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کار سخت رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی

 1- روز یکشــنبه ســرانجام پس از 6 
ســال مدیریت موســوی بهار بر دانشگاه 
علوم پزشــکی همدان، این مدیریت تغییر 
و رئیس جدید دانشگاه معرفی شد.به زعم 
برخــی این تغییر از مدتی قبل ریل گذاری 
شد و سبک کنترل شده ای از تغییر بود که 
این روزها در اســتان بیشتر شده و معاونی 
جایگزین رئیس می شــود البته برخی هم 
بــا نگاه سیاســی از آن به مــدل پوتین - 
مدودوف یاد می کنند.2-موسوی بهار پیش 

از این هم چند بار استعفا داده بود.

خبر
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بهره برداری از سد خرم رود 
تویسرکان در سال 1402

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
همدان از پیشــرفت فیزیکی 22 درصدی 
سد خرم رود تویســرکان خبر داد و گفت: 
امیدواریم با سرمایه گذاری کافی و به موقع، 
این سد در سال 1402 به بهره برداری برسد.

بررسی منابع آب و مهمترین مسائل حوزه 
آب استان با حضور استاندار همدان، مشاور 
وزیر نیرو و مدیرعامل آب منطقه ای استان 
همدان مورد بحث و بررســی قرار گرفت.

به گزارش فارس ، همچنین در این جلســه 
مهمترین موانع و مشــکالت اجرایی ســد 
خــرم رود تویســرکان مورد بررســی قرار 

گرفت. 

همدان 2018 از خاطر گردشگری نرود
8
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کارخانه قند هکمتان

تبریک و تهنیت                                  جناب آقای مهندس

              محمد رضا بادامی 
ا م     ا    

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی که نشان از لیاقت و 
کارآمدی شما دارد را تبریک و تهنیت عرض مینماییم.امید 

است در سایه ایزد منان پیروز و سربلند باشید
شرکت های تابان راه غرب و تابان توسعه آباد راه

خدمات مالی، حسابداری، مالیاتی
 تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی 

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

تهیه طرح توجیهی، اقتصادی و مالیتهیه طرح توجیهی، اقتصادی و مالی

09186127200 - 09206127200
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شرکت تعاونی تولید سفید فجر اورقین
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مراسم معارفه مدیرعامل 
شرکت شهرک هاي صنعتي استان برگزار شد

بادامي: 
راه اندازي جهان آباد 

اولویت  است
معاون وزیر صمت:

 ۲ هزار واحد صنعتی 
به چرخه تولید باز می گردند
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تور عروس
رو انداز حسرت

اینجا 
دختر ها 
عروسک بازی 
نمی کنند!
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کار سخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی
 1- روز یکشــنبه سرانجام پس از 6 ســال مدیریت موسوی بهار 
بر دانشــگاه علوم پزشکی همدان، این مدیریت تغییر و رئیس جدید 

دانشگاه معرفی شد.
به زعم برخی این تغییر از مدتی قبل ریل گذاری شــد و سبک کنترل 
شــده ای از تغییر بود که این روزها در اســتان بیشتر شده و معاونی 
جایگزین رئیس می شود البته برخی هم با نگاه سیاسی از آن به مدل 

پوتین - مدودوف یاد می کنند.
2-موســوی بهار پیش از این هم چند بار اســتعفا داده بود که دالیل 
مختلفی از مسائل شخصی تا گرفتن حکم جدید و ادامه خدمت درباره 

آنها مطرح شد.
استعفای این بار موسوی بهار اما در فرصت استعفای مدیران دولتی که 
قصد داوطلبی در انتخابات را دارند، رخ داد هرچند وی این موضوع را 
تکذیب کرد و از نداشتن برنامه ای برای داوطلبی در انتخابات سخن 
گفت ،باز هم از نظر بسیاری وی همچنان داوطلب احتمالی انتخابات 

به ویژه  از حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ محسوب می شود.
3- دوران موســوی بهار به دلیل اجرای طرح تحول نظام ســالمت، 
اتفاقات بزرگ و خوبی در حوزه بهداشــت و درمان استان رخ داد که 
بــا توجه به در اولویت بودن اجرای این طرح در دولت، این اقدامات 
طبیعــی بود و نمی تــوان برای مدیر آن جــدای از تالش های وزیر 
بهداشت سابق، رئیس جمهور و مجریان طرح امتیاز ویژه ای در نظر 
گرفت البته این طرح مخالفان بسیاری هم دارد که مخالفت های آنها 
از ناعدالتی در پرداخت ها و تاجرسازی پزشکان تا اولویت بخشی به 

درمان به جای پیشگیری و بهداشت را شامل می شود.
4- دوران مدیریت موســوی بهار با حاشیه های بسیاری به خصوص 
در این اواخر همراه بود از درگیری با جانباز تا حذف معاونین اصالح 
طلب برای تعامل با یکی از نمایندگان همدان از جمله حاشــیه هایی 
بود که موسوی بهار هر از چندی با آنها همراه شد و دانشگاه نیز وارد 

حاشیه شد البته بیشتر این حاشیه ها مربوط به سال آخر بود.
5- در دوران موســوی بهار با توجه به اولویــت درمان برای دولت، 
انتظار بود در جذب ســرمایه گذار بخــش خصوصی موفقیت های 
بیشــتری حاصل شود اما سرمایه گذاری پرفســور سمیعی به عنوان   
مهمترین حرکت که بارها بر روی آن مانور داده شــد، به نتیجه نرسید 
و رفت و آمد وی به اســتان نتیحه بخش نبود و هیچ وقت هم درباره 
چرایی موفقیت آمیز نبودن این تمایل به ســرمایه گذاری در اســتان 

توضیحی داده نشد.
البته در توجه به بخش خصوصی دانشگاه کار را برای موسسات خیریه 
فعال در حوزه پزشکی سخت گرفت   تا خصوصی ها رشد بیشتری 
در اســتان کنند در حالی که همــدان از قدیم در حوزه خیریه درمانی 

مشهور بوده و رویکرد فقرا در درمان به این خیریه ها  بوده است.
6- تالش شد همدان مرکز گردشگری سالمت در کشور شود اما انتقاد 
معاون وزیر در تودیع موســوی بهار از بیمارفرســتی همدان به مرکز 

نشان از شکست این تالش ها داشت.
در واقــع این موضوع می تواند ریشــه در بی اعتمادی همدانی ها به 
متخصصین مســتقر در همدان و با کیفیت دانســتن آنها در مقایسه با 

متخصصین مرکز داشته باشد.
7- رئیس جدید دانشــگاه علوم پزشکی کار ســختی در پیش دارد، 
وی بایــد اعتماد همدانی ها به متخصصین همدان را جلب و از برون 
رفت بیماران از اســتان پیشگیری کند و شرایط درمان را برای همه به 
خصوص فقرا فراهم کند و طرح های دولت و نظام در حوزه سالمت 
را نیز با موفقیت اجرا کند و از همه مهمتر حاشیه را از دانشگاه علوم 
پزشکی دور کرده و شرایط خدمت بهتر به مردم را فراهم کند البته به 

شرط آنکه خود محور حاشیه نشود.

1- دانشگاه های استان نسبت به بزرگداشت اندیشمندان معاصر استان 
بی توجه هســتند. گویا هیچ برنامه ای به مناسبت سالروز درگذشت 
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدی در دانشگاه های استان برگزار 
نخواهد شــد. گفتنی است دکتر احمدی مالیری استاد برجسته حوزه 
و 33 ســال مدیر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 

ها بود.
2- برخی بازارها در اســتان به سفر نخســت وزیر ژاپن به ایران گره 
خورده اســت. گویا رکود حاکم بر این بازارها ناشــی از انتظار برای 
نتایج این سفر اســت. گفتنی است عوامل روانی بیشترین تاثیر را در 

بازار استان و کشور در سالهای اخیر داشته اند.
3- میزان تذکرات نمایندگان اســتان به دولتی ها افزایش یافته است. 
گویا دلیل این افزایش نزدیکی به انتخابات و اســتفاده تبلیغی از ابزار 

تذکر بدون توجه به نتیجه آن است.
 گفتنی اســت در دوره های گذشته برخی نمایندگان کتابچه تذکرات 
خــود به دولتی ها در مجلس را به عنوان بخشــی از عملکرد دوران 
نمایندگی منتشــر می کردند که این اقــدام برای این دوره نیز متصور 

است.

با حکم وزیرکشور؛ 
معاون توسعه مدیریت و منابع انساني 

استاندار همدان منصوب شد
 با پیشنهاد اســتاندارهمدان، 
تاییدمعــاون توســعه مدیریت 
و  کشــور  وزارت  منابــع  و 
محمدرضا  وزیرکشــور،  حکم 
میرصفــدری معــاون توســعه 
مدیریــت ومنابع  اســتانداری 

همدان شد.
باصدورحکمــی  وزیرکشــور 
را  ؛ســیدمحمدرضامیرصفدری 
به عنوان معاون توسعه مدیریت 

ومنابع  استانداری همدان منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد استاندار محترم همدان 
و با توجه به تایید معاونت توسعه مدیریت و منابع به موجب این حکم 
به سمت معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری همدان منصوب 

می شوید.
ســیدمحمدرضامیرصفدری در یک خانواده اصیل و خوشنام همدانی 

سال 134۹ زاده شد.
وی دارای تحصیالت کارشناســی ارشد برنامه ریزی و از مستخدمین 
باسابقه وزارت کشور است که از سال 1372 تا سال 1378  کارشناس 
مالی، 1378 تا سال 1383 رئیس امور مالی  و  از 1383 تا سال 1386 
معاون پشتیبانی  ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان طی 

طریق کرده است.
وی پس از 14 سال از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در سال 
1386 به کاخ ســبز اســتانداری همدان منتقل و از همین سال بعنوان 

معاون مدیرکل  اموراداری و مالی استانداری  منصوب شد.
توانمندی میرصفدری موجب شــدتا وی در بهمن  سال 13۹3 عنوان 
مدیرکل  امور اداری و مالی استانداری   را از آِن خود  و تا اردیبهشت 
13۹8 زمــان را در پهنه این اداره ســپری کند و در  اردیبهشــت ماه 
13۹8  سید سعید شاهرخی  استاندار همدان، که بدنبال جوان گرایی 
و نوآوری است  میرصفدری را بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع 
اســتانداری همدان به وزارت کشور پیشــنهاد داد و وزیر کشور نیز 

تاییدکرد.

مدیر کل کانون پرورش فکری:
اعضای کانون پرورش فکری 
 واکسینه فرهنگی می شوند 

 رسالت کانون  پرورش فکری کودکان و نو جوانان استان همدان 
واکسینه فرهنگی جامعه هدف است و ما به اعضای خود قدرت نقدو 

برسی آموزش می دهیم.
مدیر کل کانون پرورش فکر ی کودکان و نو جوانان استان در نشست 
هم اندیشی با اصحاب رسانه رسالت دست اندر کاران کانون پرورش 
فکری را  امر خطیر تربیتی و پرورشــی دانست و گفت:  این موضوع 
عالوه بر مراکز کانون اســتان در مدارس و مراکز ســیار نیز با جدیت 

دنبال می شود.
محمد رضا جوادی ورود در عرصه تعامل فرهنگی بخصوص در امر 
اعتقادی اعضای هدف را بســیارمهم دانست و بیان کرد: چرا که اهم 
مشــکالت جامعه برگرفته از ضعف فرهنگی اســت و ریشه در فقر 
فرهنگی داردو مدیران و مربیان کانون ها با قدرت تمام جامعه هدف 

60 هزار نفری در استان را پوشش می دهند. 
جوادی از واکســینه اعضای کانون پرورش فکری در برابر تهاجمات 
فرهنگی  ابراز رضایت مندی کرد و از رســانه ها خواست دست اندر 
کاران حوزه کــودک در مراکز کانون ها را در اجرای رســالت خود 

یاری کنند.
وی از فعالیت 41 مرکز کانون پرورش فکری با 24 هزار نفر عضو در 
سطح استان خبر داد و اظهار داشت: ما برای رسیدن به اهداف فرهنگی 
و تربیتی با نیروی انتظامی ،بهزیســتی ،جامعه پزشکی ، NGOمردم 
نهاد تعامل داریــم و در کناراین موارد برای خانواده ها نیز دوره های 
آموزشی فرزند پروری و پشتیبانی اهداف کانون پرورش فکری را در 

برنامه های خود گنجانده ایم.   

عامل به وظایف شهروندی مالک جشنواره شهروندان برگزیده همدان است
 رئیس شورای اسالمی شهر همدان گفت: عامل به وظایف شهروندی مالک اصلی انتخاب برترین ها در جشنواره شهروندان برگزیده 
است. کامران گردان در حاشیه ثبت نام جشنواره شهروندان برگزیده اظهار داشت: چشم انداز و اهداف این جشنواره در راستای شناسایی، 
معرفی و برجســته ســازی سرمایه های اجتماعی و فرهنگی جامعه شهری همدان خالصه می شــود تا با انتخاب شهروندان برگزیده با 

محوریت عامل به وظایف شهروندی بتوانیم به شهری برتر با شهروندانی برتر برسیم.
وی با بیان اینکه اتاق فکر مدیریت شــهری همدان با هدف ارتقای ســطح مشارکت شهروندان در امور شهری به عنوان مهمترین گام 
در مســیر پیشبرد اهداف مدیریت شهری ایجاد شده اســت، خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره شــهروندان برگزیده همدان یکی از 
گزینه های رســیدن به این هدف محسوب می شود. گردان با اشاره به دستاوردهای مهم مدیریت شهری در آسان سازی دسترسی مردم 
به زیرســاخت های حمل و نقل به عنوان یکی از مطالبات مهم شــهروندان گفت: دسترس قرار دادن حمل ونقل شهری آسان و ارزان 

برای شهروندان و روان سازی ترافیک در سطح شهر با هدف تحقق حقوق شهروندی در صدر اهداف مدیریت شهری مطرح است.

۷۵ هکتار از اراضی ملی همدان رفع تصرف شد
 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: 75 هکتار از اراضی و عرصه های ملی این استان در سال جاری رفع 

تصرف شده است.
بهرام رسولی در نشست شورای معاونان اداره کل منابع طبیعی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت، 72 فقره پرونده تخریب 
و تصرف در ســطح ۹4 هکتار تشــکیل و به مراجع قضائی ارسال شده اســت.وی عمده ترین تخلف را چرای غیرمجاز دام در مراتع 
استان همدان دانست و افزود: رأی 16 هزار و 75 واحد دامی و تعداد 5۹ فقره پرونده تخلف تشکیل و به محاکم قضائی ارسال است.

فرمانــده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری همدان بیان کرد: مردم مهمترین و مؤثرترین نقش را در حفاظت از جنگل ها و مراتع 
دارند و حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی با مشارکت مردم و نهادهای مسئول امکان پذیر است.رسولی افزود: در حال حاضر 
تیم های یگان حفاظت منابع طبیعی به طور مســتمر در عرصه های منابع طبیعی، گشــت و مراقبت انجام می دهند و مسئولیت حفظ و 

حراست انفال را برعهده دارند و با هرگونه سود جویی و دست اندازی به منابع طبیعی با قاطعیت برخورد می کنند.

 معاون وزیر و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران با تاکید 
بر فراهم آوردن زمینه تحقق رونق تولید گفت: 
بازفعال ســازی 2 هزار واحــد صنعتی نیمه 
تعطیل کشــور برنامه راهبردی دولت در سال 

جاری است.
محسن صالحی نیا در کارگروه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید همدان اظهار داشت: بازفعال 
سازی این تعداد واحد تولیدی و صنعتی نیمه 
تعطیل و راکد و همچنین ارتقای ظرفیت تولید 
چهار هزار واحد صنعتی از سیاست های دولت 

در سال رونق تولید است.
وی اضافه کرد: اگر چه این واحدها بیشــتر از 
نوع صنایع کوچک و متوسط هستند اما سهم 
قابل توجهی در اشــتغال و اقتصاد کشور ایفا 

می کنند و نیازمند توسعه و تقویت هستند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کشور با 
اشاره به وجود 840 شهرک و ناحیه صنعتی در 
سطح کشور گفت: 44 هزار واحد تولیدی در 
این مناطق با ظرفیت های متفاوت از 30 تا 70 

درصد فعالیت دارند.
صالحی نیا با تاکید بر عزم و اراده دولت برای 
گره گشایی از مشــکالت واحدهای صنعتی 
خاطرنشان کرد: برخی از این واحدها در زمینه 
زیرســاخت و برخی دیگر مشکالت بیمه ای، 
بانکی و مالیاتــی دارند که نیازمند همکاری و 

تعامل همه دستگاه ها و نهادهاست.
وی بــه تدوین برنامه های جدیدی در وزارت 
صمت برای حمایت از صنایع اشــاره کرد و 
افزود: تســهیالتی در این باره پیش بینی شده 
که بر اساس تقســیم بندی صورت گرفته 50 
درصد در قالب سرمایه در گردش، 30 درصد 
بــرای نوســازی واحدهــا و 20 درصد برای 
واحدهای مستقر در شــهرک های صنعتی در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
معاون وزیر صمت یادآوری کرد: در این راستا 
با 10 بانک عامل قرارداد منعقد شده و صنایع 
متقاضی استفاده از این تسهیالت از طریق ثبت 
نام در سامانه بهین یاب می توانند از تسهیالت 

بهره مند شوند.
صالحی نیا با بیان اینکه 30 شــهرک و ناحیه 
صنعتی در همدان در حال بهره برداری است 

گفــت: این امر نشــان از موفقیت اســتان در 
جذب ســرمایه گذار است و باید با مشوق ها 
و بســته های حمایتی برای رونق بخشیدن به 

شهرک های صنعتی تالش کنیم.
وی توانمندی و اســتعداد همدان را در زمینه 
معادن و کشاورزی بســیار باال ارزیابی کرد و 
افــزود: به دور از هر گونه شــعار زدگی برای 

توسعه صنایع در این زمینه ها کمک می کنیم.
 ساخت شــهرک بنکداری همدان 

شتاب گیرد
معــاون اقتصادی و توســعه منابع انســانی 
اســتانداری همدان بــا تاکید بــر راه اندازی 
شــهرک های صنعتی در حال ســاخت گفت: 
شهرک بنکداری یک مجتمع اقتصادی سودآور 
برای اســتان محسوب می شود که ساخت آن 

نیازمند شتاب گرفتن است.
ظاهر پورمجاهد اظهار داشت: شهرک بنکداری 
همدان در بخش لوازم خانگی، چرم و پوشاک 
و خواروبار فروشی در حال ساخت است که با 
استقرار 700 واحد در این منطقه تحول بزرگی 

در عرصه تجارت و اشتغال رخ می دهد.
وی بــه رفع موانع و مشــکالت از ســر راه 
این شــهرک تاکید کرد و خواســتار همکاری 

شــهرداری جورقان و دیگــر نهادهای مرتبط 
برای اتمام این طرح اقتصادی شد.

معاون استاندار همچنین شتاب گرفتن ساخت 
منطقه ویژه اقتصادی جهــان آباد را ضروری 
دانســت و افزود: آغاز ســاخت مرحله اول 
این مجموعــه در 150 تا 200 هکتار در حال 

پیگیری است.
پور مجاهد توسعه خوشه های صنعتی استان 
را از برنامه های راهبردی در سال رونق تولید 
ذکر کرد و گفت: همدان در زمینه سیر، سنگ، 
پوشاک و لبنیات استعداد تشکیل خوشه های 
صنعتی را دارد که باید رســیدگی الزم انجام 
شود.وی اضافه کرد: اســتان همدان در زمینه 
فراهم کردن زیرساخت در شهرک های صنعتی 
عملکرد خوبی دارد و با تکمیل آنها شــرایط 
برای جذب ســرمایه گذاران بیشتر آماده می 
شود. این مسئول خواستار تقویت شبکه برق 
رسانی در شــهرک های صنعتی رزن، مالیر و 
اســدآباد شــد و گفت: برخــی از واحدهای 

استقرار یافته در این مناطق بدون برق هستند.
معاون اســتاندار همدان تعیین تکلیف شهرک 
صنایع هایتک را از دیگر نیازهای اســتان ذکر 
کــرد و افزود: بهره برداری از این شــهرک با 

هدف حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش 
بنیان و دانش آموختگان بسیار ضروری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
نیز به برگزاری 16 جلسه کارگروه ستاد تسهیل 
از ابتدای امســال اشــاره کرد و افــزود: 101 
مصوبه برای مرتفع کردن مشکالت کارخانه ها 

و صنایع استان صادر شده است.
حمیدرضــا متین اســتمرار جلســه های این 
کارگروه تخصصی را ازخواســته های دولت 
برشــمرد و گفت: در این نشســتها صاحبان 
صنایع مشــکل دار دعوت شــده و به مسائل 
آنها رســیدگی می شود.شــهردار جورقان نیز 
در این نشســت با ابراز گالیه از نادیده گرفته 
شدن حقوق شهرداری توسط شهرک صنعتی 
بنکداری خواهان احقاق حقوق از دست رفته 
این نهاد شــد.به گفته مجید قره باغی شهرک 
بنکداری که در ابتدای شــهر جورقان در حال 
ساخت اســت به طور کامل تجاری و ماهیت 
صنعتی ندارد و مشــمول قوانین شــهرداری 
اســت. وی یادآوری کرد: واحدهای مســتقر 
در این شهرک مطابق با قوانین موجود همانند 
واحدهــای تجاری ملزم بــه پرداخت حق و 

حقوق شهرداری هستند.

 شــهردار همدان با تأکید بر اینکه شورای 
اجتماعی محالت، گامی بــرای ایجاد تحول 
اساســی در مدیریت شهری خواهد بود؛ خبر 
داد: 24 خردادماه امســال طی مراســمی این 
شوراهای محله ای همراه با قرائت سوگندنامه 
به طور رســمی در مرکز همایش های قرآنی و 

بین المللی شهر، کار خود را آغاز می کنند.
به گــزارش دبیرخانــه دبیرخانه شــوراهای 
اجتماعی محالت شهر همدان؛ عباس صوفی 
در ایــن بــاره گفت: شــکل گیری شــورای 
اجتماعی محالت پس از گذشت روند قانونی 
کار، وضعیت عملیاتی به خود گرفته اســت تا 
بــا اجرای این طرح، روحی تــازه را در کالبد 

مدیریت شهری، شاهد باشیم.
وی اظهــار کرد: شــورای اجتماعی محالت 
به صــورت آزمونه در 4 محله شــهر همدان 
با هدف مشارکت شــهروندان در حوزه های 
مختلف مدیریت شهری و در راستای ارتقای 
کمی و کیفی خدمات راه اندازی شــد که امید 

است این مهم، بسط و گسترش پیدا کند.
صوفی با بیان اینکه تشکیل شورای اجتماعی 
محله در محالت کوی شهید مدرس، جوالن، 
محمدیه و کوثر مدنظر قرار گرفته است؛ افزود: 
دبیرخانه مرکزی شوراهای اجتماعی محالت 
به عنــوان سیاســتگذار در مرکز همایش های 
قرآنــی و بین المللــی شــهر و دبیرخانه های 
عملیاتــی نیز در مناطق و نواحی شــهرداری 

همدان مستقر هستند.
شهردار با اشــاره به برنامه ریزی های آموزشی 
دبیرخانه مرکزی شوراهای اجتماعی محالت، 
عنــوان کرد: محوریت این آموزش ها شــامل 
آشنایی با مبانی مدیریت شهری، دستورالعمل 
شــوراهای اجتماعی محــالت، کار گروهی، 
ارتباط موثر و برنامه ریزی محلی اســت که در 
2 گروه کارکنان شهرداری و اعضای شورا های 
اجتماعی محالت پیش از آغاز به کار رســمی 

این شوراها، برگزار می شود.
صوفــی بیان کرد: این امور نشــان می دهد که 

بهتریــن حالــت ممکن وضعیت این شــورا 
در شناســایی بهتر مشــکالت محله، انگیزه 
داوطلبانه بــودن عضویت در شــورا، اعتماد 
مردم به شهرداری، هم افزایی بین دستگاه های 
خدمات رسان در محالت، هویت اجتماعی و 
احساس تعلق و برنامه های مرتبط با وضعیت 

محله است.
وی بــا بیان اینکه حضور دیگر دســتگاه های 
دولتــی و دیگر نهادها موجــب هم افزایی در 
مندی  افزایــش رضایت  و  تصمیم گیری هــا 
شهروندان خواهد شد؛ از همه آنان دعوت کرد 
تا در اجرای این طرح هم قدم با شــهرداری، 

مشارکت داشته باشند.
شــهردار ادامــه داد: البته شــهرداری همدان 
در قالــب تفاهم نامــه ای بــا ســازمان های 
آموزش و پرورش، بسیج، نیروی انتظامی، کمیته 
امداد و دانشگاه علوم پزشکی استان به منظور 
اتخاذ تصمیمات بهتر، نمایندگان این دستگاه ها 
و نهادها را در شــورای اجتماعی محالت به 

عضویت درآورده اســت که در آینده نزدیک 
دیگر ســازمان ها نیز در جمع این شــورا قرار 

خواهند گرفت.
صوفی با اشاره به اهمیت شورای اجتماعی 
محله بــه عنوان نهــادی تازه تأســیس از 
نظر رویکرد مشــارکتی جدیــد و متفاوت؛ 
عنوان کرد: در این اقدام ارزشــمند به دنبال 
محله  مردمی  مشــارکت های  جلب  تقویت 
در راســتای رویکــرد نوین در مشــارکت 
به وضعیت شــوراي  توجه  با  شــهروندي 
اجتماعي محالت هســتیم که به دلیل شکل 
ســاختاري، برنامه ها و مصوبات از الگوي 

مي کند. تبعیت  نویني 
وی بــا تأکید بر اینکه همواره به دنبال تقویت 
بیشتر مشــارکت شــهروندان در تصمیمات 
شــهری بوده ایم؛ معتقد اســت: بهره مندی از 
دیدگاه و مشارکت مردم در ارتقای سطح کیفی 
خدمات رسانی مدیریت شهری مهمترین اصل 

در شکل گیری این شورای محلی است.

فرماندار همدان:
مباحث کلیشه ای و کاغذی در اقتصاد 

مقاومتی به کار نمی آید
 فرماندار همدان بابیان اینکه مباحث کلیشه ای و کاغذی در اقتصاد 
مقاومتی به کار نمی آید، گفت: نباید در بیان خدمات و اقدامات اقتصاد 

مقاومتی خود سانسوری کرد.
به گزارش  مهر، حسین افشاری در ستاد اقتصادمقاومتی همدان با بیان 
اینکه گفتمان سازی، تغییر رفتار و بیان واقعیت از جمله مباحث مهم 
اقتصاد مقاومتی است، گفت: در گفتمان سازی حوزه اقتصاد مقاومتی 
موفق عمل نکرده ایم.وی با تاکید بر اینکه متولیان فرهنگ ســازی و 
نهادهای مسئول در راســتای تبیین عمل مناسب اقتصادی جامعه در 
مواجهه با تحریم ها شــانه خالی کردند و در صف دشمن ایستادند، 
گفت: متاسفانه نحوه تهیه و توزیع گوشت قرمز در تنگناهای اقتصادی 
به منبع سودجویی برخی تبدیل شده بود.افشاری با بیان اینکه نباید در 
بیان خدمات و اقدامات اقتصاد مقاومتی خود سانســوری کرد، گفت: 

مباحث کلیشه ای و کاغذی در اقتصاد مقاومتی به کار نمی آید.
فرماندار همدان به وضعیت بازار اشاره کرد و با بیان اینکه بیش از ۹0 
درصد کاالهای فروشگاه های بزرگ کشور محصوالت ایرانی است، 
گفت: همدان به لحاظ مرکزیت و ســابقه برجسته اقتصادی می تواند 

اولویت های موثری برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی باشد.
افشــاری به برخی توانمندی های همدان اشــاره کرد و با بیان اینکه 
همدان می تواند پایلوت گســترش واحد های مبتنی بر فناوری برتر 
شود، افزود: با توجه به سوابق و اقدام های موثر پارک علم و فناوری؛ 

همدان در تولید علم مبتنی براقتصاد پرچم دار کشور خواهد بود.
حســین افشاری با تاکید بر اینکه کمیته اقتصاد مقاومتی باید مرکز هم 
اندیشــی فعالیت های دانش بنیان شود، اظهار داشت: حمایت از تیم 

های دانش بینان و فناور مورد توجه است.

معاون وزیر صمت:

 2 هزار واحد صنعتی 
به چرخه تولید باز می گردند

ا   ا     ■

چه میزان از درآمد الیت 
برای ساخت پارکینگ  
هزینه شده است؟

 رئیس کمیســیون برنامــه بودجه و مالی 
شورای شهر همدان با بیان اینکه چه میزان از 
درآمد حاصل از الیت برای ساخت پارکینگ ها 
هزینه شده است گفت: درآمدهای حوزه حمل 
و نقل و ترافیک باید در بخش احداث پارکینگ 

هزینه شود.اکبر کاووسی امید در آغاز جلسات 
بررسی تفریغ بودجه سال ۹7 شهرداری اظهار 
کــرد: تفریغ بودجــه پایان برنامه یک ســاله 
شــهرداری است که پس از بررسی ها گزارش 
و نتیجه نهایی برای تصویب به صحن شــورا 

ارسال خواهد شد.
وی راه اندازی خزانه داری کل در شــهرداری 
همــدان را ضروری دانســت و گفــت: باید 
مقدمات این امر در ســال جاری انجام شود 
تا در ســال ۹۹ مؤلفه بررســی تفریغ بودجه، 

خزانه داری کل باشد.به گزارش  فارس، رئیس 
کمیســیون برنامه بودجه و مالی شورای شهر 
همدان بیان کرد: بر اســاس قانون، 60 درصد 
از جرایم تخلفــات راهنمایی و رانندگی باید 
به شــهرداری ها پرداخت شود و این در حالی 
است که دولت سهم شــهرداری همدان را از 

این محل پرداخت نکرده است.
وی با بیان اینکه زمانی که بستر کار برای حمل 
و نقل عمومی را شهرداری آماده می کند طبیعتًا 
باید مدیریــت آن را نیز بر عهده بگیرد افزود: 

شــهرداری بخش دولتی نبوده و در سال های 
گذشــته دولت به حمل و نقل شهری کمک 
داشــته اما اکنون تمام هزینه ها را شــهرداری 
پرداخت می کند و بر این اساس مدیریت حمل 
و نقل و ترافیک شهری باید بر عهده شهرداری 
باشد.رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری 
شــورای شهر همدان نیز بیان کرد: از مبلغ 25 
میلیارد تومانی که قرار بود اداره دارایی از خزانه 
دولت برای بخشی از بدهی دولت به شهرداری 
پرداخت کند هنوز مبلغی پرداخت نشده است.

شهردار خبر داد:

۲4 خرداد؛ آغاز به کار فعالیت شوراهای اجتماعی محالت
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مالیر پیشرو در طرح اوقات فراغت

 مالیر-خبرنــگار همدان پیام: معاون سیاســی امنیتی فرماندار 
گفت: با توجه به تاثیرگذاری قشر جوان در جامعه این قشر نیازمند 
توجه خاصی است.به همین دلیل باید به مسائل و دغدغه های این 

قشر توجه خاص و ویژه ای شود.
سعید کتابی در جلسه ستاد ساماندهی جوانان اظهار کرد: با توجه به 
فرارسیدن فصل تابستان و تعطیلی مدارس و دانشگاهها باید توجه 
خاصی به اوقات فراغت این قشــر از جامعه شــود. وی از تمامی 

ادارات و ارگان هــای صاحب امکانات خواســت که تمام ظرفیت 
و امکانات خــود را برای پر کردن اوقات فراغت قشــر جوان به 

کار گیرند.
کتابی افزود:از نظر زیر ســاخت های ورزشی و فرهنگی در سطح 
شهرســتان امکانات خوبی را داریم .این امکانات باید در راستای 

پرورش ذهنی و جسمی جوانان و نوجوانان باشد.
وی هم چنین از تمامی دهیاران و بخشــداران درخواســت کرد : 
همه ظرفیت های موجود در بخش ها و روستاها در راستای طرح 
اوقات فراغت استفاده شود.اینگونه نباشد که تمام طرح ها فقط در 

مرکز شهرستان باشد.
کتابــی هم چنین از برگزار کنندگان کالس های فنی و حرفه ای و 
هنری خواست برگزاری این کالس ها با هدف ایجاد اشتغال باشد 
تــا هنر آموزان بتوانند بعد از پایان دوره برای خود ایجاد اشــتغال 

کنند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: تمام ظرفیت ها و پتانســیل های 
شهرستان برای طرح اوقات فراغت استفاده شود و برای این کالس 
ها که با تربیت جوانان و نوجوان ارتباط مستقیم دارد از مربی های 

صالحیت دار و آموزش دیده استفاده شود.

تخفیف ویژه تولیدکنندگان 
در نمایشگاه مبل و لوستر همدان 

«   
 هفدهمین نمایشگاه مبلمان، لوستر، چراغ های روشنایی و تزیینی 
همدان با حضور 72 تولید کننده و فعال اقتصادی ازروزیکشــنبه  1۹ 
فروردین کار خود را آغاز کرده و با استقبال خوب همشهریان همراه 

است عروس و داماد ها نیز تخفیفات ویژه می گیرند.
با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه تولیدکنندگان داخل همچنان 

با داشتن عرق ملی پای چرخ های تولید ایستاده اند.
گویا دســت اندرکاران خط مقدم حمایت از تولید داخلی گفته های 
خود را قبول ندارند و یا به دلیل رنگ و لعاب گرفتن  درگیری های 
ذهنی موضوع حمایت از تولید ملی  را به فراموشــی سپرده اند چرا 
که امروزه حمایت از نیروی کار داخلی مانند نقل و نبات از ســوی 
مدیران در جلســات و رســانه ها مطرح می شود اما در عمل که پای 
صحبت جوانان و نیروی کار می نشــینیم دیده می شــود حمایت در 
حد حرف آن هم به دلیل حفظ موقعیت کاری مدیران مطرح شــده 
اســت و در واقعیت خبری از بها دادن به استعدادها و پتانسیل های 

درامر اشتغال نیست.
در هفدهمین نمایشــگاه بین المللی مبل و لوســتر نیزکندی حرکت 
چرخ های تولید کشــور نمایان بود غرفــه  داران و تولید کنندگان از 
نیمه تعطیلی تولید و بازار خود همچنین بی اعتنایی دســت اندرکاران 
مربوطه کشور نسبت به نیروی کار ابراز نگرانی داشتند درخواستشان 
از رسانه ها  این بود که واقعیت ها بیان شود و بی جهت جامعه تولیدی 

کشور راروی ریل گل و بلبل قرار ندهند.
با این تفاسیرتولید کنندگان در حمایت از بازدید کنندگان از نمایشگاه 
تخفیفات ویژه ای اعمال کرده اند و قیمت ها نســبت به بازار بســیار 

مناسب است در ضمن عروس و دامادها ویژه دیده می شوند.
ناگفته نماند همشهریان همدانی با اشتیاق و عالقه خوبی در نمایشگاه 
حضور می یابند و تمایل بیشتری به خرید مبل دارند چرا که غرفه داران 
حداالمکان هوای مشــتریان خود را دارند. غرفه مبل اســپرت استیل 
پولیور در ورودی بزرگ نمایشــگاه مشتریان را به خود جلب می کند 
غالمعلی اصغری مدیر عامل تولیدی مبل برادران اصغری از اســتان 
تهران تولیدات خود را در نمایشگاه عرضه کرده و به گفته خود از 12 
سالگی وارد این حرفه و صنعت شده  است.مدیر شرکت متین چوب 
از تهران با مبل کالســیک در نمایشــگاه حضور گرمی دارد به گفته 
خودش در اســکلت کارهایشان چوب الش گرجی و در رنگ ها نیز 
اکلیک به کار رفته و این روش کار برای نخســتین بار در ایران تولید 
شده است و سرویس کار  دارای ۹ نفر نشیمن ، یک کاناپه 3 نفر و 4 
تا کاناپه تک نفره دو تا میزبان در نمایشگاه همدان عرضه شده است.و 
اصــل مطلب، مردم در بازار کنونی بیشــتر هوای همدیگر را دارند و 
انتظار می رود مدیران گوشــه ای از این حمایت را نســبت به مردم و 
تولید کنندگان اعمال نمایند. نمایشــگاه مبل و لوستر تا 24 خرداد ماه 
همه روزه از ساعت 16 الی 22 شب و روز جمعه از ساعت 10 صبح 

الی 22:30 دقیقه شب پذیرای هم استانی هاست.

بهره برداری از سد خرم رود تویسرکان 
در سال 1402

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان از پیشرفت فیزیکی 
22 درصدی ســد خرم رود تویســرکان خبر داد و گفت: امیدواریم با 
سرمایه گذاری کافی و به موقع، این سد در سال 1402 به بهره برداری 

برسد.
بررسی منابع آب و مهمترین مسائل حوزه آب استان با حضور استاندار 
همدان، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش فارس ، همچنین در این جلسه مهمترین موانع و مشکالت 
اجرایی سد خرم رود تویسرکان مورد بررسی قرار گرفت و توافق شد 
که عملیات اجرایی این پروژه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی با 
همکاری وزارت نیرو، اســتانداری و شرکت آب منطقه ای تسریع و 

شتاب بیشتری گیرد.
ســد خــرم رود بــه عنــوان یــک طــرح پایلــوت کشــوری در حــوزه 
ــا ســرمایه گذاری حــدود 320  ــه صــورت فاینانــس داخلــی ب آب ب
ــرکان در  ــتان تویس ــی در شهرس ــش خصوص ــی بخ ــارد تومان میلی
حــال اجراســت کــه عــالوه بــر تامیــن آب، در حــوزه گردشــگری 

نیــز تاثیرگــذار اســت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان در این جلسه از پیشرفت 
فیزیکی 22 درصدی سد خرم رود تویســرکان خبر داد و اظهار کرد: 
امیدواریم با ســرمایه گذاری کافی و به موقع، این سد در سال 1402 

به بهره برداری برسد.
منصور ســتوده با بیان اینکه ســد خــرم رود برای نخســتین بار با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و بــه روش فاینانس داخلی 
ســاخته می شود افزود: عملیات ساخت این سد از سال ۹6 آغاز شده 
کــه با 700 متر طول تاج، ۹ متر عرض تاج، 46 متر ارتفاع و با حجم 

مخزن 2/8 میلیون مترمکعب احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه این ســد از نوع خاکی همگن با هســته رسی است 
تصریح کرد: این سد بر روی رودخانه خرمرود در شهرستان تویسرکان 

و شمال غربی روستایی اشتران در حال احداث است.

جهت هماهنگی برای پرداخت هزینه توسط کانون کارآفرینان استان 
و حضور رایگان باشماره 382۶4433 خانم بختیاری تماس بگیرید.

آگهی مزایده عمومی یک واحد خانه های سازمانی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان
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تبریک و تهنیت

هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی 
گاوداران صنعتی تالشگر استان همدان

جناب آقای مهندس

منصور رضوانی جالل
ریاست محترم سازمان 

جهاد کشاورزی استان همدان 
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آگهي مزایده 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودرآهنگ
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@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

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

 یخ ســرمایه گذاری خارجی در اســتان 
همدان در دولت یازدهم و دوازدهم شکســته 

شد.
 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
با اشــاره  به فضای کســب و کار در استان و 
ایجاد کمیته ای در همین راستا گفت: بر اساس 
قانون مصوب مجلس در کشــور تشــکیل و 
ریاست این کمیته با استاندار هر استان و نایب 
رئیس آن مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آن 
استان است که این کمیته به ارائه مشاوره های 
الزم قبل از ورود ســرمایه گذار به امر سرمایه 

گذاری می پردازد.
سید ناصر محمودی  با بیان اینکه فرصت های 
پیشــنهادی ســرمایه گذاری توســط مراکز 
خدمات سرمایه گذاری استان ها ارائه می شود، 
افزود: نمایندگان دســتگاه های اجرایی استان 
همدان شامل جهاد کشاورزی، صنعت، معدن 
و تجارت و میراث فرهنگی به صورت مستمر 

در این مرکز حضور دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
با یادآوری اینکه 60 نماینده معرفی شــده از 
ســایر دستگاه های دولتی اســتان همدان نیز 
در صورت لزوم به پیگیری مباحث ســرمایه 
گــذاری می پردازنــد، افــزود: پیگیری امور 
مربوط به سرمایه گذاری خارجی و همچنین 
امــور مربوط به ســرمایه گــذاری داخلی و 
تصویــب آن در هیأت دولت نشــان دهنده 
سیاســت های دولت جمهوری اسالمی ایران 

پیرامون رونق سرمایه گذاری است.
محمودی به ضرورت توسعه استان همدان و 
در پی آن پیگیری مســائل اقتصادی به لحاظ 
تأمین منابع مالی اشــاره کرد و گفت: سرمایه 
گذاری هایی از کشورهای مختلف اروپایی و 

عربی مانند آلمان، هلند، اســترالیا و عراق در 
استان همدان صورت گرفته است.

 ۱۲ طرح سرمایه گذاری خارجی در 
استان همدان

به گــزارش برنا، محمودی با بیان اینکه تعداد 
12 طرح ســرمایه گذاری خارجی در استان 
همدان با ســرمایه گذاری بالغ بر 116 میلیون 
دالر و اشــتغالزایی یک هــزار و 554 نفر در 
زمینه های تولید الیاف الستیک، فرآوری سیب 
زمینی و تولید فرنچ فرایز، بتن ســبک گازی 
و احداث نیروگاه های خورشیدی انجام شده، 
گفت: بهره برداری 7 نیروگاه خورشــیدی با 
توان بالغ بر 50 مگاوات نیز از اقدامات انجام 

شده است.
محمودی بــا بیان اینکه تــالش برای جذب 
ســرمایه گذاران خارجی ادامه دارد از حضور 
چند ســرمایه گذار خارجی در استان همدان 
خبر داد و گفت: سرمایه گذارانی از کشورهای 
آلمان، هلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، ایرلند 
و عراق در همدان حضــور دارند و از میزان 
116 میلیون دالر سرمایه گذاری تصویب شده 

حدود 67 میلیون دالر جذب شده است.
 83 درصد درآمدهای استان همدان 

از محل وصول مالیات است
نماینــده وزیر و مدیرکل امــور اقتصادی و 
دارایی اســتان همدان در ادامــه با تاکید بر 
اینکه بیش از 83 درصد درآمدهای اســتان 
همدان از محل وصول مالیات است، عنوان 
کرد: درآمد اســتان همدان افزایش نداشته و 
بر همین اســاس به دنبال تحقق آن از محل 
فرار مالیاتی و کشــف منابع جدید هستیم و 
۹0 درصد درآمدهای اســتان همدان تحقق 

یافته است.

مازاد دستگاه های  اموال   شناسایی 
اجرایی

محمودی شناســایی اموال مازاد دســتگاه های 
اجرایی را از دیگر اقدامات اداره کل دانســت 
و گفت: دســتگاه ها باید دارایی های خود را در 
سامانه مولدســازی دارایی های دولت به ثبت 
برسانند تا بتوانیم نسبت به ساماندهی آن اقدام 
کنیم.وی با بیان اینکه فرصت ســوزی نکنیم، 
گفت: امروزه اشتغال در مسائل اجتماعی حرف 
اول را میزنــد و باید کســب و کار در آینده را 
سرلوحه قرار دهیم.محمودی با بیان اینکه باید با 
بکارگیری توانمندی بخش خصوصی از وجود 
دانش آموزان اســتفاده و خالقیت آنها را بروز 
داد، گفت: کارآفرینی در مدارس دانش آموزان 
را به محیط و کسب و کار عادت می دهد.وی 
با اشاره به چالش بزرگ اقتصادی کشور گفت: 
مهمترین چالش بزرگ اقتصادی کشور دولتی 
بودن آن است و متاسفانه ساختار اقتصاد کشور 
معیوب و بیمار اســت.محمودی با اشاره به 
اینکه نحوه اجرا کردن هدفمندکردن یارانه ها 
از اول اشتباه بود افزود:  پرداخت یارانه نقدی 
به همه، از اول اشــتباه بود و آغاز مناســبی 
نداشــت و برای به انجام رسیدن آن اقدامات 

نامناسبی صورت گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان عنوان کرد:

جذب 116 میلیون دالر سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در استان

ا   ا   ا     ■
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قانون مداری و بی طرفی، دو کلیدواژه 
اصلی مجریان انتخابات است

 معــاون سیاســی وزارت کشــور در دوره آموزشــی فرمانداران 
جدیداالنتصاب گفت: یکی از مهم ترین وظایف و تکالیف فرمانداران 

تحلیل وضعیت سیاسی کشور است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور؛ جمال عرف با تاکید 
بر اینکه اروپا باید تعهدات برجامی خود را به شــکل کامل پیگیری و 
عملیاتــی کند، گفت: پس از اتمام مهلت 60 روزه ای که به اروپا داده 
شده اســت، ایران ضرورتاً باید به ســراغ گام دوم اقدامات خود در 

چارچوب برجام برود.
وی افزود: موضوعی که به فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت 
در شهرســتان ها باز می گردد، تالش برای حفظ انسجام، جلوگیری 
از ایجاد شکاف و چنددستگی و ترویج گفتمان مقاومت و ایستادگی 
اســت و فرمانداران باید در حوزه های مدیریت خود به خوبی عمل 

کنند.
رئیس ســتاد انتخابات کشــور در بخش دیگری از سخنان خود، 
ضمن یادآوری این نکته که ســال ۹8 ســال انتخابات اســت و 
بار ســنگین اجرایــی و برگزاری آن در شهرســتان ها بر عهده 
فرمانداران است، گفت: وزارت کشــور و ستاد انتخابات کشور 
و همچنین ســتادهای اســتانی، مجری انتخابات هســتند و باید 
دو کلید واژه اصلــی قانون مداری و بی طرفی را ســرلوحه کار 

دهند. قرار  خود 
 وی در تشریح همین موضوع تاکید کرد: قانونمندی و قانونمداری، 
بی طرفی و عدم جانبداری سیاســی، پرهیز از ایجاد هرگونه شائبه 
در امر برگزاری و اجرای انتخابات، حفظ اســتقالل وزارت کشور 
و عوامــل اجرایی انتخابات در عین تعامــل با نهادهای نظارتی، از 
جمله مواردی است که از فرمانداران انتظار می رود به خوبی مورد 

توجه قرار دهند.
عرف خاطرنشــان کرد: نهایت تالش در ستاد وزارت کشور در حال 
انجام اســت که زمینه هــای الزم برای حضور برنامــه محور، و نه 

شخصیت محور احزاب سیاسی در انتخابات ۹8 فراهم شود.

الریجانی:
 کمیسیون کشاورزی هجوم ملخ ها را 

پیگیری کند
 رئیس مجلس به کمیســیون کشاورزی دستور داد موضوع هجوم 

ملخ ها در استان هرمزگان را پیگیری کند.
به گزارش ایلنا، در جلســه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی 
احمد مرادی نماینده مجلس در تذکر شفاهی گفت: ما چند ماه است 
درگیر هجوم و حمله ملخ ها در اراضی کشاورزی هستیم که الزم است 

وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع توجه کند.
وی افزود: این موضوع کمتر از ســیل و زلزله نیســت و متأسفانه در 
این مــدت توجه الزم صورت نگرفته و کشــاورزان هرمزگان رو به 

نابودی می روند.
علی الریجانی رئیس مجلس در پاســخ به این تذکر گفت: کمیسیون 
کشــاورزی این موضوع را پیگیری می کند و از آقای کیخا می خواهم 
موضــوع را دنبال کنند و به وزیر جهاد کشــاورزی هم می گویم که 

موضوع را پیگیری کنند.

باز نگه داشتن کانال های گفت وگو 
بسیار اهمیت دارد

 ســفیر آلمــان در تهــران بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر »هایکــو 
ــه ایــران و  مــاس« وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور اروپــای غربــی ب
ــد  ــور کشــورمان تاکی ــس جمه ــر امورخارجــه و رئی ــا وزی ــدارش ب دی
ــش  ــای پرتن ــو در زمان ه ــای گفت وگ ــتن کانال ه ــه داش ــاز نگ ــرد: ب ک

دارد. بســیاراهمیت 
ــود  ــر خ ــه توئیت ــتولد« در صفح ــائیل کلور-برش ــنا »میش ــزارش ایس ــه گ ب
در ایــن ارتبــاط نوشــت: »بــاز نگــه داشــتن کانال هــای گفت وگــو در 
زمان هــای پرتنــش بســیار اهمیــت دارد: وزیــر امــور خارجــه هایکــو مــاس 
ــی در خصــوص  ــس جمهــور روحان ــا رئی ــران ب @ در ته H e i k o Ma a s

ــرد.« ــو ک ــام گفت وگ برج

هیأتی مشغول بررسی اعمال افزایش حقوق 
کارمندان دولت است

 رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان عنوان کرد 
که هیأتی متشکل از یکی از اعضای هیأت رئیسه، دیوان محاسبات و سازمان برنامه 
و بودجه در حال بررسی احکام صادره برای افزایش حقوق کارمندان دولت است.

به گزارش ایلنا، سیدحســین نقوی حســینی اضافه کرد: در حال حاضر اختالف 
نظــری بین نمایندگان مجلس و دولت در زمینه احکام صادره حقوق کارمندان و 
بازنشستگان وجود دارد که برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
معتقدند که احکام صادر شده دولت برای افزایش حقوق براساس مصوبه مجلس 
نبوده است.نقوی حسینی ادامه داد: به همین جهت در حال حاضر شواهد نشان می 
دهد که کسانی که حقوق پایین تر دریافت می کنند، افزایش حقوق کمتری داشتند 
و کسانی که حقوق بیشتری دریافت می کردند نیز افزایش حقوق بیشتری داشته اند.

مجلس به وزیر ضعیف رأی نمی دهد
 یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت معرفی 
گزینه مناســب برای تصدی وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور 

تاکید کرد که مجلس شورای اسالمی به وزیر ضعیف رای نخواهد داد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به استعفای  وزیر  آموزش 
و پرورش و اهمیت این وزارتخانه، اظهار کرد: ما منتظر هستیم که آقای روحانی 
یک فرد قوی را برای تصدی به مجلس شــورای اسالمی پیشنهاد دهد چرا که 

مجلس در سال چهارم فعالیت خود به وزیر ضعیف رأی نخواهد داد.
وی اضافه کرد: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باید کسی باشد که وجاهتی 
بین معلمان و جامعه آموزش و پرورش داشــته باشد و با مشکالت آموزش و 
پرورش از مطالبات فرهنگیان گرفته تا مسائل مربوط به حقوق و مزایا و موارد 

مختلف آشنایی داشته باشد و توان پیگیری و حل مسائل را دارا باشد.

 افزایش تنش در ادلب با تحریک غرب صورت می گیرد
■ ایســنا: وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که افزایش تنش در ادلب با 
تحریک غرب صورت می گیرد.به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه گفت: ترکیه باید به نقش خود 
در کنترل خشــونت در منطقه عمل کند. مقادیر زیادی سالح ساخت 

غرب در استان ادلب وجود دارد.
وی گفــت: افزایش تنش در ادلب با تحریک غرب صورت می گیرد. 
روســیه و ارتش ســوریه به تجاوزات گروه های تروریستی در ادلب 

پاسخ خواهند داد.
 ایــران هنوز در چارچــوب محدودیت های مفاد برجام 

باقی مانده است
■ فارس : وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که ایران هنوز در چارچوب 
محدودیت های اورانیوم و آب سنگین که در برجام قید شده باقی مانده 
است. به نقل از اینترفکس، »ســرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه 
تاکید کرد که بسیار ضروری اســت که مسکو و واشنگتن یک بیانیه 
مشــترک در عالی ترین سطح در زمینه غیرقابل پذیرش بودن هرگونه 
جنگ هسته ای منتشــر کنند. وزیر خارجه روسیه در زمینه برجام نیز 
گفت: ایران هنوز در چارچوب محدودیت های اورانیوم و آب سنگین 
قید شده در برجام باقی مانده است. وی تاکید کرد، مسکو معتقد است 
که خروجی »پیمان عدم تعرض« میان ایران و کشورهای عربی منطقه 

مفید خواهد بود.
 آمریکا رسماً آموزش خلبانان ترک را متوقف کرد

■ تســنیم: پنتاگون اعالم کرد که رسماً آموزش خلبانان ترک بر روی 
جنگنده های اف 35 را متوقف کرده است.

.مایک آندرو ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا افــزود: تا زمانیکه در 
سیاســت های ترکیه تغییری ایجاد نشود، مشــارکت ترکیه در پروژه 
اف 35 را کاهش می دهیم.در دوره آموزشــی جنگنده های اف 35 در 
آمریکا، 2 خلبان و 20 تکنیســین ترک مشــغول آموزش بودند.هفته 
گذشته رویترز اعالم کرده بود که به دلیل نزدیک شدن زمان دریافت 
ســامانه موشکی اس 400 از روســیه و عدم تغییر سیاست ترکیه در 
این باره، آمریکا آموزش خلبانان تــرک برای این جنگنده را متوقف 

خواهد کرد.
 هشدار کره شــمالی درباره تبدیل توافق اون- ترامپ 

به کاغذ بی خط
■ مهر: در آســتانه ســالگرد دیدار رهبران آمریکا و کره شــمالی 
در ســنگاپور، پیونگ یانگ نســبت به بی اثر شــدن آن دیدار و 
تبدیل توافقات انجام شــده به کاغذ بی خط هشــدار داد. به نقل 
از رویترز، در آســتانه ســالگرد دیدار تاریخی رهبران آمریکا و 
کره شمالی در ســنگاپور، پیونگ یانگ بار دیگر از ایاالت متحده 
خواســته تا رویکرد سیاســی خود را تغییر دهد زیرا در غیر این 
صــورت توافق دونالد ترامپ و کیم جونگ اون ممکن اســت به 
»یک کاغذ بی خط« تبدیل شــود.این دومین هشدار کره شمالی در 
روزهای اخیر و در آستانه سالگرد مذاکرات دونالد ترامپ و کیم 
جونگ اون است که در رسانه های خارج از آن کشور بازتاب پیدا 
می کند. در بخشــی دیگر از این بیانیه آمده است که بیانیه مشترک 
چهار بندی ترامپ و کیم در ســال گذشته در سنگاپور، که وعده 
حرکت در مســیری تازه داده بود با خطر تبدیل شدن به کاغذی 
بی خط و نوشــته روبه رو شده اســت، چرا که به گفته خبرگزاری 

کره شــمالی »ایاالت متحده چشم به اجرای آن بسته است«.

اصالحیه آگهي مناقصه عمومي

 محمد حسین پور- شهردار نهاوند
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رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

 معاون اول رئیس جمهــور با بیان این که 
بخش زیادی از تخلفات و سوءاســتفاده ها در 
نظام پولی و بانکی اتفاق می افتد، گفت: بانک 
مرکزی باید به عنوان اصلی ترین دستگاه ناظر 
بــر عملکرد بانک های عامل بــا اقتدار کامل 
در انتخــاب مدیران حرفه ای و اعضای هیأت 
مدیره بانک ها که دارای صالحیت اخالقی و 

تخصصی هستند عمل کند.
به گزارش ایســنا،  اسحاق جهانگیری با تاکید 
بر اینکه آسیب شناسی تخلفات صورت گرفته 
باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود، 
گفت: در مبارزه با فســاد نباید تعلل و سستی 
به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر 
گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در 

امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره به این 
که متاســفانه شاهد تکرار فســادهای مشابه 
در کشور هســتیم، تصریح کرد: پرونده های 
فسادی که کشف و با آنها برخورد شده است 
نباید رها شــوند، بلکه باید ضمن برخورد با 
موارد مختلف فســاد، رویه هــا و روندها نیز 
اصالح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه 

جلوگیری شود.
جهانگیــری اصلی ترین راه مبارزه با فســاد و 
تخلفات اقتصادی را شــفافیت دانست و افزود: 
اگر فرایندها اصالح شود و عملکردها در معرض 
دید عموم جامعه باشــد از بسیاری تخلفات و 

سوءاستفاده ها جلوگیری خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که بخش 
زیادی از تخلفات و سوءاســتفاده ها در نظام 
پولی و بانکی کشــور اتفــاق می افتد، گفت: 

بانک مرکزی باید به عنوان اصلی ترین دستگاه 
ناظر بر عملکرد بانک های عامل با اقتدار کامل 
در انتخاب مدیران حرفه ای و اعضای هیأت 
مدیره بانک ها که دارای صالحیت اخالقی و 
تخصصی هستند عمل کند و در مبارزه با فساد 

و تخلفات جدی باشد.
جهانگیری با اشــاره به سیاست گذاری بانک 
مرکزی در خصوص چک های تضمینی اظهار 
کرد: ایــن اقدام نتایج مثبت و ســازنده ای به 

همراه داشــت و امیدوارم این گونه برنامه ها 
و اصالح فرایندهای نادرست در سایر بخش 

های اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشــاره 
به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص کمیته 
تخصصی فرادســتگاهی آسیب شناسی شکل 
گیری مفاســد اقتصادی، از دبیرخانه ســتاد 
خواســت برنامه آسیب شناســی علل وقوع 
فســاد را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کند و 
راهکارها و پیشــنهادات الزم برای شناسایی 
گلوگاه های فسادخیز و نیز اصالح فرایندها را 

در جلسات بعدی ارائه کند.
جهانگیری همچنین با اشــاره به فشــارهای 
سنگین اقتصادی از ســوی آمریکا علیه ملت 
ایران خاطرنشان کرد: آمریکا 30 درصد اقتصاد 
دنیــا را در اختیار دارد و به تعبیر خودشــان 
جنگ اقتصــادی تمام عیــار علیه جمهوری 
اســالمی ایران به راه انداخته اند. آنها تصور 
می کردند که با این فشــارها، اقتصاد ایران به 
سرعت با فروپاشی مواجه خواهد شد، اما به 
فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد بلکه 

روز به روز بر اقتدار کشور افزوده می شود.

 هایکــو مــاس در گفت وگویی با مثبت 
ارزیابی کردن سفر خود به منطقه از اجرایی 
شــدن اینســتکس در روزهای آتــی ابراز 
امیدواری کرد.به گزارش ایلنا ، "هایکو ماس" 
وزیر امور خارجه آلمان  در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی اِی آر دی، با مثبت دانستن سفر به 
منطقه در مورد اینستکس و دستاوردهای این 
ســفر گفت: امیدوار هستم که اینستکس در 

هفته های آینده اجرایی شود.
وی در ادامه گفــت:  طرف های اروپایی هر 
آنچه بتوانند انجام می دهند تا بدون آمریکا به 

تعهدات خود در توافق هسته ای عمل کنند.
 وزیر امور خارجه آلمان در ادامه افزود: من 
در این ســفر متوجه شــدم که هیچ کدام از 
طر ف ها نمی خواهند که درگیری ها و تشدید 
تنش های موجود باعث آغاز جنگ شود. باید 

برای حل مشــکالت گفت وگو کرد و زمان 
دیپلماسی اســت.وی گفت: من به استکهلم 
می روم و آنجا با وزیر خارجه ژاپن مالقات 
می کنم. امــروز هم بــا آمریکایی ها مذاکره 
خواهم کرد. ما با هــم گفت وگو می کنیم و 
می خواهیم تنش در منطقه را کاهش دهیم . 
درگیری نظامی در منطقه به یک فاجعه کامل  
منجر خواهد شد.ماس  در ادامه بر لزوم حفظ 
برجام تاکید و در این باره خاطرنشان کرد: ما 
برای حفظ برجام تالش می کنیم انتظار داریم 
که ایران هم به تعهدات خود پایبند باشــد و 
بیشــتر از میزانی که در توافــق وجود دارد، 
اورانیوم را غنی نکند و اگر همه به تعهدات 
خودشان عمل کنند، در این صورت می توان 
توافق را حفظ کرد؛ برجام برای امنیت اروپا و 

جهان الزم است.

 یکی از مقام های دولت ژاپن از ســفر 
نخست وزیر این کشــور به ایران در میان 
افزایش تنش ها خبــر داد و بر تالش ژاپن 

برای کاهش تنش در منطقه تاکید کرد.
یلنا، یوشــی هیده ســوگا  بــه گزارش ا
دبیر ارشــد کابینه دولــت ژاپن اعالم 
کــرد که شــینزو آبــه نخســت وزیر 
دیدار  منظــور  به  امروز  کشــور،  این 
و گفت وگــو بــا مقام هــای جمهوری 
شود.  می  تهران  راهی  ایران  اســالمی 
این دیــدار در میان افزایش تنش میان 

ایران و آمریــکا اتفاق می افتد.
بــا خــروج آمریــکا از برجــام و اعمال 
تحریم های ســنگین علیه ایران تنش های 
میان ایران و آمریکا باالرفته اســت. ســفر 
نخست وزیر ژاپن دو روز به طول خواهد 

انجامید، آبه امروز وارد تهران می شــود و 
تا روز جمعه حضــور وی در ایران ادامه 

خواهد داشت.
ســوگا در مورد این سفر گفت: با توجه 
بــه افزایش تنش میان ایران و آمریکا ما 
امیدواریــم که بتوانیم ایران را به تالش 
ترغیب  منطقــه  در  تنش  کاهــش  برای 

. کنیم
آبه قبل از ســفر به ایــران در یک مکالمه 
تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
گفت وگویی با محوریت ایران داشته است.
مقام های ژاپنــی می گویند که آبه به تهران 
لیســتی از پیشنهادها  را ارائه نمی دهد و یا 
پیامی از واشنگتن را برای ایران نمی برد و 
به جای آن ژاپن را به عنوان یک واســطه 

بی طرف قرار می دهد.

جهانگیری: 

اصالح روندها برای جلوگیری از 
تکرار فسادهای مشابه ضروری است

امیدوارم اینستکس 
در هفته های آتی اجرایی شود

قرار نیست آبه لیستی از پیشنهادها 
به ایران ارائه دهد
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نیش و نوش

خبر

انتقال خاک  به خارج از کشور ممنوع شد
 مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
الیحه حفاظت از خاک توســط شورای نگهبان تائید شده است، اعالم کرد: بر طبق این 
قانون انتقال خاک  به خارج از کشــور ممنوع شد. معصومه حسین پور، مدیر کل دفتر 
حقوقی و امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زیست با اعالم این خبر گفت: الیحه 
حفاظت از خاک بعد از 14 ســال تالش تخصصی و مســتمر سازمان حفاظت محیط 
زیســت در مجلس شورای اسالمی  تصویب و همزمان با هفته محیط زیست، به تایید 
شــورای نگهبان رسید.حسین پور، درباره انتقال خاک به خارج از کشور گفت: در این 
قانون انتقال خاک  به خارج از کشــور ممنوع است و فقط خروج مواد معدنی و مقادیر 

کِم خاک به منظور امور پژوهشی پس از رعایت فرایند قانونی مربوط   مستثنی است.

تعرفه های پزشکی نسبت به کشورهای منطقه 
بسیار پایین است

 رئیس انجمن اورولوژی ایران با بیان اینکه، تعرفه های پزشــکی حتی نســبت به 
کشــورهای منطقه بسیار پایین است، گفت: در حال حاضر تعرفه ها چالش همه گیر 
رشــته های پزشکی اســت. با توجه به پایین بودن تعرفه ها، پزشکان برای معیشت 
زندگی ناچارنــد کمیت مراجعان را افزایش دهند که این کار موجب کاهش ســایر 
فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی و کیفیت ارائه خدمات می شود.عباس بصیری ادامه 
داد: ضرر این مســاله متوجه جامعه و ســالمت بیماران است. همچنین تجهیزات و 
امکانات بســیار گران شده و با توجه به نبود حمایت برای خرید آن، در برخی مراکز 

متخصصان اورولوژی ناچارند بدون تجهیزات و مانند یک جراح عمومی کار کنند.

اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان از امسال
 سرپرست وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان در سال 
تحصیلی جدید خبر داد.به گزارش مهر، جواد حسینی در حاشیه همایش مهر خوبان 
درباره روند اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان اظهار کرد: رتبه بودی معلمان اصالحیه 
کوچکی دارد و پس از آن به صحن هیأت دولت می رود.وی ادامه داد: البته در جلسه 
دیروز شــورای اقتصادی با حضور سران ســه قوه اعتبار بخش اول و دوم رتبه بندی 
تامین شــده است که آن را اجرایی کنیم البته رتبه بندی اعتبار بیشتری می خواهد که 
تالش می کنیم آن را محقق کنیم زیرا معتقدیم یکی از عوامل افزایش انگیزه معلمان، 
اجرای رتبه بندی و ســنجش صالحیت های معلمی اســت. آقای بطحایی و رئیس 

جمهور هم تاکید داشتند که باید انجام شود.

 رئیــس اورژانــس اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشــور گفت: براساس آمار و داده 
های موجود، در گروه خشونت های خانگی 
،کودک آزاری در رتبه نخســت و بعد از آن 
همسر آزاری ،سالمندآزاری و معلول آزاری 

قرار دارد.
رضا جعفری در گفــت و گو با ایرنا افزود: 
کودکان و زنان به دلیل ضعف قوای جسمانی 
و وابستگی اقتصادی به سرپرستان از جمله 

مهــم ترین گــروه های در معــرض خطر 
خشونت و سوء رفتار محسوب می شوند.

وی اضافــه کــرد: در بین اشــکال مختلف 
کودک آزاری ،کــودک آزاری از نوع غفلت 
و بی توجهی دارای فراوانی بیشــتر و سپس 
کودک آزاری جسمانی، روانی، عاطفی و در 

نهایت خشونت جنسی قرار دارد.
خشونت خانگی، پدیده ای پنهان است

رئیــس اورژانــس اجتماعــی ســازمان 

بهزیستی کشــور گفت: خشونت خانگی 
پدیــده ای پنهان می باشــد که در فضای 
خصوصــی خانه صــورت مــی گیرد و 
بنابراین تا گزارش نشــود امکان مداخله 

نیز وجود نخواهد داشت.
جعفــری افزود: با توجه به گســترش کمی 
اورژانــس اجتماعی مطابق با ماده 80 برنامه 
شسم توسعه، امکان شناسایی و کشف موارد 
خشونت بیشــتر از گذشته امکان پذیر شده 

اســت با این وجود حقیقت این اســت که 
خشونت خانگی پدیده ای پنهان می باشد که 
در فضای خصوصی خانه صورت می گیرد 
و بنابراین تا گزارش نشود امکان مداخله نیز 

وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: از این رو ، موضوع مسئولیت 
پذیری شــهروندان جهت گــزارش موارد 
مشــکوک در بین اعضای خانواده و محیط 

آموزشی اهمیت مضاعف می یابد.

ایران: پرسش های ایران روی میز اروپا 
 اروپا کنکور داره!!

شرق: چرا مسئوالن تن به شفافیت نمی دهند؟
 مواد شوینده گرونه!!

اطالعات: کودکان ایران روز قدس هم صدا با کودکان فلسطین 
 پستونکاشونو در آورن جیغ زدن 

ایسنا: اروپایی ها در موقعیتی نیستند که به ایران انتقاد کنند
 نگران نباش اونا اهل شوخین !! 

ایران: اندر غیاب پاتوق 
 به سینما می رویم 

شرق: بهمن کشاورز در ترازوی قضاوت
  اون ترازو چه قدر بزرگ

ایران: خیابان ویال گذر صنایع دستی می شود 
 هواستون باشه آدرس رو به چینی ها ندید
همدان پیام: بازگشت امید به قلب کشتی همدان 

 افسردگی ها درمان می شه 
رسالت: شبیخون فرهنگی با چاشنی مد و لباس 

 بدون شرح 
جوان: دالر به کانال 12 هزار تومان سقوط کرد 
 نگران نباش توکانال روشنایی تعبیه شده 

ایران: زخم شعرهای ضعیف بر تن ترانه های امروز 
 عسل و زردچوبه بزنن خوب می شه 

همدان پیام: ترافیک کنسرت در همدان 
 تصادف زنجیره ای با آهنگ نشه صلوات

کیهان: آلمان یک باک بنزین هم به ظریف نداد 
 هدفش مهمون نوازی بوده 

قدس: ریزش قیمت ها در سرسره ارزی 
 سرسره بازی حرفه ای شم لذت بخشه !!

خبر ورزشی: پسران سامورایی زیر آبشار فرزندان ایران 
 پس به خاطر اینه که موهاشون بلند شده ؟!

روایتی تلخ از حادثه نکبت بار دریاچه لفور
ا  »  

 هفته گذشــته در گرماگرم تعطیالت چنــد روزه نیمه خرداد ماه 
و مصادف با عید ســعید فطر که بســیاری از خانواده های ایرانی در 
مسافرت به سر می بردند، تصاویر حیرت آوری از چند گردشگر زن و 
مرد ایرانی در حالت نیمه لخت سوار بر یک قایق تفریحی در دریاچه 
ســد لفور مازندران سر از فضای مجازی درآورد و آنچنان سر و صدا 
کرد که هر چه شرف و غیرت و ارزش های فرهنگ ملی و دینی ایرانی 

بود را جریحه دار ساخت و زیر سوال برد.
بدون شــک این حادثــه نکبت بار و خودنمایــی وقیحانه چند زن و 
مرد عریان، بیشــتر از اینکه تظاهر آشــکار به بی حجابی لجوجانه و 
خودخواهانه باشــد، نمایش چنــدش آوری از پوچ گرایی و بی خبری 
آدم  نماهــای بی  عار و بی درد و بی هدف در جامعه ایرانی اســت که 
حتی نمایش آنان با بدحجابی های معمول نیز فرســنگ ها فاصله دارد 
و عارضه ای مزمن در حوزه فرهنگ و اجتماع محسوب می شود. این 
مــرض مزمن در این برهه از تاریــخ اجتماعی ما چون دمل چرکینی 
دارد دهانه می گشاید و چنانچه چاره ای عاجل برای مقابله و درمان آن 
اندیشیده نشود، ملتی را با تاریخی پر افتخار از تمام ارزش های انسانی 

و فرهنگ نجابت و نزاکت به ورطه نابودی خواهد کشاند.
به راحتی می توان تصور کرد حادثه ســد لفور ســناریوی مضحک و 
عقده گشــایانه است که از مغز مشــتی آدم های خود باخته و از همه 
جا بریده صرفاً برای چند لحظه خوشی و بی خبری کاذب و زودگذر 
تراوش می کند و ترســیم می گردد و هم اینان هستند که برای توجیه 
رفتار احمقانه و دور از ادب خود تمام ارزش های انسانی و حریم دین 
و فرهنگ ملی آبا و اجدادی خویش را انکار کرده و مضحکه می کنند، 
غافل از اینکه چنین رفتار لجام گسیخته و بی بند و بار در هیچ جامعه  
ریشــه دار و ارزش مداری پذیرفته نیست و حتی در بین جوامعی که 
چندان مقید به حجاب کامل نمی باشــند، حداقل مرزهای بین عفاف 
و بی قید و باری از هم مشــخص اســت. متأسفانه این هنجارشکن ها 
نمی دانند چنانچه قصد سنت شــکنی دارند نخســتین درس و آموزه 
ممکن رعایت حقوق دیگران و احترام به باورهای اجتماعی یک ملت 

است و به قول معروف هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.
در جوامع غربی که متأسفانه برای بســیاری از آدم های خودباخته به 
عنوان ســمبل مورد توجه قرار می گیرد، هــر حرکتی در هر موقع و 
مکانی شایسته تلقی نمی شود و این گونه نیست که آنان سرنا را از سر 

گشادش بدمند و هر کثافتی را در انظار عموم رها سازند. 
در جوامع به ظاهر بی بند و بار و بی قید و شرط غربی با وجود آن همه 
آب و دریا و ســاحل اما هر کناره ای برای لخت شدن و مایو پوشیدن 
و حمام آفتاب گرفتن نیســت و برای هر شهروندی رعایت حرمت و 

حریم دیگران امری ضرور و الزمه شناخت حقوق شهروندی است.
در چنین جوامعی در هر مکانی سیگار و مشروب در اختیار هر کسی 
قرار نمی گیرد و شــئونات اجتماعی برای خود دارای قاعده و تعریف 
خاص اســت و قطعاً در چنین جوامعی که فقط ظاهر آن درون برخی 
آدم های بی خبر و ظاهربین را می سوزاند، خوب و بد از هم تمیز داده 

می شود و حقوق و جایگاه آدم های بی ادب از با ادب ها جداست.
و خالصه کالم اینکه متأسفانه افراد خود باخته فقط ظاهر و مد و تیپ 
غربی ها را دیده و قضاوت می کنند غافل از اینکه به هر زبان بســته ای 
مثل »بز« فقط به شرط شکل ظاهر و ریش قشنگش »پروفسور« گفته 
نمی شــود. و اگر بدتر و شدیدتر از ینگه دنیایی ها هم لباس بپوشیم یا 
نپوشیم به تفکر آنان درست یا غلط نزدیک نخواهیم شد و باید بدانیم 
و بفهمیم که خودمان باشــیم و از اصل خودمان دور و جدا نشویم و 
بیاموزیم که ســرنا را از سر گشــادش ننوازیم و به اندازه ای بپریم که 
پشــت دیوار نیفتیم و استخوان هایمان آسیب نبیند و اینکه بدانیم این 
بویی که از دور دست ها به مشام می رسد همیشه از ناحیه کباب نیست، 

بلکه کسی برای نشانه گذاری دارد خر داغ می کند. 
بدانیم  به راهی که نمی شناسیم و تجربه نکرده ایم پا نگذاریم، نکند این 

را نابلدانه انتخاب کرده ایم به ترکستان ختم شود.

«  

 کودک همســری باالی 16 هزار نفر در 
همدان، خبری رســمی را از این نوع ازدواج 
در خبرگزاری ها منتشــر کرد تا آالرمی برای 
تصحیح تفکر و فرهنگ تحریف شده ازدواج 

در پستوهای این شهر باشد.
گزارش امروز ما، داســتان زنان و دخترانی 
اســت که ســن پایین عروس شدنهایشــان 
حرف ها با خود دارد، عده ای بر آن می تازانند 
و گروهی در مسیر ترویج آن رگ غیرت باد 

می دهند. 
ازدواجی که نمــادی از یک تفکر و فرهنگ 
پوسیده است اما هنوز در همدان و خیلی از 

شهرها حیات دارد.
برای نوشــتن این گزارش نام روســتا ها و 
مناطق زیادی از همدان را شنیدم روستاهایی 
که یکی در غرب است و دیگری در شرق اما 
در یک فرهنگ با هم بشدت شباهت دارند. 
آن هم ازدواج دختران در سنین پایین بین ۹ 

تا 12 سالگی است.
عزمم را جزم کــردم و چند روز پیش راهی 
شــدم، آفتاب خردادماه پس گردنی ام میزد و 
من خســته از هجوم افکاری که تمام مدت 
بعد از خواندن خبر ذهنم را اســیر کرده بود 
به ویان، نخستین روستای مورد نظرم رسیدم. 
حالم، صبح نیشــابور بود. صبحی که صدای 
ســم اسبان مغول چنان شــهر را برداشته که 
فرزند دخترم را در تنور خاموش خانه پنهان 

می کنم تا مبادا...
از کوچه های روستا عبور می کنم خانه ها قد 
کشــیده و رخ می نمایند اما سکوت کرده اند. 
ســکوتی که پر از فریاد درد بیشتر زنان زبان 
گزیده در آن اســت. با هماهنگی که یکی از 
دوســتانم با یک خانواده از آشنایانش کرده 
به آدرس داده شــده نزدیک می شــوم و در 

می کوبم.
زن در را با روی گشــاده باز می کند شــوق 
نگاهــش حکایــت از انتظــار دارد. انتظار، 
برای شــنیده شدن، بعد از ســالم و تعارف 
معمــول میهمــان زن خانــه و حرف هایش 
می شــوم. خانه ای با یک حوض در وســط، 
آغل گوســفندانی در سمت راست و باغچه 
دعوت  نگاهــم،  روبروی  در  ســبزی کاری 
به نشســتن روی تخت چوبی کنار حوض 
می شوم و مشــتاق برای  هم صحبت شدن 

با او.
خیره اش می شوم، زیبا است و جوان، خو ش 
اندام و غروری خاص در صورتش پنهان اگر 
چه در لباس چینــدار و گلدار چیتش پنهان 
شده؛ نامش خدیجه است و در ۹ سالگی به 
عقد پســر عمویش که در آن زمان 23 ساله 

بوده درآمده است.
نخســتین جمله اش این اســت کــه قبل از 
ازدواج درباره عروسی هیچ فکری نمی کرده 
و تمام روز را به امید رسیدن شب و خوابیدن 

روی ایوان حیاط سر می کرده است.
 ســتاره چینی رویاها بر بام خیال 

دخترکان
می گوید: تابســتان ها زیر نور ماه روی ایوان 
می خوابیدم و آســمان برایم زیباترین جای 
دنیا بــود یک ســتاره انتخــاب می کردم و 
مدت ها به آن نگاه می کــردم تا خوابم ببرد. 
هنوز هم تابســتان ها من در همین خانه هم 
روی ایوان می خوابم اما آن کجا و این کجا؟

می گویم: احساس خوشبختی می کنی؟
حرفی نمی زند و ســکوت می کند بعد آرام 
می گویــد: وقتی روزها میگــذرد تو اول به 
خودت و شرایط جدید، بعد به هر چیزی که 

برایت پیش می آید عادت می کنی. 

خدیجه با حالتی حسرت وار می گوید: آنقدر 
عادت می کنی تا از عروسک پارچه ای با آن 
موهای بلند که ننه جان برایت دوخته فاصله 
بگیــری و بچه واقعی خــودت را بغل کنی، 
ســنم خیلی کم بود که مادر شــدم درست 
یکسال بعد از ازدواجم تازه آن زمان کلی از 
فامیل حرف شنیدم که نازا هستم چرا که یک 

سال طول کشیده تا بچه دار شوم.
ادامــه می دهــد: زمانی که نخســتین بچه ام 
را بــه دنیا آوردم اصال نمی دانســتم باید چه 
کارهایی انجام دهــم اما مهم نبود چیزی که 
اهمیت داشــت این بود که مردم روســتای 
ما نمی توانســتند باور کننــد دختری بعد از 
یکســال که به خانه شوهر رفته نازا نیست و 

من مجبور بودم حامله شوم.
وی گفت: همه دختران این روستا داستانشان 
مثل من است اما می ترســند از حرف زدن، 
نگران هســتند چیــزی بگوینــد و متهم به 

بی آبرویی شوند.
با حســرت می گوید بچگی نکرده و بعد از 
ازدواجش تا چند سال با زنان شبیه خودش 

می شــدند  جمع  هم  دور 
چشــم  از  دور  بــه  و 
و  بازی  خاله  شوهرانشان 
عروســک بازی می کردند 
امــا به محض برگشــت 
مردهایشان بساط را جمع 
می کردند که کسی متوجه 

نشود.
نفر  می توانــی چند  گفتم 
از آنهــا را بــا من آشــنا 
را  تا حرف هایشــان  کنی 
بشــنوم انــگار منتظر این 
پیشنهاد بود بلند شد چادر 
گلــدارش را ســر کرد و 
گفت: چند لحظه بنشــین 

تا برگردم.
ماندم  منتظر  دقیقــه  چند 

تا برگشــت، همراهش چند زن دیگر آمدند، 
همگی تقریبًا هم ســن و سالش بودند، آنها 
بخشــی از من بودند که ســر تــا کمر، فقر 
فرهنگی بلعیده بودشــان! هم نشین شدیم و 
هم صحبت، از آب و هوا و شرایط کشاورزی 

گفتیم تا رسیدیم به موضوع اصلی.
 تــرس،از زنــان روســتا قربانی 

می گیرد
وقتی پرســیدم که چطــور ازدواج کردند با 
موجی از نگاه های معصوم روبه رو شــدم که 
دوســت داشــتم چیزی بگویند اما فقط زل 
زده بودنــد و خیره مانده بودند. می دانســتم 
غمگین هســتند و پر از حرف اما می ترسند 

از شکستن ســکوت، خدیجه به کمکم آمد 
و گفت: حرف بزنید قرار نیســت کســی ما 
را بشناســد این خانم خبرنگار قرار است از 
زندگی ما بنویســد چون گفته باید زن هایی 
مثل ما حرف بزنند تا مشکل ازدواج کودکان 

در سن پایین حل شود.
در میــان این چند نفر دختر بچــه 15 یا 16 
ســاله ای هم بود که به ظاهر فامیل خدیجه به 
نظر می رسید و گویا تازه چند سالی است که 
ازدواج کرده، گفت: 10ســالم بود که به پسر 
خاله ام شــوهرم دادند اما شب عروسی فرار 
کردم و به خانه پدرم برگشــتم از شــوهرم 
می ترســیدم این تــرس آنقدر زیــاد بود که 
تــا چند ماه خانه پدرم مانــدم و هربار که او 
ســراغم می آمد گریه می کردم وبــا التماس 
پدرم خواســتم که مرا با او به خانه نفرستد. 
حتی وقتی پدر بزرگم فوت شــد به مراســم 
خاکســپاری نرفتم چون می ترســیدم علی) 
شوهرش( هم آنجا باشد و مرا با زور به خانه 

ببرد.
مریــم می گوید: بعد از چند روز شــوهرش 
به ســراغش رفته و او را 
تهدیــد کرده کــه اگر به 
خانه برنگــردد او را آتش 
می زند برای همین باالخره 
با تــرس می جنگــد و به 
خانه علــی می رود و االن 
هم 8 ماهه  باردار است و 

فرزندش هم دختر است.
خاتون یکی دیگر از زن ها 
بود، با موهــای طالیی که 
به ســرخی می زد، نگاهش 
نافذ بود و از همان اول در 
بین ســه نفر دیگر توجه ام 
را بــه خود جلــب کرده 
بــود. حدود 35 ســاله، اما 
زیبا، او سکوتش را بعد از 
حرف های مریم شکست و 
گفت: من نماینده این دو نفر دیگر هم هستم هر 
چه می خواهی از من بپرس، در کالمش صدای 
قدرت زنی را شــنیدم کــه می خواهد آخرین 
سرباز کشته شده جنگ فرهنگ های غلط باشد. 

پرسیدم: از داستان ازدواجت برایم بگو.
انداخت و گفت: فکر  به سرتاپایم  نگاهی 
می کنی تو که در شــهر زندگــی می کنی 
و از ظاهرت هم پیداســت تیتیش مامانی 
)لوس( هســتی می توانــی درک کنی یک 
زن وقتــی در ســن 15 ســالگی هم مرد 
خانه اســت، هــم زن، هم مــادر و هم 

یعنی چه؟ سرپرست، 
نزدیکش می شوم تا دستش را بگیرم و حس 

همسان بودنمان را به او منتقل کنم می گویم: 
شاید به اندازه تو نتوانم، اما من هم یک زنم، 

یکی مثل تو...
 از دست تو!

خاتون نگاه معنا داری می کند و ادامه می دهد: 
11 ســاله بودم که به خانه شــوهر فرستاده 
شــدم، تا قبل از آن کســی به خواستگاریم 
نمی آمد چون همه به من ترشیده )در فرهنگ 
عامیانــه دختری اســت که از ســن ازدواج 
گذاشته باشــد( می گوید: تنها اکبر پسر خاله 
پدرم بود که حاضر شــد من را به عنون زن 

دومش به خانه ببرد.
می گوید: زن دوم بودن خیلی ســخت برایم 
گذشــت باید کارهای خانــه را می کردم و 
بعــد لباس های زبیــده )زن اول اکبر( را هم 
می شستم برایش رختخواب پهن می کردم و 
وقتی حمام می رفت همراهش می رفتم تا او 

را بشورم.
خاتون با لحن کینه واری ادامه می دهد: شش 
ماه بعد از ازدواج حامله شــدم و یک پسر به 
دنیا آوردم، بعد از به دنیا آمدن رســول بود 
که شــرایط تغییر کرد و من تقریبًا زن خانه 
اکبر شناخته شــدم تا قبل از آن زبیده بود و 
3 دختری که داشــت البته او هــم به اندازه 
من بدبخت بود. تازه او ۹ ســاله به خانه اکبر 

آمده بود.
خاتون می افزاید: خانم جان خودت را خسته 
نکــن، با نوشــته نمی توانــی مقابل تعصب 
بی جای مردان این روستا و حرف و حدیث 
اهالیش درآیــی، در فرهنگ ما ازدواج دختر 
باید در ســن پایین باشــد تازه تنها روستای 
ما نیست، روســتاهای زیادی هستند که این 
طوری دخترها ازدواج می کنند حتی در شهر 
هم هســت مثال دختر خاله من در آبرومند 
زندگی می کند و او هم دقیقًا 12 ساله ازدواج 
کرد. نگاهم می کند و می پرســد: آبرومند را 
بلدی اگر بلدی به آنجا هم برو آنجا هم زنان 
زیادی مثل ما هســتند اما نمی دانم که حرفی 

با تو بزنند یا نه؟
بــرای آنکه تســلی بر درد کهنه اش باشــم 
می گویــم: آبرومند میروم تا ببینم آیا خاتونی 
بــه زیبایی تو آنجــا هم هســت، میخندد، 
همگی می خندند من هم می خندم و خاتون 

می گوید: از دست تو!
چقدر باید مرا نزدیک به خودش می دید که 
می گفت از دســت تو، به فکــر رفتم، عمیق 
بــه فکر رفتم حاال در خودم یک از دســت 
تو داشــتم که نمی توانســتم بروزش ندهم 
ســخت ترین کار دنیا برایم بود برای همین 
این گزارش را به میز کارشناسی سپردم تا در 
شماره بعد آسیب شناسی آن را با هم بخوانیم.

پیش بینی حضور ۳ میلیون زائر 
در مراسم اربعین امسال

 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به اینکه پیش بینی می 
شود تعداد زائران اربعین امســال به بیش از 3 میلیون نفر برسد، بیان 
کرد: اسکان زائران اربعین در منازل عراقی ها در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، حســن پالرک در جلسه کمیته مشارکت های مردمی 
اربعین که امروز در شــهرداری تهران برگزار شد گفت: ستاد اربعین 
شامل 13 کمیته است که در هر کمیته برنامه ریزی های متفاوتی برای 

زائران اربعین انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه در سال جاری بیش از 3 میلیون زائر در مراسم 
اربعین شــرکت می کنند، اظهار کرد: با سیل عظیمی از مردم و زائرین 
در اربعین امســال مواجه خواهیم شد و قول می دهیم خدمات رسانی 

مناسبی برای آنها داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امســال هوا نسبت به سال قبل گرم تر شده و همین 
موضوع مســئولیت ما را سخت تر کرده اســت، گفت: باید امکانات 
سرمایشــی مناســبی را برای زائرین اربعین از جمله یخ، آب سردکن 

و سردخانه ایجاد کنیم.
وی تاکیــد کرد: وزارت جهاد کشــاورزی و صنعت و معدن نیز 
باید امســال محدودیت هایی که در بحث صادرات ایجاد شــده 
بود را برای مــا رفع کنند و همچنین گمــرک نیز باید همکاری 
الزم را برای زائران جهت خدمات رســانی بهتر به آنها داشــته 

باشد.
پالرک با اشــاره به اینکه ساماندهی اســکان زائران ایرانی در منازل 
زائرین عراقی از جمله اقداماتی است که سال گذشته انجام شده است، 
گفت: امسال نیز این اقدام را به صورت گسترده با توجه به تعداد زیاد 

زائرین اربعین انجام خواهیم داد.
به گفته رئیس ســتاد بازســازی عتبات عالیات در مراسم اربعین سال 
گذشته 600 هزار نفر در نجف، 200 هزار نفر در کربال و 40 هزار زائر 

نیز در کاظمین در منازل عراقی اسکان پیدا کردند.
وی به توسعه و ســاخت حرم حضرت علی )ع( اشاره کرد و گفت: 
توســعه 20 برابری حرم امیرالمومنین انجام شــده و ظرف 10 تا 20 
ســال آینده نیازی به توســعه ندارد و تعداد زیاد زائران می توانند در 

حرم پذیرش شوند.
پالرک بیان کرد: در کربال نیز ساخت صحن حضرت زینب )س( نیز 
از دو سال قبل آغاز شده و 14 برابر حرم توسعه پیدا می کند و مقداری 
از طرح توسعه باقی مانده که نیاز به تملک زمین های اطراف حرم دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش 3 برابری زائرین اربعین، امیدواریم 
هر کدام از اعضای ســتاد هماهنگی، اقدامــات الزم را برای خدمات 

رسانی بهتر به زائران انجام دهند.

تور عروس، رو انداز حسرت

اینجا دختر ها عروسک بازی نمی کنند!

کودک آزاری در رتبه نخست خشونت های خانگی است

نیست  قرار  بزنید  حرف 
کسی ما را بشناسد این 
خانم خبرنگار و قراره از 
چون  بنویسه  ما  زندگی 
مثل  زن هایی  باید  گفته 
تا مشکل  بزنند  ما حرف 
سن  در  کودکان  ازدواج 

پایین حل شود

شناسایی و ارتباط با ۶00 کودک کار 
در پویش آفتابگردون

 پویش آفتابگردون برای شناسایی و افزایش توانمندی کودکان 
کار راه اندازی شــده و از این طریق 600 کودک کار شناسایی شده 

است.
به گزارش فارس، مســئول پروژه آفتابگردون با تشریح چگونگی 
شــکل گیری این پویش از پاییز ۹6 و آغاز فعالیت آن در سه نقطه 
تجریش قیطریه و انقالب، وجه تمایز این حرکت را از سایر فعالیت 
های موجود در حوزه کــودکان کار انحصاری و اختصاصی بودن 
فعالیت آفتابگردون دانســت و گفت: تنها در زمینه کودکان کار و 
خیابان و همچنین ارتباط مستقیم با کودکان در سر چهارراه و محل 
کار آنهــا و نحوه برقراری این ارتباط و فضای امنی که بین اعضا و 

کودکان ایجاد می شود فعالیت می کنیم.
شیرین کام با برشمردن رویکردهای اصلی پویش آفتابگردون مانند 
باال بردن ســطح ســالمت روانی کودکان در جهت افزایش تاب 
آوری، کاهش خشم و آشتی آنها با جامعه، ایجاد احساس امنیت در 
کودکان ، باال بردن آگاهی شــهروندان نسبت به کودکان کار، ایجاد 
اعتماد و تعامل ســازنده با خانواده های این کودکان را از مهمترین 
رویکردهای این حرکت مردمی عنوان کرد که از طریق برنامه های 
مختلف با کمک تیم های تخصصی روانشناسان و مددکاران انجام 
می شود. شــیرین کام از برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی 
توسط روانشناسان با هدف ارتقاء کیفیت ارتباط با کودکان و تاثیر 
مثبت روانشــناختی و باال بردن عزت نفس آنها،خدمات آموزشی 
برای کودکان کار در ســنین و زمینه هــای مختلف، فراهم کردن 
خدمات پزشکی دندانپزشکی مشاوره روانشناسی برای کودکان را 

از جمله این برنامه ها دانست.

 ا
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ایران بیشترین یارانه را به مصرف کنندگان برق پرداخت 
می کند

 سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه ایران بیشترین یارانه را به مصرف کنندگان برق 
پرداخت می کند، گفت: براساس اطالعات موجود ایران حدود 10 درصد تولید ناخالص 
داخلی خود را صرف یارانه انرژی می کند و در ســال 2017 بیشترین یارانه را به مصرف 

کنندگان برق خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشــهدی با تاکید بر اینکه مشترکان پرمصرف پنج برابر 
خوش مصرف ها از انرژی الکتریکی استفاده می کنند، گفت: همین امر موجب شده است تا 

گروه پرمصرف ها در تضاد با عدالت اجتماعی از یارانه پنهان انرژی بیشتری استفاده کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شــده برق بســیار بیشــتر از مبلغی است که از 
مشــترکان اخذ می شود و همین منجر به بدهی های صنعت برق به بخش تولیدکنندگان و 
پیمانکاران این صنعت شــده و ما نمی توانیم توان پرداخت هزینه های تولید برق را داشته 
باشــیم. رجبی مشــهدی با تاکید بر اینکه ادامه این روند سرمایه گذاری در صنعت برق را 
معوق خواهد کرد، افزود: عدم ســرمایه گذاری ها در صنعت برق در موعد مقرر موجب 

خواهد شد تا این چرخه بعدها در زمینه تأمین بار پیک مصرف ما را دچار مشکل کند.
سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: طبیعتاً اگر مشترکان پرمصرف هزینه واقعی را پرداخت 
کنند، از کاالهای با استاندارد و بازدهی باالتری استفاده می کنند و انرژی کمتری را مصرف 

خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه ایران بیشــترین یارانه را بــه مصرف کنندگان برق پرداخت می کند، 
ادامه داد: بر اســاس اطالعات موجود ایران حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی خود 
را صرف یارانه انرژی می کند و در سال 2017 بیشترین یارانه را به مصرف کنندگان برق 

خود اختصاص داده است.
بنا بر اعالم وزارت نیرو، رجبی مشــهدی یادآور شــد: وزارت نیــرو از ابتدای خردادماه 
تعرفه مشــترکان پرمصرف را حدود 16 درصد افزایش داده اســت تا بتواند یارانه انرژی 
پرمصرف ها را کمتر کند و در مقابل مشــترکانی که نســبت به سال گذشته برق کمتری 

مصرف کنند تشویق می شوند و مبالغ کمتری را در قبوض خود پرداخت خواهند کرد.

دوچرخه سواری به مناسبت 
هفته جهاد کشاورزی

 ســازمان جهاد کشــاورزي استان همدان در نخســتین روز هفته 
جهــاد کشــاورزي سه شــنبه هاي بدون خــودرو را بــا حضور 50 
دوچرخه سوار برگزار کرد. روز گذشته تعدادي از پرسنل این سازمان 
و خانواده هایشــان طول بلوار ارم را بــا دوچرخه طي کردند. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزي استان همدان که خود نیز دوچرخه سواران را 
همراهي کرد، تأکید داشت که دوچرخه سواري سالمتي بدن را به دنبال 

دارد و از ایجاد آلودگي در هوا جلوگیري مي کند.
منصور رضواني جالل ادامه داد: استفاده از دوچرخه موجب مي شود تا 

یارانه  کمتري بابت سوخت و مصرف آن پرداخت شود.
وي گفــت این همایش بهانه اي شــد تا برایمان یادآوري شــود که 

دوچرخه سواري را براي تضمین سالمت جامعه توسعه بدهیم.
پلیــس راهنمایي و رانندگي همدان نیز که براي برگزاري این برنامه آنها 
را همراهي کرد گفت که درنظر داریم سه شــنبه هاي بدون خودرو را در 
بلوارهاي ارم و شــهید فهمیده برگزار کنیم و در این راســتا هرکاري از 
دست مان بربیاید انجام می دهیم. در تهران حتي پلیس هم از این وسیله 

در این روز استفاده مي کند که قصد داریم در همدان هم آن را اجرا کنیم.

ایجاد 200 هکتار گلخانه 
تا ۳سال آینده در همدان

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: طبق سند سه 
ساله استان همدان باید 200 هکتار به گلخانه های استان همدان اضافه 

شود.
منصور رضوانی جالل در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان همدان به 
مناســبت آغاز هفته جهاد کشاورزی با بیان اینکه استان همدان دارای 
117 هزار بهره بردار بخش کشــاورزی اســت اظهار کرد: کشاورزان 

تالشگران عرصه تولید و امنیت غذایی هستند.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه با تشــکیل جهاد سازندگی از همه 
اقشار جامعه به روســتا ها و کمک به روستاییان روی آوردند و منشا 
خدمات بسیار زیادی در روستا ها شدند ادامه داد: راه سازی، بهداشت، 
فرهنگ، مســجد، کتابخانه ها و در مجموع امور فرهنگی و اقتصادی 

فعالیت هایی در روستا ها انجام شد.
رضوانی جالل با بیان اینکه جهاد ســازندگی از ســال 58 در دو بعد 
فرهنگ و اقتصادی وارد شــد و دفتر نمایندگــی ولی فقیه در جهاد 
سازندگی شکل گرفت که تاکنون فعال است افزود: بعد از آغاز جنگ 
تحمیلی جهاد ســازندگی با کار در روســتا ها و تجارب ارزنده و با 

همبستگی بسیار خوب حمایت خود از روستا ها را به جبهه ها برد.
رضوانی جالل با اشاره به اینکه میانگین تولید گندم آبی در استان باالی 
یک میلیون و 200 تن است افزود: در واقع وجود کشاورزان پیشرو و 
برتر استان باعث شده در تولیداتی مثل گندم، چغندر قند، سیب زمینی 
و ســیر جلو باشیم. وی با اشاره به اینکه در تولید سیب زمینی از نظر 
عملکرد در هکتار و بهره وری در کشــور برتر هســتیم افزود: وجود 
کشاورزان و باغداران پیش رو باعث شده تولید بخش کشاورزی استان 
همدان رشد چشمگیری داشته باشد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان تصریح کرد: باید بهره وری در بخش کشاورزی افزایش 
پیدا می کرد که در این راســتا از کشــاورزان، دانشــجویان و دانش 

آموختگان بخش کشاورزی استفاده کردیم.

فرمان نرخ ارز در دست کیست؟
 از یک مــاه پیش تا دیروز، قیمت ارز، حداقل حدود 2600 
تومــان کاهش یافت که این رقــم، چیزی در حدود 20 درصد 
را تشــکیل می دهد. اولین ســوالی که پیش می آید این اســت 
کــه اگر قیمت 15500 تومانی در یــک ماه پیش، غلط بود چرا 
باید اجازه داده می شــد کــه در آن زمان آن نرخ در بازار مورد 

معامله  قرار گیرد.
 چرا بازار ســاز، با توجه به توانایی هایی که دارد، به کنترل بازار 
اقدام نکرده بود؟ و اجازه آن سرکشــی را به بازار داده بود؟ شاید 
گفته شــود آن قیمــت در آن زمان صحیح بــوده، خوب در این 
صورت چه اتفاق مثبتی در ســاختار اقتصادی  کشور رخ داده که 
ناگهان در ظرف یکماه 20٪ از قیمت ارز کاســته شده؟ این تحول 
و نوســان چه دلیل موجهی داشته؟ آیا نرخ تورم در کشور کاهش 
جدی داشته؟ آیا نرخ رشــد اقتصادی جهشی ناگهانی داشته؟ آیا 

سایه شوم تحریم ظالمانه از سر کشور برداشته شده؟
شاید گفته شــود، تحول مثبتی که اتفاق افتاده ظهور بازار متشکل 

ارزی است.
برخــی تصور می کنند که ابداع اســامی جدید مــی تواند باعث 
رخــداد. معجزه ای در بازار ارز باشــد، در حالــی که در بهترین 
شــرایط یک بازار اگر هم مشــخصات یک بازار واقعی را داشته 
باشــد می تواند کشف نرخ بکند، نه این که نرخ را کاهش دهد یا 
افزایش دهد، در حالی که گفته می شود معامالت در بازار متشکل 
در فضای مجازی انجام خواهد شــد و این در حالی است که طبق 
" شرکت های تضامنی صرافان  ماده های 3و4و5و6 از اساســنامه 
"، انجام  عملیات صرافی  در فضای مجازی و اینترنتی مجاز نمی 
باشــد، بنابر این به نظر می رسد فعالیت های بازار متشکل ارزی 
کامال مخالف با چهار بند یاد شــده از اساســنامه، "شرکت های 

تضامنی صرافان " می باشد.
در حــال حاضر خرید و فروش رســمی در بازار ارز، با شــرایط 
خاص انجام می شود و فعالیت صرافان مجاز، در این بازار  بسیار 
محدود اســت و این در حالی اســت که بازار عمال توسط عوامل 
غیر رسمی اداره می شود و هر گونه تالطمی که بخواهند می توانند 

برای ایجاد سود بیشتر، در آن ایجاد کنند.
پانوشت:

قسمتی از اساسنامه "شرکت های تضامنی صرافی":
" ماده 3 فعالیت صرافی شامل؛ خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک 
طالی ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
انجــام عملیات مربوط به حواله هــای ارزی از طریق بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی 
برون مرزی از طریق کارگــزاران در چارچوب قوانین و مقررات 

ارزی می باشد.
ماده 4 صرافی مجاز به انجام سایر معامالت ارزی نمی باشد.

مــاده 5 صرافی مجاز به انجام عملیــات بانکی مربوط به دریافت 
و نگهداری ســپرده از مشــتریان و یا اعطای تسهیالت اعتباری و 
همچنین پیش خرید و یا پیش فروش ارز و انجام ســایر معامالت 

سلف نمی باشد.
ماده 6 صرافی مجــاز به انجام عملیات صرافی در فضای اینترنتی 

و یا مجازی نمی باشد"
  ا 

ا    

آب یعنی زندگی

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای)نوبت دوم( 

خرید و نصب آشغالگیر مکانیکی از نوع پلکانی از جنس استنلس استیل 304 
 به شماره ع/98/125-1    

شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به اســتناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 
83/11/17 به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خرید و نصب آشغالگیر مکانیکی از نوع پلکانی از جنس استنلس استیل 304  مطابق 
مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه از تولید کنندگان و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید .کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
w  به شــماره فراخوان 2098007001000006 انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت  w w .s e t a d i r a n .i r به آدرس 
عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1398/03/21
■ هزینه خرید اسنادمناقصه: مبلغ   300،000 ریال است که میبایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به نام 

شرکت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.
■  مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1398/03/21 لغایت 1398/03/23 تاپایان وقت اداری.

■ آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1398/04/03 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(
■ تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1398/04/04ساعت 11  سالن جلسات مناقصه گزار.

■ مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 225.000.000 ریال است پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق  
بند الف ماده 5آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نماید.اصل تضمین شرکت در 
فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398/04/03به 

دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
نشــانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا 

چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : مرکز تماس 41934-021  دفتر ثبت نام:88969737  و 

85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

w  درج شده است. w w . h w w . i r این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی 
 شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )مرحله اول( نوبت اول 

روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستائی  استان همدان 
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بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

شماره مناقصه :983005
روزچهارشنبه مورخ :۱398/3/۲۲

 ا »

 در یک مراســم رسمي محمدرضا بادامي 
به عنــوان مدیرعامل شــرکت شــهرک هاي 
صنعتي اســتان همدان معرفــي و از خدمات 
6 ســاله کیوان گردان قدرداني شــد. محسن 
صالحي نیــا، مدیرعامــل صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتی  ایران حکــم بادامي را 
تحویل داد و گفت : در این انتخاب بیشــتر 
توجه مان بــه این بود که مخاطبان و مرتبطان 
با شرکت شــهرک هاي صنعتي چه دیدگاهي 
نســبت به افراد موردنظر دارند و چه کســي 
مي تواند انتظارات آنهــا را برآورده کند. البته 
قطعًا نمي توانیم همه نظــرات را جلب کنیم 
اما نظر اکثریت واحدهاي تولیدي و اقتصادي 
شــهرک هاي صنعتي برایمان مهم بود. بادامي 
چون سال هاســت که در شــرکت شهرک ها 
فعال اســت و طبق عکس هــاي برنامه ها و 
پروژه هایي که دیدم متوجه شــدم ایشان در 
اغلب برنامه ها در کنار گردان بوده و نسبت به 
تجربیاتي کــه اندوخته حتمًا مثمرثمر خواهد 
بــود. صالحي نیا درباره گردان هم گفت: ما با 
ماندن ایشان در شــرکت شهرک هاي همدان 
مشکلي نداشــتیم ولي خودش خواهان ارتقا 
بود، من ضمانت مي دهم که گردان در سمت 
فعلي نماینده خوبي براي همدان خواهد بود.

بادامي وقتي پــاي تریبون آمد از برنامه ریزي 
براي 3 سال آینده شــرکت شهرک ها گفت. 
وي توضیــح داد که طبق برنامه 3 ســاله اي 
که براي اســتان تدوین شــده ما هم برنامه 
مشخصي براي شــهرک هاي صنعتي تدوین 
کرده ایم که توسعه شهرک ها و نواحي صنعتي 
تقاضامحور مانند شهرک هاي صنعتي الله جین 
و مبلمان مالیر و ناحیه صنعتي فرســفج در 
اولویت مان اســت. اما تأمین آب، برق و گاز 
براي شــهرک هاي تازه تأسیس چالشي است 
که قطعًا با پیگیري شرکت شهرک ها و کمک 
شرکت هاي خدمات رسان حل خواهد شد، که 
براي به ســرانجام رســاندن آن در 3 ســال 
حداقل به 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وي ادامه داد: منطقه ویژه مبتني بر فناوري هاي 
برتر هم نیــاز به مصوبه و پیگیري دارد که با 
تالش خودمان و حمایت مســئوالن اجرایي 

خواهد شد.
بادامي به منطقه صنعتي جهان آباد نیز اشــاره 
کرد و گفت که راه انــدازي و بهره برداري از 

بزرگترین مرکز صنعتي استان و تبدیل آن به 
عنوان محلي بــراي صادراتي کردن تولیدات 

استان از اولویت هاي دیگرمان است.
وي افــزود: در بخش صنایع کوچک هم نیاز 
اســت تا از شــرکت هاي مدیریت صادرات 
حمایت شــود و شــبکه هاي صادراتي براي 
مانند  واحدهایــي  محصــوالت  صــادرات 
تولیدکننده هاي مبلمان، کشــمش و ســفال 
ایجاد شــود تا بتوانیم ایجاد اشتغال و تولید 

ثروت کنیم.
به گفتــه بادامــي، تقویت 
صنعتــي،  خوشــه هاي 
بهم رساني  و  شبکه ســازي 
دیگر  اولویت  کسب وکارها 
است که نیاز به پیگیري دارد.

شــرکت  مدیرعامــل 
استان  صنعتي  شهرک هاي 
همــدان ادامــه داد: فراهم 
اولیه  مواد  مســتقیم  کردن 
خوشــه هاي صنعتــي هم 
مي توانــد در کاهش قیمت 
رقابت پذیري  و  تولیــدات 
مهم  بســیار  محصــوالت 

باشد.
وي در پایــان ســخنانش 
ایجاد زمینــه براي حضور 

فعــاالن اقتصادي در نمایشــگاه هاي داخلي 
و خارجي، تقویت و توســعه مراکز مشاوره 
در کلینیک هــاي عارضه یابي براي راه اندازي 
واحدهاي راکد و همــکاري با بانک ها براي 
راه اندازي واحدهاي تملک شده را از راه هاي 
دیگر توسعه کســب وکار و ایجاد اشتغال در 

استان همدان عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
اســتاندار همدان نیز با تأکید بر اینکه بادامي 
انتخاب اســتاندار و مورد 
تأییــد وزارتخانه اســت، 
گفت: نگاه مدیریتي استان 
کار و عملگرایي اســت و 
طوري برنامه ریزي شده که 
ایجاد  راستاي  در  خدمات 

تولید و اشتغال باشد.
داد:  ادامه  پورمجاهد  ظاهر 
در حــال حاضــر همدلي 
و  مدیران  بیــن  در  خوبي 
دارد،  وجــود  دســتگاه ها 
تقاضا داریــم که همچنان 
در کنار هــم حرکت کنیم 
تا شرایط تحریمي موجب 
تولیدي  واحدهاي  تعطیلي 

و اشتغال نشود.
فعاالن  بــه  خطــاب  وي 

اقتصــادي و تولیدگران اســتان گفت: ۹70 
میلیــاد تومان معوقات بانکــي، 240 میلیارد 
تومــان بدهي به شــرکت گاز و 150 میلیارد 
تومــان بدهي واحدهاي تولیدي معوق شــد 
وجود دارد. بنابرایــن از واحدهایي که توان 
پرداخت دارند خواهشمندیم بدهي هاي خود 
را بپردازنــد تــا بتوانیم بــه واحدهایي که با 
مواجه شده اند کمک رساني  اقتصادي  مشکل 
بکنیم. گردان نیز یکي از ســخنرانان مراسم 
بود که از عملکرد خود در دوران مدیریت 
6 ساله خود در شرکت شهرک هاي صنعتي 
صحبت کرد. به گفته وي، احداث چهارمین 
شــهرک فناوري کشور و طراحي و احداث 
نخستین شهرک صنفي کشور در این مدت 

رخ داده است. 
همچنین قطعیت یافتن ساخت بندر خشک، 
راه اندازي 24 خوشــه صنعتــي، اصالحاتي 
در شــهرک هاي صنعتي بوعلي، مالیر یک و 
دو، الله جین، ســهند و شهرک صنعتي صنایع 
غذایي بهــار، برگزاري 4 نمایشــگاه متوالي 
صنایع کوچک در نمایشــگاه هاي بین المللي 
همــدان، رونق خوشــه هاي صنعتي و افتتاح 
خوشه مبل  و منبت، آغاز عملیات منطقه ویژه 
اقتصــادي جهان آبــاد و... از جمله خدماتي 
اســت که توسط گردان در اســتان صورت 

گرفته است.

مراسم معارفه مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان برگزار شد

بادامي: راه اندازي جهان آباد اولویت  است
ا   ا  ا  ا ا  ■         ا

کوچک  صنایع  بخش  در 
هــم نیاز اســت تــا از 
مدیریت  شــرکت هاي 
شــود  حمایت  صادرات 
صادراتي  شــبکه هاي  و 
براي صادرات محصوالت 
تا  شود  ایجاد  واحدهایي 
بتوانیم ایجاد اشــتغال و 

تولید ثروت کنیم
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جنگ قدرت در باشگاه پاس همدان
 در آستانه خرید امتیاز لیگ یک

ــگ  ــاز لی ــد امتی ــرای خری ــری ب ــای مؤث ــه گام ه ــی ک  در حال
یــک بــرای تیــم دســته دومــی پــاس همــدان برداشــته شــده جنــگ 

ــه صــدا درآورد. قــدرت، آژیــر قرمــز در ایــن تیــم را ب
در هفتــم خردادمــاه امســال بــود کــه خبرگــزاری تســنیم در 
گفــت و گویــی بــا ســیروس رکنــی، عضــو اتحادیــه باشــگاه های 
فوتبــال کشــور خبــر تــالش مســئوالن اســتان اعــم از نماینــده مردم 
همــدان در مجلــس شــورای اســالمی، مدیــرکل ورزش و جوانــان 
و رئیــس هیــأت فوتبــال را بــرای لیــگ یکــی کــردن تیــم فوتبــال 

پــاس و خریــد امتیــاز در ایــن لیــگ رســانه ای کــرد.
ــاندن  ــرانجام رس ــه س ــرای ب ــر ب ــان ام ــه متولی ــی ک ــا در حال ام
بحــث حضــور پــاس در لیــگ یــک جلســات متعــددی بــا 
ــا  ــت آنه ــب رضای ــل جل ــد و مراح ــزار می کنن ــرها برگ اسپانس
بــرای ســرمایه گذاری در باشــگاه بــه خوبــی پیــش مــی رود، 
جنــگ قــدرت در باشــگاه پــاس آغــاز شــده و صــدای آژیــر قرمــز 
ــت شــود  ــار دیگــر ثاب ــا ب ــه گــوش می رســد ت ــن باشــگاه ب از ای
فوتبــال همــدان و تیــم فوتبــال پــاس بیــش از هــر چیــز دیگــر از 
ــورده  ــه خ ــردی لطم ــای ف ــت طلبی ه ــی و منفع ــای داخل جنگ ه

اســت.
ــا بیــان ایــن  عضــو اتحادیــه فوتبــال باشــگا های فوتبــال کشــور ب
کــه مســئوالن تیمــی کــه قــرار اســت امتیــاز خــود را در لیــگ یــک 
بــه پــاس بفروشــند بــرای توافــق یــک هفتــه زمــان داده انــد اظهــار 
داشــت: اسپانســرهایی کــه در جلســات برگــزار شــده بــرای خریــد 
ــتری  ــت بیش ــا جدی ــد کار را ب ــد بای ــی کردن ــالم آمادگ ــاز اع امتی

دنبــال کننــد.
ــاس  ــگاه پ ــرای باش ــی ب ــگ یک ــاز لی ــد امتی ــث خری ــدا از بح ج
ــم از  ــن تی ــا ای ــم خــوردن اســت ت ــی در حــال رق ــات خوب اتفاق

ــه اســتقالل برســد. ــی ب ــه نوع ــی ب نظــر مال
ــاندن  ــرانجام رس ــه س ــرای ب ــال ب ــأت فوتب ــس هی ــی رئی صوف
ــای کار آمــده اســت و در جلســه ای  ــا جدیــت پ ــن اقدامــات ب ای
ــور  ــن اپرات ــرد ، ای ــل شــرکت ایرانســل برگزارک ــا مدیرعام ــه ب ک
تلفــن همــراه قــول همــکاری و حمایــت از تیــم پــاس را داد بــر 
ــتاره دار  ــه بســتر ایجــاد ســامانه س ــم صــورت گرفت اســاس تفاه
بــرای حمایــت از باشــگاه پــاس درســت هماننــد دو تیــم بــزرگ 
ــور تلفــن همــراه ایجــاد می شــود. ــن اپرات ــه کمــک ای پایتخــت ب

ــی از  ــز یک ــی نی ــای آت ــرد: در روزه ــوان ک ــی عن ــیروس رکن س
ــه  ــران ب ــر ای ــنه مه ــرض الحس ــک ق ــره بان ــأت مدی ــای هی اعض
ــا  ــواداری ب ــای ه ــدور کارت ه ــرای ص ــرارداد ب ــد ق ــور عق منظ
امتیــازات ویــژه بــا رئیــس هیــأت فوتبــال همــدان دیــدار می کنــد.

وی بــا بیــان ایــن کــه مســئوالن اســتان پــای کار آمده انــد کــه تیــم 
پــاس همــدان در ایــن فصــل در لیــگ یــک حضــور داشــته باشــد 
ــه مســابقات شــود گفــت: در  و بــدون دغدغــه مالــی بتوانــد روان
ایــن شــرایط فوتبــال همــدان بیــش از هــر چیــز دیگــری بــه اتحــاد 
و همدلــی نیــاز دارد و همــه بایــد پــای کار بیاینــد تــا پــاس دوبــاره 

بــه جایــگاه اصلــی خــود بازگــردد.
مســئوالن اســتان چــاره ای بیاندیشــند تــا هــم اعضــای باشــگاه را 

متحــد و هــم افــراد منفعــت طلــب را از ایــن تیــم دور کننــد.

مدیر عامل باشگاه استقالل:
به خاطر منافع ملی مجیدی را به تیم ملی 

امید دادیم

 مدیرعامــل اســتقالل دربــاره انتخــاب فرهــاد مجیــدی بــه عنوان 
ــدی  ــاد مجی ــار داشــت: فره ــد اظه ــال امی ــی فوتب ســرمربی تیم مل
ــور او  ــه حض ــد ب ــا عالقه من ــت. م ــتقالل اس ــرمایه های اس از س
ــا  ــت ام ــتقالل داش ــه کار در اس ــل ب ــم او تمای ــتقالل بودی در اس
وقتــی تــاج درخواســت کــرد، برخــالف میــل باطنــی و بــا اینکــه 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــس از جلس ــد، پ ــتقالل بمان ــتیم او در اس می خواس
ــی  ــه تیم مل ــدی ب ــه مجی ــد ک ــن ش ــر ای ــم ب ــتیم، تصمی ــاج داش ت
امیــد بــرود. مجیــدی اســتقاللی بــوده و هســت و هــر دو طــرف 
ــه خاطــر منافــع ملــی  ــی ب ــم ول ــا هــم کار کنی دوســت داشــتیم ب

ــه شــد. ــم گرفت ــن تصمی ای
ــه  ــران ب ــتراماچونی در ای ــور اس ــاره حض ــی درب ــین فتح امیرحس
ــگاه  ــات باش ــد و امکان ــران آمدن ــه ای ــتیاران او ب ــناگفت: دس ایس
ــد و  ــد ش ــا خواه ــراردادش امض ــم ق ــتراماچونی ه ــد. اس را دیدن
ــا او انجــام شــده و  در خدمــت او هســتیم. صحبت هــای نهایــی ب

ــاله اســت. ــرارداد او دو س ق
وی دربــاره سرنوشــت شــفر و اتهاماتــی کــه بــه او وارد شــد، توضیح 
داد: او زحمــات زیــادی بــرای مــا کشــیده و ممنــون او هســتیم. مــا 
بــه لحــاظ فنــی نتوانســتیم بــا او ادامــه همــکاری دهیــم و امیدواریــم 
ــه  ــه ب ــا حــل شــود. حواشــی ای ک ــق فیف ــوق او از طری حــق و حق
وجــود آمــده، حــق شــفر نیســت و بایــد خاطــره خوبــی از اســتقالل 
در ذهنــش بمانــد. مــا مدارکــی داریــم و همانطــور کــه قــول دادیــم با 

ــرارداد او فســخ خواهــد شــد. ــه، ق کم تریــن هزین
فتحــی دربــاره مبلــغ قــرارداد اســتراماچونی گفــت: قــرارداد 

اســتراماچونی مبلــغ معقولــی دارد.

وزیر ورزش
 پدر یا ناپدری برای سرخابی ها؟!

 وضعیت مالی و فنی و مدیریتی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس نه 
تنها خوب نیســت بلکه بحرانی است و وزارت ورزش به طرز عجیبی 

دست روی دست گذاشته است.
به گزارش فارس، واماندگی این روزهای استقالل و پرسپولیس هنری 
است که از سوی مسئوالن ورزشی و باشگاهی هر دو تیم حاصل شده 

و این طور خودنمایی می کند.
تجمعات اعتراض آمیز هواداران دو تیم مقابل درهای دو باشــگاه و یا 
مقابل در وزارت ورزش جدا از اینکه آیا کار درستی است یا خیر نشان 

دهنده وضع وخیم دو باشگاه دارد.
26 اردیبهشــت آخرین بازی لیگ برتر تمام شده و امروز که 20 خرداد 
اســت وضعیت دو تیم برای فصل آینده نامشــخص و نامتوازن است. 
آب از سرچشــمه خراب اســت و به پایین سرریز شــده اما کسی که 
باید حواســش به این روزهای سرخابی ها باشد نیست. اگر هم هست 

دانستنش و این آگاهی اش به هیچ کاری نمی آید.
کســی که متولیان دو باشگاه را انتخاب کرده و احساس می کند دیگر 
حجت را برای دو باشــگاه تمام کرده این روزها بیشتر حواسش به این 
بوده که چطور از دســت استیضاح نمایندگان مجلس فرار کند. به نظر 
که وقت خود را تلف کرده اســت چون بارها نمایندگانی که پرچمدار 
نگرانی اوضاع مدیریتی ورزش کشــور بوده اند نشان داده اند فقط در 
حرف این صحبت ها پایبند هستند و به پای استیضاح واقعی که برسد 
همه یا پشیمان می شوند یا به صورت خودجوش متوجه می شوند که 
اشتباهی صورت گرفته و اوضاع آن قدر هم که تصور می کرده اند خراب 
نبوده تا کار به استیضاح بکشد. پس وزیر ورزش در یک بازی تکراری 
و دایره بسته خودش را اسیر کرد تا حسابی حواسش از دو باشگاهی که 

مثال قلب تپنده ورزش و یا حداقل فوتبال این کشور است پرت شود.
حواس وزیر ورزش این قدر پرت اســت که نمی داند دســت نشانده 
هایش در دو باشــگاه دست روی دست گذاشته اند تا امدادهای غیبی 

فکری به حال مسائل مالی و فنی کنند.
آیا این روزها خبرهای خوبی از دو باشــگاه به گوش نمی رســد؟ آیا 
دانستن و آگاه شدن حق مردم نیست؟ خیلی وقت است که این مردم بی 
خیال شفاف سازی مالی قراردادهای تیم های مورد عالقه خود شده اند 
چون اصوال شفاف سازی درکار نیست اما اینکه مدیریت دو باشگاه در 
نقل و انتقاالت مشغول به چه کاری هستند حقی نیست که این روزها 

بتوانند از شفاف سازی آن در بروند. 
پرســپولیس ســه فصل متوالی با همت برانکو و هوشیاری اش نسبت 
به شــرایط فوتبال ایران قهرمان ایران شــده است اما اکنون درنقطه ای 
ایستاده که شاید یک پرتاب به عقب بزرگ داشته باشد. حرف ما حرف 
عامیانه هواداری نیست. نمی گوییم با رفتن برانکو همه درهای رحمت 
به پرسپولیس بســته می شود و یا بی خردانه بگوییم پرسپولیس بدون 
برانکو نابود می شود اما حرفمان این است در این باشگاه چه می گذرد 
که از تاریخی که لیگ برتر و فینال جام حذفی تمام شــده هنوز بابت 
مســائل مالی برانکو فکری نشده است؟ آیا باال رفتن ارز برای امروز و 
دیروز است؟ آیا رقم قرارداد برانکو از نیمه فصلی که گذشت مشخص 
نبود؟ مدیران پرسپولیس از کی و چه زمانی به فکر تامین قرارداد برانکو 
افتادند؟ مسئله ما بی برنامگی و باری به هر جهت جلو بردن این موضوع 
است. روز گذشته ایرج عرب در نشستی که حرف تازه ای هم نداشت 
مدام از مدیریت دولتی و باشگاه داری دولتی گالیه کرد اما دریغ و دریغ 
و دریغ از اینکه بگوید این خود من بودم که قبول کردم با این شــرایط 
مدیریت پرسپولیس را قبول کردم. اصرار بر خصوصی شدن پرسپولیس 
در شرایطی که هیچ زیرساخت علمی و اصولی برای این کار در مملکت 
نیست جز وقت تلف کردن و ذهن هوادار را گمراه کردن چه عوایدی 
دارد؟ آقای عرب! آیا شما تضمین می دهی شرکت،فرد یا افراد اصلحی 
برای خرید پرسپولیس اقدام کنند؟ آیا اصال دولت ها حاضر می شوند 
دو بازوی مهم و قوی خود در ورزش کشــور را به راحتی از دســت 
بدهند و در اختیار شخص قرار دهند؟ آیا زیرساخت های اقتصادی در 
کشــور ما این قدر قوی و محکم هست که این دو باشگاه از زیر سایه 
دولتی بودن خارج شــوند؟ آیا زدن این حرف ها در شرایطی که شما و 
دوستانتان در باشگاه باید پاسخگوی این باشید که برای حفظ برانکو و 
بستن یک تیم خوب برای دفاع از سه سال عنوان قهرمانی چه کرده اید 

چیزی جز فرافکنی است؟ 
در آن سوی میدان با باشگاه استقاللی طرف هستیم که 10 روز است تنها 
خبری که از آن بیرون می آید مشــتی حاشیه در فضای مجازی است و 

توافق اولیه با استراماچونی! 
در باشگاه اســتقالل آش شورتر است. امیرحسین فتحی با یک معاون 
همه امور را در اختیار دارد و هیأت مدیره ای که جز یک نفر که ظاهرا 

از دوستان قدیمی فتحی است از هیچ چیز خبر ندارند. 
باشگاهی که بیشتر سیاست هایش از فضای مجازی نشات می گیرد. در 
فضای مجازی بــزرگان تیمش با هم دعوا می کنند. در فضای مجازی 
مدیرانش نقش پررنگی دارند و خالصه در فضای مجازی این هواداران 
هســتند که تعیین می کنند چه بازیکنانی بروند و چه بازیکنانی را مافیا 

خطاب کنند. 
تیم سرمربی اش مشخص نیســت، فرهاد مجیدی که امروز اعالم شد 
سرمربی تیم امید شده همان اوایل تعطیالت چند بار در مصاحبه هایش 
برای کمیته فنی و هیأت مدیره و معاون باشگاه خط و نشان کشید اما دید 
این باشگاه بی سروسامان تر از این حرف هاست که بخواهند به دست 
و پای او برای سرمربی شدن در این تیم بها دهند و عطای ادامه کار در 

این باشگاه را به لقایش بخشید. 
از نظر مالی هم که اسپانســر دو باشگاه یکی است که این مدل هم در 
جهان بی نظیر است و نمونه ای برای آن نیست و نخواهد بود، از پول 
هم خبری نیســت و بدتر از همه باشگاه استقالل با آن حجم بدهی و 
A در آستانه حذف از آسیا اســت و باز هم در این  F C شــکایت در
باشگاه هیچ عملیات خروج از بحرانی دیده نمی شود. فقط مانده ایم با 
این حجم بدهی و مشکالتی که در راه است مثل قرارداد نامشخص شفر 

این باشگاه چگونه سراغ سرمربی خارجی رفته است. 
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پیشخوان
آرزو حکیمی: تا آخرین لحظه برای سهمیه 

المپیک می جنگم
 رکوردهای زمانی قایقرانان کشــورخیلی بهتر شده اما قطعا هدفمان 
برای رسیدن به سهمیه المپیک در قهرمانی آسیا است چراکه کسب سهمیه 

در مسابقات جهانی کار آسانی نیست.
بانوی قایقران همدانی با اعالم این مطلب گفت: خدا را شــکر شــرایط 
خوبی داریم. 26 خرداد تست انتخابی نفرات برای مسابقات جهانی برگزار 
می شود و کسانی که بیرون از اردو هستند با ما تست می دهند. ملی پوشان 

خوب تمرین کردند. کسانی هم که بیرون از اردو هستند زحمت کشیده 
اند و حاال باید دید در نهایت نتیجه تســت انتخابی چگونه خواهد شد. 
هدف ما مســابقات قهرمانی آسیا برای کسب سهمیه المپیک است، چرا 
که کسب سهمیه در مسابقات جهانی و با توجه به اینکه شش، هفت ماه 
را هم از دســت داده ایم، کار آسانی نیست. البته شرایط در حال حاضر 
خوب است و رکوردهای زمانی ما خیلی پایین آمده است اما کشورهای 
دیگر خوب تمرین کرده اند. قایقی هم به مسابقات جهانی اعزام می شود 
که رکورد زمانی اش به رقبا نزدیک باشــد. حاال تست گرفته می شود تا 
مشخص شود تایم ها به چه صورت است.آرزو حکیمی ملی پوش کایاک 

ایران در مورد کمتر شــدن حاشیه های قایقرانی، تاکید کرد: خدا را شکر 
شــرایط خیلی خوب شده است، آقای سهرابیان هوای بچه ها را دارد. او 
سر تمرینات و رستوران به ما سر می زند و انگیزه و روحیه می دهد. عالوه 
بر اینکه بحث امکانات و تغذیه بهتر شده است از لحاظ روحی نیز ما را 
حمایت می کند که این خیلی خوب اســت و امیدواریم که در مسابقات 
قهرمانی آسیا بتوانیم سهمیه های خوبی بگیریم.وی در پاسخ به این پرسش 
که با مشــکالت تجهیزات روبرو هستند یا خیر؟ گفت : قایق و پاروهای 
ما مشکلی ندارند. در بحث بدنسازی وزنه ها کمی مشکل دارند که آقای 

سهرابیان قول داده است تا یک ماه دیگر این مساله نیز درست شود.

دیدار تیم های فوتبال 
ایران و ژاپن در شهریور

 رئیس فدراســیون فوتبال از احتمال 
برگزاری بازی دوســتانه بین دو تیم ملی 

فوتبال ایران و ژاپن خبر داد.
به گزارش ایســنا، مهدی تــاج درباره 
بازی تیم های ملــی فوتبال ایران و ژاپن 
گفت: با کمک ســفارت ایران در توکیو، 
گفت وگوهای مقدماتی را برای برگزاری 
بازی دوســتانه بین تیم های ملی فوتبال 

ایران و ژاپن انجام دادیم.
وی افزود: مطابــق توافقی که با مقامات 
فدراسیون فوتبال داشتیم در صورتی که 
در انتخابی جام جهانی قطر در قاره آسیا 
با تیم ملی ژاپن در یک گروه قرار نگیریم، 
به احتمال زیاد شــهریور ماه در تهران یا 
توکیو دو تیم در یک دیدار دوســتانه به 

مصاف هم می روند.

آذربایجان غربی آماده 
میزبانی مسابقات لیگ 

ملت های والیبال 
 استاندار آذربایجان غربی از آمادگی 
کامل استان برای برگزاری مسابقات لیگ 

ملت های والیبال 201۹ خبر داد.
محمدمهــدی شــهریاری در بازدید از 
ورزشــگاه 6 هزار نفری غدیــر ارومیه 
محل برگزاری رقابت های لیگ ملت های 
والیبــال 201۹ و در جمــع خبرنگاران 
گفــت: تمامــی تمهیــدات الزم برای 
برگزاری مطلوب این مسابقات اندیشیده 

شده است.
وی برگزاری مســابقات لیگ ملت های 
والیبال در ارومیه را فرصتی بی نظیر برای 
استان عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت 
این مسابقات به بهترین نحو برای معرفی 
جاذبه ها و پتانســیل های استان استفاده 

کنیم.
هفته ســوم لیگ ملت های والیبال از 24 
تا 26 خرداد ماه امسال به میزبانی ارومیه 
با حضور تیم های ایران، کانادا، لهستان و 
روسیه در سالن 6 هزار نفری غدیر ارومیه 

برگزار خواهد شد.

دو فوتسالیست ناشنوای 
همدانی در اردوی تیم ملی

 احمدوند و گلپایگانی فوتسالیســت 
های ناشنوای همدانی به سومین اردوی 
تیم ملی فوتســال ناشــنوایان در بابلسر 

دعوت شدند.
سومین اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان 
بــرای حضور در نهمین دوره بازی های 
آسیایی ناشنوایان 201۹ هنگ کنگ زیر 
نظر علی رعدی ، ســرمربی در اردوگاه 

شهید عظیمی بابلسر آغاز شد.
در ایــن اردو دو بــازی تدارکاتی با تیم 
برتری  لیــگ  وتیم  مازنــدران  منتخب 
مقاومــت البرز در محــل کمپ بر گزار 

می شود.
فوتسالیست های ناشنوای کشورمان برای 
حضور در نهمین دوره بازی های آسیایی 
201۹ در هنگ کنگ و مسابقات قهرمانی 
جهان فوتسال در سوئیس آماده می شوند.

در ایــن اردو علــی اکبــر احمدوند و 
محمدرضا گلپایگانی دو فوتسالیســت 
ناشنوای نهاوندی استان حضور دارند که 
هــر دو از بهترین نفرات حاضر در اردو 

هستند.

نابغه تنیس روی میز 
همدان آسیایی شد

 شــیما صفایی نابغه تنیس روی میز 
همدان موفق به کسب سهمیه آسیایی شد.

نایــب رئیس هیــأت تنیــس روی میز 
همدان با اعالم این خبــر به ایرناگفت: 
این ورزشــکار همدانی با درخشش در 
مســابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی 
میز بانوان کشورمان موفق به کسب این 

سهمیه مهم شد.
زهــره ابوطالبیان اضافه کــرد: تیم ملی 
کشــورمان چهار نماینده در مســابقات 
تنیس روی میز قهرمانی بانوان آسیا دارد 
که شــیما صفایی توانســت به این مهم 
برســد. ابوطالبیان بیان کرد: این موفقیت 
حاصل تالش شبانه روزی این ورزشکار 
نخبه همدان است و اکنون با وجود اینکه 
در رده سنی بزرگســاالن قرار ندارد اما 
تجربه حضور آســیایی در این رده سنی 
را خواهد داشت. مسابقات قهرمانی آسیا 
نخستین و مهمترین رویداد رسمی پیش 

روی تیم ملی تنیس روی میز است.

  کشتی استان همدان ســابقه طوالنی در 
کشــور دارد و در گذشته ای نه چندان دور از 
تیم های قدرتمند کشتی کشور بود و همواره 
کشــتی گیرانی از اســتان در خدمت تیم ملی 
بودنــد به طوری که در برخــی اوقات حتی 
باالتــر از مازندران مهد کشــتی کشــورقرار 
می گرفت و اکثریت ملی پوشــان تیم ملی از 

استان همدان بودند.
کشتی گیران شاخصی چون برادران جوکار، 
صادق گــودرزی، ســعید ابراهیمی، حمید 
یونســی نیا، سعید رضایی،  سیفی، مصطفی 
مهــران میرزایــی و... همواره بــا تیم ملی 
می درخشــیدند و حضــور در رقابت های 
جهان و المپیک در کارنامه این کشتی گیران 

وجود داشت.
پس از وقفه ای کوتاه که کشتی استان در سطح 
کشور کاماًل محو شد و دیگر نامی از همدان 
وجود نداشــت این روزها شنیده می شود که 
کشتی اســتان دوباره قد علم کرده و با تالش 
مسئوالن و مربیان دلسوز قدم در راه قهرمانی 

و کسب افتخارات گذشته می گذارد.
کشتی گیران و قهرمانان دیروز حاال در قامت 
مربی در تالش هســتند تا روحی تازه را در 
کالبد بی جان کشتی بدمند و امید است تا بار 

دیگر کشتی استان جایگاه گذشته خود را باز 
ستاند.

ســعید ابراهیمی، صادق گودرزی و برادران 
جــوکار با کوله بــازی از تجربه ،دانش خود 
را در اختیار جوانان و نوجوانان می گذارند تا 

قهرمانانی تازه به کشتی کشور معرفی کنند.
از هیــأت کشــتی اســتان بــوی وحدت و 
یکپارچگی به مشام می رسد و امید می رود در 
ســایه یکدلی و مودت کشتی استان روزهای 

پرفروغی را آغاز کند.
ســکان اداره کشتی اســتان در دستان حمید 
رضایــاری اســت و او بــا کوله بــاری از 
تجربــه ومدیریت حاالبا گــرد آوردن گوش 
شکســته های اســتان زیر یک سقف تالش 
می کند تا با وحدت و رفاقت هدایت کشــتی 
اســتان را در دست داشته باشــد و آن را به 

ساحل موفقیت و افتخار پیش ببرد.
کشتی گیران استان با شور و شعف خاصی از 
تجربیات بزرگان کشــتی استان سود می برند 
و امید می رود تا در آینــده ای نزدیک دوباره 

کشتی استان به جایگاه خود برگردد.
متولیان ورزش استان بایستی نسبت به کشتی 
نگاه ویژه ای داشــته باشند و این ورزش اول 
اســتان را حمایت کنند.شرکت در مسابقات 

مختلف و حضور در لیگ کشــور مســتلزم 
حمایت مدیران ارشد استان است تا بار دیگر 

کشتی استان در سطح کشور بدرخشد.
توجه ویژه به کشتی پایه و هدایت نوجوانان 
و جوانان با علوم روز می تواند آینده کشــتی 
را بیمه نماید و امید اســت مربیان با انگیزه و 
با تجربه اســتان تجربیات خود را در اختیار 

جوانان قرار بدهند.
چند وقتی اســت کــه دیگــر در ترکیب 
تیم های ملی نامی از اســتان وجود ندارد 
کــه امیدواریم با تالش دســت اندرکاران 
کشــتی استان بار دیگر دو بنده تیم ملی به 
مسابقات  در  و  برســد  استان  کشتی گیران 
راه  دهنــده  ادامــه  جهانــی  و  المپیــک 
قهرمانانــی چون ســعید ابراهیمی، صادق 

باشیم. برادران جوکار  گودرزی و 
امروزه در اکثر شهرهای استان کشتی زیرنظر 
مربیان بــا تجربه وبا دانش اداره می شــود و 
کشتی گیران اســتان در اقصی نقاط استان در 
تالش هستند تا بار فنی خود را ارتقا بخشند 
ایــن مربیان بدون چشمداشــت نســبت به 
آموزش جوانان و نوجوانان می پردازند و امید 
است که متولیان ورزش توجه خاصی به این 

سازندگان آینده کشتی داشته باشند.

کشتی استان 
درحال پوست اندازی 

رئیس فدراسیون فوتبال با توجه به انتقاد کمیته 
ملی المپیک و وزارت ورزش نسبت به نحوه 
انتخاب سرمربی تیم امید از اعالم رسمی این 

خبر فعال منصرف شده است.
به گزارش فارس، درحالی که روز گذشته به 
صورت غیر رسمی اعالم شد فرهاد مجیدی 
به عنوان ســرمربی تیم امید انتخاب شــده و 
حتی باشــگاه اســتقالل برای فرهاد مجیدی 

آرزوی موفقیت کــرد و خود مجیدی هم در 
صفحه شــخصی خود به این موضوع اشاره 
کرد اما ســایت رسمی فدراســیون فوتبال از 

انتشار این خبر خودداری کرد.
دلیل عدم انتشار این خبر به صورت رسمی از 
سوی فدراسیون به انتقاد وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک به نحوه انتخاب فرهاد مجیدی و در 

جریان نبودن این دو ارگان باز می گردد.

با توجه به اینکه یک ســر تیم امید به کمیته 
ملی المپیــک و وزارت ورزش باز می گردد 
از سوی مســئوالن این دو ارگان این توقع را 
داشــتند که آنها را در جریان فرایند انتخاب 

مربی قرار دهند. 
با توجه به این شــرایط مهــدی تاج از اعالم 
رســمی فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی تیم 
امید خودداری کرده تا در جلســات جداگانه 
بــا وزارت ورزش و کمیتــه المپیک از نحوه 

انتخاب مجیدی آنها را آگاه سازد. 
حتی قرار بود اردوی تیم امید از شــنبه هفته 
آینده آغاز شــود اما رئیس فدراســیون اعالم 
کرده فعال این اردو هم برگزار نشود تا تصمیم 

نهایی در مورد کادرفنی تیم امید گرفته شود.
همچنین مسئله دیگری که در مورد کادرفنی 
تیم امید مطرح اســت بحث دستیاران فرهاد 
مجیدی است. پیش از این رضا شاهرودی و 
سهراب بختیاری زاده در کنار کرانچار حضور 
داشتند و باید دید حمید استیلی در جلسه ای 
کــه با این دو دارد آیا آنهــا برای همکاری با 

مجیدی اعالم آمادگی می کنند یا خیر.

حکم مربیگری 
مجیدی 
درتیم امید 
معلق شد!

 ضرورت بهره برداری هرچه زودتر خوابگاه 
و پــروژه های نیمه کاره ورزشــی نهاوند در 
دســتور کار اداره ورزش وجوانان نهاوند قرار 
گرفت. رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند در 
بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان نهاوند 
بر ضرورت بهره برداری هرچه زودتر خوابگاه 

ورزشی این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان استان مهرداد ســعدی نژاد در حاشیه 
بازدید از پروژه های نیمه کاره ورزشی نهاوند، 

اظهار کرد: با توجــه به پیگیری های مدیرکل 
ورزش و جوانان استان و تاکید ایشان بر بازدید 
از پروژه های ورزشــی ایــن مهم به صورت 
هفتگی در دستور کار است.وی گفت: در حال 
حاضر پروژه ســاخت خانه باستانی نهاوند در 
محل مجموعه ورزشــی علیمرادیان حســب 
اعالم پیمانــکار دارای 70 درصد پیشــرفت 
فیزیکی اســت. پروژه های اســتخر بانوان و 
خوابگاه ورزشی نهاوند نیز بنا به اعالم پیمانکار 
هرکدام دارای پیشــرفت فیزیکی 50 درصدی 

هستند.ســعدی نژاد اظهار کــرد: امیدواریم با 
پیگیری ها و دیدار مشترک نماینده مردم نهاوند 
در مجلس و مدیرکل ورزش و جوانان استان 
همدان با وزیــر ورزش این پروژه ها در هفته 
دولت به بهره برداری برسند.وی افزود: امروز 
یکی از ضروریات مهم ورزش نهاوند با توجه 
به استعداد ورزشکاران ایجاد و احداث خوابگاه 
ورزشی برای برگزاری مسابقات کشوری است 
که امیدواریم این مهم هرچه سریع تر به تحقق 

برسد.

سعدی نژاد خواهان تسریع در پروژه های نیمه تمام شد
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کانادایی ها تا سال 2021 با پالستیک 
خداحافظی می کنند

 دولت کانادا اعالم کرده که از ابتدای سال 2021 استفاده از برخی انواع 
مواد پالستیکی یک بار مصرف در این کشور ممنوع می شود. به گزارش 
مهر ، دولت کانادا با هدف کاهش آلودگی محیط زیست قصد دارد میزان 
مصرف پالستیک و به تبع آن میزان تولید زباله های پالستیکی را در این 
کشور کاهش دهد. از همین رو از ممنوعیت تولید و استفاده از برخی انواع 
پالستیک های یک بار مصرف تا دو سال دیگر خبر داده است.پیش از این 
اتحادیه اروپا، پرو، اســترالیا و ایالت های کالیفرنیا و هاوایی آمریکا طرح 
های مشابهی را برای مقابله با آالینده های پالستیکی به اجرا گذارده بودند 
که از جمله آنها می توانند به ممنوعیت استفاده از کیسه های پالستیکی، 

لیوان های پالستیکی یک بار مصرف و غیره اشاره کرد.

هواوی بزرگترین تولید کننده موبایل جهان 
نمی شود

 استراتژیست ارشد هواوی در یک سخنرانی اعالم کرد این شرکت 
در سال جاری به بزرگترین تولید کننده موبایل جهان تبدیل نمی شود 
و برای دســتیابی به این جایگاه باید کمی بیشتر منتظر بماند.به گزارش 
رویترز، شرکت چینی هواوی اعالم کرده در صورت پیش نیامدن شرایط 
غیر منتظره، تا پایان امسال به بزرگترین تولید کننده موبایل جهان تبدیل 
می شد. شائو یانگ، استراتژیست ارشد هواوی در مصاحبه ای گفت این 
شرکت اکنون باید کمی بیشتر منتظر بماند تا به این جایگاه دست یابد.

او در این باره افزود: طبق برنامه ریزی ها ما در چهارمین سه ماهه 201۹ 
میالدی به بزرگترین شرکت تولید کننده موبایل تبدیل می شدیم اما اکنون 

احساس می کنیم این فرایند کمی طوالنی تر خواهد بود.

شناسایی سریع بیماری گیاهان با چسب 
زخم سوزنی

 کشــف سریع بیماری ها و آفات گیاهان مختلف برای کشاورزان 
و نیز فعاالن حوزه محیط زیســت اهمیت زیادی دارد و یک فناوری 

جدید یافتن سریع پاسخ این سوال را تسهیل می کند.
به گــزارش نیواطلس، محققان از تولید برچســب های ســوزنی 
خاصــی خبر داده اند که با چســباندن آنها بــر روی برگ گیاهان 
مختلف مــی توان در عرض چند دقیقــه از بیماری های احتمالی 

این گیاهان مطلع شد.
تا پیش از این شناســایی بیماری های گیاهان مســتلزم نمونه برداری 
از آنها و ارســال این نمونه ها به آزمایشگاه برای تجزیه و تحلیل دی 

ان ای گیاهان بود. 

پردازنده 1۶ هسته ای و ۷ نانومتری 
چشم ها را خیره کرد

 شــرکت ای ام دی یک پردازنده جدیــد و قدرتمند برای اجرای 
بازی های پیشــرفته رایانــه ای تولید کرده که مبتنی بــر معماری 7 

نانومتری بوده و 16 هسته ای است.
3۹50X نام دارد و قیمت   ۹ R y z e n به گزارش ایسنا ، این پردازنده 
آن 750 دالر است. شرکت ای ام دی تا بدان حد از کارآیی و توانمندی 
ایــن پردازنده خود اطمینان دارد که مدعی شــده کاربران دیگر برای 
خرید تولیدات اینتل هیچ دلیلی نخواهند داشــت. زیرا این پردازنده 
جدید ای ام دی و دیگر تولیدات تازه این شــرکت همه نیازهای افراد 
را برآورده می کند.سرعت پایه این پردازنده 3/5گیگاهرتز است که به 

حداکثر 4/7 گیگاهرتز هم قابل افزایش است.

فراخوان نخستین دوره جذب استارت آپ 
در موسسه تبیان اعالم شد

 موسسه تبیان با حضور در هشتمین دوره نمایشگاه فناوری و نوآوری 
I ( ، فراخوان نخســتین دوره جذب استارت آپ در  N O T E X 201۹(
این موسسه را اعالم کرد.به گزارش ایسنا ، مؤسسه تبیان با هدف ایجاد 
هم افزایی و خلق فرصت های مشــترک، تبادل دانش فنی و تکنولوژی 
همچنین مشارکت روی طرح های فناورانه و استارت آپ های تسهیل گر 
زندگی، از تاریخ 1۹ تا 22 خردادماه در هشتمین دوره نمایشگاه فناوری 
I 201۹ میزبان استارت آپ ها و شرکت های فناور  N O T E X و نوآوری 
خواهد بود.صاحبان ایده و کســب و کارهــای نوپا می توانند از طریق 
w w w .n o a v a r .t e b y a n سایت مرکز شــتابدهی تبیان به آدرس .

n در فراخوان نخستین دوره جذب استارت آپ ثبت نام کنند. e t

گمشده
 چنــد مورد یارانــه تولید و توزیع کاالهای اساســی از قبیل لبنیات 
مدتیســت مفقود شده از یابندگان تقاضا می شود آن را به آدرس خیابان 

پاستور پست کرده ملتی را از نگرانی برهانند.
 استخدام

به چند خبرنگار بیکار شــده در اثر عدم پرداخــت مطالبات ادارات، با 
شــرایط مناسب جهت انتقام از دو عدد بچه سرتخ که کل روز سؤاالت 

بی انتها می پرسند، نیازمندیم.
 فردا دیر است

تبدیل سریع صورت شما به متوازی االضالع تضمینی توسط دکتر یوزف 
منگله و اکستنشن مش فتاح

 مزایده و حراج
30 سال ســابقه کار در آموزش وپرورش؛ معاوضه با آبدارچی وزارت 

نفت
 هپی برث دی

فرشیای عزیزم، مای هانی کنون که ایزد دخت آبپاش، بارانی از رحمت 
را بر هیکلت باریدن گرفته امیدوارم در اداره ســایت شرط بندی خود به 
ســر حد تعالی دست یافته دهان همه یاوه گویان را در مورد »آقازادگی« 

خود ببندی. امضا: ددی، پیوست ناقابل یک فروند هواپیمای شخصی
 پیام ایمنی

همشهریان گرامی با توجه به افزایش نرخ حمل ونقل، لطفاً خود شخصًا 
برای دریافت نامه ها و بســته های خود به اداره پســت مراجعه نموده، 
اندک کارمندان ما و سرپرســت یک خانــواده را در معرض تصادفات 

درون شهری قرار ندهید.
 متقاضی کار

یک عدد نماینده کارنکرده، کیلومتر شــمار در حد صفر، متخصص در 
پیچاندن تماس ها و مراجعات، جهت کار در سمت سخنگوی ادارات

 تبریک
مدیر محترم اداره کل خودمان بازگشــت پیروزمندانه شــما از تایلند و 
جزایر هونولولو را تبریک عــرض نموده امیدواریم کوله بار تجارب آن 

مدیر خدوم در سواحل آلوسجرد و آبشینه مفید به فایده واقع شود.
 تسلیت

بــا کمــال تأســف درگذشــت پدرجــد گــرام بــزرگ خاندان 
»دودوزه بــاز« را به اطالع عمــوم طلبــکاران، مصیبت دیدگان، به 
خاک سیاه نشســتگان رسانده تقاضا داریم اسناد و مدرک طلبکاری 
و چک و سفته خود را در یک عدد کوزه اعالی اللجین قرار داده 

آب آن را طی ایام گرم ســال مصرف نمایند.
 من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

برادر گرامی جناب »اختالسیان« حمیت آن جناب در دفاع از خلق ا... در 
جریــان دادگاه بغض ما را نیز ترکاند، امید واثق داریم همان حرز عربی 
دســتتان حافظ شما باشد و هر چه ســریع تر همگان به خدمات شایان 
توجه شما آگاه شده مقدمات رهایی آن عزیز از بند و استمرار خدمات 
فراهــم آید. با تشــکر جمعی از هتلداران دوبی و صنف فروشــندگان 

المبورگینی و پورشه
ا    

 ■
) م  ) ا

ا   ) ل )  (   ا     ا    )   

ا           ا       )   ( 
3  ال  ال 

 ■
ا                                                     
ا                                                          م 

باباطاهر

اســتان  کتابخانه های عمومی   مدیرکل 
همدان با بیــان اینکه 4/72 درصد جمعیت 
استان همدان در کتابخانه های عمومی عضو 
هستند، گفت: این عدد تا پایان برنامه ششم 
توســعه باید به 5/70 درصد برسد. عاطفه 
زارعی در نخســتین انجمــن کتابخانه های 
عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید استان 
همــدان با بیان اینکــه در حال حاضر 113 
کتابخانه عمومی با زیر بنای 44 هزار و 475 
متر مربع در استان همدان وجود دارد، گفت: 
ســرانه زیربنا به ازای 100 نفر جمعیت در 

استان همدان 2/56 متر مربع است.
عاطفه زارعی عنوان کرد: در حال حاضر یک 
میلیون و 2۹8 هزار و 54۹ نسخه کتاب در 
کتابخانه های عمومی استان همدان در اختیار 

مردم قرار دارد.
وی با بیان اینکــه 4/72 درصد از جمعیت 
استان همدان در کتابخانه های عمومی عضو 
هستند، ادامه داد: باید تا انتهای برنامه ششم 
توسعه این میزان به 5/70 درصد ارتقا یابد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان 
در تشریح برنامه های این اداره کل در سال 
۹8 تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های 
صــورت گرفته رشــد 5 درصــدی برای 
زیربنای کتابخانه های عمومی استان همدان 
پیش بینی شــده است.وی ادامه داد: افتتاح 
کتابخانه شــهید مظاهری شــهر مریانج، 
تعمیر و بازگشایی کتابخانه آیت ا... بهاری، 
ســاخت کتابخانه روســتای نگار خاتون 
شهرستان فامنین در صورت تأمین اعتبار، 
انــدازی کتابخانه روســتای توچغاز  راه 
توســط خیرین در شهرســتان مالیر، راه 
اندازی کتابخانه مشارکتی در زندان مالیر 
و افتتــاح بخش کتابخانه کتابخانه عمومی 
شــهر زنگنه مالیر در ســال جــاری از 
برنامه های پیش روی این اداره کل است.

زارعی خاطرنشــان کرد: همچنین توسعه 
کتابخانه شهید رجایی شهرستان اسدآباد، 
تکمیل و افتتاح کتابخانه شــهدای گمنام 
شهرســتان رزن و راه انــدازی کتابخانه 

کبودرآهنگ  شهرســتان  اورقین  روستای 
بخشــی از پروژه هایی اســت که در سال 

جاری به بهره برداری می رسد.
روستای  کتابخانه  تکلیف  تعیین   

»نیر«
وی تأکید کــرد: تعیین تکلیــف کتابخانه 
روســتای »نیر« و توســعه کتابخانه عالمه 
دهخدا در شهرســتان تازه تأسیس درگزین 

نیز در صورت تأمین اعتبار مدنظر است.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان 
در ادامه درباره رشــد اعضــای کتابخانه ها 
در سال گذشــته اظهار کرد: اعضای فعال 
کتابخانه های عمومی استان همدان در انتهای 
ســال ۹7 نسبت به انتهای سال ۹6 به میزان 

6/۹ درصد رشد داشته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تعداد 4 هزار و 
470 برنامه فرهنگی در طول سال پیش بینی 
شده که از جمله آن نشست های کتابخوانی، 
مســابقات فرهنگی، جلســات نقد کتاب، 
نمایشــنامه خوانی و جشــنواره هایی چون 

نهمین دوره کتابخوانی رضوی است.
زارعی با تأکید بر اینکه نهمین دوره جشنواره 
کتابخوانی رضوی در حال برگزاری است، 
گفت: در سال گذشته اداره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان موفق شــد رتبه نخســت 
کشوری در شاخص رشد نسبت به سال قبل 
را با مشارکت 45 هزار و 6۹8 نفری مردم به 

خود اختصاص دهد.
وی در ادامه به افتتاح نخســتین پیشخوان 
کتاب در روســتای دینارآباد بخش اللجین 
شهرســتان بهار نیز اشــاره کــرد و افزود: 
برای روستاهای  پیشــخوان کتاب طرحی 
پرجمعیت است که کتابخانه عمومی ندارند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان 
با بیــان اینکه در این طرح یــک کتابخانه 
عمومی به عنوان پشتیبان تعریف می شود و 
منابع اطالعاتی را در اختیار پیشــخوان قرار 
می دهد، افزود: پس از مدتی منابع تعویض 
می شود تا قابلیت دسترسی به تعداد بیشتری 

کتاب فراهم شود.

  7 آبــان ماه 13۹7 بود که در روزنامه همدان پیام 
نوشــتیم " این روایتي است که براي شنیدن آن تنها 
18 روز دیگــر زمان باقي اســت . 18 روز دیگر به 
قولي آردها ریخته و الکها آویخته شده اند یعني هرکه 
توانست از این معرکه ســهم خود را برد و هر آنکه 
بدون برنامه پــاي کار آمد از غافله جا ماند" یکی از 
برنامه های ماندگار پس از برگزاری اجالس سازمان 
جهانی گردشــگری در همدان ایجاد دفتر منطقه ای 
این سازمان در همدان بود که تا امروز پس از گذشت 

ماه ها این مهم محقق نشد. 
 اما حاال پس از گذشــت7  مــاه از میزبانی همدان 
از میهمانان اجالس و حضور زوراب پولولیکاسویل 
Z« دبیرکل سازمان  u r a b  P O L O L I KA S V I L «
جهانی در همدان ،  شنیده ها حاکی از آن است که در 
غفلت  همدان  برای پیگیری کسب امتیاز ایجاد دفتر 
منطقه ای، متولیان امور در اصفهان  پا پیش گذاشته اند 
تا پیشنهاد کسب امتیاز ایجاد دفتر منطقه ای را  برای  
خود مطرح کنند . پیگیری ها خبر از آن دارد که گویا 
هنوز به صورت رسمی درخواستی از سازمان میراث 
فرهنگی در ایران  به ســازمان جهانی گردشگری در 
مادرید ارســال نشده است و خوب طبیعی است اگر 

این درخواست در حاله ای از ابهام باقی بماند .
سال 2018 معرف شــرایط موجود و وضعیت کلي 
همدان شد  و رنگ شاخص تصویر امسال در حوزه 
گردشــگري همدان و 20 ســال اخیر را مي توان در 
رویدادهاي امسال جستجو کرد .  در سال2018 براي 
گردشــگري همدان اتفاقاتي رخ داد که در 10 سال 
آینــده هم نمي تواندچنین شــرایطي را براي همدان 
ایجاد کند و به واقع   سال 2018 براي همدان تکرار 
نشدني خواهد بود .  طي 10 سال قبل همدان چنین 
اتفاقاتــي را به خود ندیده بــود، همدان پیش از این 
هم میزبان ســفرا بود اما نه به این شــکل منسجم و 
با برنامه ریزي. امسال رسانه ها، تاسیسات گردشگري 
و همه مدیران به این مســئله حساس بودند و همین 
باعث ماندگاري سال 2018 شد. فرصت میزباني این 
رویداد بــا ارتباطاتي که در عرصه ملي و بین المللي 
براي متولیان گردشگري استان رخ داد زمینه هایي را  
مهیا کرد  تا  همــدان بتواند خود را به عنوان منطقه 
گردشگري نه تنها به ایران بلکه به جهان معرفي کنند 

اما گویا با سکوت متولیان در این نقطه ماند.
28 خــرداد مــاه قرار اســت یازدهمین نمایشــگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 

به عنوان بزرگترین رویداد گردشــگری استان برای 
نخستین بار به صورت بین المللی اجرا شود.

ایــن رویداد بهانه ای شــده اســت تا به واســطه 
آن برنامه ریــزی منســجم اصفهانی هــا در حوزه 
گردشــگری بیشــتر خودی نمایان کند هنوز چند 
ماهــی از برگــزاری رویــداد بین المللی اجالس 
جهانی گردشگری در همدان نگذشته است. در آن 
روزها که با تمام هجمه های موجود رسانه ها تالش 
می کردنــد حال و هوای تصمیمات برنامه ریزان در 
حوزه گردشگری اســتان را با تکاپو منعکس کنند 
تیتــری در یکــی از روزنامه های اصفهان منتشــر 
شــد مبنی بر اینکه اصفهــان خاموش و همدان در 
خروش، این عنوان حاال در اذهــان تصمیم گیران 
اســتان همدان گویا به گونه ای نهادینه شده است 
کــه در رقابت بین دو اســتان همدانی ها چیزی از 
موفقیت های حوزه گردشــگری به نســبت استان 
مســافر خیز اصفهــان ندارد. اما به واقــع اینگونه 
نیست شــواهد موجود بیانگر آن است که بسیاری 
از تصمیم گیری ها و برنامه های به ثمر رســیده در 
همــدان همزمان بــا اجالس جهانی گردشــگری 
آبان ماه عقیم مانده اســت. آن زمان پیشــنهاداتی 
مبنی بر اینکه همدان شــهر گردشگر شود، رویداد 
برگزار  گردشــگری روســتایی 2020 در همدان 
شــود، دفتر منطقه ای ســازمان جهانی گردشگری 
در همدان ایجاد شــود و دبیرخانه رویداد همدان 
2018 بــه صورت ثابت و فعــال در همدان ایجاد 

شود، مطرح شد.
این موارد در جلســات رســمی با حضــور رئیس 
سازمان جهانی گردشگری و معاون رئیس جمهور و 
مقام ارشــد استان مطرح و مورد بررسی و تأیید قرار 
گرفت. اما پس از اتمام اجالس گویا آب ها از آسیاب 
افتاد و متولیان برگزاری و تصمیم گیران این حوزه راه 
خود را کشــیدند و رفتند و آنچه برای دیگران باقی 
ماند خالقیت پیشــنهادات ارائه شده بود. هر یک از 
استان ها از راه رسیدند و یکی از پیشنهادات را به نفع 
خود و برای خود در عرصه بین المللی و ملی مطرح 
کردند و ســر همدان بی کاله ماند که برای این موارد 
اکنون شــواهدی موجود است. نکته اول اینکه گویا 
استان کرمانشــاه متقاضی برگزاری رویداد روستایی 
گردشــگری 2020 خواهد بود رویدادی که ســنگ 
بنا و پیشــنهاد آن در نشست همدان 2018 با رئیس 
ســازمان جهانی گردشگری گذاشــته شد حاال با پا 

پیش گذاشتن استان کرمانشاه برای میزبانی از رویداد 
گردشــگری 2020 متولیان و برنامه ریــزان همدان 
چاره ای ندارند جز آنکه خود را در ردیف استان های 
غرب کشور برای سهیم شدن در برگزاری این رویداد 
جا دهند. از سوی دیگر هم از اصفهان خبر می رسد 
که به بهانه برگزاری مهمترین رویداد نمایشــگاهی 
گردشــگری در اواخر خردادماه آنها تصمیم گرفتند 
تا نمایندگانی از ســازمان جهانی گردشــگری را به 
استانشــان دعوت کنند تا شاید بتوانند پیشنهاد ایجاد 
U را در این استان  N W T O دفتر نمایندگی سازمان 

مطرح، پیگیری و اجرا کنند.
در زمینه شــهر گردشگر نیز فعاًل همه پیشنهادات در 
قالب همان ایده های مطرح باقی مانده است و خبری 

از پیگیری و اختصاص ایــن عنوان به همدان نه در 
عرصه ملی و نه در عرصه بین المللی نیست.

سال 2018 برای گردشگری همدان سکوی پرتابی بود 
که با اوج نگرفتن در آن بیم آن می رود که شــاهد یک 
سقوط آزاد سوال برانگیز باشیم. آن روز که قرعه به نام 
همدان افتاد و هم نمایندگان کشورهای آسیایی به بهانه 
کنفرانس بین المللی همدان و نمایندگان کشــورهای 
اروپایــی به بهانه اجالس جهانی گردشــگری راهی 
همدان شــدند و نام این اســتان در عرصه بین المللی 
بین شهرهای گردشگرپذیر مطرح و مورد توجه قرار 
گرفت هرگز تصور نمی کردیم کمتر از یک سال پس از 
این میزبانی ها شاهد سنگینی سکوتی بر حوزه پیگیری 

مصوبات رویداد 2018 باشیم. 

این روزها که فعاالن و تصمیم گیران ارشد گردشگری 
استان اصفهان که هیچ کم و کاستی در جذب گردشگر 
ندارند در تکاپوی برگزاری نمایشــگاه گردشگری 
هستند هرگز در مخیل برنامه ریزان گردشگری همدان 
نمی گنجد که یک نمایشگاه در این قد و اندازه تا چه 
حد می تواند عرصه فعالیت گردشگری همدان را پر 

جنب و جوش و با خروجی حائز اهمیت رقم زند.
امــروز که اصفهانی ها در تکاپــوی برگزاری رویداد 
بین المللی نمایشــگاهی در حوزه گردشگری هستند 
در همدان اثری از پیگیری مصوبات بین المللی همدان 
2018 نیســت و هیچ بعید نیســت دفتر نمایندگی 
U سر از این استان درآورد و آنگاه شاهد  N W T O
آن باشیم همدان خاموش و اصفهان در خروش است. 

  اصفهان پیگیر دفتر منطقه ای سازمان جهانی گردشگری 

همدان 2018 از خاطر گردشگری نرود 

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان:

4/۷۲درصد جمعیت استان همدان در کتابخانه های عمومی عضو هستند


