد اتفاقات خوبی رقم خورده اما 
گاهی شاهد نقدهای غیرکارشناسانه ای بودیم و 
به همین علت نتیجه مورد انتظار رخ نداده است.

مرتضی حضــرت زاده با بیان این که رویکرد 
شــهرداری همدان تعامل با اصحاب رســانه 
است، اظهار کرد: به طور قطع هیچ شهری از 
داشتن یک شهرداری ثروتمند ضرر نمی کند 
اما امروز شــهرداری ها با مشکل کمبود منابع 
مواجه هســتند به همین علــت انتظار داریم 
رسانه ها در مســیر نقد درست گام بردارند و 
در راســتای تأمین منابع که پایه  آن مشارکت 

مردم است، بیشتر کار شود.
وی درباره تحویل ســاختمان رسانه، عنوان 
کــرد: بخش عمــده پروژه های شــهرداری، 
تملکی اســت به طوریکه بــه دنبال انتخاب 
مکان مناسبی برای اصحاب رسانه از امالکی 
که به صورت تملکی در دســت شــهرداری 

است، هستیم.
حضرت زاده، ادامه داد: در جهت ساختمان  رسانه 
پیگیری های الزم انجام شــده اما مســتلزم این 
است که بررسی کنیم کدام یک از ساختمان  ها 
مناسب اصحاب رســانه است به همین علت 
باید با حضور مســئوالن خانــه مطبوعات از 

ساختمان های تملکی بازدید به عمل آید.

در ادامــه رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و 
مالی شــورای اسالمی شهر همدان، بیان کرد: 
تنها 9 درصد مردم شــهر همــدان عوارض 
خــود را پرداخت می کنند بنابراین رســانه ها 
باید مــردم را برای رفتار های ایجابی و مثبت 
بــه میدان بیــاورد تا همه عــوارض خود را 
پرداخت کنند این در حالیســت که اگر روی 
رفتار ایجابی شهروندی کار نشود پرداختی ها 

به مراتب کمتر خواهد شد.
اکبر کاووســی امید با اشاره به مسأله عوارض 
پرداخت نشــده دکه داران، بیان کرد: قانونی 
بــرای معافیــت در ایــن مــورد نداریم اما 
دکه داران می توانند عــوارض معوق خود را 
به صورت اقســاطی پرداخــت کنند یا خانه 
مطبوعات مــی تواند در این رابطه مانند اتاق 
اصناف حل کنــد به طوریکه خانه مطبوعات 
می تواند به عنوان واسطه، حق واسطه گری را 

به دکه داران ببخشد.
وی ضمــن انتقاد نســبت به جریــان بازتاب 
اخبار رسانه ها اظهار کرد: در برخی رسانه های 
همدان فقط جریاناتی اطالع رســانی می شود 
که چالشی باشند اما رســانه تراز اسالمی باید 
درراســتای رفتار ایجابی عمل کند و در ایجاد 
رفتار مثبت شــهروندی باید نقش مثبت را ایفا 
کرده و مطلوب یک رسانه انقالبی این نیست که 

فقط چالشی عمل کند.
کمیســیون  رئیــس  قره باغــی،  حســین 
ســرمایه گذاری و گردشــگری شورای شهر 
همدان نیز بیــان کرد: بهتر اســت در نقدها 
منصف باشیم، متأسفانه در استان ما هیچ وقت 
مدیری به علــت کاری که باید انجام دهد و 
انجام نداده، نقد نمی شود به طوریکه همدان 
به علت عدم نقد رسانه ها، برای مدیران محل 

امن خدمت و پرتاب شده است.

 استاندار همدان در ســخنانی فرهنگ 
مالیــات و قوانین مالیاتــی موجود و نوع 
نــگاه به مقوله مالیــات، در دنیای اقتصاد 
امروز را مهم برشــمرد و افــزود: ما باید 
خیلی زودتر از اینها در راســتای فرهنگ 
ســازی مالیاتی و رفع مشــکالت و موانع 

اقدام کنیم. موجود 
سید ســعید شاهرخی در دیدار با مدیرکل 
وکارکنــان اداره کل امورمالیاتی اســتان، 
گفت: صرفا با اتکاء به نفت و درآمدهای 
نفتــی نمی توان کشــور را اداره کرد و به 

واقعی رساند. توسعه 
 وی افــزود: مالیات موضوع جا افتاده ای 
در کشورهای پیشــرفته می باشد و ما هم 
باید بــه این تکلیف و آگاهی برســیم که 
بدانیم هر شــهروندی می بایســت سهم 
خــود را از هزینه های کشــور پرداخت 

نماید. 
اســتاندار همدان گفت: اگر کشور نتواند 
توسعه پیدا کند تولید کننده نیز محکوم به 
شکســت است و در همه جای دنیا بخش 
عمــده ای از خدمات در قبــال دریافت 

مالیــات اســت که الزم اســت با اصالح 
برخی قوانین و مقــررات مالیاتی، رغبت 
مردم را برای پرداخت مالیات افزایش داد 

و در این باره فرهنگ سازی نمود.
وی در ادامه صحبــت های خود موضوع 
فــرار مالیاتی و ایجاد عدالــت مالیاتی را 
بسیار مهم عنوان کرد و افزود: بحث فرار 
مالیاتی بســیار مهم اســت و باید جلوی 
آن گرفته شــود و نظارت جدی و قوانین 
ســختگیرانه نیز باید برای آن اعمال کرد 
تا کســی جرأت فرار مالیاتی نداشته باشد 

چرا که به تبــع جلوگیری از فرار مالیاتی 
امــکان فرهنگ ســازی مالیاتی محقق می 

گردد.
شــاهرخی در ادامه با اشــاره بــه مدارا 
کردن هرچه بیشــتر با مردم، افزود: گاهی 
تنگناهایــی وجود دارد و شــما نیز به تبع 
اختیاراتــی که داریــد می توانیــد با در 
نظر قرار دادن شــرایط، بــا مردم مدارای 
بیشــتری داشــته باشــید و اگر بنا باشد 
خیلی خشــک برخورد شود ممکن است 
منجر به نارضایتی، بیــکاری و یا تعطیلی 

برخی واحدهای تولیدی شود که این امر 
با اهداف دولت در تعارض اســت، پس 
باید همگی کمک کنیم تا به سمت توسعه 

کنیم. حرکت 
ارائه  بــه  مالیاتی اســتان  امور  مدیــرکل 
گزارش کوتاهی از اقدامات اداره کل امور 
مالیاتی اســتان همــدان پرداخت و گفت: 
در ســال گذشــته 140 میلیارد تومان از 
محــل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده 
به حساب شــهرداری ها و دهیاری های 
استان واریز شد که این امر می تواند تأثیر 
بسیار زیادی در عمران و آبادانی شهرها و 

باشد. استان داشته  روستاهای 
محمد دلشادی درباره جلوگیری و مبارزه 
با فرار مالیاتی، افزود: یکی از موضوعات 
مهم بحث فرار مالیاتی اســت که سازمان 
امور مالیاتی کشــور تمرکــز زیادی روی 
ایــن موضوع دارد و ایــن اداره کل نیز به 
نوبــه خــود اقدامات مهمی در راســتای 
جلوگیری از فــرار مالیاتی انجام داده که 
این امر منجر به افزایش قابل مالحظه ای 

در درآمدهای مالیاتی استان شده است.

طغیان سگ های ولگرد در استان 
 معاون خدمات شــهری شهرداری مالیر به مشکل اساسی سگ 
های بدون صاحب در سطح شهر اشاره کرد و گفت: دستورالعملی 
به شــهرداری ها ابالغ شده که بر اســاس آن می توانیم در زمینه 
کنتــرل جمعیت حیوانات مــوذی و حیواناتی که مخل آســایش 
شهروندان هستند، اقدام کنیم که سگ های بدون صاحب از جمله 

این ها هستند.
به گزارش ایســنا، مجتبی داوری افــزود: برای این اقدام باید مرکزی 
مجهز به منظور عقیم ســازی، نگهداری، شناســایی بیماری سگ ها 
و مداوای آن ها، شــامل دامپزشــک، نیروهای انسانی آموزش دیده، 
موادغذایی، تجهیزات اتاق عمل و ... وجود داشــته باشد که این امر 

فرآیند بسیار پیچیده ای است.
وی با اشاره به این که مالیر تنها شهر در استان همدان است که مرکز 
مجهز نگهداری و عقیم سازی سگ های بدون صاحب را ایجاد کرده 
اســت، ادامه داد: مشــکل اصلی ما کمبود پیمانکار است چرا که در 
ســطح استان همدان فقط ۲ پیمانکار در این زمینه فعالیت می کنند و 
ما در ۳ ماه گذشته با پیمانکار مربوطه تماس گرفتیم اما متأسفانه وی 

در مالیر حضور پیدا نکرد.
معاون خدمات شــهری شهرداری مالیر با بیان این که جمعیت سگ 
های بدون صاحب رو به افزایش اســت و این حیوانات در اســتان 
همدان طغیان کرده اند، افزود: بارها مشــاهده شــده سگ های بدون 
صاحب توســط روســتائیان و حتی افرادی خارج از اســتان  وارد 

شهرستان مالیر شده و رها می شوند.
 نصب دکه های مطبوعاتی شکیل برای عرضه محصوالت 

فرهنگی
معاون خدمات شهری شهرداری مالیر در بخش دیگری از سخنانش 
درباره جمع آوری دکه مطبوعاتــی مالیر توضیحات کاملی ارائه کرد 
و گفت: طبق قانون، شــهرداری ها موظف هستند هرگونه دکه را در 
ســطح شهر جمع آوری کرده و خســارت وارده را به مالک پرداخت 

کنند.

رسانه؛ دستور جلسه کمیسیون فرهنگ شورا
■ مدیرعامل خانه مطبوعات: نگاه تجاری به دکه های مطبوعاتی نشود

■ عضو شورا: تنها 9 درصد همدانی ها عوارض می دهند

استاندار همدان:

فرهنگ سازی، از فرار مالیاتی جلوگیری می کند
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کشاورزان از هفته آینده برای دریافت خسارت 
به بانک مراجعه کنند

 نهاوند-خبرنگار همدان پیام: رئیس جهاد کشاورزی نهاوند با بیان این که از هفته آینده 
کشاورزان با مراجعه به بانک ها خسارت های ناشی از سیل را دریافت خواهند کرد، گفت: 
ســهم شهرستان نهاوند از محل اعتبارات بحران در سیل سال جاری، ۶ میلیارد تومان وام 
بالعوض و 8 میلیارد تومان تسهیالت با سود 4 درصد برای بخش زراعت، باغبانی و دام 
است. حسین خردمند، بیان کرد: تاکنون در شهرستان نهاوند یک هزار و ۳00 فقره پرونده 

خسارت ناشی از سیل در سامانه ثبت شده است.

وی قیمت تضمینی خرید گندم در سال جاری هر کیلوگرم یک هزار و ۷40 تومان اعالم 
کرد و گفت: پیش بینی می شود این محصول از سطح زیر کشت گندم آبی و دیم شهرستان 

در 19 هزار و 400  هکتار، ۷0 هزار تن گندم مرغوب به مراکز تحویل شود.
خردمند با بیان اینکه شهرســتان نهاوند در بخش زراعت گشنیز، چغندر، کلزا، تولیدات 
باغی، شیالت و عسل دارای رتبه نخست در استان همدان است، گفت: جهاد کشاورزی 
شهرستان نهاوند در زمینه کاشت درختان پسته نیز با 110 هکتار رتبه نخست را در استان 

همدان دارد.
وی گفت: ســطح زیر کشــت کلزا در نهاوند یک هزار و ۶4۷ هکتار است که پیش بینی 
می شود از این مقدار 5 هزار و 500 تن دانه روغنی کلزا جمع آوری شود و تا کنون 4 هزار 

و 500 تن تحویل کارخانه روغن نهاوند شده است.
خردمند با بیان این که تولید گوشــت در شهرستان نهاوند در سال جاری 1۶0 تن خواهد 
بود، گفت: در تولید گوشــت سفید ۶5 واحد پرورش ماهی در شهرستان نهاوند فعالیت 
دارند که تولید ساالنه آن ها به ۲ هزار 400 تن می رسد و این میزان 45 درصد تولید استان 

همدان را شامل می شود.
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند با اشاره این که تاکنون در 11 هزار هکتار از مزارع شهرستان 
نهاوند سیســتم نوین آبیاری اجرا شده است، گفت: درحال حاضر 8 هزار هکتار دیگر از 
اراضی کشاورزی شهرستان نهاوند مستعد اجرای این طرح است و دولت و وزارت جهاد 

کشاورزی با توجه به ظرفیت نهاوند میزان اعتبارات را نامحدود اعالم کرده اند.

پرورش بانوان در پست های مدیریتی 
ضروری است 

 کبودراهنــگ- حمیدی- خبرنــگار همدان پیــام: ۳0 درصد از 
پســت های مدیریتی باید بانوان باشــند بنابراین پرورش این بانوان 

امری ضروری است.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری همدان در کارگروه بانوان 
و خانــواده این شهرســتان با بیان این مطلب افــزود: برای این کار 
تقویت اعتماد به نفس زنان، ترغیب دختران، فعالیت های اجتماعی، 
ایجاد نشــاط اجتماعی، امیدآفرینی در زنان و... نیاز اســت تا بانوان 

توانمند و متخصص در پست های مدیریتی فعالیت کنند.
ربیعه علی محمدی، خاطرنشــان کرد: زنان به عنوان ستون خانواده 
هســتند و باالترین سرمایه زندگی که فرزندان هستند به دست زنان 
جامعه تربیت می شــوند، بنابراین زنان نقش بسیار مهمی در جامعه 
دارند. وی در این نشســت به ایجاد پارک فرهنگی ورزشــی بانوان 
که دارای پیست دوچرخه ســواری، فروش محصوالت دستی زنان، 
غرفه ها و... باشــد تأکید کرد و افزود: آموزش زنان روستا برای تهیه 
غذای ســالم با تولید محصوالت دام و طیور یکی دیگر از مســائل 
مهمی است که باید به آن توجه شود و اداراتی مانند سازمان تبلیغات 
اسالمی، فرهنگ و ارشاد اســالمی نیز باید از امکانات حوزه بانوان 
برای آموزش ســبک زندگی ایرانی- اســالمی در روستاها و مناطق 

کم برخوردار استفاده کنند.
در حال حاضر در شهرســتان کبودراهنگ ۶5۷ معلم، 8 هزار و 84 
دانش آموز دختر، 5۶5 دانشــجوی دختر، ۳۳ نفر پزشــک، 4۷ نفر 
پرســتار، 10 نفر مشــغول در داروخانه، یک هزار و ۶۶۶ نفر تحت 
پوشــش کمیته امداد، 454 نفر تحت پوشــش بهزیســتی، 8۲1 زن 
سرپرســت خانوار، 1۳4 طلبه خانم، ۲0 اســتاد زن در حوزه علمیه 
خواهران، یک هــزار و ۷1۲ نفر هنرجوی فرهنگی، هنری و قرآنی، 

991 مادر، دختر، همسر و خواهر شهید داریم.
در پایان این نشست درباره مسائل و مشکالت بانوان شهرستان بحث 
و تبادل نظر شد و مقرر شد مسائل عنوان شده، توسط مدیرکل امور 

بانوان استانداری پیگیری و مرتفع شود.

تحقق صددرصدی سهمیه تعهد شده 
اشتغال بهزیستی اسدآباد

 مدیر اداره بهزیســتی و توانبخشی شهرســتان اسدآباد از تحقق 
صددرصدی سهمیه تعهد شده اشــتغال بهزیستی این شهرستان در 

سال گذشته خبر داد.
بــه گزارش ایســنا، اکبر احمدی منش در دیــدار جمعی از کارکنان 
بهزیســتی با فرماندار اسدآباد به مناسبت هفته بهزیستی، اظهار کرد: 
ســهمیه تعهد اشتغال سال گذشته بهزیســتی این شهرستان 55 نفر 
بود که از این ســهمیه بهزیســتی اسدآباد سال گذشــته با ایجاد ۷۳ 
نفر اشتغال بیش از صددرصد سهمیه تعهد شده خود را ایجاد کرد.

وی اعتبار تخصیصی اشــتغال به بهزیستی شهرستان در سال گذشته 
را از محل تبصره 1۶ افزون بر یک میلیارد و سی میلیون تومان اعالم 
کرد و گفت: ســهمیه تعهد اشتغال امسال بهزیستی شهرستان 5۶ نفر 

در نظر گرفته شده است.
احمدی منش، تعداد مددجویان تحت پوشــش بهزیستی اسدآباد را 
۲0۷4 برشــمرد و افزود: ســازمان بهزیستی در ســی و نهمین سال 
تأســیس و در ســالی که طلیعه گام دوم انقالب اســالمی است با 
رویکردی اجتماعی و با شعار"به زیستن در گام دوم، توانمندسازی، 
شفافیت، ارتقای ســالمت اجتماعی" تالش دارد تا هر چه بیشتر و 
بهتر در مسیر ایجاد بستر مناســب برای آسیب زدایی و ایجاد نشاط 
و شــادی در جامعه هدف و حتی فراتر از آن، برای آحاد مردم گام 

بردارد.
مجید درویشــی، فرماندار شهرستان اســدآباد با بیان این که جامعه 
هدف بهزیســتی، نیازمندان واقعی جامعه هســتند، خاطرنشان کرد: 
خدمت به معلوالن و نیازمندان جامعه عبادت ارزشمندی بوده که در 
این راستا بهزیستی از نقش موثری در تقویت کاهش معلولیت ها و 

کاهش آسیب های اجتماعی  برخوردار است.

اجرای طرح سرشاخه کاری درختان گردو 
در فامنین

 مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فامنین از اجــرای طرح 
سرشاخه کاری درختان گردو در سطح باغات گردوی این شهرستان 

خبر داد.
جعفــر کاویانی دلشــاد در گفت وگو با ایســنا، بیــان کرد: در 
اجرای این طــرح بیش از 1000 عــدد پیوندک بر روی ۲4۳ 
درخت گردو در روســتای قلعه جوق، ماماهان و شــهر فامنین 

است. شده  پیوند 
وی گفت: ۲ پیوندزن بومی شهرســتان پــس از گذراندن دوره های 
آموزشــی سرشــاخه کاری گردو، با نظارت دقیق کارشناس باغبانی 

شهرستان اجرای این طرح را بر عهده داشتند.
کاویانی دلشــاد، افــزود: در حال حاضر بذری بــودن باغات گردوی 
شهرســتان، تنوع زیــاد در محصول از نظر شــکل، رنگ و ســایر 
خصوصیات و باردهی کم این درختان موجب شده است تا کشاورزان 
با زحمت و رنج زیاد محصول کمی به دست آورند این در حالیست 
که با استفاده از روش های جدید در تولید محصول می توان بهره وری 

را تا حدود زیادی باال برد و بر مشکل غلبه کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین، تصریح کرد: امروزه با توجه 
بــه اصالح و معرفــی ارقام تجاری گردو، دســتیابی به تکنیک های 
مختلف پیوند و سرشاخه کاری امکان اصالح و جایگزینی این باغات 
با ارقام تجاری با کیفیت مطلوب وجود دارد و سرشــاخه کاری یکی 
از مقرون به صرفه ترین راه های تغییــر باردهی و افزایش بهره وری 

باغات گردوی شهرستان است.

کشاورزان از هفته آینده برای دریافت 
خسارت به بانک مراجعه کنند

 نهاوند-خبرنگار همدان پیام: رئیس جهاد کشاورزی نهاوند با بیان 
این که از هفته آینده کشــاورزان با مراجعه به بانک ها خســارت های 
ناشی از ســیل را دریافت خواهند کرد، گفت: سهم شهرستان نهاوند 
از محل اعتبارات بحران در ســیل ســال جاری، ۶ میلیارد تومان وام 
بالعوض و 8 میلیارد تومان تســهیالت با سود 4 درصد برای بخش 

زراعت، باغبانی و دام است.
 حســین خردمند، بیان کرد: تاکنون در شهرستان نهاوند یک هزار و 

۳00 فقره پرونده خسارت ناشی از سیل در سامانه ثبت شده است.
وی قیمت تضمینی خرید گندم در ســال جاری هر کیلوگرم یک هزار 
و ۷40 تومان اعالم کرد و گفت: پیش بینی می شــود این محصول از 
سطح زیر کشت گندم آبی و دیم شهرستان در 19 هزار و 400  هکتار، 

۷0 هزار تن گندم مرغوب به مراکز تحویل شود.
خردمند با بیان اینکه شهرســتان نهاوند در بخش زراعت گشــنیز، 
چغندر، کلزا، تولیدات باغی، شــیالت و عســل دارای رتبه نخست 
در اســتان همدان است، گفت: جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در 
زمینه کاشــت درختان پســته نیز با 110 هکتار رتبه نخســت را در 

استان همدان دارد.
وی گفت: ســطح زیر کشــت کلزا در نهاوند یک هزار و ۶4۷ هکتار 
است که پیش بینی می شود از این مقدار 5 هزار و 500 تن دانه روغنی 
کلزا جمع آوری شــود و تا کنون 4 هــزار و 500 تن تحویل کارخانه 

روغن نهاوند شده است.
خردمند با بیان این که تولید گوشت در شهرستان نهاوند در سال جاری 
1۶0 تن خواهد بود، گفت: در تولید گوشت سفید ۶5 واحد پرورش 
ماهی در شهرســتان نهاوند فعالیت دارند که تولید ساالنه آن ها به ۲ 
هزار 400 تن می رســد و این میزان 45 درصد تولید استان همدان را 

شامل می شود.
رئیس جهاد کشــاورزی نهاوند با اشــاره این که تاکنون در 11 هزار 
هکتار از مزارع شهرســتان نهاوند سیســتم نوین آبیاری اجرا شــده 
اســت، گفت: درحال حاضر 8 هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی 
شهرســتان نهاوند مســتعد اجرای این طرح است و دولت و وزارت 
جهاد کشاورزی با توجه به ظرفیت نهاوند میزان اعتبارات را نامحدود 

اعالم کرده اند.
وی با بیان این که دولت برای اســتفاده کشــاورزان از ســامانه نوین 
آبیاری 85 درصد تسهیالت می دهد، ادامه داد: افزایش سطح زیر کشت 
گلخانه ها موضوع مهم در تدوین سند توسعه استان و شهرستان نهاوند 

است که ایجاد 8 هکتار گلخانه تعریف شده است.

تحقق اشتغال 1400 نفری 
در اسدآباد تا سال 1400

 فرماندار شهرستان اسدآباد، گفت: یک برنامه راهبردی سه ساله در 
زمینه های مختلف فرهنگی، عمران، اشتغال، سیاسی، کشاورزی و ... 
برای اســتان همدان  تنظیم شده که تحقق و عمل به برش شهرستانی 
این برنامه راهبردی ۳ ســاله اســتان از مهمترین اولویت های کاری 

فرمانداری اسدآباد در دوران تصدی بنده خواهد بود.
مجید درویشــی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در این برنامه 
راهبردی ۳ ســاله مطابق با حرکت در راستای برنامه ششم توسعه 
تمامی اهداف و برنامه ها مشــخص بوده و باید با تالش و به دور 
از روزمره گی نســبت به تحقق این هدف مهم گام برداشت، افزود: 
شهرستان اســدآباد دارای 4 هزار نفر جمعیت فعال جویای کار با 
نــرخ 1۲/1 درصد بیکاری اســت که بر اســاس برنامه ریزی های 
راهبردی با نگاه ویژه به سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت 
از تولید در سال 1400 این نرخ بیکاری اسدآباد باید به ۷/1 درصد 

کاهش یابد.
وی با اشــاره به این که برای تحقق این امر 1100 میلیارد تومان سهم 
سرمایه گذاری برای شهرستان پیش بینی شده است، تصریح کرد: تحقق 
اشــتغال 1400 نفری در اسدآباد تا سال 1400 با فرض حفظ مشاغل 
موجود و راه  اندازی و احیا و افزایش ظرفیت واحدهای کاری بوده که 

تعهد و امضا شده است.
فرماندار اســدآباد با اشــاره به این که اســدآباد یکــی از قطب های 
کشــاورزی مهم در اســتان همدان به شــمار می رود و اشتغال این 
شهرســتان بیشتر بر پایه و محور کشــاورزی است، خاطرنشان کرد: 
توجه و تقویت حوزه کشاورزی شهرستان از دیگر برنامه هایی است 

که در اسدآباد پیگیر خواهیم بود.

کارت دانشجویی علی عباسی فاخر فرزند ابراهیم به شماره ملی 
3790247881 فوق لیسانس رشته فیزیک ماده چگالی دانشگاه 

بوعلی به شماره دانشجویی 9713143007 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهي مزایده

هيأت مديره شرکت وحدت صابرين

بدینوسیله شرکت تعاونی چند منظوره وحدت صابرین واقع در همدان، شهرستان 
درگزین، بخش شاهنجزین، کیلومتر 3 جاده شوند در نظر دارد کلیه دارایی، امتیازات 

و مجوزهای قانونی خود را شامل:
الف( یک قطعه زمین )حدود 158 مترمربع( با انباری و مغازه )89 مترمربع( دو نبش بر 

بلوار 50 متری شاهنجرین 
ب( کارگاه تولیدی دانه بندی شن و ماسه و قطعات سیمانی اعم از جدول، بلوک و کف 
پوش پیاده رو و ... در مساحت کمتر از چهار هکتار، دارای چاه آب، باسکول، سوله )404 
مترمربع و بچه سوله 87 مترمربعی( سیلوی دوقلوی سیمان و دو دستگاه ترانس برق 

)kw83 و kw250( را از طریق مزایده به فروس برساند.
- مبلغ پایه ی بند الف 200/000/000 تومان، بند ب 1/800/000/000 تومان

بازدید  هماهنگی   16 الی   13 ساعت  از  هفته  هر  ی  شنبه  پنج  بازدید:  زمان   -
09188167367

-تاریخ مزایده: جمعه 98/5/18 از ساعت 10 صبح الی 14
- ودیعه بند الف 20/000/000 تومان، بند ب 100/000/000 تومان 

- مبلغ ورودی به سالن برگزاری 150/000 تومان 
-برنده مزایده )سهامدار یا غیرسهامدار( الباقی مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت 20 روز 

به حساب شرکت واریز نماید.

تاریخ:1398/4/26

کارخانه ای به متراژ 5000 متر حدود 1000 متر بنا 
واقع در شهرک صنعتی بهاران با برق صنعتی و تکنولوژی 
منحصر به فرد در جهان )تبدیل نوعی لجن به ماده اولیه 

مورد دمصرف در صنایع پلیمر( به فروش می رسد.
عابدی: 09121787074

آگهی فروش کارخانه

 شــرکت صنایع غذایی ســحر همدان، با 
شــعار "کیفیت از مزرعه تا سفره" همواره به 
دنبال جذب محصوالت کشاورزی با کیفیت 
و ســالم از مزارع و باغات تمام اســتان های 
کشــور بوده اســت. به این منظور، در واحد 
بازرگانــی و خرید محصوالت کشــاورزی، 
کارشناس کشاورزی حضور داشته و بر کیفیت 
محصوالت کشــاورزی پیش از برداشــت و 
بارگیری به مقصد شرکت سحر، نظارت داشته 

است.
در طول یک دهه گذشــته، تحقیقات نســبتًا 
وسیعی بر روی واریته های مختلف محصوالت 
کشــاورزی و مناطق و اقلیم های کشت آن ها 
صورت گرفته و به صــورت بانک اطالعاتی 
جمع آوری شــده کــه در تدوین اســتاندارد 
داده های خرید مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
از پنج سال گذشــته، یک واحد تخصصی به 
نام واحد مهندسی کشاورزی در شرکت سحر 
ایجاد شــده که اعضای آن را فارغ التحصیالن 
کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مختلف 
کشاورزی از دانشگاه های معتبر کشور تشکیل 

می دهند.
در ســال های اخیر، فعالیت واحد مهندســی 
کشاورزی بیشــتر بر روی مباحث تخصصی 
کاشت، داشت و برداشت متمرکز شده است و 
در این راستا، ارتباطات گسترده ای با سازمان ها 
و ادارات دولتی )مانند جهاد کشاورزی، مرکز 
تحقیقات کشاورزی، دانشکده های کشاورزی 
و...( و شــرکت ها و فعاالن بخش خصوصی 
)شــرکت های تولیــد و توزیع کننــده بذر و 
نهاده های کشــاورزی، شــرکت های مشاوره، 
گلخانه داران، کشاورزان پیشــرو و...( برقرار 

کرده است.
حضــور فعــال در برگــزاری هفتــه انتقال 
یافته های جهاد کشــاورزی، مراسم تجلیل از 
کشاورزان نمونه اســتانی، اجرای طرح های 
تحقیقات  مرکــز  بــا  مشــترک  پژوهشــی 
کشاورزی و دانشکده کشاورزی، رویدادهای 
بــا  ارتبــاط   ،)Start up( ایده پردازانــه 
شــرکت های معتبر در حوزه کشاورزی مانند 
بازارگان کاال، شــرکت مــواد زراعی و دامی 
ایران، فــالت، زمین، پالیز و...، شــرکت در 
مراسم روز مزرعه گوجه فرنگی، خیار، هویج 
و...، حضــور در نمایشــگاه های تخصصی 
کشاورزی و کشاورزی ارگانیک و برنامه های 
مشــابه، بخشــی از برنامه های این واحد را 

شامل می شود. 
یکی از عمده تریــن تحقیقات این واحد بر 
روی بــذر گوجه فرنگی مناســب صنعت با 
ســه ویژگی افزایش عملکرد )مطلوب برای 
کشاورز(، افزایش بریکس )افزایش بهره وری 
برای کارخانه( و افزایش رنگ )مطلوب برای 
مصرف کننده( بوده اســت که پس از حدود 
10 سال تالش و تحقیق در این زمینه در سال 
گذشته اقدام به توزیع بذرهای گوجه فرنگی 

تحقیقاتی خود در سه منطقه همدان و استان 
های همجوار، اســتان خوزســتان و اســتان 

اردبیل کرد. 
نخستین قدم در این راستا انتخاب کشاورزان 
نمونــه اســتانی و بازدیــد از زمیــن های 
کشــاورزی آن ها جهت تحویل بذر بود که 
در بهمن ماه سال گذشــته در تمام این نقاط 
انجام شــد. پس از آن در اسفندماه با تحویل 
دادن بذر به کشاورزان و در اردیبهشت ماه با 
تحویل نشا در مناطق سردتر که امکان کشت 
بذر مهیا نبود، کشــت صــورت پذیرفت که 
تمام این مراحل توسط تیم کارشناسان واحد 
مهندسی کشاورزی شرکت سحر کامال رصد 

شــده و مراحل داشــت نیز هر دو هفته یک 
بار به صــورت بازدید و انجام مشــاوره به 
پیگیری  کارشناسان  توسط همین  کشاورزان 
می شده و مشــاوره های الزم در این باره به 
طور کامل انجام می شــد تا این پروژه هرچه 
بهتر به بار نشــیند. به گونــه ای که با وجود 
سیلی عظیم در منطقه خوزستان و از بین رفتن 
مقدار وســیعی از مزارع گوجه فرنگی در این 
اســتان چه در زمان سیل و چه پس از آن، در 
مواجهه با بیماری های قارچی رایج شده در 
منطقه با مشاوره های درست شرکت مدیریت 
یکپارچه سازی مزرعه )IFM( و کارشناسان 
شرکت سحر صدمات چشمگیری به مزارع 

شرکت سحر وارد نیامد و این موضوع تعجب 
دیگر کشاورزان منطقه را نیز برانگیخته بود. 
در نهایت در پایــان خردادماه پس از بازدید 
مزارع منطقه خوزستان، آماده برداشت اعالم 
شــدند. در این بازدیدها مزرعه کشــاورزی 
نمونه که تمام توصیه های شــرکت مشاوره 
را بــه دقت انجام داده بــود و همچنین رقم 
هــای متفاوتی در آن کشــت شــده بود، به 
عنــوان بهترین مزرعه جهــت بازدید دیگر 
کشاورزان و مســئوالن برای در جریان قرار 
گرفتن موارد کیفــی و توضیحات تکمیلی 
توسط کشــاورزان انتخاب شد و با دعوت 
از کشــاورزان منطقه همدان و خوزستان و 
مسئوالن جهاد کشــاورزی استان همدان و 
خوزستان مراسمی تحت عنوان روز مزرعه 
در تاریــخ 98/4/4 در مزرعه این کشــاورز 
برگزار گردید. در این مراسم مهندس خیری 
مشــاور اجرایی شرکت ســخنرانی داشته و 
درباره این پروژه و موارد آن برای کشاورزان 
و مســئوالن توضیحاتی دادنــد. مزرعه به 
صورت کامــل و با توضیحــات مفصل به 
کشاورزان، مورد بازدید قرار گرفت. در این 
مراسم از کشــاورزان خوزستانی با هدایایی 

قدردانی شد.
این جشنواره به صورت باشکوه تر و با تشویق 
کشاورزانی پیشــرو که به طور کامل مشاوره 
ها را بــه خدمت گرفتــه و از آن در مزرعه 
خود استفاده کردند، در همدان و استان های 
اطراف و در استان اردبیل نیز هنگام برداشت 
گوجه فرنگی در مزرعه برگزیده منطقه انجام 

خواهد شد.    
واحد مهندســی کشاورزی شــرکت صنایع 
غذایی ســحر در نظر دارد در سال آینده رقم 
مورد نظر خود را که در تمام مراحل سربلند 
از آزمایش بوده است، در بیش از 100 هکتار 
از زمین های کشاورزی سرتاسر ایران کشت 

کند.

شرکت سحر محصوالت خود را کارشناسی می کند

»کیفیت« از مزرعه تا سفره 

 فرمانــدار نهاوند از اختصــاص ۷ میلیارد 
تومان اعتبار ویژه برای تقویت زیرساخت های 
گردشگری  سراب گیان، گاماسیاب و فارسبان 

خبر داد.
مراد ناصری در گفت وگو با تسنیم، بیان کرد: 
با توجه به ظرفیت مهم سراب های شهرستان 
نهاوند در بخش گردشگری باید این سراب ها 
شناســنامه دار شــوند و تحقق این امر باعث 

می شود که این سراب ها ردیف ملی بگیرند.
وی تصریح کــرد: اخیرا با تالش های نماینده 
محترم شهرســتان و با حضور معــاون امور 
اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه کشــور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان در 
نهاوند، ضمن بازدید از سراب های شهرستان 
۷ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای ســه سراب  
شهرستان اختصاص دادند که خوشبختانه این 

اعتبار ویژه جذب شد.
ناصری، افزود: این اعتبار به منظور ساماندهی 
و تقویت زیرســاخت های گردشگری در سه 
ســراب گیان، گاماســیاب و فارسبان در نظر 

گرفته شده است.
وی عنوان کرد: همچنین امســال ۳50 میلیون 

تومان از محل اعتبارات گردشــگری اســتان 
برای ســراب گیان در فــاز اول در نظر گرفته 
شــد و عملیات اجرایی فاز نخســت پروژه 
روشنایی سایت اصلی سراب گیان نهاوند آغاز 
شده اســت.فرماندار نهاوند با اشاره به اجرای 
روشنایی مسیر دسترسی این سراب طی سال 
گذشــته، بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری های 
صورت گرفته و مساعدت مدیرعامل شرکت 
توزیــع بــرق اســتان همــدان در خصوص 
روشــنایی سراب گیان تاکنون اقدامات خوبی 

صورت گرفته است.
ناصری با اشاره به لزوم تامین زیرساخت های 
مناسب گردشگری در نهاوند، تاکید کرد: اعتبار 
مورد نیاز برای اجرای فاز دوم روشنایی سراب 

گیان در نیمه دوم سال نهایی خواهد شد.
وی تصریح کــرد: در حال حاضر با توجه به 
اقدامات صورت گرفته در سراب گیان و سایر 
تفرجگاه ها هیچ گونه خال امنیتی برای استفاده 
مردم و مســافران وجود ندارد و بســتر برای 
حضور گردشگران در تمامی ساعات شبانه روز 

فراهم شده است.
ناصــری با دعوت از مردم بــرای حضور در 

شهرســتان نهاوند با توجه به فرارسیدن فصل 
تابستان، افزود: نهاوند با تمامی امکانات رفاهی 
و خدماتــی و همچنین بــا بهره گیری از 1۳ 

چشمه سراب طبیعی آماده حضور گردشگران 
است.

وی به اضافه شــدن ۲0 چشــمه ســرویس 
بهداشتی در ســراب گیان اشاره کرد و گفت: 
شهرداری باید نسبت به ساماندهی و هدایت 
آب راه های سطحی جاری در سراب وارد عمل 

شود.

اختصاص ۷ میلیارد تومان  برای تقویت زیرساخت های 
گردشگری  سراب گیان 
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بین الملل

زندگی  از  هــا  بچه  هدف 
کردن و به دنیا آمدن فقط 
درس خواندن و پشت میز 
نشستن نیست، بچه های 
چگونه  بگیرند  یاد  باید  ما 
اکوسیســتم را تخریــب 
نکننــد و بــا طبیعت چه 
رفتاری داشته باشند، برای 
دختر  اســت  سخت  من 
لمس  بــرای  فضایی  من 
نداشته  طبیعت  نزدیک  از 
باشد و تا عشق به طبیعت و 
چگونگی حفظ آن را نیاموزد

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

مناسبت

شورای نگهبان 
فیض ا... مظفرپور  «

 ۲۶ تیرماه مصادف است با سالروز تأسیس شورای نگهبان در سال 
59. این نهاد در طول ۳9 ســال گذشــته دبیران متعددی داشته است 
کــه مرحوم آیت ا... مهدوی کنی و مرحــوم آیت ا... محمدی گیالنی و 
آیت ا... صافی گلپایگانی و جنتی از شــخصیت های برجسته این نهاد 
مهم تأثیرگذار بوده اند که طوالنی ترین مدت دبیری این شورا را آیت ا... 

جنتی بر عهده داشته اند که تاکنون ادامه دارد.
شورای نگهبان نهاد حافظ قانون اساسی جمهوری اسالمی است و با 
بررســی قوانین و تطبیق آن ها با قانون اساسی و شرع مقدس اسالم 
اجازه رخنه قوانین مغایر با قانون اساسی به عنوان میراث ملی و شرع 
مقدس اســالمی را نمی دهد و دیگر وظیفه مهم این شورا نظارت بر 
حســن اجرای انتخابات )مجلس خبرگان- مجلس شورای اسالمی و 
ریاســت جمهوری( اســت که از این طریق نیز این شورا مانع ورود 
و نفوذ اغیار به ارکان مهم کشــور می شــود و اجازه دخل و تصرف 
در انتخابــات از ســوی کانون های ثروت و قــدرت را نمی دهد. به 
تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، شــورای نگهبان »ضامن جمهوریت 
و اسالمیت نظام اســت« در اصل 91 قانون اساسی چنین آمده است: 
»به منظور پاســداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر مغایرت 
نداشتن و مصوبات مجلس شورای اســالمی با آن ها شورایی به نام 

شورای نگهبان با ترکیب مندرج در همین اصل تشکیل می شود.«
اعضای شــورای نگهبان با ترکیب ۶ نفر فقیه که مســتقیماً به وسیله 
رهبری نظام منصوب می شوند و ۶ نفر حقوقدان که نخست از طرف 
رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد می شوند و سپس 
مجلس شورای اسالمی صالحیت  افراد معرفی شده را بررسی و به آن 
ها رأی اعتماد می دهد. کما اینکه در حال حاضر با توجه به اتمام دوره 
خدمت ۳ تن از فقها با حکم رهبر معظم انقالب اســالمی برای دوره 
جدید ۳ نفر  فقیه منصوب شدند. همچنین ۳ نفر حقوقدانان این شورا 
که دوره خدمتشان تمام شــده بود به وسیله آیت ا... رئیسی اسامی 5 
نفر حقوقدان به مجلس معرفی شده بودند که از بین آن ها سه نفر که 
بیشترین آراء را  در مجلس به دست آوردند، عضو جدید حقوقدانان 
این شــورا خواهند شد. بر اساس آیین نامه داخلی این شورا استعفای 
اعضا چه حقوقدان و چه فقها از طریق دبیر این شــورا به مقام معظم 
رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوه قضائیه و مجلس شــورای 

اسالمی اعالم می شود.
وظایف و اختیارات شورای نگهبان در اصول متعدد قانون اساسی ذکر 
شده است. به موجب اصول 4، ۷۲، 91، 9۶ قانون اساسی پاسداری از 
احکام اسالم و تطبیق قوانین عادی با احکام اسالمی با اکثریت فقهای 
شورای نگهبان است و همانگونه که در باال اشاره شد این بخش ضامن 
حفظ اسالمیت نظام است. تشــخیص مطابقت و عدم انطباق قوانین 
عادی و مصوبات موقتی و آزمایشــی منــدرج در اصل 85 با قانون 
اساســی و نهایتاً پاســداری از اصول قانون اساسی با شورای نگهبان 
می باشد. طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده این 
شورا است کما اینکه بر اســاس نظریه تفسیری این شورا نظارت بر 

انتخابات نظارت استصوابی است.
یعنی نظارت در تمامی مراحل انتخابات از تأیید صالحیت ها و تأیید 
صحت انتخابات و صحت برگزاری و دخالت نداشتن باندهای ثروت 
و قدرت در انتخابات است و پاسداری از رأی مردم که به تعبیر مقام 
معظم رهبری رأی مردم حق الناس اســت و بر اساس اصل 99 قانون 

اساسی نظارت بر انتخابات به عهده این شورا است.
در این بخش شورای نگهبان در حقیقت ضامن جمهوریت نظام است.

درباره نظارت شــورای نگهبان بر انتخابات همواره انتقاداتی از سوی 
افراد احراز صالحیت نشــده و با کســانی که آراء الزم را به دســت 
نمی آورند صورت می گیرد که شورا اعتراضات آنان را بررسی و پاسخ 
می دهد. درباره برخی اشــکاالت نظارت که ناشی از ضعف در قانون 
انتخابات است همانطور که کدخدایی سخنگوی این شورا بارها اعالم 
کرده، دست شــورای نگهبان بسته است و باید با همکاری مجلس و 
دولت قوانین اصالح شــود که در حال حاضر قانون اصالح انتخابات 
به مجلس برگشت داده شده و در کمیسیون شوراها در دست بررسی 

است و بعید است به این دوره از انتخابات نیز برسد. 
مورد دیگر همانطور که حجت االســالم جــالل مرادی، رئیس هیأت 
نظارت بر انتخابات استان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
هفته گذشته اعالم کرد، توجه نکردن مجلس و دولت به سیاست های 
کلی انتخابات ابالغی از طرف مقام معظم رهبری است که پس از سه 
سال هنوز اجرایی نشده و آیین نامه های مربوط به آن ها تدوین نشده 
اســت. اگر این قوانین به درستی اجرا شوند قطعاً در نظارت شورای 
نگهبان بر انتخابات تأثیر مثبت خواهد گذاشــت. به ویژه درباره ورود 
پول های کثیف و دخالت افراد ذی نفوذ در انتخابات و تبلیغات درست 

انتخاباتی، نظارت موثر تر از گذشته خواهد شد.
اما با نگاهی به ســخنان امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری درباره 
شــورای نگهبان و لــزوم حمایت از این نهاد مهم نظام اســالمی، به 

برگزیده ای از این فرمایشات می پردازیم.
امام خمینی)ره( می فرماید: من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم 
و عقیده ام هســت که باید قوی و همیشــگی باشد. و در جای دیگر 
می فرماید: شما نباید فقط به فکر حال باشید و بگویید آینده هر چه شد 
باشد. شیاطین به تدریج کار می کنند آمریکا برای پنجاه سال آینده خود 
نقشه دارد شما باید طوری فکر کنید که این شورا برای همیشه محفوظ 
بماند.و در جایی دیگر چنین می فرمایند: از تحمل زحمات و رنج های 
شما تشکر می کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشود. 
همه می دانید تا کســی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی کند. 
توهین برای کســانی است که می خواهند زنده بمانند. هیچکدام از ما 
نباید انتظار تعریف داشــته باشــیم باید به حکم خدا عمل کنیم و به 
این هم کاری نداشته باشــیم که چه کسی از این کاری که برای خدا 

می کنیم، خوشش می آید یا چه کسی بدش می آید.
مقام معظم رهبری نیز درباره شــورای نگهبان مطالب و رهنمودهای 
فراوانی دارند که به چند نمونه اشــاره می کنیــم. معظم له می فرماید: 
نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات یکی از مهمترین کارهایی 
است که انجام می دهد. کار بسیار مهمی است کار بسیار الزمی است. 
به جو سازی هایی که علیه این کار می شود ابداً نباید اعتنا کرد. البته کار 
را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، همان اندازه 
ســالمت کار مهم است یعنی باید معیارها را درست فهمید و فقط بر 
اســاس این معیارها قبول کرد یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی 
شــود کوتاهی هم نباید شود غلفت هم نباید بشود. در پایان ذکر این 
نکته الزم است که همگان بر اســاس دستورات و بیانات امام راحل 
عظیم الشأن و رهبر فرزانه انقالب باید از شورای نگهبان حمایت کنیم 
زیرا که این شــورا نگهبان حفظ اسالمیت و جمهوریت نظام است و 

تضعیف این نهاد در حقیقت تضعیف نهادهای قانونی نظام است.

از نشست بروکسل تا نیویورک
مهدی آقایانی «

 این روزها توافق هســته ای )برجــام( از اصلی ترین بحث ها در 
نظام بین الملل، قرار گرفته اســت. خبرگزاری های جهان تقریبًا هر 
روزه گزارشــی از کارهای در دست اقدام ایران و 1+4 در موضوع 

هسته ای برای مخاطبان خود می نگارند.
بــا توجه به خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام و روی کار آمدن 
دوباره تحریم ها، ایران را بر این داشت تا ادامه این توافق را با مابقی 
اعضای ایــن پیمان نامه ادامه دهد. اما با توجه به گذشــت بیش از 
یکسال از عملی نشــدن وعده های آن ها )اروپایی ها( ایران تصمیم 
بــه خروج گام بــه گام از این توافق نامه را گرفته اســت. هر چند 
کشورهای اروپایی دائمًا در بیانیه های خود عنوان می کنند که ایران 
باید به صورت یک جانبه تا زمان ایجاد یک راه حل بر این توافق نامه 
باقی بماند. اما ایران پس از 14 ماه فرصت برای ایجاد یک ســاز و 
کار مالــی به اروپایی ها، دیگر بیش از این نمی تواند به صورت یک 

جانبه با وجود تحریم های سنگین باقی بماند.
در همین ارتباط شــورای امور خارجه اروپا که معموالً در هر یک 
ســال 4 بار برگزار می شود، یکشنبه هفته جاری نشستی با موضوع 

اصلی اقدام جامع مشترک )برجام( برگزار کردند.
این نشست با توجه به نگرانی اروپایی ها به دلیل کاهش گام به گام 
ایران به توافق هســته ای برگزار شد. پیش از این نشست، اروپایی ها 
بر تداوم برجام تأکید کرده بودند. در این جلسه وزرای خارجه سه 
کشور آلمان، انگلیس و فرانســه حضور داشتند. وزیر امورخارجه 
انگلســتان پیش از ورود به این نشست در گفت وگو با خبرنگاران 
مدعی شــد که ایران نباید به دنبال سالح اتمی برود. جرمی هانت 
در ادامه ادعاهای خود، جمهوری اســالمی ایران را  ریشــه اصلی 
تمام مشــکالت در منطقه دانست. وی با تأکید بر حضور یک جانبه 
ایران در برجام مدعی شــد که برجام هنوز از بین نرفته و امیدهایی 
بــرای حفظ آن وجود دارد. همچنین وزیر امورخارجه فرانســه نیز 
بر حضور ایران در برجام تأکید کرد و مدعی شــد کاهش تعهدات 
ایران نسبت به برجام یک تصمیم بد بوده است و از ایران خواست 
بر پایبندی نداشــتن به این توافقنامه صرف نظر کند. در این نشست 
طــرف های اروپایی بر تعهد خود به برجــام تاکید کردند و تداوم 
این توافق نامه را مشــروط به پایبنــدی کامل ایران به این توافق نامه 

دانستند.
در همین ارتباط رئیس جمهور کشورمان در سفر استانی خود عنوان 
کرده بود، در صورتی که آمریکا، دست از زورگویی بردارد و تحریم 
های ظالمانــه را لغو کند، ایران حاضر به مذاکــره خواهد بود. در 
جریان این ســخنرانی وزیر امورخارجه آمریکا نسبت به سخنرانی 
حســن رحانی، واکنش نشــان داد و گفت: این همان پیشــنهادی 
بوده اســت که به اوباما، رئیس جمهور پیشــین آمریکا داده بوده اند 
و منجر به ایجاد توافق هســته ای شد. مایک پمپئو مدعی شد که من 
و رئیس جمهور آمریکا معتقدیم که آن توافق ایجاد شده یک توافق 
فاجعه بار بوده اســت البته وی در ادامه خاطرنشان کرد که تصمیم 

نهایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور خواهد گرفت.
در جریان ســفر وزیر امورخارجه ایران بــه نیویورک برای حضور 
در نشســت ســطح عالی شــورای اقتصادی و اجتماعی ســازمان 
ملل، مقامــات آمریکایی که قرار بود پیش تــر محمدجواد ظریف 
را تحریــم کنند و مانع از ورود وی به ســازمان ملل شــوند، حال 
از این اقدام عقب نشســته و برای ظریف ویــزا صادر کردند. البته 
پمپئو در گفت وگویی که با روزنامه واشــنگتن پست داشت، عنوان 
کــرد: با توجه به این که دیپلمات هــای آمریکایی در ایران رفت و 
آمدی ندارند به همین خاطر دلیلــی وجود ندارد که دیپلمات های 
ایــران آزادانه در آمریکا تردد کنند و بــا توجه به این موضوع فقط 
هیأت ایرانی می تواند بین مقر سازمان ملل و اقامتگاه سفیر ایران در 

سازمان ملل رفت و آمد داشته باشد.
در جریان ورود ظریف به نیویورک، وی با خبرنگاران گفت وگویی 
داشــت و در پاسخ به سواالتی که آیا اروپایی ها اراده ای برای حفظ 
برجام دارند، اظهار داشــت: اروپایی ها می گویند که بر حفظ برجام 
تمایل دارند، اما تا به حال اراده ای از آن ها دیده نشــده است. برای 
حفظ این توافق نیاز به سرمایه گذاری از طرف اروپایی هااست  که 

تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است)پایان نقل قول( 
بــا توجه به این مســائل، اتحادیه اروپا در تالش اســت که بتواند 
اینستکس که یک راه حل برای دور زدن تحریم های ایاالت متحده 
آمریکاســت را ایجاد کند. جمهوری اسالمی ایران در شرایطی این 
ســاز و کار مالی را مــی پذیرد که بتواند نفت خــود را به فروش 
برســاند و از طریق یک کانال مالی، پول حاصل از فروش نفت را 
به کشــور بازگرداند. اما همان طور که پیشــتر آمریکا گفته بود این 
ساز و کار را تا جایی می پذیرد که فقط کاالهای بشر دوستانه مبادله 
شــود. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا با توجه به خواسته ایران بر 
فروش نفت خود در اینستکس، نگران است که ایاالت متحده علیه 
این ســاز و کار اقدام کند و آن را نیز در فهرست تحریم های خود 
قرار دهد. این در حالی اســت که ســخنگوی سازمان انرژی اتمی 
جمهوری اســالمی ایران به تازگی عنوان کرده است در صورتی که 
آمریکا و اروپا به تعهدات خود باز نگردند، شــرایط به چهار ســال 

پیش باز خواهد گشت.

رهبر معظم انقالب:
کاهش تعهدات در برجام ادامه خواهد داشت

 رهبر معظم انقالب اسالمی بیان کرد: کاهش تعهدات خود در برجام را آغاز کرده ایم 
و قطعاً ادامه خواهد داشت. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اســالمی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به »ضرورت سلوک و 
رفتار مردمی ائمه جمعه«، نماز جمعه را امری بسیار مهم، تأمین کننده نیاز جامعه به ذکر و 
اجتماع و همدلی و زمینه ســاز استقرار گفتمان های عالی و بصیرت بخش خواندند و با 
انتقاد شدید از رفتار طلبکارانه اروپایی ها و عمل نکردن آن ها به 11 تعهد برجامی شان، 
تأکید کردند: رونــد کاهش اجرای تعهدات ایران قطعاً ادامــه خواهد یافت و توفیقات 

ملت و نظام جمهوری اسالمی در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به روز بیشتر 
خواهد شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار که در ایام چهلمین سال برپایی نماز جمعه پس 
از پیــروزی انقالب صورت گرفت، ضمن تبریک ایام میالد حضرت امام رضا)ع(، توجه 
دادن دل های مردم به ذکر الهی را از ویژگی های مهم نماز جمعه برشــمردند و افزودند: 
ویژگی دیگر نماز جمعه، اجتماع مؤمنان و زمینه سازی برای همدلی، یکپارچگی و تألیف 

قلوب است.
ایشان، ارتباط و انس با جوانان را بهترین راه درک مسائل و ابهامات ذهنی آنان دانستند و 
به ائمه جمعه توصیه کردند، هر هفته وقت مشخصی را به دیدار با جوانان اختصاص دهند 

تا بتوانند خطبه های قابل استفاده بیان کنند.

حضرت آیت ا... خامنه ای، با اشــاره به استفاده از جوانان مؤمن، با فکر و مورد اعتماد در 
ســتادهای نمازجمعه، خطاب به ائمه جمعه توصیه کردند: خطبه ها را کوتاه، بلیغ و رسا 

بیان کنید.
ایشــان خاطرنشان کردند: ما به تعهدات خود در برجام و حتی باالتر از آن عمل کرده ایم 
و حاال کــه به علت رفتار آن ها، کاهش اجرای تعهداتمــان را آغاز کرده ایم، اروپایی ها 

طلبکارانه و با پررویی می گویند چرا این کار را می کنید.
رهبر معظم انقالب اســالمی، تأکید کردند: شــما اروپایی ها کــه هیچیک از تعهدات 
خــود را اجرا نکرده اید، به چــه حقی از ما می خواهید که بــه تعهدات خود پایبند 
باشــیم؟ بدانید کــه ما تازه کاهش تعهدات را آغاز کرده ایــم و این فرایند قطعًا ادامه 

خواهد یافت.

 از سال گذشته تنها مدرسه طبیعت استان 
همدان با نظر سازمان حفاظت محیط زیست و 
دســتور رئیس این سازمان تعطیل شده است؛ 
اما هنوز مادران و پدران بسیاری در این استان 
هستند که از نبود فضایی برای حضور کودکان 
در طبیعت و لمس بی واسطه عناصر خاک و 

آب و هوا و درخت گالیه دارند.
عصر دوشنبه در اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان همدان، تعــدادی از والدین کودکان 
همدانی در نشســت اعضای ســازمان های 
مردم نهاد و شورای شهر همدان این گالیه ها 

را ابراز کردند.
بابکیان پدر یکی از کودکانی که در مدرســه 
طبیعت، چگونگی حفظ آن را آموخته است، 
در این نشســت گفت: آمار وندالیسم شهری 
و طبیعی 44 درصد در شــهر همدان افزایش 
یافته اســت کــه مهمترین دلیــل آن ارتباط 
نداشتن مناسب شهروندان با طبیعت و محیط 

اطرافشان است.
کارشناس آمار و مدیریت شهری، افزود: بچه 
های ما در طبیعــت باید نحوه ارتباط با آن را 
یاد بگیرند و به طبیعت عشق بورزند وگرنه در 
اتاق های سربســته نمی توان عشق به محیط 

اطراف و طبیعت را آموخت.
وی گفت: اگر می خواهیم وندالیســم شهری 
کاهش پیدا کند باید فضای بزرگی در طبیعت 
بکر برای کــودکان اختصاص دهیم تا جامعه 

بهتری داشته باشیم.
یکی از مادران همدانی حاضر در نشست، بیان 
کرد: هــدف بچه ها از زندگی کردن و به دنیا 
آمدن فقط درس خواندن و پشت میز نشستن 
نیســت، بچه های ما باید یاد بگیرند چگونه 
اکوسیســتم را تخریب نکنند و با طبیعت چه 
رفتاری داشته باشــند، برای من سخت است 
دختر من فضایی برای لمس از نزدیک طبیعت 
نداشته باشد و تا عشق به طبیعت و چگونگی 

حفظ آن را نیاموزد.
وی تصریح کرد: اگر بچه ها در محیطی بزرگ 
شــوند که با طبیعت در تعامل باشند ۲0 سال 
دیگر مشــکالت ما حل خواهد شد زیرا نسل 
نوپای فعلی به نگرشی رسیده است که حذف 
موجودات زنده و عناصر طبیعت برایش درد 

بزرگی است و جلوی آن را خواهد گرفت.
یکی دیگر از مادران که فرزندی ۶ ساله دارد، 
گفــت: کودک من طی مدت ســه ســال در 
مدرســه طبیعت همدان، از فردی خجالتی به 
کودکی جســور و خالق و پر انرژی و پر از 
بینش های درخشــان نسبت به زندگی تبدیل 

شده است.
وی ادامه داد: بچه هایی که از نزدیک طبیعت 
و بــودن در آن را لمس مــی کنند، به نگرش 
بزرگــی می رســند و افرادی با دیــد بازتر، 

کارآمدتر و مستقل تر هستند.
وی بیان کرد: این بچه ها نگران سگ کشــی 
و حذف درختان و موجودات زنده هســتند 
و با دیدن ایــن اتفاق ها به نگرش غلطی می 
رســند که بر اساس این نگرش باور می کنند 
اگر کسی زورش برسد می تواند زندگی او را 

هم بگیرد و این اشتباه است.
این والدین در ادامه نشست خواستار بازگشت 
مدارس طبیعت در استان همدان شدند. آن ها 
تصریح کردند: نمی دانیم چه جریاناتی در کار 
اســت اما خواهش می کنیم برای بچه های ما 

فضای طبیعت را اختصاص دهید.
مدیر مدرســه طبیعت همدان که مدتی است 
تعطیل شده اســت، در این نشست بیان کرد: 
حداقل انتظار من این بود که حمایت کوچکی 

از مدرسه طبیعتی شــود که آینده نسل بعد و 
طبیعــت اطراف را تضمین مــی کند اما نگاه 

امنیتی به مدرسه طبیعت وجود داشت.
حمید نوروزی، گفت: تعطیلی مدرسه طبیعت 
مصداق بــارز گنه کرد در بلــخ آهنگری، به 
شوشتر زدند گردن مســگری بود و ما جوان 
بودیم و پر شــور که این مدرسه را به خاطر 
عشق به کودکان و عشق به طبیعت راه اندازی 
کردیم. از دست اندرکاران مدیریت شهری می 
خواهیم برای بچه های این شهر فضایی ایجاد 
کنید که از درخت باال بروند، شــن بازی کنند 
و با طبیعت اخــت بگیرند. کودکی می تواند 
از طبیعت این مرز و بوم دفاع کند که عاشــق 

طبیعت باشد.
فعال محیط زیستی، بیان کرد: نمی توان در اتاق 
های کوچک که ۳0 بچه در هر کدام از آن ها 

نگه داری می شــود و اداره بهزیستی به آن ها 
افتخار می کند، عشق به طبیعت را به کودکان 
آموخت و کودک ماشــین زده امروز با طبیعت 
بیگانه است زیرا پیوند هزاران ساله طبیعت و 

کودک را بریده ایم.
سیدعادل عربی، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان همدان، گفت: محیط زیست همدان هیچ 
اقدامی برای تعطیلی مدرسه طبیعت انجام نداد 
اما مطالبه گری سازمان های مردم نهاد می تواند 

راهگشای مسیرهای خوبی باشد.
حفاظــت  اداره کل  آمــوزش  اداره  رئیــس 
محیط زیست استان همدان نیز بیان کرد: فواید 
مدارس طبیعت در تربیت نســل آینده بسیار 
اســت و هیــچ یافتــه ای آن را رد نمی کند، 
اما مشــکل اصلی در نحوه ی استقرار مدارس 

طبیعــت اســت و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست به درستی بیان کرده اند که متولی 
مدرســه طبیعت در کشور آموزش و پرورش 
است. باید مانند تمام مدارس خاص کشور از 
جمله مدارس فلسفه و قرآنی و مانند آن، طرح 
مدارس طبیعت توسط متخصصان و دلسوزان 
امر به روشنی تهیه شــود و از طریق آموزش 
و پرورش و مجلس شورای اسالمی پیگیری 

شود که این امری شدنی است.
عباس ایزدی، بیان کرد: متخصصان امر تربیت 
مــی توانند مدارس طبیعــت را در آموزش و 
پرورش جا بیاندازند و طرح قابل دفاعی ارائه 
کنند کــه با ادبیات وزارت آموزش و پرورش 

همخوانی داشته باشد.
وی تاکیــد کــرد: متخصص بــرای اجرا و 
جــا انداختن مدارس طبیعــت در آموزش و 
پــرورش کم نداریم که حاضرند به راه اندازی 
این مدارس کمــک کنند زیرا هیچ متخصص 
تعلیــم و تربیــت نقش مــدارس طبیعت در 
ارتقای هوش حرکتی و شــناختی کودکان را 

رد نخواهد کرد.
ایزدی ادامه داد: اداره محیط زیســت اســتان 
همدان نیز در عین این که مجری سیاست های 
سازمان متبوع خود است اما پیگیر خواهد بود 
تا در سازمان های گوناگون از مدارس طبیعت 
دفاع کند اما با شیوه کنونی نمی توان به فعالیت 

مدارس طبیعت مهر تایید زد.
کامران گردان، رئیس شورای شهر همدان در 
واکنش به این سخنان گفت: قول نمی دهیم اما 
سعی می کنیم مکانی با کارکرد حضور کودکان 

در طبیعت همدان در نظر بگیریم.
علی فتحی، عضور شــورای شهر همدان نیز 
اعالم کرد: یکی از باغ های شــهرداری برای 
کودکان با نیازهای ویژه در نظر گرفته می شود 
و باید شــرایط واگذاری استیجاری آن برای 

عالقه مندان مشخص شود.
رضوان سلماســی، عضو شورای شهر همدان 
در ادامه این جلســه، گفت: ارتبــاط واقعی 
کودک با طبیعت کمرنگ شده است و بسیاری 
از بچه ها از این موضوع آســیب دیده اند و 
هرجا بتوانیم برای راه اندازی مدارس طبیعت یا 
اختصاص مکانی با این کارکرد برای کودکان 

از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم.
ایــده راه اندازی مدرســه طبیعت، نخســتین 
بــار توســط عبدالحســین وهــاب زاده -از 
صاحب نظران محیط زیست کشور- مطرح شد 
و شهریور ســال 9۳ نخستین مدرسه طبیعت 
کشور فعالیت خود را در شهر مشهد آغاز کرد 
و سپس ۷۷ مدرسه طبیعت در کشور در زمان 

تصدی معصومه ابتکار در ســازمان حفاظت 
محیط زیست شــکل گرفت. در حال حاضر 
این مدارس یکی یکی به دلیل صادر نشــدن 
مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست 
به تعطیلی می انجامد. عیسی کالنتری، رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت اعالم کرده 
است که این مدارس در حوزه وظایف سازمان 

نیست.

پیش از این سازمان حفاظت از محیط زیست 
برای برپایی این مدارس صد میلیون تومان وام 
با بازپرداخت ۶0 ماهه و ســود چهار درصد 
پرداخت می کرد، اما اکنون نه تکلیف کسانی که 
این وام ها را گرفته اند معلوم است که چگونه با 
تعطیلی این مدارس وام را بازپرداخت کنند و 
نه سازمان حفاظت محیط زیست و نه آموزش 
و پرورش زیر بار قبول کردن آن ها می روند. 

مدارس طبیعت به ســبک و شــیوه  مدارس 
و  نمی شــوند  اداره  پــرورش  و  آمــوزش 
ایده شان این اســت که طبیعت برای آموزش 
کفایت می کند، آن ها طبیعت را  مدرســه ای 
بزرگ می داننــد و کــودکان در این مدارس 
بــه فعالیت هــای آزاد و بــازی می پردازند و 
جواب ســؤال های خود را دربــاره طبیعت 
کشــف می کنند. کــودکان در ایــن مدارس، 
شیوه ارتباط گرفتن و نترسیدن از حیوانات را 
می آموزند و با لمس کردن جانوران به دنیای  آن 
ها می رونــد. در مدارس طبیعت دانش آموزان 
لذت کاشــت گیاه و نگهداری از درختان را 
می آموزند و یاد می گیرنــد که طبیعت محل 
اصلــی زندگــی آن ها و ثروتی تمام شــدنی 
است و باید به آن اهمیت بدهند. خاک بازی، 
گل بازی،  دویدن و باالرفتن از درخت بخشی 
از تجاربی است که بچه ها در مدارس طبیعت 
می تواننــد بیاموزند. مدیران ایــن مدارس با 
پذیرش این مسأله که کودکان در سنین ابتدایی 
نباید آموزش ببینند، بلکه باید تجربه کســب 
کنند، در این مدارس به کودکان شیوه زندگی 

را می آموزند.
هنوزدستورالعمل مشخصی برای صدور مجوز 
فعالیــت مدارس طبیعت تعریف نشــده و با 
تعطیلی این  مجموعه ها در کشور، مسئوالن آن 

سردرگم شده اند. 
مسئوالن این مدارس می گویند چگونه است 
در دولتــی به ریاســت حســن روحانی، ۷۷ 
مدرسه طبیعت با مســئولیت معصومه ابتکار 
شکل می گیرد، اما در همان دولت فرد دیگری 
مخالف مدرســه طبیعت اســت؟! این واقعا 

شگفت انگیز است.

در جلسه ای با حضور محیط زیستی ها و شورای شهر همدان صورت گرفت

جدال بر سر 
تعطیلی مدرسه طبیعت

آزادی 4۸ زندانی همدانی 
با حضور کاروان زیر سایه 

خورشید
 به مناسبت فرا رسیدن میالد امام رضا )ع( 
و با حضور کاروان زیر سایه خورشید و پرچم 
متبرک حضرت علی بن موسی الرضا )ع( در 

زندان همدان، 48 زندانی آزاد شدند.
همزمان با والدت حضرت امام رضا )ع( خدام 
حــرم ملکوتی آن حضرت بــه همراه پرچم 
متبرک رضــوی در قالب کاروان زیر ســایه 

خورشــید در زندان مرکــزی همدان حضور 
یافتند و پس از اجرای مراسم تشریفات نظامی 
به داخل زندان هدایت شــده و در مکانی که 
به شکل سقاخانه حرم مطهر رضوی طراحی 
شده بود، مورد استقبال مددجویان قرار گرفتند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر 
همــدان در این آیین، گفت: حضور در زندان 
فرصت مغتنمی برای تربیت افراد بزرگ و با 
ایمان است همانگونه که حضرت یوسف سال 
ها در زندان بودند اما پس از آن به مقام عزیزی 

مصر رسیدند.

حجت االسالم حبیب ا... شــعبانی، بیان کرد: 
زندانیان صبور باشــند چراکه گشایش پس از 
سختی به شرط صبر و شکیبایی و خودسازی 

پدیدار می شود.
وی با اشــاره به موضوع عفاف و حجاب به 
بازگویی وقایع مسجد گوهرشاد در سال 1۳14 
پرداخت و عنوان کرد: در آن واقعه تلخ طلبه 
ای در مسجد سخنرانی کرد که پس از حمله 
عوامل حکومت به مسجد و کشتار مردم موفق 

به خروج از مسجد شد.
امام جمعه همدان ادامه داد: اما به هنگام خروج 

از مرز توســط نیروهای افغانی اسیر و مدت 
سی ســال در زندان های افغانستان نگهداری 
شــد. این فرد اســیر فضای زندان و ناامیدی 
نشــد و در همین مدت اسارت چنان به رشد 
و تربیــت روح و روان و تقویت ایمان خود 
پرداخت که به مقام طی االرضی رسید و تبدیل 

به شخصیت معروف به نام »بهلول« شد.
در این آیین با دستور حسن خانجانی دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان همدان به تمامی 
زندانیانی کــه در این آییــن مذهبی حضور 
داشتند، یک هفته مرخصی تشویقی ارائه شد.
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مهرماه امسال ۶0 هزار معلم 
بازنشسته می شوند

 سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش با بیــان این که در مهر 
امسال حدود ۶0 هزار بازنشسته داریم، گفت: بنا داریم با به کارگیری 
معلمان خرید خدمات، حق التدریس و اضافه کردن ساعات آموزشی 

این کسری را جبران کنیم.
به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی، در پاسخ به این سوال که وضعیت 
اســتخدام معلمان حق التدریس و مربیان پیش دبســتانی چه خواهد 
شد؟ عنوان کرد: آنچه در مجلس مصوب شده است برای وزارتخانه 

ها قید اجرایی دارد، اما شرایط خاص خودش را دارد.
وی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی، بیان کرد: یکی از اقدامات نظام 
تعلیم و تربیت حرکت به سمت آموزش های مهارت های زندگی  و 
مهارت های فنی اســت. در حال حاضر دانش آموزان رشــته فنی و 
حرفــه ای و کاردانش در بیش از ۲00 رشــته تحصیل می کنند و در 

مدارس تیزهوشان، سمپاد مهارتی طراحی شده است.  
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش، ادامه داد: ســاعت آموزش 
در جهان 8 هزار ســاعت اســت اما در ایران ۲900 ساعت است و 
در همین ســاعت هم تالش می کنیم دانش آمــوزان پس از تحصیل 

مهارت هایی را بیاموزند.
حســینی درباره جذب نیروهای نهضت، گفت: باید برای نهضتی ها 
آزمون برگزار شــود، اما برای گروه های دیگر نه. بهتر است همه از 

طریق دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شوند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که قانون تعیین 
تکلیف، مصوب 1۳9۷ است و تکلیفی برای وزارتخانه است، گفت: 
105 هزار نفر مشــمولند که برای آن ها دوره های توانمندســازی 
برگزار خواهد شــد، اول مهر بیش از ۶0 هزار خروجی بازنشســته 
داریــم که بخش اعظمی از راه هــای مختلف و همین روش جبران 

می شود.

برپایی جشن »حذف بخاری های نفتی 
مدارس« در اول مهر

 سرپرســت وزارت آموزش و پرورش از برگزاری جشن حذف 
بخاری های نفتی مدارس در اول مهر خبر داد.

به گزارش فارس، سیدجواد حسینی درباره مشکل استخدام معلمان 
حق التدریس و مربیان پیش دبســتانی، بیان کــرد: آنچه در مجلس 
مصوب شده است برای وزارت آموزش و پرورش قید اجرایی دارد 
بنابراین تمام افراد مشــمول قانون اســتخدام می شوند اما شرایطی 

برای آنان داریم.
وی گفت: در آغاز مهرماه جشــن پایان مدارس خشتی و گلی را به 
جز اســتان سیستان و بلوچستان و جشن حذف بخاری های نفتی را 
برگزار خواهیم کرد و همچنین اجرای کامل پروژه مهر به ویژه برای 

دانش آموزان مناطق سیل زده  را خواهیم داشت.
حســینی به مشکالت ثبت نام در مدارس اشاره کرد و گفت: ۲4 نوع 
مدرسه داریم که یک نوع آن مدارس دولتی است. در مدارس ثبت نام 
تقاضامحور اســت و هر دانش آموزی در هر نقطه ای تقاضا داشــته 

باشد، دولت باید پاسخ دهد.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش بــا بیان اینکه یک دانش آموز 
هم نداریم که کالس برای وی نباشد، افزود: معتقدیم بهترین مدرسه 
نزدیکترین مدرســه به محــل زندگی دانش آموز اســت. البته انواع 
مدارس داریم که برخی شــهریه و برخی آزمــون دارند و هرکدام 
شرایط خاص خود را دارا هستند. روند نظارتی در حال انجام است 

و به خوبی ثبت نام دانش آموزان انجام می شود.

120رتبه زیر هزار کنکور سهم دانش آموزان 
عضو اتحادیه انجمن های اسالمی

 دبیــرکل اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان، گفت: از 
بیــن 1100 فارغ التحصیل این اتحادیــه، 1۲0 نفر رتبه زیر 1000 

در کنکور سراسری سال 9۷ را کسب کردند.
به گزارش تســنیم، حســین تاریخی با تشــریح وضعیت علمی 
انجمــن اســالمی و فارغ التحصیالن اتحادیه در ســال گذشــته، 
گفت: اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آمــوزان به عنوان یک 
تشــکل دانش آموزی با رســالت فرهنگی و انقالبی توانسته است 
دانش آموزانــی را در مجموعــه خود پرورش دهد که پیشــتازان 

علمی کشور به شمار می روند.
انجمن های اســالمی  اتحادیــه  قبولی  آمارهــای  وی دربــاره 
9۷، خاطرنشــان کرد: آمارها حاکی از  دانش آموزان در ســال 
آن است که ســال گذشــته از بین 1100 فارغ التحصیل انجمن 
اســالمی، 1۲0 نفر از آن ها توانستند در بین رشته های تجربی، 
انســانی و ریاضی و فیزیــک رتبه زیر هزار را کســب کنند و 
5 دانش آموز تک رقمی در کشــور عضو انجمن های اســالمی 

بودند. دانش آموزان 
تاریخــی، ادامه داد: از 1۲0 دانش آموز رتبــه زیر هزار، 80 رتبه 
ســهم دختران انجمنی شده اســت و 40 رتبه زیر هزار را پسران 

انجمن های اسالمی از آن خود کرده اند.
اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان، گفت: عالوه  دبیرکل 
بر رتبه های برتر کشــوری، برخی از فارغ التحصیالن انجمن های 
اســالمی، با گذراندن دوره های تکمیلــی مهارت آموزی، جذب 
هنرســتان ها و دانشگاه های فنی و حرفه ای شدند و مابقی نیز، در 

هستند. تحصیل  مشغول  علمیه  حوزه های 
وی، افــزود: ایــن اتحادیــه هر ســاله در شــهریورماه و کنگره 
دانش آمــوزی از نفرات برتــر کنکور تقدیر بــه عمل می آورد و 
امســال نیز ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان، منتظر 
آمار بســیار خوبی از ســوی دانش آموزان انجمن های اسالمی در 

هستیم. کشور  سراسر 

ایران: رویای شاگردان کوالکوویچ رنگ باخت 
 مجید جان اون حناست که رنگ می بازه 

همدان پیام: وعده های خام برای طرح های بزرگ 
 مثل این که از شکرســتان اومدی، نمی دونی این دیار با وعده 

اداره می شه!!
همشهری: ما نیاز به همسایه، همشهری و هم محله ای داریم 

 منظورت اینه که تو بیابون زندگی می کنی؟!
کیهان: دولت روحانی چون نتوانست وام بگیرد بدهی های خارجی اش 

کم شده است 
 ضامن پیدا نکرده!!

همدان پیام: ایجاد بازارچه موقت برای دستفروشان گنجنامه 
 تخفیفات مرکز دستفروشی گنجنامه را از دست ندهید!!

همدان پیام: همدان مجوز صدور پروانه صالحیت حرفه ای روان شناسی 
دریافت کرد 

 پ اوجور!! 
همشهری: هشدار به نابودگران محیط زیست و میراث فرهنگی 

 کلنگ و کبریتت رو تحویل بده 
جمهوری اسالمی: سایت شرط بندی 
 آدرسشو نگو دستگیر می شی 

همدان پیام: بازی های بومی و محلی در مدارس ترویج شود 
 توپ گرون شده می خوان لی لی بازی کنن!!

کیهان: دستگیری زورگیران خشن جنوب پایتخت 
  زورگیری با لطافت هم  داریم؟؟

همشهری: هجوم نقدینگی به بورس 
 با کلنگ یا قمه؟ فامیالتم ببری خوبه 
ایران: ۶ نسخه برای ساماندهی بازار اجاره 

 برای نسخه بیمه تأمین اجتماعی قبوله یا سالمت؟
همدان پیام: تب همدان روی 40 درجه 

 شربت خاکشیر آماده کنید 
همشهری: توافق پربار، آفت  زده 

 چرا سمپاشی نمی کنن؟؟

به جای "استنت قلبی"
 کابل برق وارد کرده اند

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که بزرگترین 
تهدید امروز این اســت که ســرمایه عظیم اجتماعی در دوران دفاع 
مقدس، به بی اعتمادی عمومی بدل می شــود، گفــت: امروز چگونه 
می خواهیم به پدر شــهیدی بگوییم که برخی رفته اند دو میلیون یورو 

استنت قلبی وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده اند!
به گزارش ایســنا، سعید نمکی، در مراســم رونمایی از فعالیت های 
موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس با بیان این که امروز دارو و درمان 
مردمــان بی پناه مورد هجمه قرار گرفت اســت، تاکید کرد: به عنوان 
وزیر بهداشت مدت هاســت که خواب از چشمم رفته تا بتوانم برای 
مردم داروهای اساســی را تهیه کنم. همه این ها زیر سر کسانی است 
که ادعای کمک در حوزه اقدامات انسان دوستانه می کنند، اما این اقدام 

را انجام نمی دهند.
وی ادامه داد: وقتی به شهرستان ها و بر سر مزار شهدا می روم در درونم 
از شرمســاری گریه می کنم. امروز چگونه می خواهیم به پدر شهیدی 
بگوییم که برخی رفته اند دو میلیون یورو اســتنت قلبی وارد کنند، اما 
به جایش کابل برق آورده اند و طوری کارها را هماهنگ کردند که تا 
مطلع  شــویم، از مرز رفته اند. این ها که هستند و از کجا آمده اند؟ آیا 

شهدا رفتند تا عده ای جیب شان پر شود؟
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: طی روزهای اخیر 
۷ پالت داروی تاریخ گذشــته در گمرک، که قرار بود به عنوان داروی 
بدن سازی برای جوانان این مملکت تزریق شود را ضبط کرده ایم. این 
سم است. این ها را از کجا می آورند؟ با چه کسانی هماهنگ هستند؟ 
چرا امروز نباید به یکدیگر کمک کنیم و این شبکه مافیایی را که خوره  

نظام است از بین ببریم؟
نمکی، تاکید کرد: امروز در کنار زنده کردن یاد شــهدا و دفاع مقدس 
باید همه در کنار هم باشــیم تا با هم با این خوره نظام برخورد کنیم 
و قطعاً موفق خواهیم شــد. گرچه جریان پیچیده تر از این اســت که 
برخــی فکر می کنند اما من معتقدم که باز هم همان خانه پوشــالی و 
سســت عنکبوت اســت. من این اقدام را آغاز کرده ام و با فضل الهی 

آن را ادامه می دهم.

مرگ ۶ تن در تصادف اتوبوس مسافری 
با خودروی حامل سوخت

 ســخنگوی سازمان اورژانس کشور از برخورد سواری پژو حامل 
سوخت با اتوبوس مسافری خبر داد.

مجتبی خالدی دربــاره جزئیات حادثه برخورد ســواری پژو حامل 
ســوخت با اتوبوس مســافری گفت: این حادثه حدود ساعت: 9:40 

دقیقه )سه شنبه( در محور ایرانشهر- بم )۲5 کیلومتر بزمان( رخ داد.
وی افزود :با اعالم حادثه به اورژانس 115 بالفاصله یک بالگرد و سه 

دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد.
خالدی گفــت: تا این لحظه به علت وســعت آتش ســوزی تعداد 
مصدومان یا کشــته شده ها مشخص نیســت. رییس مرکز اطالعات 
وکنترل ترافیک پلیس راهور ناجا ۳0 دقیقه بعد از انتشــار این خبر در 
گفت وگویی با ایسنا در باره این حادثه گفت: حوالی ساعت 10 صبح 
امروز  یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه سواری پژو حامل سوخت 

برخورد کرد که منجر به حریق دو وسیله نقلیه شد.

سندرم داون به مثابه یک تفاوت
ــک  ــب ی ــت در قال ــن اس ــی ممک ــر و گاه ــکل و ظاه ــاوت در ش ــد تف ــی در ح ــران گاه ــا دیگ ــا ب ــای م  تفاوت ه
ــد از منظــری دیگــری  ــه یــک تفــاوت اســت و بای ــه  مثاب ــادرزادی ظاهــر شــود. ســندرم داون ب ــا بیمــاری م اختــالل ی

ــگاه کــرد. ــه آن ن ب
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از هر ۷00 کودکی که به دنیا می آیند، یک نفر مبتالبه »سندرم داون« است. این سندرم نوعی 

اختالل کروموزومی است که به کم توانی ذهنی و جسمی منجر می شود.
کودکان مبتال به این سندرم تربیت پذیر هستند و بسته به فضای خانوادگی و فرهنگی جامعه، به قدر مقدور امکان رشد و نمو دارند.

مبتالیان به سندرم داون از نظر ذهنی از ما ضعیف تر هستند و به همین دلیل سر کسی کاله نمی گذارند. شاید آرزویمان این باشد که 
دیگر کسی با این بیماری ها به دنیا نیاید. اما درنگ کنیم! این کودکان عوامل کوچکی هستند برای بزرگ ترین مهربانی ها، شاید جهانمان 

با این بچه ها مهربان تر باشد.

ضرورت تغییر نگاه به کودکان دارای معلولیت
 معــاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی بــا بیــان اینکــه بــرای ارائــه خدمــات بهتــر و حمایــت از کــودکان دارای معلولیــت 
بایــد تغییــر نــگاه بــه کــودکان معلــول انجــام شــود، گفــت: بــرای مؤثــر بــودن نقــش فــردی و اجتماعــی مددجویــان بایــد 
مهــارت اجتماعــی آن هــا تقویــت شــود و همچنیــن بایــد موانــع از ســر راه ایــن افــراد برداشــته شــود تــا توانمندی هایــی 

کــه دارنــد عملیاتــی شــود.
به گزارش مهر، حبیب ا... مســعودی فرید با تأکید بر اینکه رســیدگی به وضعیت دختران معلول نیز در دســتور کار قرار دارد، افزود: 
مناسب سازی معابر و مسیر رفت و آمد یک وجه مناسب سازی است و موضوع دیگر مناسب سازی ذهن است و باید نگاه به معلوالن، 

تغییر پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه تغییر نگاه باید در نظام آموزشی و دانشگاهی مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: اگر حمایت ها و تسهیل گری ها تداوم 

داشته باشد، برنامه هایی را که قصد داریم اجرا کنیم نتیجه بهتری خواهد داشت.

دزدانی که از 
دزدی لذت 
می برند
 لذتی که در دزدی است را دوست دارم. 
کاری به عاقبت آن ندارم که چه می شــود 
فقط بــه این فکر می کنم برای رســیدن به 
هدف باید درست عمل کرد و سختی را که 

برایم دارد، از صمیم قلب دوست دارم.
این سخنان فردی است که برای چهارمین بار 
توســط پلیس دستگیر شده و وقتی ماجرای 
گــذران زندگــی او را می خوانیــم متوجه 
می شــویم که این فرد و افرادی از این دست 
بــه یک نوع اختالل رفتــاری به نام اختالل 
کنترل تکانه که از نوع اختالل تکانشــگری 
و وسواســی است، مبتال هستند. در این نوع 
رفتــار فرد نمی تواند جلوی خود را بگیرد و 
با وجود آگاهــی از عواقب منفی کار، برای 
کسب لذت دوباره آن عمل را انجام می دهد.

پســر  ســرقت های  ماجــرای   
کارخانه دار

می پرسم به چه جرمی بازداشت شدی؟ »این 
بار گوشی قاپی«.

چطور سرقت می کردی؟ »به عنوان مأمور، در 
حالی که یک بی ســیم قالبی داشتم، با دیدن 
فرد مورد نظر به سراغش می رفتم و به دروغ 

پشت بی سیم می گفتم: مرکز واحد 1۷ هستم. 
یک مورد مشکوک مشاهده شده... سپس از 
فرد مورد نظر می خواستم دست هایش را باال 
ببرد و من هم ناگهان گوشــی اش را برداشته 

و فرار می کردم.«
ماشــینی که با آن نقشه سرقت هایت را اجرا 
می کــردی، مال خودت بود؟ بله، پدرم برایم 
خریده اســت. وضع مالی مــا خیلی خوب 
اســت. پدرم کارخانه دار و خواهرم در اروپا 
پزشــک است. خودم هم فوق دیپلم دارم. اما 
پالک های ماشین دزدی است و از یک تویوتا 

کنده ام.
تو که وضع مالی خوبی داری، چرا ســرقت 
می کردی؟ به خاطر مواد. نه این که خانواده ام 
به مــن پول نمی دهند، نــه. اتفاقاً خیلی هم 
خوب بــه من پول می دادند. من تک پســر 
خانواده هستم، اما چند وقتی است که دیگر 
رویم نمی شود از آن ها پول بگیرم به همین 

خاطر تصمیم گرفتم سرقت کنم.
چهارمم  بار  این  داری؟   ســابقه 

است.
دفعه های پیش به چه جرایمی دستگیرشــده 
بودی؟ بار اول بــه دلیل کالهبرداری و یک 
ســال هم حبس کشــیدم. بار دوم به خاطر 
ســرقت از خانه ها که البته پس از دستگیری 
10 روز زندان بودم و با ســند آزاد شــدم. 
ســومین بار به دلیل ســرقت لــوازم داخل 
خودروها بود که هشت روز بازداشت شدم 

و این بار هم که جرمم گوشی قاپی است.
چرا هر بار یک شیوه جدید برای سرقت را 
امتحــان می کنی؟ اخالقم این طوریه، هر بار 
یک مدل جدید را انتخاب می کنم. دوســت 
ندارم یک بار که به خاطر یک جرم به زندان 
افتــادم، بار بعدی هم بــه خاطر همان جرم 

دستگیر شوم.
این بار چند ســرقت انجام دادی؟ 10 تایی 
می شــد که البته فرصت نکردم گوشی ها را 
بفروشم. چطور دستگیر شدی؟ داخل خانه 
دستگیرم کردند. چون که دست فرمانم حرف 
ندارد وبــه قدری خوب رانندگی می کنم که 

هیچ ماشینی به گردم نمی رسد.
 اختالل کنترل تکانه

متخصص روانشــناس بالینی در گفت وگو 
با ایرنــا، اختالل کنترل تکانــه را این گونه 
توصیف می کند: اختــالل کنترل تکانه یک 
اختالل تکانشــگری و وسواســی است که 
در آن فرد نمی تواند جلوی فکر وسواسی و 
آسیب زای خود را بگیرد و تا کاری را که می 

خواهد انجام ندهد، راضی نمی شود.
ارسیا تقوا، معتقد است: این اختالل در واقع 
به این معناســت که فرد قادر است پیش از 
انجام کاری جوانب مختلف آن را بررسی و 
به دلیل عواقب منفی، از لذت آن کار صرف 
نظر کند. اما بســیاری از افراد درگیر اختالل 
کنترل تکانه با وجود آگاهی از عواقب منفی 
کارشان، برای کســب لذت دوباره آن عمل 

مخرب را انجام می دهند. 
به گفته تقوا، این دســته افــراد معموالً به طور 
تکــراری یک رفتار پرخطر را انجام می دهند و 
پیش از هر اقدامی، احســاس تنش و اضطراب 
را تجربه می کنند و ســعی می کنند تا از آن کار 
جلوگیری کنند اما به دلیل احساســات شدید 
درونی، معموالً در مقابل انجام آن ناتوان می شوند. 
برخی از نشــانه های این بیماری بسیار شبیه به 

اختالل وسواس فکری عملی است.
 راه درمان

تقوا راه درمان اختــالل آتش افروزی را این 
گونه بیان مــی کند: بهتریــن روش درمان 
اختالل آتش افروزی، شناخت رفتاری است 
که شامل قرارگیری در موقعیت و جلوگیری 
از اقدام به آتش زدن، نحوه درســت پاســخ 
دادن به تنش و تمرین مدیتیشن یا درون پویی 
تحت نظر متخصص است که طی یک برنامه 

مدون مؤثر خواهد بود. 
متخصص روانپزشک درباره روش درمان 
اختــالل دزدی نیز می گوید: نحوه درمان 
افراد مبتال به اختالل دزدی همانند درمان 
معتادان بــه مواد مخدر اســت و در این 
رویه که توســط فــرد متخصص و روان 
درمانگــر باید اجرا شــود، به فــرد مبتال 
کمک می شــود تا حساسیت زدایی منظم و 
تدریجی، درمان بیزاری آور، مدیتیشــن یا 
درون پویی و یافتــن منبع جایگزین برای 

ارضاء شدن ارائه شود.

پروین سلیمی  «

 تفاوت قیمت لوازم خانگی  در ســطح 
بازار و نمایشگاهی که تحت عنوان همین 
نام چند  روزی اســت در همــدان آغاز به 
کار کــرده، حکایــت از مدیریت کم رنگ 
مســئوالن اســتان بر بازار این کاال  و نبود 

نظارت می کند.
 نوزدهمیــن نمایشــگاه لوازم خانگــی و 
آشــپزخانه  تجهیزات  نمایشــگاه  دهمین 
همزمان با نوزدهمین نمایشگاه سیستم های 
صوتــی و تصویری از ۲4 تــا ۲9 تیرماه با 
حضور 95 شــرکت کننده از اســتان های 
آذربایجان شرقی، زنجان،  خراسان رضوی، 
اصفهان، البرز، قزویــن و همدان در محل 
اســتان  بین المللی  نمایشــگاه های  دائمی 
همدان گرد هم آمده اند تا با تولید و عرضه 
گسترده اجناس با کیفیت ایرانی به استقبال 
بازدید کنندگانی بروند که با جیب خالی و 
برای گرفتن قیمت، سری به این نمایشگاه 

می زنند.
این روزها که مردم فراغت بال بیشتری برای 
حضور در بازار و تصمیم گیری برای خرید 
دارند، تمایل بیشتری به گرفتن قیمت ها در 
آن ها مشاهده می شود و گاهی اگر خریدی 
صورت گیرد توسط بازدید کنند گانی است 
که  برای موارد ضروری مانند تهیه جهیزیه 

به این نمایشگاه آمده اند.
بر این اســاس باید گفــت، وضعیت تورم 
در بــازار و جامعه این اجــازه را به مردم 
نمی دهــد که به جز اقالم  ضروری زندگی 
مانند خوراک، پوشــاک و مســکن مبلغی 
برای موارد دیگر  پس انداز داشــته باشند 
و این امر ســبب رکود اقتصادی در سطح 
بازار به ویژه لوازم خانگی شده است. داین 
در حالی اســت که تولید اجناس ایرانی در 
کشــور نهادینه شــده و مردم نیز به خرید 
کاالی داخلی تمایل بیشتری نشان می دهند.
 با این حــال بازار لوازم خانگــی با رکود 
مواجه اســت. بــه گفته عرضــه کنندگان 
لوازم خانگی در بازار راسته استر و مردخای 
و مظفریه، مردمی که در دو ســال گذشته 
تمایلی به خریــد لوازم خانگی ایرانی حتی 
با قیمت های بســیار پایین را نداشتند، در 
شــرایط کنونی توان خرید همان تولیدات 
ایرانی هم برایشــان وجود نــدارد. در این 
قســمت بازار مردم بیشــتر برای اطالع از 
قیمت اجناس موردنیاز آشــپزخانه به بازار 

می آیند.
 در نمایشگاه، پدر خانواده ای که برای تهیه 
جهیزیه، مشــغول گرفتن قیمت و مطابقت 
اجناس به بازار آمده بودند و تمایل داشتند 
صحبت هایشــان در روزنامه انعکاس پیدا 
کند، در گفت و گو با همدان پیام با بیان این 

که مسئوالن نسبت به آسیب های اقتصادی 
که در این وانفسا متحمل خانواده ها می شود 
باید توجه بیشــتری داشــته باشند، گفت: 
مدیران ارشد اســتان در شرایط موجود با 
مدیریت اقتصادی باید در حد امکان برای 

جوانان و اشتغال آن ها چاره ای بیندیشد. 
وی معتقــد اســت: با شــرایط موجود و 
هزینه هایی که هر روز رو به افزایش است، 
تشکیل زندگی مشترک و مستقل به قدری 
برای جوانان سخت شــده است که دیگر 
کمتر کسانی هســتند که زیر بار مسئولیت 

زندگی مشترک بروند.
زوج جــوان دیگــری کــه بــرای خرید 
لوازم خانگــی به بــازار آمــده بودند و از 
قیمت های باالی لوازم برقــی ابراز نگرانی 
می کردنــد، در گفت و گو بــا خبرنگار ما، 
اظهار داشــتند: بــا وام ازدواج تنها موفق 
شــدیم برخی از لوازم برقی آن هم با مارک 
ایرانی تهیه کنیــم و برای مابقی اجناس به 

دنبال راه حل هستیم.
این اظهارنظرهای مشتریان لوازم خانگی در 
حالی است که به گفته مدیر یک فروشگاه 
لوازم خانگــی در راســته بــازار مظفریه، 
لوازم خانگــی موجــود در بــازار با توجه 
بــه افزایش قیمت ها، بیشــتر مارک ایرانی 

هستند. 
ســعید رابطی، با مناســب دانستن قیمت 
اجناس ایرانی، گفت: کیفیت تولیدات بومی 
بهتر از گذشــته اســت اما رکود اقتصادی 
عمومی که در جامعه حاکم است. به مردم 

اجازه خرید نمی دهد. 
عرضه کننــده  کــه  دیگــری  فروشــنده 
لوازم آشــپزخانه اســت، با ابراز نگرانی از 
رکــود بازار، بی اعتنایی مــردم برای خرید 

لوازم خانگــی و همچنیــن کاهش رونق و 
امید در بازار، می گوید: از دست اندرکاران 
برای حل این معضل اقتصادی درخواست 
چاره اندیشی و حمایت از تولید کنند گان را 

دارم.
رئیــس اتحادیه لوازم خانگــی همدان نیز 
گفت: موفقیت تولیــد لوازم خانگی بومی، 
در گــرو وارد کردن قطعــات مورد نیاز و 

ممنوعیت واردات است.
عبدالرضا خانجانی، با تأیید افزایش کمیت 
و رونق کیفیت در تولیــد داخلی و ایجاد 
اشــتغال برای جوانان کشور، اظهار داشت: 
تولید داخلی به معنی دیوار کشــیدن دور 
کشــور نیســت چراکه برای تولید کاالی 
خوب نیاز است با دیگر کشورها در ارتباط 

باشیم.
را  لوازم خانگــی  بــازار  در  رکــود  وی 
نشــات گرفته از تورم دانست و افزود: با 
نمایندگی های لوازم خانگی هماهنگی هایی 
صورت گرفته اســت تا بــرای حمایت از 
مصرف کنندگان، قیمــت کاالها طبق توان 

خرید مشتری عرضه شود.
خانجانبی تولید داخل را تابع ارز دانست و 
گفت: در هر مرحله از زمان واردات ممنوع 
باشــد، تولید و عرضه کننده گان قیمت را 
باال می برند که ایــن موضوع را نمی توان 

مدیریت کرد.
لوازم خانگــی درباره روند  اتحادیه  رئیس 
و کیفیت کار نمایشــگاه بین المللی همدان، 
گفت: روال کار نمایشــگاه های بین المللی 
در کشور به این صورت است که تولیدات 
جدید و مدرن را عرضه کنند. این در حالی 
نمایشگاه همدان  است که دست اندرکاران 
در دو سال گذشــته این هدف را فراموش 

کرده اند.
خانجانی انتقال مغازه هــای داخل بازار به 
نمایشــگاه را یک کار غیراصولی دانست و 
اظهار داشــت: این گونه فعالیت نمایشگاه 
مســئوالن  تأیید  مورد  کنونی  بین المللــی 

اتحادیه لوازم خانگی همدان نیست.
به دلیل تخفیفات ویژه ای که تولیدکنندگان 
لوازم خانگــی در نمایشــگاه ارائه می دهند 
برخالف بازار داخل شهر، استقبال و خرید 
مردم در نمایشگاه چشم  گیر است. در این 
بین تولید کننده لوازم آشــپزخانه از شــهر 
صالح آباد از اشتغالزایی همشهریان خود در 
کارگاه محلی خرسند است و رضایتمندی 
خود از کسب و کار را با اشتیاق و آرامش 

خاص بیان می کند.
علــی عبدالملکــی تولیدات خــود را که 
شــامل میز اتو، آویز، سبدهای موردنیاز در 
آشپزخانه و لوستر معرفی کرد و گفت: طبق 
هماهنگی انجام شده با بنکدارهای تهران، 
تولیدات را از صالح آباد به تهران می فرستیم 
و از آنجا در سراســر کشور توزیع می شود 
و عالوه بر این محصوالت به کشــورهای 

حاشیه خلیج فارس نیز صادر می شود.
تولید کننــده همدانی از فعالیت ۶ ســاله 
خــود و ایجاد اشــتغال بــرای 50 نفر به 
طــور غیرمســتقیم و 15 نفر مســتقیم نیز 
ابراز رضایتمندی کرد و افزود: تا دو ســال 
گذشته این محصوالت از چین وارد می شد 
که امروز موفق به تولید آن در داخل کشور 

و استان همدان شده ایم.
کارگاه  در  کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  وی 
ایــن تولیــدی دوره های آموزشــی برای 
عالقه مندان به اشتغال در این حوزه برگزار 

می شود.

رکود بر سر لوازم خانگی سایه انداخته است

بازارگرمی لوازم خانگی در نمایشگاه
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دوست دارم سهام عدالت همه را آزاد کنم اما نمی توانم

 رئیس سازمان خصوصی سازی درباره آزادسازی سهام عدالت اعالم کرد که برای این 
کار باید کل پرتفوی ســهام عدالت تعیین تکلیف شــود، در نتیجه این درست نیست که 
بگوییم فقط برای دو دهک اول آزادسازی انجام می شود، چرا که اگر بلد باشیم آزادسازی 

را انجام دهیم، برای همه مشموالن سهام عدالت آزادسازی را انجام خواهیم داد.
چندی پیش امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران در مجمع ســالیانه این رکن بازار 
ســرمایه با اشــاره به نامه ای که به فرابورس و شرکت سپرده گذاری درباره آزادسازی 
سهام عدالت ارسال شده است، گفت: ان شاءا... با همکاری شرکت سپرده گذار بتوانیم 
زیرســاخت را برای آزادسازی ســهام عدالت آماده کنیم. طبق آنچه او گفته بود، این 

طرح آزادســازی برای دهک های اول و دوم اســت، اما رئیس سازمان خصوصی در 
این باره می گوید: اگر بتوانیم ســهام عدالت همه را آزاد می کنیم. اما اکنون بلد نیستیم 

این کار را انجام دهیم.
علی اشــرف عبدا... پوری حسینی در پاسخ به این که آیا قرار است برای دهک های یک و 
دوی ســهام عدالت، آزادســازی صورت گیرد؟ به ایسنا، گفت: اگر قرار باشد برای گروه 
یک و دو )مدد جویان کمیته امداد و مستمری بگیران سازمان بهزیستی( یا هر گروه دیگری 
آزادســازی سهام عدالت انجام گیرد، باید برای کل پرتفوی سهام عدالت تعیین تکلیف و 
کل ســهام آزاد شــود.وی توضیح داد: 49 شرکت هستند که سهم یک تا ۷0 درصدی در 
سهام عدالت دارند. بیش از 49 میلیون نفر مشموالن سهام عدالت در این پرتفوی شریک 
هستند و نمی توان بدون تعیین تکلیف کل پرتفوی بگوییم که سهام عدالت بخشی از آن 

49 میلیون نفر آزاد می شود. چون اگر بتوانیم، سهام عدالت همه این 49 میلیون نفر را آزاد 
می کنیم، چرا فقط سهام عدالت دو گروه را آزاد کنیم؟

معاون وزیر اقتصاد، افزود: اگر تمام سهام عدالت آزاد شود، آن وقت می توان درباره اجازه 
نقل و انتقال و اجازه خرید و فروش سیاستگذاری کرد. اما اگر بلد باشیم به یک نفر ورقه 
ســهم بدهیم، حتماً بلد هستیم که به همه 49 میلیون نفر هم ورقه سهم بدهیم ولی اکنون 
بلد نیســتیم این کار را انجام دهیم؛ یعنی اینکه چطور می شود سهام 49 شرکت را به 49 
میلیون نفر داد؛ موضوعی اســت که در الیحه ساماندهی پیش بینی کرده ایم اما این الیحه 
هنوز به تصویب نرســیده اســت. اگر تصویب نهایی و ابالغ شد و این کار را بلد شدیم، 
آن وقت می توانیم به 49 میلیون نفر ســهم دهیم و می توانیم تخصیص دادن ســهام را با 

اولویت انجام دهیم.

"کوپن" 
بخشی از اصالح ساختار بودجه است

 در حالــی فرصت چهار ماه اصالح ســاختار بودجه رو به اتمام 
اســت که یک اقتصاددان معتقد است، دولت در این راستا و به منظور 
جلوگیــری از اتالف منابع ارزی و گران شــدن کاالهــا باید توزیع 

کاالهای اساسی را کوپنی کند.
یک اقتصاددان با اشاره به مهلت تعیین شده توسط رهبر معظم انقالب 
برای اصالح ساختار بودجه، اظهار کرد: واقعیت این است که در حال 
حاضر کشور در شرایط جنگی قرار دارد و ساختار بودجه باید اصالح 
شــود اما ظاهراً این اراده توسط دولتمردان وجود ندارد و بخش هایی 
هم که از قدرت سیاســی باالیی برخوردارند، اجازه ساماندهی بودجه 

را به دولتمردان نمی دهند.
بهنــام ملکــی با بیان این کــه در حوزه هایی که ضروری نیســتند 
بودجه ها باید تعدیل شود، ادامه داد: دولت پنج میلیون حقوق بگیر 
دارد کــه بخش عمده ای از آن ها به دلیل نبود بهره وری کافی فقط 
باعث افزایــش هزینه ها بر دولت شــده اند. هرچند این دغدغه از 
طرف کارمندان وجــود دارد که با این وضعیت تورم همین حقوق 
هم کفایت زندگی شــان را نمی کند امــا نمی توان از نبود بهره وری 

در این حوزه گذشت.
وی با بیان این که بســیاری از ناکارآمدی ها در اقتصاد به دلیل ساختار 
غلط بودجه، تخصیص و ابالغ آن است، گفت: واقعیت این است که 
بودجه معموالً برشی از برنامه های توسعه نیست. برای دادن همین ارز 
4۲00 تومانی بابت تامین کاالهای اساسی، یک پیوست ضد فساد هم 
تهیه شود تا به این صورت از سواستفاده دالالن از این دالر جلوگیری 
کند. بر این اســاس می توان همانند دوران جنگ کاالها را به صورت 
کوپنی برای مردم تامین کرد تا عالوه بر هدر رفت منابع از گران شدن 

کاالها هم جلوگیری شود.
ملکی با اشــاره به ضرورت به هم پیوستگی اطالعات اقتصادی گفت: 
فقط بر این اساس می توان تصمیم گرفت که کدام بخش باید تقویت 

یا حمایت شود.
وی بــه ابزارهــای مالیاتی بــه عنوان یکــی از مهمترین اجزای 
اصالح ساختار بودجه اشــاره کرد و گفت: برخی از بخش های 
مولــد اقتصاد را بایــد از طریق مالیات تقویــت کرد و به همین 
نســبت بخش های غیرمولد هم باید تنبیه شوند. برای مثال عالوه 
بر واحدهای مســکونی خالی از سکنه باید بر دارایی های دولتی 
و شــبه دولتی هم مالیات بسته شود. واقعیت این است که بخش 
بزرگی از ســاختمان های دولتی و غیردولتی بالتکلیف مانده اند 
کــه با مالیــات می توان این ســرمایه ها را به چرخــه اقتصادی 

بازگرداند.
گفتنی است، "طرح اصالح ساختار بودجه" به دنبال فرمان رهبر معظم 
انقالب در آذرماه 1۳9۷ در دســتور کار دولت قرار دارد. این فرصت 

چهار ماهه در اواخر تیرماه سال جاری به پایان خواهد رسید.

شهر هوشمند چیست؟
 با توجه به برگزاری هفتمین نشســت شهراندیشــی در همدان، در 
این یادداشت ســعی داریم عالوه بر تعریفی از شهر هوشمند، عناصر 
کلیدی  شــهر هوشمند را مشخص نموده و مصادیق هوشمندسازی را 
برای زندگی ســالم و همراه با آرامش را با مدیریت شــهری توانمند و 

هوشمند بررسی نماییم.
 مسأله هوشمندسازی شهری یکی از اولویت ها برای کالنشهرهاست. در 
صورت رسیدن به یک شهر هوشمند مردم نیز باید بتوانند از این امکانات 
استفاده کنند. نخستین گام، اقدام فرهنگی برای پذیرش تغییرات است.  

برای ایجاد توازن منطقه ای و عدالت در خدمت رســانی شهری، ایجاد 
شهر هوشــمند یک ضرورت و اولویت اســت. بحث آلودگی هوا و 
افزایش هزینه های تردد و حمل و نقل وابســته به این مسأله است که 
با رویکرد هوشمندسازی شهرها می توان شرایط محیط زیست  شهرها 

را بهبود بخشید.
تعریف شــهر هوشــمند: به شهری گفته می شــود که بر پایه فناوری 
اطالعات و ارتباطات است و معموال مقوله شهر هوشمند در پنج دسته 

اصلی قرار دارد.
 حمل و نقل هوشمند

پس از راه اندازی پرداخت هوشــمند کرایه اتوبوس های شــهری، می 
توان پرداخت هوشــمند کرایه تاکسی ها  را راه اندازی کرد و امکانات 
شهرداری ها این امکان را فراهم خواهد کرد که فقط با نصب کیو آر کد

QR codes برای پرداخت های خرد در تاکسی ها بر روی داشبورد 
و یا صندلی های عقب تاکسی همشهریان و رانندگان دیگر دغدغه پول 

خرد را نداشته باشند.
در هوشمندسازی می توان در حوزه سیستم مدیریت شریان های اصلی 
مانند سیستم جا به جایی مســافر، پرداخت های الکترونیک، مدیریت 
اطالعات، ایمنی و جلوگیری از تصادفات، ITS و سیســتم کمک به 

راننده کمک گرفت.
در هوشمندســازی در مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی می توان 
عالوه بر کنترل و نظارت بر عملکرد ناوگان، اطالع رسانی به مسافران، 
پیگیری تخلفات، برنامه ریزی و بهینه سازی مسیرها، بستر مناسبی برای 

سایر کاربردهای دیگر آن فراهم کرد.
 اقتصاد هوشمند

اقتصاد هوشمند شــامل زیرساخت و ارتباطات هوشمند، حمل و نقل 
شــهری هوشمند، انرژی هوشــمند، دولت هوشمند، امنیت هوشمند، 
سالمت هوشمند، کسب و کار هوشمند و حتی شهروند هوشمند می 
باشــد. در این استراتژی، یعنی اقتصاد پایدار بر مبنای شهر هوشمند که 
بر اساس نظریه و تئوری سیستم ها بنا شده است، شهرها به عنوان یک 
کالن سیستم در نظر گرفته شده و هر شهر از اجزایی به نام زیر سیستم 
تشکیل گردیده و این زیر سیستم ها در حقیقت همان سازمان ها، صنایع، 
مردم و دیگر مولفه های شهری هستند که در راستای رسیدن به هدف 
نهایی که همان اقتصاد توســعه یافته و پایدار شهری است، به صورت 
منظم و یکپارچه در ارتباط و تعامل بخشــی از اصول شهر هوشمند به 

حداقل رساندن استفاده از منابع و کاهش هزینه های کلی است.
  امنیت و سالمت  و تامین اجتماعی الکترونیک

از مولفه های تحت تاثیر شهر هوشمند عالوه بر خدمات حمل و نقل 
می توان به  ســالمت و بهداشت، آموزش و پرورش، مدیریت شهر و 
ساختمان، مدیریت پسماند و امنیت عمومی اشاره کرد. همچنین تاثیر آن 
به عنوان  عامل اساسی برای سالمت جسمی و روانی شهروندان مورد 
تاکید است که مســئولیت اجتماعی آن با سازمان های مرتبط با حوزه 

سالمت است. 
یکی از موارد مهم که باعث کاهش تردد همشهریان خواهد شد)با توجه 
به جمعیت باالی تحت پوشش( توســعه خدمات غیرحضوری برای 
بیمه شــدگان تامین اجتماعی و حذف مراجعه حضوری برای دریافت  

خدمات می باشد. 
  مدیریت شهری

 هوشمند کردن مدیریت شهري به معناي ایجاد ابزار کار براي جمع هاي 
فناور در حوزه آي.ســي.تي یا فناوري اطالعات و ارتباطات است. این 
هوشمندســازي در ابعاد مختلف ساختاري و زیر ساختي است و براي 
این مهم باید پروژه هاي مختلف و تجهیزات گوناگون را با اســتفاده از 
نیروي انساني توانمند به کار گرفت  که این خود باعث اشتغالزایي بیشتر 

خواهد شد. 
  محیط زیست و انرژی

در حوزه انرژی با توجه به فرا رســیدن فصل گرما، نیاز اســت بر پایه 
اطالعات و داده هایی که جمع آوری می شود، نظارت بیشتری در مصرف 
انــرژی صورت گیرد و این کنترل و نظارت انرژی بر اســاس فناوری 
اطالعــات و تکنولوژی های روز دنیا صورت می گیرد تا بتوانند زمان 

پیک مصرف را شناسایی کنند.
در مدیریت هوشــمند منابع آب از طریق نرم افزارها و نصب شیر های 
هوشــمند و کنترل از راه دور، زمان آبیاری، میزان رطوبت هوا  با توجه 
به خشــکی محل و محیط آبیاری تشــخیص داده می شود که باعث 

صرفه جویی بسیار در حد 40 تا 50 درصد می شود.
در شهر هوشمند سنسورها و دوربین ها برای ردیابی کیفیت هوا، درجه 
حرارت، آلودگی صوتی و میزان ترافیک استفاده می شوند. این سنسورها 
با شناسایی مشکالت در مراحل اولیه مانع از تبدیل شدن این مسائل به 
مشکالت بزرگتر می شوند. بیشتر شهرها در حال به کارگیری تکنولوژی 
های شــهر هوشمند هستند، در نتیجه برای ذینفعان فرصتی فراهم می 
شــود که با ســرمایه گذاری در این زمینه تاثیرات این تکنولوژی را در 

سطح شهر ببینند.
امید است شهردار محترم همدان جهت مدیریت شهری کارآمد و عدالت 
در توزیع امکانات و ارائه خدمات شهری مطلوب به همشهریان بتواند 
 )IT( از طریق کارگروه های مرتبط و متخصصان اقتصاد شهری و حوزه
و کمک به راه اندازی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، شهری 

هوشمند و شایسته مردم عزیز همدان بسازد.
انشاا...

*حسن سالک 
پژوهشگر اقتصاد توسعه و اقتصاد شهری

مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه همدان
موضوع مناقصه : تأمین خودروي استیجاري سبك )سواري/وانت(

مبلغ برآورد اولیه 9/952/376/000 )نه میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار( ریال 
نوع تضمین : مبلغ 497/618/800 )چهارصد و نود و هفت میلیون و ششصد و هیجده هزار و هشتصد( ریال با اعتبار سه ماهه )از زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت( و بصورت یک یا 

ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوبه هیئت محترم وزیران )توضیح اینکه ضمانت نامه پست بانک قابل پذیرش نمي باشد(
* به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

محل دریافت اسناد : شرکت کنندگان در مناقصه الزم است جهت خرید اسناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال به حساب شماره 9200030173 بانک ملت 
شعبه جهان نما و با شناسه واریز 30126 به آدرس : همدان ، میدان آرامگاه بوعلي سینا ، جنب بانک صادارت -  شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان )واحد 

کمیسیون مناقصات( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . 
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه : از مورخ  98/04/26 لغایت ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/05/02 

تاریخ بازدید از محل و جلسه توجیهي : روز چهارشنبه ساعت 10 صبح مورخ 98/05/09 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 
تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداري )ساعت 16( روز شنبه مورخ 98/05/12 و به آدرس همدان - میدان آرامگاه بوعلي سینا - جنب بانک صادرات 

- شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان - دبیرخانه کمیسیون مناقصات  
تاریخ بازگشائي پاکات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/05/13 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان.)توضیح اینکه بازگشائي پاکات 

با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد(
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است . 

مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ 98/06/01 لغایت 99/05/31  مي باشد .
شرایط متقاضي و مدارك الزم : - ارائه گواهي تأیید صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعي در خصوص حمل و نقل به همراه پروانه کسب از مراجع ذیصالح )جهت 

شرکتهاي پیمانکاري( و یا ارائه پروانه کسب از اتحادیه و صنف مربوطه جهت موسسات کرایه اتومبیل ، حمل و نقل و یا آژانسها
- ارائه گواهینامه تائید صالحیت معتبر ایمني صادره از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعي  

-  ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت ، تصویر صفحات اساسنامه شرکت ، آگهي تأسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات آن ثبت شده 
در روزنامه رسمي )جهت شرکتهاي پیمانکاري( و یا ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل )مدیریت آژانس و یا موسسه کرایه اتومبیل(

- ارائه قراردادهاي انجام کار مشابه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان در خصوص کیفیت پیمانهاي قبلي و جاري با سایر ادارت و ارگانها )حدأقل 4 مورد( )مضافاً اینکه مناقصه 
گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملکرد شرکت کنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و از نتیجه آن در ارزیابي مناقصه استفاده نماید.  همچنین در 

صورت داشتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با کارفرما الزامي مي باشد(
- احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهاي ارزیابي کیفي مندرج در اسناد ارزیابي 

-  احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي ، ایمني و زیست محیطي )HSE( مندرج در اسناد ارزیابي 
- سوابق اجرایي و مالي شرکت کنندگان از جمله : صورتهاي مالي شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشتها و توضیحات همراه صورتهاي 

مالي و گزارش حسابرسي صورتهاي مالي حدأقل براي 2 سال اخیر و گردش حساب بانکي به نام شرکت )آژانس و یا موسسه کرایه اتومبیل( 
- ارائه تصویر برابر اصل شده گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي صادره از سازمان امور مالیاتي و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعي قراردادهاي قبلي

- ارائه کد ثبت شده در پایگاه ملي مناقصات ، ارائه کد اقتصادي و شناسه ملي)جهت شرکتهاي پیمانکاري(
- کپي کلیه مدارک ارائه شده در بندهاي فوق الذکر مي بایست ضمن مهر شرکت )یا مهر آژانس و موسسه کرایه اتومبیل( و امضاء فرد مجاز ، در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل گردند.   

- ارائه اصل گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد یا افرادي که طبق اساسنامه شرکت و آگهي آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه رسمي( مجاز به امضاء 
اسناد تعهدآور مي باشند )جهت شرکتهاي پیمانکاري( و یا براي مدیریت آژانس و موسسه کرایه اتومبیل 

* مسئولیت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغایرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد . سپرده شرکت 
در مناقصه شرکتهایي که در سطح کلیه شرکتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید . ضمناً به 

پیشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . )م الف612(                                
 تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 98/04/26- تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 98/04/29

)نوبت اول(

1398 2398.

غزل اسالمي «

 پــس از حدود یک ســال و  نیم تالش 
براي مصاحبه با مدیر پروژه طرح جامع شهر 
همدان، موفق بــه گفت وگوي تلفني با وي 

شدم. 
این که نوع مطالعــه و بازنگري طرح جامع 
شــهر همدان چه اندازه براي شــهر و مردم 
اهمیت دارد بر کسي پوشیده نیست، اما برخي 
مسئوالن راه هاي دستیابي به مشاور طرح را 
به روي خبرنگاران بســته بودند و مدیران و 
کارشناساني که شماره تلفن او را داشتند به 
صراحت مي گفتند، نمي توانیم شــماره تلفن 
مشــاور را در اختیار خبرنگار بگذاریم. در 
همین روزنامــه بارها از نگراني مردم درباره 
حفظ زمین ها، باغات، شهر، روستاها، ادغام ها 
و افزایش جمعیت شهري صحبت کردم اما 
بسیاري از شنیده ها حاکي از آن بود که افراد 
ذي نفع قصد دخالت در مطالعات طرح جامع 
را دارند. هرچند که مسئوالن استاني تاکنون 
بارها تأکید کرده  بودند که مشاور بازنگري 
طرح جامع شــهر همدان یکي از مهندسان 
به نام کشور است و به خاطر خواسته دیگران 
و یا فشــارها اعتبار حرفــه اي خود را زیر 
ســؤال نمي برد. اما از آنجا که پیش از این 
برخي موارد ناخوشایند در شهر پیش آمده و 
ساخت وساز و تصرف هایي در باغات وجود 
داشته، موجب بدبیني ها و نگراني هایي شده 
است. برخي از کارشناسان هم بر این عقیده 
بودند که هرکسي ممکن است تحت فشارهاي 
سیاسي تن به برخي خواسته ها بدهد، بنابراین 
نگراني ها چند برابر مي شــد. با وجود این 
نیز در دســترس  نگراني ها مشــاور طرح 
خبرنگاران نبود و جلسات مربوطه هم بدون 
حضور خبرنگار برگزار مي شد. حتي حاضران 
در جلسه اطالعاتي به خبرنگار نمي دادند مگر 
در مــواردي، آن هم نکات کوچک و بدون 
توضیح، که بدون ذکر منبع منتشــر مي شد. 
همین نوع نگاه به روند مطالعاتي و بازنگري 
طرح جامع همدان موجب شــد تا مردم در 
جریان آن قرار نگیرند و تنش هایي بین مردم 
و برخي مسئوالن به وجود بیاید. پس از این 
که موفق به یافتن شماره موبایل آقاي بهابادي 
شدم و تماس گرفتم، او گفت که بنده بسیار 
تمایل دارم مردم شهر در جریان مطالعات قرار 
بگیرند و وقت زیادي نیز براي این گفت وگو 
صرف کرد، حتي قــول داد که گفت وگوي 

تخصصي تري انجام بدهد.
در ادامه، گفت وگــوي احمد بهابادي، مدیر 
پروژه طرح جامع شــهر همــدان را درباره 
تحت فشــار بودن بر نوع مطالعه و این که 
گفته مي شــود از پروژه کناره گیري کرده را 

مي خوانیم.  
 گفته مي شود شــما در طول 2 سال 
مطالعه خود بر روي طرح جامع شــهر 
همدان تحت فشار بوده اید تا برخي موارد 
را تأیید و به تصویب برسانید، این را تا 

چه اندازه قبول دارید؟
سوگند مي خورم که در تمام پروژه هایي که در 
این سال ها کار کرده ام 100درصد سالمت فني و 
حرفه اي خودم را حفظ کرده ام، اما ممکن است 
در کار خطاهایي هم داشته  باشم که آن زمان به 

نظرم درست بوده است.
درباره این پروژه هم ادعاي خودمان بر این است 
که عملکردمان 100 درصد در سالمت بوده و 
من در جایگاه فني و حرفه اي کار کرده ام. جداي 
این صحبت ها وقتي شــخصاً پاي تحقیقات و 
کارهایي که انجام مي دهم را مهر و اثر انگشت 
مي زنم، یعني 100درصد در سالمت انجام شده 
است. البته ممکن است اشتباهاتي وجود داشته 
باشد اما به خاطر آن ها نمي توان سالمت حرفه اي 

را زیر سؤال برد.
 آیا به موردي برخوردید که شخصي از 
سیاسیون یا پرنفوذها بخواهد نظرش را 

به شما تحمیل کند؟
مــن از زبان هیچ مقام و جایگاهي حتي یک بار 

نشنیدم که به طور مستقیم و یا تلویحي بگوید 
چون نظر من این است شما هم باید آن را اعمال 
کنید. اما همه افراد نظراتشان را بارها به صراحت 
عنوان کرده اند، که پس از مدتي بسیاري از آنها 
نظراتشــان را اصــالح کردنــد و برخي ها در 
مواردي همچنان بر نظراتشان پابرجا هستند اما 

من همچنان مخالف هستم.
در کل از لحظه اي که هر مشاوري شروع به کار 
مي کند تحت فشار است، چون منافع هرکسي 
حکــم مي کند که حداکثر منافع خود را در نظر 
بگیرند. اما اینکه برخي ها مي گویند بنده تحت 
فشارهایي نظري داده ام را به طور کامل رد مي کنم 
و یقین داشته باشید که من از لحاظ فني نظر داده  

و از نظراتم به لحاظ فني دفاع هم کرده ام.
 طرح جامع شــهر به طور مستقیم با 
منافع اشخاص ارتباط دارد، ذي نفعان و 
در  دخالتي  مي توانند  قدرتمندان چگونه 

این مطالعات نداشته باشند؟
چون طــرح جامع براي توســعه شــهري و 
موضوع زمین و کاربري زمین اســت، طبیعي 
اســت که منافع اشــخاص هم پیش مي آید و 
متأســفانه معموالً نظراتي که این افراد مي دهند 
فني نیست که چالش برانگیز مي شود. حاال اگر 
نظر مشاور هم جهت با این منافع باشد که هیچ 
اگرنــه مخالفت خواهند کرد؛ این یک اصل در 
کل دنیا اســت و من هم به عنوان یک مشــاور 
که تجربه هاي این چنیني زیادي داشته ام، تعهد 
و جایگاه حرفــه اي را درنظر مي گیرم و هرجا 
پافشاري کردم به خاطر رعایت اصول فني بوده 
است. مشاور خارج از منافع تصمیم گیرندگان و 

نفع برندگان کار مي کند. 
 در این ســال ها بارها گفته شــده 
براي  برخي مقامات سیاســي هستند، 
یا  و  در روستاهایي  زمین هایشان  اینکه 
در قسمتي از شهر قرار گرفته، به دنبال 
ادغام آن روستاها با شهر همدان هستند 
و یا تمایل دارند که شــهر در آن سمت 
گســترش پیدا کند. به نظر مي رسد که 
ادغام روســتاهاي علي آباد، حسن آباد و 
قاسم آباد با شــهر همدان در ماه اخیر، 
اعمال نظر برخي  ذي نفعان بوده و حتي 
مي خواهند 5 روستاي دیگر هم با شهر 

ادغام بشود. 
مــن در گفت وگوي دیگري بــه تفصیل براي 
شما توضیح مي دهم که علت ادغام ۳ روستاي 
نامبرده با شــهر همــدان چه بــوده، اما ادغام 
روستاهاي دیگر در دست مطالعه است و هنوز 
چیزي مشخص نیست. من هدفم این نیست که 
جلوي منافع کسي را بگیرم و قرار هم نیست به 
کسي زیان برسانم. در جلسات نظر فني خودم 
را مي دهم که ممکن است این نظرات در جهت 
منافع شخص یا اشخاصي باشــد و این اصاًل 
اشکال ندارد. در واقع کسي خالف منافع خود 
حرف نمي زند اما مِن مشاور باید ببینم که این 

نظرات درست هستند یا خیر. 
بنده در شــهر همدان و در این مطالعات، هیچ 
وقت ندیدم که کسي دنبال منافع اقتصادي خود 

باشد. ولي ممکن است هر کسي که در مناطقي 
زمین دارد دلش بخواهد که شــهر به آن سمت 
کشیده شود. در کل در کدام شهر است که از این 
حرف ها زده نشــود و نگویند برخي ها به دنبال 

منافع خود هستند؟
 مورد دیگر این است که برخي نظرات 
بر این بود، براي اینکه همدان کالنشهر 
بشود باید جمعیت آن را به یک میلیون 
نفر برســانیم. اگر اینطور باشد باید نه 
تنها تمام روســتاهاي همدان با شهر 
ادغام شوند که شهرهاي بهار، اللجین، 
فامنین، رزن، کبودراهنگ و اسدآباد هم 
باید با همدان ادغام شوند تا جمعیت به 
یک میلیون نفر برسد. اتفاقاً این افراد بر 

نظرشان پافشاري هم مي کردند.
بله درســت اســت. برخي نظرات بر افزایش 
جمعیت شهر همدان بود که من مخالف آن بودم 

و نظر من تصویب شد، دوستان هم پذیرفتند.
 گفته مي شود پس از حدود 2 سال، 
در مرحله اي از کار مطالعاتي طرح جامع 
شهر همدان، کار را واگذار کرده اید، دلیل 
کناره گیري شــما از نیمه هاي این پروژه 

چیست و آیا این موضوع صحت دارد؟
بنده دیگر در این پروژه نیستم، ولي معنایش رها 
کردن کار نیســت. من به عنوان یک انسان حق 
دارم در هر مرحلــه از کارم تصمیمي بگیرم و 
کارم را عوض کنم. من ۲ ســال در این پروژه  
کار ســنگین انجام داده ام و بــه همراه تیم 1۲ 
نفره مطالعات، تحلیل ها، راهبردها، چشم انداز 
و پیش بینــي جمعیــت، پیش بیني اشــتغال و 
آینده نگري طرح جامع همدان را انجام داده ایم 
که به تصویب اســتان هم رسیده است. اکنون 
این طرح به مرحله تهیه طرح کالبدي رســیده 
و گروهــي که در بین تیــم 1۲ نفره از قبل هم 
در ایــن طرح حضور داشــتتند کار را برعهده 
مي گیرند، در واقــع از این به بعد کار این گروه 

بیشتر مي شود. 
کار من در این مرحله انجام شده تلقي مي شود و 
مي توانم ادامه پروژه را به گروه دیگري تحویل 
بدهم. البته من از این به بعد، هم مي توانم باشم 
و هم این امکان وجود دارد که نباشم. بنابراین 
به کارفرما هم اعالم کرده ام که دیگر مدیر پروژه 
نیستم، خواســته من تأیید شــده ولي تاکنون 

جایگزیني معرفي نشده است.

مدیر پروژه طرح جامع در گفت و گو با همدان پیام:

هیچ کس نظرش را به من تحمیل نکرد
سوگند مي خورم 100درصد مطالعاتم با سالمت کامل انجام شده است

اینکه برخي ها مي گویند تحت فشار مواردي را تأیید کرده ام را رد مي کنم
از لحظه اي که هر مشاوري شروع به کار مي کند تحت فشار است، چون منافع هرکسي حکم مي کند که حداکثر منافع خود را در نظر بگیرند

چون طرح جامع براي توسعه شهري و موضوع زمین و کاربري زمین است، طبیعي است که منافع اشخاص هم پیش مي آید
کسي خالف منافع خود حرف نمي زند اما مِن مشاور باید ببینم که این نظرات درست هستند یا خیر

به کارفرما هم اعالم کرده ام که دیگر مدیر پروژه نیستم، خواسته من تأیید شده ولي تاکنون جایگزیني معرفي نشده است
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پایان مهلت فیفا برای حضور بانوان
 در ورزشگاه ها

 تاریــخ مهلت فیفا به ایران برای اعالم برگزاری دیدارهای مقدماتی 
جام جهانی ۲0۲۲ به پایان رسید و حاال فدراسیون فوتبال ایران مجبور 
است دیدارهای خانگی تیم ملی را با حضور خانواده ها برگزار کند و به 
قول رئیس جمهور به اینفانتینو جامعه عمل بپوشاند، در غیر این صورت 

ممکن است هر برخوردی با فوتبال ایران صورت بگیرد.
1۲ روز پس از دیدار دوستانه ایران و سوریه در ورزشگاه آزادی، جیانی 
اینفانتینو رئیس فیفا در نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران ضمن تقدیر از 
حضور بانوان در آن دیدار، درخواست کرد این روند ادامه داشته باشد و 
ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه های ایران به طور کامل رفع شود.

در این نامه، ضرب االجلی برای فوتبال ایران به تاریخ ۲4 تیر مشخص 
شــده بود و این در حالی بود که پــس از این تاریخ، در همه بازی های 
باشــگاهی و تیم ملی در ورزشگاه های ایران باید زنان به راحتی بتوانند 

به ورزشگاه بروند. 
در حالی این ضرب االجل برای فدراســیون ایران تعیین شــده بود که 
اینفانتینو تأیید کرده بود قول هایی که رئیس جمهور ایران داده تحقق پیدا 
نکرده و خانم های ایرانی هنوز از دیدن فوتبال در اســتادیوم ها محروم 

هستند.
رئیس فیفــا در این نامه ذکر کــرده بود که فوتبال ایــران می تواند از 
جام جهانی بانوان در فرانســه الگوگیری کنــد و حضور خانواده ها در 
ورزشگاه های ایرانی را آزاد کند. اینفانتینو خاطرنشان کرده بود، فیفا از 
چالش های فرهنگی با خبر است و خیلی ساده می خواهد به پیشرفتش 
در این زمینه ادامه دهد که این نه تنها به خاطر پیشرفت زنان در جهان 
است بلکه این اتفاق را مســئولیت خود می داند و جزو اصول اساسی 

اساسنامه فیفاست.
مهدی تاج اعالم کرد که پاسخ این نامه برای فیفا ارسال شده و فدراسیون 
پیگیــر میزبانی از بانوان در بازی های خانگی تیم ملی در مقدماتی جام 

جهانی ۲0۲۲ است.

مسابقات تکواندو انتخابی استان

 مســابقات انتخابی تکوانــدو بانوان در رده جوانان و بزرگســاالن 
برگزارشد.

مســابقات انتخابی تکواندو بانوان اســتان در رده ی ســنی جوانان و 
بزرگساالن در رده کمربند مشکی با حضور تکواندوکارانی از شهرستان 
های رزن، بهار، نهاوند، مالیر و باشــگاه هــای همدان )کانون مهدیه، 
کارگران، برنا، فردوسی و خانه تکواندو( در محل خانه تکواندو استان 

همدان برگزار شد و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.
وزن اول: 1-فاطمــه همایونی )بهار(، ۲-زهرا فرخــی )برنا( ۳-زهرا 

طهماسبی )رزن(
وزن دوم: 1-زینب سیاحت )رزن(،۲-راضیه رضایی )کارگران( ۳-صبا 

برزویی )نهاوند(
وزن سوم: 1-حدیثه نیازی فرید )بهار(

وزن چهــارم: 1-مریم کاظمی )مالیر(،۲-زهرا جنتی ) بهار( ،۳-فاطمه 
آزادی )برنا(

وزن پنجم:1-فاطمه احمدی فردوس )خانه تکواندو(،۲-عطیه زندمقدم 
)فردوسی(،۳-مبینا مال مراد )الوند(

وزن ششم: 1-مهدیه محمدظاهری )کانون مهدیه(
وزن هفتم: 1-زینب اسدی )فردوسی(،۲-عطیه مرادی )نهاوند(

وزن هشتم: 1-آرزو قاسملو )بهار(
الزم به ذکر اســت، نفرات منتخب هر وزن11 مرداد ماه به مســابقات 
قهرمانی کشــور جوانان و بزرگساالن به میزبانی هیأت تکواندو استان 

آذربایجان شرقی اعزام می شوند.

شطرنج باز همدانی در ایتالیا خوش درخشید

 شــطرنج باز استان همدان موفق به کســب مدال برنز در تورنمنت 
بین المللی ایتالیا شد.

مســابقات اوپن برگاموی ایتالیا با حضور برترین شــطرنج بازان جهان 
برگزار شد و امیرمسعود مرادی توانست به رتبه سوم دست یابد. کسب 
چهار برد، ۲ تساوی و تصاحب پنج امتیاز مجموع عملکرد امیرمسعود 

مرادی در این دوره از رقابت ها بود.
هر ۲ تســاوی مرادی در مقابل بازیکنان با ریتینگ باالتر از ۲ هزار و 
550 به دست آمد. وی سابقه کسب مدال آسیایی رده سنی جوانان را 
دارد. این شطرنج باز همدانی نخستین ورزشکار تاریخ این رشته ورزشی 
در سطح استان همدان است که در سال 9۶ موفق به کسب عنوان"استاد 

فیده" شد.

پروژه ای نیمه کاره، میراث چهار دولت
 از بلوار ســعیدیه جنوبی که با باال می روی ستون های ساختمان 
نیمه کاره ای به چشم می خورد، پروژه ای که میراث چهار دولت است 
و در بهترین نقطه شــهر واقع شده اما ستون های سر به فلک کشیده 
آن بدجوری توی ذوق می زند. پروژه ای که قرار اســت ســه سالن 

تخصصی برای رشته هایی مانند تیراندازی، رزمی و... داشته باشد.
به گزارش فارس، همدان در 1۲ سال گذشته جهش خوبی در حوزه 
زیرساخت های ورزشی داشته است به طوری که سرانه ورزشی این 
اســتان به دو برابر افزایش پیدا کرد. اماکن، مجموعه ها، ســالن های 
تخصصی و عمومی، آکادمی های اســتاندارد و... بســیاری در استان 
همدان ساخته شد که امروز نیاز ورزش مادستان را به حداقل رسانده 

است.
مجموعه ورزشــی شــهید حاجی بابایی مریانج، مجموعه ورزشــی 
شــهید مفتح، ســالن ۶ هزار نفری انقالب، مجموعه ورزشی بانوان 
همدان، ســالن ســنگ نوردی، ســالن تیراندازی، زمین هاکی چمن، 
ســایت تیراندازی با کمان، زمین مینی گلف، سالن تخصصی تنیس، 
ورزشــگاه 5 هزار نفری مالیر، سالن ۳ هزار نفری تویسرکان، سالن 
۳ هزار نفری نهاوند، خانه های کشــتی، استخرهای شنا و سالن های 
چندمنظوره تمرینی در سراســر استان از جمله شهرها و روستاهای 
کوچک طــی چهار دولت از دولت نهم گرفتــه تا دولت دوازدهم، 
همگی ســاخته شدند تا ورزش اســتان از لحاظ زیرساختی یکی از 

استان های پیشگام در کشور باشد.
اما در میان این همه پروژه ماندگار، سه پروژه روی زمین ماند که دو 
مورد از آن ها خوشبختانه در انظار عموم نیست. اولی دهکده المپیک 
همدان در پشت فرودگاه این شهر و آن یکی استخر تخصصی شنا و 
شیرجه در بیابان های شمالی شهر همدان در مجاورت ورزشگاه 15 

هزار نفری مفتح قرار دارند که سرنوشتی نامعلوم دارند.
اما روی ســخن ما پروژه ای اســت که میراث چهار دولت است 
و در بهترین نقطه شــهر واقع شــده و ســتون های ســر به فلک 
کشــیده آن بدجوری توی ذوق می زند. پروژه ای که قرار اســت 
سه سالن تخصصی برای رشــته هایی مانند تیراندازی، رزمی و... 

باشد. داشته 
از بلــوار ســعیدیه جنوبــی که با بــاال می روی ســتون های این 
ســاختمان نیمه کاره  به چشم می خورد، ســاختمانی که از فضای 
خالی کنار زمین چمن مجموعه ورزشــی شهید شمسی پور ایجاد 

شده تا چشم و چراغ این مجموعه شود.
این پروژه قریب به 1۲ ســال است که کلنگش به زمین خورده اما 
انگار در همان آغاز کار هم، کفگیر اداره ورزش به ته دیگ خورد 
و پروژه از آن ســال تا پایان سال 9۷ با کمترین پیشرفت فیزیکی 
حرکت کرد و شد آیینه دق، برای خیابانی در باالترین نقطه شهر.

امــا انگار با ورود مدیــرکل جدید ورزش، اوضــاع فرق کرد و 
محســن جهانشــیر در آغازین روزهای حضورش در همدان، به 
بازدید از این پروژه رفت و گویی گشایشــی در کار آن رخ داد و 

دستور ساخت و ساز سریع آن صادر شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با اشــاره به عملیات 
عمرانی این پــروژه، اظهار کرد: این پروژه بــه عقیده من پروژه 
خوبی اســت و می تواند نیاز بعضی از رشــته های ما را بر طرف 

سازد.
محســن جهانشــیر، گفت: کلنگ این پروژه در سال 8۶ به زمین 
خــورده بود که تا ســال 9۶ یعنی طی 10 ســال تنها با 9 درصد 

بوده است. فیزیکی همراه  پیشرفت 
وی بیان کرد: اما در ســال 9۶ و 9۷ پــروژه کمی تکان خورد و 
کارهای جزئی انجام شــد که در مدیریت جدید دســتگاه ورزش 

اســتان، خواستار سرعت بخشیدن به روند کار شده ایم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان، تصریح کرد: این پروژه 
در فضایی بالغ بر 5 هزار و 100 مترمربع در چهار طبقه پیش بینی 
شــده که تا به امروز نزدیک بــه 40 میلیارد ریال هزینه صرف آن 

شده است.
وی افزود: این پروژه از منابع اســتانی است که تا اتمام نهایی آن 
بالغ بر صــد میلیارد ریال اعتبار الزم دارد کــه قطعًا از توان این 

اداره کل خارج است.
جهانشــیر گفت: با رایزنی هایی که با مقامات استانی و به خصوص 
اســتاندار همدان صورت گرفته، امیدواریم اعتبــاری به این پروژه 
تخصیص یابد تا بتوانیم آن را در ســال های آینده به مراحل پایانی 

رسانده و آن را تقدیم به جامعه ورزش همدان کنیم.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد جدید ما در اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان همدان بر این اســت که پروژه های نیمه تمامی که باالی 50 

درصد هستند را تکمیل و به بهره برداری برسانیم.
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پیشخوان
انتخاب  شمارش معکوس برای 
رئیس جدید فدراسیون کشتی

 انتخابات فدراســیون کشتی صبح امروز در آکادمی ملی المپیک 
آغــاز می شــود و انتظار مــی رود اعضای مجمع با بررســی دقیق 

کارنامه تمامی کاندیداها نســبت به انتخاب فرد اصلح اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، ســرانجام پس از کش و قوس های فراوان و اما 
و اگرهایی که طی 9 ماه گذشــته و پس از اســتعفای رسول خادم 
گریبانگیر کشتی ایران شده بود، امروز با برگزاری مجمع انتخاباتی 

فدراسیون کشتی، نام رئیس جدید فدراسیون کشتی با رای اعضای 
مجمع برای 4 سال آینده مشخص خواهد شد.

۲1 نفر برای حضور در انتخابات فدراسیون کشتی ثبت نام کرده اند 
کــه در میان آن هــا چهره های شــاخصی ماننــد علیرضا حیدری، 
امیررضــا خادم، عباس جدیــدی، علیرضا دبیــر، مجید خدایی و 
حمید بنی تمیم نیز حضور داشــتند امــا در نهایت از این تعداد تنها 
۶ کاندیدا سیداصغر آزوره، جاسم امیری، حمید بنی تمیم، علی اکبر 
جیره ســرایی بازارکرد، محمدرضا صالحی و عبدالمهدی نصیرزاده 
توســط مراجع ذی صالح بــرای حضور در انتخابــات تایید نهایی 

شدند.
ســرانجام پس از حرف و حدیث های بســیار، شــب گذشته و در 
فاصله کمتر از ۲ روز تا برگزاری انتخابات، فدراســیون کشــتی از 
صدور مجــوز برای حضور علیرضا دبیــر در انتخابات خبر داد تا 
با اضافه شــدن نام وی در انتظار برگــزاری انتخابات با حضور ۷ 

باشیم. نهایی  کاندیدای 
انتخابات ریاســت فدراسیون کشــتی امروز به ریاست محمدرضا 
داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان در ســالن فارســی آکادمی 

المپیک آغاز می شود. ملی 

احمدوند دبیر هیأت 
فوتبال نهاوند شد

 احســان احمدوند به عنــوان دبیر 
هیأت فوتبال شهرستان نهاوند منصوب 

و معرفی شد.
طی حکمی از طرف شــهریار شمس، 
رئیس هیأت فوتبال نهاوند و با حضور 
اداره ورزش  رئیس  مهرداد سعدی نژاد، 
و جوانان نهاوند، احســان احمدوند به 
عنوان دبیر هیأت فوتبال این شهرستان 

معرفی و منصوب گردید.
در ایــن جلســه رئیــس اداره ورزش 
و جوانــان نهاونــد با تاکید بــر لزوم 
حفظ وحــدت و همدلــی در ورزش، 
گفــت: اخالق رکن اصلــی در ورزش 
اســت چراکــه وجــود ایــن مهم می 
توانــد افتخارات خوبــی را پیش روی 

ورزشکاران بگذارد.
مهــرداد ســعدی نژاد، افــزود: جایگاه 
ورزش نهاوند از دیرباز مورد تحســین 
مردم و مســئوالن بوده و امروز باید در 
جهت حفــظ این جایــگاه و همچنین 

ارتقای آن تالش کنیم.
گفتنی است، احســان احمدوند دارای 
فوق لیسانس تربیت بدنی و دبیر رسمی 
اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند 

است.

شهیده و جانباز بمباران 
ورزشگاه قدس همدان 

تجلیل شد
 در ســالگرد شــهادت جمعــی از 
نمازگزاران همدانی در استادیوم قدس، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان از یکی 
از خانواده های شــهدای ایــن حادثه 

تجلیل کرد.
۲5 تیــر 1۳۶1 دو روز پس از عملیات 
رمضــان و در آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضــان )روز قدس( ارتــش عراق به 
تالفی شکست هایش در مرزهای زمینی، 
محل برگزاری نماز جمعه در استادیوم 

آزادی همدان را بمباران کرد.
در این روز یکصد و پنج نفر شــهید و 
بیش از پانصد نفر مجروح شدند. بیشتر 
شــهدا و مجروحان ایــن واقعه زنان و 
کودکان بودند که پیکــر چهارده نفر از 
آنــان ناپدید شــد و از آن روز به پاس 
خون شهیدان این حادثه استادیوم آزادی 
همدان به نام شهدای قدس تغییر نام داد.

روز گذشــته در ســالگرد این حادثه، 
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان از 
خانواده و مادر شــهیده شکری تجلیل 
کرد.گفتنی است، شهیده فاطمه شکری 
در این حادثه به شــهادت رسید و دیگر 
خواهر او پری شــکری به درجه رفیع 

جانبازی نائل آمد.

لغو دیدار دوستانه تیم 
فوتبال امید ایران 

با کرواسی
 ســرمربی تیم فوتبال امیــد ایران از 
لغو دیدار دوستانه تیمش برابر کرواسی 

خبر داد.
فدراسیون فوتبال پیش از این اعالم کرده 
بود که قرار است تیم فوتبال امید ایران 
در آبان ماه دیداری تدارکاتی با تیم امید 
کرواسی داشته باشد که این مسابقه لغو 
شده اســت.فرهاد مجیدی پس از دیدار 
دوستانه تیم امید با تیم ملی فوتبال ایران 
در جمع خبرنگاران از لغو این مســابقه 
خبــر داد و اعالم کرد که این مســابقه 
برگزار نمی شــود.تیم فوتبال امید ایران 
خود را برای مســابقات کسب سهمیه 
المپیک توکیو آماده می کند و روز گذشته 
در دیداری دوســتانه به مصاف تیم ملی 
ایران رفت که این مسابقه یک بر یک به 

پایان رسید.

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

ــوع  ــأت موض ــه 97/11/27 هی ــماره 139760326009000514 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــه و  ــات مالکان ــن تصرف ــتان  فامنی ــي شهرس ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
بالمعــارض آقــای ســیدعلی حســینی فرزنــد ســیدمجتبی بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــک قطع ــگ ی ــش دان ــي 3992129705 در ش ــماره مل ــه ش ــادره از رزن ب 3 ص
زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت  صــدو نــود و شــش هــزار و چهارصــد و چهــل 
ــي  ــالک 113 اصل ــمتي از پ ــع قس ــدم مترمرب ــت ص ــی و هف ــع و س ــه مترمرب و ن
ــمي   ــک رس ــداري از مال ــیرابدال خری ــي ش ــدان اراض ــج هم ــش پن ــع در بخ واق
قــدرت ا... کریمــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــخاص  ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــخ تســلیم  ــاه از تاری اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک م
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.)م الف93(  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/26

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین 

آگهی دعوت از مجاورین 
چون خانم کبری یاسی مالک ششــدانگ یک باب عمارت پالک 228 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور 
ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اســت و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین پالک مذکور 
را می شناســد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به اســتنادکد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص 
تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ شنبه 1398/5/5 ساعت 9 صبح 
در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان ابوذر کوچه شهید منوچهر برزویی حضور یابند بدیهی است عدم 
حضور مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد در همین روزنامه درج می گردد. )م الف84(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقای محسن منصوری دارای شماره شناسنامه  6761 به شرح دادخواست کالسه 237/98ش112ح از این حوزه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه منصوری به شماره شناسنامه  
4040473582 در تاریخ 97/6/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه 
منحصر است به: 1- زلیخا سلیمانی به شماره شناسنامه 8420 متولد 1350 مادر متوفی 2- محسن منصوری به 

شماره شناسنامه 4051081346 متولد 1342 پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف143(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي
 حل اختالف اللجین

آگهــی تغییــرات شــرکت آدینــه ســاز صنعــت خــودرو تویســرکان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 858 و شناســه ملــی 14004886031 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398/04/06 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - ســمت اعضــا هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد : مســعود مــال 
امیــری بــه شــماره ملــی 3979530965 بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره ریحانــه مــال امیــری بــه شــماره ملــی 3979316408 بــه ســمت رییــس 
هیئــت مدیــره وحیــد مــال امیــری بــه شــماره ملــی 3979531821 بــه ســمت نایــب رییــس هیئــت مدیــره 2 - کلیــه اســناد و اوراق عــادی و اداری و بهــادار و 

تعهــدآور و قراردادهــا بــا امضــای مدیرعامــل یــا رییــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت. 
)533026(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تویسرکان

آگهــی تغییــرات شــرکت آدینــه ســاز صنعــت خــودرو تویســرکان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 858 و شناســه ملــی 14004886031 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/04/06 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - آقــای جــواد گل احمــدی بــه شــماره ملــی 3979267318 
بــه عنــوان بــازرس اصلــی ، آقــای ســیدعلی شــیخ االســالمی بــه شــماره ملــی 3979198146 بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب 

گردیدنــد. 2 - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد: 
خانــم ریحانــه مــال امیــری بــه شــماره ملــی 3979316408 و آقــای مســعود مــال امیــری بــه شــماره ملــی 3979530965 و آقــای وحیــد مــال امیــری بــه شــماره 

ملــی 3979531821 . )533031(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تویسرکان 

 مریانج کوچکترین شــهر همدان، میزبان 
مسابقات قهرماني فوتبال نوجوانان بزرگترین 

قاره دنیا است.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان مریانــج با 
اعالم ایــن خبر گفت: پس از برگزاری موفق 
مســابقات زیر 14 سال آسیا در استان همدان 
در شــهر مریانج، بار دیگر یک رویداد خوب 
آسیایی این بار در رده  سنی نوجوانان به استان 

همدان و شهر مریانج سپرده شده است.
سیدامیر حسینی به فارس، گفت: شهر مریانج 
11 هزار جمعیــت دارد که با برخورداری از 
مردم فوتبال دوســت و ورزشگاه استاندارد و 
مجهز 10 هزار نفری توانست نظر AFC را 
برای میزبانی مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال 
نوجوانان آســیا جلب کند و این یک افتخار 

دیگر برای مردمان این شهر به شمار می رود.
وی ادامه داد: این شــهر کوچکترین شهر در 
آسیاســت که این تورنمنت بزرگ آسیایی را 
میزبانی می کند زیرا امکانات خوب ورزشــی 

این شــهر، AFC را مجاب کرد تا بار دیگر 
یک میزبانی را به استان همدان و شهر مریانج 

واگذار کند.
رئیس اداره ورزش و جوانان مریانج، بیان کرد: 
ورزشگاه 10 هزار نفری شهید حاجی بابایی با 
برخورداری از چمن طبیعی با آبیاری مکانیزه، 
سکوهای مسقف، اتاق دوپینگ، اتاق کنفرانس 
خبری، اتاق پزشــکی، منطقه میکزون، چهار 
رختکن مجهز، اسکوبورد، سالن بدنسازی و 
امکان بازی در شب با داشتن دکل های نوری 
1400 لوکس، ساختمان وی آی پی توانست از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا نمره قبولی را از نظر 

سخت افزاری کسب کند.
حسینی افزود: مسابقات گروه سوم از مرحله 
مقدماتی فوتبال قهرمانی زیر 1۶ سال آسیا از 
۲۷ تا ۳1 شهریور ماه امسال به میزبانی مریانج 

برگزار می شود.
وی اضافــه کرد: تیم ملی فوتبــال نوجوانان 
کشــورمان با مربیگــری حســین عبدی از 

پیشکســوتان خوب و نامدار فوتبال ایران و 
باشگاه پرسپولیس، در این مسابقات با تیم های 

افغانستان، فلسطین و مالدیو هم گروه است.
این مسابقات در ورزشگاه شهید حاجی بابایی 
مریانج برگزار خواهد شــد و ورزشگاه های 
شهدای قدس و کارگران همدان نیز به عنوان 

محل تمرین تیم ها تعیین شده اند.
بنابر اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا این رقابت 
ها روز چهارشــنبه ۲۷ شــهریورماه با دیدار 
تیم های ایران و مالدیو آغاز می شود و سپس 

افغانستان و فلسطین به مصاف هم می روند .
جمعه ۲9 شــهریورماه نیز مالدیو و افغانستان 
دیدار خواهند کرد و سپس فلسطین و ایران به 

مصاف هم می روند.
وســرانجام در آخریــن روز ایــن رقابت ها 
یکشنبه ۳1 شــهریورماه، فلسطین و مالدیو با 
هم دیــدار می کننــد و در آخرین بازی این 
رقابت هــا دو تیم ایران و افغانســتان با هم 

رقابت خواهند کرد.

ورزشگاه مریانج آماده است

کوچکترین شهر همدان 
میزبان فوتبال بزرگترین قاره دنیا

 رقابت هــای مقدماتی جام جهانی ۲0۲0 
قطــر در قاره آســیا امــروز در کواالالمپور 
پایتخت مالزی قرعه کشی می شود تا تیم های 

آسیایی حریفان خود را بشناسند.
در ســیدبندی قرعه کشــی 40 تیم برتر آسیا، 
برای حضــور در دور دوم جام جهانی ۲0۲۲ 
قطر و جام ملت های ۲0۲۳ تیم ملی ایران در 

گلدان نخست قرار گرفت.
به گزارش سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا 
)AFC(، ســیدبندی قرعه کشــی دور دوم 
مرحله انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ قطر و جام 
ملت های آسیای ۲0۲۳ را اعالم کرد که براین 
اســاس، تیم ملی ایران در گلدان نخست در 
کنار تیم های ملی ژاپن، کره جنوبی، اســترالیا، 
قطر، امارات، عربســتان سعودی و چین قرار 
گرفته اســت. این بدان معناست که شاگردان 
مارک ویلموتــس در اولین تالش خود برای 
رسیدن به دوره بعدی انتخابی جام جهانی و 
جــام ملت ها، با هیچ یک از این تیم ها روبه رو 

نخواهند شد.سیدبندی دومین دور از مرحله 
انتخابی جام جهانــی ۲0۲۲ و جام ملت های 

آسیای ۲0۲۳ به شرح زیر است:
گلدان یک: ایران، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، 

قطر، امارات، عربستان سعودی و چین
گلدان دو: عراق، ازبکســتان،  سوریه، عمان، 

لبنان، قرقیزستان، ویتنام و اردن
گلدان ســه: فلســطین، هند،  بحرین، تایلند، 

تاجیکستان، کره شمالی، چین تایپه و فیلیپین
گلدان چهار: ترکمنستان، میانمار، هنگ کنگ، 

یمن، افغانستان، مالدیو، کویت و مالزی
گلدان پنجــم: اندونــزی، ســنگاپور، نپال، 
کامبوج،  بنگالدش، مغولستان، گوام و ماکائو 

یا سریالنکا
طبق اعالم AFC، این ســیدبندی بر اساس 
آخرین رده بندی فیفا در تاریخ 14 ژوئن سال 
۲019 صورت گرفته است. در این سیدبندی 
تیم های بنگالدش، کامبــوج، گوام، مالزی و 
مغولستان تیم های صعود کرده از دور نخست 

مرحله انتخابی هســتند. نتیجه جدال تیم های 
ماکائو و سریالنکا هم هنوز در دست بررسی 

است.
بازی هــای دور دوم مرحلــه مقدماتی جام 
جهانی ۲0۲۲ قطر، در قالب هشت گروه پنج 
تیمی برگزار می شود. آغاز این رقابت ها پنجم 
سپتامبر ۲019 )14 شــهریور 1۳98( و پایان 
آن 14 ژوئن ســال ۲0۲0 )۲4 خرداد1۳99( 

خواهد بود.
از هر گروه صدرنشــین به دور سوم مرحله 
انتخابی جام جهانــی ۲0۲۲ صعود می کند و 
چهار تیم دوم برتر نیز به آن ها اضافه خواهند 
شد تا در مجموع 1۲ تیم به دور پایانی مرحله 

انتخابی راه پیدا کنند.
همچنیــن ۲4 تیــم بعدی کــه بهترین نتایج 
را کســب کرده باشــند نیز در یک تورنمنت 
جداگانه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت 
تــا 1۲ تای آن ها هم جــواز حضور در جام 

ملت های آسیای ۲0۲۳ چین را کسب کنند.

جام جهانی 2020 قطر امروز قرعه کشی می شود

تیم ملی ایران در سید نخست قرعه کشی قرار گرفت
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رویت خسوف از آسمان ایران
 کارشــناس نجــوم از امــکان رصــد ماه گرفتگی از آســیا، 
اقیانوســیه، اروپا و آمریکای جنوبی خبر داد و گفت: در صورت 
ابری نبودن هوا، می توان این ماه گرفتگی را از هر جای آســمان 

ایران رصد کرد.
علــی آزادگان، گفــت: دو هفتــه پیــش یــا پــس از هــر 
خورشــیدگرفتگی می تــوان منتظر ماه گرفتگی بــود. اکنون نیز 
دو هفته پس از کســوف آمریکای جنوبی، خســوفی جزئی را 

بود.  خواهیم  شاهد 
آزادگان با بیان اینکه، ۲۶تیرماه، یک خسوف جزئی رخ می دهد، گفت: 
در این خســوف قــرص ماه به صورت کامل وارد تمام  ســایه زمین 

نمی شود، بلکه فقط وارد بخشی از آن خواهد شد.

۵ درصد به مجموع بسته های مشترکین 
اینترنت مخابرات اضافه می شود

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: به دلیل قطعی پیش آمده 
در ماه های گذشته و مغایرت های احتمالی موجود در حجم مصرفی 
مشــترکین، 5 درصد به حجم بسته های اینترنت مشترکین مخابرات 

اضافه می شود.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــرکت 
مخابــرات ایــران، ســیدمجید صــدری گفــت: بــه دلیــل قطعــی پیــش 
ــود در  ــی موج ــای احتمال ــته و مغایرت ه ــای گذش ــده در ماه ه آم
حجــم مصرفــی مشــترکین، 5 درصــد بــه حجــم بســته های اینترنــت 
ــت  ــدون دریاف ــرات، ب ــترکین مخاب ــه مش ــده ب ــاص داده ش اختص

ــد. ــاص می یاب ــه اختص ــه اضاف وج

هوش مصنوعی واکسن ساخت
 یک سیستم هوش مصنوعی برای نخستین بار به تنهایی دارویی را 
ابداع کرده اســت. این دارو واکسنی برای آنفلونزا است که هم اکنون 

آزمایش های کلینیکی انسانی آن در آمریکا آغاز شده است.
به گزارش مهر، در ســال های اخیر برخی از توســعه دهندگان دارو 
مشــغول بررســی روش های جدیدی بودند تا با اســتفاده از هوش 
مصنوعی داروهای جدیدی کشــف کنند. اکنون یک سیســتم هوش 
مصنوعی توانســته به تنهایی دارویی جدید توســعه دهد. این دارو 

واکسن جدیدی برای آنفلونزا است.
سیســتم هوش مصنوعی مذکور الگوریتم های هوشمند برای کشف 
پزشــکی یا SAM نام دارد و محصول پژوهش های محققان دانشگاه 

فلیندرز در استرالیا است. 

سهم کودهای زیستی در سبد کشاورزی 
بیشتر می شود

 ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری برای افزایش 
اســتفاده از کودهای بیولوژیکی در کشاورزی با دیگر نهادهای مرتبط 
همکاری و فرآیند اجرایی شدن این طرح تا پایان برنامه پنجم را تسهیل 
می کند.به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، یکی 
از اهداف ســتاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری تامین 
زنجیره غذای سالم در کشور است، این برنامه از مزرعه آغاز و به سفره 
مردم می رسد. در همین راستا، تامین کودهای زیستی یکی از مهم ترین 
زیرساخت ها برای اجرایی شدن این طرح است.بر اساس برنامه ریزی 
های انجام شده و تالش محققان، تا پایان برنامه پنجم توسعه ۳5 درصد 
از کود مصرفی بخش کشاورزی به کود آلی و زیستی تبدیل خواهد شد. 

ترمیم زخم های سلولی با نوعی پماد گیاهی
 محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید محصولی برای 

سرعت درمان و ترمیم زخم، فرآیند تکثیر و رشد سلول شدند.
به گزارش مهر، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان درباره پژوهش های 
موفــق در زمینه تولیــد محصولی با ویژگی ترمیم ســلولی و درمان 
سوختگی گفت: فعاالن فناور این شرکت دانش بنیان با همکاری مرکز 
تحقیقات سوختگی دانشگاه شیراز پمادی را تولید کرده اند که ضمن 
درمان سوختگی به تکثیر سلولی کمک می کند.غالمحسین محمدی، با 
اشاره به این که پایه این محصول گیاهی است، عنوان کرد: این درمان 
که بر اساس خواص منحصر به فرد گیاه »برازمبل« تولید شده است در 
شــکل پماد ارائه می شود و توانسته است کارآمدی خود را در درمان 

و ترمیم عارضه های پوستی همچون سوختگی به خوبی نشان دهد.

»موزه منطقه ای« شاید 1400...
 تکمیل پروژه موزه منطقه ای غرب کشور که بیش 
از یک دهه از آغاز آن می گذرد، همچنان نیازمند اعتبار 
اســت که با برآورد تخصیص بودجه به آن شاید بتوان 

سال 1400 را زمان افتتاح آن دانست.
 »موزه منطقه ای« شاید 1400...

پروژه هایی وجود دارد که سال ها مردم تنها جز سیمان 
و آهن و آجر از آن ها چیزی نمی بینند. پروژه هایی که 
شاید اگر زودتر تکمیل می شدند تحوالت بسیاری در 

منطقه و شهر ایجاد می کردند.
موزه منطقه ای یکی از این پروژه هاست که قرار است 
مأمنی بــرای آثار به جای مانده از روزگاران گذشــته 
باشد، میراث داری که هنوز نتوانسته این اشیای بی جان 
را در برگیرد و باید همچنان چشم انتظار به بار نشستن 

آن باشیم.
ســاخت این مجموعه فرهنگی در همدان از 1۲ سال 
پیش در جوار ســایت تاریخی »تپه هگمتانه« مشتمل 
بر ســه طبقه در زیر زمین به مساحت حدود 10 هزار 
مترمربع آغاز شد اما هنوز به اعتبار زیادی نیاز دارد که 
در صورت تخصیص، این پروژه را به سرمنزل مقصود 
می رساند. این موزه شــامل مخزن امن و تکمیل کننده 
موزه بزرگ هگمتانه اســت که قسمت مخزن امن آن 
بــه طور کامل انجام شــده و آماده نصب قفســه ها و 

دوربین های مداربسته است.
طبق وعده مســئول فنــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری همدان که سال گذشته در 
جمع خبرنگاران داد، قرار شــد موزه منطقه ای در سال 
99 برابر با اعتبار برنامه ریزی شده افتتاح شود اما گویا 

اعتبار آن هنوز مهیا نشده است.
بر این اســاس نماینده مردم همدان در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با فارس، بیان کرد: موزه منطقه ای 
پیشــرفت خوبــی دارد و مخزن آن بــه صورت صد 

درصدی تکمیل شده است.
حمیدرضــا حاجی بابایی بیان کرد: طی جلســه ای که 
داشتیم قرار شد پول بیشــتری برای این پروژه تزریق 
شود تا زودتر به اتمام برسد. اگر روند تخصیص بودجه 
مطلوب باشد، می توان امیدوار بود که این موزه سال 99 

به بهره برداری برسد. 
 اختصاص 8 میلیارد تومان

 به موزه منطقه ای
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
همدان، گفــت: برای موزه منطقه ای در ســال 98، 8 
میلیارد تومان مقرر شده که باید منتظر زمان اختصاص 
اعتبار باشــیم. علی مالمیر با بیان اینکه سال گذشته 8 
میلیارد تومان به پروژه اختصاص یافت، بیان کرد: این 
اعتبار بخشی در موزه و بخشی برای مخزن امن هزینه 
شد که برای سال جاری نیز 8 میلیارد تومان پیش بینی 

شده که باید منتظر ابالغ آن شد.
وی با اشــاره بــه اینکه تکمیل این مــوزه نیازمند ۳0 
میلیارد تومان اعتبار است، افزود: اکنون کار مخزن امن 
موزه به پایان رسیده و در موزه نیز سقف اول به پایان 

رسیده و سقف دوم موزه در حال کار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
همدان با بیان اینکه بعید می دانم سال آینده این پروژه 
به اتمام برسد، گفت: پس از اتمام کار ساختمان موزه، 
نیاز به نازک کاری و همچنین تجهیز موزه است که این 
حجم از کار نیازمند اعتبار اســت، بنابراین اگر اعتبار 
هر سال تخصیص یابد، سال 1400 زمان افتتاح پروژه 

خواهد بود.
مالمیــر، بیان کرد: اکنون پیمانــکار پروژه در حال کار 
اســت و تا زمانی که اعتبار پروژه منظم پرداخت شود، 

پروژه فعال خواهد بود.
نماینده مــردم همدان در مجلس افتتــاح این پروژه 
را ســال 99 می داند، مدیرکل میراث فرهنگی وعده 
1400 را می دهد و طبق گفته های مسئول فنی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان که 
سال گذشــته همین موقع زمان افتتاح پروژه را سال 
99 عنــوان کرد، حاکی از این اســت که همه چیز به 
تخصیص اعتبار بســتگی دارد. بنابرایــن با توجه به 
وضعیت اقتصــادی کنونی و تخصیــص اعتبار این 
پروژه می توان گفــت؛ افتتاح موزه منطقه ای شــاید 

!...1400

شرح وظایف دستگاه ها و مدیران 
در زمان نبود بودجه

 استانداری: شــرکت در هرگونه برنامه، اعم از افزودن یک دستگاه به 
کارگاه یا رنگ آمیزی دیوار خط تولید بخش خصوصی، به منظور کاستن از 

بار مالی و هزینه ناهار کارکنان.
■ صنعــت و معدن: همراهی با اســتانداری در برنامه هــای ناهار بخش 
خصوصی، چپاندن نام »صمت« در چرخه دریافت وام از بانک ها به منظور 

افزایش بوروکراسی.
■ مدیر صنعت و معدن و تجارت: شرکت در جلسات اصناف برای جذب 
مشــارکت، برگزاری جشــنواره مصرف کنندگان به خرج تولیدکنندگان، 
انداختــن همه تقصیرها بر گردن تحریم، وعده اســتمهال پرداخت بدهی 

وام های دریافتی تولیدکنندگان.
■ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد: جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه، جلسه 
با نقاشان، جلسه با تئاتری ها، جلســه با فیلم نامه نویسان، جلسه با فعاالن 
صنعت نشر، جلسه با پیشکسوتان موسیقی، جلسه با بانوان هنرمند، پیگیری 

تغییر مکان اداره، توزیع بروشور و تراکت در راستای فرهنگ سازی.
■ معاون عمرانی استاندار: لبخند سرشار از امید و بیان چند مورد خاطره 

در مجامع عمومی.
■ اداره کل دارایــی و مالیات: پیگیری حذف مالیات پزشــکان، پیگیری 
حــذف مالیات هنرمندان، پیگیــری حذف مالیات بنیادهــای فرهنگی و 
آموزشــی، پیگیری نام گذاری یک خیابان بــه نام مالیات، اعطای جایزه به 
هرکســی که نام مالیات را صدبار بدون غلط تکرار کند، افزایش دو دهم 
درصدی مالیات بر درآمد ارزش افزوده ساالنه کسورات تبدیلی تبصره 8۶ 

کارمندان ذیل فصل هفت سازمان ملل.
■ جهاد کشاورزی: نظارت مستمر بر افزایش چاه های غیرمجاز به منظور 
افزایش کاشــت محصوالت آب بر، تبدیل شــرکت های آبیاری قطره ای و 
بارانی به تعاونی روســتایی، فروش آهن قراضه و ماشــین آالت مستهلک، 
نظارت بر واگذاری مناســب نهاده های دامی به توزیع کنندگان نهاده های 

وامی، توزیع بروشور و تراکت به منظور فرهنگ سازی.
■ معاون برنامه ریزی اســتاندار: لبخند سرشــار از امید و قرائت جداول 

آماری و کدهای اعتباری به نحوی که کسی چیزی از آن نفهمد.
■ فرمانداری: پیگیری آســفالت روستاهای باالی پنج نفر خانوار به منظور 
کمک به مهاجرت معکوس، نظارت بر تدوین طرح جامع روســتای »کل 

مراد سفلی«، بازدید از صنایع خانگی محصوالت جانبی »کشک محلی«.
■ شهرداری: صبحانه عدسی با استاندار، ناهار کاری با فعاالن سیاسی ستاد 
انتخاباتی اونور، شــام کاری با اعضای فعال ســتاد انتخاباتی این ور، قطع 
درختان عامل اغتشاش بصری به منظور افزایش ویوی تابلوهای تبلیغاتی، 
نظارت بر توزیع مناســب بودجه های عمومی ذیل ماده 1۷ و 18، تعریض 
چند کوچه، پخش قیر و کاشتن بتون های باقی مانده در انبار به عنوان جدول 
و نیوجرسی، پرداخت مطالبات پیمانکاران چند عدد دیوارکشی زمین خالی 
و پوشاندن و مسقف کردن هر چیز غیرمسقف، پیگیری ایجاد چند پست 
جدید از طریق تغییر ســاختار و تشکیالت با تائید وزارت کشور، توزیع 

بروشور و تراکت به مقدار کافی و در نهایت تخریب خانه های تاریخی!
■ ســازمان مدیریت و برنامه ریزی: پیگیری تحقق بودجه جاری ساالنه، 

پیگیری تحقق افزایش ها، اضافه کارها و پاداش و عیدی ادارات مختلف.
اداره کل ورزش و جوانان: برگزاری مســابقات باشــکوه »لی لی« با هدف 
ارتقای نشاط بانوان، حمل پارچه نوشت اداره در برنامه های تفریحی عموم 
مــردم در صبح جمعه، توزیع بروشــور بین جوانان و نظارت بر تقســیم 

مناسب بودجه های جاری.
■ مدیرکل کتابخانه ها: کمی انتقاد از عدم تخصیص بودجه ها، کمی امید 
در مورد افزایش پنج دهم ثانیه ســرانه مطالعه کشــور طی سال و تشکر از 
مؤسسات کنکور در تولید کتاب های راهنمای آموزشی و باال بردن پنج دهم 

ثانیه ای سرانه مطالعه، توزیع بروشور.
■ محیط زیست: ترویج برنامه سبزه گره زدن، انتقاد از مردم به دلیل ریختن 
آشــغال، شــعارهای دهان پرکن در مورد تاالب ها و کمبود آب، پیگیری 
وضعیت تأمین هزینه های درمانی افــرادی که به دلیل اصابت »آرپی جی« 
و »خمپاره« شــکارچی ها دچار آسیب شده اند و اختصاص بودجه توزیع 

بروشور و تراکت به تولید محتوا در فضای مجازی.
■ میراث فرهنگی: پیدا شد، سعی داریم ثبت و ضبط شود، گم وگور شد، 

بودجه نداریم، تخریب شد، به ما چه اصن بدین علیصدر برگزار کنه.
■ دانشگاه علوم پزشکی: مشکل دارو نداریم، کسی پول اضافه نمی گیرد، 
همه بیماران راضی هستند، ۲۲۳ بیمارستان و مرکز بهداشت کلنگ زنی شد، 

توزیع بروشور رایگان جهت افزایش اطالعات بهداشتی.
■ نمایندگان مجلس: انتقاد از همه، انتقاد از قوانین، انتقاد از فساد به دلیل 
نبود قوانیــن، انتقاد از برخورد قهری به جای اصــالح قوانین، حضور در 
مراسم و مناسبت های محلی و منطقه ای و حوزه ای و چند مورد افشاگری 

در صورت نیاز.
■ اداره نظارت بر غذا و سفره مردم: دو هزار مورد بازرسی انجام شده و 
هیچ مشــکلی وجود ندارد. اگر مردم کوچک ترین مشکلی مشاهده کردند 
زحمت کشیده با پذیرش کمی معطلی به دلیل اشغال تلفن، با سامانه »هشت 

دو تا شیش سه صفر پس و پیش« تماس بگیرند.
■ اداره تاکســی: روزانه ۶ هزار سفر- قطر ببخشید ۶ هزار نفر- سفر جابجا 
می کنیم گیربکس هم گران شده پس حق داریم کرایه را افزایش دهیم. به کسی 
هم مربوط نیست که در فواصل میانی ایستگاه ها امکان بهره مندی از حمل ونقل 
عمومی وجود ندارد، ما با تمام قوا از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کرده 

بار دیگر به آقای نماینده زاده رأی می دهیم تا کور شود هر آن که نتواند دید.
اداره آمــوزش  و پرورش: کی؟ چی؟ کجا؟ پول چــی؟ کی پول گرفته؟ 
اشــتباه می کنید، کدوم مدرسه؟ اصاًل و ابداً، پول گرفتن از مردم ممنوع و 

اساساً »خر« است.
شعبون باُمخ

■ حدیث:
امام علی )ع(:

برترین مردانگی، شریک کردن برادران در اموال ، و برابری با آنان در احوال است .         
غرر الحکم: ج 2 ص 465 ح 3314

■ دوبیتي:
جهازم چوب و خرواری ببارم مو که چون اشتران قانع به خارم  
هنوز از روی مالک شرمسارم بدین مزد قلیل و رنج بسیار  

عکس روز

باباطاهر

مریم مقدم  «

 انتشــار ویدیویی از حضور یک زوج جوان در 
موزه رستوران حمام قلعه شهر همدان در روزهای 
پرمسافر همدان، این روزها موجب دست به دست 
شدن صفحه شخصی اینستاگرام ثبت کننده ویدیو 

شده است .
موضوع از این قرار است که گویا این زوج تصمیم 
بــه ورود به موزه رســتوران برای ثبــت ویدیو و 
عکس مانند هر مکان دیگر گردشگری می کنند و 
عوامــل ارائه دهنده خدمات در این مکان آن ها را 
از ایــن فعالیت باز می دارند. بهانه این ممانعت هم 
رستوران بودن موزه حمام قلعه و لزوم صرف غذا 
از سوی عوامل رستوران به مشتری مطرح می شود 
و گویا با طوالنی شدن بحث به مشاجره ای لفظی 

می انجامد و .... 
پــس از دقایقــی ویدیوی این اتفاق با هشــتگ 
هــای پر بازدید منتشــر می شــود. حاال پس از 
چنــد روز پیام هــای متعدد و ایمیــل هایی از 
سوی کارشناسان و سفردوستان و همشهریان به 
روزنامه همدان پیام ارسال شده است مبنی بر این 
که چرا رســانه به مسئوالن لزوم آموزش فرهنگ 
عمومــی در زمینه ارائه خدمات گردشــگری را 

یادآور نمی شود؟ 
 مشتري پادشاه است

امــروزه یکــي از مهمترین انواع مشــاغل در دنیا 
مشــاغل خدماتي است که شاید حجیم ترین بخش 
آن فعاالن فــروش و بازاریابي باشــند. در اواخر 
 The قرن نوزدهم عبارت »مشــتري پادشاه است
Customer is the king توسط جان نامیکر 
John Nomiker در آمریــکا مطــرح شــد و 
مشتري مداري در بازار خرید و فروش رونق گرفت 
و مفهوم رضایت مشتري در مدیریت بازار جایگاه 

خاصي یافت. 
گفته مي شــود اصطالح »مشــتري پادشاه است« 
که براي نخســتین بار در کشور انگلستان مطرح 
شــد، مبنا را بر این دارد که مشتري مقام و رتبه 
و درجه و اهمیت فوق العاده اي دارد و همچنان 
که به پادشــاه احترام مــي گذارید و خدمت مي 
کنید بایستي به مشتري نیز خدمت کنیم و احترام 
بگذاریــم. یعني براي رضایت او از هر تالشــي 
دریغ نورزید و براي رضایت او از هیچ تالشــي 

برندارید.  دست 
در دهه هاي 40 و 50 که سازمان ها و وزارتخانه ها 
در ایران شکل مي گرفت، اصطالح »ارباب رجوع« 
مطرح شــد تــا بتواند گویــاي زبان حال اصطالح 

»مشتري پادشاه است« باشد. 
مطــرح شــدن اصطــالح اربــاب رجــوع از آن باب 
بــود کــه ایــران در عصــر اربــاب و رعیتــي به ســر 
مي بــرد و مردمــان بــراي اربــاب احتــرام و جایگاه 
خــاص قائــل بودنــد لــذا اصطــالح اربــاب رجوع 
ــاب  ــه ارب ــه همچنانکــه ب ــود ک ــي ب ــن معن ــه ای ب
احتــرام قائــل هســتید بــه کســي کــه بــه ســازمان 
ــید و  ــل باش ــرام قائ ــد احت ــه مي کن ــما مراجع ش

بــراي رفــع نیازهــاي او کوشــا باشــید. 
ــه  ــت ک ــن اس ــتري مداري ای ــي مش ــون طالی قان
ــر  ــي اگ ــت حت ــتري اس ــا مش ــق ب ــه ح )همیش
حــق بــا مشــتري نباشــد(. امــا چــرا همیشــه حــق 
ــزي  ــه نظــر شــما چــه چی ــا مشــتري اســت؟ ب ب
ــا  ــق ب ــه ح ــه همیش ــت ک ــده اس ــن ش ــل ای عام
ــه  ــتري؟ اینک ــه مش ــا ب ــاز م ــد؟ نی ــتري باش مش

ــت؟ و... ــل اس ــا تعطی ــتري کار م ــدون مش ب

ــه  ــن ک ــي ای ــل اساس ــد دلی ــي رس ــر م ــه نظ  ب
همیشــه حــق بــا مشــتري اســت ایــن اســت کــه 
ــا و  ــا، کاالي م ــاره م ــتري درب ــته هاي مش نادانس
ســازمان مــا بســیار زیــاد اســت و لــذا بــه واســطه 
نادانســته هاي مشــتري، همیشــه حــق بــا مشــتري 

اســت.
 مشــکالت کارکنــان بــه مشــتری 

ربطــی نــدارد 
 ایــن کــه حقــوق کارکنــان پرداخــت نشــده 
ــه  ــن ک ــدارد. ای ــتري ن ــه مش ــي ب ــت ارتباط اس
کارکنــان بــا یکدیگــر هماهنــگ نیســتند بــه 
ــه  ــواد اولی ــه م ــن ک ــدارد. ای ــي ن مشــتري ارتباط
ــدارد.  ــي ن ــتري ارتباط ــه مش ــت ب ــیده اس نرس
ــه  ــق نگرفت ــما تعل ــرکت ش ــه ش ــه وام ب ــن ک ای
ــه  ــن ک ــدارد. ای ــي ن ــتري ارتباط ــه مش ــت ب اس
مدیــر ســازمان توانمنــد نیســت بــه مشــتري 
ــراد دیگــر  ــدارد و هــزاران عیــب و ای ارتباطــي ن
ــاي  ــات و کاره ــت خدم ــه ممکــن اســت کیفی ک
شــما را پائیــن بیــاورد و مشــتري را بــا مشــکالتي 
ــدارد.  ــتري ن ــه مش ــي ب ــازد، ارتباط ــه رو س روب

ــه مشــتري  مشــکالت درون ســازماني، ارتباطــي ب
ــدارد.  ــازماني ن برون س

براي مثــال کارکنان با کارآیي کــم و بي انگیزه، 
ضایعــات فــراوان، دوباره کاري هــا، گروه هاي 
غیر رســمي درون سازماني و مســائلي مشابه که 
ســازمان هــا را از درون در معــرض تهدیدات 
جدي قرار مي دهند، به مشــتري برون سازماني 

ندارد.  ارتباطي 
در حقیقت مشــتري برون ســازماني خواســتار 
کیفیــت، قیمــت، تحویــل به موقع، ســهولت 
ارتبــاط ، خدمــات، ایمنــي و انعطاف پذیري 
اســت، بدون این که نســبت بــه ضعف ها و 
کاستي هاي ســازمان شما آگاه باشد یا براي او 
اهمیتي داشــته باشــد یا در قبال آن مسئولیتي 

باشد.  داشته 
کوتاه ســخن آنکــه انعــکاس  و بازتاب رضایت 
مشــتری، نقطه پرتاب شما به سوی موفقیت است. 
حال با خود بیاندیشــیم در راستای معرفی شهر و 
استان در حوزه خدمات گردشگری صعود کرده ایم 

یا فرود؟ 

ویدئوی مشاجره رستوران دار با مشتری تبلیغ خدمات یا تخریب چهره استان 

وقتی پذیرایی بلد نیستیم 

مایه حیات
قربانی موزه های شهرمان

 سالهاســت از رسانه ها می شنویم که مشکل کم 
آبی جدیست ودر مصرف آن صرفه جویی باید کرد. 
متأسفانه فقط در حد تبلیغ باقی می ماند و آنچنان که 
انتظار می رود به این مسأله مهم توجه نشده است و 
همچنان در کشــاورزی، صنعت و مصارف خانگی 

شاهد هدر رفت آب هستیم. 
در جریــان احداث موزه در تپه تاریخی هگمتانه به 
دلیل پایین بودن تراز ساخت و تداخل آن با آب های 
زیر ســطحی، مدتهاست مقدار قابل توجهی آب به 
صــورت زهکش از چهار ضلع پــروژه مذکور به 

فاضالب شهر هدایت می شود و هدر می رود.
اخیراً نیز در محل ساخت موزه قنات قاسم آباد واقع 
در جاده قدیم روستای قاسم آباد همدان به صورت 
شــبانه روز حجم قابل توجهی آب از محل اجرای 

پروژه روانه فاضالب می شود.
الزم به ذکراست که مسئوالن محترم شهر با تدابیری 
کارشناســانه و اصولی از هــدر رفت این حجم از 
آبهای زیر سطحی شهر جلوگیری کنند و مانع هدر 

رفت این سرمایه حیات و زندگی شوند.
* علی اکبر مهرجو 
 معمار و فعال محیط زیست


