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توسعه استان
 در گرو رفع موانع 

سرمايه گذارى 
 تاكيــد اســتاندار همدان بــر حمايت 
جــدى  و همــه جانبــه از توليــد كننده  
گرچه اميدواركننده و مايه دلگرمى فعاالن 
اقتصادى اســت، اما در كنار توليد كننده و 
مصرف كننده ماندن ساز و كارهاى خاص 
خود را مى طلبد كه ابعــاد آن براى افكار 
عمومى هنوز مشخص نيست.زمينه سازى 
براى رونق توليد و بهبود كســب و كار از 
اصلى ترين لوازم رشــد اقتصادى است كه 
اتفاقــا اين مهم جزو حلقه هاى مفقوده در 

استان به شمار مى رود.

مادستان

8

«همدان 2018» مطالبه گرى 
مى خواهد

 در واپســين روزهــاى ســال 2018 
خبرنگاران گردشگرى دور هم جمع شدند 
و بــا بيان ديدگاه هاى خود بر اين مســئله 
تأكيد كردند كه «همدان 2018» مطالبه گرى 
مى خواهد. ميزگرد رسانه اى «همدان 2018» 
به همت دفتر روزنامه همشهرى برگزار شد 
و آخرين روزهاى سال 2018 فرصتى براى 
بيان بازخورد رويدادهاى 2018 شد.در اين 
ميزگرد فعاالن گردشــگرى و خبرنگاران 
مطبوعات  و  خبرگزارى هــا  گردشــگرى 

حضور داشتند. 

اعالم كانون هاى ريزگرد همدان 

نماينده مالير:

دولت و مجلس به دنبال 
اجراى نظام رتبه بندى 

معلمان است
 دولــت و مجلــس بــا جديــت بــه دنبــال اجــراى طــرح نظــام رتبــه بنــدى 
ــه شــاهد  ــن زمين ــى را در اي ــق تحــول خوب ــن طري ــا از اي معلمــان اســت ت

باشــيم.
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى در بازديــد از هنرســتان 
فنــى و حرفــه اى شــهيد باقــرى ماليــر اظهــار داشــت: عــزم مجلــس جــدى 

اســت تــا در ســال 98 بتوانيــم ايــن نظــام را اجرايــى كنيــم.
بــه گــزارش ايرنــا محمــد كاظمــى بــا بيــان اينكــه نظــام رتبــه بنــدى معلمــان 
ــا  ــرد: ب ــدوارى ك ــراز امي ــده اســت اب ــده ش ــز دي ــه 98 ني ــه بودج در اليح
ــان  ــراى معلم ــى ب ــم گام مثبت ــى بتواني ــرايط كنون ــام در ش ــن نظ ــراى اي اج

ــم. برداري
ــاره  ــا اش ــم ب ــس ده ــى مجل ــى و قضاي ــيون حقوق ــس كميس ــب ريي نائ
ــزى  ــه ري ــام بودج ــان در نظ ــكالت معلم ــايل و مش ــى مس ــه بررس ب
ــود  ــا وج ــت: ب ــس گف ــات مجل ــوزش و تحقيق ــيون آم ــط كميس توس
ــده شــده  ــن حــوزه دي ــى در اي شــرايط ســخت اقتصــادى تحــول خوب

اســت.
كاظمــى ادامــه داد: بــا وجــود زحمــات فــراوان فرهنگيــان و دريافتــى كــم، 
بــر خــالف ســاير كشــورها هنــوز در نظــام بودجــه ريــزى كشــور، آمــوزش 
ــزرگ  ــواده ب ــه خان ــن در حاليســت ك ــت نيســت و اي ــرورش در اولوي و پ
آمــوزش و پــرورش بخــش قابــل توجهــى از جامعــه را تشــكيل مــى دهنــد 

كــه بايــد آينــده كشــور را رقــم بزننــد.
ــا را  ــا اشــاره و آنه ــت هنرســتان ه ــوع فعالي ــگاه و ن ــه جاي ــن ب وى همچني
يكــى از كارآمدتريــن مراكــز آموزشــى دانســت و خواســتار اجرايــى شــدن 

ــران بخشــى از هزينــه هــا شــد. ــراى جب تبصــره 75 ب
ــدن  ــا ش ــزود: مهي ــالمى اف ــوراى اس ــس ش ــر در مجل ــردم مالي ــده م نماين
زمينــه هــا بــراى اجــراى ايــن تبصــره بــا توجــه بــه تجهيــزات و امكانــات 
ايــن مراكــز، مــى توانــد منشــا و منبــع درآمــد و تاميــن نيازهــا بــراى خــود 

هنرســتان باشــد.
ــترى  ــر آن را بس ــت مالي ــل و منب ــدن مب ــى ش ــه مل ــاره ب ــا اش ــى ب كاظم
ــن  ــى اي ــوزش علم ــار داشــت: آم ــوزش دانســت و اظه ــراى آم مناســب ب

ــد. ــر باش ــا اث ــد منش ــى توان ــا م ــتان ه ــت در هنرس صنع
ــت در  ــل و منب ــى مب ــوزش علم ــزات و آم ــن تجهي ــراى تامي ــت: ب وى گف
ــق  ــاى الزم را از طري ــرى ه ــاز باشــد پيگي ــه ني ــى ك ــا جاي ــا ت ــتان ه هنرس

ــم. ــى دهي ــام م ــرورش انج ــوزش و پ وزارت آم
ــال  ــون ري ــارد و 500 ميلي ــته 2 ميلي ــال گذش ــد: س ــادآور ش ــى ي كاظم
ــر  ــرورش مالي ــوزش و پ ــراى آم ــم ب ــن رق ــز همي ــال ني ــار و امس اعتب
اعتبــار اخــذ كرديــم كــه مــى تــوان از ايــن منابــع بــراى تاميــن 

ــرد. ــتفاده ك ــزات اس تجهي
نظــام رتبــه بنــدى معلمــان يكــى از نظــام هــاى فرعــى 14 گانــه ســند تحــول 
ــراى ارتقــاى  ــه منظــور ايجــاد ســاز و كارهــاى الزم ب بنياديــن اســت كــه ب
شايســتگى هــاى حرفــه اى، منزلــت و مرجعيــت علمــى و اجتماعــى معلمــان 
ــاى آموزشــى و پرورشــى  ــاى فعاليت ه ــتاى ارتق ــزه در راس ــش انگي و افزاي

آنــان تهيــه شــده اســت.
ــه بنــدى معلمــان از  ــر ايــن اســاس مرحلــه نخســت اجــراى طــرح رتب ب
اوايــل ســال 94 بــا اعتبــارى حــدود 13 هــزار ميليــارد ريــال آغــاز شــد.

بايد به حال 
اين دشت گريست

 بايد به حال برداشــت بى رويه ســفره هاى زيرزمينى و انشــعابات 
غيرمجاز در دشت اسدآباد گريست چرا كه هنوز برخى  اهميت موضوع 

را نمى دانند و غافلند. 
بخشــدار مركزى اســدآباد گفــت: در رابطه با برداشــت بى رويه از 
سفره هاى زيرزمينى و نيز وجود انشعابات غيرمجاز از امور آب و اداره 

آب و فاضالب روستايى مى خواهيم به شدت برخورد كنند.
سليمان نظرى دوست در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه بايد نگران 
و دغدغه مند خطرات افت آب هاى زيرزمينى دشــت اسدآباد بود، 
خاطرنشــان كرد: تا كنــون بخش مركزى با دهياران و شــوراهاى 
اســالمى روســتاهاى بخش در ســالجارى در اين رابطه دو جلسه 
براى تبيين روستائيان و كشاوزران و بيان خطرات برداشت بى رويه 
آب از ســفره هاى زيرزمينى و نيز  انشعابات غيرمجاز برگزار كرده 
و به زودى يك نشســت تخصصى آب نيز در بخش مركزى برگزار 
خواهد شــد. نظرى دوســت در ادامه با اشاره به ده گردشى مستمر در 
روستاهاى بخش مركزى اســدآباد توسط بخشدارى گفت: در برنامه 
ده گردشــى ضمن ديدار چهره به چهره با مردم هر روســتا، مشكالت 
آنان احصاء و شناســايى و در راســتاى مرتفع شــدن اين مشكالت 

پيگيرى الزم انجام مى گيرد.
وى اضافه كرد: طى ده گردشى هاى مرتب و مستمر مشكالت هر يك 
از 78 روســتاى بخش مركزى اسدآباد در قالب فايل تهيه و به ادارات 

ذيربط براى اعالم و مرتفع شدن امر ارائه شده است.
نظرى دوســت همچنين با اشــاره به برگزارى جلســاتى بــا دهياران 
روســتاهاى بخش مركــزى در راســتاى صرفه جويــى در هزينه ها 
خاطرنشــان كرد: كاهش هزينه هاى دهيارى هــا در اين برنامه تعطيلى 
كارهــا و رياضت اقتصادى نبوده بلكه بــا تببين حفاظت و نگهدارى 
از امــوال بيت المال اين امر نقش موثــرى در كاهش منابع دهيارى ها 

خواهد داشت.
وى در پايان يادآور شــد: آموزش دهياران و آشــنايى آنان به قوانين 
شــوراها و دهياران، برگزارى كارگاه هاى مديريــت بحران و پدافند 
غيرعامل از ديگر برنامه هايى بوده كه براى دهياران اين بخش مركزى 

اجرا كرده ايم.

دستاوردهاى انقالب به صورت شفاف 
تبيين شود

 دستاوردهاى مهم چهل ساله انقالب اسالمى بايد به صورت شفاف 
براى عموم مردم اطالع رسانى و تبيين شود.

معــاون امور عمرانى اســتاندار همدان در نشســت تشــكيل كميته 
مديريت شــهرى و فضا سازى ستاد دهه فجر انقالب اسالمى با بيان 
اينكه 23 كميته براى بزرگداشــت با شكوه چهلمين سالگرد انقالب 
اســالمى در اين اســتان تشكيل شده اســت اظهار داشت: فضاهاى 
شــهرى و نمايشگاه ها توسط شــهردارى ها بايد براى انعكاس اين 

دستاوردها آماده شوند.
محمود رضا عراقى عنوان كرد: شهردارى هاى 31 گانه استان با هماهنگى 
ستاد هاى شهرستان برنامه هاى متنوعى را در اين ايام انجام خواهند داد.

وى  ادامه داد: طرح هاى عمرانى بســيارى براى بهره بردارى و كلنگ 
زنى در دســت اقدام است كه در ايام دهه فجر عمليات ساخت يا بهره 

بردارى از آنها صورت مى گيرد.
هرساله از 12 تا 22 بهمن به مناسبت پيروزى انقالب اسالمى با برپايى 

جشن، دستاوردهاى انقالب توسط مسئوالن تشريح مى شود.

«طرح نماد»

 در 115 آموزشگاه 
همدان اجرا 
مى شود
 معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش 
و پرورش اســتان همدان با بيان اينكه براى 
اجراى طرح نماد ائتالف ملى تشــكيل شده 
اســت گفت: امســال 115 آموزشــگاه زير 

پوشش اين طرح قرار مى گيرند.
عبــدا... جعفرى در گفت وگو بــا فارس با 
بيان اينكــه كار فرهنگــى نيازمند همكارى 

چندبعدى اســت اظهار كرد: بــراى اجراى 
طرح «نماد» ائتالف ملى تشكيل شده است.

وى بــا بيان اينكه ابتدا بايــد اين ائتالف در 
مجموعه آموزش و پرورش تشــكيل شــود 
افزود: در مرحله دوم، غربالگرى، شناسايى، 
حضور موثر در سامانه و فراهم كردن مسائل 
آموزشى در سطح مدارس بايد انجام شود هر 
چند اين روند از ماه گذشته در سطح مدارس 

آغاز شده است.
معــاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و 
پرورش استان همدان با بيان اينكه در مرحله 
بعد انتظار مى رود ســاير دستگاه هاى همكار 
آموزش و پــرورش كه عضــو اين ائتالف 
هســتند در اين طرح مشاركت داشته باشند 
گفت: خوشــبختانه در همــه حوزه ها اين 

همكارى وجود دارد.
وى با بيان اينكه ســال گذشته ايجاد «نقشه 
راه» را در مدارس پيگيرى كرديم و اين مهم 
به صورت ســنتى در مدارس دنبال مى شــد 
افزود: در نقشــه راه كه با هدف پيشگيرى از 
آسيب هاى اجتماعى در سطح مدارس انجام 
مى شــود اولويت هاى آسيبى براى مديران و 

مسووالن مشخص شد.
جعفرى با بيان اينكه بر اســاس دســتورات 
اعــالم شــده از ســوى وزارت آموزش و 
پرورش، شهرســتان بهار بــه عنوان پايلوت 
اســتان براى اجــراى طرح نظــام مراقبت 
شــده  انتخاب  دانش آموزان(نماد)  اجتماعى 
است يادآور شد: امســال 115 آموزشگاه با 
11 هزار و 800 دانش آموزان زير پوشش اين 

طرح قرار مى گيرند.
وى با بيان اينكه در سال تحصيلى آينده تمام 
مــدارس در قالب طرح نمــاد، فعاليت هاى 
مراقبتى، پيشــگيرانه و مقابله با آســيب هاى 
اجتماعــى را اجرا خواهند كرد تصريح كرد: 
اين طرح نســبت به سال گذشته تغييراتى را 
داشــته كه از جمله آن مى توان به ساماندهى 
فعاليت ها در ســامانه همگام مدارس اشاره 
كرد.معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش 
و پرورش همدان با اشــاره به اينكه در اين 
اطالعات  آموزشگاه ها  و  شهرستان ها  سامانه 
خود را با كدهايى مشــخص وارد مى كنند، 
عنوان كرد: آســيب هايى چون خشــنونت، 
خودكشــى و خودزنى در بين دانش آموزان 

و... مورد بررسى قرار مى گيرد.

 دو ميليــون و 600 هزار بازنشســته و 
مستمرى بگير تحت پوشــش اين سازمان 
كه حقوق زير 3 ميليــون تومانى مى گيرند 
مشمول دريافت بسته هاى حمايتى نقدى به 

ارزش 200 هزار تومان هستند.
طبــق گفتــه سرپرســت ســازمان تامين 

اجتماعى، دريافت كنندگان بســته حمايتى 
سه گروه شامل بازنشستگان، از كار افتادگان 
و بازماندگان هستند كه عمليات واريز اين 

مبالغ براى آنها از شب به اتمام رسيد.
به گزارش ايســنا،وى همچنين اظهار كرد: 
سعى داريم تا پايان سال 2 مرحله ديگر اين 

بسته را به حساب مســتمرى بگيران واريز 
كنيم.

محمد حسن زدا افزود: با توجه به زمان بر 
بودن تهيه كاال و عرضه آن براى نخســتين 
بار قرار شد بسته حمايتى به صورت نقدى 
پرداخت شــود و احتمال اينكه در دفعات 

بعد كاال در اختيار افراد واجد شرايط  قرار 
بگيرد، وجود دارد.

بازنشســتگان و مســتمرى بگيران سازمان 
تامين اجتماعــى مى توانند در صورت عدم 
واريز اين وجه به حسابشان تا پايان امروز، 
با شماره 1420 تماس گرفته و پيگيرى كنند.

 «بسته حمايتى» 
بازنشستگان تامين اجتماعى واريز شد

 رئيس كميســيون حقوقى و رسيدگي به 
شكايات مردمي شوراى اسالمى شهر همدان 
پيشنهاد داد: تأكيد داريم ميز خدمت مشاوره 
حقوقى در شــهردارى ها تشــكيل و قبل از 
انعقاد قراردادها در شهردارى، موارد حقوقى 
و درخواســت هايى كه گاهاً بــه علت عدم 
اطالع شهروندان از قوانين اجرا نمى شود، به 

شهروندان مشاوره داده شود.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى 
شــهر همدان، مريــم روانبخــش در جمع 
خبرنگاران گفــت: در زمينه قراردادها مطابق 
حقوق شــهروندى در نظــام ادارى مصوب 
اسفند 95، شــهردارى بايد قرارداد را طورى 
تنظيم كند كه منافع قانونى و رعايت عدالت 
براى طرفين رعايت و از اجحاف و يكطرفه 

بودن آن جلوگيرى شود.
روانبخش با اشاره به نحوه عقد قرارداد برخى 
از قراردادها در ســنوات گذشته، اظهار كرد: 
ايــن قراردادها طورى شــكل گرفته كه در 
متون آن قســمتى از حق و حقوق شهردارى 
ناديده گرفته شــده و يــا در برخى موارد به 

علت عدم آگاهى كامل شهروندان از قوانين 
در حقوق مكتســبه آنها، اجحاف مى شــود؛ 
بنابراين كميســيون حقوقى و رســيدگي به 
شكايات مردمي شــورا در اين زمينه طرحى 
در راســتاى رعايــت حقوق شــهردارى و 
شهروندى به صحن شورا براى تصويب ارائه 

و به شهروندان ابالغ خواهد شد.
وى در ادامــه گفــت: عملكــرد مجموعه 
شهردارى بايد با محوريت رويكرد شيشه اى 
باشــد؛ اين مهم تعهدى است كه فراكسيون 

اميد شوراى شهر به مردم وعده داده اند.
روانبخش بــا تأكيد بر اينكه در شــهردارى 
شيشــه اى، همه داده ها و اطالعات مديريت 
شــهرى بايد از طريق ســامانه اطالع رسانى 
در اختيار همه شــهروندان قرار گيرد، افزود: 
متأسفانه با شهردارى شيشه اى فاصله زيادى 
داريم؛ در همين راستا به زودى با شهروندان 

همدان گفت وگو خواهيم كرد.
وى ادامه داد: متأســفانه از ســاليان گذشته 
شهردارى همدان فاقد بانك اطالعاتى امالك 
بوده است كه خود منشأ بسيارى از مشكالت 

است.
رئيس كميســيون حقوقى و رســيدگي به 
شــكايات مردمي شــوراى شــهر همدان 
با بيــان اينكه ايــن رويكرد شــهردارى با 
كردن  فعــال  موجب  اجتماعى  محوريــت 
پتانسيل شــهروندان در تغيير وضع موجود 
شــهر خواهد شد، معتقد اســت: فساد در 
مجموعه اى شــكل مى گيرد كه شفافيت و 
نظارت وجود نداشته باشد؛ بنابراين مديران 
شهردارى بايد در اسرع وقت خود را با اين 

سياست همسو كنند.
روانبخش بيان كرد: درصدد هستيم شهردارى 
را مجاب كنيم تا همســو با سياســت هاى 
شوراها و بهره گيرى از نرم افزارهاى كاربردى 
و به روز دنيا -كه در بيشــتر كالنشــهرهاى 
كشور اتفاق افتاده، بانك اطالعاتى امالك و 
ساير موارد مديريتى شهردارى تشكيل شود 
كــه به طور قطع نياز به اطالع رســانى و به 
نوعى مشاركت نظارتى شهروندان را به دنبال 
خواهد داشــت و بايد يكبار و براى هميشه 
مشكل ثبت و دسترســى به اطالعات به روز 

شــهردارى در اختيار همه شــهروندان قرار 
گيرد.

وى با اشــاره به قانون انتشار و دسترسى به 
اطالعــات مصوب ســال 89 در مجلس در 
راستاى شفاف ســازى امور، گفت: بر اساس 
ماده 5 بنــد دوم آزادى اطالعات اين قانون، 
«مؤسسات عمومى مكلفند اطالعات موضوع 
اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون 
تبعيض در دســترس مردم قرار است» و در 
تبصــره اين بند هــم آمــده، «اطالعاتى كه 
متضمن حــق و تكليف براى مردم اســت 
بايد عالوه بر موارد قانونى موجود، از طريق 
انتشار و اعالن عمومى و رسانه هاى همگانى 

به آگاهى مردم برسد.»
رئيــس كميســيون حقوقى و رســيدگى به 
شكايات مردمى شورا در ادامه اظهار كرد: در 
ماده 11 اين قانــون هم اين مهم مورد تأكيد 
اســت، «مصوبه و تصميمى كه موجب حق 
يا تكليف عمومى اســت قابل طبقه بندى به 
عنوان اســرار دولتى نمى باشد و انتشار آنها 

الزامى خواهد بود.» 

شكل گيرى ميز خدمت مشاوره حقوقى در شهردارى ها  
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نيمي از پرونده هاي منابع طبيعي 
كوه خواري است

كوه خواري 
به بهانه گراني زمين

پتروشيمى هگمتانه 
در انتظار ورود ورثه

جبران كمبود معلم در مدارس همدان با ورود 
فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان

اميدي بر پايان 
كالس هاى بى معلم
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20 واحد توليدى غير استاندارد در همدان 
شناسايى شد

 از ابتداى ســال تاكنون 20 واحد توليدى بــه دليل رعايت نكردن 
ضوابط اســتاندارد و توليد و عرضه كاالى بدون اين نشان، شناسايى و 

به مراجع قضايى معرفى شدند.
رئيس امور حقوقى و پاسخگويى به شكايات اداره كل استاندارد همدان 
گفت: اين واحدها بيشتر در زمينه توليد مصالح ساختمانى و محصوالت 
غذايى فعاليت دارند و با وجود اينكه كاالى توليد شده در اين واحدها 

مشمول استاندراد اجبارى است، فاقد پروانه استاندارد هستند.
عليرضا يحيى خو در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: به طور معمول 
پــس از اعالم جرم، برخى از اين واحدها موضوع رعايت اســتاندارد 
را جــدى تلقى كرده و به داليل متعدد از جمله هراس از كيفر، آســان 
سازى در امر تجارت، حفظ و ارتقا بازار مصرف و ايجاد اشتغال، براى 

دريافت پروانه اقدام مى كنند. 
رئيس امور حقوقى و پاسخگويى به شكايات اداره كل استاندارد همدان 
گفــت: نظارت بر واحدهاى توليدى با هــدف توليد كاالى با كيفيت، 
رقابت پذير و صادرات محور در راســتاى حمايــت از كاالى ايرانى 

صورت مى پذيرد.
يحيى خو خاطرنشــان كرد: در بازديدهاى صورت گرفته از واحدهاى 
توليدى تمام مراحل دريافت پروانه كاربرد عالمت اســتاندارد به شكل 

ساده و روان به صاحبان صنايع گوشزد مى شود. 
وى افــزود: در صورتى كه توصيه ها و راهنمايى هاى ارائه شــده به 
صاحبان واحدهاى توليدى بى ثمر باشــد، بــا آنها برخورد قانونى مى 

شود. 
309 واحد توليدى و خدماتى در همدان داراى پروانه استاندارد هستند 

و 646 محصول استاندارد توليد مى كنند. 

توسعه استان
 در گرو رفع موانع سرمايه گذارى 

 تاكيد اســتاندار همدان بر حمايت جدى  و همه جانبه از توليد 
كننده  گرچه اميدواركننده و مايه دلگرمى فعاالن اقتصادى است، اما 
در كنــار توليد كننده و مصرف كننده ماندن ســاز و كارهاى خاص 
خود را مى طلبــد كه ابعاد آن براى افكار عمومى هنوز مشــخص 

نيست.
زمينه ســازى براى رونق توليد و بهبود كسب و كار از اصلى ترين 
لوازم رشد اقتصادى است كه اتفاقا اين مهم جزو حلقه هاى مفقوده 
در اســتان به شمار مى رود و به رغم تاكيد فراوان بر اين موضوع از 
گذشــته تاكنون اما هنوز بايد از كاستى ها و كارهاى انجام نشده در 

اين زمينه سخن بگوييم.
يكى از چالش هاى اصلى استان در اين زمينه بحث سرمايه گذارى 
و فعال تر شــدن بخش خصوصى است كه همچنان از برخى مسائل 

و مشكالت رنج مى برد.
تجربــه جوامع توســعه يافته نشــان مى دهد كه توجــه به بخش 
خصوصــى و حمايت از ســرمايه گذاران يك  ضرورت اســت و 
چنانچه بخواهيم توســعه كشور در ريل اصلى خود قرار گيرد، بايد 
اين حمايت ها صورت گيرد و بخش خصوصى وارد ميدان شود نه 
اينكه شــعار خصوصى ســازى بدهيم و در عمل از توليد كننده اين 

بخش حمايت جدى نداشته باشيم. 
در حال حاضر يكى از  مشــكالت صادركنندگان سرمايه در گردش 
تامين مواد اوليه و... اســت  كه در اين زمينه نيازمند راهكار و برنامه  

ويژه هستيم.
بخــش عمده اى از امور مربوط به صادركنندگان به جهت گرفتارى 
هاى ناشــى از بوروكراسى ادارى مشمول زمان شده و مشكالتى را 

براى آنها به وجود مى آورد.  
اگر مى خواهيم اين روند به نوعى تسهيل شده و صادر كننده بتواند 
بــدون دغدغه و بدون گرفتارى محصــوالت و توليدات خود را به 
مقصد برساند، بايد تحولى در اين حوزه صورت گيرد و حمايت از 

صادر كننده نمود عينى داشته باشد.
استان همدان اين ظرفيت را دارد كه شرايط بهترى به لحاظ توليدات 
و صادرات داشــته باشد، مشروط بر آنكه حمايت ها او توليد كننده 

جدى باشد و اقدامات عملى جاى حرف و شعار را بگيرد.   
ــم، جــاى  ــى ماني ــده م ــار توليدكنن ــواره در كن ــم هم اينكــه بگويي
ــد  ــت ارش ــد مديري ــت و تاكي ــدوارى اس ــندى و امي ــى خرس بس
اســتان بــر آن نشــان از اهتمــام بــه موضــوع دارد؛ بــا ايــن  حــال 
چنيــن امــر مهمــى آنــگاه رنــگ واقعيــت بــه خــود مــى گيــرد و 
عملــى مــى شــود كــه همــه مديــران نســبت بــه آن توجــه جــدى 

داشــته باشــند.
فراموش نكنيم كه توســعه استان در گرو حمايت هاى جدى و همه 
جانبه از توليد و  تالش در جهت رفع موانع موجود در مسير سرمايه 

گذارى و فعاليت بخش خصوصى است.
به هرحال تاكيد اســتاندار بر حمايــت از توليد كننده در جاى خود 
الزم و حائز اهميت است، اما اين مهم نيازمند ورود جدى به موضوع 
و انجام اقداماتى اســت كه در اين راستا ضرورت دارد. ضمن اينكه 
همراهى و هماهنگى بخش هاى مختلف در اين خصوص بســيار با 
اهميت است و زمينه را براى رونق توليد وبهبود فضاى كسب و كار 

در استان فراهم مى نمايد.

همدانى ها در عراق نمايشگاه مى زنند
 مسئول مؤسسه فرهنگى هنرى هنروران همدان گفت: نمايشگاه 
كاالهاى ايرانى «ســوغات، صنايع دســتى و گردشگرى» به همت 
اداره كل ميراث فرهنگى استان و شــوراى اسالمى شهر همدان، در 

سليمانه عراق برگزار مى شود.
محمدمهــدى فتحى در گفت وگو با ايســنا، ، اظهار كرد: مؤسســه 
فرهنگى هنرى هنروران نخســتين مؤسســه همدانى اســت كه در 
راســتاى حمايت از توليدكنندگان داخلى در خارج از مرز كشــور 

نمايشگاه توليدات ملى برپا مى كند.
وى با تأكيد بر اينكه اين نمايشگاه بعد از عراق در عمان و ارمنستان 
نيز برگزار خواهد شــد، ادامه داد: در تالش هستيم اولويت حضور 

اين نمايشگاه با شركت ها و كارخانجات استان همدان باشد.
فتحى يادآور شــد: اين نمايشــگاه در بزرگترين مجموعه تفريحى 
عراق در اقليم كردســتان 5 تا 13 فروردين 98 از ســاعت 14 تا 24 

شب برگزار خواهد شد.

سامانه ضعيف بارشى 
وارد همدان مى شود

 كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان گفت: فعاليت سامانه 
ضعيف بارشى از روز چهارشنبه هفته جارى ، آسمان استان را تحت 
تاثير قرار مى دهد كه در برخى از نقاط اســتان شــاهد بارش هاى 

پراكنده خواهيم بود.
 محمد حسن باقرى شكيب در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به 
خروجى مدل هاى ماهواره اى، آســمان استان همدان در 24 ساعت 
آينده صاف تا قســمتى ابرى، همراه با وزش باد ماليم، افزايش ابر و 

مه صبحگاهى پيش بينى مى شود.

پرداخت 870 ميليون تومان براى آموزش 
اشتغالزايى مددجويان 

 معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد اســتان همدان گفت: 
از ابتداى ســال جارى 870 ميليون تومان براى آموزش اشتغالزايى 

مددجويان پرداخت شده است.
شــهرام عابدى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: امســال 2 هزار و 
100 نفــر در دوره هاى بلندمدت و 3 هزار و 580 نفر در دوره هاى 
كوتاه مدت آموزش فنى وحرفه اى با مهارت هاى اشــتغالزايى آشنا 

شده اند.
وى با بيان اينكه اين دوره هاى بيشتر در رشته هاى فنى و خدماتى، 
صنايع دســتى و قاليبافى برگزار شده اســت گفت: در هشت ماهه 
امســال 780 ميليون تومان بــراى آموزش اشــتغالزايى مددجويان 

پرداخت شده است.
عابــدى از هزينه كرد 80 ميليون تومان در مناطق محروم خبر داد و 
افزود: از ابتداى سال 409 نفر از مددجويان در مراكز دولتى سازمان 
فنى وحرفه اى، 750 نفر در آموزشــگاه هاى آزاد و 3 هزار و 352
نفر در فضاهاى ادارى متعلق به كميته امداد از آموزش هاى اشتغالز 

ايى بهره مند شدند.
وى خاطرنشان كرد: از ابتداى سال تاكنون 420 مددجوى زيرپوشش 

در استان نيز از طريق كاريابى وارد بازار كار شده اند.
معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد همدان انجام مشاوره شغلى 
براى شناســايى توانايى و عالقه مندى هــاى مددجويان را يكى از 
فعاليت هاى اشــتغالزايى دانســت و افزود: شناسايى فرصت هاى 
شــغلى در شــهرك هاى صنعتى، كارخانه ها و اصناف و تعامل با 
موسسه هاى كاريابى براى استفاده از ظرفيت هاى كارى مددجويان 

نيز از جمله اقدامات اين حوزه است.
وى تصريح كرد: استفاده از بسته هاى تشويقى بيمه براى مددجويان 
و كارفرمايــان، برگــزارى دوره هاى كارآفرينى و انگيزشــى براى 

اشتغالزايى مددجويان مؤثر واقع شده است.

1- شــهرداران برخى شهرهاى اســتان تغيير مى كنند. گفته مى شود 
با تغيير قانون انتخاب شــهرداران برخى شهرداران استان تغيير پست 

مى دهند
گويا دليل اين اقدام مرتبط نبودن مدرك تحصيلى با پســت مربوطه 
مى باشد. گفتنى اســت در اصالحيه جديد وزارت كشور شرط عدم 
اعتياد و داشتن مدرك كارشناسى مرتبط به شرايط انتخاب شهرداران 

اضافه شده است.
2- شــيوه نامه جديد بيمه تكميلى فرهنگيان بــا واكنش و مخالفت 
معلمان مواجه شده است. گفته مى شــود وزارت آموزش وپرورش 
در دســتورالعمل جديدى بيمه تكميلى فرهنگيان را به نوع الف وب 
تغيير داده اســت كه تنها در زمان بازپرداخت هزينه خدمات تفاوت 
لحاظ شده است. گويا براين اساس هزينه بيمه اى رشد70 درصدى با 
ضريب فرانشــيز  بيشتر بوده است.گفتنى است بيمه طرف قرارداد در 
پرداخت و محاسبه هزينه هاى درمانى فرهنگيان تاخير فراوان دارد كه 

فرهنگيان  خواستار تغيير شركت بيمه اى هستند.
3- اســتعفاى وزير بهداشــت تاييد شده اســت. گفته ميشود قاضى 
زاده هاشــمى در اعتراض به كاهش بودجه وزارتخانه اش درسال 98
،مشــكالت تامين وكمبوددارو ،ومطالبات بيمه اى استعفاداده است. 
گويا هنوز دولت هيچ واكنشى نداشته است. گفته مى شود در صورت 
تاييد استعفا از مديران شهرستانى براى جايگزينى مطرح شده اند. گويا 

درليست افراد مطرح شده مدير علوم پزشكى هم نامبرده شده است.

اراضــى  قيمــت  شــدن  گــران   
رغبــت  آنهــا،  شــدن  ارزشــمند  و 
ســودجويان را بــراى تصاحــب كــوه 

افزايــش داده اســت.
كل  اداره  حقوقــى  اداره  رييــس 
منابــع طبيعــى و آبخيــزدارى همــدان 
گفــت: 50 درصــد پرونــده هــاى 
تشــكيل شــده در دايــره حقوقــى 
ــه  ــوط ب ــدان مرب ــى هم ــع طبيع مناب
ــا شــيب  ــوه خــوارى در اراضــى ب ك

30 درجــه اســت.
ــت  ــد در گف ــمى مجاه ــا قاس عليرض
و گــو بــا ايرنــا بيــان كــرد: بــا توجــه 
بــه پيشــرفته شــدن ابــزار كشــاورزى 
ترفندهــاى  شــدن  پيچيــده  و 
بــه  خــوارى  كــوه  ســودجويان، 
ــده اســت. ــل ش ــى تبدي ــرى طبيع ام

كــرد:  اضافــه  مجاهــد  قاســمى 
بخــش  بــه  ورود  بــا  ســودجويان 
ــخم در  ــه ش ــدام ب ــوه اق ــى از ك هاي
ــا شــيب 30 درجــه كــرده  مناطقــى ب
و آن را بــراى كشــاورزى تصــرف 

ــد. ــى كنن م
اراضــى  از  حفاظــت  گفــت:  وى 
ــع  ــه مناب ــا و عرص ــگل ه ــى، جن مل

ــف  ــن وظاي ــى از مهمتري ــى يك طبيع
منابــع طبيعــى بــوده و در ايــن راســتا 
ــده  ــدازى ش ــت راه ان ــگان حفاظ ي

اســت. 
ــع  رييــس اداره حقوقــى اداره كل مناب
طبيعــى و آبخيــزدارى همــدان دربــاره 

مجــازات هــاى جايگزيــن حبــس 
ــت و  ــدام مثب ــن اق ــار داشــت: اي اظه
ــى  ــگيرى از زندان ــراى پيش ــده ب ارزن
شــدن محكــوم و از ســوى ديگــر 
پيشــبرد اهــداف يــك مجموعــه بــود.

ــرد: برخــى  ــان ك قاســمى مجاهــد بي

زنــدان  از  خــارج  در  محكومــان 
مجــدد تخلفاتــى را مرتكــب مــى 
ــا منجــر  ــدام آنه ــن اق ــه اي ــدند ك ش
بهــره  زمينــه  در  ســختگيرى  بــه 
ــون مجــازات  ــان از قان ــدى زنداني من

ــد. ــس ش ــن حب جايگزي

اعالم 
كانون هاى 
ريزگرد همدان 
ريزگــرد  كانون هــاى  بــه زودى    
اســتان همــدان پــس از مطالعــات الزم بــا 
كمــك دانشــگاه ماليــر اعــالم مى شــود.

زيســت  محيــط  حفاظــت  مديــركل 
اينكــه  بيــان  بــا  همــدان  اســتان 
عمده تريــن كانــون بــروز ريزگردهــا 
ــق  ــى دارد و طب ــأ خارج ــران منش در اي
ســه  گرفتــه  صــورت  بررســى هاى 
ــل  ــتان عام ــراق و عربس ــور اردن، ع كش
اصلــى بــروز ايــن پديــده هســتند، اظهــار 
ــران  ــى اي ــر علم ــك از منظ ــرد: هم اين ك
ــه  ــه اســت ك ــه جايگاهــى دســت يافت ب
ــان  ــد مســير، روز و شــدت و زم مى توان
ــور  ــه ط ــار را ب ــده گردوغب ــروز پدي ب
ــدارهاى  ــرده و هش ــايى ك ــق شناس دقي
الزم را بدهــد تــا تدبيــر و امكانــات الزم 
ــژه  ــه وي ــراد ب ــالمتى اف ــظ س ــراى حف ب
طيف هــاى بيمــار و حســاس جامعــه 

شــود. پيش بينــى 

بــا  گفت وگــو  در  عربــى  ســيدعادل 
ايســنا، افــزود: بــا توجــه بــه اينكــه بــراى 
منشــأ خارجــى گردوغبــار نمى تــوان 
كارى كــرد بنابرايــن مى طلبــد بــراى 
كاســتن اثــر ريزگردهايــى كــه منشــأ 
بــا  و  كــرد  تــالش  دارنــد،  داخلــى 
ــاى  ــاد كانون ه ــح از ايج ــت صحي مديري
كــرده  جلوگيــرى  گردوغبــار  جديــد 
كانون هــاى  آلودگى هــاى  ميــزان  و 

موجــود را نيــز كاهــش داد.
عربــى ادامــه داد: در راســتاى مقابلــه 
بــا ايــن پديــده، طرح نامــه شناســايى 
ــتان  ــل اس ــرد در داخ ــاى ريزگ كانون ه
ــت  ــازمان حفاظ ــه س ــه و ب ــدان تهي هم

ــا  ــه ت ــده ك ــال ش ــت ارس ــط زيس محي
ــراى  ــار ب ــان اعتب ــون توم ــون 70 ميلي كن
اســتان  در  كانون هــا  ايــن  شناســايى 

ــت.  ــه اس ــاص يافت ــدان اختص هم
ــا توجــه بــه مطالعــات  وى بيــان كــرد: ب
در  ماليــر  دشــت  قهاونــد،  دشــت 
ــت  ــمتى از دش ــان و قس ــوزه آورزم ح
كبودراهنــگ ايــن مناطــق مســتعد توليــد 
ــه  ــتند ك ــدان هس ــتان هم ــار اس گردوغب
كمــك  بــا  كانون هــا  ايــن  بــه زودى 

دانشــگاه ماليــر اعــالم مى شــود. 
مديــركل حفاظــت محيط زيســت اســتان 
همــدان يــادآور شــد: بــه محــض اينكــه 
ــايى  ــتان شناس ــردى در اس ــون ريزگ كان

شــود برابــر قانــون مطالعــات را بــه 
كارگــروه كاهــش آلودگــى اســتان ارائــه 
ــا برنامــه اى بــراى جلوگيــرى  مى كنيــم ت

ــار انديشــيده شــود. ــد گردوغب از تولي
دفــن  ســايت هاى  اجــراى  شــيوه 
پســماند همــدان داراى مشــكالتى اســت 
زيســت  محيــط  حفاظــت  مديــركل 
اســتان همــدان در ادامــه دربــاره تكميــل 
ــن پســماند در  ــايت هاى دف ــز س و تجهي
ــت  ــرد: اداره كل حفاظ ــار ك ــدان اظه هم
محيــط زيســت فقــط مجــرى ايــن طــرح 
ــده  ــر عه ــردن آن ب ــى ك ــوده و اجراي ب

ــت. ــهردارى اس ش
ــه  ــن زبال ــايت دف ــرد: س ــح ك وى تصري
جنــوب اســتان كــه در ماليــر مكان يابــى 
ــا  ــوده و ت ــات ب ــد مطالع ــده، در ح ش
مصــوب شــدن مطالعــات و اجرايــى 
پيــش  در  طوالنــى  مســير  آن  شــدن 
اســت و چــه بســا دچــار امــا و اگرهــاى 

ــود. ــرا ش ــيارى در اج بس
عربــى در پايــان عنــوان كــرد: در زمينــه 
ــه  ــه در 2 نقط ــن زبال ــع آورى و دف جم
همــدان و جنــوب اســتان تــا كنــون 
خــوب  كارهــا  نرم افــزارى  نظــر  از 
ــرا  ــيوه اج ــا در ش ــه اســت ام پيــش رفت

مشــكالتى وجــود دارد. 

رئيس كميسيون آموزش شوراهاى عالى استان ها؛
تصويب طرح جامع مديريت شهرى 

پيگيرى مى شود
ــاورى شــوراى  ــوزش، پژوهــش و فن  رئيــس كميســيون آم
عالــى اســتان ها بــر پيگيــرى تصويــب طــرح جامــع مديريــت 

شــهرى تاكيــد كــرد.
ــد بادامــى نجــات،  ــگاران جــوان ، حمي ــه گــزارش گاه خبرن ب
اظهــار داشــت: آمــوزش اعضــاى شــوراهاى اســالمى شــهر و 
روســتا يكــى از وظايــف اصلــى شــوراى عالــى استان هاســت 

كــه در دســتور كار ايــن مجموعــه قــرار دارد.
ــى اعضــاى  ــاى آموزش ــا و دوره ه ــال برنامه ه ــت: امس وى گف
ــاى ســطح علمــى اعضــاى شــوراها  ــه منظــور ارتق شــوراها ب
اجــرا مى شــود كــه ايــن رونــد اثرگــذار در شــهرها و روســتاها 

ــال مى شــود. ــه صــورت جــدى دنب هــم ب
نايب رئيس شــوراى شــهر همدان افزود: كميســيون آموزش، 
پژوهش و فناورى شوراى عالى استانها براى نخستين بار در دوره 
پنجم شــكل گرفت و موجب شد يك قدم در بحث آموزش، رو 

به جلو حركت كنيم.
حميــد بادامى نجــات بــا اعــالم اينكــه در آينــده نزديــك 
ــم  ــز خواهي ــراى اعضــاى شــوراهاى روســتاها را ني آمــوزش ب
داشــت، بيــان كــرد: بــا توجــه بــه اينكــه 124 هــزار نفــر عضــو 
ــد،  ــت دارن ــتا در كشــور فعالي ــهر و روس ــوراى اســالمى ش ش
ــدام، بحــث آمــوزش  ــا پيگيرى هــاى در دســت اق اميدواريــم ب
ايــن افــراد از طريــق شــبكه آمــوزش صداوســيما محقــق شــود.

ــر  ــوراهاى سراس ــان ش ــده پارلم ــه 75 نماين ــان اينك ــا بي وى ب
ــر  ــه ب ــد ك ــا حضــور دارن ــى اســتان ه كشــور در شــوراى عال
مبنــاى اختيــارات قانونــى، مصوبــات خوبــى را بــراى شــوراها 
ــتان  ــى اس ــوراى عال ــزود: ش ــد، اف ــرى و مصــوب مى كنن پيگي
ــوراى  ــس ش ــردم در مجل ــدگان م ــت و نماين ــس از دول ــا پ ه
اســالمى مى توانــد طــرح و اليحــه را در اولويــت و در دســت 
بررســى قــرار دهنــد؛ بنابرايــن انتظــار مــى رود ايــن طرح هــا در 

اولويــت كارى دولــت و مجلــس باشــد.

نيمي از پرونده هاي منابع طبيعي كوه خواري است

كوه خواري به بهانه گراني زمين

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى مالير از برگــزارى دوره 
تكميلى منبت گل ريز در مالير براى 15 نفر 

ازهنرجويان خبر داد.
ابراهيم جليلى در گفت  وگو با فارس با اشاره 
به ثبت ملى مبــل و منبت مالير اظهار كرد: 
بــا توجه به اينكه بيــش از 20 هزار نفر در 
صنعــت مبل و منبت ماليــر فعاليت دارند  
توسعه اين بخش رونق اقتصادى بيشترى را 

براى شهرستان به همراه داشته باشد.
وى با اشــاره به اينكه بيشتر فعاالن صنعت 
منبــت مالير در بخش مبل و ســاخت آن 
فعاليت دارند گفت: بايد صنايع ديگر نيز در 
اين صنعت گنجانده شود.رئيس اداره ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى مالير 
با بيان اينكه توليدكننده تنها نبايد وابسته به 
توليد مبل و نمايشگاه هاى آن باشد تصريح 
كرد: يكى از مشــكالت امروز دستگاه هاى 
CNC اســت كه باعث شــده عده اى از 
هنرمندان بخش مبــل و منبت مالير بيكار 
شــوند.وى با بيان اينكه مســووالن بخش 
ميراث فرهنگى و صنايع دستى شهرستان به 
دنبال ايجاد رونق اقتصادى در اين بخش و 
راه برون رفت از ورود دســتگاه CNC در 
صنعت مبل و منبت هستند گفت: ما تصميم 

بر اين گرفتيم از يك شاخه بودن توليد منبت 
به توليدكنندگان كمك كرده و منبت گل ريز 
را در بخش منبت ماليــر احيا و راه اندازى 
كنيم.جليلى بــا بيان اينكه در اين زمينه يك 
نفر از اســاتيد برجسته از شيراز را به مالير 
دعوت كــرده تا  عالقمنــدان زير نظر اين 
استاد دوره هاى آموزشى را بگذرانند افزود: 
در دوره مقدماتى منبت گل ريز 22 هنرجوى 
آقا و خانم به صورت 60 ساعت به صورت 
فشــرده اين دوره را گذراندند. وى با بيان 
اينكه دوره تكميلــى منبت گل ريز در حال 
برگزارى است گفت: 15 نفر از هنرجويانى 
كــه دوره مقدماتى را بــا موفقيت گذرانده 
در دوره تكميلــى نيز به مدت 60 ســاعت 
ديگر دوره تكميلــى را فراگرفته و در پايان 
گواهينامه معتبر از ســوى ميراث فرهنگى 
دريافت مى كنند.رئيس اداره ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى مالير اضافه كرد: 
منبت گل ريــز هنرى زيبا و جــذاب براى 
ســاخت انواع جعبه جواهر، صنايع دستى 
تزئينى، صنايع دســتى خانگــى مانند  قاب 
عكــس، قاب آينه، جاكليدى، دســته كليد، 
ســبدهاى تزئينى، بشــقاب و ظروف و... 
بوده و مى توانــد درآمدزايى بااليى را براى 

هنرمندان اين بخش داشته باشد.

انتظامــى  فرمانــده   
شهرستان بهار از كاهش 
100 درصدى تصادفات 
در  درون شــهرى  فوتى 

اين شهرستان خبر داد.
بزرگعلى نورى از كاهش 
100 درصدى تصادفات 
در  درون شــهرى  فوتى 
اين شهرســتان خبر داد 
و در تشــريح اين خبر 

گفت: از ابتداى فروردين ماه ســال جارى، 
نهادينه كردن قوانين راهور و ارتقاء فرهنگ 
تردد در شهرستان بهار با شعار «همه باهم، 
قانون مدارى و انضباط ترافيكى» در دستور 

كار پليس راهور شهرستان قرار گرفت.
وى در گفتگــو با مهر در ادامــه افزود: با 
توجه به اجراى طرح هاى مختلف ترافيكى 
طى ماه گذشته در شهرســتان بهار، شاهد 
كاهش 100 درصــدى تصادفات فوتى در 

اين شهرستان بوده ايم.
وى همچنيــن از كاهــش 10 درصــدى 
تصادفــات جرحى در ماه گذشــته در اين 
شهرســتان خبر داد و افزود: برقرارى نظم، 
امنيــت و كاهش آســيب هاى اجتماعى و 
آســيب هاى ناشى از ســوانح رانندگى از 

مطالبات به حق و به جاى مردم در شهرستان 
بهار اســت كه مجموعه انتظامى شهرستان 
بهار با تالشــى فراوان ســعى در ايجاد و 
حفظ امنيــت پايدار در اين شهرســتان را 

دارد.
خواستار  بهار  شهرســتان  انتظامى  فرمانده 
مشــاركت همه جانبــه مردم و مســئوالن 
در راســتاى ارتقاء فرهنــگ رانندگى در 
شهرســتان شد و گفت:  مشاركت مردم در 
ايجاد امنيت، قانون مدارى و نهادينه كردن 
قانون در فرزندانشــان بيــش از هر امرى 
مى تواند پليس را در اجراى مأموريت هايش 
كمك كــرده و زمينه را براى برقرارى نظم 
و ايجاد جامعه اى عارى از هرگونه آســيب 

فراهم كند.

برگزارى دوره تكميلى منبت گل ريز
 در مالير

مرگ در تصادفات درون شهرى بهار
صفر شد
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نهاوند رتبه برتر تعالى مديريت شد
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام :رتبه ممتاز-كشورى در برنامه تعالى مديريت توسط دبيرستان نمونه دولتى عرفان به نهاوند رسيد.

مدير آموزش وپرورش نهاوند گفت: دبيرســتان متوسطه اول نمونه دولتى عرفان نهاوند موفق شد در سال تحصيلى 97-96 در برنامه 
تعالى مديريت، رتبه ممتاز كشورى را به دست بياورد.

به گزارش روابط عمومى آموزش وپرورش نهاوند عليرضا غالمى با اعالم اين خبر گفت: پس از ارزيابى هاى صورت گرفته در مراحل 
منطقه اى، اســتانى و كشورى، تحت نظارت ســازمان ملى استاندارد، : دبيرستان متوسطه اول نمونه دولتى عرفان موفق به كسب رتبه 

ممتاز ملى گرديد.
مدير آموزش وپرورش نهاوند، كسب اين موفقيت ارزشمند را به جناب آقاى عبدالرضا على بخشى مدير محترم آموزشگاه، ساير عوامل 

اجرايى، دانش آموزان و اولياى محترم اين دبيرستان تبريك گفت و براى آنان آرزوى موفقيت روزافزون نمود.

اعتبار 60 ميليونى براى استانداردسازى تابلوهاى راهنماى اسدآباد 
 رئيس راهدارى اســدآباد گفت: امسال بيش از 60 ميليون تومان اعتبار صرف استانداردسازى تابلوهاى راهنما در سطح جاده هاى 

شهرستان شده است. 
ساســان رستمى، رئيس اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى شهرستان اســدآباد با اشاره به وجود 33 كيلومتر راه شريانى در اسدآباد 
به عنوان بزرگراه كربال اظهار داشــت: اعتبار حفظ و نگهدارى اين ميزان راه شــريانى از محل اعتبارات ملى بوده و هرساله در راستاى 
حفظ و نگهدارى آن اعتبار الزم از محل اعتبارات ملى به اين امر اختصاص داده مى شود كه امسال نيز براى روكش آسفالت اين ميزان 

راه شريانى اعتبارى افزون بر يك ميليارد تومان به شهرستان اختصاص يافت و در اين راستا هزينه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  وى از احداث زيرگذر جاده موسى آباد در آينده نزديك خبر داد و گفت: با تخصيص 830 ميليون 

تومان، عمليات اجرايى اين پروژه در صورت مساعد شدن هوا آغاز خواهد شد.

حوادث شهرستان

دستگيرى 2 سارق و كشف 7 فقره سرقت 
در تويسركان

 فرمانده انتظامى شهرســتان تويسركان از دستگيرى 2 نفر سارق و 
اعتراف به 5 فقره ســرقت اماكن خصوصى، يك فقره سرقت منزل و 

يك فقره سرقت داخل خودرو خبر داد.
به گزارش مهر، محمد معصومى اظهار داشــت: در پى وقوع سرقت 
اماكن خصوصى در سطح شهر تويسركان، دستگيرى سارق يا سارقان 

به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پليس آگاهى شهرســتان تويســركان 2 نفر سارق 
ســابقه دار را شناسايى و پس از كسب مجوز قضايى آن ها را دستگير 
و پس از تحقيقات فنى و پليسى مجموعاً به 7 فقره سرقت اعتراف و 
محل هاى سرقت توسط سارقان بازسازى و مقدارى از وسايل مسروقه 

نيز كشف شد.

دستگيرى 3 بدل انداز طال در رزن
 فرمانده انتظامي شهرســتان رزن از دستگيري 3 بدل انداز طال در 

اين شهرستان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، محمدباقر سلگي در تشريح اين خبر 
گفت: در پي كســب خبري مبني بر فعاليت باند 3 نفره بدل انداز طال 
در شهرستان رزن، موضوع در دستور كار پليس شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: با انجام تحقيقات تخصصي و شــگردهاي خاص پليسي 
اعضــاي اين باند شناســايي و پس از هماهنگي بــا مقام قضايي در 
يــك عمليات غافلگيرانــه 3 متهم در اين خصوص دســتگير و در 

بازجويى هاى فني به جرم خود اعتراف كردند.
ســلگي بابيان اينكه از متهمان تعداد 10 ســكه تقلبي كشــف شد، 
خاطرنشان كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده تحويل محاكم قضايي 

شدند.

4 حفار غيرمجاز در اسدآباد دستگير شدند
 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى اسدآباد 
گفــت: چهار حفار غيرمجاز حين انجام عمليــات حفارى در منطقه 

آلمابالغ دستگير و به مراجع قضايى معرفى شدند.
كامران اكبرى شــايگان اظهار داشــت: به تازگى از يك فقره حفارى 
غيرمجاز در منطقه حفاظت شــده آلمابالغ مطلع شــده و با همكارى 
نيروى انتظامى عامالن حفارى دستگير و پس از تشكيل پرونده براى 

رسيدگى به تخلفاتشان به مراجع قضايى ارجاع شدند. 
وى در گفت وگــو با ايرنــا افزود: در منطقه آلمابــالغ هيچ گونه آثار 
تاريخى ثبت شــده و يا به ثبت نرسيده ميراث فرهنگى وجود ندارد و 

اين افراد بر اساس حدس و گمان اقدام به حفارى كرده اند. 
اكبرى شــايگان خاطرنشــان كــرد: انجمن هاى ميــراث فرهنگى با 
فرهنگ ســازى هاى صورت گرفته همواره مــا را در حفاظت از آثار 

تاريخى يارى مى كنند و اين روند قابل تقدير است. 
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى اســدآباد 
يادآورى كرد: اعضاى اين انجمن ها اهالى روســتاها و عالقه مندان به 

ميراث ملى هستند و بى هيچ چشم داشتى با ما همكارى مى كنند.
منطقه حفاظت شده آلمابالغ با سيماى كوهستانى و تپه ماهورى يكى 
از ارتفاعات مهم غرب كشــور و اســتان همدان به شمار مى آيد و از 

زيستگاه هاى بااهميت قوچ و ميش ارمنى در كشور است.

رفع 150 فقره شكستگى و نشتى 
تأسيسات آب رسانى در روستاهاى رزن 

 مدير امور آب و فاضالب روســتايى شهرستان رزن از رفع 150
فقره شكســتگى و نشتى تأسيسات آب رســانى در روستاهاى تابعه 

شهرستان رزن طى سه ماهه سوم سال جارى خبر داد.
به گــزارش مهر، محمدابراهيم فراهانى در جمــع خبرنگاران بابيان 
اينكه در راســتاى تكميل پروژه مجتمع آب رسانى تخت چهار بالغ 
شركت آبفار شهرستان رزن نسبت به رفع معارض پروژه، اجراى تير 
گذارى خط برق به طول 800 متر تا ايســتگاه پمپاژ روستاى تخت 
اقدام كرد، اظهار داشت: همچنين اصالح شبكه توزيع آب شرب به 

طول 3 كيلومتر در روستاى تخت نيز عملياتى شد.
وى بابيان اينكه در روســتاى مالبالغ نيز به منظورتامين آب شــرب 
پايدار با مشــاركت خيرين آب رسان نســبت به حفر ولوله گذارى 
يك حلقه چــاه مكانيكى به عمق 135 متر بــا هزينه اى بالغ بر يك 
هزار ميليون ريال اقدام شــد، اظهار كــرد: با تجهيز و راه اندازى اين 
چاه مشكل تأمين آب شرب 901 خانوار و جمعيتى بالغ بر 3 هزار و 

210 نفر مرتفع مى شود.
فراهانى با اشــاره به اينكه در راســتاى تأمين آب شــرب روستاى 
يارمجه باغ امور آب و فاضالب روســتايى شهرستان رزن نسبت به 
اخذ مجوز و شروع عمليات اجرايى حفر يك حلقه چاه دستى اقدام 

كرده است، عنوان كرد: پروژه مذكور در حال حاضر فعال است.
مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان رزن در ادامه سخنانش 
ضمن اشــاره به نگهدارى تأسيســات آب رســانى، كنترل كيفى و 
گندزدايى آب در سطح روســتاهاى تابعه شهرستان رزن گفت: در 
همين رابطه به منظور مديريت مصرف و همچنين كاهش هدر رفت 
آب تاكنون 150 فقره رفع شكستگى و نشتى درتاسيسات آب رسانى 

توسط اكيپ حوادث و بخش خصوصى انجام گرفته است.
وى بيان كرد:همچنين تاكنون به منظور گندزدايى و كلرزنى و تأمين 
آب شرب بهداشتى 570 كيلوگرم پودر پركلرين و يك هزار و 250

كيلوگرم گاز كلر مورداستفاده قرارگرفته است.
فراهانى عنوان كرد: درراســتاى نگهدارى از تأسيسات و شبكه هاى 
آب رسانى و گندزدايى آب شرب ماهيانه اعتبارى بالغ بر 600 ميليون 

ريال هزينه مى شود.
فراهانــى گفت: واگــذارى انشــعابات خانگى، واگــذارى 5 فقره 
انشــعابات صنعتى و تجارى، شناســايى و قطع  63 مورد انشعابات 
غيرمجاز، شناسايى و قطع 25 مورد انشعاب پرمصرف و تعويض 72

دستگاه كنتور خراب مشتركين نيز عملياتى شده است.

نهايى شدن عمليات اجرايى طرح هاى 
آبخيزدارى در باالدست سراب گاماسياب

 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان از نهايى شدن 
عمليات اجرايى طرح هاى آبخيزدارى در باالدست سراب گاماسياب 

براى ذخيره و افرايش آب اين منطقه خبر داد.
اســفنديار خزائى با اشاره به وجود حساسيت هاى خاص در اجراى 
طرح هــاى منابــع طبيعى عنوان كــرد: منابع طبيعى و ســراب هاى 
شهرســتان نهاوند سهم مهمى در جذب گردشــگر دارند و بايد به 

آن ها توجه كرد.
ــاى  ــد طرح ه ــه باي ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــر ب ــا مه ــو ب وى در گفتگ
ــال و  ــا جديــت و قــوت بيشــترى دنب ــد ب ــع طبيعــى در نهاون مناب
پيگيــرى شــود، گفــت: از تمــام تــوان و ظرفيت هــاى موجــود در 

ــود. ــتفاده مى ش ــا اس ــدارى جنگل ه ــعه و نگه ــتاى توس راس
مديــركل منابــع طبيعــى و آبخيــزدارى اســتان همــدان بــر اســتفاده 
طرح هــاى  و  جنگلــى  پارك هــاى  گردشــگرى  ظرفيــت  از 

ــرد. ــد ك ــد تأكي ــتان نهاون ــوان دارى شهرس ــزدارى و آبخ آبخي
خزائى بابيــان اينكه حفظ آب وخاك و توســعه اقتصادى، اجتماعى 
منطقه بر رونق گردشگرى مى افزايد، گفت: هيچ توسعه اى بدون توجه 

به زيرساخت و حفظ سرزمين ممكن نخواهد بود.
وى از نهايــى شــدن عمليــات اجرايــى طرح هــاى آبخيــزدارى در 
ــن  ــره و افرايــش آب اي ــراى ذخي باالدســت ســراب گاماســياب ب

منطقــه خبــر داد.
ــزدارى اســتان همــدان گفــت: در  ــع طبيعــى و آبخي ــركل مناب مدي
ــد  ــزدارى در نهاون ــاى آبخي ــراى پروژه ه ــا اج ــك ب ــده نزدي آين
ايــن منطقــه به عنــوان پــارك آبخيــزدارى در كنــار پــارك جنگلــى 

معرفــى خواهــد شــد.

وقف يك قطعه زمين كشاورزى در نهاوند 
 رئيــس اداره اوقاف و امور خيريه نهاوند گفت: يك قطعه زمين 
كشاورزى به مساحت 38 هزار مترمربع به ارزش 760 ميليون تومان 

در روستاى دهفول نهاوند وقف شد. 
حجت االسالم فيض اهللا اســد پور، رئيس اداره اوقاف و امور خيريه 
نهاوند اظهار كرد: يك قطعه زمين كشــاورزى به مساحت 38 هزار 
مترمربع بــه ارزش 760 ميليون تومان در روســتاى دهفول نهاوند 

وقف شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان ،وى تصريح كرد: اين زمين 
در راســتاى ايتام نيازمندان شهرســتان وقف شــده است كه كمك 
بــه هزينه هاى درمان نيازمندان و برپايى مراســم عزادارى حضرت 
زهرا(س) و امام حســين(ع) در شهرستان از ديگر نيات اين موقوفه 

است.
اســد پور بابيان اينكه ورثه مرحوم ميرولى ميرى اين زمين را وقف 
كردند، افزود: همچنين يك قطعه زمين نيز به مساحت 640 مترمربع 

در شهرستان وقف شد.
وى ارزش ريالــى ايــن موقوفه را 45 ميليون تومــان عنوان كرد و 
گفت: ورثه مرحوم مرادعلى امير بك اين زمين را در روستاى گوشه 

سعدوقاص براى خانه عالم روستا وقف كردند.

آگهـي مزايـده (نوبت اول) 

محمد شيـراوند- شهردار فيروزان 

شهرداري فيروزان به استناد بند 2 مجوز شماره 5/283/2/ش مورخه 97/7/18 شوراي محترم اسالمي شهر قصد دارد 4 قطعه زمين واقع 
در خيابان سرچشمه فيروزان را طبق آيين نامه مالي شهرداري ها به شرح ذيل به فروش برساند:

1- مشخصات: قطعه شماره 2 و 3 و 4 و 5 هر كدام به مساحت 180 مترمربع مي باشد.
2- كليه شركت كنندگان در مزايده مبلغ 14/400/000 ريال در وجه حساب جاري 0106944053004 نزد بانك ملي شعبه فيروزان به ازاي هر 
قطعه واريز در غير اين صورت از شركت دادن آنها در مزايده خودداري خواهد شد برنده مزايده موظف است ظرف 48 ساعت پس از اعالم 
رأي كميسيون معامالت شهرداري نسبت به ورايز كل مبلغ قطعه خريداري شده اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري 

ضبط و با نفر بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.
3- كليه هزينه هاي كارشناسي- حق درج آگهي به عهده خريدار خواهد بود.

4- قيمت پايه هر متر مربع از قطعات شماره 2 و 3 و 4 و 5 مبلغ 1/600/000 ريال مي باشد به عبارتي هر قطعه به مبلغ 288/000/000 ريال 
مي باشد و به قيمت هاي پيشنهادي پايين تر از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- متقاضيان مي بايستي از تاريخ انتشار آگهي حداكثر به مدت 10 روز قيمت پيشنهادي خود را كتباً به دبيرخانه شهرداري اعالم نمايند.
6- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با ترتيب اولويت نزد شهرداري نگهداري و در صورتي كه برندگان مذكور به هر عنوان از 

انعقاد قرارداد و خريد منصرف شوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
ضمناً جلسه كميسيون معامالت جهت بررسي پيشنهادات ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/10/22 برگزار خواهد شد.

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2513-0813372 واحد امالك شهرداري فيروزان تماس حاصل فرمائيد.

آگهـي مزايده مرحله دوم
اجاره 13 دستگاه سوئيت به صورت يكجا 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير 

با تأييدات خداوند متعال، اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير در نظر دارد 13 دستگاه سوئيت به صورت 
يكجا با كليه امكانات موجود، واقع در ميدان قائم روبروي دادگستري كه متعلق به موقوفه شادروان سيف الدوله 
مي باشد با اجاره پايه مزايده ماهيانه 154/700/000 ريال (معادل پانزده ميليون و چهارصد و هفتاد هزار تومان) 

به مدت يكسال به اجاره واگذار نمايد. 
واجدين شرايط مي بايست مبلغ 186/000/000 ريال (معادل هيجده ميليون و ششصد هزار تومان) سپرده به 
صورت چك تضمين شده در وجه اداره اوقاف مالير تهيه و چك مربوطه را ضميمه برگ پيشنهاد قيمت خود در 
پاكت هاي مخصوص مزايده الك و مهر شده قرار داده و از تاريخ 97/10/12 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 

97/10/29 به دبيرخانه اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير تحويل و رسيد دريافت نمايند. 
ضمناً متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اطالعيه و ساير شرايط مزايده به واحد 

اجارات اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير مراجعه فرمايند.

آگهـي مزايده عمـومي(شماره 97/3ز)

شركت آب منطقه اى همدان                                  

مريم ملكى »
 تصميم هــاى ناگهانى براى ممنوعيت يا 
لغو ممنوعيت صادرات ســيب زمينى تأثير 
منفى بر اقتصاد و اشــتغال اســتان همدان 
گذاشــته است. شهرستان بهار همدان ،يكى 
از توليدكنندگان اصلى سيب زمينى در كشور 
محسوب مى شود و اكثريت كشاورزان اين 
منطقه نيز مشغول كشت سيب زمينى مى باشند 
از اين تأثير منفى بى نصيب نمانده اند. آن ها 
كه در اوايل ســال جارى مشغول صادرات 
اين محصول به كشــورهاى همسايه بودن ، 
يك شبه با ممنوعيت صادرات محصول خود 

مواجه شدند.
اين ممنوعيت و لغو ممنوعيت هاى پى درپى 
،پيامدى غير ازاختــالل در برنامه ريزى هاى 
كشــاورزان براى اختصاص ميزان ســطح 
زير كشــت اين محصول و روگردانى خيل 
عظيمى از شــاغلين اين صنــف از توليد و 

روى آوردن به مشاغل ديگر را ندارد.  
از طرفى با توجه به كاهش ســطح آب هاى 
زيرزمينى ، كشــت محصوالتــى هم چون 
ســيب زمينى كــه بــه مقــدار آب بااليى 
براى كشــت نياز دارد در شــرايط كنونى 
مقرون به صرفــه و همچنيــن در راســتاى 

سياست هاى كالن كشور نباشد.
سياســت  صادرات  ممنوعيــت   

وزارتخانه
ممنوعيت صادرات ســيب زميني بر اساس 
سياســت هاي وزارت جهاد كشاورزي و با 
هماهنگي دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و 

صمت انجام مي گيرد.
ــار  ــاد كشــاورزي شهرســتان به ــر جه مدي
ــان  ــا بي ــام ب ــدان پي ــا هم ــو ب در گفت وگ
ايــن مطلــب مى گويــد: وزارت جهــاد 
كشــاورزي بــا توجــه بــه اينكــه در مقطعي 
بيســت روزه قيمــت ســيب زميني در كل 
ــده  ــت و مصرف كنن ــش داش ــور افزاي كش
ــن  ــه اي ــكل تهي ــا مش ــور ب ــل كش در داخ
محصــول روبــه رو شــد، تصميــم بــه 
ممنوعيــت صــادرات ســيب زميني گرفــت، 
ــا توجــه  ــاه ســال جــاري ب ــا در مردادم ام
ــيب زميني  ــت س ــه در قيم ــي ك ــه كاهش ب
ــده  ــراي مصرف كنن ــودن آن ب ــود ب و موج
ــو  ــه لغ ــم ب ــم، تصمي ــي شــاهد بودي داخل

ــن ممنوعيــت شــد. اي
حتي در چهل روز گذشــته هم،  شاهد سير 

نزولي قيمت اين محصول در بازار هستيم.
هوشــنگ كرمى با اشــاره به ممنوعيت يا 
لغو ممنوعيت صــادرات يك محصول بيان 
مى كند: 4/5 ميليون تن ســيب زميني در كل 
كشور برداشــت مي شود كه ســهم استان 
همدان يك ميليون تن و سهم شهرستان بهار 

50 هزار تن مي باشد.
و با توجه به شــرايطي در كل كشور حاكم 
اســت ممنوعيت يا لغــو ممنوعيت انجام 
مي پذيرد و تنها يك شهرستان خاص مدنظر 

قرارگرفته نمي شود.
 تنظيم بازار هدف اصلى صادرات 

سيب زمينى
او نكتــه قابل توجــه درزمينــه صــادرات 
سيب زمينى را اين گونه تصريح مى كند: جهاد 
كشاورزي و حتي كشاورزان باهدف صادرات 
به كشت سيب زميني نمي پردازند و هدف از 
صادرات اين محصول بيشتر مسئله تنظيم بازار 
است. زيرا با توجه به معضل بي آبى ، قيمت 
گــزاف بذر و هزينه هاي باال ،در حال حاضر 
كشت سيب زميني جزء سياست هاي دولت 
قــرار ندارد و تنها تأميــن نياز مصرف كننده 

داخلي مدنظر قرارگرفته مي شود.
شهرستان  در  ســيب زمينى  كرمى كشــت 
بهار را زمســتانى عنــوان و اظهار مى كند: 
كشــت ســيب زميني در شهرســتان بهار 
جزء كشــت هاي حداقلي در مصرف آب 
مي باشد. كشت اين محصول در شهرستان 
بهار، كشتي زمستانه است و از اوايل بهمن 
تا اواخر فروردين كاشت اين محصول آغاز 
مي شود و برداشت اين محصول در تيرماه 

صورت مي پذيرد.
وى اشــاره اى هم به توليدات مازاد مى كند  
ومى افزايــد :بــا توجه به اينكــه 90 درصد 
دست  به  برداشت شده  ســيب زميني هاي  از 
مصرف كننده مي رســد مــازاد آن چنانى اين 
محصول را در شهرســتان را نداريم و مقدار 

كمي از آن انبار مي شود. 
درنتيجه كشت هاي پاييزه اين محصول است 
كه با مصرف باالي آن روبه رو مي شويم و اين 

كشت در ساير استان ها انجام مي گيرد.
 كشت محصوالت استراتژيك به 

جاى سيب زمينى
مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار سياست 
اين ارگان را بر پايين آوردن ، سطح زير كشت 
اين محصول را عنوان مى كند و معتقد است 
اين روزها شــاهد اين تغيير محســوس در 

شهرستان بهار و روستاهاى اطراف آن هستيم.
كرمى اظهار مى كند :بر اســاس سياست هاى 
وزارت جهاد كشــاورزى ، هدف بر اين مبنا 
گذاشته شــده به سمت كشت هاي جايگزين 
ماننــد باغات، گياه گل محمــدي، زعفران و 
گياهــان دارويــي حركت كنيم كــه در اين 
راستا 40 تا 50 قطعه از زمين هاي زير كشت 
سيب زميني به باغ تبديل شــد و حدود 50
هكتــار نيز به زير كشــت گل محمدي رفته 

است.
حتي شــاهد جايگزين شدن كشت گندم و 
جو به جاى ســيب زميني درزمينه كشاورزي 

روستاهاي اطراف شهرستان بهار نيز هستيم.
البتــه با توجه بــه نياز موجود در كشــور ، 
اولويت هــا و سياســت هاي وزارتخانه  ،هر 
شهرســتان تعهد كشــت محصولي را دارا 
مي باشد كه سهم استان همدان 22 هزار هكتار 
كشت اســت كه 58 هزار هكتار از آن سهم 
شهرستان بهار است درنتيجه ساالنه بايد 250

هزار تن سيب زمينى در شهرستان بهار توليد 
شود.

 بهار جزو رتبه داران در كشت فنى
او اشــاره اى نيز به  ديگر سياست هاي جهاد 
كشاورزي در اين زمينه مى كند و مى افزايد: با 
توجه به اين در سردخانه هاي فنى شهرستان 
حدود 85 هزار تن سيب زميني انبار مي شود، 
درنتيجــه رو آوردن به صنايع نگهداري فني 
با تكنولوژى مدرن ،شــاهد كاهش ضايعات 

اين محصول در شهرســتان از 25
درصد به زير 5 درصد هستيم.  

كرمى شهرســتان بهــار را قطب 
اصلى توليد بذر اصالح شــده در 
كشــور مى داند و تصريح مى كند: 
در شهرســتان بهار ســيب زميني 
غير توليــد خوراكي هم داريم كه 
بــه بذر اختصاص داده مي شــود 
.حدود 1000 تن بذر اصالح شده 

در شهرســتان توليد و به اســتان هاي ديگر 
نيز فرستاده مي شــود.همين امر سبب شده 
تا عملكرد شهرســتان بهار ، جزو شهرستان 
بسيار خوب در كشور قرار بگيرد و همچنين 
باعث كاهش ضايعات اين محصول نيز گشته 
است كه درنتيجه استفاده از بذر اصالح شده، 
كودهاي زير مغذى و روش هاي آبياري نوين 
اســت او در پايان از كشــاورزان شهرستان 
بهار درخواست مي كند به سمت كشت هاي 
كم مصرف درزمينــه آب بروند به طور مثال 
كشــت كلزا كه جزء محصوالت استراتژيك 
مي باشــد. اگر كشــاورزي به سمت كشت 
محصوالت اســتراتژيك برونــد مي تواند از 
تسهيالتى ازجمله بذر يارانه، خريد دستگاه با 

يارانه، تسهيالت بانكي استفاده كنند.
همچنيــن اين محصــوالت خريد تضميني 
دارند و كشاورز از بابت پرداخت پول به موقع 

نگرانى نخواهد داشت.
در شرايط كنونى ،ســاكنين شهرستان بهار 
را كه اكثريــت آن ها كشــاورزان دربرمى 
گيرند  براى از دســت ندادن سرمايه هاى 
خود و همچنين امنيت شــغلى و  اشتغال 
پايدار درزمينه كشاورزى نياز به كشت هاى 
جايگزين دارند .البته معطوف كردن توجه 
اين قشــر به سمت كشــت هاى جايگزين 
نيازمنــد ايجاد دلگرمى و تســهيالت الزم 
دراين بــاره دارد كــه پيگيــرى و تــالش 

مسئولين مربوطه را مى طلبد.   

سيب زمينى دربهار
حرف اول را مى زند

نوع خودروشماره انتظامىمدلرنگنوع خودرورديف
اسقاطى18-653 الف 138014يشمى نيسان پيكاپ دوكابين1
اسقاطى18-329 الف 138611نقره اى سوارى پژو405 تصادفى2
قابل شماره گذارى18-861 الف 138413عنابى- متاليكپژو3405
قابل شماره گذارى18-857 الف 138413عنابى- متاليكپژو4405
قابل شماره گذارى14-الف925-138518نوك مدادى - متاليك  پژو5405

 

با سالم و احترام ، شركت آب منطقه اى همدان در نظر دارد در اجراى كميسيون ماده 2 شماره 970001 مورخ 97/01/30 ،شماره 
97004 مورخ 97/08/09 و شماره 970035  مورخ 97/07/12  اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان همدان تعداد 3 دستگاه از 

خودروهاى فرسوده و نيز 2 دستگاه خودرو اسقاطى صرفا بين مراكز مجاز اسقاط خودرو  با شرايط زير بفروش برساند.
سايت  از  مورخ 97/10/18  شنبه  سه  ساعت14:00روز  اداري  وقت  پايان  تا  حداكثر  آگهي  درج  تاريخ  از  را  مذكور  شرايط  و  اسناد 
نمائيد  حاصل  تماس  شماره 09188148149  و  شماره 081-38385295  بازديدبا  جهت  و  دريافت    www.setadiran.irاينترنتى
ميزان  سپرده شركت در مزايده كتبى  تمامى خودروها  هركدام به مبلغ  10,000,000 ريال (ده ميليون ريال )مى باشد  كه مى بايستى 
طى ضمانتنامه بانكى به نفع شركت آب منطقه اى همدان و يا واريز وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 نزد بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران از طريق در گاه سامانه تداركات الكترونيك دولت واريز و رسيد وجه و يا اصل ضمانتنامه را در 
پاكت الف همراه با ساير مدارك مهرو موم شده به دبيرخانه  حراست شركت آب منطقه اى همدان تحويل  و هم در سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت بار گذارى نمايند.
 شركت كنندگان ميتوانند در ساعات9-13 از تاريخ آگهى تا تاريخ 97/10/20 باهماهنگى ازخودروها درمحل انبار شركت واقع در 
بلوار بعثت جنب پارك مردم خيابان زرگران اداره خدمات شركت آب منطقه اى همدان بازديد نمايندمهلت ارسال پاكت پيشنهادي 
قيمت جهت مزايده كتبي تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ97/10/29مي باشد.همچنين بازگشايي مدارك ارائه شده راس ساعت 
10صبح روز يكشنبه مورخ 97/10/30 در محل شركت آب منطقه اي همدان ميباشد ضمنا  پيشنهاد دهندگان بايدقيمت پيشنهادى 

خود را بدون نه درصد ماليات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمايند. 
9٪ ماليات بر ارزش افزوده برعهده برنده مى باشد.ضمنا هزينه اگهى مزايده از برنده مزايده اخذ مى گردد.
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پيروزى نهايى ملت فلسطين در آينده نه 
چندان دور محقق خواهد شد

 رهبر معظم انقالب اسالمى تاكيد كردند: فلسطين با قدرت خواهد 
ماند و به لطــف الهى در آينده نه چنــدان دور، پيروزى نهايى ملت 

فلسطين محقق خواهد شد.
بــه گزارش ايرنــا ، حضرت آيت ا... خامنــه اى رهبر معظم انقالب 
اســالمى در ديدار آقاى زياد النَخاله دبيركل جهاد اسالمى فلسطين و 
هيأت همراه تأكيد كردند: فلســطين با قدرت خواهد ماند و به لطف 
الهى در آينــده نه چندان دور، پيروزى نهايى ملت فلســطين محقق 

خواهد شد.
حضرت آيت ا... خامنه اى با اشــاره به يك معادله روشــن در قضيه 
فلســطين گفتند: براساس اين معادله اگر مقاومت كنيد پيروز خواهيد 
بود و اگر مقاومت نكنيد پيروزى نخواهيد داشــت اما به فضل الهى، 
مردم فلسطين در مبارزه با رژيم صهيونيستى تاكنون مقاومت كرده و 

پيروز بوده اند. 
رهبر انقالب اسالمى افزودند: پيروزى مردم فلسطين در سالهاى اخير، 
به معناى توانايى تشكيل حكومت در تل آويو نبوده است كه البته اين 
موضوع نيز به فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلكه پيروزى اصلى 
اين بوده اســت كه رژيم صهيونيستى كه ارتش هاى عربى نتوانستند 
آن را شكســت دهند، به وسيله مردم فلسطين و گروههاى مقاومت به 

زانو درآمد و به اذن الهى پيروزى هاى بزرگ ترى نيز خواهيد داشت.
حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به فشارهاى سنگين جبهه استكبار 
به جمهورى اســالمى ايران گفتند: اين فشارها هرگز موجب نخواهد 
شــد تا ما از وظيفه الهى، دينى و عقالنى خود در حمايت از فلسطين 

منصرف شويم.
رهبر انقالب اســالمى در بخش ديگرى از سخنان خود با تمجيد از 
مقاومت و مبارزات جهاد اسالمى فلسطين، شفاى هرچه زودتر آقاى 
دكتر رمضان عبداهللا دبير كل ســابق جهاد اسالمى را از خداوند متعال 

مسألت كردند.
در اين ديدار آقاى زياد النَخاله دبيركل جهاد اســالمى فلسطين گفت: 
مردم غزه با وجود همه فشــارها، در مقابل رژيم صهيونيستى و طرح 
موسوم به «معامله قرن» ايستاده اند كه نمونه بارز آن استمرار تظاهرات 

هفتگِى «جمعه بازگشت» است.
وى همچنين به پيروزى اخير مقاومت اسالمى فلسطين در مقابل رژيم 
صهيونيستى و درخواست اين رژيم براى آتش بس بعد از 48 ساعت، 
اشاره كرد و افزود: امروز توانايى ها و قدرت مقاومت اسالمى فلسطين 
بيش از هر زمان ديگر اســت، به گونه اى كه اگر جنگى رخ دهد، تل 
آويو و همه شهرها و شهرك هاى رژيم صهيونيستى در تيررس هزاران 

موشك مقاومت قرار خواهند داشت.

نبايد با توليد كننده همانند دالل ارز و 
محتكر برخورد كنيم

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى گفت كه نبايد با 
توليد كننده همانند دالل ارز و محتكر برخورد كنيم.

حجت االســالم احد آزادى خواه در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه 
اقشار ضعيف جامعه در تهيه مايحتاج ضرورى خود با مشكل مواجه 
هســتند از لزوم تغيير در شيوه اجراى قانون هدفمندى يارانه ها سخن 
گفت و افزود تبصره 14 اليحه بودجه چگونگى اجراى اين قانون در 

سال آينده را مشخص مى كند.
ازادى خواه توضيح داد: در اليحه بودجه مبلغ 22 هزار ميليارد تومان 
در قالــب اجراى هدفمندى يارانه ها براى هزينه هاى حمل، جايگاه و 
ماليات مصرف كننده در نظر گرفته شــده است كه سازمان هدفمندى 
يارانه ها مى بايســت به شــركت حمل، جايگاه داران و سازمان امور 

مالياتى پرداخت كند.
وى افــزود: اگر دولت تصميم دارد قيمت بنزين را ثابت نگه دارد، 
ما مخالفتــى با اين تصميــم نداريم اما آيا بهتر نيســت ماليات و 
هزينه هــاى جنبى آن را خود مصرف كنندگان بپردازند كه در مورد 
بنزين شــايد مبلغى در حــدود 300 تا 400 تومان بــراى هر ليتر 

مى باشد. 
آزاديخواه دربــاره طرح يارانه كاالهاى اساســى و حذف ارز 4200

تومانى كه در روزهاى گذشته رئيس كميسيون اقتصادى مجلس آن را 
مطرح كرده بود، گفت: اينكه برخى كاالها مانند شكر در ميان كاالهاى 
اساسى قرار گرفته اند اساساً اتفاق عجيبى است و اختصاص ارز 4200

تومانى به آن اقدامى عجيب تر. 

هيچ جناح و گروهى مبرا از لغزش و خطا 
نبوده و نيست

 نماينده مردم سميرم در مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: هيچ 
جناح و گروهى مبرا از لغزش و خطا نبوده و نيست و اگر مشكالتى 
در كشور وجود دارد همه مسئول آن هستند نه فقط يك جريان خاص 
اصغر ســليمى در گفت وگو با خانه ملت گفت:هر دو جريان سياسى 
كشــور در دوره اى مسئوليت هاى كليدى و مهمى را بر عهده داشتند 
و نقاط قوت و ضعف در كارشان مشهود بوده و نمى نوان به صورت 

مطلق مشكالت را گردن كسى انداخت.
وى افزود:بى اعتمادى مردم به مسئوالن راهبر اصلى دشمنان است و 
بزرگان جريانات سياسى نبايد به اين بى اعتمادى ها دامن بزنند و آب 
به آسياب دشمن بريزند و بايد منافع ملى نقطه اشتراك همه جريانات 
سياسى باشد وبايد توجه داشت از تخريب دست آورها وبزرگ نمايى 

مشكالت هيچ كسى بهره اى نمى برد.
سليمى ادامه داد:در شرايط فعلى وظيفه همه مااست كه در كنار دولت 
مستقر و در مقابل دشمن مشترك مبارزه كنيم و دست از تخريب هاى 
بدون منطق برداريــم و اگر هم انتقادى وجود دارد راهكار جايگزين 
ارائه دهيم مگر نه تخريب آســان ترين راه اســت و هيچ نفعى براى 

مردم ندارد.

خبر تعيين شرايط از طرف اروپا 
براى ايران درست نيست

 سخنگوى وزارت امور خارجه با تكذيب خبر تعيين شرايط اروپا 
براى راه اندازى كانال اس. پى. وى گفت: در مورد اينكه اتحاديه اروپا 
و سه كشور اروپايى شــروطى تعيين كرده باشند، اين خبر از اساس 

درست نيست.
به گزارش ايرنا، بهرام قاســمى تصريح كرد: اروپايى ها همكارى هاى 
طوالنى با ايران داشته و از ويژگى هاى جمهورى اسالمى بخوبى آگاه 

هستند.
قاســمى ادامه داد: مشــكالت اس. پى. وى به ناتوانى اروپا در قبال 
آمريكا و فشــار هاى سنگين اياالت متحده بر اروپا و نهايتاً پيچيدگى 
خود اين ساز وكار بازمى گردد؛ اگر چنين ساز وكارى بخواهد در هر 

كجاى جهان تعريف شود، با پيچيدگى هايى كه دارد زمان بر است.
وى ادامه داد: اميدواريم اروپا به رغم اينكه نتوانســته در موعد مقرر 
بســته خود يا همان كانال ويژه مالى را رســماً اعــالم نمايد، بتواند 

همچنان در اين مسير حركت و به تعهدات خود عمل كند.
قاسمى گفت: احساس ما اين است كه اروپا در شرايط كنونى در قبال 
آمريكا و فشــار هاى آن تا حد زيادى ناتوان است و توانايى الزم براى 

دفاع از هويت اروپايى، مؤسسات مالى و اقتصادى خود را ندارد.
ســخنگوى وزارت امور خارجه ادامه داد: تبادل نظرهايى با اروپائيان 
صــورت گرفت و آن ها بــا بيان اينكه با خروج آمريــكا از برجام و 
بازگشت تحريم هاى واشنگتن، مزاياى اقتصادى برجام را براى ايران 
امكان پذير مى سازند، مذاكراتى را آغاز كردند و با اراده جدى  كه در 
سه كشــور اروپايى و اتحاديه اروپا بود، اين گفت وگو ها در سطوح 

مختلف سياسى دنبال شد.
وى ادامه داد: متأســفم كه به علت فشار هاى بى حد و اندازه آمريكا 
بر روى اروپا و ســه كشور اروپايى، تا به امروز اين ساز وكار توسط 
اتحاديه اروپا اعالم نشده و اميدوارم اروپا بتواند در مقابل اين فشار ها 

از هويت خود دفاع كند.
قاسمى در خصوص سفر ترامپ به عراق گفت: اميدوارم تعقل، خرد 
و عقالنيت بر حاكمان امروز كاخ ســفيد حكمفرما شــود و ما شاهد 

معضالت كمترى در سطح جهان و منطقه باشيم.
سخنگوى وزارت خارجه تصريح كرد: امروز شاهد هستيم كه آمريكا 
نمى تواند در اين منطقه حضور داشــته باشد و جاى اياالت متحده در 

اين منطقه نيست.
وى تأكيد كرد: آمريكا بايد به خانه خود بازگردد و به جاى اين گونه 
هزينه هاى نابجا كه در نهايت منجر به افراط گرايى و كشتار مردم بى 
گناه مى شــود و حيثيت مردم آمريكا را نيز خدشه دار مى كند، در يك 
محيط عاقالنه تصميم بگيرد كه چه اقدامى براى مردم منطقه، جهان و 

حتى مردم اياالت متحده مناسب تر است.

قايق هاى سپاه رادارگريز و مجهز 
به موشك هاى جديد مى شوند

 فرمانده نيروى دريايى ســپاه پاسداران انقالب اسالمى اعالم كرد: 
قايق هاى تندروى اين نيرو رادار گريز و مجهز به موشك هاى جديد 

مى شوند.
عليرضا تنگســيرى در گفت و گو با ايرناتاكيد كرد: در نيروى دريايى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى سرعت و تحرك باال در انجام ماموريت 

ها همواره مورد توجه است.
ــش  ــرو افزاي ــن ني ــوان اي ــه روز ت ــه روز ب ــر اينك ــد ب ــا تاكي وى ب
مــى يابــد، اعــالم كــرد: بــه دنبــال رادار گريــزى و چابكــى بيشــتر 
قايــق هــاى تنــدرو ســپاه بــه منظــور انجــام ماموريــت هــاى محولــه 

هســتيم.
 سرعت قايق هاى سپاه افزايش مى يابد

وى با بيان اينكه "سپاه پاسداران سريع ترين قايق هاى تندرو جهان 
را در اختيــار دارد"، گفت: در حال كار كردن بر روى قايق هاى تند 
رو با سرعت 80 نات و بيشــتر از آن هستيم و در آينده اى نزديك 
براى ساخت قايق هايى با سرعت بيش از 80 نات نيز اقدام خواهيم 

كرد.
 آمريكايى ها در خليج فارس رصد مى شوند

فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى در بخش ديگرى 
از صحبت ها خود در رابطه با حضور ناوگروه آمريكا در خليج فارس 
گفت: بيگانگان در منطقه حضور دارند اما در آب هاى ما نيســتند و 
حتــى در آب هاى تحت نظارت ما نيز حضــور پيدا نمى كنند؛ آنان 
در آب هاى ســرزمينى كشــور هاى ديگر و در آب هاى بين المللى 

حضور دارند.

ضرورت حذف هزينه هاى غيرضرور و شفاف 
سازى بودجه هاى پنهان

 يك عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى بر ضرورت 
شفاف ســازى بودجه هاى پنهان مثل ماليات ها و يارانه هاى پنهان در بودجه 

98 تاكيد كرد.
على كاظمى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر بودجه هاى اضافى 
و پنهانى وجــود دارد كه اگر بتوانيم آنها را در شــرايط تحريم رديابى كنيم و 
جلوى آن را بگيريم از اسراف جلوگيرى مى شود و قدم مثبتى در بودجه است.

اين عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: راهكار مهم اين 
است كه از هزينه هاى غيرضرور كم كنيم و بودجه هاى پنهان مثل ماليات ها و 
يارانه هاى پنهان را شــفاف كنيم. چرا كه هرچه شفافيت بيشتر باشد و بودجه 

مبتنى بر عملكرد نوشته شود قدمهاى مثبتى برداشته خواهد شد.

تحريم ها را بايد به فرصت تبديل كرد
 رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اين كه در چهل سالگى انقالب اسالمى 
مى بايســت، اتحاد اقوام ايرانى توسط صداوســيما به تصوير كشيده و پررنگ 

شود، گفت: بايد تحريم ها را به فرصت تبديل كرد.
به گزارش مهر، على الريجانى گفت: تهران اســتانى مهاجرپذير اســت و تردد 
شهرســتان هاى اين استان با پايتخت زياد است، براى رفع مشكالت مربوط به 
مترو و قطار شــهرى در شهرستان هاى مالرد، قدس و شهريار با شهردار تهران 

و مسئولين مذاكره خواهم كرد.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى با بيان اين كه اقوام ايرانى ابتدا بر مليت خود 
تاكيــد دارند و بعد بر قوميت خود تاكيد دارند، گفت: مى توان از ظرفيت بازار 
بزرگ براى عرضه توليدات بومى كه مختص به قوميت هاى ساكن تهران است 

استفاده كنيم.

مبارزه با قاچاق مطالبه مقام معظم رهبرى است
 رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح ، مبارزه با قاچاق را مطالبه رهبرى و ناجا را 

پرچمدار مبارزه با اين پديده شوم عنوان كرد.
به گزارش ايلنا، محمدحســين باقرى ، اظهارداشــت: مردم ايران اسالمى در 9 
ديماه با بصيرت و آگاهى به خوبى احســاس كردند، نظام به حضورشــان در 

صحنه نياز دارد بنابراين با حضورشان آتش فتنه گران را خاموش كردند.
رئيس ســتاد كل نيروهاى مسلح با اشاره به اينكه وظيفه ما جهاد و تالش شبانه 
روزى براى خدمت به نظام و پاســدارى از خون شهداســت كه اين مسئوليت 
ســنگينى است، گفت: شرط نصرت الهى اين است كه ما در راه خدا مخلصانه 
عمل كنيــم و آنچه در توان داريم، به كار گيريم.باقــرى صريح كرد: آموزش، 
نگهداشــت و صيانت از نيروهاى انســانى در ناجا مورد تاكيد است؛ همچنين 

آموزش و تربيت دو بازوى ارتقاء توان نيروى انسانى است.

 رئيس جمهورى بر جلوگيرى از اتالف 
آب و برق در كشور تاكيد كرد و گفت: براى 
جلوگيــرى از هدر رفت آب و برق بايد در 

اولين قدم اتالف آن را به حداقل برسانيم.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين  
حســن روحانى در نشست مشترك با وزير 
و مديران ارشــد وزارت نيرو بــا تقدير از 
كاركنان اين وزارتخانه در بخش صنعت آب 
و برق، اظهار داشت: همه مردم مى دانند كه 
مسئله آب و برق دو مسئله بسيار حساس، 

زيربنايى و حياتى است.
رئيــس جمهــورى آب را ماننــد امنيت با 
اهميت دانست و گفت: وقتى صبح از منزل 
خارج مى شــويد، نمى دانيد چه سازوكار 
بزرگى به راه است تا كشور، شهر، خيابان و 
محل كار شما امن باشد اما اگر حادثه اى در 
گوشه اى رخ  دهد در آن زمان اهميت امنيت 

مشخص مى شود.
 مبنــاى اداره منابع آبى را بايد بر 

پايه ادامه خشكسالى گذاشت
روحانى با تأكيد بــر اين كه آب و برق نيز 
براى ما امنيت اســت، چرا كــه براى مردم 
امنيت خاطــر و آرامش ايجاد مى كند، ادامه 
داد: در بازديد از مركز كنترل برق كشــور، 
مشخص شــد كه تالش بسيار بزرگى براى 
تراز توليد مصرف انجام مى شود كه دقت در 
اين تراز كار بسيار مهمى است و خاموشى يا 
فعال شدن نيروگاه ها، در برخى از كشورهاى 

پيشرفته نيز باعث فروپاشى مى شود.

  حل مشــكل آب با بارور كردن 
ابرها، راه حل اساسى نيست

رئيس قوه مجريه با بيان اين كه حل مشكل 
آب بــا بارور كردن ابرها، راه حل اساســى 
نيســت؛ آب هاى موجود بايد به درســتى 
مديريت شود، اظهار داشت: اين گونه مطالب 
كه با بارورى ابرها مشكل حل مى شود، در 
سال هاى 43 و 44 و رژيم شاهنشاهى مطرح 
شد و اين از نمونه تفكرات شاهانه بود كه با 
بارور كردن مشكل آب حل مى شود و حتمًا 

اين موضوع راه حل اساسى نيست.
 جلوگيــرى از تلفات آب و برق را 

بايد از وزارتخانه نيرو شروع كرد
رئيس دولت دوازدهم بــا يادآورى اين كه 
تلفــات و هدر رفت در بخــش برق از 15
درصد به كمتر از 11 درصد رســيده است، 
اظهار داشــت: اين اقدام بسيار مهمى است 
و بايد جلوگيرى از تلفات در صنعت آب و 
بــرق را به عنوان اولويت از وزارتخانه نيرو 
شروع كرد و بايد به آمار تك رقمى برسيم.

مصرف  درست  به  جامعه  هدايت   
كردن، امر به معروف است

وى ادامــه داد: همه ميزان آبــى كه از دريا 
براى شــيرين كردن بايد انجام شود شامل 
يك درصد اســت در حالــى كه اگر از آب 
درســت حراست كنيم، به جاى يك درصد 

تا 10درصد سود مى بريم.
روحانــى با بيان اين كه امــر به معروف و 
نهــى از منكر در جامعــه تنها مختص چند 

موضوع نبــوده، بلكه داراى معانى و دنيايى 
وسيع اســت، تصريح كرد: كسى كه آب را 
بد مصرف مى كند، منكرى انجام مى دهد كه 
اين نهى از منكر يا بايــد به صورت زبانى 
يا برنامه ريزى براى جلوگيرى از هدر رفت 
باشــد.رئيس جمهورى بر ضرورت اصالح 
مصــرف در مصارف خانگــى تاكيد كرد و 
گفت: برنامه ريزى ها بايد به گونه اى باشد 
كه مصــرف آب و برق در مصارف خانگى 

كاهش پيدا كند.
روحانى خاطرنشــان كرد: هر چند ممكن 
اســت ســال آينده نيز دچار مشكالتى در 
آب و برق كشــور باشيم، اما با برنامه ريزى 
خوب مى توانيم از مشكالت عبور كنيم در 
عين حال آغاز ســال آبى كشور كه از پايان 
شــهريور آغاز مى شــود نيز خوب بوده كه 

اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد.
اروميه 14ميليون  درياچــه  احياء 

جمعيت ايران را نجات داد
روحانى با بيان اينكه ايجاد يك ســد گاهى 
اوقات آثار اقليمى بدى به همراه دارد و منجر 
به خشك شــدن برخى درياچه ها و تاالب ها 
مى شود و مسايلى را ايجاد مى كند، خاطرنشان 
كــرد: اقدام دولت در احياء درياچه اروميه 14
ميليون جمعيت ايران را نجات داد و اگر روند 
سابق ادامه پيدا مى كرد، درياچه اروميه خشك 
مى شد و گرد و خاك حاصل از آن، كشاورزى 
را در اين مناطق از بين مى برد و زندگى مردم را 

دچار مشكل مى كرد.

 بايــد واقعيت ها را بــراى مردم 
توضيح بدهيم

روحانى اظهار داشــت: دليل اينكه اقدامات 
دولت بيان و بازگو نمى شــود اين است كه 
رســانه ها آنها را عنــوان نمى كنند و صدا و 
سيماى كشور بين مكروه، واجب، مستحب 
و حرام گاهى دچار مشكل مى شود و تصور 
مى كند كه تعريف از دولت، مكروه اســت 
در حالى كه اين اقدام مستحب و يا واجب 

است.
 روى پاى خود بايستيم، هيچ كس 

نمى تواند به ما زور بگويد
رئيس جمهورى اظهار داشت: هنگامى كه ما 
روى پاى خود مى ايستيم، هيچ كس نمى تواند 
به ما زور بگويد؛ ما تصور مى كنيم كه فقط 
آمريكا زورگويى مى كنــد، اما حقيقت اين 
است كه اگر نيازمند شويم، حتى كشورهاى 
فقير و كشــورى كه بــراى آن فداكارى هم 

كرده ايم، شروع به زورگويى مى كند.
 شيوه هاى كشاورزى را بايد تغيير 

دهيم
روحانــى با اشــاره به اينكه تابســتان به 
دليــل افزايــش مصرف مى توانــد براى 
مردم و تالشــگران در وزارت نيرو ايام 
ســختى باشــد، اظهار داشــت: بايد در 
راســتاى اصالح فرهنگ مصرف تالش و 
از هدررفت ها جلوگيرى كرد و با كشت 
فراســرزمينى و اصالح بذر، شــيوه هاى 

كشاورزى را تغيير دهيم.

 توييــت روز جمعه محســن رضايى، 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره 
عمليات كربالى 4 در ســى و دومين سالروز 
انجــام اين عمليات، در روز هاى گذشــته 
واكنش هاى بســيارى در فضاى مجازى و 

رسانه اى در پى داشت.
محســن رضايى از فرماندهــان جنگ و از 
طراحــان اصلــى عمليات كربــالى 4، در 
حســاب توييترى خود نوشت: «با عمليات 
كربالى چهار به دشــمن وانمود كرديم كه 
عمليات ســاالنه ما تنها همين بوده اســت. 
ده روز بعد در همان نقطــه و در زمانى كه 
نيروهاى ارتش بعثى به مرخصى رفته بودند، 
عمليات كربالى پنج را انجام داديم. عمليات 
كربالى چهار براى فريب دشمن انجام شد. 
اگر تحليلگــر تاريخى در فهــم آن فريب 

بخورد، پس واى به حال نوشته هاى او.»
به دنبال توييت محسن رضايى، حسام الدين 
آشــنا، مشــاور رئيس جمهورى در واكنش 
به ايــن اظهارنظر همــه را بــه مراقبت از 

خودشيفتگى دعوت كرد.
حسام الدين آشــنا  در اين باره گفته است 
"فرمانــده كل. ســالم برشــما.. وقت آن 
رســيده كه در سى امين سالگرد پايان جنگ 
و چهلمين ســالگرد انقالب اسالمى تن به 
شــفافيت داده و به سواالت كهنه بسيجيان 
و خانواده هاى شــهدا و ايثارگــران در باره 
رازهاى ســربه مهر دفاع مقدس پاسخ دهيد. 
شــما تا به حال در قامت يك قهرمان ملى 
جلوه كرده ايد. اما اكنون با اين سخنان در باب 
آن عمليات تلخ ديگر نمى توانيد پشــت نام 
سرداران شــهيد پنهان شويد و بايد خود را 
براى سواالت ســخت آماده كنيد. همه بايد 

مراقب خودشيفتگى باشيم."
يك عضو فراكســيون مستقلين واليى  هم 
در گفت و گو با ايلنا گفت: شــان و منزلت 

جبهه هاى جنگ و فضاى حاكم بر جبهه ها 
فضايى بود كــه ما اصال نمى توانيم راجع به 
آن فضا از اين كلمات و ادبيات استفاده كنيم، 
بايد واقعيت را بگوييم. رزمندگان با خلوص 
نيــت به جبهه مى رفتند و شــب  زنده دارى 
مى كردند تا ببيننــد چه موقع زمان عمليات 
فرامى رسد كه عازم جبهه هاى جنگ شوند. 

عزت ا... يوسفيان مال با بيان اينكه اين كلمه 
( فريب دشمن ) اشــتباه است، عنوان كرد: 
انشــااهللا اصالح مى شود و تكرار نشود و آن 
عزيزانى كه شهيد شــدند اين كلمه فريب 

اصال در آن نمى گنجد، 
 جنگ به اندازه كافى براى دفاع از 

خود استدالل دارد
قاسم ســليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه 
پاســداران  نيز صبح ديروز در گفت وگوى 
تلفنى با برنامه حاال خورشيد كه با موضوع 
«بررســى عمليات كربالى 4 و حواشى آن» 
با حضور محســن رضايى فرمانده سپاه بر 
روى آنتن شبكه 3 ســيما رفته بود، با ارائه  
توضيحاتى در مورد عمليات كربالى 4 اظهار 
كرد: جنگ به اندازه كافى براى دفاع از خود 

استدالل دارد.
وى ادامــه داد: خوشــبختانه در عمليــات 
كربالى 5 دشمن غافلگير شد و با توجه به 
اين كه اين عمليات بالفاصله بعد از عمليات 
كربــالى 4 صورت گرفت، دشــمن تصور 
كرد كه عمليــات كربالى 4 عمليات فرعى 
بوده، در حالى كــه عمليات كربالى 4 يك 
عمليات اصلى بود.سليمانى با اعتقاد بر اين كه 
به نظر مى رسد از صحبت هاى آقاى رضايى 
برداشت درستى در اين زمينه صورت نگرفته 
است، در بخش ديگرى از صحبت هاى خود 
در مورد موضوع جنــگ ادامه داد:جنگ به 
اندازه كافى براى دفاع از خود استدالل دارد 
و مى تواند در هر ذهنى كه آگاهى الزم در اين 

زمينه وجود ندارد آگاهى به وجود آورد. در 
زمان جنگ فرماندهى مقتدرى وجود داشت 

و جنگ تابعى از هيچ جريانى نبود.
وى تصريح كرد: اگر مى خواستيم بر مبناى 
لو رفتن عمليــات تصميم گيرى كنيم هيچ 
عملياتى قابل اجرا نبود، بسيارى از تصميم در 
آن زمان در چارچوب ابهام، ترس و نگرانى 

گرفته مى شد.
 دست منتقدين را مى بوسم

محســن رضايى فرمانده كل سپاه در دوران 
دفاع مقــدس نيز با حضــور در اين برنامه 
گفت: من دســت كســانى را كه به خاطر 
توئيتى كه در مورد عمليات كربالى 4  به من 
انتقاد وارد كردند مى بوسم و قصد رويارويى 
با آنها را ندارم. البته از سياسيونى كه در اين 
باره حــرف زدند انتظارى نــدارم و به آنها 
مى گويم آقايان حاشيه سازى نكنيد و به درد 

و معيشت مردم برسيد.
مجرى برنامه از رضايى پرسيد: اگر برگرديد 
به سه روز قبل آيا اين توئيت را مى نويسيد؟. 
گفت اين توئيــت را دقيق تــر مى زنم. دو 
كلمه اش حذف مى شــود. مى شود عمليات 
كربالى 4 فريب دشمن شد.البته توئيت دوم 
همين بود.كسانى كه نقد كردند اين دو توئيت 

را با هم نخواندند.
 اظهارات محســن رضايى را در 
كميسيون امنيت ملى بررسى مى شود

همچنين روز گذشــته يك نماينده مجلس 
شــوراى اســالمى در واكنش به ســخنان 
درخصوص  نظام  مصلحت  تشخيص  دبير 
عمليات كربالى چهار گفت: مطرح كردن 
برخــى از مســائل كمكى بــه امنيت ملى 
نمى كند و بعضى از مســائل نبايد در افكار 

عمومى مطرح شود.
حشمت ا... فالحت پيشــه درباره اظهارات 
دبير تشخيص مصلحت درخصوص عمليات 

كربالى چهار و واكنش افكار عمومى گفت: 
جنــگ تحميلى، جنگى اســت كــه هنوز 
شــهدايش به وطن بازمى گردند، در تاريخ 
كشــورها يك همچين رويدادى را ما كمتر 
شاهد هســتيم.رئيس كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
خاطرنشان كرد: بعد از گذشت چندين دهه 

از جنگ پيكر شهداى ما به كشور مى آيد.
وى ادامه داد: طبيعتا يك سرى مسائل در اين 
خصوص وجود دارد و مطرح مى شــود،  به 
نظرم فرمانده هان آن زمان بايد پاسخگو باشند 

كه چه اتفاقى افتاده است.
فالحت پيشه تاكيد كرد: جامعه ما جانفشانى 
شــهدا را فراموش نكرده است و طبيعتا هم 
مى داند شكســت ها به عمد نبوده اســت. 
جنگ تحميلى ما با 36 كشــور دنيا صورت 
گرفت كه حمايت هاى مختلفى را از صدام 
مى كردنــد. ايــن نماينده مجلس شــوراى 
اسالمى بيان كرد: چنين مطالبى، بحث هايى 
اســت كه خود اين آقايان در ميان خودشان 
مطرح مى كنند و معتقدم در شــرايط كنونى 
اين بحث ها چيزى به امنيت ملت ايران اضافه 

نمى كند و فقط ابهام سازى مى كند.
وى گفت: ساز و كار بررسى شرايط جنگ 
را بايد شوراى عالى امنيت ملى سامان دهد 
اين ها مواردى نيست كه در افكار مطرح شود. 
ادعاهاى مختلف بيان مى شود خب طبيعى 
است كه افكار عمومى دچار ابهام شود.رئيس 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى در 
پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه خانواده برخى 
از شــهدا گفته اند كه قصد شكايت از آقاى 
رضايى دارند،  باتوجه به ابعادى كه پيدا كرده 
است كميســيون امنيت ملى ورود خواهد، 
گفت: موضوع را با وجود خود آقايان بررسى 
خواهيم كرد زيرا مطلبى نيست  كه در سطح 

افكار عمومى مطرح شود.

رئيس جمهورى:

اتالف آب و برق را بايد به حداقل برسانيم

پس  لرزه هاى توييت رضايى در مورد عمليات كربالى 4
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بهداشتنكتهدانشگاه

استعفاى وزير بهداشت فقط به موضوع بودجه 
سالمت مربوط نيست

 معاون برنامه ريزى راهبردى و هماهنگى وزارت بهداشــت گفت: هنوز جزييات 
موضوع استعفاى هاشمى وزير بهداشت مشخص نيست، البته اختالف نظراتى ايجاد 

شده، اما فقط بحث مبلغ بودجه سال آينده در اين زمينه مطرح نيست.
علــى اكبــر حــق دوســت در گفــت و گــو بــا ايرنــا دربــاره ايــن شــايعه گفــت: 
ــد، چــه در  ــدا كن ــه تحــول ســالمت تخصيــص پي ــه برنام ــد ب ــه باي ــى ك منابع
حــوزه بيمــه ســالمت و چــه در حــوزه وزارت بهداشــت بــه انــدازه كافــى و بــه 
ــوده اســت. هــر چنــد بودجــه تحــول ســالمت حــدود 20 درصــد از  موقــع نب

ــود. ــامل مى ش ــت را ش ــه وزارت بهداش بودج

بودجه  بيماران خاص كاهش يافت
 كاهش اعتبارات مربوط به بيماران خاص در بودجه سال 98 يك زنگ خطر است؛ 

زيرا هزينه ها افزايش يافته و مشكالت ارزى در كشور وجود دارد.
رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت گفت:امسال اعتبار مربوط 
به رديف بودجه اى بيماران خاص در اليحه بودجه دولت كاهش پيدا كرده است؛ به طوريكه 
در ســال 1396 ميزان بودجه 234 ميليارد تومان بود،  اما در سال 1397 اين اعتبار به 216 
ميليارد تومان رســيد و اكنون در اليحه بودجه دولت براى سال آينده اين رديف به 150 
ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. مهدى شادنوش در گفت وگو با ايسنا، افزود: مطمئنا 
مردم ايران هم با توجه به عواطف و اعتقادات شان راضى هستند كه اگر قرار است يارانه اى 

به كسى اختصاص يابد، اين بيماران در راس و اولويت باشند.

مدرسه پادگان نيست
 وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه متاسفانه گاهى اوقات با رفتارهاى سختگيرانه، 
تمام احساســات كودكانه را در وجود دانش آموزانمان مى كشيم گفت:هيچ كجاى دنيا 

اين كار را نمى كنند، مدرسه كه پادگان نيست.
ســيد محمد بطحائى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برخى نقاط ضعف موجود در 
مدارس به لحاظ تربيتى و آموزشــى افزود: با نشاط سازى مدارس، كار بسيار سختى 
است و با يك دستورالعمل انجام نمى شود؛ تا مدارس به اين نقطه برسند مسير سختى 

را پيش رو داريم.
وى اظهار كرد: نظام آموزش و پرورش ما با انحراف ها و خطاهايى مواجه شده و ريشه 

بسيارى آسيب ها در سطح جامعه به غفلت در مدرسه برمى گردد.

انتخاب آگاهانه؛ زندگى عاشقانه
 از قديم مى گويند قبل از ازدواج بايد خوب چشــم ها را باز كنيد، با 
چشم باز شريك زندگى تان را انتخاب كنيد و بعد از ازدواج چشم ها را 
ببنديد يعنى قبل از ازدواج، همه ايرادها را با چشــم باز ببينيد اما بعد از 

ازدواج چشم هاى تان را مقابل ايرادها ببنديد و عاشقانه زندگى كنيد.
امروزه يكى از معضالت بزرگى كه گريبانگير بسيارى از جوانان به ويژه 
دختران شده است، انتخاب غيرمنطقى و كوركورانه  شريك زندگى است 

كه عواقبى چون حوادث تلخى مانند طالق دارد.
اگر در دادگاه هاى خانواده كمى جست وجو كنيد مى فهميد كه بسيارى از 
اين جدايى ها به علت انتخاب نادرست شريك زندگى است  كه بسيارى 
از اين ازدواج ها منجر به شلوغ شدن راهروى دادگاه هاى خانواده شده. 
مشــكالتى كه اگرچه بسيار كوچك و ناچيزند اما مخاطبش را سخت 

نااميد كرده و به بن بست تلخ طالق رسانده است.
يك روانشناس خانواده معتقد است كه انتخاب شريك زندگى، يكى از 
اصلى ترين و مهمترين تصميماتى است كه مى تواند تمام ابعاد زندگى 

انسان را دربرگيرد و يا حتى به تغيير آن دامن بزند.
زهرا رجايى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه بسيارى از قربانيان اين 
انتخاب هاى نادرست جوانان كم سن هستند، عنوان كرد: دخترانى كه در 
دوران بلوغ در اوج شــكل گيرى احساسات و عواطف و پسرانى كه در 
دوران شكل گيرى اقتدار و نيازهاى مردانه اى هستند، بيشترين قربانيان 

اين تصميمات غيرمنطقى را تشكيل مى دهند.
وى ادامه داد: تمام معيارها و يا بســيارى از مالك هاى خواستگار بايد 
موردپســند دختر باشــد و چشم پوشــى از معايب خواستگار يكى از 
كارهاى اشــتباهى است كه معموال بســيارى از خانواده ها به دختران 
خود پيشنهاد مى كنند كه شايد با رفتن زير يك سقف اين معايب ديگر 

خودنمايى نكنند.
رجايى از انتخاب نادرست بسيارى از زوجين ابرازناراحتى كرد و گفت: 
متأسفانه بســيارى از دختران و يا پسران در دوران نامزدى، چشم را بر 
تمام معايب همسر خود مى بندند و جز خوبى چيزى از او نمى بينند اما 
پس از ازدواج و عادى شدن اين امر به تازگى هوشيار شده و بدى هاى 
همســر خود را برمى شمارند و در نهايت بسيارى از آنها اقدام به طالق 

مى كنند.
اين روانشناس خاطرنشان كرد: دختران به علت عواطف و احساسات 
لطيف در انتخاب و شناخت همســر خود بايد با خانواده، مشاور و يا 
فردى كه به او اطمينان دارند، مشورت كرده و از يارى آنها بهره مند شود.
وى تصريح كرد: بسيارى از خانواده ها پس از نامزدى، اصرار بر ازدواج 
زودهنــگام فرزندان خود دارند كه اين امــر غيرمنطقى بوده و ممكن 
است آسيب هاى جدى را در عدم شناخت زوجين از يكديگر به دنبال 
داشته باشد.رجايى با اشاره به اينكه اگر انتخاب عاشقانه باشد، ازدواج 
عاقالنه مى شود، افزود: در بعضى از ازدواج هاى غيرمنطقى، زوجين به 
علت عوامــل مختلف به قدرى تحت فشــار و اذيت قرار مى گيرند كه 

طالق، اين امر تلخ را راه حلى شيرين و رهايى از بند مى دانند.
وى مهمترين راه حل را در انتخاب درست و منطقى همسر، يارى گرفتن 
از خانواده و افرادى باتجربه دانست و اظهار كرد: اگر چه شناخت فرد 
مقابل در مدت كم مانند دوران نامزدى سخت است اما يارى گرفتن از 
مشورت خانواده، مشاور و افراد با تجربه مى تواند اين امر را تا حدودى 

سهولت بخشد.

كسب و كار: كوچ سوداگران از بخش مسكن
 زمستان رسيد و فصل كوچ!! 

شرق: زير 700 هزار تومان شرط يارانه نقدي
 دادن 45 هزار تومان به اين ملت ديگه شرط و شروط نمى خواد!!  

سياست روز: آقايان مسئول عينك بزنيد
 اونم از نوع ته استكانى!!
ابرار ورزشي: استقالل در زلزله

 بدون شرح!! 
همشهري: كودكى هايي كه الي زباله ها گم مي شود 

 كودكى هم كودكى هاى قديم!!
ابتكار: مچ گيري به سبك ترامپ

 كال كار و زندگيش شده مچ گيرى از ديگران!!
جام جم: تكذيب افزايش خدمت سربازي

 همين دو سال هم خودش كليه!! 
همدان پيام: فعاليت 58 مركز انفجار در همدان

 يهو بگو زيرمون بمب كار گذاشتن ديگه!!
شرق: ورود آمار تورم به پوشه محرمانه 

 همه مى دونن چه خبره نيازى نبود كه وارد پوشه محرمانه بشه!!
همدان پيام: دست فروشان در انتظار ساماندهي 

 بشينين تا سر و سامان بگيرين!! 
مردم ساالري: دستفروشان تهران شناسنامه دار مي شوند 
 خدا رو شكر شناسنامه دار تو مملكت ما زياده!!

قانون: هواي بهاري شوراي تهران 
 پس معلومه خيلى عقب هســتن كه تو زمستان هواى بهارى 

مى خورن!! 
همدان پيام: نگاه درآمدي و اشتغال زايي در مقوله فرهنگ مغفول مانده است 

 مى گى يعنى فرهنگ هم نون داره؟!!
اصالحات: زلزله در تهران دور از انتظار نيست

 قابل توجه اونايى كه دوست دارن از شهرستان برن تهران!!
كيهان: مشكالت معيشتي امروز ميراث فتنه ديروز 

 يعنى تا اين حد!!

ترخيص موتورسيكلت از پاركينگ پليس 
با مدارك جعلى لو رفت

 رئيس پليس آگاهى استان از كشف پيشدستانه جعل و دستگيرى 
جاعل اسناد موتورســيكلت كه اقدام به ترخيص اين وسيله نقليه از 

پاركينگ راهور مى كرد خبر داد.
رضا زارعى در اين باره بيان كرد: مالك يك مغازه فروش موتورسيكلت 
اقدام به جعل قولنامه و كپى برگ ســبز موتورسيكلت هاى توقيفى و 

مشكل دار براى ترخيص از پارگينك راهور مى كرد.
وى افزود: تيمى از كارآگاهان اين يگان با حضور در محل و بازرسى 
از مغازه، 2 فقره قولنامه جعلى مربوط به موتورسيكلت كشف كردند 

و متهم به همراه اين اسناد به پليس آگاهى منتقل شد.
رئيس پليس آگاهى استان همدان اظهار داشت: متهم در بازجويى هاى 
به جرم خود اعتراف و عنوان كرد كه براى ترخيص موتورســيكلت 
هاى توقيفى و مشــكل دار در پارگينك راهور، در منزل با اســتفاده 
از رايانه و چاپگر اقدام به تغيير مشــخصات مالك وســيله نقليه در 
شناســنامه مالكيت كرده و پس از جعل آن و ارائه به متقاضى، مبالغى 

دريافت كرده است.
زارعى گفت: پرونده به همراه متهم و اســناد جعلى تحويل دادسراى 
عمومى و انقالب همدان شده و متهم با قرار مناسب روانه زندان شد.

 فروش طالى بدلى
فرمانده انتظامى رزن گفت: پس از كسب خبرى مبنى بر فعاليت باند 
3 نفره بدل انداز طال در اين شهرســتان موضوع در دستور كار پليس 

شهرستان قرار گرفت.
محمد باقر ســلگى افزود: با انجام تحقيقات تخصصى و شگردهاى 
خاص پليســى اعضاى اين باند شناسايى و پس از هماهنگى با مقام 
قضايى در يك عمليات غافلگيرانه متهمان دستگير و در بازجويى هاى 

فنى به جرم خود اعتراف كردند.
وى با بيان اينكه از متهمان 10 سكه تقلبى كشف شد خاطر نشان كرد: 

متهمان پس از تشكيل پرونده تحويل محاكم قضايى شدند.

28همدانى قربانى حوادث كار
 مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان از افزايش 21 درصدى 

حوادث ناشى از كار طى 8 ماهه امسال در استان خبر داد.
على احســان صالح در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به افزايش 21

درصدى حوادث ناشــى از كار در اســتان اظهــار كرد: در 8 ماهه 
امســال 28 نفر بر اثر حوادث ناشــى از كار جان خود را از دست 
داده اند كه اين تعداد در مدت مشابه سال گذشته 23 نفر بوده است 

كه همگى مرد بوده اند.
وى با اشاره به كاهش 1,3 درصدى مجروحان و مصدومان حوادث كار 
در استان، ادامه داد: امسال 299 نفر بر اثر حوادث ناشى از كارمصدوم 

شده اند كه از اين تعداد 5 نفر زن و 294 نفر مرد بوده است.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان خاطرنشان كرد: سال گذشته نيز 
303 نفر بر اثر حوادث ناشى از كار مصدوم شدند كه از اين تعداد 13

نفر زن و 290 نفر مرد بوده  است.
صالح ســقوط از بلندى، اصابت جسم ســخت، سوختگى و كمبود 
اكسيژن را از مهمترين عوامل فوت ناشى از حوادث كار عنوان كرد و 
يادآور شد: با رعايت نكات ايمنى مى توان اين حوادث را تا حد قابل 

توجهى كاهش داد.

جزئيات ثبت نام ازدواج دانشجويى اعالم شد
 مقررات ثبت نام و جزئياتى از بيســت و دومين دوره طرح ملى همسفر تا بهشت از 
قبيل روند ثبت نام، مدارك الزم، طرح هاى تشويقى، نحوه اعزام و روند اسكان اعالم شد.

به گزارش مهر، مقررات پذيرش و ثبت نام بيست و دومين دوره ازدواج دانشجويى تحت 
عنوان طرح ملى «همسفر تا بهشــت» اعالم شد.براساس اين گزارش، نخستين گام براى 
شــركت در طرح ملى همسفر تا بهشــت ثبت نام الكترونيكى زوجين دانشجو در سامانه 
ازدواج دانشجويى است. مالك شركت در «همسفر تا بهشت» دانشجو بودن حداقل يكى 
از زوجين در زمان عقد است تنها زوجينى كه حداقل يك نفر از آن ها دانشجو بوده و تاريخ 
رسمى عقد در فاصله زمانى 1 فروردين 1396 تا 1 دى 1397 داشته باشند، مجوز ثبت نام 
در سامانه خواهند داشت.دانشجويان الزم است براى ثبت نام، اصل عقدنامه، اصل شناسنامه 
زوجيــن، اصل كارت ملى زوجين و اصل كارت دانشــجويى را به دفاتر نهاد رهبرى در 
دانشگاه ها ارائه دهند اين دفاتر نيز حداكثر يك هفته پس از دريافت مدارك زوجين، نسبت 

به تعيين تكليف در خصوص تائيد يا عدم تائيد ثبت نام در سامانه اقدام كنند.

عامل موثر در بروز"ُگر گرفتگى"
 "ُگرگرفتگى" يكى از شايع ترين عالئمى است كه زنان در دوره يائسگى و پيش از آن 
تجربه مى كنند هرچند به گفته متخصصان، يائسگى تنها عامل موثر در بروز ُگرگرفتگى 

نيست.
به گزارش ايســنا، در حقيقت اين احتمال وجود دارد كه تمامى افراد در هر سنى به اين 

عارضه دچار شوند و حتى گرگرفتگى در مردان هم مشاهده مى شود.
از جمله فاكتورهايى كه مى تواند موجب بروز گرگرفتگى شود شامل موارد زير است:

كارشناسان معتقدند افرادى با شاخص توده بدنى باالتر به لحاظ شدت و افزايش دفعات، 
بيشــتر در برابر گرگرفتگى آسيب پذير هســتند. همچنين زنانى كه دچار اضافه وزن و 
گرگرفتگى هستند مى توانند از طريق ورزش و رژيم غذايى عالئم خود را تسكين دهند.
تحقيقات نشان مى دهد گرگرفتگى و عالئم مشابه آن مى تواند از آلرژى هاى غذايى نيز 
ناشى شود. گرگرفتگى همچنين از عوارض جانبى مصرف داروهايى از قبيل استروئيدها 

و داروهاى افسردگى به حساب مى آيد.  

كشف 4/4ميليون قلم كاالى قاچاق سالمت
 مديركل دفتر بازرسى و امور حقوقى سازمان غذا و دارو، به تشريح اقدامات سازمان 

غذا و دارو، براى مقابله با قاچاق كاالهاى سالمت محور پرداخت.
به گزارش فرارو، شهريار اسالمى تبار، گفت: بيشترين ارزش ريالى قاچاق كاالهاى سالمت 
محور در حوزه مواد غذايى و آشاميدنى بوده و بيشترين تنوع اقالم در بخش دارويى است.

وى با اشاره به گزارش عملكرد مقابله با فساد و قاچاق در سال 2018، اظهار كرد: با توجه به 
شاخص هاى تعريف شده حكمرانى خوب دارو در سازمان بهداشت جهانى و با توجه به ريز 
برنامه هاى دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در مورد مقابله با فساد، اقداماتى 
براى مقابله با فساد قاچاق و تقلب و كاالهاى سالمت محور صورت گرفت.مديركل دفتر 
بازرسى و امور حقوقى سازمان غذا و دارو، تصريح كرد: همچنين مجموع اقالم قاچاق كشف 
شده در سال 2018 به بيش از 4 ميليون و 400 هزار قلم مى رسد كه در اين بين دارو با 52
درصد بيشترين تنوع اقالم قاچاق را در حوزه كاالهاى سالمت محور داشته و در مواد غذايى 
و آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى و تجهيزات پزشكى به ترتيب 12، 20 و 16 درصد بوده است.  

 كم تحركى ناشــى از اســتفاده بيش 
از حد كودكان از فضاى مجازى، باعث 
تجمع سلول هاى چربى در بدن كودكان 
شده و بدن با توجه به ذخاير مواد غذايى 

خود فرآيند بلوغ را تسريع مى بخشد.
بلوغ معموال در دختران بين سنين هشت 
تا 13 سال و در پســران بين سنين 9 تا 
14 ســال آغاز مى شــود، پزشكان بلوغ 
دهند  زودرس را زمانى تشــخيص مى 
كه اين روند طبيعى زودتر آغاز شــود و 
با رشد استخوان و جهش رشدى همراه 

باشد.  
وقتى نشــانه هاى بلوغ در دختران قبل 
از ســن هفت سالگى و پســران قبل از 
9 سالگى مشاهده شــود بلوغ زودرس 
تشــخيص داده مى شــود. با بررســى 
مكانيــزم بلوغ و تاثيرات اســتفاده غلط 
از فضاى مجازى بــر روى بلوغ متوجه 

شديم، كم تحركى ناشى از استفاده بيش 
از حد كودكان از اين فضا، باعث تجمع 
سلول هاى چربى در بدن كودكان شده و 
بدن با توجه به ذخاير مواد غذايى خود 

فرآيند بلوغ را تسريع مى بخشد.
از ســوى ديگر، برخى محتواهاى مبتذل 
موجود در فضاى مجازى، باعث افزايش 
فعاليــت زود هنــگام غدد جنســى در 
كودكان مى شــود كه اين امر به افزايش 

سرعت بلوغ در كودكان مى انجامد.
بلوغ زودرس به فرآيند رشــد شــتاب 
مى بخشــد، به طورى كه كودك در اين 
دوران نســبت به هم سن و ساالن خود 
جثه اى بزرگتر و خلق و خويى متفاوت 
پيــدا مى كنــد و اين تغييــرات باعث 
مى شود فرد از جمع كودكانه خارج شده 

و گوشه گيرى كند.
اين امر باعث بروز اخالق ضد اجتماعى 

در فرد مى شــود كه مــى تواند تاثيرات 
منفــى در آينده كودك بگذارد. اين افراد 
بعد از ســنين كودكى و در نوجوانى به 
دليل اختالالت پيش آمده در فرآيند رشد 
طبيعى داراى جثه اى كوچكتر نسبت به 
نوجوانان هم ســن خود مى باشند كه باز 
هم بر روابط اجتماعى و اخالق اين فرد 

تاثير منفى مى گذارد.
معموال مطالب پيرامون فضاى مجازى با 
يك پاراگــراف تعريف و تمجيد از اين 
فناورى شروع و با چندين پاراگراف نقد 
و نكوهش اين فناورى ختم مى شــود و 
مشكالتى كه اســتفاده غلط از اين فضا 
براى كاربرانش ايجــاد مى كند را اغلب 
به اصل وجود اين فضا نسبت مى دهند، 
در صورتى كه در مورد كاتاليزگرى بلوغ 
كــودكان مى تــوان از كوتاهى والدين و 
عدم فرهنگ ســازى مناســب به عنوان 

متهمان اصلى اين پرونده نام برد. (براى 
شيميايى  واكنش هاى  ســرعت  افزايش 
از موادى به عنوان «كاتاليزگر» اســتفاده 

مى شود.)
اجتماعــى  شــبكه هاى  در  متاســفانه 
شــاهد محتــواى مبتــذل فراوانى هســتيم 
ــبكه  ــن ش ــازى اي ــا مسدودس ــا تنه ام
ــى نيســت  ــا راه حــل مناســب و كاف ه
و از طرفــى ايجــاد محدوديــت توســط 
والديــن بــراى فرزنــدان هــم چــاره كار 
نمى باشــد، زيــرا بــا اتفاقــات ســال 
گذشــته و فيلتــر يكــى از شــبكه هــاى 
ــوج نصــب  ــان، م ــام رس ــى پي اجتماع
افتــاد.  راه  بــه  فيلترشــكن ها  انــواع 
ــاورى اطالعــات  ــر ارتباطــات و فن وزي
ــس از  ــى پ ــواد آذرى جهرم ــد ج محم
اعــالم خبــر رســمى مسدودســازى 
ــاره افزايــش اســتفاده  فيلترشــكن ها درب
از فيلترشــكن ها پــس از مسدودســازى 
ايــن پيــام رســان گفــت: «يكــى از 
ــا فيلترينــگ  ــل مخالفــت دولــت ب دالي

ايــن اســت كــه اگــر اســتفاده از برخــى 
نرم افزارهــاى پيــام رســان اثــر مخربــى 
ــتفاده و  ــار آن اس ــد در كن ــته باش داش
ــه  ــر شــدن فيلترشــكن ها نتايــج ب فراگي

ــد.» ــى دارن ــر امنيت ــب مخرب ت مرات
تــا قبل از اين موج، افراد و به خصوص 
كــودكان فقط به محتواى نســبتا كنترل 
شــده شــبكه هاى اجتماعى دسترســى 
داشــتند اما بعد از همه گير شدن نصب 
فيلترشــكن ها، كــودكان و نوجوانان به 
محتواى افســار گسيخته ســايت هاى 
مبتذل نيز دسترسى پيدا كردند. و باعث 
خانواده ها  در  فيلترشكن  نصب  قبح  شد 

از بين برود.
طــى صحبتى كه بــا والديــن كودكان 
امروزى داشتيم متوجه شديم اكثرشان به 
اين نكته كه كودكان از مهارت بيشــترى 
بــراى كار با فضاى مجازى نســبت به 
والدين برخوردار هستند اشاره مى كنند 
و طبيعتا ايــن والدين نمى توانند نظارت 
الزم و كافى را روى فرزندان خود داشته 

باشند.
هرچند با اعمال محدوديت اين موضوع 
حل نمى شــود، اما برخى ارائه كنندگان 
مخصــوص  ســرويس هايى  اينترنــت 
كودكان و نوجوانــان طراحى كردند كه 
فقط به شــبكه داخلى اينترنت دسترسى 
دارد كه والدين مى توانند از آن اســتفاده 

كنند.
در هــر صــورت والديــن بايد عالوه 
بــر كنتــرل تغذيه و تحرك جســمى 
كودكان  اخالقــى  تربيت  بــه  كودكان 
توجه ويژه اى داشته باشند و با توضيح 
مســائل مورد نياز كــودكان آنها را به 
صــورت خودكنترلى از اين حواشــى 
اخالقــى دور نگه دارند؛ پــس بايد با 
عوارض  جلوى  صحيح  سازى  فرهنگ 
ناشــى از فضاى مجازى را گرفت. با 
فرهنگ سازى مســتمر در جامعه بايد 
به تربيــت كودكان كمك كــرد تا در 
آينده اين كودكان والدين مناسبى براى 

باشند. خود  كودكان  تربيت 

 نيروى انســانى موجــود در آموزش و 
پــرورش در پنج گروه معلمــان، مديريت، 
كيفيت بخشــى، ســرايدار و خدمتگزار و 
گروه ادارى تقسيم بندى مى شود و طبق آمار 
اعالمى اواخر سال گذشــته شمار معلمان 

استان به بيش از 14 هزار نفر مى رسد.
اين در حالى اســت كه در ســال هاى آتى 
حجم بااليى از كاركنان آموزش و پرورش 
به ســن بازنشستگى رســيده و از سيستم 
خارج مى شوند كه اگر آموزش و پرورش 
برنامه اى مدون و بــه موقع براى جذب و 
جايگزينى نيرو نداشــته باشــد، با چالش 
نيروى انســانى در سال هاى آينده رو به رو 

خواهد شد.
هرچند در اين سال ها جذب نيرو از طريق 
دانشگاه فرهنگيان و آزمون هاى استخدامى 
انجام شده اما بايد به گونه اى برنامه ريزى 
شــود كه اين ارقام در آينده آى كه شاهد 
بازنشســتگى معلمان خواهيم بود تكافوى 

نياز آموزش و پرورش را بدهد.
هر چند وضعيت فعلى نيروى انســانى در 
آمــوزش و پرورش به گونه اى اســت كه 
چالش آفرين نيســت اما درايت مسئوالن 
بــراى جلوگيرى از كمبود معلم كه البته در 
برخــى از نقاط براى برخــى دوره ها و به 
ويژه درس تربيت بدنى ملموس تر اســت 
ضرورتى انكار ناپذير است كه بايد عالوه 
بر جبران كمبود معلم به داشــتن تخصص 

الزم در اين زمينه هم توجه شود.
از سوى ديگر على رغم تصويب سند تحول 
بنيادين هنــوز اعداد معينى براى نســبت 
دانش دانــش آموز به معلم در كشــور (بر 
حسب دوره، استان، شهرى، روستايى و ...) 
تعيين نشــده است و هر بخشى از آموزش 
و پرورش بنابر محاســبات و ساليق خود 

نسبت به اعالم كمبود معلم اقدام  مى كند.
 صرف نظر از صحــت آمار و ارقام اعالم 
شــده نياز به تربيت معلمانى شايسته براى 
ساليان آينده امرى بسيار ضرورى و بديهى 
اســت. الزمه چنيــن كارى نيز تخصيص 
ظرفيت هاى مناسب براى تربيت معلم مورد 
نياز كشور است كه اين موضوع در سالهاى 
اخير توسط دانشگاه فرهنگيان به خوبى در 

حال اجرا است.

در كنــار همه اين مباحث و با وجود اينكه 
مدير كل آموزش و پرورش استان همدان 
گفته است كه امسال با جبران كسرى معلم 
در برخــى مناطق، كمبود جــدى معلم را 
شــاهد نبوديم اما بايد در نظر داشــت كه 
پژوهش ها و مطالعات مختلف انجام شــده 
در چهاردهه اخير نشــان از كاهش انگيزه 
داوطلبان ورود به دانشــگاه براى انتخاب 

شغل معلمى دارد.
كمتــر بودن معدل پذيرفته شــدگان حرفه 
معلمى بخصــوص در دو گروه رياضى و 
تجربى نشــان از جذب افراد ضعيف براى 

آموزش علوم پايه در مدارس دارد.
 بديهى است تا زمانى كه منزلت و معيشت 
معلمان وضعيت موجود را داشــته باشــد، 
حرفه معلمى جــزو گزينه هاى اول دانش 
آموزان نخواهد بود و به تبع اين وضعيت، 
دانشــگاه فرهنگيان جزو نخستين گزينه ها 
و حتــى جزو گزينه هاى متقاضيان ورود به 

دانشگاه نخواهد بود.
بررسى ها نشــان از اين واقعيت تلخ دارد 
كه بــا وجود مشــكالتى كــه معلمان از 
لحاظ معيشــت با ان مواجه هســتند و نيز 
اتفاقاتــى كه در اين حــوزه گاه و بيگاه با 
آن مواجه هســتيم حرفــه معلمى در ميان 
داوطلبان كنكور كه  دانش آموزى و  جامعه 

نزديكترين و حتى شــايد آگاه ترين بخش 
جامعه نسبت به شرايط زندگى، جايگاه و 
منزلت اجتماعى معلم هســتند مطلوبيت و 

جذابيت خود را از دست داده است.
نبود جذابيت معلمى براى داوطلبان كنكور 
كه 12 سال در تعامل مستقيم با حدود 12
تــا 30 معلم در دوره تحصيل خود بوده  اند 
حكايت از اين واقعيت دارد كه شناخت و 
نگرش آنها به شــغل معلمى با تبليغات و 

شعارهاى مطرح تغيير نكرده است.
نگرش جزيره اى بــه نظام جذب و تربيت 
معلم چند ده ســالى اســت كه سبب شده 
اســت كه به دليلى عدم جذابيت اين شغل 
آموزان  دانــش  پســران،  براى  بخصوص 
مستعد و عالقمند به حرفه معلمى وارد اين 
شغل نشــوند. شاهد اين مدعا خالى ماندن 
فرهنگيان(در  دانشــگاه  ظرفيت  از  بخشى 
بخش پسران) از همان سال 1391 تاكنون 

است . 
در ســال 91 از 25 هــزار ظرفيت حدود 
23 هزار نفر جذب شــد و در ســال هاى 
بعد تاكنون نيز چنين وضعيتى ادامه داشــته 

است.
محمــد پــورداود، مديــر كل آموزش و 
پرورش اســتان همدان گفته است مهر ماه 
سالجارى  40 هزار معلم در سراسر كشور 

جذب شدند كه سهم همدان از اين تعداد، 
700 نفر بود كه امسال به سيستم آموزشى 

استان اضافه شدند.
معــاون پژوهش، برنامــه ريزى و آموزش 
نيروى انسانى اداره كل آموزش و پرورش 
همدان نيــز گفت: مجوز جــذب نيروى 
آموزشــى براى مدارس استان صادر شده 
اســت و با جذب نيرو مشكل كالس هاى 

بدون معلم حل مى شود.
كاوه برخوردارى اظهار داشت: تعداد خيلى 
كمى از كالس هاى درس از ابتداى ســال 
تحصيلى بدون معلم بوده اند و بيشــتر در 
مناطق كبودرآهنگ و نهاوند مشكل كمبود 

نيرو وجود دارد.
وى اعــالم داشــت: بــا فارغ التحصيلى 
فرهنگيان  دانشگاه  دانشجويان  از  تعدادى 
اين تعداد دانشــجو آمــاده ورود به بدنه 
آموزش و پرورش استان شده اند كه قطعا 
در جبران نيروى انســانى نقشى اثرگذار 

داشت. خواهد 
به گفتــه وى در ســال تحصيلى 97-98
حدود 287 هــزار دانش آموز در اســتان 
تحصيل مى كنند، كه از اين تعداد 157 هزار 
دانش آموز در مقطع ابتدايى هســتند و 29

هزار نفر از آنها به عنــوان كالس اولى به 
تازگى وارد مدرسه شده اند.

جبران كمبود معلم در مدارس همدان با ورود فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان

اميدي بر پايان كالس هاى بى معلم

فضاى مجازى كاتاليزگر بلوغ
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افزايش پلكانى حقوق منوط به تصميم مجلس
 يارانه استان ها به پايتخت نمى آيد

 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: يك ريال از هر آنچه از يارانه نقدى حذف 
مى شــود به تهران بازنمى گردد و براى همان استان خرج مى شود؛ ضمن آنكه استان ها به 

افرادى كه نياز بيشترى دارند يارانه بيشترى پرداخت مى كنند.
محمدباقر نوبخت بيان كرد: در ســال هاى گذشته بيش از 4/5 ميليون خانوار از دريافت 
يارانه نقدى حذف شدند اما با توجه به مداركى كه ارايه كردند يارانه بخش بزرگى از آنها 
برقرار شــد كه اين موضوع نشان مى دهد تصميم گيرى در تهران كار دشوارى بوده و اگر 

قرار است حذفى براساس عدالت انجام شود در استان ها در اين خصوص اقدام شود.

نوبخت با بيان اينكه استان ها و شوراى برنامه ريزى استان يك مرجع قانونى در بودجه و 
قانون برنامه است، تاكيد كرد: براى همسانى و يكنواختى كار، يك دستورالعمل و فرمول 
واحد به همه ارايه مى دهيم اما استان ها مى توانند بر اساس شناخت عمل كنند و براى هر 

آنچه حذف مى شود انگيزه دارند؛ زيرا همه مبالغ در همان استان خرج مى شود.
نوبخت ادامه داد: در تقسيم بندى درآمد 407 هزار ميليارد تومانى دولت (از محل فروش 
نفت و اوراق و وصول ماليات) در اليحه بودجه 98، بزرگترين ســهم در حد 110 هزار 
ميليارد تومان به امور رفاه اجتماعى اختصاص دارد كه بيمه تكميلى جانبازان نيز در اين 

مقوله پيش بينى شده است.
وى افــزود: در امور ســالمت بيش از 22 هزار و 700 ميليارد تومــان منابع براى آن در 

نظر گرفته شــده است. در 10 امورى كه براى تقسيم منابع وجود داشته پس از امور رفاه 
اجتماعى، آموزش و پژوهش، دفاع و امنيت، امور سالمت قرار مى گيرد و رشد آن نسبت 

به سال گذشته حداقل 10 درصد است.
 افزايش حقوق منوط به تصميم مجلس

طبق اعالم ســازمان برنامه و بودجه، رئيس اين سازمان با بيان اينكه براى عادالنه توزيع 
شــدن افزايش حقوق در سال آينده پيشنهاد تســهيم پلكانى مطرح مى شود، اظهار كرد: 
امسال بر همين اساس حقوق ها افزايش يافت اما آنچه از سوى دولت بايد براى افزايش 
حقوق ها ديده مى شــد 20 درصد بوده كه حدود 34 هزار ميليارد تومان است كه مجلس 

مى تواند درباره هر آنچه به عدالت نزديك تر است، تصميم گيرى كند.

خبـر

مدير ساخت و توسعه اداره راه و شهرسازى همدان مطرح 
كرد

پروژه نهاوند ـ آورزمان ـ مالير 
در رديف ملى قرار گرفت

 پروژه نهاوند ـ آورزمان ـ مالير با 75 درصد پيشرفت فيزيكى در 
رديف ملى قرار گرفته است.

مدير ســاخت و توسعه اداره راه و شهرســازى استان همدان با بيان 
اينكه در حال حاضر روســتاهاى باالى 50 خانوار از صد درصد راه 
آسفالته برخوردار هستند بيان كرد: در مجموع 99/4 درصد از راه هاى 

روستايى استان از راه آسفالته برخوردارند.
حبيب ناديان رفيع گفت: راه غير آســفالته روستاهاى باقى مانده استان 
برخى در دست اجراست اما برخى ديگر به دليل عدم تخصيص اعتبار 

با كندى ساخت پيش مى رود.
مدير ساخت و توســعه اداره راه و شهرسازى همدان افزود: در حال 
حاضر طول راه هاى روســتايى اســتان 3 هزار و 370 كيلومتر است 
كه تاكنون 2 هزار و 724 كيلومتر اين راه ها آســفالت شده اند و 377

كيلومتر راه غير آسفالته براى زير 50 خانوار است.
وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر در هر شهرســتان اســتان يك 
پروژه  فعال و در دست اقدام وجود دارد، گفت: در شهرستان نهاوند 
پروژه نهاوند- آورزمان- مالير به طول 42 كيلومتر وجود دارد كه سه 

كيلومتر آن انجام شده و پنج كيلومتر در دست اجراست.
ناديان رفيــع با بيــان اينكه اين پــروژه با 75 درصد پيشــرفت 
فيزيكى در رديف ملى قرار گرفته اســت، ادامه داد: 24 كيلومتر 
باقى مانده اين پروژه در دســت مطالعه است و قرار است براى 
ســاخت آن پيمانكار گرفته شــود و برآورد اوليه هزينه آن 50
ميليــارد تومان در نظر گرفته شــده اســت. وى در مورد ديگر 
پروژه فعال اســتان در نهاوند خاطرنشــان كرد: پروژه نهاوند- 
بروجــرد كه 20 كيلومتر آن در محــدوده همدان قرار گرفته 17

كيلومتــر آن در ســال هاى اخير پايان يافته و ســه كيلومتر باقى 
است. شعبان  سه راهى  در  مانده 

مدير ســاخت و توسعه اداره راه و شهرســازى همدان با بيان اينكه 
مناقصه آن برگزار شــده و با پيش بينى هزينــه 4 ميليارد تومانى قرار 
اســت كل محور چهارخطه شود يادآور شد: پروژه نهاوند- فيروزان، 
نهاوند- كنگاور نيز به طول 50 كيلومتر اســت كه 15 كيلومتر آن در 

محدوده استان همدان قرار گرفته است.
وى گفت: براى ســاخت پنج كيلومتر آن قــرارداد 14 ميليارد تومانى 
منعقد شده و قرار اســت با فراهم شدن شرايط جوى فعاليت عملى 

اين پروژه نيز شود.
ناديان رفيع اضافه كرد: براى توسعه و ساخت راه هاى روستايى نهاوند 
چيزى بالغ بر 20 كيلومتر ابالغيه از وزارت راه و شهرسازى اخذ شده 

كه هم اكنون اين ابالغيه در حال مناقصه است.

معاون صنايع سازمان صمت همدان مطرح كرد
پتروشيمى هگمتانه در انتظار ورود ورثه

■پتروشيمى ابن سينا معطل تخصيص آب
 معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: براى 
راه اندازى پتروشيمى هگمتانه در انتظار اقدامات عملياتى ورثه هستيم 
و براى پتروشيمى ابن سينا نيز به تخصيص ساالنه 4 ميليون مترمكعب 

آب نياز داريم.
حميد بهزادى شــريف با بيان اينكه پس از فوت سرمايه گذارى اصلى 
پتروشــيمى هگمتانه، رايزنى هاى اوليه با ورثه انجام شده است اظهار 
كرد: هنوز نتيجه اين رايزنى ها عملياتى نشده و در انتظار ورود وراث 

هستيم.
وى با بيان اينكه ورثه به دنبال مذاكره با شــركاى ديگر هستند افزود: 
پتروشيمى هگمتانه 90 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد و در صورت 
رايزنى با ساير شــركا از جمله ايتاليايى ها و شركت پتروشيمى ايران 

ورثه به دنبال راه اندازى آن هستند.
معاون صنايع ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره 
پتروشــيمى ابن سينا نيز به فارس گفت: پتروشــيمى ابن سينا نيز با 
چالش تأمين آب مواجه اســت چراكه تخصيص آن توســط وزارت 

نيرو لغو شده است.
وى با بيان اينكه پتروشيمى ابن سينا براى فعاليت به ساالنه 4 ميليون 
متر مكعب آب نيــاز دارد ادامه داد: البته با توجه به پيگيرى هاى الزم 
وزارت نيرو قول مســاعد داده كــه از محل تصفيه فاضالب آب اين 

پروژه را تأمين كند.
بهزداى شريف خاطرنشــان كرد: قرار است از محل تصفيه فاضالب 
همــدان كــه 10 ميليون متر مكعــب آب تأمين مى شــود، 6 ميليون 
مترمكعب  به نيروگاه شــهيد مفتح و 4 ميليون مترمكعب آن را به اين 

طرح اختصاص يابد.
وى تأكيد كرد: البته براى اجراى عمليات عمرانى اين طرح يك حلقه 
چاه وجود دارد اما براى فعاليت اصلى آن به تخصيص آب نياز داريم.
معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان درباره مشكل 
زمين پتروشــيمى ابن ســينا نيز گفت: يك تپه باستانى در اين منطقه 
وجــود دارد كه اقدامات اوليــه و رايزنى با ميراث فرهنگى براى حل 

مشكل انجام شده است.
وى اظهــار كرد: در حال حاضر در انتظار اعالم نظر نهايى ســازمان 

ميراث فرهنگى كشور براى حل اين مشكل هستيم.

11 هزار گياه دارويى در استان همدان 
توليد مى شود

  مدير امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان گفت: 11 
هزار و 683 تن گياه دارويى در استان همدان توليد مى شود.

حجت ا... شهبازى بيان كرد: هدف از كشت گياهان دارويى در استان 
همدان با رويكــرد مبتنى بر ارزش اين گياهــان، درآمدزايى، ارزش 
توليــدات و صادرات و صرفه جويى در مصرف آب بوده اســت كه 
سبب شده اين اســتان در توليد و سطح زيركشت گياهان دارويى در 

سطح كشور در در جايگاه چهارم باشد.
وى بيان كرد: در طول ســال هاى 83 تا 97 ســطح زيركشت گياهان 
دارويى از 3 هزار و 898 هكتار به 5 هزار و 150 هكتار رسيده ضمن 
اينكه ميزان توليد گياهان دارويى از 5 هزار و 556 تن از ســال 83 به 

11 هزار و 683 تن در سال 97رسيده است.
مدير امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان با بيان اينكه  
52 درصد از محصول گشــنيز كشــور نيز در حال حاضر در استان 
همدان كشــت مى شــود افزود: اغلب گياهان دارويى كشت شده در 
استان همدان گشنيز و با سطح زيركشت 2 هزار و 135 هكتار و داراى 

رتبه نخست از نظر سطح زير كشت در كشور است.
شــهبازى گفت: رازيانه با 2 هزار و 268 هكتار نيز رتبه نخست زير 
كشــت را در كشور دارا است ضمن اينكه 87 درصد محصول رازيانه 

كشور در استان همدان كشت مى شود.
وى اظهار داشــت: بيشترين كشت رازيانه استان در شهرستان رزن و 
بيشترين كشت گشنيز در نهاوند انجام مى شود. رزن در كشت گياهان 
دارويى استان رتبه نخســت و نهاوند و اسدآباد نيز در رتبه هاى دوم 

تا سوم قرار دارند.
وى بيان كرد: 822 ميليون تومان تسهيالت براى كاشت گياهان دارويى، 
گلمحمدى و زعفران در استان پرداخت شده است و هم اكنون استان 
همدان از نظر ســطح زيركشت گلمحمدى رتبه چهاردهم و در توليد 
زعفران رتبه سيزدهم را در كشور به خود اختصاص داده است ضمن 
اينكه توليد گل محمدى نيز امسال به 212 تن رسيده و شهرستان مالير 
با ســطح زيركشت 105 هكتار و توليد 140 تن بزرگترين توليدكننده 

گلمحمدى در استان است.
شــهبازى تصريح كرد: صنايع تبديلى اين محصول در استان همچنان 
سنتى به صورت گل خشــك و عرق گيرى انجام مى شود اما از سال 
گذشــته يك واحد به صورت پيشرفته براى فرآورى اين محصول در 
مالير راه اندازى شده كه اميدواريم امسال عملكرد مناسبى داشته باشد.

عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس:
چاپ ريال 

به ازاي ارز حاصل از فروش نفت
 عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس با برشمردن نقاط ضعف 
و قــوت اليحه بودجه 98 گفت: هزينه هــاى جارى دولت در اليحه 
بودجه افزايــش و بودجه عمرانى كاهش يافته و دومرحله اى شــده 

به طورى كه 30 هزار ميليارد تومان بالتكليف است.
محمدعلي پورمختارافزود: نزديك به 30 هزار ميليارد تومان معلق بوده 
و به افزايش فروش نفت و درآمدهاى ارزى وابســته اســت كه اگر 
محقق نشــود بالتكليف مى ماند و اين بخش از بودجه نياز به تعيين 

تكليف دارد.
وى تصريــح كرد: در بخــش درآمدهاى نفتى هــم هرچند بر 
اســاس نظر كارشناسان ممكن اســت رقمى كه دولت پيش بينى 
كرده، وارد كشــور نشــود، اما قرار است با روالى آن را محقق 
شــده، تصور كرده و در ازاى آن ريال چاپ كرده و در اختيار 
دســتگاه ها قرار دهنــد كه اين كار، اشــتباه بــوده و افزايش 

نقدينگــى و تورم را به دنبال دارد.
پورمختار در مورد نظر نمايندگان نســبت به تغيير اليحه بودجه هم 
بيان كرد: تصور مى كنم تغيير عمــده اى جز در برخى رديف ها مانند 
اختصاص اعتبار بيشــتر به طرح هاى نيمه كاره نداشته باشيم و عمومًا 
مجلــس بيش از 10 درصد تغيير نمى دهد وگرنه موردايراد شــوراى 

نگهبان قرار مى گيرد.

 اليحه بودجه سال جارى هم به روال گذشته نشان 
از افزايش سقف آن داشت هم در كليت بودجه و هم 
در هر دو بخش عمومى و شــركت ها، اما در اين بين 

برخى تغييرات تامل برانگيز است.
بررسى اعداد و ارقام كالن بودجه سال آينده و  قياس 
آن با ارقام مصوب ســال جارى حاكى از  كاهش در 
بخش درآمدى، انتشار اوراق و البته رشد تا حدى قابل 
توجه درآمد نفتى اســت. اما در اين بين رشد باالى 
430 هزار ميليارد تومانى بودجه شركت هاى دولتى كه 
در مجموع در منابع و مصارف با 1274 هزار ميليارد 
تومان تراز مى شود،  خودنمايى كرده و از عوامل اصلى 
رشــد حدود 40 درصدى ســقف كلى بودجه سال 
آينده است. بودجه شركتى نسبت به حدود 839 هزار 

ميليارد تومان امسال تا 51/8 درصد افزايش دارد.
اما بودجه ســاالنه دولــت از دو بخش كلى "بودجه 
عمومى" و بودجه "شــركت هاى دولتى، موسســات 
انتفاعى وابسته به دولت و بانك ها" تشكيل مى شود. 
اليحه اى كه دولت به مجلس برد با سقف 1703 هزار 
ميليارد تومانى بســته شده بود كه در مقايسه با 1223
هزار ميليارد تومان ســال جارى تا 481 هزار ميليارد 

تومان معدل 40 درصد رشد دارد.
از 1703 هزار ميليارد تومان مربوط به بودجه كل، 478

هزار ميليارد تومان براى بودجه عمومى اســت كه در 
مقايســه با رقم آن در بودجه ســال جارى حدود 35
هزار ميليارد تومان معادل هشت درصد افزايش دارد. 
اين در حالى است كه بودجه عمومى دولت متشكل از 
دو بخش منابع عمومى و درآمدهاى اختصاصى است 
كه با رشــد 7.9 درصدى از 443 هزار ميليارد به 478

هزار ميليارد تومان رسيده است.
حــدود 13 هزار ميليارد تومــان از بودجه عمومى از 
محل درآمدهاى اختصاصى دولت اســت كه با رشد 
22.8 درصــدى از 57 هزار به 70 هزار ميليارد تومان  
رسيده است. از سوى ديگر منابع عمومى با رشد  5/4
درصدى از 386 هزار ميليارد سال جارى به 407 هزار 

ميليارد تومان اليحه 1398 افزايش يافته است.
در منابع عمومى دولت كه درآمدها(ماليات و ســارى 
درآمدهــا)، واگذارى دارايى هاى ســرمايه اى(نفت و 
فرآورده آن) و واگذارى دارايى مالى(واگذارى ســهام 
شــركت هاى دولتى و انتشــار اوراق) آن را تشكيل 
مى دهد، دو تغيير منفى و يــك افزايش وجود دارد؛ 
به طورى كــه درآمدها از حــدود 216 هزار ميليارد 
تومان ســال جارى با كاهــش 3/7 درصدى به 208
هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين بخش ماليات 
تا 11 هزار ميلياردافزايش داشــته از 142 هزار ميليارد 

به 153 هزار ميليارد تومان رســيده، اما ساير درآمدها 
كاهش دارد. از ســوى ديگر، در واگذارى دارايى هاى 
مالى ريزش 12 هزار ميليارد تومانى ثبت شــده و تا 
با افــت 19/4 درصــدى (از 63 هزار بــه 51 هزار 
ميليارد تومان) همراه بوده است.در منابع عمومى اين 
درآمدهاى نفتى اســت كه كاهش دو بخش ديگر را 
جبران كرده است؛ به گونه اى كه درآمدهاى ناشى از 
فروش نفت و فرآورده هــاى آن از حدود 107 هزار 
ميليارد تومان مصوب امســال با رشد 38/3 درصدى 

به 148 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين افزايش 
در حالى رخ داده كه براى ســال آينده ميزان صادرات 
نفت از حدود دو ميليون و 500 بشــكه در روز (در 
سال جارى) به يك ميليون و 500 هزار بشكه كاهش 
يافته است. قيمت هر بشكه نفت نيز تقريبا برابر سال 
جارى و در حد 54 دالر است، ولى نرخ دالر به عنوان 
مبناى تبديل درآمد نفتى به ريال از حدود 4200 تومان 
ســال جارى تا ميانگين 5700 تومان افزايش دارد.اما 
در بخش مصارف بودجه دولت بايد منابع عمومى را 

براى مصارف عمومى هزينه كند كه در آن دو بخش 
عمده هزينه هاى جــارى، بودجه هاى عمرانى وجود 
دارد و البتــه در كنار آن ديگر هزينه مربوط به تملك 
دارايى هاى مالى اســت، هزينه هاى جارى(عمده آن 
حقوق و دستمزد اســت) دولت رشد 9/2 درصدى 
داشته و به 320 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين 
افزايش در بخش جارى در شــرايطى اتفاق افتاده كه 
افزايش 20 درصدى حقوق كاركنان در ســال آينده 
مدنظر قــرار دارد و حتى در اصالحاتى كه در اليحه 
بودجه انجام شد بخشى از هزينه هاى جارى كه قابل 
كاهش بوده اند، تغيير كرد.بودجه هاى عمرانى كه 64
هزار ميليارد تومان در اليحه پيش بينى شــده بود بعد 
از اصالحات حدود 2000 ميليارد ديگر كاهش يافت 
و بــه 62 هزار ميليارد تومان رســيد. اين رقم برابر با 
بودجه عمرانى سال جارى است. در تملك دارايى هاى 
مالى نيز كه بايد دولت سود ناشى از اوراق منتشر در 
سال هاى قبل را پرداخت كند، كاهش 16/6 درصدى 
وجود داشته و به 25 هزار ميليارد تومان رسيده است.
در مجموع منابع و مصارف دولت در رقم 1703 هزار 
ميليارد تومان تراز مى شــود و در اين حالت كسرى 
بودجه اى وجود ندارد. هر چند كه تراز عملياتى بودجه 
ســال آينده 112 هزار ميليارد تومان منفى شده است؛ 
به عبارتى دولت نتوانسته اين رقم از هزينه هاى خود 
را از محــل درآمدها تامين كند و بايد براى جبران آن 

از بخش نفت و واگذارى دارايى مالى استفاده كند.

 اســتفاده از خانه هاى سازمانى منحصراً 
براي كاركنان انتقالى يا مأمور خدمت است 
و كاركنان محلى و يا افرادى كه براى همان 
از  حق اســتفاده  مى شوند  اســتخدام  محل 

خانه هاى مذكور را ندارند.
اگر  خانه هاى ســازمانى در شهرى متقاضى 
غيربومى نداشته باشد بنا به تشخيص رئيس 
دستگاه اجرايى اســتفاده كننده از خانه هاى 
سازمانى و تأييد استاندار ايجاب كند كه يك 
يا چند نفر از كاركنان محلى كه فاقد واحد 
مسكونى در محل هستند، به لحاظ ضرورت 

از خانه هاى سازمانى استفاده كنند.
حداكثر مدت استفاده از خانه هاى سازمانى 
5 سال اســت و پس از پايان مدت مذكور 
ظرف 3 ماه از تاريخ ابالغ ســازمان متبوع، 
اســتفاده كننده ملــزم به تخليه اســت مگر 
اينكه متقاضى واجد شــرايط ديگرى وجود 
نداشته باشــد كه در اين صورت نيز در هر 
زمان كــه متقاضى واجد شــرايط مراجعه 
كند اســتفاده كننده از خانه هاى ســازمانى 
ظــرف مهلت مذكور ملزم به تخليه اســت 
همچنين در موارد خاصى كه به تشــخيص 
رئيس ســازمان اســتفاده كننده در محل و 
تأييــد  اســتاندار و موافقت وزير ســازمان 
اســتفاده كننده تمديد مهلت استفاده از خانه 
ســازمانى ضرورى باشد مهلت مذكور فقط 
بــراى يك بار به مدت 3 ســال قابل تمديد 

 است.
تا اينكه در ســال 87 آئين نامه اجرايى ماده 
(8) قانــون ســاماندهى و حمايت از توليد 
و عرضه مســكن به تصويب رســيد كه در 
ماده 1 آن آمده اســت: در اجراى ماده (8) 
قانــون ســاماندهى و حمايــت از توليد و 
عرضه مســكن، به منظور تبديل وضعيت و 
افزايش بهره ورى عرضه خانه هاى سازمانى 
و تأمين مســكن منطبق بر الگوى مصرف 
مســكن كاركنان شــاغل و بازنشسته، كليه 
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شركت هاى 
دولتى، بانك ها، شركت هاى بيمه و مؤسسات 
اعتبارى و همچنين نيروهاى مسلح (به اذن 
مقام معظم رهبرى) موظفند نسبت به فروش 
خانه هــاى ســازمانى در مالكيــت خود بر 
اساس قيمت پايه كارشناسى روز كه توسط 
كارشناس رســمى تعيين مى شود، از طريق 
مزايده عمومــى اقدام كرده و وجوه حاصله 
را در حســابى كه با درخواست خزانه دارى 
كل از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران افتتاح مى شــود، واريز كنند تا معادل 
صددرصد آن در بودجه سنواتى منظور و با 
رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين 

آئين نامه به مصرف برسد.
طبق تبصره ايــن ماده چنانچــه خانه هاى 
ســازمانى در اراضى موقوفه احداث شــده 
باشند، پس از كسب موافقت متولى موقوفه، 
اعيانى احداثى به قيمت كارشناســى روز به 

فروش خواهد رسيد.
ايــن ماده قانونى از ســال 87 تا ســال 89

مســكوت ماند و اجرايى نشــد تــا اينكه 
نماينــدگان بعد از موافقت با كليات اصالح 
ماده 8 قانون ســاماندهى و حمايت ازتوليد 
و عرضه مســكن، به اصالح اين ماده 122

نفر رأى موافق، 6 نفر رأى مخالف و 20 نفر 
رأى ممتنع دادنــد و بدين ترتيب واگذارى 
خانه هاى سازمانى به ساكنان فعلى آن ممكن 

شد.
با اصالحى كه نمايندگان در اين ماده انجام 
دادند فروش منازل سازمانى به ساكنان واجد 
شرايط كه در بانك اطالعات وزارت مسكن 
و شهرسازى فاقد سابقه باشند، به قيمت روز 

ممكن شد.
بر اساس مصوبه مجلس كليه وزارتخانه ها، 
مؤسسات دولتى و شــركت هاى دولتى كه 
صددرصد ســرمايه و ســهام آنها متعلق به 
دولت اســت، مكلفند به منظــور كمك به 
تأمين مسكن كاركنان شــاغل و بازنشسته 
فاقد مســكن و متقاضى خريد يا ســاخت 
مســكن مطابق با الگوى مصرف مســكن، 
خانه هــاى ســازمانى در مالكيــت خود را 
پس از پايان مدت اجاره اســتفاده كنندگان 
فعلى حســب آئين نامه مربوطه بدون الزام 
به رعايت قانون فروش خانه هاى ســازمانى 
مصوب سال 65 از طريق مزايده عمومى يا 
به ســاكنان واجد شرايط (فاقدين سابقه در 
بانك اطالعات وزارت مسكن و شهرسازى) 
به قيمت كارشــناس روز به فروش رسانده، 
وجوه حاصل را به حســابى كه به وســيله 
خزانــه دارى كل كشــور در بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران افتتاح مى شود واريز 
كنند تا معادل صددرصد آن در بودجه هاى 
سنواتى منظور و به شرح ذيل مورد استفاده 

قرار گيرد:

1- معــادل 20 درصد وجوه براى پرداخت 
وديعه و اجاره مسكن ســازمانى به منظور 
استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدى به 

تشخيص باالترين مقام دستگاه
2- معــادل 80 درصد وجــوه وصولى در 
اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت 
تأمين نياز فاقدين مســكن واجد شرايط در 

قالب برنامه هاى اين قانون هزينه كند.
چندى پيش طبق اطالعات موجود مشخص 
شــد كه 78 نفر از كاركنان و مديران دولتى 
همدان با وجود چنيــن قانونى و برخى از 
آنها با وجود مالك بودن و داشــتن توانايى 
خريد مسكن هنوز هم در خانه هاى سازمانى 
اداره كل راه و شهرسازى استان همدان واقع 
در پشت بيمارستان بوعلى سكونت دارند و 
سال هاست اين منازل را تصرف كرده اند. به 
طوريكه طبق شــنيده ها برخى از ساكنان از 
ســال 78-77 به اين خانه ها وارد و ماندگار 
شــده اند در حاليكه خانه هاى ســازمانى از 
مصاديق بيت المال به شــمار مى رود و بايد 

مسئوالن ذيربط در اين باره پاسخگو باشند.
اين در حاليســت كه طبق قانون مندرج در 
باال، از ســال 87 هر گونه سكونت در اين 
خانه ها خالف قانون بوده و مسئوالن ذيربط، 
دادستان و نمايندگان مجلس بايد نسبت به 

رسيدگى اين موضوع اقدام كنند.
تخليه  بايد  ســازمانى  خانه هاى   

شود
معاون پشــتيبانى اداره كل راه و شهرسازى 
اســتان همدان در اين باره به ايســنا گفت: 
با دســتور مديركل راه و شهرسازى استان 
همدان تمامى خانه هاى سازمانى بايد بدون 

هيچ بهانه اى تخليه شوند.
 حقوق كارمندان مسدود مى شود

معصومى با بيان اينكه استاندار جديد همدان 
بــه جد به دنبــال تخليه فــورى خانه هاى 

سازمانى است، بيان كرد: براساس آئين نامه 
اجرايى ماده 8 قانون ســاماندهى و حمايت 
از توليد و عرضه مســكن تمامى كارمندان 
دولتى كه در خانه هاى ســازمانى سكونت 
دارند، بايد هر چه سريع تر نسبت به تخليه 
اين واحدها اقدام كننــد در غيراين صورت 

حقوق كارمندان مسدود خواهد شد.
وى بــا تأكيد بــر اينكه اســتاندار و ديوان 
محاســبات بر اين عقيده هســتند كه اين 
خانه ها بايد هر چه ســريع تر تخليه شــود، 
گفت: در استان همدان 300 خانه سازمانى 
وجود دارد كه كارمندان ادارات دولتى در آن 
سكونت دارند و به محض رسيدن نامه ملزم 

به تخليه هستند.
معاون پشــتيبانى اداره كل راه و شهرسازى 
استان همدان با بيان اينكه براى دولت تأمين 
مسكن به ويژه در محالت بازآفرينى جدى 
است، يادآور شد: دولت با برنامه اى كه براى 
مساكن اجتماعى دارد، تمام هم و غم خود 
را براى رفع مشكالت مسكن اقشار مختلف 

مردم به كار گرفته است.
 اقدام خالف قانون را نمى پذيريم

استاندار همدان هم گفت: براساس آئين نامه 
اجرايى ماده 8 قانون ساماندهى و حمايت از 
توليد و عرضه مســكن همه افراد ساكن در 

خانه هاى سازمانى بايد تخليه كنند.
سيدســعيد شــاهرخى با بيان اينكه قانون 
بايــد براى همــه اجرا شــود، تأكيد كرد: 
اقدام خالف قانون را از ســوى هيچ كسي 

نمى پذيريم.
آنطــور كه خبرگــزاري فوق اعــالم كرده 
مديركل ديوان محاسبات استان درباره علت 
و چرايى تأخير در اجراى اين قانون حاضر 
به پاسخگويى نشده است و ساير مسئوالن 
ذيربط نيــز اطالعات چندانى از چندوچون 

اين موضوع نداشتند.

سامان خانه هاى سازمانى 
چه زمانى است؟

جدول مقايسه اى ارقام كالن اليحه بودجه 1398 و قانون بودجه 1397(هزار ميليارد تومان) 
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3.7-8-208216درآمد
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7
8 بانوى بدمينتون باز همداني 

 به مسابقات كشورى اعزام شدند
 رئيس هيأت بدمينتون استان همدان از اعزام هشت بانوى بدمينتون باز استان به 

مسابقات كشورى خبر داد.
هادى تيپ با بيان اينكه مســابقات بدمينتون پيشكسوتان بانوان با حضور 25 نفر 
شــركت كننده از شهرستان هاى همدان در سالن حجاب برگزار شد اظهار كرد: در 
رده ســنى متولدين 62 تا 58 مريم رســالتى از نهاوند اول شد، راضيه مهدوى از 
همدان عنوان دوم را كســب كرد و معصومه بابايى از نهاوند روى ســكوى سوم 

ايســتاد.وى ادامه داد: در رده سنى متولدين 57 تا 53 مقام اول به شكوفه شكورى 
از همدان رســيد، فاطمه برازنده از همدان دوم شد مهوش ناطق االسالم از همدان 
بر ســكوى سوم قرار گرفت.رئيس هيأت بدمينتون استان همدان خاطرنشان كرد: 
در رده ســنى متولدين 52 تا 48 مقام اول را نســرين برازنده از همدان به دست 
آورد، فاطمه محمدى از همدان دوم شد و مقام سومى به مريم زند از همدان تعلق 
گرفت.وى تصريح كرد: در رده سنى متولدين 47 تا 43 مريم جمشيديان از همدان 
قهرمان شد، زينب اشرفى از نهاوند عنوان دومى را كسب كرد و مقام سومى هم به 
شيرين فريدونى از نهاوند رسيد.تيپ بيان كرد: از هر رده سنى دو نفر به مسابقات 

كشورى كه در سارى برگزار خواهد شد، راه يافتند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

رئيس اداره ورزش نهاوند:
ساخت و توسعه خوابگاه ورزشى در نهاوند 

در دستور كار است 
 رئيس اداره ورزش نهاوند گفت: ســاخت و توسعه خوابگاه هاى 

ورزشى در نهاوند در دستور كار است.
مهرداد ســعدى نژاد، در نشست خبرى با خبرنگاران نهاوند و ورزشى 
نويسان استان همدان، گفت: خوشبختانه به  واسطه نقد شما خبرنگاران 
از بدو ورود بنده توانســتيم بسيارى از مشــكالت موجود را حل  و 

فصل كنيم.
وى با اشــاره به اينكه كار خوب شــما به ما انگيزه داد، گفت: وقتى 
عميقاً به اين مسئله پرداختيم ديدم با نقدى كه صورت گرفت فرماندار 
و نماينــده محترم به اداره ورزش توجــه ويژه ترى كردند و با تزريق 
اعتبارات توانستيم دوش هاى ســالن كشتى شهرستان كه بيش از 11
ماه بود بدون دوش حمام بود را بااعتبار 13 ميليون تومان تعمير كنيم.

رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند با اشــاره به گزارشى اجمالى در 
خصوص عملكــرد اداره ورزش و جوانان شهرســتان، گفت: حوزه 
ورزش يك حوزه وســيع است كه عالوه بر وسعت داراى هيجانات 
خاص است چراكه با افراد ورزشكارى روبه رو هستند كه انگيزه هاى 

خوب دارند.
وى با بيان اينكه همه اقشــار و افكار و سليقه هاى مختلف در ورزش 
حضور دارند، گفت: در سال جارى تاكنون نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در بحث اعزام ورزشكاران در رده هاى سنى مختلف 12 درصد 
افزايش اعزام به معنى حضور در مسابقات، اردوها و برنامه هاى استانى 

و كشورى داشته ايم.
سعدى نژاد با اشاره به اينكه در برخى رشته هاى ورزشى بيش از 8 بار 
اعزام در سال داشتيم، گفت: در حال حاضر در شهرستان نهاوند حدود 
35 هيأت ورزشى فعال باانگيزه حضور دارند كه در مسابقات مختلف 

كشورى داراى نماينده هستند.
وى با اشــاره افزايش  9 درصدى كســب مدال هاى استانى نسبت به 
سال قبل، گفت: خوشبختانه امسال 4 ورزشكار شهرستان در مسابقات 
المپيك آســيايى حضور داشتند و از اين 4 نفر يك مدال نقره توسط 

فرود- ظفرى ووشوكار نهاوندى كسب شد.
وى بابيان اينكه شهرســتان نهاوند براى اولين بار در 5 رشته ورزشى 
در مســابقات ليگ برتر نماينده اعزام كرده است، گفت: خوشبختانه 
اين مهم با رايزنى هاى مختلف در رشته هاى فوتبال، ووشو، بسكتبال، 

دوچرخه سوارى و جودو در سطح آقايان و خانم ها انجام شده است.
ســعدى نژاد با اشــاره به اينكه در بحث اعزام ها به ليگ هاى برتر در 
استان بعد از همدان دومين شهرستان هستيم، گفت: در برخى رشته ها 
شهرستان نهاوند با 2 يا 3 ورزشكار به تنهايى نماينده استان بوده است 

كه اين باعث افتخار ورزش نهاوند است.
رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند در خصوص واگذارى سالن هاى 
ورزشى شهرستان، گفت: اداره ورزش و جوانان شهرستان ها در قبال 
باشگاه هاى ورزشى با توجه به اينكه خصوصى هستند دخالتى نداريم 

چراكه خود داراى درآمد هستند.
وى با اشــاره به هزينــه 25 تا 30 ميليون تومانى بــراى تيم گرين- 
كشــاورز، گفت: در بحث  تامين  البسه تيم نماينده شهرستان كمك 
كردند و بحث اعزام ها و غيره اين مبلغ از سوى اداره ورزش و جوانان 

شهرستان هزينه شده است.
ســعدى نژاد با اشــاره به اينكه اداره ورزش و جوانان نهاوند در 
يك روز 18 اعزام داشــته اســت، گفت: ما وظيفه داريم در بحث 
اعزام، اسكان و تغذيه ورزشــكاران تمام قد بايستيم حال اگر اداره 
ورزش بدهى دارد براى اين مســئله است چراكه منابعى در اختيار 

نداشته و نداريم.
رئيــس اداره ورزش و جوانان نهاوند گفــت: در  بحث المپيادهاى 

ورزشى نيز، اعزام نخبگان نوجوان شهرستان انجام شده است.
وى با اشاره به نوسازى كف پوش سالن حجاب بعد از 25 سال كه 
در روزهاى آينده انجام مى شــود، گفت: 16 اتاق مجموعه ورزشى 
بانوان كه بالاســتفاده بود بــا بهره گيرى از تــوان خيرين به دنبال 
ايجاد خوابگاه ساز آن هســتيم چراكه بيش از 120 تخت مى شود 

در آنجا ايجاد كرد.
ســعدى نژاد با بيان اينكــه خوابگاه مجموعه ورزشــى عليمراديان 
واگذارشــده و هيچ دخل و تصريفــى در آن نداريم، گفت: در حال 
حاضر نيز خوابگاه مجموعه بانوان با 30 درصد پيشــرفت فيزيكى در 

حال سخت است.
وى با بيان اينكه اگر مشــكل خوابگاه ورزشى در نهاوند مرتفع شود 
ظرفيت برگزارى مسابقات كشورى در شهرستان راداريم، گفت: اگر 
مشــكل خوابگاه نداشتيم تاكنون بيش از 5 مسابقه قهرمان كشورى را 

كه در خواست داده بوديم، در نهاوند برگزار مى كرديم.

درخشش دوندگان همدانى در مسابقات 
صحرانوردى كشور

 دبير هيأت دووميدانى اســتان همدان گفت: دوندگان همدانى در 
مسابقات صحرانوردى كشور خوش درخشيدند.

مســعود بنوان اظهار كرد: رقابت هاى قهرمانى دو صحرانوردى مردان 
كشور با اعالم نفرات برتر در شهرستان گرمسار پايان يافت.

وى افزود: 320 دونده از 26 اســتان كشور در سه رده سنى نوجوانان، 
جوانان و بزرگســاالن در رقابت هاى قهرمانى صحرانوردى كشــور 

حضور داشتند.
دبير هيأت دووميدانى استان همدان تصريح كرد: در پايان اين رقابت ها 
و در رده ســنى جوانان تيم هاى سمنان، خراسان جنوبى و همدان به 

ترتيب مقام هاى اول تا سوم تيمى را كسب كردند.
وى ادامه داد: آذربايجان شــرقى و همــدان به ترتيب مقام اول و دوم 
بخش تيمى رده ســنى نوجوانــان را از آن خود كردند و مازندران در 

اين بخش سوم شد.
بنوان خاطرنشان كرد: در بخش انفرادى رده سنى نوجوانان اميرمحمد 
سعيدى دونده همدانى پس از اميررضا ثمودى از آذربايجان شرقى در 

رده دوم ايستاد.
وى عنوان كرد: همــدان در دووميدانى حرف هاى زيادى براى گفتن 
دارد و خوشحاليم كه در قسمت صحرانوردى نيز ورزشكاران ما روى 

سكو مى روند و افتخارآفرينى مى كنند.
دبيــر هيأت دووميدانى اســتان همدان گفت: بــا برنامه ريزى بهتر و 
تالش خود ورزشــكاران اميدواريم در آينده عناوين بيشــترى در دو 

صحرانوردى كسب كنيم.

ورزش محالت بايد قانون مند شود
 مديركل ورزش و جوانان 
همدان گفت: ورزش محالت 
در رشــته هاى مختلف بايد 
قانونمنــد و در چارچــوب 

سازمانى برگزار شود.
رسول منعم در جمع اعضاى 
كميته فوتبال محالت همدان 
اظهــار داشــت: هــم اينك 
توجهى  قابل  جوان  جمعيت 
در ورزش محــالت فعاليت 

مى كنند كه نياز به سازماندهى مناسب دارند.
وى بيان كرد: متولى رســمى ورزش محالت بايد مشــخص شود و 
معتقدم ســازوكار اين فعاليت بايد در شوراى عالى ورزش همگانى 

استان همدان به تصويب برسد.
منعم افزود: تصويب برنامه هاى اجرايى ورزش محالت به برگزارى 
آن رســميت مى دهد و مى توان به شكل ويژه حمايت هاى الزم را 

داشت.
مديركل ورزش و جوانان همدان اضافه كرد: دستگاه ورزش استان با 
وجود اينكه فعاليت محالت به صورت پراكنده در رشته هاى مختلف 
در حال انجام است اما حمايت الزم را داشته و انتظار مى رود چارت 

سازمانى مشخصى براى آن ايجاد شود.
وى اظهار داشــت: ورزش محالت بايد با تدوين برنامه ســاليانه به 
شــوراى عالى ورزش همگانى ارايه شود تا ضمن تامين بودجه مورد 

نياز، چگونگى برگزارى مسابقات آن نيز رسميت يابد.
منعم خاطرنشان كرد: براى توسعه ورزش محالت نبايد فقط انتظار از 
دستگاه هايى نظير شهردارى و ورزش و جوانان داشت و مى توان از 

امتياز ساير نهادهاى اجرايى نيز بهره مند بود.
وى با اشــاره به پيگيرى در حل مشكل تامين سالن فوتسال محالت 
گفت: تمامى ســالن هاى ورزشى در شرايط اجاره قرار دارند و نمى 
توانيم براى در اختيار قرار دادن آنها به ورزش محالت، متوليان سالنها 

را تحت فشار قرار دهيم.
مديركل ورزش و جوانان همدان يادآور شــد: اغلب دســتگاه هاى 
اجرايى استان داراى سالن اختصاصى چند منظوره ورزشى هستند كه 

مى توانند مشكل سالن مسابقات اين رشته ورزشى را برطرف كنند.
رئيس كميته فوتبال محالت نيز در اين نشســت گفت: متاســفانه به 
دليل رعايت نكردن موارد استاندارد در سالن سنگستان، ليگ فوتسال 
محالت تعطيل شد.ســعيد پناه آبادى افزود: دســت انــدركاران اين 
ســالن حتى از واگذارى رختكن به تيم ها خوددارى كردند تا نتوانيم 

مسابقات را در شرايط مطلوب برگزار كنيم.
وى اضافه كرد: فوتبال و فوتسال محالت برخواسته از جوانان مستعد 
اين شــهر به ويژه حاشيه شهر است و نبايد اين چنين مورد بى مهرى 
قرار بگيرد.پناه آبادى خاطرنشــان كرد: در برگزارى مسابقات ورزش 
محالت به دنبال هيچ گونه بهره بردارى شخصى يا گروهى نيستيم و 

تنها هدف ما حضور حداكثرى جوانان در رشته هاى ورزشى است.
وى افزود: اگر نتوانيم جوانان به ويژه جوانان ســاكن حاشيه شهر را 
به ورزش جذب كنيم ممكن اســت به سمت تفريحات ناسالم سوق 

پيدا كنند.
در اين مراسم رسول منعم مديركل ورزش و جوانان همدان واگذارى 
سالن هاى ورزشى خضر و انقالب براى ادامه برگزارى ليگ فوتسال 

محالت را وعده داد.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

كارت دانشجويي صالح اشترابه فرزند محمد به شماره 
ملي 2860295984 رشته زمين شناسى دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9513123001 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي سعيد بهزاد فرزند مراد حسين به 
شماره ملي 3970186323 رشته علوم تربيتى دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9712290017 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي سعيد بيگدلى فرزند قنبرعلى به شماره ملي 
4372425376 و شماره شناسنامه 57 رشته زبان شناسى 

همگانى دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9313278002 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي احسان صادقى هدايت فرزند على 
به شماره ملي 3860892649 رشته مهندسى صنايع 

دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9412175007 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 حضور شــما در كنار سرپرست 
اين  بزرگان  از  خود  كه  كشتى  هيأت 
ورزش اســت را بايد بــه فال نيك 
گرفــت. از وضعيت كشــتى همدان 

برايمان بگوئيد.
ببينيــد امروز با دوران اوج كشــتى همدان 
در كشــور فاصله داريم هرچند در ماه هاى 
اخير برنامه ريزى خوبى توسط دوره جديد 
سرپرست هيأت صورت گرفته كه خروجى 
آن نيز با كسب نتايج مطلوب در رقابت هاى 

كشورى مشخص است.
اوج  روزهاى  به  بازگشــت  پس   

زمان بر است؟
احياى دوباره ورزش كشــتى در همدان به 
چهار سال زمان و تامين منابع مالى مناسب 
نياز دارد. معتقدم براى بازگشــت به دوران 
اوج كشــتى اســتان بايد برنامه ريزى ميان 
مــدت و بلند مدت را در دســتور كار قرار 
داد و حداقل ســه الى چهار سال زمان براى 
احياى اين ورزش و بازگشــت باشكوه در 

صف اول كشور نياز است.
كشتى  نمى خواهند  خيلى ها  گويا   

همدان موفق باشد.
درســت اســت. با وجود تالش هاى وافر 
ماه هــاى اخيــر گويا برخى نمــى خواهند 
كشــتى روند موفقيت خود را دنبال كند و 
ايجاد حاشــيه هاى مخرب را در توان خود 
قرار داده اند. اما اين نگرش منفى و تاســف 
بار نمى توانــد مانع از تالش دوچندان كادر 
جديد هيأت كشــتى اســتان همدان براى 
رســيدن به اهداف موفقيت شــود و انرژى 

منفعت طلبان در حاشيه سازى بيهوده است.
به  تهديد  را  افــراد  ايــن  گويا   
اتفاقات  برخــى  كردن  رســانه اى 

كرده ايد؟
بله. اگر همچنان بخواهند در فعاليت هاى ما 
سنگ اندازى كنند اسناد خيانت شان به كشتى 
همدان را رسانه اى خواهيم كرد. ما در دهه 90 
هيچ توفيقى نداشــتيم و دليل آن هم حضور 
روســايى بود كه متاســفانه كارى در هيأت 
استان انجام ندادند. دوباره تاكيد مى كنم كه 
كشــتى ما الاقل به 3-4 ســال زمان احتياج 
خواهد داشــت تا بتواند رو به جلو حركت 
كند. كار بايد به صورت زيربنايى انجام شود.

 بيشتر توضيح مى دهيد؟
جايگاهى  كــه  كوچــك  آدم  عــده  يك 
هم در كشــتى اســتان ندارند، در كار ما 
خلــل ايجاد كرده و اذيــت مى كنند. آنها 
حاشــيه كنند.  مى خواهنــد مــا را وارد 
درحاليكه ما داريــم كار مى كنيم و حتى 
اخير  كشــورى  قهرمان  مســابقات  براى 
توانســتيم اردوى مشترك بگذاريم و تيم 
اســتان را با لباس هاى متحدالشكل و يك 
ماشــين اعزام كنيم درحاليكه پيش از اين 
هيئــت حتى از انجام اين كارها هم عاجز 
بود. بــراى من حضور در هيئت كشــتى 
بازگرداندن  براى  صرفا  ندارد،  نفعى  هيچ 
كشتى همدان به جمع مدعيان اين كار را 

مى دهم. انجام 
 پس به مديريت قبل انتقاد داريد.

زمانــى كه ما آمديم يــك خرابه را تحويل 
گرفتيم. با اين همه عقب ماندگى، كشــتى 

همدان نيــاز به كار جهادى دارد. هميشــه 
خراب كــردن در زمانى كوتاه اتفاق مى افتد 
درحاليكه ســاختن خيلى زمان بر است. ما 

مى خواهيم كشتى استان را درست كنيم.
 چه شــد كه كشــتى همدان از 

روزهاى خوب خود فاصله گرفت؟
ببينيد اوج كشــتى همدان به اواخر دهه هاى 
70 و 80 باز مى گردد؛ اما در دهه 90 شاهد 
افول ورزش اول استان بوديم. كشتى همدان 
در اين سال ها به دليل ضعف هاى مديريتى 
نتوانست موفقيت دهه 80 را تداوم ببخشد و 
رفته رفته به افت اين ورزش انجاميد. با اين 
حال كشتى همدان روى نوار موفقيت قرار 
گرفته و با قدرت بايد اين مسير را طى كند 
و هيچ مانعى نمى تواند مقابل اين پيشرفت 

ايستادگى كند.
 حرف پايانى؟

ببينيــد رئيس قبلــى 40 روز به 40 روز 
هــم به هيأت ســر نمــى زد. خيلى ها به 
واسطه اينكه يك عكس با دوبنده كشتى 
دارند به هيــأت مى آيند تا با اين حضور 
بتوانند به شــوراى شهر راه پيدا كنند، اما 
10 سال عقب  كشتى استان با اين كارها 
مى رود. حــاال ما آمده ايم كــه به كمك 
هم كشــتى همدان را دوباره به روزهاى 
فكر  كســى  اگر  بازگردانيــم،  اوجــش 
مى كنــد بهتر مى تواند ايــن كار را انجام 
دهــد، بيايد. اگر باز هم عده اى بخواهند 
ســنگ اندازى كنند مجبور مى شويم سند 
خيانت هايى كه به كشــتى همدان كردند 

كنيم. رسانه اى  را 

نايب قهرمان المپيك:نايب قهرمان المپيك:

آسيبي كه به كشتى آسيبي كه به كشتى 
همدان رسيدهمدان رسيد

 تا سال ها  تا سال ها 
قابل جبران نيستقابل جبران نيست

 كشتى همدان ظرف چند ماه اخير به 
گفته مربيان و قهرمانان جان تازه اى گرفته 
و يكى از داليــل آن، ورود قهرمانان و 
به عرصه مديريت  ورزش  نامداران اين 

هيأت است.
يكى از اين نفرات مسعود مصطفى جوكار 
است.  استان  المپيكى  مدال آور  نخستين 

ورزشــكارى كه با كوله بارى از تجربه 
كشتى  هيأت  نايب رئيس  عنوان  به  حاال 
اســتان همدان فعاليت مى كند. جوكار 
سابقه مربى گرى در تيم هاى ملى جوانان 
و بزرگســاالن را در كارنامه دارد و با 
تجربه حضــور در المپيك، بدون ترديد 
وزنه اى ســنگين براى پيشــبرد اهداف 

كشتى همدان است.
نايب قهرمان المپيك از حاشيه هايى كه 
برخى از افراد ســودجو و منفعت طلب 
عليه كشــتى اســتان ايجــاد كرده اند 
گاليــه دارد و حرف هاى جالبى در اين 
خصوص بر زبان آورده كه خواندن آنها 

خالى از لطف نيست:

بسكتبال ايران در سال 
2018 چهارم آسيا شد

بســكتبال  جهانــى  فدراســيون   
رده بنــدى آســيايى خــود در پايــان 
ــم  ــه تي ــرد ك ــالم ك ــال 2018 را اع س
ملــى ايــران در جايــگاه چهــارم قــاره 

ــت. ــتاده  اس ــن ايس كه
بــه گــزارش ايســنا، فدراســيون جهانــى 
بســكتبال در گزارشــى كــه بــه مناســبت 
پايــان ســال 2018 ميــالدى و آغــاز 
وضعيــت  بــه  اســت   2019 ســال 
تيم هــاى آســيايى پرداختــه و بــا توجــه 
ــا در مســير  ــن تيم ه ــاى اي ــه رقابت ه ب
ــالم  ــان را اع ــى رده بندى ش ــام جهان ج
كــرده كــه بســكتبال ايــران بعــد از 
ــى در  ــره جنوب ــد و ك ــتراليا،  نيوزلن اس

ــتاده اســت.  ــارم ايس ــگاه چه جاي
تيــم ملــى بســكتبال ايــران بــا كســب 
پيــروزى برابــر فيليپيــن در پنجــره 
ــى توانســت  ــى جام جهان پنجــم انتخاب
حضــورش در جــام جهانــى 2019 
ــفند در  ــد و اس ــى كن ــا قطع را تقريب
ــن  ــتراليا و ژاپ ــا اس ــم ب ــره شش پنج

ــرد. ــد ك ــازى خواه ب

نوشاد عالميان به 
مجارستان مى رود

 نفر اول تنيس روى ميز كشــورمان 
بــراى حضــور در تــور جهانــى به 

مجارستان مى رود.
به گزارش فارس، مسابقات تور جهانى 
تنيس روى ميز مجارستان روزهاى 25 
تا 30 دى ماه برگزار مى شود و ايران نيز 
با دو نماينــده در اين رقابت ها حضور 

خواهد يافت.
نوشــاد عالميان و اميــن احمديان به 
همراه جميل لطف ا... نسبى، سرمربى 

تيم ملى عازم مجارستان خواهند شد.
همچنين تــور پرتغال نيــز 23 بهمن 
برگزار مى شــود و اميرحســين هدايى 
به عنــوان نفر اول رنكينــگ مردان و 
ندا شهسوارى به عنوان نفر اول بانوان 

شركت خواهند كرد.

قوچان نژاد و قربانى 
گزينه هاى ذوب آهن 

نيستند
 باشــگاه ذوب آهــن اصفهان اخبار 
مربــوط بــه احتمــال پيوســتن رضا 
قوچان نژاد و على قربانى به تيم فوتبال 

اين باشگاه را تكذيب كرد.
ــه گــزارش ســايت رســمى باشــگاه  ب
ذوب آهــن، ايــن باشــگاه برنامــه خــود 
ــل و  ــل نق ــور در فص ــراى حض را ب
انتقــاالت ليــگ برتــر اعــالم كــرده امــا 
در روزهــاى اخيــر اخبــارى مبنــى بــر 
ــژاد  ــا قوچان ن ــتن رض ــال پيوس احتم
مهاجــم ارزنــده تيــم ملى كشــورمان و 
علــى قربانــى مهاجــم بــا اخالق ســابق 
ــده  ــر ش ــانه ها منتش ــتقالل در رس اس
ــر  ــان مدنظ ــن بازيكن ــا اي ــت، ام اس

باشــگاه ذوب آهــن نيســتند.
قربانــى در ابتــداى ايــن فصــل در 
ليســت خريــد باشــگاه ذوب آهــن 
ــه داليلــى  ــا ب ــا بن حضــور داشــت، ام

ــت.  ــورت نگرف ــال ص ــن انتق اي
ــاالت  ــل و انتق ــه نق ــوط ب ــار مرب اخب
تيــم فوتبــال ذوب آهــن از طريــق 
باشــگاه  ايــن  رســمى  رســانه هاى 

ــد. ــد ش ــر خواه منتش

 ملى پوشــان فوتبال ساحلى كشــورمان با اولى آسيا و 
دومى جهان سال 2018 را به پايان رساندند.

آخرين رنكينگ تيم هاى ملى فوتبال ساحلى جهان در سال 
2018 (ماه دسامبر) درحالى از سوى سازمان جهانى فوتبال 
ســاحلى اعالم شد كه ساحلى بازان كشورمان موفق شدند 

در رده اول آسيا و دوم جهان قرار بگيرند.
بر اين اساس، تيم هاى ملى فوتبال ساحلى برزيل با 3800

امتياز، ايران با 2568 امتياز، پرتغال با 2450 امتياز، روسيه با 
2017 امتياز و ايتاليا با 1978 امتيازدر رده هاى اول تا پنجم 

رده بندى جهانى ايستادند.
ضمن اينكه تيم هاى تاهيتى، پاراگوئه، ســوييس ، اسپانيا و 

سنگال در رده هاى پنجم تا دهم جهان ايستادند.
ســاحلى بازان كشورمان در قاره آسيا نيز با 2568 امتياز در 
رده نخســت قرار دارند و تيم هاى ژاپن با 1083 امتياز و 

امارات با 969 امتياز در رده هاى دوم و سوم قرار دارند.
تيم ملى فوتبال ساحلى كشورمان در سال 2019 ميالدى 
كه از نظر ميزان حساســيت و اهميت مســابقاتى سال 
پرمشــغله اى خواهد بود، بايد به ترتيب در مســابقات 
قهرمانى آســيا (انتخابى جام جهانى)، مسابقات انتخابى 
المپيك ســاحلى جهانى، المپيك ســاحلى جهانى، جام 
بين قاره يى و درنهايت جام جهانى فوتبال ســاحلى به 

بپردازد. رقابت 

فوتبال ساحلى ايران رتبه دوم سال 2018 جهان و اول آسيا
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همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
امام صادق (ع):

«هركه در رغبت، ترس، شــهوت، خشــم و شادى خوددار باشد خداوند تنش 
مى كند».  حرام  آتش  بر  را 

وسايل الشيعه، ج 11، ص 123، ابواب جهاد النفس، باب 1، ح 8؛ تحف العقول، حكمت 42.

«همدان 2018» مطالبه گرى مى خواهد
 در واپســين روزهاى ســال 2018 خبرنگاران گردشگرى دور هم 
جمع شــدند و با بيان ديدگاه هاى خود بر اين مســئله تأكيد كردند كه 
«همدان 2018» مطالبه گرى مى خواهد. ميزگرد رسانه اى «همدان 2018» 
به همت دفتر روزنامه همشــهرى برگزار شــد و آخرين روزهاى سال 
2018 فرصتى براى بيان بازخورد رويدادهاى 2018 شد.در اين ميزگرد 
فعاالن گردشگرى و خبرنگاران گردشگرى خبرگزارى ها و مطبوعات 
حضور داشــتند و به بيان نظرات و ديدگاه هاى خود در خصوص سال 

2018 كه با گردشگرى همدان گره خورده بود، پرداختند.
 نتايج 2018 هنوز ناملموس است

مديرعامل خانــه مطبوعات همدان كه در جمع اهالى رســانه حضور 
داشت، با بيان اينكه شــكل گيرى گفتمان فرهنگى در بين مردم استان 
همدان يكى از دســتاوردهاى 2018 بود، اظهار كرد: نشست امروز ما 
رســانه اى ها را نيز مى توان يكى از دستاوردهاى 2018 دانست.مهرداد 
حمزه بيان كرد: براى بيان بازخورد ســال 2018 و گردشگرى همدان 
ابتدا بايد بدانيم در ســال جارى به چه چيزى مى خواستيم برسيم و آيا 
توانستيم بخشى از خواسته ها را محقق كنيم.وى با بيان اينكه همدان در 
سال 2018 حركت رو به جلويى داشت افزود: آنچه در همدان رخ داد، 

باعث شد همدان در سطح ملى مطرح شود.
مديرعامــل خانه مطبوعات همدان با تأكيد بــر اينكه باور دارم كار در 
گردشگرى زمان بر بوده و بايد بيش از اينها كار كنيم افزود: نتايج 2018 

هنوز ناملموس است و در درازمدت جواب مى دهد.
وى در خصوص ميزان بودجه و نحوه هزينه كرد آن نيز گفت: هزينه هاى 
انجام شده رقمى در برابر اتفاقاتى كه افتاد، نبود و اين مبالغ بايد بيشتر 
شود.حمزه خاطرنشان كرد: براى حفظ آثار و دستاوردهاى سال 2018 

بايد رويدادهاى ثابتى براى گردشگرى همدان تعريف كنيم.
 «همدان 2018» در دراز مدت اثرگذار خواهد بود

مسئول كميته اطالع رساني رويداد2018 نيز با بيان اينكه سال قبل اين 
موقع روزهاى آغازين رويدادهاى سال 2018 در همدان بود افزود: اگر 
رويدادهاى 2018 نبود، همدان به اين ميزان نمى توانست به جهانيان و 

حتى در سطح ملى معرفى شود.
مريــم مقدم بيان كرد: در حوزه تبليغات رســانه اى در درجه اول اينكه 
توانســتيم نام همدان را در رديف مقاصد گردشگرى ملى قرار دهيم و 
بر اين اســاس هنوز خيلى زود است بخواهيم گردشگرى اين را مورد 
بررسى قرار دهيم كه چقدر تأثير داشته است. دبير سرويس گردشگري 
روزنامه همدان پيام با بيان اينكه «همدان 2018» در دراز مدت اثرگذار 
خواهد بود، يادآور شــد: ما در رســانه هاى ملى نتوانســتيم ارتباطات 

گسترده اى داشته باشيم.
 «همدان 2018» مى توانست خيلى بهتر باشد

يكى ديگر از خبرنگاران گردشــگرى همدان بيــان كرد: اينكه بگوييم 
2018 براى همدان چه داشــت بايد گفت هر چه داشــت و يا نداشت 
اما در مجموع همدان ضرر هم نكرد براى معرفى همدان گام نخســت 
به شــمار مى رود.امير غالمى با تأكيد بر اينكه خروجى «همدان 2018» 
مى توانست خيلى بهتر باشــد، افزود: بودجه 2018 نيز آن چيزى نبود 
كه بتوان به آن بســنده كرد اما مديران بسيار قوى وارد شده و همكارى 

الزم را داشتند.
 رويدادهاى گردشگرى 2018 به فراموشى سپرده نشود

خبرنگار روزنامه همدان سالم نيز گفت: 2018 اگر هيچ چيزى هم نداشته 
باشد، همين كه باعث شد فعاالن گردشگرى به عنوان سرپيكان تبليغات 
دور هم جمع شوند، كافيست.بهنام نادرى بيان كرد: در حوزه گردشگرى 
يك رويداد طى يكسال خروجى آرمانى نخواهد داشت بلكه بايد مداوم 
ادامه يابد. وى با بيان اينكه اگر مسئوالن استان همدان خواهان يك حركت 
جدى هستند بايد يك برنامه ريزى داشته باشند تا اين رويدادها را داشته 
باشيم، افزود: اگر بعد از سال 2018 رويدادهاى گردشگرى به فراموشى 

سپرده شود، اثرات امسال نيز از بين خواهد رفت.
 گردشگرى مى تواند صنعت سفيدى براى همدان باشد

خبرنگار روزنامه هگمتانه نيز گفت: در ســال 2018 همين كه همدان 
بر ســر زبان ها افتاد، كافيست اما بايد بيشــتر براى بهره بردارى از اين 
رويدادها گام برداشت.زهرا ذوالفقارى با بيان اينكه همدان صنعتى براى 
توســعه ندارد، افزود: گردشگرى مى تواند صنعت سفيدى براى همدان 
باشــد.وى بيان كرد: هر چند برخى نقاط همدان در اين رويدادها كمتر 
ديده شدند و در همدان نتوانستيم يك برند گردشگرى معرفى كنيم، اما 

2018 فرصت بسيار خوبى براى معرفى همدان بود.
خبرنگار روزنامه هگمتانه با تأكيد بر اينكه از فرصت 2018 مى توانستيم 
بــراى ثبت جهانى يكى از آثار تاريخى همدان بهره مند شــويم، تصريح 
كرد: بهره مندى مردم از رويدادهاى گردشگرى لزوماً درست است اما اين 

مسئله در رويداد نشدنى است او بايد برنامه ريزى بهترى صورت گيرد. 
 تبليغات همدان 2018 در رسانه ملى محقق نشد

خبرنگار خبرگزارى فارس نيــز با بيان اينكه تبليغات همدان 2018 از 
گستردگى كمترى در سطح ملى برخوردار بود، افزود: تبليغات بيشتر به 
نصب بنر و در ســطح استانى بود كه اگر اين مسئله به رسانه ملى بسط 

داده مى شد، نتيجه بهترى حاصل مى شد.
فريده حسينى فرزام با بيان اينكه بارها از مسئوالن براى توجه به تبليغات 
در رســانه ملى درخواست كرديم، اما محقق نشد، افزود: اگر اين اتفاق 
مى افتاد رويداد 2018 گردشــگران بيشترى را به سمت همدان سرازير 
مى كرد. وى 2018 را ســالى ماندگار براى همدان دانست و اضافه كرد: 
اكنــون وضعيت براى همدان فرق مى كند به طورى كه همدان وارد فاز 
جديدى از گردشــگرى شده و نبايد اين مســئله طى سال هاى بعد به 

فراموشى سپرده شود.

شرايط كانديداتورى مجلس 
تغيير ميكنه!

مصطفى شيرمحمدى »
 با اتفاقات اخير و انتشار فايلهاى ويدئويى مرتبط 
بــا رفتارهاى برخى نماينده هــاى مجلس، به نظرم 
شوراى نگهبان در تعيين شرايط داوطلبان انتخابات 
مجلس شوراى اســالمى يه تغييراتى اساسى اعمال 
كنه. مثال در ارتباط با فايل نماينده سراوان در گمرك 
مى تونه يكى از شرايط احراز صالحيت افراد داشتن 
كارت بازرگانــى جهــت واردات بى منازعه هر نوع 
كاالى خارجى از مرزهاى رســمى باشه تا دعوايى 

صورت نگيره.
در رابطــه با فيلم نزاع فيزيكــى نماينده مردم بيجار 
با افســر راهنمايى و رانندگى مقابل فرودگاه ميشه 
متصور شــد شرط داشتن گواهى پايان موفقيت آميز 
دوره رزمى دان 2 كاراته در ســبك شيتوريو يكى از 

شرايط باشه.
همينطور مرتبط با فريادها و مثال هاى شاعرانه قاضى 
پور نماينده مردم اروميه در نطق ها و مجادالت داخل 
صحن هم ميشه پيش بينى كرد مدرك گذران موفق 

دوره مداحى را الزم االحراز بدونن.
در خصوص واقعه تلفظ صحيــح كلمه «لوور» هم 
گذران مجدد دوره تاريــخ و جغرافى چاپ جديد 
نمى دونم االن شده پايه چندم يا دست كم پايان نامه 

اكابرى بايستى الى مدارك داشته باشن.
و يقينا يكى از مهمترين مدارك الزم سه صفحه مشق 

از جمله «دانا ادب دارد» خواهد بود. 
اينها جهت اقدام پيشــگيرانه از بروز حواشى بوقوع 
پيوسته اســت كه با واقع نشه يا اگه واقع شد افكار 
عمومى خدشــه دار نشــه چرا كه ديگه اين نوع از 
نماينده ها براى رفتارشون ادله عوام پسند به مراجع 
ذيصالح هنگام ثبت نــام ارائه دادن و ديگه از اونها 

چنين رفتارهايى انتظار مى ره.

73 اثر به دبيرخانه جشنواره 
ابوذر در استان همدان ارسال شد

 رئيس بسيج رسانه استان همدان از ارسال 73 اثر 
در محورهاى مختلف به دبيرخانه جشنواره رسانه اى 

ابوذر در اين استان خبر داد.
عباس محرمى در گفتگو با  مهر بااشاره به برگزارى 
چهارمين جشــنواره سراسرى فعاالن رسانه اى ابوذر 
عنوان كرد: طى مهلت تعيين شده براى ارسال آثار در 
قالب گزارش، يادداشــت، عكس 73 اثر به دبيرخانه 

جشنواره در استان همدان ارسال شد.
رئيس بسيج رسانه استان همدان افزود: مقاومت و دفاع 
مقدس، مسائل صنفى خبرنگارى، بسيج و حوزه هاى 
اقدام، بصيرت و دشمن شناســى، اقتصــاد مقاومتى، 
مبارزه با آسيب هاى اجتماعى و خدمات اجتماعى و 
محروميت زدايى از جمله محورهاى اين جشنواره بود.
وى بابيان اينكه مهلت ارسال آثار به اين جشنواره پايان 
آبان ماه امســال اعالم شده بود كه با تمديد يك ماهه 
آن آثارى كه تا پايان آذرماه به دفتر بسيج رسانه استان 
همدان ارسال مى شد مورد پذيرش قرار مى گرفت، 
گفت: اين جشنواره با هدف هم افزايى بين رسانه هاى 
مختلف و توليد محتوا متناسب با آرمان هاى انقالب 
و در محورهاى مختلف برگزار شــد.محرمى با بيان 
اينكه پس از پايان زمان ارســال آثار و گرد آورى آن، 
آثار ارسالى به منظور ارزيابى و بررسى تحويل هيئت 
داروى استانى شد، افزود: هيئت داورى بنا به تخصص 
خويش آثار را در محورهاى مختلف ارزيابى كرد و در 
نهايت 20 اثر متعلق به اصحاب رسانه استان همدان به 

مرحله كشورى راه يافتند.
رئيس بسيج رسانه اســتان همدان بابيان اينكه طبق 
آنچه اعالم شــده تا اواخر دى مــاه نتايج نهايى اين 
جشــنواره اعالم خواهد شد، گفت: درصدد هستيم 
درصورت امكان درقالب يك برنامه مراسم تقدير از 

نفرات برگزيده انجام شود.

كاهش هزينه راه اندازى نيروگاه خورشيدى
 مدير انجمن علمى انرژيهاى تجديدپذير معتقد است كاهش قيمت 
تكنولوژى فتوولتائيك و نيروگاههاى خورشــيدى و هزينه ســرمايه 
گــذارى روى اين زمينه، دو عامل مهم بــراى رقابت با نيروگاههاى 
حرارتى محسوب مى شود. به گزارش مهر، انرژى خورشيدى منحصر 
بــه  فردترين منبع انرژى تجديد پذير در جهان اســت و منبع اصلى 

تمامى انرژى هاى موجود در زمين به شمار مى آيد. 
اين انرژى به صورت مســتقيم و غيرمستقيم مى تواند به اشكال ديگر 
انرژى تبديل شــود. با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسيلى و 
مشكالت ناشى از احتراق اين ســوخت ها مانند آلودگى روز افزون 
هوا، استفاده از فناوريهاى خورشيدى مورد توجه بسيارى از كشورها 

قرار گرفته است.

درازترين ربات جهان در استراليا
 آغاز به كار كرد

 شركت معدنى ريو تينتو در استراليا از آغاز به كار درازترين ربات 
جهان در استراليا در قالب يك ترن خودران بزرگ خبر داده است. به 
گزارش ســاينس الرت اين ترن كه AutoHaul نام دارد در منطقه 
دورافتاده پيل باراى استراليا براى حمل و نقل بار و انواع مواد معدنى 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شركت سازنده، راه اندازى اين شبكه 
ريلى را در اين منطقه دورافتاده در ابعاد فعلى چالش بزرگ توصيف 
كرده اســت و افزوده كه با اســتفاده از يك قطار خودران رباتيك در 
مسير يادشــده بهره ورى افزايش و هزينه هاى حمل مواد معدنى به 
ميزان قابل توجهى كاهش يافته است.اين شركت قصد دارد در آينده 

از قطارهاى رباتيك بيشترى براى انتقال مواد معدنى استفاده كند.

محقق چينى «مهندسى ژنتيك نوزادان» در 
حبس خانگى است

 طبق گزارش هاى جديد، دانشــمندى محقق ارشد پژوهشى كه 
در تولد نخستين نوزادان مهندسى ژنتيك دنيا نقش داشت، در حبس 

خانگى به سر مى برد.
به گزارش انگجت، پس از انتشار خبر تولد دو نوزاد دوقلوى مهندسى 
ژنتيك شــده، چين به ســرعت فعاليت هاى «هى جيانكوى،» محقق 
ارشد اين پژوهش را متوقف كرد اما به نظر مى رسد دولت چين اين 
اقدام را كافى ندانسته است.اكنون پس از  مدتى عدم قطعيت و گمانه 
زنى درباره مكان جيانكوى، روزنامه نيويورك تايمز فاش كرد دانشمند 
چينى در حبس خانگى به سر مى برد. او مى تواند تماس تلفنى برقرار 

و ايميل ارسال كند اما اجازه ترك خانه را ندارد.

 افزايش اثربخشى و كاهش دوز داروى 
شيمى درمانى با فناورى نانو

 محققان با اســتفاده از نانوذرات اصالح شده، حاملى ساختند كه 
داروى شــيمى درمانى را به صورت هدفمند به سلول سرطانى وارد 
مى كند. با اين كار تومور ســرطانى با دوز كمتر و اثر بخشــى بيشتر 
عمل مى كند.به گزارش ســتاد توســعه فناورى نانو، درمان سرطان 
هميشــه با خطرات زيادى همراه اســت و كارايى روش هاى مقابله 
با اين بيمارى بســيار محدود و پايين است. جراحى و شيمى درمانى 
از جمله اين روش ها اســت كه معموالً به تنهايى استفاده نمى شود. 
شيمى درمانى كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مى گيرد از اثرات 
جانبى متعددى برخوردار اســت، به طورى كه مى تواند ســلول هاى 

سالم بيمار را نيز هدف قرار دهد.

اتريش از گوگل و اپل ماليات مى گيرد
 پس از فرانســه، اتريش نيز اعالم كرده مالياتى جديدى براى اپل، 

گوگل و فيس بوك تعيين مى كند.
به گزارش از انگجت، فرانسه تنها كشور اروپايى نيست كه طرح هايى 
براى دريافت ماليات  از شــركت هاى بزرگ بيــن المللى در حوزه 
فناورى را ارائه كرده است.« سباستين كورتس» صدراعظم اتريش نيز 
اعالم كرد اين كشــور ماليات بر اپل، فيس بوك، گوگل و شــركت 
هاى ديگرى را ارائه خواهد كرد.  البته جزئيات زيادى در اين مرحله 
ارائه نشــده است اما چارچوب اصلى اين قانون در اوايل ژانويه قابل 
دسترســى خواهد بود. قانون مذكور به عنوان بخشــى از اصالحات 
وســيع تر مالياتى در 2020 ميالدى اجرايى مى شود.به گفته كورتس،  
اين ماليات، اقدامى مضاعف بر اقدامات گسترده اتحاديه اروپا است. 

 اگر انتخاب ها با برنامه تر بود ؟
برخي بر اين باورند كه اگر انتخاب شدن همدان 
به عنوان پايتخت گردشگري آسيا با برنامه ريزي 
جدي تــري براي ســال 2019 مصوب مي شــد 
با توجه به ردپــاي ميزباني همــدان از اجالس 
جهاني گردشــگري در نوامبر 2018 مي توانستيم 
بهره بــرداري نظام منــدي پس از كســب عنوان 
پايتخت گردشگري آسيا اين فرصت براي همدان 
فراهم نمي شــد كه هر فعال اقتصادي اجتماعي، 
گردشــگري كه صاحب ايــده و توانمندي بود 
مي توانســت با ايجاد زمينه تبليغ و ارتباط كاري 
توانمندي هاي خود را در عرصه ملي و بين المللي 
معرفــي كند. اما بــه واقع در ايــن زمينه چنين 
اتفاقــات تنها تا 30 درصد آن هم به همت بخش 
دو رقم خورد و به واقع فعاالن بخش خصوصي 

از بهره مندي اين فرصت و ظرفيت غافل شدند.
ســال 2018 اما در عرصه بين المللي گردشگري 
توانســت همدان را در يك جايــگاه مطلوب با 
ميزباني از رويداد جهاني اجالس اعضاي وابسته 

سازمان گردشگري قرار دهد.
ســازمان جهاني UNWTO بــا عضويت بيش 
از 500 شــركت خصوصي وابسته از 130 كشور 
دنيا در حوزه گردشــگري بين المللي كه البته از 
160 عضو ايران آن ســه عضــو را همداني ها به 
خود اختصاص مي دهند پس از 40 ســال كه از 
عضويت ايران در اين سازمان مي گذشت با دفاع 
شــركت ســياحتي عليصدر همدان را به عنوان 

ميزبان اجالس 2018 انتخاب كرد.
رويــداد ميزبانــي همــدان از اجــالس جهاني 
گردشگري به يك منطقه استان يا يك جاذبه ختم 
نشــد بلكه به دليل اعمــال تحريم هاي آمريكا بر 
ايران كه هر دري را به روي كشــور اســالمي ما 
براي ايجاد ارتباطات بين المللي مي بســت آوازه 

اين اتفاق را جهاني كرد.

  اجالس بيانگر ســطح مطلوب امنيت 
ايران

درست در ســالي كه آمريكا تالش مي كرد چهره 
مخدوش از فضــاي اجتماعي و سياســي ايران 
را بــه جهــان نمايش دهد اجالس گردشــگري 
UNWTO زمينــه ســفر بيــش از 80 ميهمان 
خارجي تأثيرگذار در حوزه گردشگري را كه هر 
يك صاحب نام و ايده و سبك هستند به همدان 

ايجاد كرد.
اين اجالس بيانگر ســطح مطلــوب امنيت ايران 
در عرصه بين المللي شــد و اخبار و رســانه ها با 
انعــكاس اين مهم توانســتند توجــه منتقدان و 
همراهان آمريكا را نيز به ســمت و ســوي ايران 

جلب كنند.
اگــر از نگاه چگونگــي ارزيابــي بهره مندي از 
اجالس جهاني UNWTO بخواهيم به جايگاه 
همدان نگاه كنيم حرف بســيار اســت و همگان 
متفق القول معتقدند مي توانســتيم بهره اي فراتر از 
ايــن را از آن خود كنيم امــا فرصت ها را كمتر 
غنيمت شمرديم و با توجه به اعتبار مالي و زمان 
مديريت محدود برنامه ها نتيجه تمام توان ما شد 
انعكاس نام همدان در عرصه رســانه و تبليغات 

گردشگري خاورميانه.
برخي معتقدند دســتيابي به اين جايگاه از لحاظ 
ديپلماتيك و پروتكل هاي بين المللي قابل ارزش 
و حايز اهميت اســت اما اهيمــت آن وقتي صد 
چنــدان خود را نشــان مي دهد كــه برنامه هاي 
بلند مدت با چشــم انداز تبيين شــده در دست 

برنامه ريزان قرار مي گرفت.
  مرور بر يك بغل وعده و برنامه 

اتفاقات همدان 2018 به همين جا ختم نشــد در 
سالي كه پشت سر گذاشــتيم شعارها وعده هاي 
بسياري به نام همدان رسانه اي شد كه حاال پايان 
كار مانده ايم و يك بغل وعده، وعده هايي كه قطع 

يقين از امروز در جدول ســهم خواهي رســانه ها 
قرار خواهند گرفت.

1-اســتاندار همدان: همدان درخواست استقرار 
دفتر منطقه اي ســازمان جهاني گردشــگري در 

همدان را دارد.
2- مونســان معاون رئيس جمهور: مركز صنايع 
دستي ذيل سازمان جهاني گردشگري در همدان 

ايجاد شود.
3-بانديت ليمچــون دبير كل مجمع گفت وگوي 
كشورهاي آســيايي (ACD): ما تالش مي كنيم 
همه اعضا با استان همدان آشنا شوند و در سايت 

جمع لينگي براي استان 
4-معاون گردشگري كشور: رويداد همدان 2018 
فرصت  يكي در گردشــگري كشور براي مقاصد 

جديد 
5-استاندار ســابق: همدان آماده تبادالت بحراني 
فرهنگي اقتصادي و گردشــگري با كشــورهاي 

آسيايي 
6- خجسته نماينده همدان: به عالوه 10 ميليارد 
اعتبار مصوب شده، 2 ميليارد اعتبار را به همدان 

2018 اختصاص خواهيم داد.
7- امضاي دعوت نامه مشــترك بين مونســان و 
دبيــر كل جمــع گفت وگوهاي همكاري آســيا 
براي حضور وزراي گردشگري كشورهاي عضو 

ACD در رويداد همدان 2018
8- دبير كميته ســرمايه گذاري و اقتصاد اجالس 
(ACD) در همــدان تبديــل همدان به ســمبل 

پزشكي 
9-شــهردار همــدان: ســاماندهي ورودي ها از 

تكاليف مهم شهري در سال 2018 است
10- مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و 
گردشگري استان همدان: ايجاد دفتر وزارت امور 

خارجه در همدان 
11- معاون گردشگري كشــور: صدا و سيما به 

رونق گردشگري كمك كند.
12- معــاون اول رئيس جمهــور: رويداد همدان 
2018 نقطه جهشي براي توسعه گردشگري است.

13- امضاي نخستين تفاهم نامه بين المللي رويداد 
همدان 2018 بين مجمع جهاني شــهرهاي جاده 
ابريشــم و اتاق بازرگاني همدان با هدف توسعه 

راهبري گردشگري در استان 
14- عراقي معاون عمران استاندار همدان: همدان 

2018 يك رويداد ادامه دار است.
15- محب خدايي معاون گردشــگري كشــور: 
همدان بايد هميشه در سطح پايتخت گردشگري 

آسيا بماند.
16- زوراب پولوليكا شــويلي دبير كل اجالس 
جهاني UNWTO تمركز بر توسعه گردشگري 

روستايي در همدان 
17- شــهردار همدان: شــهرداري همدان عضو 
سازمان جهاني گردشگري UNWTO در سال 

2018 شد.
18- معاون گردشــگري كشــور: همدان «شهر 

گردشگري» مي شود 
امــروز اول ژانويه و آغاز ســال 2019 ميالدي 
اســت اما اين سال براي همدان با شور و هيجان 
برنامه هــاي پيش روي رقم نخواهــد خورد مگر 
آنكــه مصوبات گردشــگري ملــي و بين المللي 
همدان در ســال 2018 راه به سوي مسير اجرايي 

شدن باز كند.
سال گذشــته و فرصتي كه به همدان داده شد تا 
بي بهانه و با آزمون و خطاى احتمالى در عرصه پر 
هياهوي گردشگري و در سطح ملي و بين المللي 
بدرخشد تمام شد حاال ديگر زمان آزمون و خطا 
نيست. ســال 2019 ميالدي همدان را به سمت 
ســهم خواهي و برآورد تعهد مسئوالن به وعده ها 
و دســتيابي به نتايج مطلوب توسط جامعه محلي 

خواهد بود.

مريم مقدم  »
 امروز تقويم ميالدي سال 2018 بسته شد و با 
آغاز سال دو هزار و نوزده ميالدي فرصتي دست 
داد تا نگاهي به آنچه 2018 براي همدان رقم زد 
بيافكنيم. وقتي يك سال ميالدي با عنوان 2018 
به پايان مي رسد و همدان را به ميدان بررسي ها 
دعوت مي كند اين به آن معناست كه در عرصه 
بين المللي اين بار حرف براي گفتن هست، حال 
بايد بررسي كرد اين اتفاقات پايدار بود يا گذرا.

4 ماه از سال ميالدي 2018 گذشته بود كه سران 

مجمع گفت وگو كشورهاي آسيايي (ACD) كه 
با 34 عضو بزرگترين تشــكل گردشگري آسيا 

براي سال 2018 اعالم كردند. 
در اجالس وزراي گردشگري كشورهاي آسيايي 
در كشــور كامبوج شهر همدان به خاطر وجود 
جاذبه ها و ظرفيت هاي گردشگري اين عنوان را 
به خود اختصاص داد گرچه اين مهم به يكباره 
براى همدان رقم خورد  اما اختصاص اين عنوان 

آنقدرها هم با برنامه ريزي و هدفمند نبود.
رويداد در عرصه شهرهاى آسيايى نصيب همدان 

شد تا به مدت يك سال كه البته چند ماه از آن 
گذشته بود ظرفيت هاي گردشگري همدان مجامع 
آســيايي را به خود متوجه كند اما تا برنامه ها 
منسجم شود و جلسات برگزار شوند و همدان 
و پايتخت همگام شــوند و مجلس وعده اعتبار 
به اســتان بدهد 7 ماه از سال 2018 گذشت و 
باالخره در ماه آگوست موعد حضور ميهمانان 
آسيايي براي برگزاري كنفرانس بين المللي همدان 

2018 فرا رسيد.
گر چه اين اتفاق فرصتي بود و جامعه محلي و 

كارشناسان و برنامه ريزان به فرصت هاي از دست 
رفته سال چشم پوشيده اند اما به واقع نمي توان 
همه آنچه اتفاق افتاد را نديده گرفت.اين اتفاقات 
در حالى رقم خورد كه در سال 2018 نيكبخت 
كه مطرح كننده بســيارى از وعده ها و پيگير 
اجرايى شدن آن بود جاى خود را به شاهرخى 
استاندار فعلى داد . گرچه كه باور رسانه بر اين 
است اگر مديريت برنامه و سازمان محور باشد با 
تغيرر و جابجايى ها خللى در اجراى برنامه هاى 

مدون وارد نخواهد شد.

همدان مسير گردشگري را ادامه خواهد داد؟ 

پايان «2018»؟
■ 2019ديگر زمان آزمون و خطا نيست
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