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21 پروژه راه و 
شهرسازی در 
هفته دولت افتتاح 
و کلنگ زنی 
می شود 

11۵ مقام 
بازنشسته در 
سطح معاون 
وزیراستاندار و 
همتراز آن داریم

آقاي بازیگر 
حافظ کرامت 
انسانی بود

درخشش ملی 
پوشان همدانی 
در بازی های 
آسیایی بی نظیر 
بود

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

4

یادداشت روز
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رویداد »همدان 2018« 
و انتظار برای ارتقای 

جایگاه استان
6

آدرس چاپخانه: همدان - شهرک صنعتي بهاران - خيابان 
صنعت خيابان نهم

آدرس دفتر مرکزي: همدان - ابتداي خيابان مهديه روبروي 
دبيرستان شريعتي - ساختمان پيام-  واحد7

چهاردهمين حضور مرکز 
چاپ و بسته بندي همدان)پيام رسانه( 

در نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

H3 مشهد سالن فردوسي -  غرفه

مرکزچاپ و بسته بندي همدان
)پيام رسانه(

فاجعه بیخ گوشمان دارد عالمت مي دهد

سامـانه؛پاسخگوييبياقبـال
■ پس از گذشت حدود یک سال از راه اندازي سامانه دسترسي آزاد به اطالعات تنها 2933 نفر درخواست داده اند

گردشگريهمدان
نقطهكانوني
اخبارايران
■ سفارش جهانگیري به استفاده از ظرفیت هاي تمدني 
و تاریخي در جذب گردشگران آسیایي
■ 3 هتل با حضور معاون اول رئیس جمهوری در همدان بهره برداری شد
معاون گردشگري کشور درنشست خبري:
■ همدان شایسته جهاني شدن است
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پتروشيمي ها بازار را به هم مي زنند

پیش بیني گراني بي سابقه 
در قیمت ظروف یکبار مصرف
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افتتاح 1۷ واحد مسکونی 
ویژه معلولین روستایی نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پیام: رئیس بنیاد مســکن نهاوند از افتتاح 1۷ واحد 
مســکونی ویژه معلولین روســتایی نهاوند با اعتبار ۷14 میلیون تومان در این 

شهرستان خبر داد.
فرماندار نهاوند گفت: در هفته دولت با حضور مســئولین شهرستان 1۷ واحد 

مسکونی نوسازی شده مسکن روستایی ویژه معلولین بهره برداری شد.
مراد ناصری، مجموع اعتبارات و تســهیالت ارائه شــده به معلولین در این 1۷ 
واحد را بیش از ۶1۲ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: سازمان بهزیستی نیز در 
راســتای اقدامات حمایتی خود مبلغ ۶ میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت 
کرده اســت.وی افزود: در آینده نزدیک با توجه بــه اخذ پایان کار ۲00 واحد 

مسکونی روستایی این واحدها به بهره برداری خواهند رسید.

تعیین تکلیف پسماند روستاهای بخش مرکزی بهار
 رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان بهار از تعیین تکلیف پسماند روستاهای 
بخــش مرکزی بهار خبر داد و گفت: پســماند این روســتاها به محل دفع زباله 
همدان منتقل می شــود.روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط  زیست استان پیرو 
پیگیری های به عمل آمده و ارجاع دهیاران چندین روستای بخش مرکزی به مراجع 
قضایی، پسماند روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهار ابتدا به ایستگاه موقت و 
سپس به سایت دفن زباله همدان منتقل می شود.معصومه پارچیان ادامه داد: مطابق 
قرارداد منعقد شــده با شهرداری صالح آباد پسماندها به ایستگاه موقت صالح آباد 
منتقل و ســپس پیرو قرارداد منعقد شده با ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
همدان به این محل منتقل می شود.معصومه پارچیان اضافه کرد: پیروهماهنگی به 
عمل آمده با بخشداری مرکزی بهار، محل های دفن روستای سیمین، وهنان، زاغه 

و رباط زعفرانی توسط دهیاران روستا پاکسازی شد.

بهره برداري از 20 پروژه  عمراني در پنجمین روز 
از هفته دولت در کبودراهنگ

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیــام: همزمان با پنجمین رو زاز هفته دولت 
چندین پروژه عمراني، بهسازي و آْسفالت، آبرساني، در کبودراهنگ افتتاح شد.

بهره برداري از ۲0 پروژه جدول گذاري، بهســازي، آسفالت معابر روستاي با 
هزینــه اي بالغ بر 1/5 میلیارد تومان اعتبار بخشــي از پروژه هاي هفته دولت 
در کبودراهنگ اســت که همزمان با پنجمین روز از این پروژه بهسازي معابر 
روســتاي شــاوه به طول 1 کیلومتر و هزینه اي بالغ بــر 3500 میلیون ریال و 
پروژه آبرساني به روســتاي ایده لو با 3540 میلیون ریال آب رساني روستاي 
طاهرلو با 1300 میلیون ریال آبرساني به روستاي محور با ۲۲00 میلیون ریال 
اعتبار و آبرساني به روســتاي سراسر با ۲۲00 میلیون ریال اعتبار افتتاح و به 

بهره برداري رسید.

118 طرح عمرانی هفته دولت در مالیر 
بهره برداری می شود

 همزمان با هفتــه دولت 130 طرح عمرانی در شهرســتان مالیر 
بهره برداری و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

معاون استاندار همدان و فرماندار مالیر گفت: همزمان با هفته دولت 
118 طرح عمرانی و خدماتی با 33۶ میلیارد و ۷8 میلیون ریال اعتبار 

بهره برداری می شود.
باب ا... فتحی در جمع خبرنگاران برنا گفت: همچنین عملیات اجرایی 
1۲ طرح عمرانی در هفتــه دولت با اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد و 50 

میلیون ریال آغاز می شود.
وی افزود: سه طرح بزرگ اقتصادی نیز با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری بهره برداری می شــود که یک هزارو 150 

میلیارد ریال اعتبار برای آنها هزینه شده است.
فرماندار مالیر بیان کرد: این طرح ها شــامل طرح تولید فروســیلیس 
شرکت آذرخش با میزان ســرمایه گذاری ۷50 میلیارد ریال و اشتغال 
130 تن و طرح تولید آندلوزیت با سرمایه گذاری ۲00 میلیارد ریال و 
اشتغال ۷0 تن در شهرک صنعتی جوکار و همچنین انبار نفت مالیر با 

اعتبار ۲00 میلیارد ریال و میزان اشتغال زایی 100 تن است.
فتحی با بیان اینکه احتمال افزایش طرح ها در هفته دولت وجود دارد 
افزود: در مجموع 130 طرح عمرانی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها 
آغاز می شــود که یک هزارو 5۶۲ میلیــارد و 1۲8 میلیون ریال برای 
طرح های عمرانی قابل افتتاح همزمان با هفته دولت در این شهرستان 

هزینه شده است.
معاون اســتاندار همدان رویداد همدان ۲018 را فرصتی مغتنم برای 
معرفی ظرفیت های گردشگری این شهرستان دانست و افزود: در این 
راســتا دومین جشــنواره ملی مبل و منبت از ۲9 مــرداد آغاز و تا 8 
شهریور ماه ادامه دارد. فتحی بیان کرد: مراسم افتتاحیه جشنواره ملی 
مبل و منبت شــب های ۲9 و 30 مردادماه در محل دریاچه کوثر مالیر 
به صورت زنده و در قالب برنامه تلویزیونی شــب فیروزه ای از شبکه 

استانی و شبکه پنج سیما پخش می شود.
وی  ادامه داد: از 30 مرداد تا 4 شهریور جشن های مردمی در بوستان 
ســیفیه و سالن الغدیر و ۶ و ۷ شــهریور ماه نیز جشن های مردمی به 

ترتیب در شهر جوکار و روستای دهنوآورزمان برگزار می شود.
فرماندار مالیر یادآور شد: اختتامیه دومین جشنواره ملی مبل و منبت 
مالیر نیز همزمان با عید سعید غدیرخم در باغ تاریخی سیفیه برگزار و 

به صورت زنده از شبکه استانی همدان پخش خواهد شد.

کشف بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر 
در نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پیام:فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند از 
اجرای طرح منطقه ای در ۲4 ساعت در این شهرستان و کشف بیش 

از یک کیلوگرم انواع مواد مخدر در 3 عملیات جداگانه خبر داد.
احمد ساکی در تشریح این خبر، گفت: بر اساس روند و تدابیر موجود 
یکی از مهمترین اولویت های اجرایی وعملیاتی پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اجرای طرح های مقابله ای با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر 

و استفاده از تاکتیک های پلیسی متنوع در این حوزه می باشد.
وی ادامه داد:برهمین اساس  روز گذشته اجرای طرح منطقه ای پلیس 
مبارزه با مواد مخدر با اشــرافیت کامل اطالعاتی و انتظامی واستفاده 
بهینه از ظرفیت ها به مدت ۲4 ساعت توسط عوامل اجرایی این پلیس 

به مرحله اجرا درآمد.
 ساکی تصریح کرد: گستردگی چتر اطالعاتی پلیس در سطح منطقه و 
همچنین بکارگیری شگردهای خاص پلیسی در اجرای این طرح منتج 
به شناسایی و در نهایت اجرای3عملیات جداگانه در این حوزه گردید.

 وی افزود:در عملیاتي ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان 
موفق به شناسایی ۲ نفر به هویت معلوم  شدند بر این مبنا که در پوشش 
راننده آژانس اقدام به توزیع مواد مخدر در  شــهر و حتی تعدادی از 
شهرهای همجوار می کردند ولذا در یک عملیات غافلگیرانه متهمین 
توسط ماموران دســتگیر و از خودروی آنان مقدار نیم کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک کشــف و هر دو نفر دستگیر همچنین خودروی 

مذکور توقیف گردید.

رویداد »همدان 2018« 
و انتظار برای ارتقای جایگاه استان

 با برگزاری اجالس »همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 
در ســال ۲018« بار دیگر نام همدان در ســطح ملی و بین المللی به 

عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری مطرح شد.
رویداد »همدان ۲018« عالوه بر این که فرصتی برای بازخوانی ظرفیت 
های گردشگری کشورمان اســت و میزبانی ایران برای چنین رویداد 
مهمی نقطه عطفی به حساب می آید، باعث شده تا از همدان به عنوان 
پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی یاد شود که این خود دستاورد 

بزرگی است.
بدون تردیــد نگاه افکار عمومی به این رویــداد بین المللی مثبت و 
امیدوارکننده است و همگان آن را فرصتی طالیی برای استان می دانند 

که اکنون ایجاد شده است.
این رویداد نشــان می دهد که همدان با تمام داشته ها و ظرفیت های 
گران بهای خود به ویژه در حوزه گردشگری و فرهنگی، این شایستگی 

را دارد که در سطح ملی، منطقه ای و حتی جهانی مطرح شود.
بدون تردید برخورداری این خطه از میهن اسالمی از توان و ظرفیت 
باالی گردشگری باعث شــده تا میزبانی چنین رویدادی به پایتخت 

تاریخ و تمدن ایران سپرده شود.
از طرفی گردشگری از محورهای مهم توسعه استان است که به طور 
طبیعی باید این صنعت در ســطح ملی و بین الملی مورد توجه قرار 

گیرد تا در آینده شاهد ارتقای استان در این حوزه  باشیم.
با این اوصاف رویداد همدان ۲018 باید آورده ها و نتایج مهمی برای 
استان داشته باشد، مشروط بر آن که این رویداد در اجالس و نشست 
های دو روزه خالصه نشــود و حضور میهمانان خارجی و مسئولین 

کشور در این اجالس صرفا جنبه تشریفاتی به خود نگیرد.
همدان با داشــتن ظرفیــت های بالقوه فراوان در حوزه گردشــگری 
نیازمند نوعی جهش در این حوزه اســت تا روند توســعه اســتان با 

محوریت این صنعت شتاب بیشتری به خود گیرد.
بهــره گیری از چنین فرصــت هایی نیازمند برنامــه ریزی و تالش 
مضاعف در بخش های مختلف بعالوه هماهنگی و همکاری مسئولین 
است وگرنه از هدف اصلی دور خواهیم شد و در نهایت امر نیز باید 
شــاهد چند نشست باشیم که مشخص نیســت چه ننایجی به دنبال 

داشته باشد.
به هرحال رویداد همدان ۲018 به عنوان یک اتفاق تاریخی باید نقطه 
عطفی در توسعه گردشگری استان باشد؛ به طوری که در آینده شاهد 

ارتقای جایگاه همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا باشیم.
این عنوان نباید در سطح حرف و شعار  باقی بماند و صرفا در نوشته 
ها و روی کاغذ آن را ببینیم، بلکه انتظار افکار عمومی تحول در حوزه 
گردشــگری اســتان و به دنبال آن اتفاقات مثبت در حوزه های دیگر 
از جمله ســرمایه گذاری، کسب و کار و اشــتغال و در نهایت رشد 
اقتصادی اســت که باید به واســطه چنین رویدادهایی جنبه عینی و 

عملی به خود بگیرد.

21 پروژه راه و شهرسازی در هفته دولت 
افتتاح و کلنگ زنی می شود 

 مدیرکل راه شهرسازی اســتان همدان از افتتاح و کلنگ زنی ۲1 
پــروژه عمرانی جمعا به مبلغ 99 هــزار و 9۲9 میلیون ریال در هفته 

دولت خبر داد. 
فرهاد فرزانه اظهار داشــت: در حوزه راه های روســتایی اســاس و 
زیرســازی راه روســتایی دره راســت با اعتباری بالغ بر یک هزار و 
9۷۶میلیون ریال از محل اعتبارات استانی، جاده دسترسی زندان مالیر 
با اعتباری بالغ بر دو هزار و 184 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی 
هر دو در شهرستان مالیر، راه روستایی سوتلق با اعتباری ملی بالغ بر 
ســه هزار و ۷3۷ میلیون ریال در شهرستان تویسرکان و محور قراکند 
در شهرستان اسدآباد با هزینه کردی بالغ بر شش هزار میلیون ریال از 

اعتبارات استانی افتتاح می شود.
وی بیان کرد: همچنین در شهرستان همدان نیز دو پروژه راه روستایی 
بهرام آبــاد- امزاجرد به مبلغ 3 هــزار و ۶۶۶ میلیون ریال و حیران - 
بارابنــد به مبلغ پنج هزار و 935 میلیون ریال هر دو از محل اعتبارات 

ملی قابل افتتاح خواهند بود.
به گزارش تســنیم، فرزانه با اشــاره به کلنگ زنــی ۷ پروژه راه های 
روســتایی در هفته دولــت عنوان کرد: پــروژه راه های روســتایی 
چشــمه علی "نادر آباد " حیدر آباد ، قمشانه، گدار پهن، چهار چشمه 
به سر سه گاز، چشمه علی " طویالن در شهرستان اسدآباد ، قید علی 
بالغ در شهرستان بهار و گلستان " در جزین در شهرستان رزن کلنگ 
زنی می شــود که اعتبار مورد نیاز بــرای این پروژه ها 3۶ هزار و 351 

میلیون ریال است.
فرزانه در ادامه با اشاره به افتتاح پروژه های عمرانی در حوزه معاونت 
بازآفرینی شهری و مسکن طی هفته دولت گفت: پروژه های دیوارکشی 
کانــال فاضالب حصار علی آباد در همدان با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 
۲50 میلیون ریال به طول 134 متر مربع و پارک گلســتان شمس آباد 
مالیر به طول 3500 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 900 میلیون 
ریال هر دو از محل اعتبارات ملی طی هفته دولت افتتاح خواهند شد.

وی در رابطه با پروژه های کلنگ زنی حوزه بازآفرینی شــهری بیان 
کرد: ســه پروژه پارک منوچهری، مجتمع چند منظوره امیر المونین 
)ع(، دیوار کشــی و پوشــش کانال محله حصار امام در شهرستان 
همدان و ســه پروژه دیوار کشــی کانال شــمس آباد، شبکه آب و 
فاضالب ســرجو و پارک میر فتاح در شهرستان مالیر جمعا به مبلغ 
3۲ هزار و 930 میلیون ریال از پروژه هایی هستند که در هفته دولت 

امسال آغاز به کار می کنند.

 همدان روز شــلوغ گردشگری را روز 
گذشــته در حالی پشت ســر گذاشت که 
پس،از کنفرانــس بین المللی همدان ۲018 
در سالن جلسات شهدای استانداری محب 
خدایی معاون گردشگری و دبیر کل مجمع 
با   ACD گفتگوهای کشورهای آســیایی 
اصحاب رسانه کشور در یک نشست خبری 

حضور پیدا کردند .
 محب خدایی در جمــع خبرنگاران اظهار 
کــرد: رویداد ۲018 همــدان در دو بخش 
فرصت بزرگی در گردشگری کشور است 
که مقاصــد جدیدتری را به مقدهای بعدی 

ما اضافه کند.
وی ادامه داد: ما از تاریخی و فرهنگی قبال 
به نام دو استان شناخت داشتیم و در زیارتی 
دو اســتان مشهد و قم بود اما امروز همدان 
و تبریز نیز به ظرفیت گردشــگری همدان 

اضافه می شوند.
با همتی که اســتاندار و مدیــرکل میراث 
فرهنگی در اســتان داشتند و انسجام خوبی 
که جمع مردم داشــتند این رویداد شــکل 
گرقته و بزرگترین رویداد را گردشــگری 

کشور و جهان رقم زده است.
معاون گردشــگری کشــور با بیــان اینکه 
یــک رویداد ۲018 در همــدان آغاز برای 
رویدادی هایی است که چندین سال محور 
قرار بگیرد، گفت: در همدان با برنامه ریزی 
خوب 50 رویداد در دل این رویداد تعریف 
شده اســت و گردشگری کودک و خانواده 
رویــداد مهمی برای همدان شــد که زمینه 

حضور گردشگران داخلی است.
محب خدایی بــا بیان اینکه ایــن رویداد 
بزرگترین رویداد گردشگری کشور و جهان 
اســت، افزود: ظرفیت های اســتان همدان 
شایســته معرفی در جهان بود که امیدوارم 
شاهد حضور گردشــگران بیشتری در این 
منطقه باشیم. وی  ادامه داد: هر کشوری که 
بخواهد خود را به مقاصد جدید گردشگری 
وصل کند باید اول گردشگری داخلی خود 
را تقویــت کند که خوشــبختانه در همین 
راســتا شــاهد رشــد فرهنگ گردشگری 
در تبریــز و همدان بودیــم.وی گفت: در 
بخش محصوالت گردشگری یک مواردی 
آغازگر گردشگری و برخی به عنوان مزیت 
گردشــگری هســتند که غار علیصدر یک 
مزیت گردشــگری برای همدان به شــمار 
می رود. معاون گردشــگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری در 
ادامه با بیان اینکه در سطح کشور ۲۲ پروژه 
داریم که ۷00 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
شــده و بایــد 8 هزار و 800 هــزار تومان 
تســهیالت به آنها اختصاص داد، خواستار 

توجه به این مهم شد.
وی با تأکید بر اینکــه باید به ظرفیت ها و 

داشته های خود بها دهیم، گفت: دلیل اینکه 
به صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پاک 
نگاه می شود به این خاطر است که به حفظ 
و حراست از داشــته ها و ظرفیت ها تأکید 

دارد.
محب خدایــی گفــت: مــا بایــد حتی در 
حوزه حیات وحــش نیز بتوانیم از ظرفیت 
گردشگری در راســتای حفظ و توسعه آن 
استفاده کنیم، ضمن اینکه باید این اصالت ها 
را در گردشگری طبیعت و روستایی حفظ 

کنیم.
وی با اشــاره به اینکه ما نباید طبیعت را از 
بین ببریم و مخل محیط زیست باشیم، ادامه 
داد: حفاظت از محیط زیســت از مهمترین 
شــاخصه های صنعت گردشگری به شمار 

می رود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری در خصوص 
حضور کشورهای خارجی در این اجالس 

نیــز گفت: ســه نفر از 
از  گردشــگری  وزرای 
سه کشور هســتند و از 
15 کشور نیز 40 نفر در 

همدان حضور یافته اند.
وی در پایان ســخنانش 
گفــت: طبــق دســتور 
رئیس جمهور قرار است 
بگیرد  شکل  کارگروهی 
تا افزایش قیمت بلیت به 
سفر و گردشگری لطمه 
نزند، باید کار کارشناسی 
صورت  زمینــه  این  در 
بررســی های  و  گیــرد 
کارشناسی به حل مشکل 

بیانجامد.

کشــورهای  گفتگوهای  مجمــع  کل  دبیر 
آســیایی، ، نیز در این نشست با بیان اینکه 
گردشگری برای آسیا مقوله مهمی است و 
نیمی از کشورهای آســیایی دارای مقاصد 
بسیار گردشگری است، گفت:  این کشورها 
عالوه بر گردشــگر پذیر، گردشگر فرصت 
هــم هســت و در این ســازمان هدف ما 
گسترش گردشگری درون آسیا است و اگر 
همکاری ما در قالــب acd موفقیت آمیز 

باشد می توان به آن دست یافت. 
ــران  ــرد:  ای ــوان ک ــون عن ــت لیمچ باندی
ــد  ــد مقاص ــی توان ــتا م ــن راس ــم در ای ه
و  کنــد  معرفــی  را  گردشــگری خــود 
منابــع  گســترش  مجمــع  دوم  هــدف 
انســانی بــرای کشــورهای آســیایی اســت.

وی اظهــار کــرد: بنابرایــن بــه  دنبــال 
ــرورش گردشــگری هســتیم  ــوزش و پ آم
کــه مراکــز خوبــی در ایــن راســتا وجــود 
دارد کــه ایــران هــم مــی توانــد از آن 

ــد. ــتفاده کن اس
لیمچــون افــزود: هــدف 
افزایــش  مــا  ســوم 
کمــک  و  مشــارکت 
 acd رســانی بــه اعضــا
اســت کــه بــه دنبــال 
همــکاری بــا کشــورهای 

عضــو هســتیم. 
وی  بیــان کــرد: یــک 
در  مــا  موفــق  نمونــه 
انجــام  زمینــه  ایــن 
گردشــگری  توســعه 
ــوج و تایلند اســت. کامب

دبیــر مجمــع گفتگــو 
کشورهای آسیایی گفت: 
امیدواریم این مدل را در 

ایران و ترکیه اجرا کنیم و ما در acd فلسفه 
را بر پایه دوستی و مشارکت گذاشتیم .

لیمچــون در ادامه ســخنانش اظهار کرد: 
تصمیم مجمع بــرای انتخــاب همدان از 
قبل ها بود و در خصــوص این فرایند در 
جلسه وزرای گردشــگری تصمیم گرفتیم 
را به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای 
آسیایی   انتخاب شــود و اکنون ایران باید 
برنامه ریزی کنند و از این فرصت اســتفاده 

کند.
وی با اشــاره به اینکه مجمع سالیانه جلسه 
دارد و پایتخــت گردشــگری را انتخــاب 
می کنیم، افزود: هنوز مشــخص نیســت 
ســال آینده چه شــهری به عنوان پایتخت 
گردشــگری انتخاب شــود.لیمچون عنوان 
کرد: مجمع گفتگو همواری آســیایی تنها 
مختص آسیا بوده و همکاری دورن قاره را 
پیگیری می کنیم و هیچ وابستگی نداریم و 
اگر ما درون خود اتفــاق خوبی رقم بزنیم 

سرمایه گذران به آسیا جذب می شوند.
دبیر کل مجمع گفتگو کشــورهای آسیایی 
تصریح کــرد: در acd به دنبــال افزایش 
همــکاری کشــورهای عضــو و به وجود 

آوردن گردشگری پایدار هستیم .
لیمچون در این خصوص ابراز کرد: با تبادل 
تجربه می توان از آلودگی زیســت محیطی 

جلوگیری و آن را به حداقل برسانیم .
وی عنــوان کرد: ما تالش می کنیم که همه 
اعضا با استان همدان آشنا شوند و در سایت 
مجمع لینکی برای استان همدان اختصاص 

داده شده است.
لیمچون تصریح کرد: ما تمام جلساتی که 
در مجمع داریم ایــن موضوع را بیان می 
کنیم و اعضا با جاذبه های همدان آشــنا 

می شوند.

 همزمان با هفته دولت سه هتل امیران 
۲ و کتیبه در همدان و فاران در تویسرکان 
و ۶ اقامتــگاه بوم گردی روز گذشــته به 
صــورت همزمان با حضــور معاون اول 

رئیس جمهوری بهره برداری شد.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
همدان در حاشیه افتتاح این طرح به ایرنا 
گفت: با بهره برداری از این سه هتل برای 
۲۶۷ تن به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

اشتغال ایجاد شده است.
اســحاق ترکاشــوند با بیان اینکه ساخت 
هتل چهار ســتاره امیران ۲ از سال 94 در 

زمینی به مســاحت یک هزار و 458 متر 
مربع آغاز شــد افزود: این طرح با ۶ هزار 
و 15۷ متر زیر بنا، ۶0 اتاق، 1۶0 تخت و 
با ســرمایه گذاری ۲80 میلیارد ریال بهره 

برداری شد.
وی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح 
بــرای 50 تن به صورت مســتقیم و ۷5 
جویای کار به طور غیرمســتقیم اشــتغال 

ایجاد شد.
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
همدان اظهار داشت: عملیات اجرایی هتل 
سه ستاره کتیبه نیز با سه هزار و 54۷ متر 

زمین و پنج هــزار ۲۲5 مترمبع زیر بنا از 
سال 93 آغاز شد.

ترکاشــوند با بیان اینکه ۲50 میلیارد ریال 
برای اجرای این طرح هزینه شــده گفت: 
این هتــل دارای 31 اتــاق و 100 تخت 
است و اجرای آن 85 فرصت شغلی ایجاد 

کرده است.
وی بیان کرد: ساخت هتل 1۶ اتاق فاران 
تویســرکان نیز در زمینی به مســاحت ۲ 
هزار متر مربع از ســال 90 آغاز شــد و 
برای این هتــل 35 تخته ۶0 میلیارد ریال 
هزینه شده است.کارشناس سرمایه گذاری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشــگری همدان ادامه داد: اجرای این 
طرح بــرای 5۷ تن اشــتغال ایجاد کرده 

است.
اقامتی ایجاد  بیان کرد: ظرفیت  ترکاشوند 
شــده در این استان امســال 10۷ اتاق با 
گنجایــش ۲95 تخت بوده اســت و در 
مجمع ظرفیت اقامتی ایجاد شــده تاکنون 
به 81۷ اتاق با ۲ هزار و 4۷8 تخت رسیده 

است.
وی طرح های در دست اجرای این استان 
را شــامل 4۷8 هتل و هتــل آپارتمان و 
مهمانپذیر و مجتمع اقامتی با یک هزار و 

3۲۶ تخت عنوان کرد

کمبود مدارس 
غیردولتی و مراکز 
علمی آزاد در مناطق 
حاشیه ای مالیر

 مدیر آموزش و پرورش مالیر از کمبود 
مدارس غیردولتی، آموزشگاه و مراکز علمی 

آزاد در مناطق حاشیه ای مالیر خبر داد.
هادی سلگی در گفت وگو با فارس با اشاره 
بــه نظارت های آموزش و پرورش بر مراکز 
غیردولتــی اظهار کرد: 1۲0 آموزشــگاه  و 
مرکز زبــان و علمــی آزاد در مالیر مجوز 

فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه 55 آموزشگاه در سه دوره 
تحصیلــی و ۶5 مرکز زبــان و علمی آزاد 

مجور فعالیت دارند، گفت: در اعطای مجوز 
برای مدارس و مراکز غیردولتی همه موارد 

قانونی باید رعایت شود.
مدیــر آموزش و پــرورش مالیــر گفت: 
بیشــتر مراکز و مدارس غیردولتی در مرکز 
شــهر فعالیت دارند و این تجمع مسائل و 

مشکالتی را ایجاد کرده است.
هادی ســلگی با اشاره به گستردگی شهر و 

بافت جمعیتی دانش آمــوزان تصریح کرد، 
در شــهرک ولیعصر)عج( و سایر نقاط شهر 
راه اندازی مدارس و مراکز غیردولتی خیلی 
کم است در صورتی که نیاز بیشتری در این 
نقاط وجود دارد. اولویــت ما برای افرادی 
که تقاضای تغییر رســته و دوره دارند رشته 
و تخصص آنها بر اســاس کسب شرایط و 

رعایت قوانین است.

3هتلباحضورمعاوناولرئیسجمهوری
درهمدانبهرهبرداریشد

معاون گردشگري کشور درنشست خبري:

همدانشايستهجهانيشدناست

خبـر

1- افزایش دوباره قیمت نان درهمدان گزارش شــده است. گفته می 
شــود برخی نانوائی ها با سو اســتفاده از ضعف نظارت اقدام به گران 
کردن غیرقانونی نان کرده اند. گویا این اقدام ازســوی شــهروندان  با 
اعتراض مواجه شده است. گفتنی است مسئولیت نظارت برنانوائی ها 

درشهرستانها برعهده فرمانداری می باشد.
۲- بازنشســته ها سهام به جای پاداش می گیرند.گفته می شود برخی 
دستگاهها برای تسویه حساب وپرداخت مطالبات بازنشسته ها در پایان 
خدمت سهام اراده می دهند گویا این اقدام به دلیل نبود اعتبارمی باشد.

گفتنی است درحال حاضر فرهنگیان وبرخی پرسنل سایرادارات از سال 
گذشته پاداشهای خود را دریافت نکرده اند.

3- پس از مشــکل تامین مواد اولیه تولید این بارمحصول تولیدکننده 
هاروی دستشــان مانده است. گفته می شود مرغداران برای بسته بندی 
وعرضه تخم مرغ دربازار نمی توانندشانه وکارتن تهیه کنند. گویا افزایش 
قیمت مقوا ونبود آن دربازار تولیدکننده هارا با مشکل مواجه کرده است.

گفتنی است هفته های پیش نیز بازاربامشکل تامین کاغذ مواجه بود که 
مسئوالن وعده پیگیری داده اند.

4- معــاون رئیس جمهور دوبــاره به همدان می آید.گفته می شــود 
جهانگیری باردیگربرای افتتاح پروژه های دولت به استان خواهد آمد.

گویا دلیل این تصمیم نبود فرصت در روز گذشــته برای افتتاح پروژه 
هابوده است.
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۴شب فرهنگی برای  نهاوند در 2018
 معصومــه کمالوند - خبرنــگار همدان پیام: رویداد همدان ۲018 را به چشــم یک 
فرصت بکر برای حوزه گردشگری  و اقتصاد توریسم باید دید ، فرصتی که شاید دیگر 

تکرار نشود.
در هر حال باید از فرصت موجود استفاده کرد و همین جشن های شهرستانی را هم برای 

معرفی نهاوند غنیمت شمرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری نهاوند می گوید: برنامه هایی 
از جمله جشن برداشت عســل، نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات شهرستان در جریان 

رخداد ۲018 در  سراب گیان و پارک کوثر برگزار می شود.
محسن جانجان گفت: بسته های فرهنگی شامل سوغات و صنایع دستی شهرستان ها به 

میهمانان خارجی اهدا خواهد شد که گلیم نهاوند هم در این بسته ها قرار دارد.
به گفته جانجان نهاوند ظرفیت های بکری برای معرفی شــدن دارد حاال وقت این است 
شــعارها را عملی کرد و به جای تعریف و تمجید های درون جلسه ای خروجی رابرای 

این رویداد گردشگری ارایه داد.
وی گفت: برنامــه های ۲018 در تقویم روزانه این رویداد ثبت می شــود و راهنمایان 

گردشگری می توانند تورهای خود را برهمین اساس برنامه ریزی کنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری نهاوند می گوید:برنامه هایی 
از جمله جشن برداشت عســل، نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات شهرستان در جریان 

رخداد ۲018 در سراب گیان و پارک کوثر خبر داد.
محسن جانجان گفت: چهارشنبه ۶ شهریور ماه نهاوند میزبان مهمانان رویداد ۲018است  

که بازدید از سراب گیان و حمام حاج آقاتراب از برنامه های روز چهارشنبه است.

همچنین به مدت 4 شــب از ۶ شــهریور ماه از ساعت ۶ تا 8 شب در شهر گیان و از 10 
شب تا 1۲ در پارک کوثر نهاوند میزبان مردم خواهد بود.

به گفته جانجان جمعه، 9 شــهریور  9 شب همزمان جشــن  اختتامیه رویداد ۲018 به 
صورت پخش زنده از شبکه پنج استانی و شبکه شما پخش خواهد شد.

جانجان گفت: هرچند ۲018 ظرفیت بهره برداری بیش از این را برای شهرستان ها دارد 
اما باید از فرصت باقیمانده هم نهایت استفاده را کرد و سفیران و وزیران گردشگری که 
در مرکز استان حضور دارند را به منزله سفیر گردشگری بدانیم که قرار است در طوالنی 

مدت وسیله جذب میهمان و توریست در شهرستان باشند.
جشنبرداشتعسلدرنهاوند

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نهاوند همچنین گفت: در نهاوند 
جشن برداشت عسل از جمله برنامه هایی است که قرار است برگزار شود. 

سمانه جهانگیری عرش «
 همدان در ســال 2017 با دو 
انتخــاب بین المللــی در حوزه 
گردشگری جهانی شد یکی از این 
اتفاق ها  انتخاب همدان به عنوان 
کشورهای  گردشــگری  پایتخت 

آسیایی بود.
در همین راســتا روز گذشته یکی 
با  انتخاب  این  مهم  رویدادهای  از 
عنوان "کنفرانس بین المللی همدان 

2018" برگزار شد.
می توان گفت این رویداد به گونه 
ای یکی از مهم ترین برنامه پایتخت 
گردشگری آسیا بود  چراکه موجب 
حضور دبیرکل مجمع گفت و گوی 
همکاری آسیا ) ACD ( و معاون 
اول رئیس جمهور ایران در همدان 
شــد. انتخاب همدان بــه عنوان 
پایتخت گردشــگری آسیا در سال 
جاری میــادی، مهمترین رویداد 
گردشــگری کشــورمان در سال 
97 برای جمهوری اســامی ایران 

محسوب می شــود که برنامه های 
گردشگری اســتان را تحت تاثیر 

قرار داده است.
به گــزارش همدان پیــام، در این 
اجاس فراملی وزیران و ســفیران 
چند کشور آسیایی، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
 ACD گردشگری ایران و دبیرکل
)اتحادیه همکاری های آســیایی( 

شرکت کردند.
قرار اســت همدان از5 شــهریور 
به مــدت 2 روز، میزبان مهمانان 
خارجی شامل وزرای خارجی چند 
کشور آسیایی، دبیر کل ACD و 

چندتن از مسئوالن ملی است.
در آغازیــن روز این اجاس چند 
پروزه ملی به ویژه 3 هتل در حوزه 
گردشگری همدان افتتاح شد . پس 
از آن اجای سه صورت رسمی با 
حضور مسئوالن خارجی و داخلی 
در سالن شهدای استانداری همدان 

استارت خورد.

دبيرکل مجمع گفت و گوی همکاری آسيا: 
همدان چهره ای جدید از ایران باید به جهان شناسانده شود

■ در این اجالس، دبیرکل مجمع گفت و گوی همکاری آسیا ) ACD ( گفت: اطمینان دارم که 
ایران می تواند به عنوان یک مقصد گردشگری برای جهانیان انتخاب شود و بدیت ترتیب ما نیز 

وعده میدهیم که این کشور گردشگری را به جهانیان بشناسانیم.
باندیت لیمچون ) Bandit Limschoon ( بیان کرد: برای بنده افتخار بزرگی است که در 

شهر زیبای همدان حضور دارم و پیام تبریک 34 عضو مجمع گفت وگوی همکاری آسیا را 
به همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲018 میالدی، برسانم.

دبیرکل مجمع گفت و گوی همکاری آسیا اظهار داشت: از جمهوری اسالمی ایران و استان 
همدان به خاطر برگزاری موفقیت آمیز این رویداد بین المللی تشکر می کنم.

لیمچون ادامه داد: همدان با این رویداد به جهانیان شناســانده شد و امیدواریم این استان به 
عنوان تصویر و چهره ای جدید از ایران شناسانده شود.

وی اظهار داشــت: با پیدایش راه های ارتباطی، صنعت گردشگری دچار تحول بزرگی شده و 
به عنوان موتور رشــد و محرک اقتصادی در جهان شناخته 
می شــود و برای کشورهای آســیایی منبع مهمی برای 

درآمد و ارزآوری است.
لیمچون اضافه کرد: صنعت گردشــگری فرصت 
بزرگی را برای اشــتغالزایی، کاهش فقر، افزایش 
درآمد و حفاظت از محیط زیســت فراهم کرده 
اســت.وی ادامه داد: عالوه بر مزایای اقتصادی، 
گردشــگری مزایای اجتماعی به همراه داشــته 
است و نه تنها باعث افزایش درآمد می شود بلکه 
می تواند تصویری مثبت از جامعه، برای گردشگران 

خارجی ترسیم کند.

استاندار همدان: 
همدان مستعد سرمایه گذاری تا یک میلیارد یورو است 

■ استاندار همدان گفت: وجود زیر ساخت های اساسی از نظر فرودگاه، راه آهن و آزاد راه استان 
همدان را مستعد سرمایه گذاری تا یک میلیارد یورو کرده است.

محمدناصر نیکبخت اظهار داشــت: اجالس همدان ۲018 بستری مناسب برای توسعه صنعت 
گردشگری در استان و کشورمان است.

وی با بیان اینکه امیدوار اســت اجالس همــدان ۲018 فرصتی برای تبادل در همه زمینه ها با 
کشــور های شرکت کننده باشد، افزود: ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
وزارت امور خارجه، ســازمان برنامه بودجه، مدیریت بانک کشاورزی، اتاق بازرگانی استان و 
نمایندگان استان همدان در مجلس شــورای اسالمی تالش زیادی برای برگزاری این اجالس 

کردند.
اســتاندار همدان در بیــان ویژگی های همــدان اظهار کرد: 

ایــن دیار عــالوه بر جاذبه هــای گردشــگری دارای 
توانمندی های متعدد در بخش های گوناگون صنعتی، 

کشــاورزی و معدن است و آماده پذیرای سرمایه 
گذاران خارجی است.

وی افزود: اســتان همــدان با پیشــینه مدنیت 
تاریخــی، وجود یکهــزار و 800 اثر تاریخی و 
طبیعی چهار فصل، مورد پســند گردشگران به 
عنوان پایتخت گردشــگری آسیا در سال جاری 

میالدی قرار گرفته است.
نیکبخت وجود دانشــگاه بین المللی دی هشــت در 

همدان را ظرفیت بی نظیری در عرصه علمی دانســت که 
پذیرای دانشجویان خارجی از سراسر جهان است.

اســتاندار همدان گفت: ویژگی های منحصر به فرد از جمله بیش از ســه هزار سال تمدن شهر 
نشــینی در همدان، باعث شــد تا این شهر در ســال ۲018 به عنوان پایتخت گردشگری آسیا 

انتخاب شود.
نیکبخت با اشاره به برگزاری چهلمین نشست سازمانی جهانگری UNWTO در همدان گفت: 
اســتان همدان با وسعتی نزدیک به ۲0 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی معادل یک میلیون و ۷50 
هزار نفر، 1.۲ درصد از مســاحت کشــور و ۲.3درصد از جمعیت کشور را به خور اختصاص 

داده است.
وی با بیان اینکه در قدیمی ترین ســنگ نوشته آشوری از همدان به عنوان آکسایا نام برده شده 
است، افزود: همدان نخستین پایتخت ایران است و کشف آثار باستانی نشان می دهد این شهر 

بیش از سه هزار سال تمدن دارد. 
نیکبخت ادامه داد: وجود بیش از یکهزار و 800 اثر تاریخی ثبت شده، همدان را از سایر مناطق 

متمایز و به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن تثبیت کرده است.
وی با اشــاره به اینکه غار علیصدر بزرگترین و طوالنی ترین غار آبی جهان در این استان قرار 
دارد، داشتن مشاهری همچون بوعلی سینا، باباطاهر، محتشم کاشانی، مفتون همدانی، میر سید 

علی و عین القضات همدانی را افتخار این شهر دانست.
اســتاندار همدان افزود: در حال حاضر در این استان 1۲ هتل فعال و 11 هتل در دست احداث 
با پیشــرفت باالی 50 درصد وجود دارد که امروز سه هتل همزمان به دست معاون اول رئیس 

جمهوری افتتاح شد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگی، کشور:
برگزاری رویدادهای ملی باعث انرژی مضاعفی 

در این صنعت پاک شده است
■ معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کشور هم  در این اجالس گفت: در سال ابتدایی دولت دوازدهم، 
رویدادهای بین المللی بزرگی را در حوزه گردشگری کشور داشتیم که تحرک 

این رویدادها باعث انرژی مضاعفی در این صنعت 
پاک شده است.

علــی اصغــر مونســان در اجالس 
بیــن المللی همــدان ۲018 افزود: 
برگــزاری رویــداد تبریز ۲018، 
جشــن های ثبت جهانــی آثار 
نمایشــگاه های  برپایی  ایــران، 
مشترک با کشــورهای خارجی 
در حوزه میراث فرهنگی و امروز 

رویداد همــدان ۲018 از جمله از 
آنهاست.

معاون رئیس جمهــوری افزود: امروز 
کارشناســان توسعه پایدار معتقدند، صنعت 

گردشــگری بهترین مسیر توســعه پایدار در جهان 
اســت و با هزینه های کم اقتصادی و اجتماعی می تواند توســعه را 

در کشورها رقم بزند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خاطرنشان 
کرد: در ســال ۲01۷ هفت درصد رشد گردشگری در دنیا تجربه شد که رقم 

گردشگری به یک میلیارد و 300 نفر رسید که قابل چشمگیر است.
مونسان تاکید کرد: کارشناسان اقتصادی اذعان دارند گردشگری مسیر ارتقا را 
ادامه می دهد و علیرغم پیشــرفت ها که در حوزه هوشمندسازی اتفاق افتاده 
اســت، همه کارشناسان توســعه پیش بینی می کنند روند رو به رشد صنعت 

گردشگری ادامه می یابد.
وی ادامه داد: در کشور ما صنعت گردشگری سه بخش مهم شامل اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی را در بر می گیرد و در بخش اقتصادی ارز آوری یکی از 

مولفه های صنعت گردشگری است.
مونســان اظهار کرد:برای توسعه گردشگری ایران 1900 طرح گردشگری در 
دست احداث است که پیش بینی می شود تا پایان کار دولت تدبیر و یکهزار 

و ۲00 طرح آن بهره برداری شود.

نماينده ولي فقيه در استان همدان:
جنبه عرفاني گردشگري مغفول مانده است

■ نماینده ولي فقیه در استان همدان با بیان اینکه گردشگری یکی از ظرفیت های استثنایی همدان است، 
از جنبه های مختلف گردشگری سخن راند و افزود: جنبه عرفانی گردشگری مغفول مانده است.

آیت ا... غیاث الدین طه محمدی گفت: جنبه عرفاني گردشگري مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه تمدن بشری امروز رو به قهقهراست، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است 

»سیرو فی االرض« که این امر نشان از توجه به جنبه عرفانی و آسمانی گردشگری دارد.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با اشــاره به اینکه امروز اگر به کالم خدا توجه می شــد به جای فتح 

ســرزمین ها در کره زمین، انسان عرش را فتح می کرد، افزود: انسان موجودی زمینی نیست بلکه یک موجود 
آسمانی است که متأسفانه تمد ن های غلط راه آسمان را بر انسان بستند.

؛ وی فلسفه وجودی گردشگری را درس عبرت از خوبی ها و بدی های تمدن های گذشته دانست و با بیان اینکه امیرالمومنین)ع(  ینــد ما می فر
»قیصرها کجا هستند؟« تأکید کرد: این امر نشان از آن دارد که مرگ همه را با خود می برد حتی کسانی چون فرعون ها که ادعای خدایی می کردند.

طه محمدی با بیان اینکه متأسفانه معنویت در جهان فراموش شده است، گفت: اگر معنویت زیرساخت کارها نباشد، تمام کارهای انسان فرو می ریزد.
وی با اشاره به اینکه اگر تمام تمدن ها بر اساس مکتب حق الهی باشد فرو نمی ریزد، یکی از این موارد را جهانی شدن اربعین حسینی دانست.

نماینده ولی فقیه در استان همدان خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: من از دولت آقای روحانی می خواهم به اصل کار بپردازید و زیرساخت 
اعتقادات حقه مردم را درست کنید مردم خود معاد و معاش خود را درست می کنند.در این مراسم آهنگ ویژه همدان با صدای محمد معتمدی رونمایی 

شد پایان بخش این مراسم نیز رونمایی از تمبر یادمان همدان ۲018 بود.

معاون اول رئيس جمهور: 
همدان می تواند کانون توسعه گردشگری ایران در آسیا باشد

■ معــاون اول رئیس جمهور نیز بیان کرد: بــا برنامه ریزی صحیح 
و اســتفاده از دیگر ظرفیت های ملل آسیایی در تعامل مثبت 
و همه جانبه و ایجاد زیرســاخت ها و بســترهای الزم و 
امکانات رفاهی الزم صنعت گردشــگری را جایگزین 

مهمی برای منابع درآمدی به ویژه نفتی قرار دهیم.
اســحاق جهانگیری گفت: همدان به مدد دانشمندان، 
محققان و ســرمایه گذاران باهــوش می تواند قطب 
مهمی در توسعه گردشــگری، ارتباطات ملی، منطقه 

ای و بین المللی باشد.
وی افزود: دانشــگاه و صنایع بی نظیر همدان و ســایر 
ظرفیت های این استان نه تنها برای ایران بلکه برای آسیا و 

ایران می تواند کانون  جذاب توسعه گردشگری باشد.
وی ادامه داد: همدان پرچمدار دانش و عرفان است و با وجود نظام 

های حکومتی که از دوران مادها داشته تا به امروز همدان همچنان زاینده و زیبا است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: پایتخت گردشــگری کشــورهای اســالمی و اینک رویداد 
مهم انتخاب همدان به عنوان پایتخت کردشــگری کشورهای آسیای در ۲018 اقدام بسیار مهم و 
ارزنده ای و از این فرصت بهره مندی برای آشنایی با ظرفیت های مهم فرهنگی و استعدادهای طبیعی 

این منطقه وجود دارد .
وی اظهار داشــت: همدان تنها یک نام نیست بلکه نشانه و نماد بزرگی از نماد فرهنگی و تمدنی 
ایران با داشــتن اندیشمندانی است که مزین به نام ابوعلی سینا، عین القضات همدانی، باباطاهر و 

میر سید علی همدانی است.
وی بیان کرد: صنعت گردشگری که یکی از متنوع ترین و بزرگترین صنایع انسانی و منابع سرمایه ای 
و امکانات کسب و کار است، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی زمینه رشد و بالندگی را فراهم می کند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه صنعت گردشگری در توسعه پایدار نقش تعیین کننده ای 
دارد اظهار داشــت: کاهش فقر و بیکاری، طرح های اشــتغال آفرینی، حفاظت از محیط زیست، 
پاســداری از میراث ها و ارزش های فرهنگی و تقویت بنیان های خود باوری یکی ضرورت ها و 

رسالت ملی، منطقه ای و جهانی به حساب آید.
وی گفت: صنعت گردشگری امروزه یکی از پایه های اقتصاد جهانی است که کمک بزرگی به رشد 

کشورها در فرایند توسعه پایدار همه جانبه می کند.
جهانگیری اضافه کرد: طبق پیش بینی سازمان جهانی گردشگری، آینده بازار اقتصاد تا سال ۲0۲0 
در این حوزه خواهد بود که ســهم کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت و این فرصت 

ارزشمندی برای کشورها برای غلبه بر فقر و رکود است.
وی اظهار داشت: اهمیت صنعت گردشگری محدود به بعد اقتصادی نیست و نقش این صنعت در 

توسعه انسانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز حایز اهمیت است.
جهانگیری گفت: باال رفتن سطح معرفت و شناخت انسان ها و جوامع از فرهنگ ها، اقوام، دانش ها، 
هنرها، صنایع، زبان، ادبیات و ســرزمین های دیگر موجب گسترش فرهنگ های مختلف به مقیاس 

محلی و جهانی می شود.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: کشورهای حوزه تمدنی آسیا که دارای اشتراک های 
فرهنگی، تاریخی، زبانی و هم ســویی منافع هستند، می توانند با رونق دادن به گردشگری در این 

قاره تقویت همبستگی، همکاری و ثبات منطقه  ای را فراهم کنند.
جهانگیری در بخش دیگری از ســخنان خود  گفت: در شــرایطی که همــه باید از ظرفیت های 
دیپلماســی و گفت وگو برای حل مشکالت و مســایل گوناگون پیش روی جامعه بین المللی و 
نزدیکی بیشتر ملت ها برای گسترش صلح و امنیت پایدار بین المللی استفاده کنند، رفتارهای خارج 
از عرف و قانون رئیس جمهوری آمریکا در قبال مردم ایران به ویژه خروج یک جانبه این کشور از 
برجام، نشان از درک نادرست مقام های آمریکا از مسایل بین المللی و راه های مبتنی بر دیمپلماسی 

در مسایل جهانی دارد.
وی تاکید کرد: این در حالی اســت که ایران به تمامی تعهداتش در برجام که بارها به تایید آژانس 

بین المللی انرژی اتمی رسیده، پایبند بوده است.

گردشگريهمداننقطهكانونياخبارايران
■ سفارش جهانگیري به استفاده از ظرفیت هاي تمدني و تاریخي در جذب گردشگران آسیایي
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ایران و جهان 

خبرروحانی سخنرانی در اجالسيه آتی خبرگان را نپذيرفت
اعضای خبرگان در پی مچ گیری نیستند 

 عضو هیات رئیســه مجلــس خبرگان گفــت: از رئیس جمهور 
برای سخنرانی در اجالســیه خبرگان رهبری دعوت کردیم که وی 
عذرخواهی کرد و گفت که نمی تواند در اجالســیه سخنرانی داشته 

باشد.
باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفــت: آیــت ا... ســید احمــد خاتمــی 
ــح روز  ــری، صب ــرگان رهب ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس خب
ــاب  ــا اصح ــود ب ــری خ ــت خب ــهریور( در نشس ــنبه 5 ش )دوش
رســانه بــه جزییــات برگــزاری پنجمیــن اجــالس مجلــس خبــرگان 
ــرگان در  ــس خب ــمی مجل ــیه رس ــت: اجالس ــرد و گف ــاره ک اش
تاریــخ 13 شــهریورماه از ســاعت 8:30 صبــح آغــاز  شــد، دســتور 
ــس  ــس مجل ــق رئی ــری، نط ــرگان رهب ــس خب ــیه مجل کار اجالس
خبــرگان رهبــری و ســپس نطق هــای پیــش از دســتور اســت کــه 

ــود. ــه ب ــر 15 دقیق حداکث
وی افزود: در این اجالسیه، سخنرانی شخصیت های مدعو را داریم 
که به دلیل دغدغه اعضای خبرگان پیرامون رفع مشکالت اقتصادی، 
از روسای قوای ســه گانه دعوت کرده ایم تا اقداماتی که برای رفع 

مشکالت مردم انجام داده اند را عنوان کنند.
خاتمی ادامه داد: دو هفته پیش از رئیس جمهور برای ســخنرانی در 
اجالســیه خبرگان رهبری دعوت کردیم که وی عذرخواهی کرد و 
گفت که نمی تواند در اجالسیه سخنرانی داشته باشد، ما عذر ایشان 
را نمی دانیــم، اما معتقدیم که این یک فرصــت برای رئیس جمهور 

است.
عضو هیات رئیســه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: روســای 
قوای مقننه و قضائیه هم قول دادند که در این جلســه حضور یابند، 
پیش بینی ما این است که جلسه پرشوری از سوی اعضا برای روشن 

شدن مسائل شکل بگیرد.
وی تاکید کرد: هیچکدام از اعضای خبرگان در پی مچ گیری نیستند، 
بلکه می خواهند موضوعات روز کشــور از ســوی مسئوالن روشن 

شود.

فرمانده نيروی دريايی سپاه پاسداران:
تنگه هرمز به صورت شبانه روزی 

رصد می شود
 فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: در تنگه هرمز حضور 
ناوهای نظامی طبق قوانین بین المللی به صورت شبانه روزی رصد 

و اشراف کاملی بر خلیج فارس وجود دارد.
به گزارش مهر، دریادار علیرضا تنگسیری اظهار کرد: حضور دشمن 
در منطقه امنیت کشــورها را بر هم می زند و آنها تالش می کنند با 

این حضور سالح های خود را به فروش رسانند. 
وی افزود: حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس و دریای عمان 
به دقت رصد می شود و ما پیش از گذشته بر آب های جنوب کشور 
اشراف اطالعاتی داریم. نیروی دریایی ارتش و سپاه در خلیج فارس 

در آمادگی کامل به سر می برند. 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران تصریح کرد: در تنگه هرمز 
حضــور ناوهای نظامــی طبق قوانین بین المللی به صورت شــبانه 
روزی رصد و تمامی شناورهای نظامی و غیرنظامی کنترل می شود و 

اشراف کاملی بر خلیج فارس وجود دارد.
دریادار تنگســیری بیــان کرد: از منافع جمهوری اســالمی در 
خلیــج فارس و تنگه هرمز دفاع کرده و مشــکلی که دشــمن 
بتواند در ایــن منطقه ایجــاد کند نداریم. خلیــج فارس خانه 
ماســت و می توانیم با کمک کشورهای همســایه امنیت آن را 
تامیــن کنیــم و نیازی به حضور کشــورهای بیگانــه از جمله 

ندارد. وجود  آمریکا 
وی با اشاره به حضور ناو های اتمی در خلیج فارس گفت: حضور 
این ادوات در آب های خلیج فارس آلودگی های زیســت محیطی 
زیادی را به دنبال دارد و آنها در آب های سرزمینی خود از این ناوها 

استفاده نمی کنند اما در منطقه ما حضور دارند.

کم گوی و گزیده گوی چون ُدر...
 امروز؛ سه شــنبه، ششم شــهریور نود و هفت رئیس جمهور در 
صحن علنی مجلس حاضر خواهد شــد تا پاســخگوی ســواالت 
نمایندگان پارلمان در پنج محور مشخص شده باشد. حضوری که در 
این مدت گمانه زنی ها و شایعات زیادی را پیرامون خود داشته است. 
بــه گزارش ایســنا، همین چند روز پیش حســن روحانی از طریق 
معاون پارلمانی خود به مجلس اعالم کرد که ششــم شهریور برای 

حضور در مجلس و پاسخ به سوال نمایندگان آمادگی دارد.
البته این حضور پیشــینه مفصلی دارد. پــس از آن که تقاضای 108 
نماینده مجلس برای سوال از رئیس جمهور درباره بررسی وضعیت 
سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری بررسی شد، نمایندگان وی 
به کمیســیون اقتصادی مجلس رفتند ولی پاسخ هایشــان نتوانست 
ســوال کنندگان را قانع کند و بر همین اســاس کمیسیون اقتصادی 

سوال را به هیئت رئیسه ارجاع داد.
دولتمردان هرچند ســوال از رییس جمهور از سوی مجلس شورای 
اسالمی را حق این نهاد قانونگذاری می دانند اما شرایط فعلی را برای 
اســتفاده از این امکان به صالح نمی دانستند تا آن جا که رئیس دفتر 
رئیس جمهور در مورد اصرار برخــی نمایندگان مجلس برای طرح 
ســوال از رئیس جمهور، گفته بود: »این یک دور باطل است و وقت 
دولــت و مجلس را می گیرد. این کار ســابقه ندارد و مبنای حقوقی 

به آن معنا هم ندارد.
برخی دولتمردان بر این اعتقادند که »گروه محدودی از نمایندگان در 
رودربایستی قرار می گیرند و برخی این گونه امضاها را جمع می کنند 
که البته این حق آنهاســت که امضاء جمع کنند، حق دولت هم این 
است با کسانی که اطالعات درست به آن ها نمی رسد صحبت کرده 
و آن ها را توجیه کند تا امضای خود را پس بگیرند؛ بنابراین هم آن ها 

وظیفه خود را انجام می دهند و هم ما«.
از ســوی دیگــر تعــدادی از  نمایندگان همچنان بــر این موضوع 
اصرار داشــتند. آن ها بر اساس اصل 88 قانون اساسی که اگر مسائل 
اساســی برای مردم ایجاد شــود مردم حق دارند بر اساس قانون از 
رئیس جمهور ســوال بپرسند، مشکالتی که در بازار ارز، تورم، رکود 
و مال باختــگان را از جمله دالیل خود بــرای دعوت از روحانی به 

مجلس بیان کرده اند.
سرانجام روز چهارشنبه 10 مرداد سوال 80 نماینده از رئیس جمهور 
در پنج محور اعالم وصول شــد و در جلســه علنــی مجلس علی 
الریجانــی رئیس مجلــس، اعالم وصــول ســوال 80 نماینده از 

رئیس جمهور را قرائت کرد.
این پنج محور شــامل: عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کاال و 
ارز، اســتمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایســته دولت درباره 
کاهــش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شــدید چند ســاله و افزایش 

شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است.
از این زمان رئیس جمهور علی رغم این که به لحاظ قانونی،، زمانی و 
شرایط سواالت را مناســب ندانست، اما موظف شد طبق ماده ۲13 
آیین نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاســخ به سواالت در مجلس 
شورای اسالمی حضور پیدا کند؛ بنابراین در 14 مرداد در نامه ای به 
رئیس مجلس شورای اســالمی تاکید کرد که برای جلوگیری از هر 
نوع اختالف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسالمی، در فرصت 

مقرر به مجلس خواهد آمد.
روحانی در عین حال قرار گرفتن در این شــرایط را فرصت خوبی 
دانســت تا برخی از حقایق را برای مــردم به عنوان صاحبان اصلی 
کشــور بازگو کند. مشاور فرهنگی اش نیز  نوشت: »رئیس جمهور به 
مجلس می رود نه فقط برای پاســخ گفتــن به نمایندگان مردم، بلکه 

برای سخن گفتن با خود مردم.«
حال ســوال این اســت که محور ســواالت مطرح شــده از سوی 
نماینــدگان به چه میــزان در حیطه رییس جمهور اســت؟ از طرفی 
در جلسات اســتیضاح وزرای کار و اقتصاد که منجر به خداحافظی 
ربیعی و کرباسیان از این وزارتخانه ها شد به این سواالت پاسخ های 
مبسوطی داده شد. آیا قرار است رئیس جمهور باز هم به این مباحث 

تکراری پاسخ دهد؟
نکته جالب توئیت حسام الدین آشــنا پس از استیضاح وزیر اقتصاد 
بود. این مشــاور رئیس جمهور چهارم شــهریور پــس از برکناری 
کرباسیان توسط مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: »دومین وزیر 
شــاخص در فسادستیزی را کنار زدند. حال و هوای جلسه سه شنبه 

شفاف تر شد.«
این موضع گیری یکــی از نزدیک ترین یــاران رئیس جمهوری این 
امیدواری را بوجود آورده است که او در صحن مجلس با صراحت 
بیشــتری سخن بگوید و شاید از »دست های پشت پرده « که تنها در 
گوشه و کنار از آن ها سخن گفته می شود را به صورت کامال شفاف 
به مردم و نمایندگان بشناســاند به خصوص که روحانی قرار اســت 
پس از دیدار با مقام معظم رهبری راهی مجلس شــود و بسیاری بر 
این باورند که با اذن رهبر انقالب، رئیس جمهور می تواند شــفاف تر 

سخن بگوید.
یک مرور تاریخی و یادآوری مقطعی که سوال مجلسی ها از محمود 
احمدی نژاد در کســوت رییس جمهور با توصیه رهبر انقالب منتفی 
شــد نیز احتمال بســیار ضعیفی را ایجاد می کند که این اتفاق برای 

روحانی هم تکرار شود.
به هر حــال این امیدواری وجود دارد که روحانی اگر سه شــنبه به 
مجلس برود، بــا صراحت لهجه و بدون تعارف مشــکالت اصلی 
کشــور و به خصوص عوامل اصلی آن را به درســتی معرفی کند تا 
هم نمایندگان و هم مردم تکلیف شــان را با شــرایط موجود بدانند 
و از طرفــی رئیس جمهور با ارائــه راهکارهای مناســب می تواند 
کمی از التهاب بوجود آمده در کشــور کم کند، شــاید موفق شود 
بعضی از آن ها که تنها در مواقع خاص دلواپس می شــوند و هیچگاه 
اولویت های کشــور را به درســتی درک نکرده اند و حتی در طرح 
ســوال و زمان آن هم کج ســلیقگی به خرج می دهند از دلواپســی 

درآورده و از تنش میان دولت، مجلس و ملت بکاهد.

دبیرخانه کمیســیون  اعالم  براســاس   
دسترسی آزاد به اطالعات،روند درخواست 
های مردمی و از سوی دیگر پاسخگویی در 
این سامانه سیر صعودی به خود گرفته و به 

رقم ۷۶ درصد رسیده است.
جداول، آمار و ارقام ثبت شــده در سامانه 
قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطالعات 
نشــان می دهد،۲ هزار و 933درخواست، 
تاکنون از ســوی مردم در سامانه انتشار و 
دسترســی آزاد به اطالعات به ثبت رسیده 
که از این تعداد به ۲هزار و 4۷1 درخواست 
پاســخ داده شــده و به عبارتــی میانگین 
پاســخگویی ۷۶ درصد در سامانه مربوطه 

ثبت شده است.
میزان درخواســت های  همچنین درمورد 
مردمی، در مجموع 3۷3 شکایت در سامانه 
ثبت شده که دستگاه های متصل به سامانه، 

تنها به 13۶ شکایت پاسخ داده اند.
بر اساس این گزارش، بیشترین درخواست 
و ســواالت مردمی )۲34 درخواســت(، 
مربوط به وزارت کشــور می باشد که این 
وزارتخانه بــه تمامی درخواســت ها در 

میانگین زمانی ۲8 روزه پاسخ داده است.
بنا بر اعالم دبیرخانه کمیســیون دسترسی 
آزاد به اطالعات، تعداد درخواســت ها از 
قوه مقننه 49 درخواســت بوده که این قوه 
تنها به هشــت درخواست پاسخ داده است 
و میانگین زمان پاسخگویی به درخواست 

ها )1۷5 روز( می باشد.
تعــداد درخواســت های مردمــی از قوه 
قضائیه ) روزنامه رســمی کشور( نیز، 44 
درخواســت بوده که به 43 درخواست در 

میانگین 13 روز پاسخ داده شده است.
ــه  ــل ب ــهرداری متص ــت ش ــان هش در می
ســامانه، بیشــترین درخواســت هــا مربــوط 
ــا ۲9 درخواســت  ــه شــهرداری تهــران ب ب
و میانگیــن پاســخگویی ۲3 روزه بــوده 

اســت.
ــران،  ــای ته ــهرداری ه ــط ش ــون فق تاکن
ــرج، مشــهد مقدس،کرمانشــاه ،  اصفهان،ک
ــد  ــته ان ــامانه پیوس ــه س ــم ب رشــت و دیل
ــا در  ــی دیگــر شــهرداری ه و جــای خال

ــی شــود. ــن ســامانه احســاس م ای
در میــان اســتانداری هــای کل کشــور نیــز 
ــه  ــوط ب بیشــترین تعــداد درخواســت مرب
ــه  ــت ک ــوده اس ــزگان ب ــتانداری هرم اس
ــن  ــه تمامــی 13۶ درخواســت در میانگی ب

ــی 5 روز پاســخ داده اســت. زمان
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تنهــا 
دســتگاهی اســت کــه تمامــی زیرمجموعه 
هــای آن بــه ســامانه متصــل شــده اســت.

همچنیــن آخریــن آمــار و ارقــام حکایــت 
ــزار و ۷۲۲  ــج ه ــش از پن ــام بی ــت ن از ثب
ــون انتشــار و  ــون در ســامانه قان نفــر تاکن
دسترســی آزاد بــه اطالعــات را نشــان مــی 

دهــد.

رشد۱۵درصدیدرخواستهای
دسترسیآزادبهاطالعات

دبیرکمیســیون انتشــار و دسترسی آزاد به 
اطالعات نیز در این باره با اشــاره به رشد 
تعداد دستگاه های متصل به سامانه انتشار 
و دسترســی آزاد به اطالعــات، گفت: هم 
اکنون 440 دستگاه مشمول قانون به سامانه 
متصل شده اند که نسبت به یک ماه گذشته 

15 درصد رشد داشته است .
حســین انتظامی افزود: انتظار داریم تمامی 
دستگاه های مشمول قانون در اسرع وقت 
به این سامانه بپیوندند  زیرا پس از گذشت 
یکســال از آغاز به کار رسمی این سامانه ، 

بهانه ای پذیرفته نیست .
وی گفت: نســبت بــه ابتــدای مردادماه، 
درخواســت های مردم برای اطالعات 14 
درصد رشــد داشته اســت همچنین پاسخ 
دستگاه ها 1۷ درصد و ثبت نام کنندگان 1۲ 

درصد افزایش داشته اند.
دبیرکمیســیون انتشــار و دسترسی آزاد به 
اطالعــات در عین حال اظهارداشــت: در 
همین مدت متاسفانه پاسخگویی ۷ درصد 
و میانگیــن زمــان پاســخگویی ۲ درصد 

کاهش داشته است.
انتظامی درباره شــکایت های مردم نسبت 
به پاســخ ها گفت: دســتگاه ها مکلفند به 
مناسب  پاســخ  شهروند  هر  درخواســت 
بدهند ولی در صورتی که پاسخ ها ناکافی 
باشــد مردم می توانند شکایت خود را در 
ســامانه ثبت کنند تا کمیســیون انتشار و 

دسترسی آزاد به اطالعات رسیدگی کند.
به گــزارش ایرنــا، ۲9 آذرمــاه 1395، 
ای حقوق شهروندی  ماده   1۲0 منشــور 
در همایش قانون اساســی و حقوق ملت 

رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست 
داخلی دولــت دوازدهم اســت و رئیس  
جمهوری هم خود را مکلف کرده است که 

هر ساله گزارش پیشرفت ها و راهکارهای 
رفع موانع تحقق حقوق شــهروندی را به 
ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشــور 

را روزآمد کند.
با نگاهی به ســامانه و جداول موجود در 
سایت دبیرخانه کمیســیون دسترسی آزاد 
به اطالعات درمــی یابیم آخرین وضعیت 
اتصال دســتگاه ها در ســامانه انتشــار و 
دسترسی آزاد به اطالعات اگرچه روند رو 
به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه 

مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنیــن در مراجعه به بخش فهرســت 
ســازمانها در این سامانه مشخص می شود 
غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های 
وابســته به دولت و همین طــور بانک ها، 
هنوز دستگاه های زیرمجموعه دو قوه مهم 
مقننه و قضائیه سوار قطار دسترسی آزاد به 

اطالعات نشده اند.
آنچه مســلم و مورد تاکید دولت تدبیر و 
امید اســت در واقع موضوع شفاف سازی 
امــور و مجموعــه اقدامــات، فعالیت ها، 
درآمــد و هزینه کردها و به طور کلی امور 
مالی همه دستگاه ها برای مردم است که با 
جدیــت پس از تصویب و ابالغ این قانون 

دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم 
اجرا و عمل به این قانون و پیوســتن همه 
دســتگاه های اجرایی بــه آن را گامی در 
جهت تحقق حقوق شــهروندی دانسته و 
بر اجرایی و عملیاتی شــدن این مهم تاکید 

دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی 
با حضور بســیاری از اعضای کابینه دولت 
برگزار و ضمن تشــریح گزارش عملکرد 
و اقدامات انجام گرفته در راســتای تحقق 
منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و 
کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.

مهم این اســت که در تحقق منشور حقوق 

شــهروندی، همگان بــه میــدان آمده و 
خالهای موجود را با پیوســتن به ســامانه 
قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطالعات 
پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این 

طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحــی و تصویــب قانــون انتشــار و 
دسترســی آزاد بــه اطالعــات در واقــع 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــی در مب ــا داروی ــه  تنه ن
بلکــه کیمیایــی در حــل بخــش عمــده ای 
ــخ  ــور و پاس ــکالت کش ــائل و مش از مس
بــه ابهامــات و ســواالت آحــاد مــردم بــه 
ــن  ــادن در ای ــه گام نه ــد ک ــمارمی آی ش
ــگان را  ــی هم ــی و همراه ــیر، همدل مس

ــد. ــی طلب م
و انتشــار کمیســیون اعضای 

دسترسیآزادبهاطالعات
به منظور حمایــت از آزادی اطالعات و 
دسترســی همگانی بــه اطالعات موجود 
در مؤسســات عمومــی و خصوصی که 
تدوین  می دهند،  ارائــه  عمومی  خدمات 
عرصــه  در  الزم  اجرائــی  برنامه هــای 
اطالع رســانی، نظــارت کلی بر حســن 
ارائه  اجراء، رفع اختــالف در چگونگی 
اطالعــات موضوع این قانــون از طریق 
ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد 
و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار 
و دسترســی آزاد به اطالعات به دستور 
با ترکیب وزیــر فرهنگ  رئیس جمهــور 
و ارشــاد اســالمی )رئیس کمیســیون(، 
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات یا 
معــاون ذی ربط، وزیر اطالعات یا معاون 
ذی ربط، وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح یا معاون ذی ربط، رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور یا معاون 
اداری،  ذی ربط، رئیــس دیوان عدالــت 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
فناوری  عالی  دبیر شــورای  اســالمی و 

اطالعات کشور تشکیل شده است.

مهدي ناصرنژاد «

  بعد از حادثه هــاي ویرانگر قهري نظیر زلزله، 
ســیل و طوفان هاي شــدید که براي مردم جهان 
شناخته  شــده و محتمل مي باشد، این بار پدیده اي 
اعجاب آور به نام »فروچاله« اســت که در دهه هاي 
اخیــر نقاطي از کشــورمان را هدف قــرار داده و 
هرازگاهي سوراخي عظیم و خطرناک در دشت ها 
و زیســتگاه هاي انساني ایجاد مي کند. از بِد حادثه، 
اســتان همــدان و منطقه کبودراهنــگ در حدود 
45 کیلومتري شــمال شــهر همدان کانون اصلي 
فروچاله ها در کشــورمان است و آمارهاي موجود 
حاکي از حدود 30 فروچاله بزرگ در حوادث ۲5 
ســال اخیر در این منطقه مي باشد. تازه ترین حادثه 
فروچاله که اتفاقًا یکي از وســیع ترین آن مي باشد، 
مقارن ساعت 15:30 دقیقه روز شنبه )۲۷ مردادماه( 
در چند صد متري روســتاي »کردآبــاد« از توابع 
شهرستان کبودراهنگ روي داد و باعث وحشت و 
نگراني  اهالي چندین روستا در فاصله هاي نزدیک 
بــه »کردآباد« گردید. در واقع ایــن خطر بالقوه و 
بدون احساســي بود که مي توانست کل روستاي 
کردآباد و جمیت ۲ هزار و 500 نفري آن را یکجا 
ببلعــد و فاجعه اي بزرگ رقــم بزند. این فروچاله 
که مســاحتي بیش از هزار و ۲00 مترمربع را دربر 

مي گیرد، در فاصله 400 متــري جاده اصلي و در 
واقع آزادراه همدان به ســاوه و قزوین اتفاق افتاده 
که با توجه به لرزش هاي شــدید ناشــي از تردد 
پرحجم انواع خودروهاي ســبک و سنگین در این 
آزادراه، هر آن ممکن است فروچاله اي دیگر اتفاق 
افتــاده و این محور ارتباطي مهــم را در کام خود 

فرو ببرد.
فروچاله ها از ســال 13۷1 در منطقــه کبودراهنگ 
آغاز شــده و قبل از فروچاله روز شــنبه گذشــته، 
آخرین آن در ســال 1391 بوده است. برخي از این 
فروچاله ها آنقدر عمیق و مخرب اســت که تبدیل 
به دریاچه هایي غیرقابل دسترســي شــده و مستعد 
حــوادث ناگــوار در منطقه و براي کشــاورزان و 
دامداران مي باشــد. جالب است بدانیم تمام حدود 
30 فروچاله منطقــه کبودراهنگ در حریم نیروگاه 
عظیم شــهید مفتح اتفاق افتاده و هر لحظه ممکن 
اســت فروچاله اي فاجعه آمیز با کانون خود نیروگاه 
حادث گردیده و خســارت هاي غیرقابل جبراني را 

سبب شود.

مهمتریــن نکتــه پیرامون حوادث متعــدد و مکرر 
فروچاله ها در کبودراهنگ در طول حدود 30 ســال 
گذشــته، صورت مســأله این قضیه مهم است که 
در تمام این ســال ها هیچ فرد مسئولي نمي خواهد 
مســئولیت اینگونه حوادث قهري و خطرناک را بر 
عهده گرفته و راه حل خداپســندانه اي براي مقابله 

با آن ارائه دهد.
نظریه هاي کارشناســي به طور یکدست بیانگر این 
واقعیت است که برداشــت هاي غیراصولي آب از 
صدها چاه عمیق براي مصارف کشاورزي و صنعتي 
باعث ایجاد فضاهاي خالي در اعماق زمین ریزش 
الیه هاي ســطحي و تشکیل فروچاله ها مي باشد که 
البته بیشــترین بهره برداري از آب هاي زیرزمیني در 
تمام مدت توسط نیروگاه ۲ هزار مگاواتي برق براي 
خنک سازي توربین هاي مربوطه صورت گرفته است 
و اینگونه بهره برداري هــا در حال حاضر نیز برغم 
اینکه کل فاضالب شــهري همدان براي این امر به 
تصفیه خانه نیروگاه انتقال داده مي شــود، ادامه دارد 

و نیروگاه به هر حال با تمام ظرفیت فعال است.

واقعیــت امر این اســت که تاکنــون و برغم تمام 
حوادث قهرآمیز و پرخطر فروچاله، هیچ اقدام عملي 
براي مقابله با آن توســط سازمان هاي مرتبط انجام 
نشده و همانگونه که اشاره شد، دستگاه هاي ذي ربط 
در تمام اقوال و اظهارنظرهاي خود، مســئولیت این 
مهم را به گردن این و آن انداخته و توپ را از زمین 

خود دور مي سازند.
البته رویه فعلي مســئوالن براي امیدوارســازي و 
دلگرمــي مردم منطقــه قابل قبول نیســت؛ چراکه 
روســتاییان بویژه کشــاورزان منطقه که بر اثر این 
حــوادث زیان هــاي هنگفتي را تحمــل کرده اند، 
مي گوینــد گزارش هــا و نامه نگاري هــاي آنان با 
مســئوالن براي چاره جویي تاکنــون هیچ نتیجه اي 
نداشــته اســت و پس از تب معمول هر فروچاله 
جدیدي و افتادن آب ها از آســیاب، مســئوالن هم 
موضوع را به بوته فراموشــي ســپرده و بهانه هاي 
گوناگوني را مطرح مي سازند. آنچنانکه به مصداق 
معــروف »گوش اگر گوش تــو و ناله اگر ناله من/ 

آنچه البته به جایي نرسد، فریاد است!«

به گفته مســئوالن محلي تاکنون ترس و هراس از 
خطر فروچاله روستانشــینان بسیاري را از منطقه به 
شــهرها کوچ داده است و متأسفانه این رویه مخب 

هنوز هم ادامه دارد. 
در این ارتباط چند تن از کارشناسان و صاحبنظران 
در حوزه زمین شناســي در دانشگاه هاي همدان در 
گفت وگو با خبرنگار همدان پیام بر این عقیده هستند 
که شکل تشــکیل الیه هاي زمین و خاک در منطقه 
کبودراهنگ مســتعد به وجود آمــدن فروچاله هاي 

عظیم و تغییر چهره زمین مي باشد. 
این گروه از کارشناســي، برداشت هاي بي رویه آب 
از اعماق زمین را موجب تســریع در سست شدن 
خــاک الیه هاي دروني و عمقــي زمین هاي منطقه 
مي دانند و توصیه مي کنند با زه کشي زمین هاي منطقه 
مي توان رطوبت آب هاي روان و ســطحي منطقه را 
حفظ کرده و از فرسایش الیه هاي زمین جلوگیري 
کرد. تأکید اســاتید زمین  شناســي این است که با 
تشــکیل همایش هاي علمي و دعوت از دانشمندان 
بین المللي، راهکارهاي مناســبي براي جلوگیري از 
فروچاله هاي بیشتر جمع بندي شود. اینان همچنین 
بر این عقیده اند که فروچاله هایي که در دشــت ها و 
زمین هاي مسطح ایجاد مي شود، ماهیتي غیر از رانش 

زمین دارد.

یادداشت 

فاجعهبیخگوشمانداردعالمتميدهد

سامانه؛پاسخگوييبياقبال
■ پس از گذشت حدود یک سال از راه اندازي سامانه دسترسي آزاد به اطالعات تنها 2933 نفر درخواست داده اند

معرفی کشورهای دارای پرسرعت ترین اینترنت

 دسترسی به اینترنت پرسرعت امروز به یک ضرورت مبدل شده و میلیاردها نفر در سراسر 
جهان برای انجام امور مختلف شخصی و حرفه ای به دنیای مجازی متصل می شوند.

به گزارش مهر ، گزارش تازه ای که توسط موسسه Akamai منتشر شده نشان می دهد 
که متوسط سرعت اتصال به اینترنت در جهان در سه ماهه اول سال ۲01۷ به ۷/۲مگابیت در 
ثانیه رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ۲01۶ حدود 15 درصد افزایش نشان می دهد.
بر طبق همین گزارش نیمی از 10 کشور برتر جهان در زمینه سرعت اتصال به اینترنت در 
اروپا قرار دارند، چهار تای آنها در منطقه آسیا - اقیانوسیه هستند و یکی از آنها هم در قاره 

آمریکا واقع است. رتبه اول این فهرست کشور کره جنوبی است که متوسط سرعت اینترنت 
در آن به ۲8.۶ مگابیت در ثانیه می رسد که نسبت به سال ۲01۶ حدود 1/۷ درصد کاهش 
نشــان می دهد. حدود 40 درصد از جمعیت این کشور با سرعتی باالتر از ۲5 مگابیت در 
ثانیه به اینترنت متصل می شوند. این در حالی است که تنها 1۲ درصد از جمعیت جهان به 

چنین اینترنت باکیفیتی دسترسی دارند.
رتبه دوم این فهرست متعلق به نروژ است که متوسط سرعت اتصال به اینترنت در آن ۲3/5 
مگابیت در ثانیه است که نسبت به سال ۲01۶ حدود 10 درصد افزایش نشان می دهد. رتبه 
سوم نیز مربوط به سوئد با متوسط سرعت اتصال ۲۲/5 مگابیت در ثانیه و افزایش سرعت 

9/۲ درصدی نسبت به سال ۲01۶ است.

کشورهای هنگ کنگ، ســوئیس، فنالند، سنگاپور، ژاپن، دانمارک و آمریکا نیز رتبه های 
چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

در میان کشــورهای منطقه غرب آسیا و آفریقا که به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته 
اند، ایران با متوســط سرعت اتصال 4/۷ مگابیت در ثانیه به اینترنت رتبه 10۷ جهانی و ده 
منطقه ای را به خود اختصاص داده اســت. البته سرعت اتصال ایران به اینترنت در مقایسه 
با ســال ۲01۶ حدود 33 درصد رشد نشان می دهد. در این منطقه از جهان قطر رتبه اول 
را با متوسط سرعت اتصال 13/۷ مگابیتی به اینترنت به خود اختصاص داده است و رژیم 
صهیونیستی، کنیا، امارات، کویت، ترکیه، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و مراکش برتر 

از ایران هستند.
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خبـر

بهداشتنکتهدانشگاه

طرح ملی خانواده و فضای مجازی برگزار می شود
 مشاور امور بانوان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: به منظور 
افزایش آگاهی بانوان با موضوع شــبکه ها و فضای مجــازی، »طرح ملی خانواده و 

فضای مجازی« در سراسر کشور برگزار می شود.
سوســن رادفر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: قرار اســت این 
طرح بــه همراه طرح نقش فنــاوری اطالعات و ارتباطات در توانمندســازی 
بانوان طبق برنامه ریزی انجام شــده تا پایان مهر امســال در 30 اســتان کشور 

اجرا شود.
بر اســاس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حال حاضر ۷۲ درصد بانوان 

از تلفن همراه استفاده می کنند و 48 درصد از کاربران اینترنت نیز بانوان هستند.

2هزار کانال مجازی فروش دارو تعطیل شد
 رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: بازار دارو در فضای مجازی غیر قانونی است و 
در یک ســال گذشته حدود ۲ هزار سایت و کانال مجازی در رابطه با فروش دارو در 

اینترنت تعطیل شده اند.
غالمرضــا اصغری در گفت وگو با فرارو دربــاره بازار مجازی دارو و فروش دارو در 
اینترنــت افزود: این بــازار وجود دارد، ولی غیرقانونی اســت؛ وقتی با چنین چیزی 
مواجه می شویم به محض اطالع، به پلیس فتا منعکس می کنیم و این سایت ها تعطیل 
می شــوند.وی اظخار کرد: همه نوع دارو در این فضاها فروخته می شود و هر سال با 
پیگیری سازمان غذا و دارو حدود ۲ هزار سایت و کانال مجازی فعال در حوزه دارو 

تعطیل می شوند.

20 درصد دختران متوسطه دوم تمایل 
به ادامه تحصیل ندارند

 مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر 
۲0 درصد از دختران مقطع متوسطه دوم تمایلی به ادامه تحصیل ندارند.

به گزارش ایرنا، فرحناز مینایی پور افزود: یکی از مشکالت در حوزه آموزش دختران 
که معتقدم فاجعه ای در مقطع متوسطه است، نبود تمایل به تحصیل توسط این دختران 
است.وی با بیان اینکه پوشش تحصیلی در این دوره تنها 80 درصد است، تصریح کرد: 
از آنجا که مقطع متوسطه دوم دارای اهمیت ویژه ای است باید به این حوزه کمک کرد.
مینایی پور گفت: تالش ما افزایش پوشش تحصیلی دختران است زیرا همیشه مقیاس 

آن از پسران پایین تر بوده است. 

پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد 
ساماندهی می شوند

 سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی گفت: در این دانشگاه برنامه علمی برای ساماندهی 
پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری طراحی شده است.به گزارش مهر، محمدمهدی 
طهرانچی  گفت: بین من و دانشــجویان حاضر فاصله ای نیســت. باید یاد بگیریم خود 
را خرج انقالب اســالمی کنیم، نه اینکه انقالب را خــرج خود کنیم.وی افزود: همواره 
اعتقاد داشته ایم که نیروهای حزب اللهی باید علمی باشند و رهبر معظم انقالب نیز از ما 

پیشرفت علمی را انتظار دارند.
سرپرســت دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه نباید طوری رفتار کنیم که استقالل علمی 
کشــور دچار خدشه شود، افزود: این موضوع تنها با کار علمی جهادی و نه با کار علم 
تکنوکراتی صورت می پذیرد.طهرانچی با تاکید بر اینکه در مســیر علمی دانشــگاه آزاد 
اسالمی باید نقش بازوی تامین کننده استقالل نظام را داشته باشیم، گفت: با غرب گرایی 

و تکنوکراتی، استقالل علمی به  دست نمی آید.

سکته های چشمی سبب دوبینی می شوند
 فوق تخصــص اعصــاب و انحرافات چشــم گفت: بیماری هایــی همچون ام اس، 

سکته های چشمی، افزایش فشار داخل مغز و سن باال می توانند سبب دوبینی شود.
به گزارش ایرنا از انجمن چشم پزشکی ایران، مصطفی سلطان سنجری روز یکشنبه افزود: 
دوبینی معموال نشانه ای از بیماری های مغز و اعصاب و آسیب به اعصاب حرکتی چشم است؛ 
بنابراین این مساله باید جدی گرفته شود و فرد حتما به متخصص چشم مراجعه کند که پس 
از آن در صورت نیاز به متخصص مغز و اعصاب نیز ارجاع داده می شود.سکته چشمی حمله 
ای است ناگهانی و شدید که به بینایی آسیب وارد می کند. به گوش خیلی از ما سکته های 
مغزی و قلبی آشناتر است و می دانیم در اثر سکته، ناگهان کارکرد بافت موردنظر مختل می 
شود اما گاهی متخصصان چشم، به بیمار می گویند دچار سکته چشمی شده است.وی اظهار 
داشت: درمان دوبینی به صورتی است که در گام نخست باید علت این مشکل پیدا شود و 
پــس از آن درمان صورت گیرد که به همین منظور تزریق بوتاکس و اعمال جراحی بعد از 
رفع بیماری زمینه ای توسط چشم  پزشکان، متناسب با شرایط جسمانی بیمار انجام می شود.

ضرورت توسعه مراکز مراقبت در منزل
 معاون پرســتاری وزارت بهداشت، با بیان اینکه طرح تحول سالمت برکات زیادی 
را به همراه داشــت، گفت: اجرای این طرح دسترسی مردم به خدمات نظام سالمت را 

آسانتر ساخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم حضرتی در تشــریح برنامه های ســفر یک روزه 
خود به شهرستان بم، اظهارکرد: بسیار خوشحالم که در ایام هفته دولت به شهرستان بم 
سفر کردم و خوشبختانه بازدیدی که از بخش های مختلف انجام شد وضعیت مطلوب 
و رضایت بخش بود.وی افزود: این وضعیت حاصل تالش های رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی بم است که توانسته وفاق کاملی در بین جامعه سالمت شهر بم ایجاد کند و این 

موضوع کامال در رفتارها نمود دارد. 
معاون وزیر بهداشــت به نقش مهم پرستاران در پیشــگیری از بیماری های غیرواگیر 
اشــاره کرد و گفت: در این راستا کلینیک پرستاری پیشگیری از بیماری های غیر واگیر 

افتتاح شد.

بهره وری بهینه کودک از فضای سایبری 
با آموزش سواد رسانه ای

 گســترش فناوری ها و ابزارهای ارتباطی، پنجره ای رو به حیاط 
خلوت ســایبری پیش روی کاربران بویژه نوجوانان و جوانان گشوده 
اســت اما در صورت نبود نظارت و ســواد رسانه ای، تندبادها از این 

منفذ، جسم و روح آنان را در هم می پیچاند.
به گزارش ایلنا، پیشرفت دستاوردهای علمی پیامدهایی مانند کم شدن 
فاصله ها و عمیق تر شدن فضای ارتباطی را به همراه آورد تا جهانیان 
با دسترسی آسان و خیالی آسوده و امن، در جاده زندگی حرکت کنند.

کاربران، فضایی دو بُعــدی را برای این ابزارهای ارتباطی ایجاد کرده 
اند؛ با استفاده مناسب، محصولی مطلوب و در صورت سوء استفاده یا 
ناآگاهی از نحوه صحیح اســتفاده از این فضای گیرا و جذاب، آسیب 

های جدی و گاه غیر قابل جبران برداشت کرده اند.
با در نظر گرفتن ابعاد این فضای کهکشــانی و گســترده، استفاده بی 
رویه نوجوانان و جوانان و گذراندن اوقات زیاد در راهروهای شلوغ 
این سرزمین، به دغدغه ای برای والدین و مسووالن تبدیل شده است. 
فضای بدون دیوار و حصار ســایبری، هویتی کاذب و تصویری غیر 
واقعی برای آنان ایجاد کرده است که منجر می شود افراد برای حضور 
بیشتر در شبکه های اجتماعی تالش و تکاپوی زیادتری داشته باشند.

این موضوعی است که رییس جمهوری نیز هنگام نواختن زنگ آغاز 
ســال تحصیلی 9۶-9۷ به آن اشاره کرد و فضای مجازی را تیغ دولبه 
ای دانست که می تواند زندگی را نابود کند یا به رشد و تعالی برساند.

حســن روحانی در بخشــی دیگر از اظهارات خود، خواســتار ارائه 
آموزش های الزم در این زمینه شــد و تاکیــد کرد معلمان باید نحوه 
آشنایی و سبک استفاده از فضای مجازی را به دانش آموزان بیاموزند.

در این زمینه، »امیرعبدالرضا سپنجی« کارشناس مطالعات سواد رسانه 
ای، اینترنــت و فضای مجازی )آی.ســی.تی( امروز در گفت و گو با 
خبرنگار علمی ایرنا، عنوان داشت: فضای سایبری همانند برنامه های 
رادیو و تلویزیون که در آن ها استانداردها و مالحظات فنی و محتوایی 
رعایت می شود، به نظارت محتوایی و زمانی نیاز دارد تا به طور افسار 

گسیخته به پیکره زندگی دانش آموزان آسیب نرساند.
شرطسنیبرایاستفادهازفضایسايبری

با گســترش نفوذ اینترنت در زندگی روزمره، حضــور کاربران و به 
ویژه کــودکان و نوجوانان در این فضا افزایش پیدا کرده و نســل به 
نســل، اندوخته های سایبری آنان متفاوت تر و عمقی تر شده است؛ 
موضوعی که به دلیل نگاه ســاده انگارانه کــودکان و نوجوانان و به 
اشــتراک گذاشتن داده های شــخصی خود در این فضا نگران کننده 

است.
اتحادیــه اروپا با در نظر گرفتن این مســاله، قوانیــن جدیدی درباره 
افزایش سن مجاز کودکان برای ورود به محیط های سایبری و شبکه 
های اجتماعی قرار داده و هشدارهایی را به خانواده ها نسبت به افشای 

حریم خصوصی کودکان در این فضا، داده است.
از اواخر ســال ۲015 ســن عضویت در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی از 13 سال به 1۶ سال تغییر یافت.
یک نظرســنجی در اسپانیا نشان داد درصد قابل توجهی از والدین، از 
حضور کودکان 10 تا 1۷ ســاله خود در شبکه  های اجتماعی و قرار 
دادن اطالعات شخصی در دســترس عموم، جلوگیری یا بر فعالیت   

های کودکان نظارت می کنند.
در ایران، قانون مدونی مبنی بر شــرط ســنی کودکان برای استفاده از 

فضای مجازی وجود ندارد.
در این زمینه، ســپنجی گفت: اســتفاده از فضای مجــازی یا هر نوع 
صفحات نمایشــگر اعم از لپ تاپ، موبایــل یا حتی تلویزیون برای 

کودکان زیر ۲ سال ممنوع است. 
بهینهســازیفضایســايبریبانظارتحضوریيا

محتوايی
کارشــناس مطالعات سواد رسانه ای به نقش والدین دانش آموزان 
و اولیــای مدرســه در بهــره وری بهینه دانش آمــوزان از فضای 
ســایبری اشاره کرد و گفت: همان گونه که رسانه های تصویری و 
شنیداری همچون رادیو و تلویزیون درباره پخش برنامه های خود 
مالحظاتی دارند و باید استانداردهایی مطابق عرف فنی و محتوایی 

در آنها رعایت شود.
»مجاز بودن اســتفاده فرزندان به معنای استفاده افسارگسیخته نیست 
بلکه باید با نظارت حضوری یا محتوایی والدین همراه باشد تا شرایط 

مساعدتری برای بهره مندی از این فضا فراهم باشد«.
وی افزود: درباره دانش آموزان هفت تا 15 ســال باید اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی و فضای ســایبری، ۲ ســاعت باشد آن هم 
همراه با نظارت والدین؛ زیــرا با توجه به قرارگرفتن نوجوانان در 
شرایط سنی حســاس بلوغ، اگر محتوای فضای سایبری نامطلوب 
باشــد، ساختار ذهنی و به دنبال آن هیجانات رفتاری را تحت تاثیر 

منفی قرار می دهد.

۴2 میلیون ایرانی 
تحت پوشش تامین اجتماعی 

 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر حدود 
4۲ میلیون نفر از شــهروندان ایرانی تحت پوشــش ســازمان تامین 

اجتماعی هستند. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سید تقی نوربخش اظهار کرد: 
در حال حاضر 41 میلیون و 900 هزار نفر از شهروندان ایرانی تحت 

پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
وی با بیان اینکه 14 میلیون خانواده تمام ابعاد زندگیشــان از جمله 
معیشــتی، مســتمری، درمان و همچنین 1۶ مزیت دیگر را از تامین 
اجتماعی دریافت می کنند، افزود: ســازمان تامین اجتماعی ایران از 
ســال 13۲۲ تاسیس شده و یکی از قدیمی ترین سازمان های بیمه ای 

کشور است.
مدیر عامل ســازمان تامیــن اجتماعی با بیان اینکــه ایران از لحاظ 
پوشش بیمه ای جزء 10 کشور برتر جهان است، گفت: بیمه سازمان 
تامین اجتماعی شــامل بیمه بیکاری، مستمری، توانبخشی، ازدواج، 

فوت و بازماندگان می شود.
نوربخــش با بیان اینکه طبق ماده 9۶ تامین اجتماعی افزایش حقوق 
مســتمری بگیران باید از سوی هیئت وزیران تصویب شود، تصریح 
کرد: درصد افزایش حقوق مستمری بگیران مبتنی بر افزایش حقوق 
شاغالن اســت و بر اساس قانون ابتدا باید حقوق شاغالن مشخص 

شود و بر اساس آن حقوق مستمری بگیران تعیین شود.
وی افزود: همیشــه حقوق شــاغالن بیشــتر از حقوق مستمری 
بگیــران بوده اســت و با توجه به اینکه حقوق مســتمری بگیران 
باید در شــورای حقوق و دســتمزد تصویب شود، این مصوبه در 
فروردین ماه تصویب و پیشــنهاد افزایش حقوق مستمری بگیران 
در اردیبهشت ماه اجرا شد و ما از خرداد ماه این افزایش حقوق را 
اعمال کردیم. بنابراین ما به التفاوت اردیبهشــت ماه پرداخت شده 
و بــرای فروردین ماه نیز از ابتدای این ماه به صورت حروف الفبا 

در حال پرداخت است.
نوربخش با بیان اینکه هدف از تشــکیل اداره کل اتباع، پوشــش 
بیمه ای اتباع خارجی مقیم ایران و پوشــش بیمه ای ایرانیان خارج 
از کشور است، گفت: حدود 3 هزار نفر از اتباع خارجی در سال 
9۲ تحت بیمه تامین اجتماعی قرار داشــتند و در حال حاضر نیز 
بالــغ بر ۷۲ هزار و ۶95 نفر از اتباع خارحی تحت پوشــش این 

هستند. بیمه 
وی افزود: بیمه اتباع خارجی در ایران جزء بیمه های اجباری اســت 

و شامل بیمه درمان، مستمری و 1۶ مزیت بیمه ای دیگر می شود.
مدیر عامل ســازمان تامیــن اجتماعی با ببان اینکه ســازمان تامین 
اجتماعــی دارای هلدینگ گردشــگری اســت و شــامل مجموعه 
هتل های 5 ســتاره و 4 ستاره گردشگری و سیستم ترابری قطار های 
رجا می شــود، تشــریح کرد: ابزار هایی در اختیار اســت که بتوانیم 

شرایط گردشگری را فراهم کنیم.
نوربخش با بیان اینکه حدود 80 بیمارســتان تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی اســت، گفت: 1۷ بیمارســتان در نقاط مرزی کشور 
وجود دارد. همچنیــن 350 مرکز درمانی تخصصی در حال فعالیت 

هستند.
وی افزود: مجموع این  بیمارستان ها می تواند امکاناتی با سطح باال را 

برای ارائه خدمات توریستی درمانی فراهم کند.

مردم ساالري: افزایش مصرف کنندگان موادمخدر به بیش از 3 میلیون 
تا ۷ سال آینده

 پس 7 سال آینده دیگه جشن خودکفایی معتاد رو می گیریم!!
همشهري: یارانه نقدي سفره ها را کوچک کرد

 چه اعتراف خوشرنگي!!
ابرار ورزشي: طالي ناب طعم رکوردشکني جهان

   طا هم طعم دار شد!!
ایران ورزشي: استقالل فرمانده ندارد

 خوب یه آگهی استخدامی بزنین!!
پیروزي: پرواز امید

 نذارید امید پرواز کنه؛ چون امسال مي خوان به مردم امید بدن!!
همشهري ورزشي: درس سهراب به رستم

 نوش دارو پس از مرگ سهراب!!
خبر ورزشي: عزت ا... سینما رفت

 ایراد نداره، قدرت ا... میاد جاش!!
پیروزي: مراقب نفت باشید اونا خیلي انگیزه دارن

 نفت کا انگیزه میاره!!
همدان پیام: خطر فروچاله در کمین فامنین

 دیگه ترس نداره فروچاله هم مثل ریزگرد مهمون ناخوانده شد!!
اطالعات: رئیس جمهور: به درد و رنج مردم واقفیم

 مي شه بفرمایید با چه دیدي؟
جوان: خرید نفت ایران با پول کشور مقصد و ایجاد کانال هاي بانکي 

مستقل از دالر
 دور خود چرخیدن الکترونیکي

همدان پیام:  ۶8 برتر برگزیده جشنواره شهروند برتر
 می شه شی!!

جمهوري اسالمي: چه کسي طناب استیضاح را به گردن ترامپ خواهد 
انداخت؟

 قطعا خودش
خراسان: پاداشي به سوت زنان

 پس بریم آموزش سوت زني

 ســالی که گذشــت، کمبود منابع 
مالی و گرانی در بسیاری از حوزه های 
خدمات تأثیرگذار بود اما نظام سامت 
و متولــی آن یعنی وزارت بهداشــت 
خدمات رسانی به بیماران را با حمایت 
از افراد نیازمند و ارائه خدمات ارزان به 
آنــان ادامه داد و چتر حمایتی دولت از 

این افراد پا بر جا ماند.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  فعالیت های 
آموزش پزشکی متنوع و در حوزه های 
مختلف بهداشت، درمان، غذا و دارو و 
... است و بررسی و اعام دستاوردهای 
همه این حوزه ها در یکســال گذشته و 
همزمان با هفته دولــت موارد متضمن 

موارد مختلفی خواهد بود.
وزارت بهداشت اعام کرد که در امور 
بهداشت که بیشتر با هدف پیشگیری از 
بروز بیماری ها و آســیب ها انجام می 
شــود، در حوزه مدیریت شبکه و ارائه 
خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی و 
درمانی به روستاییان و شهرهای زیر 20 
هزار نفر و عشایر، 6 هزار و 569 پزشک، 
5 هزار و 192 ماما، 806 پرســتار، هزار 
و 503 نیروی آزمایشگاهی و 98 نیروی 
رادیولوژی در مراکز بهداشــتی سراسر 
کشور مشــغول به کار هستند و هزار و 
476 دندانپزشک، 105 بهداشتکار دهان 
و دندان، و 146 مراقب ســامت دهان 
و 4 هزار و 661 نفر از ســایر نیروهای 
بهداشتی سامت در یکسال گذشته در 

این مراکز مشغول به کار شده اند.
به گزارش ایلنا، با وجود مشکات مالی 
مراقبت های  گذشته خدمات  یکسال  در 
اولیــه بهداشــتی با مشــارکت بخش 
خصوصــی به بیــش از 20 میلیون نفر 
غیر  و سکونتگاههای  در حاشیه شهرها 

رسمی ادامه دارد.
نام8۱میلیونايرانیدرسامانه

پروندهالکترونیکسالمت
بر اساس گزارش وزارت بهداشت سامانه 
پرونده الکترونیک سالمت یا سیب در 5۷ 
دانشــگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور 
برای دسترســی عادالنه مردم به امکانات 
بهداشتی راه اندازی شده است. این سامانه 
جمعیــت 81 میلیون و ۷0 هــزار نفر را 
تحت پوشــش دارد که ۷4 میلیون و ۷0۶ 
هزار و 8۶3 نفر در سامانه ثبت نام شدند و 
51 میلیون و ۶58 هزار و ۶91 نفر حداقل 
یک بار خدمــت دریافت کردند و تاکنون 
۷۷5 میلیون خدمت از طریق این سامانه به 

مردم ارائه شده است.
بهبودتغذيهجامعه

تــالش برای بهبــود تغذیه مــردم نیز از 
وظایــف وزارت بهداشــت اســت. بــر 
اســاس گزارش این دســتگاه اجرایی در 
یکسال گذشته پوشــش مراقبت تغذیه ای 
کودکان زیر ۶ ســال مبتال به سوء تغذیه 
در خانوارهای نیازمند از 54 به ۷۲ درصد 
افزایــش یافته و آهن یــاری هفتگی 99 
درصد دختــران دانش آموز دبیرســتانی 
دوره اول و دوم متوسطه با تامین و توزیع 
مکمل آهن در سطح دبیرستان های کشور 
به منظور پیشگیری و کنترل کم خونی فقر 
آهن با خریــداری و توزیع 41 میلیون و 
193 هــزار و ۷۶0 عدد قرص آهن انجام 

شده است.
 D در همین راســتا مکمل یــاری ویتامین
برای حدود 99 درصد دختران و پســران 

دانش آموز در مقاطع متوسطه اول و دوم 
دبیرستان نیز انجام شد.

حمايتمالیازبیماران
کاهش ســهم مردم از هزینه های درمانی 
یکی از تکالیف مهم وزارت بهداشــت در 
قانون برنامه توسعه ششم و یکی از اهداف 
اصلی طرح تحول سالمت بوده است، بر 
این اســاس وزارت بهداشت اعالم کرده 
که سهم روستاییان در هزینه های بستری 
در مراکــز دولتی از 3۷ درصد به 5 درصد 
و برای شهرنشــینان به 10 درصد کاهش 
یافته و در یکســال گذشته از 9 میلیون و 
500 هزار بیمار بستری حمایت مالی شده 

است.
انجام 480 هزار زایمــان طبیعی رایگان، 
آمــوزش رایــگان بــه 180 هــزار مادر 
باردار، پوشــش 85 درصــدی هزینه های 
درمان ناباروری با تعرفه دولتی، تشــکیل 
بیــش از 33 هزار پرونــده حمایت مالی 
از درمان نابــاروری زوجین نابارور نیز از 
این وزارتخانه در راستای  اقدامات  جمله 
سیاســت های جمعیتی و حمایت مالی در 

یکسال گذشته است.
اجرایبرنامههای
ملیدرحوزهدرمان

اجرای برنامه ملی درمان 
پیشرفته سریع سکته های 
قلبــی و مغــزی که از 
ابتــدای دولت دوازدهم 
شبانه روزی  صورت  به 
در 54 بیمارستان کشور 
اورژانس  همــکاری  با 
کشور شــروع شده بود 
و با وجــود کمبودهای 
اعتبــاری همچنــان در 
یکســال گذشــته ادامه 

یافت.
همچنین معاونت درمان 
وزارت بهداشت، در این 
مدت ســند سطح بندی 

خدمــات مراکــز تشــخیصی درمانی و 
تجهیزات پزشــکی را در قالب سند ملی 

درمان 1404 تدوین و ابالغ کرد.
آموزش تا برچســبگذاری از 

عمومیتجويزومصرفدارو
در حوزه غذا و دارو نیز وزارت بهداشت 
طی یکسال گذشته برای تحقق وعده های 
اعالم شــده، فعالیت هایی داشــته است. 
تداوم اجرای برچسب گذاری چراغ راهنما 
و نشانگر رنگی برای فرآورده های غذایی 

و آشامیدنی، اجرای عملیات پایش عوامل 
خطــر تغذیه ای در مواد غذایی پرمصرف، 
ارتقای سامانه تی تک برای ردیابی اصالت 
محصوالت غذایی و آشامیدنی و آرایشی 
و بهداشــتی از مبدا تا مقصد از جمله این 

اقدامات است.
از تامیــنخــونوحمايــت 

اهداکنندگان
ســازمان انتقال خون نیز از ابتدای امسال 
یک میلیون و ۶3 هزار و ۶8۷ واحد اهدای 
خون را از داوطلبان دریافت کرده اســت. 
فعالیت های این سازمان در راستای تداوم 
تامین 100در صدی خون مورد نیاز کشور 
از طریق اهداکننــدگان داوطلب و بدون 
چشمداشــت مادی ادامه دارد. اســتقرار 
نظام مراقبت از اهداکنندگان، پایش میزان 
موارد واکنش های ناشــی از اهدا یا همان 
اجرای طرح »دونرویژیالنس«، پایش منظم 
و مدیریت میزان ذخیره خون در کشــور 
برای اطمینان از دسترسی به موقع به خون 
در هر نقطه از کشور از جمله فعالیت های 
سازمان انتقال خون برای بهینه سازی نظام 

اهداکنندگان بود.
ســازمان انتقــال خون 
دولــت  در  همچنیــن 
دوازدهم کاهش مصرف 
اســتفاده  و  کامل  خون 
فرآورده های  از  بیشــتر 
مورد نیاز واقعی بیماران 
تولید  کــرد.  اجرایی  را 
نویــن  فرآورده هــای 
مانند پالکــت فرزیس، 
با  خون  فرآورده هــای 
لکوســیت کاهش یافته 
فرآورده های  و  خون  و 
از جمله  نیز  دیده  اشعه 
ســازمان  این  اقدامات 

است.
واکســن تولید

باکیفیت
انســتیتو پاســتور ایــران نیــز در دولت 
دوازدهم بیش از 95 هزار ویال واکسن ب 
ث ژ ، بیش از 18۷ هزار واکســن هپاتیت 
ب، بیــش از ۲9 هزار ویال واکســن های 
ویروســی و بیش از ۷9 هــزار آنتی ژن 

تولید کرد.
و  زیرســاخت ها  ارتقــای  همچنیــن 
فرآیندهــای تولید شــامل افزایش کیفی 
و به روز کردن ســایت تولیــد و ارزیابی 
بخــش واکســن های ویروســی، به روز 

رسانی و کارآمدسازی زیرساخت ها، اخذ 
استانداردهای تجهیزات دارویی در بخش 
تولید آنتی ژن و برنامه ریزی برای افزایش 
تولید واکســن هپاتیت ب نیز در انستیتو 

پاستور انجام شد.
مديريتهزينههایسالمت

انتقال  از  نیز بعد  سازمان بیمه ســالمت 
به وزارت بهداشــت در سال گذشته به 
اجــرای سیاســت های خرید  و  تدوین 
راهبــردی خدمــات و کنتــرل تقاضای 
خدمــت پرداخــت. در همیــن راســتا 
اقداماتــی ماننــد پیشــنهاد 50 مــورد 
خدمــات جراحی و طبی بــه دبیرخانه 
شــورای عالی بیمه سالمت برای اصالح 
پرداخت هزینه آنها، تحت پوشــش قرار 
اعتیــاد معتادان به  گرفتن خدمات ترک 
مواد مخــدر و روانگردان، تهیه پروتکل 
مدیریــت هزینه هتلینــگ در بخش های 
مراقبــت ویژه و اجــرای پایلوت آن در 
ســه استان، تهیه فهرســت ۲5 هزار قلم 
بر اســاس  لوازم و تجهیزات پزشــکی 
کدهای آی مت و بســته خدمتی یکسان 
و افــزودن 4 داروی جدید به فهرســت 

داروهای پرونده ای را انجام داد.
این سازمان همچنین در تدوین و استقرار 
1۲ پروتکل دارویی و تدوین اســتاندارد 
تجویز 8 خدمت مربوط به ســونوگرافی، 
اســکن قلب، رادیوگرافی هــای دندان و 

پانورکس مشارکت داشت.
در زمانــی که مشــکالت اعتباری گریبان 
بســیاری از دستگاه های اجرایی را گرفته 
است، مدیریت هزینه های نظام سالمت از 
برنامه های اصلی سازمان بیمه سالمت در 
اقداماتی مانند  یکسال گذشته بوده است. 
تاییــد داروهای بیماران از طریق ســامانه 
تایید دارو به صورت برخط برای سهولت 
دسترســی بیماران به داروها و جلوگیری 
از سوء استفاده احتمالی، ثبت کد اصالت 
دارو و ضرورت ثبــت کد رهگیری دارو 
توسط داروخانه ها، بررسی خدمات تجویز 
شده پزشکان بر اســاس رشته پزشکی و 
ثبــت و تایید لوازم و تجهیزات پزشــکی 
پرهزینه در ســازمان بیمه ســالمت ایران 

انجام شده است.
همچنین رفع هم پوشانی بیمه ای و اجرای 
طرح اســتحقاق سنجی بیمه شدگان برای 
خروج افــراد توانمند از خدمات بیمه ای 
رایــگان از جمله اقدامات ســازمان بیمه 
ســالمت از شهریور 9۶ تا شــهریور 9۷ 

بوده است.

چترپروندهالکترونيکسالمت
برسر81ميليونايراني
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معاون وزير کشاورزی اعالم کرد:
گوشت خارجی نهایتا کیلویی

 2۹ هزار تومان
 معاون وزیر کشــاورزی اعالم کرد: گوشــت منجمد گوساله 
حداکثــر باید کیلویی ۲9 هزار تومان به دســت مصرف کنندگان 
برسد و اگر تخلف و گرانفروشی از واردکننده ای سر بزنند، دیگر 

به او مجوز واردات نمی دهیم.
در این باره علی اکبر مهرفرد گفت: ارز مورد نیاز واردات گوشت 

منجمد گوســاله با نرخ 4۲00 تومانی تامین شده و واردکنندگان 
بر این اســاس مجاز هستند هر کیلوگرم گوشــت قرمز منجمد 
گوساله را حداکثر ۲۷ هزار تومان بفروشند و براساس توافقی که 
بین وزارتخانه های جهاد کشــاورزی، صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است 
قیمت این محصول پروتئینــی حداکثر باید ۲9 هزار تومان برای 
مصرف کنندگان باشد و کسانی که خارج از آن عمل کنند، تخلف 

کرده و دستگاه های نظارتی با آن برخورد می کنند.
وی بــا بیــان این که مــردم باید متخلفــان در این زمینــه را به 

دســتگاه های نظارتی معرفی کنند، به مهر گفت: مسئولیت کسانی 
که به عنوان واســطه در ایــن بازار عمل می کننــد از نظر هزینه 
برعهده واردکنندگان اســت؛ بنابراین باید آنها افراد امین خود را 
برای این کار انتخاب کنند تــا مقررات و قوانین در این زمینه به 

خوبی اجرایی شود.
معاون توســعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 
کسانی که در این میان تخلف شان محرز شود دیگر به آنها اجازه 
واردات داده نخواهد شــد. البته تخلفاتی در این زمینه شناسایی و 

به دستگاه های نظارتی معرفی شده اند.

خبـر

غارت کاالهای اساسی در مرزها!
اقالم اساسی در قالب کارت های اعتباری 

توزیع شود
 یک اقتصاددان با اشاره به تفاوت قیمت ارز یارانه ای با ارز در 
بازار آزاد این اختالف به عالوه کاهش ارزش ریال در برابر دالر را 
موجب ترغیب شهروندان کشورهای اطراف به خرید از بازارهای 

مرزی ارزیابی کرد.
کاهش ارزش ریال در برابر دالر در ماه های گذشــته باعث شــده 
که قدرت خرید کاالهای وارداتی بــرای ایرانیها کاهش پیدا کند. 
عالوه بر کاالهای وارداتی، بســیاری از اقالم تولیدی در داخل هم 
با توجیه به مقرون صرفه نبودن تولید یا گران شــدن عوامل تولید، 
گران شــده اســت. با این اوصاف دولت برای حمایت از مصرف 
کننــده داخلی ۲5 قلم کاال را به عنوان اقالم اساســی در لیســت 
کاالهــای مورد حمایت خــود اعالم کرد؛ کاالهایی که مشــمول 

تخصیص ارز یارانه ای میشوند.
این تفاوت نرخ دالر در ایران و کشورهای همسایه سبب شده که 
خرید کاالهای یارانه ای از ایران برای کشــورهای همسایه جذاب 
شــود. در این زمینه وحید شــقاقی شــهری - عضو هیئت علمی 
دانشــگاه خوارزمی، در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اعالم نرخ 
4۲00 تومانی برای دولت توســط دولت در ماه های گذشته گفت 
که اختصاص دالر یارانهای به همه کاالهای وارداتی موجب ایجاد 

بسیاری از سوء استفاده ها شده است.
شقاقی شــهری با اشــاره به اعالم جدید دولت مبنی بر حمایت 
ارزی از ۲5 قلم کاالی اساسی به ایسنا گفت: با این وجود در حال 
حاضر هم در مناطق مرزی و مناطق آزاد، برخی از همســایگان ما 
وارد بازارهای ما شده و عمال کل مواد غذایی را از مغازه ها خرید 
میکنند. شــما تصور کنید یک عراقی با یک دالر به اندازه 11 هزار 
تومان با خودش کاال می برد. در مناطق مرزی مشترک با ارمنستان، 

آذربایجان و افغانستان هم این اتفاق در حال رخ دادن است.
این اســتاد دانشــگاه در توضیح آنچه که آن را "یارانه ارز دزدی" 
می نامید، گفت: این دقیقا مصداق دزدیدن یارانه ارزی مردم ایران 

توسط کشورهای همسایه است.
 اتبــاع بیگانــه می آیند و دالر خود را در بــازار آزاد به قیمت 10 
هزار تومان می فروشند و سپس کاالیی را که با دالر 4۲00 تومانی 
وارد شــده، از بازار ایران می خرند. اگــر این روند ادامه پیدا کند، 
حتی می تواند باعــث کمبود جدی کاال و اقالم مصرفی در مناطق 

مرزی شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر این اتفاق به صورت خرد و توسط 
توریســت ها اتفاق می افتد، احتمال داد که در مراحل بعدی، مواد 
غذایــی حتی به صورت عمده از کشــور خارج شــود که در آن 

صورت می تواند باعث ایجاد مسائل جدی شود.
شقاقی شهری همچنین با تاکید بر اینکه سیستم قبلی اعطای یارانه 
ارزی به بازار موجب ایجاد ســوء استفاده هایی شده است، گفت: 
بهترین گزینه این اســت که دولت، بــازار ارز را آزاد اعالم کند و 
در عــوض حمایت های یارانه ای را از پنج دهک پایین درآمدی تا 
۲00 هزار تومان بیشتر کند و از سوی دیگر به جای اعطای یارانه 
ارزی به اقالم اساسی، شرکت های بازرگانی وزارت صنعت اقالم 
اساسی را وارد کرده و در قالب کارت های اعتباری بین شهروندان 

توزیع کنند.

11۵ مقام بازنشسته در سطح معاون وزیر، 
استاندار و همتراز آن داریم

 رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد: 115 مقام 
بازنشســته داریم، یعنی کسانی که در سطح معاون وزیر، استاندار و 
همترازان آنها هســتند، 94 نفر با استفاده از مزایای ایثارگری سر کار 
آمده اند کــه در مجموع ۲۲0 نفر باید از خدمــت در دولت خارج 

شوند.
جمشــید انصاری با اشاره به اینکه ما نمی توانستیم برای مدیرعاملی 
یک شرکت دولتی بازنشسته به کار بگیریم، مگر اینکه ایثارگر باشد، 
به مهر گفت: طبق آمار وزارت کشــور 14 استاندار بازنشسته داریم، 
در کل نصف استانداران ما باز نشسته هستند، 14 نفر معاون استاندار، 

5 نفر فرماندار و 4 نفر سفیر بودند.
وی ادامه داد: در این رابطه قانون هنوز اصالح نشــده اســت، 
رئیــس جمهور بــه اعضای دولــت ابالغ کرده اســت تا تمام 
تمهیــدات الزم برای جابه جایی ها صــورت بگیرد، دو ماه بعد 
از ابــالغ، قانون الزم االجرا می شــود و در نهایت در صورتی 
که ابهامی وجود داشــت راهــکار قانونی برای رفــع ابهامات 

وجود دارد.
رئیس ســازمان اداری استخدامی کشــور با اشاره به الیحه مدیریت 
خدمات کشــوری گفت: این الیحه قبل از بهمن ماه سال گذشته به 
مجلس فرستاده شده است و مجلس باید راجع به آن تصمیم بگیرد.

وی افزود: درخواســت دولت از مجلس این است که تا 50 درصد 
متناسب با مشاغل و دســتگاه های اجرایی تصمیماتی برای افزایش 

امتیازات در نظر گرفته شود.

سازمان حمایت قیمت فروش برنج هندی و 
پاکستانی را اعالم کرد

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حداکثر قیمت 
فروش وارد کننده و مصرف کننده برنج هندی و پاکســتانی را تعیین 

و اعالم کرد.
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در نامه ای به 
روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، حداکثر قیمت 
فروش وارد کننده در مبــادی ورودی و حداکثر قیمت مصرف کننده 
با احتســاب کلیه هزینه ها را برای برنج هندی و پاکســتانی تعیین و 

اعالم کرد.
بــه گزارش مهر، در این نامه آمده اســت: در راســتای ضرورت 
نظارت بهینه بر قیمت و توزیع کاالهای اساســی بهره مند از ارز 
رســمی و مطابق بررســی اســتاد و مدارک دریافتی از شرکتهای 
واردکننــده انواع برنــج، حداکثر قیمت فــروش کیفیترین »برنج 
هنــدی 11۲1 و پاکســتانی« در مبادی ورودی کشــور و قیمت 

تعیین شد. کننده  مصرف 
بر این اســاس؛ برای هر کیلوگرم برنج هندی 11۲1 حداکثر قیمت 
فــروش واردکننده در مبادی ورودی ۷0 هزار ریال و حداکثر قیمت 
فروش مصرف کننده با احتساب کلیه هزینه ها 80 هزار ریال تعیین 
شــده اســت.همچنین برای هر کیلوگرم برنج پاکســتانی باسماتی 
حداکثــر قیمت فروش واردکننده در مبــادی ورودی ۷۲ هزار ریال 
و حداکثر قیمت فروش مصرف کننده با احتساب کلیه هزینه ها 8۲ 

هزار ریال تعیین شده است.

کارت دانشجویي ابراهیم پاشایي جالل فرزند علي شیر
 به شماره ملي 400019۵87۵ رشته ادبیات عرب دانشگاه 

بوعلي سینا مفقود گردیده و
 از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي مهرداد نجفي فرزند علي به شماره ملي 
386004۵776 رشته نرم افزار کامپیوتر دانشگاه عمران و 

توسعه شماره دانشجویي 942۵371008 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 نوســانات نــرخ ارز بر بســیاری از 
بازارهــا تاثیرگــذار بوده اســت اما این 
نوسانات بر بازار محصوالت پتروشیمی 
کــه مواد اولیه پالســتیک اســت، تأثیر 
بســزایی داشــته به طوریکه رشــد چند 

برابري را تجربه کرده است.
آنطور که مشــخص است اگر مواد اولیه 
تأمین نشود قیمت ظروف یکبار مصرف 
باالتر مي رود و در ایام محرم و صفر که 
تقاضا براي این قلــم افزایش مي یابد با 

فاجعه روبرو مي شود.
به گفته کارشناســان بازارهایی همچون 
پتروشــیمی کــه صفــر تــا 100 آن به 
بازارهای خارجی نیــازی ندارد و حتی 
آن  محصوالت  مشــتری  کشورها  دیگر 
هســتند، از نوســانات نــرخ دالر تأثیر 

گرفت.
به واسطه  پتروشــیمی  تأثیر محصوالت 
آن بود که دالرهای دیگر کشــورها برای 
خریــد مواد پتروشــیمی، شــرکت های 
پتروشیمی را وسوسه کرد تا محصوالت 
خود را با وجود نیاز داخلی به بازارهای 
دیگر عرضه کنند و در این مسیر به دلیل 
آنکه بازار ارز کشــور نیاز به اســکناس 
دالر داشــت، دولــت نیز از ایــن اتفاق 

دلخور نبود.
بازارهــای  تولیدکننــدگان داخلــی در 
ــروف  ــتیک و ظ ــژه پالس ــف به وی مختل
مــواد  تهیــه  بــرای  یک بارمصــرف 
بایــد  پتروشــیمی ها  تولیــدی  اولیــه 
ــا  ــام و ب ــختی تم ــوالت را در س محص
قیمت هــای گــران شــده خریــداری 
ــا  ــد ب ــن رون ــه ای ــه البت ــد ک می کردن
ــدن  ــت، مع ــر صنع ــه وزی ــود آنک وج
ــادرات  ــف ص ــتور توق ــارت دس و تج
ــاز  ــا نی محصــوالت پتروشــیمی را داد ت
ــان  ــود، همچن ــن ش ــی تأمی ــازار داخل ب

پابرجاســت.
ــرف  ــروف یک بارمص ــازار ظ ــی ب بررس
نشــان  پالســتیکی  محصــوالت  و 
ــن محصــوالت  ــت ای ــه قیم ــد ک مي ده
بیــش از نــرخ مــواد اولیــه رشــد داشــته 
ــه  ــس اتحادی ــه رئی ــن رابط ــه در ای ک
ظــروف  و  پالســتیک  فروشــندگان 

بــر  یک بارمصــرف 
ــه  ــاور اســت ک ــن ب ای
ــدگان  ــی تولیدکنن برخ
و ســودجویان، قیمــت 
ــی را  ــوالت نهای محص
بــا وجــود رشــد 1/5 تا 
دو برابــری مــواد اولیــه 
ــش  ــر افزای ــا 10 براب ت

ــد. داده ان
بــا  مقیمــی  احمــد 
اینکــه قیمــت  بیــان 
داخلــی  محصــوالت 
امــا  نشــده  گــران 
را  آن  افــراد  برخــی 
گــران کرده انــد، بــه 
تنهــا  گفــت:  ایســنا 
کــه  داخلــی  تولیــد 

100 درصــد هــم داخلــی اســت و 
ــدارد  ــر ن ــای دیگ ــه بازاره ــتگی ب وابس
بــازار  ایــن  در  کشــورها  دیگــر  و 
خریــدار بــه حســاب می آینــد، صنعــت 

اســت. پتروشــیمی 
از  دســت اندرکاران  کــرد:  بیــان  وي 
طریــق پتروشــیمی می تواننــد دیگــر 
کشــورها را تحریــم کننــد یــا از طریــق 

نیازهــا  دیگــر  آن، 
را  دارو  همچــون 

کننــد. تأمیــن 
مقیمی یادآور شــد: در 
پــی نظــارت ضعیف 
دســتگاه های حکومتی 
بر فعالیت پتروشیمی ها 
امکانات  و  خوراک  که 
دولتی دریافت می کنند، 
عدم  ســخت،  شرایط 
و  اولیه  مــواد  تأمیــن 
گرانــی در محصوالت 
ظروف  و  پالســتیکی 
داده  رخ  یک بارمصرف 

است.
۱۰ افزايــش 

برابریقیمت!
رئیس اتحادیه فروشــندگان پالستیک و 
ظــروف یک بارمصرف، با تأکید بر اینکه 
ثبــات و نظارت کاملی بر بــازار وجود 
نــدارد، بیــان کرد: در حالــی که قیمت 
مواد اولیه دو برابر شــده، قیمت ظروف 
یک بارمصرف حتــی تا 10 برابر افزایش 
یافته است، برخی تولیدکنندگان افزایش 
1/5 تــا دو برابر هر کیلو مواد اولیه را بر 

هر قلم کاالی تولیدی لحاظ کرده اند که 
می توان مدعی شــد برخی تولیدکنندگان 
و ســودجویان عامل گرانی بیش از حد 

ظروف یک بارمصرف هستند.
وی تأکید کرد: اتحادیه در قیمت گذاری 
و فــروش ظــروف یک بارمصــرف و 
محصــوالت تولیــدی بازار پالســتیک 
اختیــار کامل برای نظــارت و برخورد 

جدی ندارد.
مقیمــی هشــدار داد کــه اگــر مشــکالت 
فعلــی بــازار ظــروف یک بارمصــرف 
همچــون تأمیــن مــواد اولیــه و نظــارت 
بــر قیمت گــذاری جــدی گرفتــه نشــود، 
در ایــام ســوگواری محــرم و صفــر کــه 
میــزان مصــرف ظــروف یک بارمصــرف 
ــد  ــه رخ خواه ــد، فاجع ــش می یاب افزای

داد.
بــا  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  او 
وجــود تقاضــای بســیار و نوســانات 
نــرخ دالر، از میــزان عرضــه مــواد اولیــه 
از ســوی پتروشــیمی ها کاســته شــده و 
ــی اســت کــه محصــوالت  ــن در حال ای
ــا و  ــیاری از بازاره ــر بس ــتیکی ب پالس
ــی و  ــواد غذای ــون م ــوالت همچ محص

ــت. ــذار اس دارو تأثیرگ

پتروشيمي ها بازار را به هم مي زنند

پيشبينيگرانيبيسابقه
درقيمتظروفيکبارمصرف

درحــالحاضربــاوجود
نوسانات و تقاضایبسیار
میــزان از دالر، نــرخ
سوی از اولیه مواد عرضه
شده کاسته پتروشیمیها
وايندرحالیاســتکه
محصــوالتپالســتیکی
بــربســیاریازبازارهاو
محصــوالتهمچونمواد
تأثیرگذار دارو و غذايــی

است

پ
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د- قطعه شماره 20 به مساحت 3۵4 مترمربع کاربري مسكوني در چهارراه صنعتي از تفكیک هاي آقاي یحیي کوچكخاني 

ه-قطعه شماره 6 به مساحت 200 مترمربع با کاربري مسكوني واقع در انتهاي رسالت )با واحد شهرسازي نیز هماهنگ شود(
متقاضیان مي بایست به عنوان سپرده شرکت در مزایده از تاریخ 97/۵/27 تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 97/6/1۵ مبلغ را )مطابق جدول ذیل( به شماره 
حساب 0104۵67۵90006 بانک ملي شعبه صالح  آباد به نام سپرده شهرداري صالح آباد واریز و یک نسخه از فیش واریزي را همراه با درخواست کتبي مبني بر اعالم 

آمادگي و قیمت زمین به دفتر شهرداري تحویل و رسید دریافت نمایند.
به پیشنهاداتي که داراي خط خوردگي یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد مي گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

هزینه آگهي و کارشناسي بر عهده برنده مزایده است.
به تقاضاهایي که بدون واریز مبلغ سپرده موضوع بند 2 و بعد از مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کمیسیون عالي شهرداري در روز شنبه مورخ 97/6/17 رأس ساعت 12 در محل شهرداري تشكیل مي گردد.
مبلغتضمينشركتدرمزايدهبهطرحجدولذيلميباشد:

پ

آگهي مزايده واگذاری نيروگاه برقابي گاماسياب بصورت اجاره
شماره97/2 ز)نوبت دوم(

شركتآبمنطقهایهمدان

شرکتآبمنطقهايهمداندرنظردارد،اجارهبهرهبرداري،نگهداريوتعمیراتنیروگاهبرقابيگاماسیابوابنیهوتجهیزاتوابسته،رابهمنظور
بهرهبرداري،سرويس،نگهداري،تعمیرات،بازرسي،کالیبراسیون،عیبيابيوکلیهعملیاتمربوطهنیروگاهبرقابيگاماسیابوفروشوتحويلبرقبه

شبکهبرقرسانيرابهمتقاضیانواجدشرايطواگذارنمايد.ن
1-نامونشانيدستگاهمزايدهگزار:شرکتآبمنطقهايهمدانبهنشاني:همدانانتهايخیابانجهادنرسیدهبهمیدانبیمه

تلفن:9-3822۰737)988۱+(وفاکس:38247993)8۱98+(
2-مشخصاتکلي:بهرهبرداري،سرويس،نگهداري،تعمیرات،بازرسي،کالیبراسیون،عیبيابيوکلیهعملیاتمربوطهنیروگاهبرقابيگاماسیاب

،راهبري،حفاظت،تعمیرونگهداريتاسیساتاحداثشدهدردورهواگذاريامتیاز(مطابقنشريه۵26راهنمايمديريتوبهرهبردارينیروگاهها(
-تولیدوفروشبرق

3-رشتهموردنیاز:تصويرگواهینامهبهرهبرداري،نگهداريوتعمیراتنیروگاههايبرقابيازمراجعذيصالح
4-قیمتپايه:براساسنظرکارشناسانرسميدادگستريبرايهرماه۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)پانصدمیلیون(ريالوبراييکسال6.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)شش

میلیارد(ريالاعالمميگردد
۵-مبلغتضمینشرکتدرفرايندارجاعکار)مزايده(:

میزانتضمینشرکتدرفرايندارجاعکارمزايدهبهمبلغ3۰۰.۰۰۰.۰۰۰)سیصدمیلیون)ريالکهميبايستيطيضمانتنامهبانکيبهنفعششرکت
آبمنطقهايهمدان(تصويبنامۀشمارۀ۱234۰2/ت۵۰6۵9مورخ۱394/9/22هیأتمحترموزيران(

وياواريزوجهموردنظربهحسابسیبابهشماره4۰۰۱۱۱64۰63768۱9تحتعنوانسپردهآبمنطقهايهمداننزدبانکمرکزيجمهورياسالمي
ايرانواريزورسیدويااصلضمانتنامهدرپاکتالفقرارگیرد

ضمنامدتاعتبارتضمینهايفوقبايدحداقلسهماهپسازتاريخارائهپیشنهادهابودهوبرايسهماهديگرنیزقابلتمديدباشدوعالوهبرآنضمانتنامه
بانکيبايدطبقفرمهايموردقبولتنظیمشود

الزمبهذکراستهیچنوعچکاعمازچکشخصي،چکمسافرتي،چکتضمینيوچکپولقابلقبولنمیباشد.
6-مهلتومحلدريافتاسناد:مزايدهگرانميتوانندازتاريخ97/6/6تاپايانوقتاداريروزيکشنبهمورخ97/6/۱۱متناسنادمزايدهراازدفتر

قراردادهايشرکتآبمنطقهايهمداندريافتنمايند
7-قیمتاسنادونحوهواريزوجه:قیمتفروشاسنادمبلغ۵۰۰.۰۰۰ريالاستکهبايدبهحسابجاريسیبابهشماره4۰۰۱۱۱64۰4۰2۰9۱4نزد

بانکمرکزيبنامدرآمدشرکتآبمنطقهايهمدانواريزنمايد
-شرکتکنندگانميتوانندقبلازارائهپیشنهادقیمتجهتکسباطالعاتبیشترهمهروزهدرساعاتاداريبهغیرازروزهايتعطیلبه

مديريتتجهیزمنابعماليشرکتمراجعهنمايندويابهشمارهتلفن9-3822۰737-۰8۱داخلي27۱تماسحاصلفرمايید
8-تاريخاعالمعدمتمايلبهشرکتدرمناقصه:آخرينمهلتبرايمناقصهگرانيکهاسنادرادريافتکردهوتمايليبهشرکتدرمناقصه

ندارندحداکثرتاتاريخ97/6/۱4ميباشد.
9-تاريخومحلتحويلاسناد:مناقصهگرانپسازتکمیلاسنادمزايده،حداکثرتاپايانوقتاداريروزپنجشنبهمورخ97/6/22فرصت

دارنداسنادمربوطراتکمیلوبصورتفیزيکيبهدبیرخانهحراستشرکتآبمنطقهايهمدانتحويلنمايند
۱۰-تاريخبازگشاييپاکات:پیشنهاداتواصلهدرساعت-۱۱صبحروزشنبهمورخ97/6/24.درکمیسیونمزايده(سالنشهیديوسفصنعتيشرکت

آبمنطقهايبازگشاييوخواندهميشودوحضوريکنفرنمايندهازجانبپیشنهاددهندگانبالمانعاست.
۱۱-ضمناهزينهاگهيبرعهدهبرندهمزايدهميباشد.
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آگهي حصر وراثت
آقاي علیرضا گالبتونچي فرزند محمد مهدي دارای شماره شناسنامه  
178 متولد 1346 به شرح دادخواست کالسه 970404ح127 مورخ 
97/۵/17 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  حشــمت خانم نظري فرزند غالمعلي به 
شماره شناسنامه  1212 متولد 1309 در تاریخ 1396/9/2 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر 
اســت به: یک شوهر و یک پســر و دو دختر به اسامي ذیل والغیر 
1-محمدمهدي گالبتونچي فرزند محمد هادي به شماره شناسنامه 
31630 متولد 1304 2-علیرضــا گالبتونچي فرزند محمد مهدی به 
شماره شناسنامه 178متولد 1346 3-فاطمه گالبتونچي فرزند محمد 
مهدی به شماره شناســنامه 37 متولد 1334 4-اعظم گالبتونچي 
فرزند محمد مهدی به شــماره شناســنامه 102784 متولد 1338 
ارزش ماترک متوفیه حشمت خانم نظري فرزند غالمعلي بیش از سي 
میلیون ریال مي باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 22۵4(

رئيسحوزهشماره127شورايحلاختالفهمدان

آگهي حصر وراثت
اقاي محمدمهدي قاسمي دارای شماره شناسنامه 128 به شرح 
این حوزه درخواست  از  دادخواست کالسه ۵22/97ش112ح 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
علي محد قاســمي به شــماره شناســنامه  26۵1 در تاریخ 
97/4/31 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفي منحصر اســت به: 1-خدیجه رحماني 
فرزند علي محمد به شماره شنانســامه 8713 متولد 13۵6 
فرزند متوفي 2-نجاتعلي قاسمي فرزند محمدعلي به شماره 
شناســنامه 8713 متولد13۵6 فرزند متوفي 3-محمدمهدي 
قاسمي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 128 متولد1362 
فرزند متوفي 4-فاطمه قاســمي فرزند محمدعلي به شماره 
شناسنامه 7499 متولد1349 فرزند متوفي ۵-حجت قاسمي 
فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 1049 متولد1364 فرزند 
متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 4۵7(

رئيسحوزهشماره112شورايحلاختالفاللجين

 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

رأي شــماره 139760326007000428 مورخه 1397/۵/18  برابر 
هیــأت اول موضوع قانون تعیین تكلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي ملک بهار 
تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا شــیخ فرزند 
مهدي به شــماره شناسنامه 114۵ صادره از همدان در شش دانگ 
یک واحد گاوداري به مســاحت 2120 مترمربع قســمتي از پالک 
99 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خریداري مع الواســطه 
از مالک رســمي سیدقشم طریقتي حمید محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي 
مي شــود، در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالكیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 427(
هادييونسيعطوف-رئيسثبتاسنادوامالكبهار

آگهي حصر وراثت
آقاي غالمرضا اســدیان دارای شــماره شناســنامه  1۵23 به شــرح دادخواست کالسه 
114/970327ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده 
که شادروان امامعلی اســدیان فرد دهقان به شماره شناســنامه  777 در تاریخ 8۵/8/30 
در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفي منحصر اســت به: 
1-غالمرضا اسدیان فرزند امامعلي به شــماره شناسنامه 1۵23 پسر متوفي 2-زهرا فخیمي 
روشن فرزند عبدالرحمن  به شماره شناسنامه 14۵3 همسر متوفي 3-افتخار میرزایی وش به 
شماره شناسنامه 833 همسر متوفي 4-منیژه فرد دهقان فرزند امامعلی به شماره شناسنامه 
4010243716 دختر متوفي ۵-افشار اسدیان فرزند امامعلي به شماره شناسنامه 4010240۵81 
پسر متوفي 6-ایرج اسدیان فرد دهقان  فرزند امامعلي به شماره شناسنامه 1840 پسر متوفي 
7-فرامرز اســدیان فرددهقان فرزند امامعلي به شماره شناسنامه 4 پسر متوفي 8-فریدون 
اســدیان فرددهقان فرزند امامعلي به شماره شناسنامه 4000083600 پسر متوفي 9-مجتبي 
اسدیان  فرددهقان فرزند امامعلي به شماره شناسنامه 1839 پسر متوفي 10-پروانه اسدیان 
فرددهقان فرزند امامعلي به شماره شناسنامه 1283 دختر متوفي 11-مریم اسدیان فرددهقان 
فرزند امامعلي به شــماره شناسنامه 2069 دختر متوفي 12-بهجت اسدیان فرددهقان فرزند 
امامعلي به شماره شناســنامه 126 دختر متوفي 13-تورج اسدیان فرزند امامعلي به شماره 
شناسنامه 4010240۵71 پسر متوفي والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 )م الف 389(

رئيسحوزهشماره114شورايحلاختالفاسدآباد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 13976032600۵000248 مورخ 1397/۵/13هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي علي صالح خوشــیوند 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 130۵ شــماره ملی 3960404۵81 صادره از 
نهاوند در ششــدانگ یک باب قطعه زمین مزروعي آبیزار به مساحت ۵1010/12 
مترمربع پالک      فرعي از 61 اصلي بخش ســه ثبت نهاوند واقع در روســتاي 
جعفرآباد زمین هاي معروف به لب راه حقوقــي ارتفاقي ندارد خریداري از مالک 
رسمي محمدولي ســلگي تصرفات مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي 
مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت 
صادر خواهد شــد.با حق آبه طبق مقررات توزیع عادالنه آب از سراب فارسبان و 

نهر شیراوند مي باشد.)م الف 83(
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حضور 2 تیرانداز همدانی در مسابقات 
قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک

 مدیر روابط عمومی هیات تیراندازی اســتان همدان از حضور دو 
ورزشکار همدانی در مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک 

خبر داد.
حامد صیفی در گفت وگو با فارس بــا بیان اینکه تیم ملی تیراندازی 
ایران با ۲9 ورزشــکار راهی مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه 
المپیک در کشور کره جنوبی شد، اظهار کرد: مه لقا جام بزرگ در تفنگ 

و مینا قربانی در تپانچه در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این رقابت ها از نهم تا بیســت وچهارم شهریورماه با 
حضور یک هزار و 804 ورزشکار از 90 کشور جهان برگزار می شود، 
خاطرنشــان کرد: تیم ملی ایران در دو گروه با ۲9 ورزشــکار راهی 

چانگون کره جنوبی محل برگزاری این مسابقات شده است.
مدیــر روابط عمومی هیات تیراندازی همــدان عنوان کرد: گروه اول 
19 ورزشــکار حاضر در بازی های آســیایی جاکارتا هستند که فردا 
ششم شهریورماه پالمبانگ را به مقصد کره جنوبی ترک خواهند کرد و 

جام بزرگ جزو این گروه است.
وی افزود: مینا قربانی هم با دیگر اعضای تیم ملی در قالب گروه دوم 
بامداد امروز پنجم شــهریورماه تهران را به مقصد برگزاری مسابقات 

کسب سهمیه المپیک ترک کرد.
صیفی تاکید کرد: تیم ملی تفنگ کشورمان در دو بخش مردان و زنان 
با ترکیب امیرمحمد نکونام، امیرســیاوش ذوالفقاریان، مهیار صداقت، 
پوریا نوروزیان، محمدحسین شریف زاده، حسین باقری، الهه احمدی، 
آرمینا صادقیان، نجمه خدمتی، فاطمــه کرم زاده و مه لقا جام بزرگ به 

همراهی گوران ماکسیمویچ و اینانلو، راهی کره جنوبی می شوند.
وی تصریح کرد: در تپانچه نیــز، ابراهیم برخورداری، جواد فروغی، 
محمد احمدی، وحید گل خندان، عرفان صلواتی، گلنوش سبقت الهی، 
آمیتیس جعفری، هانیه رســتمیان و مینا قربانی به مربیگری الکساندر 

سماکین به مسابقات اعزام خواهند شد.
مدیر روابط عمومی هیات تیراندازی استان همدان با بیان اینکه در این 
مسابقات ســهمیه بازی های المپیک ۲0۲0 توکیو توزیع خواهد شد، 
گفت: در این بازی ها و در تفنگ بادی مردان چهار سهمیه ، در تفنگ 
سه وضعیت مردان چهار سهمیه، در تپانچه بادی مردان چهار سهمیه، 
در تپانچه ۲5 متر رپیدفایر مردان چهار ســهمیه، در میکس تفنگ دو 
سهمیه، در میکس تپانچه دو سهمیه، در تفنگ بادی زنان چهار سهمیه، 
در تفنگ ســه وضعیت زنان چهار سهمیه، در تپانچه بادی زنان چهار 

سهمیه و در تپانچه ۲5 متر زنان چهار سهمیه توزیع می شود.
وی عنوان کرد: کاروان تیراندازی کشورمان در بازی های آسیایی جاکارتا 
در حالی راهی کره جنوبی می شــود که مه لقا جام بزرگ تیرانداز شایسته 
همدانی تنها مدال این رشــته در جاکارتا را به دست آورد و مدعی اصلی 

کسب سهمیه المپیک برای سومین دوره متوالی محسوب می شود.

برای چندمين بار
مدیرعامل پاس استعفا داد

 بــرای چندمین بار ظرف یکی دو ماه اخیر مدیرعامل پاس همدان 
از سمت خود استعفا داد.

صبح دیروز امیر عظیمی مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشــی پاس 
همدان برای چندمین بار به دلیل آنچه که مشکالت عدیده به وجود آمده 
در باشــگاه اعالم شده است، از سمت خود استعفا داد تا هیات مدیره 

تیم پیرامون این استعفا، تصمیم گیری کند.
عظیمی ظرف یکی دوماه اخیر چندین بار اســتعفا داده بود که هربار 
خیلــی زود از تصمیم خود منصرف و مدیریت پاســی ها را بر عهده 
می گرفت، اما به نظر می آیــد این بار تصمیم او جدی تر از هر زمانی 

است.
میثــم ناصرنــژاد مدیر روابط عمومی باشــگاه پاس همــدان هم در 

گفت وگو با فارس این موضوع را تایید کرده است.
شنیده می شود رستوران پاسی ها صبح دیروز توسط اداره کل ورزش و 
جوانان استان همدان پلمب شده و علت اصلی استعفای امیر عظیمی، 
شــکافی است که بین او و مدیرکل ورزش و جوانان بر سر مشکالت 
متعدد از جمله پلمب رســتوران و  روشن نبودن تکلیف بدهی های 

سرسام آور پاس به وجود آمده است.

ملی پوش قايقرانی:
 کسب سهمیه المپیک 2020 

هدف بعدی است
 ملــی پــوش قایقرانی بانوان ایــران با بیان اینکه کســب 
ســهمیه در بازی های المپیک ۲0۲0 هدف و گام بعدی است 
ابــراز امیدواری کرد بتواند با تالش بیشــتر در ایــن پیکارها 

باشد. داشته  حضور 
مریم کرمی در حاشــیه آیین استقبال از مدال آوران بازی های آسیایی 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزبانی کشور اندونزی در بازی های 
آسیایی ۲018 ضعیف بود افزود: با وجود اینکه سطح مسابقات بسیار 
باال بود اما امکانات کشور میزبان ضعیف و به دور از جایگاه مهم این 

رقابت ها بود.
وی اضافه کرد: اکثر ورزشکاران نیز از این موضوع ناراضی بودند و با 

این حال خوشحالم که حداقل دست پر به کشورم بازگشتم.
کرمــی بیان کرد: چین و کره جنوبی حریفان اصلی ما در این دوره از 
مسابقات بودند و در حالیکه تا ثانیه های پایانی رقابت تنگاتنگ داشتیم 

اما در نهایت با یک ثانیه اختالف دوم شدیم.
این ملی پوش همدانی خاطرنشان کرد: چین و کره حتی در مسابقات 
جهانی صاحب مدال و جایگاه هســتند و موفقیت ما در کسب مدال 
باعث شد تا آنها بیش از هر زمانی احساس خطر کرده و ما نیز انگیزه 
مضاعف برای عبور از ســد این قایقرانان در مســابقات آینده داشته 

باشیم.
وی یادآور شــد: نسبت به حریفان مدعی آسیایی خود از تجربه کافی 
برخوردار نبودیم و همین مســاله باعث شد تا چین و هندوستان از ما 

باالتر باشند.
مریم کرمی دارنده مدال نقره و برنز بازیهای آســیایی ۲018 اندونزی 

است.

تیم شهید سریشی قهرمان رویداد فوتبال 
محالت غرب کشور شد

 تیم شــهید سریشی عنوان قهرمانی قدیمی ترین تورنمنت فوتبال 
محالت غرب کشور را از آن خود کرد.

 رئیس کمیته فوتبال محالت همدان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
ســی و هفتمین دوره رقابت های فوتبال جام شــهدای حصار شهید 
مطهری همدان برگزار شد و در نهایت تیم شهید سریشی قهرمانی این 

مسابقات را کسب کرد.
ســعید پناه آبادی افزود: این رقابت ها قدیمی ترین مسابقات فوتبال 
محالت غرب کشــور محسوب می شود و همه ساله در زمین چمن 

طبیعی حصار شهید مطهری انجام می شود.
وی اضافه کرد: در رقابت های امســال که به مدت چهار ماه به طول 
انجامید، 450 فوتبالیست در قالب ۲0 تیم از محالت مختلف حضور 

داشتند.
پناه آبادی خاطرنشان کرد: در این رقابت ها 88 بازی انجام شد و 338 

گل در مجموع به ثمر رسید.
وی یادآور شــد: در پایان این رقابت ها که حدود یک هزار تماشاگر 
داشت، تیم آریا الوند عنوان نائب قهرمانی را کسب کرد و تیم پارسیان 

نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.
در پایان این رقابت ها به تیم های برتر جوایز و جام قهرمانی اعطا شد.

برگزاری نشست روسای ورزش همگانی 
منطقه ۷ کشور در همدان

 رئیس هیات ورزش های همگانی استان همدان از برگزاری نشست 
روسای ورزش همگانی منطقه ۷ کشور به میزبانی همدان خبر داد. 

هادی ســبزواری در گفت وگو با  فارس اظهار کرد: نشســت رســمی 
روسای ورزش همگانی منطقه هفت به ریاست مجدآرا رئیس فدراسیون 
ورزش همگانی و بــا حضور نواب رئیس آقایــان و نائب رئیس بانوان 
فدراسیون فردا در سالن جلســات مجموعه ورزشی شهید شمسی پور 

همدان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هفته دولت و با هدف ارتقای سطح تندرستی و ایجاد 
نشاط در بین آحاد جامعه و با حضور رئییس فدراسیون همگانی کشور، 
طــرح ملی »پارک گام« در همدان اجرا خواهد شــد، افزود: همچنین در 
راســتای تقویت ورزش همگانی در منطقه ۷ کشور، ورزش صبحگاهی 
با حضور ورزشکاران اســتان های همدان، کردستان، کرمانشاه و رئیس 
فدراســیون همگانی فردا صبح از ساعت ۶ تا هفت صبح در بلوار قائم 

برگزار خواهد شد.
مشــاور عالی رئیس فدراســیون همگانــی در ادامه خاطرنشــان کرد: 
ورزش های همگانی همدان با 53 رشته، پرجمعیت ترین هیات ورزشی 

استان به شمار می رود و هم اینک از جمعیت ۷5 هزار نفری ورزشکاران 
سازمان یافته همدان، 15 هزار ورزشکار عضو هیات همگانی هستند.

وی عنوان کرد: عالوه بر این ۲00 هزار ورزشکار به صورت متناوب در 
برنامه های مختلف ورزش های همگانی همدان شرکت می کنند.

ســبزواری تصریح کرد: امروزه ورزش همگانی بدون تخصص ویژه، به 
راحتی قابل آموزش به عموم مردم است و همه رده های سنی می توانند 

امکان ورزش در کنار یکدیگر را داشته باشند.
وی تاکید کــرد: ورزش همگانی همدان هم اینک رتبه دوم کشــور را 

داراست و در بسیاری از برنامه ها حرف اول را می زند.

 درخشــش ملــی پوشــان همدانــی 
ــزی  ــیایی ۲018 اندون ــای آس ــازی ه در ب

ــود. ــر ب ــی نظی ــیار ب بس
 مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان در 
آییــن اســتقبال از مــدال آوران رشــته هــای 
قایقرانــی و کبــدی همــدان در بــازی هــای 
آســیایی افــزود: تــا پایــان روز ششــم بــازی 
هــای آســیایی از مجمــوع 31 مدال کســب 
ــت  ــورمان، هف ــط کاروان کش ــده توس ش
اســتان همــدان  را ورزشــکاران  مــدال 
ــتاورد  ــن دس ــه ای ــد ک ــرده ان ــب ک کس

ــت اســت. ــز اهمی بســیار حای
ــه  ــم اضاف ــول منع ــا رس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــوری  ــز حض ــوان نی ــش بان ــرد: در بخ ک
بســیار قابــل تقدیــر داشــته ایــم و تاکنــون 
توانســته ایــم پنــج مــدال رنگارنــگ کســب 
کنیــم ضمــن اینکــه ســه بانــوی دیگــر از 

ایــن اســتان شــانس کســب مــدال دارنــد.
در  حکیمــی  آرزو  کــرد:  بیــان  منعــم 
قایقرانــی، مــژگان کولیونــد و مبینــا عزیزی 
در جــودو همگــی از همــدان جزو شــانس 
هــای کســب مــدال در ادامــه بــازی هــای 

ــزی هســتند. ــیایی اندون آس
وی خاطرنشــان کــرد: تقدیــر ویــژه از 
مــدال آوران بــازی هــای آســیایی نخســتین 
اقــدام دســتگاه ورزش در راســتای ارج 
ــق  ــت و طب ــان اس ــن قهرمان ــادن از ای نه
ــل  ــا قب ــه ت ــورت گرفت ــزی ص ــه ری برنام
از فــرا رســیدن مــاه محــرم ایــن آییــن بــا 
حضــور مســئوالن اجرایــی اســتان برگــزار 

ــی شــود. م
ــتگاه ورزش  ــذاری دس ــزود: هدفگ وی اف
اســتان همــدان در ادامــه برنامــه هــای 
عرصــه قهرمانــی حضــوری موفــق در 

المپیــک ۲0۲0 توکیــو ژاپــن اســت. 
وی یــادآور شــد: مــی خواهیــم در المپیــک 
۲0۲0 نیــز حداکثــر ســهمیه را کســب 

ــم. کنی
کرمــی،  مریــم  از  اســتقبال  آییــن 
وحیــد خراقانــی و حمیــد میرزایــی 
قهرمانــان  و  آوران  مــدال  نــادر 
آســیایی  بازیهــای  در  همدانــی 
ــه ورزش  ــور جامع ــا حض ــا ب جاکارت
ایــن اســتان در میــدان فــرودگاه شــهر 

شــد. برگــزار  همــدان 
ــم  ــزی مری ــیایی اندون ــای آس ــازی ه در ب
شایســته  ورزشــکار  قایقــران  کرمــی 
همدانــی بــه ۲ نشــان نقــره و برنــز دســت 
ــد  ــادر و وحی ــی ن ــد میرزای ــت و حمی یاف
ــز  ــدی نی ــی کب ــم مل ــی تی ــی مرب خراقان

ــد. ــب کردن ــال را کس ــدال ط م

 كسب مدال طال ثمره 
ماهها تالش بود
 ملی پوش کبدی ایران با بیان اینکه به کمتر از 
مدال طال در بازی های آســیایی ۲018 اندونزی 
قانع نبودیم و به حق خود رســیدیم گفت: کسب 
مدال طال در این بازی ها ثمره ماهها تالش بود.

حمیــد میرزایی نــادر در جمع خبرنــگاران در 
همدان اظهار داشــت: حتی هندی ها هم تصور 
نمی کردنــد که این چنین مغلوب ما شــوند اما 
ثمره ماه ها تالش و ســخت کوشــی را با مدال 

طال گرفتیم.
وی اضافه کرد: این موفقیت مرهون حمایت های 
فدراسیون، برنامه ریزی خوب کادر فنی و تالش 
و آمادگی بســیار مطلوب ملی پوشــان بود که با 

یکدلی و اتحاد به سرانجام رسید.
میرزایی نادر خاطرنشــان کرد: برای نخستین بار 
اســت که توانســتیم در این عرصه مهم به مقام 
قهرمانی دســت یابیم اما مهمتــر از آن حفظ این 
قهرمانی در رقابت های آینده اســت که مستلزم 
حمایت الزم بوده و اینکه بتوانیم ســطح کیفی و 

آمادگی خود را باال ببریم.
ایــن ملی پوش همدان افزود: کره جنوبی، هند و 
پاکستان از حریفان اصلی ما در بازی های آسیایی 
بودند که توانستیم مقابل آنها به برتری برسیم و از 
این پس نیز باید با همین روحیه قهرمانی و توان 

بیشتر سکوی نخست خود را حفظ کنیم.

کبدی کار کبودرآهنگی بیان کرد: خوشــحالم که 
به عنوان فرد کوچکی از ورزش اســتان همدان 
توانستم برای کشورم افتخارآفرین باشم و معتقدم 
اگر به کبدی اســتان توجه بیشــتری شود، بدون 
تردید ملی پوشــان پرشــمار در آینــده خواهیم 

داشت.
وی افزود: ورزش کبــدی از جایگاه خوبی بین 
جوانان همدانی برخوردار اســت و فقط نیاز به 

حمایت و توجه الزم دارند.
حمید میرزایی نادر هفته گذشــته در ترکیب تیم 
ملی کبدی کشــورمان قهرمانی این رقابت ها در 
چارچوب بازی هــای آســیایی ۲018 جاکارتا 

اندونزی را کسب کرد.

سليمی طاليی شد و 
خداحافظی كرد
 وزنه برداران دســته فوق سنگین تیم ملی ایران 
در بازیهای آســیایی ۲018 اندونزی با کســب دو 
مدال طــال و نقره به کار خود پایــان دادند. مدال 

سلیمی شانزدهمین طالی کاروان ایران است.
به گزارش مهر ، هشتمین و آخرین روز از مسابقات 
وزنه برداری بازیهای آسیایی۲018 اندونزی، صبح 
امروز با مصاف مدعیان دســته 105+ کیلوگرم در 
شهر پالمبانگ پیگیری شد که در پایان این رقابتها 
بهداد سلیمی و ســعید علی حسینی به مدال طال و 

نقره رسیدند.
بهداد ســلیمی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۲3۷ 
کیلوگرمی را باالی ســر برد. وی در حرکت دوم 
وزنــه ۲4۶ کیلوگرم را انتخاب کرد که به خوبی از 
پس مهار این وزنه هم بر آمد. وی در حرکت سوم 
وزنه ۲53 کیلوگرم را باالی ســر برد و با مجموع 

4۶1 کیلوگرم به کار خود خاتمه داد.
بهداد پیش از این در حرکت یکضرب و در حرکت 
نخســت وزنه ۲00 کیلوگرمی را باالی سر برد، اما 
در دومین حرکت وزنه ۲0۶ کیلوگرم را اوت کرد. 
البته بهداد در حرکت ســوم توانســت وزنه ۲08 
کیلوگرمی را مهار کند تا با همین وزنه به کار خود 

در یکضرب خاتمه دهد.
سعید علی حســینی هم در دوضرب با وزنه ۲40 
کیلوگــرم کار خود را آغاز کرد و موفق به مهار آن 

شــد. او در حرکت دوم نیز وزنه ۲48 کیلوگرم را 
باالی ســر برد. علی حسینی در حرکت سوم وزنه 
۲54 کیلوگــرم را انتخاب کرد اما در مهار آن ناکام 
ماند و با مجمــوع 45۶ کیلوگرم به کار خود پایان 

داد.
علی حسینی در حرکت نخست یکضرب وزنه ۲01 
کیلوگرمــی را اوت کرد، اما در حرکت دوم موفق 
به مهار این وزنه شــد. او در سومین حرکت خود 
وزنــه ۲08 کیلوگرم را انتخاب کرد و به راحتی آن 

را باالی سر برد.
بهداد ســلیمی پس از کســب عنوان قهرمانی این 
دوره از بازیها و به گردن آویختن مدال طال، تخته 

را به نشانه خداحافظی از ورزش قهرمانی بوسید.

عسگری پانزدهمین 
طالی کاروان ایران را 

ضرب کرد
 کاراته کا وزن منهای ۷5 کیلوگرم 
کشورمان با شایستگی به طالی بازی 
های آسیایی رسید تا تعداد نشان های 

زرین کاروان ایران به 15 برسد.
بــه گزارش ایرنا٬ رقابــت های کاراته 
هجدهمین دوره بازی های آســیایی٬ 
امروز با برگــزاری رقابت های اوزان 
منهای ۶8 کیلوگرم زنــان، منهای ۷5 
و منهای 84 کیلوگــرم مردان به پایان 

می رسد.
»بهمن عســگری« در وزن منهای ۷5 
کیلوگــرم کار خود را با ســه پیروزی 
قاطع برابــر حریفانی از افغانســتان، 

مغولستان و تایلند آغاز کرد.
وی ســپس در نیمه نهایی نیز با »وی 
چونگ سو« از چین تایپه روبرو شد و 
پس از تســاوی صفر بر صفر در وقت 
قانونی، در هانتی )رای داوران( با پنچ 

پرچم پیروز شد و به فینال رسید.
ملی پــوش شایســته و عنــوان دار 
کاراته ایران برای کســب مدال بازی 
های آســیایی ۲018 بــا »عادل رئوف 
الترکستانی« از عربستان مبارزه کرد و 
در پایان مبارزه ای نفس گیر به برتری 
پنج بر صفر دست یافت و طالیی شد.

کونته می ماند 
من هم می رفتم

 مدافع برزیلی چلسی از تجربه تلخ 
کار کردن با آنتونیو کونته سخن گفت 
و اعتراف کــرد در صورت ماندن این 

مربی راهی جز ترک چلسی نداشت.
به  گزارش  ایســنا ، آنتونیو کونته هر 
چنــد در دو ســال حضــور در تیم 
چلســی موفق به کسب یک قهرمانی 
در لیگ برتر و یک قهرمانی در جام 
حذفی شــد ولی اختالفــات زیادی 
بــا بازیکنان تیمش داشــت و همین 
مســاله منجر به این شــد که سران 
باشگاه چلســی او را از سمت خود 
برکنــار کنند. بعد از صحبت هایی که 
ویلیان بر زبــان آورد، این بار داوید 
لوییــس، مدافع برزیلی چلســی نیز 
گفت : کال فوتبال بازی کردن جذاب 
است  ولی من سال گذشته از فوتبال 
البتــه درس های زیادی  لذت نبردم. 
را آموختم. در برخی از اوقات شــما 
بایــد صبور باشــید و از اتفاقاتی که 
در اطــراف شــما رخ می دهد درس 
بگیریــد. همــه ایــن را می دانند که 
اگــر کونته بــه کارش در چلســی 
ادامه  می داد راهی جــز رفتن از این 
تیم برایــم باقی نمی ماند. با این حال 
خیلی خوشــحال هســتم که در تیم 
چلســی حضور دارم و می توانم بار 

دیگر از فوتبال کردن لذت ببرم.

استقالل خوزستان 
فقط جریمه نقدی شد!

 کمیتــه انضباطــی رای خود را در 
و  اســتقالل خوزستان  تیم  خصوص 

سپید رود رشت صادر کرد.
به گــزارش فــارس، تیم اســتقالل 
تخلفــات  دلیــل  بــه  خوزســتان 
تماشاگرانش در دیدار برابر پرسپولیس 
مبنی بر ســنگ پرانی قبل از شــروع 
مســابقه، فحاشی و حمله ور شدن  به 
سوی تماشاگران تیم مقابل و شعارهای 
غیر روزشــی، به جریمــه نقدی ۲00 
میلیون ریالی  محکوم شــد. این رای 

قابل تجدید نظر است.
گفتنی اســت، تیم سپید رود رشت به 
دلیل 5 بازیکن اخطاری در دیدار برابر 
گســترش فوالد تبریز به پرداخت 40 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

این رای قطعی است.

درخششملیپوشانهمدانی
دربازیهایآسيايیبینظيربود



ــی  ــدی ب ــی هنرمن ــزت ا... انتظام ــوم ع  مرح
حــد و مــرز بــود کــه حفاظــت از کرامت انســانی 

در تمــام آثــارش مــوج مــی زد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همــدان 
شــامگاه یکشــنبه در آییــن نکوداشــت عــزت ا... 
انتظامــی و ضیــا الدیــن دری بــا بیــان اینکــه نــگاه 
ــی  ــود انتظام ــه در وج ــن مرتب ــانی در باالتری انس
ــود افــزود: کمــک ایــن هنرمنــد  ــه شــده ب نهادین
بــه کــودکان افغانــی مصــداق بــارز دیــدگاه 

ــود. ــتی ب ــوع دوس ــانی و همن انس
علیرضــا درویــش نــژاد  اضافــه کــرد: شــخصیت 
ــن  ــر و انســانیت عجی ــا هن ــی ب ــزت ا... انتظام ع
شــده و از او یــک اســطوره نــه تنهــا بــرای ســینما 

بلکــه بــرای بشــریت ســاخته اســت. 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه ویژگــی 
هــای ســینما در شــکوفایی هنــر پرداخــت و 
ــای  ــی ه ــر از ویژگ ــور هن ــی و تبل ــت: ترق گف

ــت.  ــینما اس ــته س برجس
ــوری  ــان کش ــر خواه ــرد: اگ ــان ک وی خاطرنش
توســعه یافتــه پایــدار هســتیم بایــد نگاهــی 
ــج  ــای رای ــد و بنده ــه قی ــارغ از هم ــانی ف انس

ــود.  ــم ش ــه حاک ــر جامع ــروزی ب ام
ــوان ُدر  ــه عن ــن دری ب ــژاد از ضیاالدی ــش ن دروی
ــخصیت  ــزود: ش ــرد و اف ــاد ک ــران ی ــینمای ای س
ــی موجــب  ــزت ا... انتظام ــد وی و ع ــی مانن های

ــران هســتند.  ــخ ای افتخــار تاری
ــدان و  ــی از هنرمن ــور جمع ــا حض ــن ب ــن آیی ای
ــدان در فرهنگســرای  ــر هم ــینما و تئات ــی س اهال

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــهید آوین ش
ــن  ــدی در ســوگ ای ــه اســتاد منصــور زن در ادام
هنرمنــد فقیــد نــی نــوازی کــرد و محمــد صارمی 
ــف  ــدان در وص ــوان هم ــاعران ج ــهاب از ش ش
ــه  ــود ک ــروده ب ــعری س ــران ش ــر ای ــای بازیگ آق

قرائــت کــرد. 
ــی ۲۶  ــزت ا... انتظام ــا، ع ــزارش ایرن ــه گ ب

بیمــاری  دلیــل  بــه  جــاری  ســال  مــرداد 
و کهولــت ســن در 94 ســالگی در تهــران 
ــای  ــم ه ــت.  وی در فیل ــی را وداع گف دارفان
ــتچی،  ــا، پس ــره مین ــون گاو، دای ــی چ مطرح
ــران پیــش  ــو ســینمای ای ــا آنهــا مــوج ن کــه ب
ــون،  ــز در هام ــورد، و نی ــم خ ــالب رق از انق
بانــو، حاجــی واشــنگتن، اجــاره نشــین ها، 

گرانــد ســینما، ســتارخان، صــادق کــرده، 
آکتــور  شــاه  ناصرالدیــن  خلــوت،  خانــه 
ــای  ــی، مین ــری آب ــته، روس ــینما، روز فرش س
ــه از  ــود، دیوان ــتاره می ش ــوش، س ــهر خام ش
ــی  ــه ای روی آب و راه آب ــد، خان ــس پری قف
ــای  ــه آق ــتند ک ــاری هس ــه آث ــم از جمل ابریش
ــش پرداخــت. ــای نق ــه ایف ــا ب بازیگــر در آنه
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امکان مشاهده نتایج شدت امواج 
الکترومغناطیسی فراهم شد

  با راه اندازی ســامانه آنالین میزان تشعشــعات رادیویی، امکان 
مشاهده نتایج شــدت امواج الکترومغناطیسی به صورت برخط در ۲ 

شهر فراهم شد و به تدریج در سایر کالنشهرها نیز ممکن می شود.
به گزارش مهر، حســین فالح جوشــقانی رئیس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: دســتگاه های ثابت اندازه گیری 
اثر تجمعی تشعشــعات در ۷0 نقطه شــهر تهران و 18 نقطه شهر 
شــیراز راه اندازی شــده که میزان تشعشــعات فرکانسی از 300 
کیلوهرتز تا 18 گیگاهرتز را اندازه گیری و گزارش می کند و مردم 
می توانند نتایج اندازه گیری ها در نقاط مختلف را به صورت آنالین 

مشاهده کنند.

کمک به بیماران زوال عقل با کاشت تراشه 
جی پی اس در مغز

  یک شرکت تجاری اعالم کرد با کاشت ریزتراشه جی پی اس در 
زیر پوســت افراد مبتال به بیماری زوال عقل می توان موقعیت مکانی 
آنها را به طور آنی ردگیری کرد. به گزارش ایســنا، شرکت آمریکایی 
Three Square Market می گوید تراشــه یادشده با دریافت 
فرامین صوتی فعال می شــود و پس از کاشــت در زیر پوســت و با 
دریافت گرمای بدن به کار می افتد. تراشه یادشده عالوه بر سازگاری 
با شبکه جی پی اس که ردگیری محل حضور افراد مبتال به زوال عقل 
را ممکن می کند، می تواند عالئم حیاتی این بیماران را هم کنترل کند 
و در صورت وجود مشــکل دیگران را از موضوع مطلع کند. آزمایش 

این تراشه از سال ۲019 آغاز می شود.

خودروی ۶ میلیون دالری بوگاتی 
از راه رسید

 عالقمنــدان به خــودروی لوکس و قدرتمند این روزها شــاهد 
رونمایی از نمونه مفهومی یکی از تولیدات جدید این شرکت موسوم 

به Divo هستند که 5/8 میلیون دالر قیمت دارد.
به گزارش مهر، حداکثر سرعت این خودرو به 380 کیلومتر در ساعت 
می رسد و وزن آن در حدود 1900 کیلوگرم است. قدرت موتور این 
خودرو هم 1500 اســب بخار بوده و سیســتم آیرودینامیک و تعلیق 
آن کامال به روز شــده اند. خودروی یادشده هم از نظر برخی مولفه 
های ظاهری بازگشتی به تولیدات قدیمی بوگاتی محسوب می شود و 
یادآورAtlantic 5۷ Type است که در دهه 30 میالدی بسیار مورد 

توجه قرار گرفته بود.

تبدیل ویندوز ۹۵ به یک برنامه قابل نصب 
روی رایانه

  ویندوز 95 که تا دو دهه قبل برترین سیستم عامل دنیا محسوب 
می شــد، امروزه به یک برنامه مستقل مبدل شده که می توان آن را بر 

روی رایانه نصب و اجرا کرد.
به گزارش خبرآنالین، اگر دوســت دارید خاطرات قدیمی اســتفاده 
از ویندوز 95 را زنده کنید، می توانید برنامه ای را که توســط فلیکس 

ریزربرگ تولید شده بر روی رایانه نصب کرده و از آن استفاده کنید.
برای نصــب برنامه وینــدوز 95 نیازی به ایجاد دیســک بوت 
جداگانه یا نصب نرم افزارهای کمکی نیســت و تنها کافیســت 
آن را ماننــد یک برنامه عادی نصب کــرده و در محیط ویندوز 

از آن استفاده کنید.  10

ابداع ماده ای که با نور و گرما 
تغییر شکل می دهد

 محققــان ماده ای ابداع کرده اند که با محرک های نور و گرما تغییر 
شــکل می دهد و دوباره به حالت اولیه بر می گردد. به گزارش ایسنا، 
محققان دانشــگاه کلورادو بولدر یک ماده جدید ابــداع کرده اند که 
می تواند با کمک محرک نور و دما، تغییر شکل دهد و حتی به صورت 
اشــکال پیچیده در آید و دوباره به وضعیت اولیــه برگردد. این ماده 
تغییر شــکل دهنده قابل کنترل کاربردهای وسیعی در حوزه تولیدات 
کارخانه ای، رباتیک، دســتگاه های پزشکی و عضالت مصنوعی دارد.

کریســتوفر باومن محقق ارشد این تحقیق می  گوید: موادی که بتواند 
در معرض نور به طور مرتب به اشکال مختلف تبدیل شود و دوباره به 

حالت اولیه برگردد، قابلیت های متعددی را ایجاد می کند.
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دنیا بازاری است؛ گروهی در آن سود بََرند و گروهی دیگر ، زیان ببینند.
غرر الحكم: ج 1 ص 264 ح 998

وقتی آستانه صبر و تحمل پايين است 
 نگاهی به چرایی توقیف و تحریم فیلم ها و 

سریال های تلویزیونی
 در چند ســال اخیر با آثاری مواجه هســتیم که با بودجه های کالن 
دولتی یا خصوصی ساخته می شوند، اما بنا به دالیلی که بعضاً سلیقه ای 

هم هستند اجازه پخش یا اکران به آن ها داده نمی شود.
متأسفانه یک ســویه نگری و اعتراضات قشرهای مختلف موجب شده 
تا آثاری که به عرصه پخش می رســند بعضاً آثار باکیفیت و پروپیمانی 
نباشند و آثاری که به روی پرده سینماها می روند نیز بنا به اصالحاتی که 
به آن ها وارد می شود یک اثر چندتکه شده باشند که مخاطب را بیش از 

هر چیز دل زده و سردرگم می کند.
خط قرمزهایی که تا پیش ازاین مشــخص بودند، امروز جای خود را به 
نگاه های سلیقه ای داده اند که موجب شده تولیدکنندگان آثار ندانند باید 

به چه شکل و چگونه اثر خود را تولید کنند.
به نقل از هنرآنالین، ظاهراً در چند ســال اخیر آستانه صبر و تحمل و 
حتی نقدپذیری مدیران و مخاطبان بیش ازاندازه پایین آمده است و حتی 

با نگاه طنز نیز حاضر به پذیرش نقاط ضعف خود نیستند.
آثــاری که در تلویزیون امروز تولید می شــوند اغلب خنثی هســتند و 
تولیدکننده به جای آنکه در آن به دنبال خالقیت باشــد تا اثری درخور 
تولید کند، باید به دنبال این باشد تا اثرش نکته یا نقطه ای نداشته باشد که 
به قشری خاص از جامعه و یا مشاغلی از جامعه بر بخورد. همین عامل 
نیز موجب شده اغلب آثار تلویزیونی که تولید می شوند و به روی آنتن 

می روند آثاری خنثی و بدون زمان و مکان و هویت باشند.
این اندازه احتیاط و خودسانسوری حاصلش جز برنامه های بی محتوایی 
که ســروته ندارند نیســت. کم نبودند آثاری که با این معضل روبه رو 
شــدند و در نهایت پخش یا اکران آنها با مشکل مواجه شد، نمونه بارز 
آن نیز عدم پخش ســریال "سرزمین مادری" است که متأسفانه باوجود 
اصالحات انجام شــده روی آن همچنان این ســریال به دلیل مخالفت 
عده ای در محاق توقیف قرارگرفته است. این در حالی است که می شد 
همان عده معترض که به عنوان نماینده بخشی از این جامعه حضور دارند 

با دیدن دوباره سریال اقدام به ابراز نظر کنند.
اینکه ما به واسطه دیدن بخش هایی از یک اثر که چهار سال پیش به روی 
آنتن رفته اســت، به طورکلی همه آن را انکار کنیم شایســته ملتی فهیم 
نیست و بهتر است نمایندگان این ملت یک سویه به همه چیز نگاه نکنند 
و اجازه دهند موضوعات مطرح شود و با صحبت مشکالت را برطرف 
کنند.در سینما نیز مشکل به همین شکل است اما به نوعی دیگر؛ برخی از 
فیلم ها به دالیل شخصی و سلیقه ای اجازه و فرصت اکران پیدا نمی کنند 
و برخی دیگر نیز بنا به مصلحتی که مشخص نیست، چرا از همان ابتدای 
صدور پروانه ســاخت و نمایش در نظر گرفته نمی شود، اجازه می دهند 

بودجه و سرمایه صرف ساخت آن شود و بعد جلویش را می گیرند.
به قول مرحوم ســهراب سپهری چشم ها را باید شست جور دیگر باید 
دید... امید که مدیران و مسئوالن تلویزیونی و سینمایی یا خط قرمزهای 
خود را مشخص کنند و به عنوان یک قانون به تولیدکنندگان ارائه دهند 
و یا جلوی نظرات شخصی و ســلیقه ای برخی از مدیران را بگیرند تا 
تولیدکنندگان آثار نیز تکلیف خود را دانسته و قبل از صرف بودجه های 

کالن این خط قرمزها را در نظر بگیرند.
این روزها مدیران و مســئوالن چشــمان خود را به روی همه مسائلی 
که در اجتماع رخ می دهد بســته اند و انتظار دارند فیلم سازی که از دل 
همین اجتماع بیرون آمده و باید چشــم و گوش اجتماع مردمی باشــد 
چشــمش را ببندد و تنها از گل وبلبل بودن جامعه سخن بگوید که این 

عین دروغگویی است.
حاصــل و نتیجــه این طرز تفکر هم چیزی نیســت جز ســریال های 
بی محتوایی که این روزها نه تنها مخاطب را جذب نمی کنند، بلکه او را 
دل زده کرده و به سوی شبکه های ماهواره ای سوق می دهند و سینمایی که 
تنها فیلم های طنز بعضا بی محتوا در آن به فروش های میلیاردی می رسند.

اقبال به »هنوز هم من« ادامه دارد؛
رمانی از جوجو مویز در ایران 
پنج روزه به چاپ دوم رسید

 ترجمــه مریم مفتاحی از رمــان »هنوز هم من« 
جوجو مویز در پنج روز به چاپ دوم رسید.

سومین جلد از تریلوژی جوجو مویز با عنوان »هنوز 
هم من« که با ترجمه مریم مفتاحی و از ســوی نشر 
آموت در اول شهریور ماه منتشر شده بود، پنج روز 

پس از توزیع به چاپ دوم رسید
به گــزارش مهر، مفتاحی پس از انتشــار ســه گانه 
پرفروش این نویسنده با عنوان من پیش از تو، پس از 
تو و یک بعالوه یک، این ترجمه را نیز از سوی نشر 

آموت روانه بازار کتاب می کند.
ایــن کتاب در کنــار دو کتاب »من پیــش از تو« و 
»پس از تو« تریلوژی داســتانی این نویسنده را برای 

مخاطبانش در زبان فارسی تکمیل می کند.
قهمران رمــان »هنوز من »لوئیزا کالرک اســت که 
اکنون به شــهر نیویورک رسیده است و آماده تجربه 
اتفاقاتی تازه برای زندگی خودش است در عین حال 
به این فکر می کند کــه می تواند رابطه عاطفی خود 
را با دوســتی که چند هزار مایل بــا او فاصله دارد، 
حفظ کند. با این همه او با جاشوا آشنا می شود و این 
آشــنایی برای او این ارمغان را به همراه دارد که بار 
دیگــر به خودش و ندای قلبش گوش دهد و به این 

فکر کند که لویزیا کالرک واقعا کیست؟
این کتاب در انتهای ژانویه ۲018 منتشر شده است.

جوجو مویز روزنامه نگاری انگلیســی اســت که از 
ســال ۲00۲ به نوشــتن رمان های عاشقانه مشغول 
اســت. او یکی از تنها چند نویسنده ای است که دو 
 Romantic( بار برنده جایزه ســال رمان عاشقانه
Novel of the Year Award( توسط انجمن 
 Romantic( نویســندگان رمان هــای عاشــقانه
Novelists' Association( گردیده و آثارش 

به یازده زبان مختلف دنیا ترجمه شده اند.

قیمت کاهش یافته بلیت هواپیما 
همچنان گران است

 رئیس ســازمان میراث فرهنگی در واکنش به 
نــرخ بلیت هواپیما که ابالغ شــد، گفت: این نرخ 
همچنان گران است و به صنعت گردشگری لطمه 

وارد می کند.
علی اصغر مونســان به مهر گفت: درست است که 
قیمت ها را کاهش داده اند اما همچنان قیمت بلیت 
هواپیما باالســت و به صنعت گردشــگری کشور 
کمکی نمی کند، چون گران است. من منتظر هستم 
دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت به عنوان رئیس 
ستاد تنظیم بازار ابالغ شود، اگر چه همکارانمان در 
وزارت راه، مسکن و شهرسازی هم حتما گرفتاری 
هایــی دارند و با این قیمــت ارز، حتما قیمت تمام 
شده آنها هم افزایش پیدا کرده است، وگرنه آنها هم 
عالقه مند نیســتند که این افزایش نرخ اتفاق بیفتد. 
باید حواسمان به موضوع صنعت حمل و نقل هوایی 
و گردشــگری باشــد. اگر چه معتقدیم که صنعت 
هواپیمایی به وجود مسافر زنده است، پس اگر قیمت 
ها منجر به کاهش ســفر شود حتما به گردشگری و 

صنعت هواپیمایی لطمه می زند.
وی افزود: اگر مسافر نباشد پروازها خالی شده و از 
رونق و اقتصادی بودن می افتد. من درخواســتم را 
به رئیس جمهــور داده ام، امیدوارم تصمیمی گرفته 
شود که منافع مردم و مســافران در آن دیده شود و 
به صنعت حمل و نقل هوایی نیز آسیبی وارد نشود.

سینـما

سینما ≡
..... . تگزاس - هزارپا ■ قد  س1.............................
■ قد  س2.......................... ...تگزاس - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................. هزارپا - کاتيوشا
فلسطين 2................................................ تنگه ابوغريب
■ سينما کانون................ کاتيوشا- خاله قورباغه
■بهمن مالير................. .هزارپا - تنگه ابوغريب
■ فرهنگ کبودراهنگ.................. به وقت شام
■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

سرانه کتابخوانی 1۳ دقیقه و 
سرانه مطالعه رسانه ها 

20 دقیقه است
 وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی درباره 
وضعیت ســرانه مطالعه در کشور، ضمن تأکید 
بر اینکه برخی آمارها گاه اغراق آمیز است، اظهار 
کرد: آماری که می شود به آن اتکای بیشتری کرد، 
حدود 13 دقیقه سرانه کتابخوانی هر ایرانی است 
کــه البته این رقم به جز روزنامه ها و مجالت و 
همچنین مطالعه در فضای مجازی است. سرانه 
مطالعه مجالت، روزنامه ها و فضای مجازی هم 

برای هر ایرانی حدود ۲0 دقیقه است.
ســید عباس صالحی این آمــار را در عین حال 
زیبنده  کشــوری مثل ایران با فرهنگ و تمدنی 
کهن ندانســت و به مهر گفــت: یکی از دالیل 
پایین بودن سرانه مطالعه این است که ما خیلی 
سریع از فرهنگ شفاهی وارد فرهنگ تصویری 
شــدیم درحالی که در کشــورهای دیگر، زمان 
مناسبی برای تجربه کردن فرهنگ شفاهی سپری 
شــد. برای ما دوره فرهنگ مکتــوب، دوره ای 
طوالنی نبود و لذا مطالعه به معنای مصطلح آن، 

کمتر نهادینه شد.

در آيين نکوداشت عزت ا... انتظامی مطرح شد

آقايبازيگرحافظكرامتانسانیبود

ــر از  ــه مالی  رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیری
ــر در بقــاع  ــژه عیــد غدی برگــزاری جشــن های وی

متبرکــه شــاخص شهرســتان مالیــر خبــر داد.
فــارس  بــا  گفت وگــو  در  جعفــری  پژمــان 
ــای اداره  ــت و برنامه ه ــه والی ــک ده ــن تبری ضم
اوقــاف و امــور خیریــه در ایــن اعیــاد اظهــار 
کــرد: برنامه هــای مختلفــی در عیــد قربــان در 
بقــاع متبرکــه برگــزار شــد و در عیــد غدیــر 
ــزار  ــاع برگ ــن بق ــن در ای ــای جش ــز برنامه ه نی

 . می شــود
ــه مــدت ســه روز در  برگــزاری خیمــه معرفــت ب

ــه  ــخگویی ب ــدف پاس ــا ه ــدا...)ع( ب ــزاده عب امام
ــر  ــز از دیگ ــی نی ــبهات دین ــرعی و ش ــائل ش مس
ــاع  ــت در بق ــه والی ــن اداره در ده ــای ای برنامه ه

ــت. ــر اس ــه مالی متبرک
طــرح نشــاط معنــوی اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
ــه مــدت دو مــاه در بقــاع  ــا حضــور 450 نفــر ب ب

متبرکــه مالیــر برگــزار شــد.
وی از برگــزاری جشــن های ویــژه غدیــر در بقــاع 
ــب  ــر در ش ــتان مالی ــاخص شهرس ــه و ش متبرک
ــن  ــت: مهمتری ــر داد و گف ــر خب ــد غدی و روز عی
ایــن برنامه هــا در امامــزاده عبــدا...)ع( مالیــر، 

تکیــه حضــرت ابوالفضــل)ع( و امامــزاده ابراهیــم 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــامن برگ طجرس

ــر  ــه مالی ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
روســتای  از  شــادی  کاروان  برگــزاری  از 
امامــزاده  مســیر  تــا  طجرســامن  امامــزاده 
ــزود:  ــر داد و اف ــتا خب ــن روس ــم)ع( ای ابراهی
اقشــار مختلــف  بــا حضــور  برنامــه  ایــن 
ــری  ــیر دو کیلومت ــردم مس ــزار و م ــردم برگ م
عیــد  روز  در  شــادی  کاروان  ایــن  در  را 

می کننــد. طــی  غدیــر 
پژمــان جعفــری برگــزاری همایــش بانــوان والیــی 

در تکیــه حضــرت ابوالفضــل)ع( را از دیگــر 
ــر  ــه مالی ــور خیری ــاف و ام ــای اداره اوق برنامه ه
درعیــد غدیــر دانســت و گفــت: برنامه هــای 
جشــن عیــد غدیــر در ســایر بقــاع متبرکــه 
ــف  ــار مختل ــور اقش ــا حض ــر ب ــتان مالی شهرس

برگــزار می شــود. مــردم 
پژمــان جعفــری از اعــزام  ســه مبلــغ در ایــن ایــام 
بــه بقــاع متبرکــه مالیــر خبــر داد و تصریــح کــرد: 
ایــن مبلغــان نیــز بــا هــدف تبییــن واقعــه غدیــر و 
پاســخگویی بــه مســائل دینــی و شــرعی بــه بقــاع 

ــزام شــده اند. ــه اع متبرک

برگزاری جشن عيد غدير در بقاع شاخص مالير
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