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آگهي مزايده فروش تجهيزات 
و اموال پزشكي اسقاطي 

بيمارستان دكتر غرضي مالير 

بيمارســتان دكتــر غرضــي ماليــر 
قصــد دارد تجهيــزات و امــوال پزشــكي 
اســقاطي را از طريــق مزايــده بــه 

ــاند. ــروش برس ف
ــان واجــد الشــرايط مي تواننــد  متقاضي
از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي بــه مدت 
ــدارك و  ــت م ــت درياف 4 روز كاري جه
ــه آدرس  ــده ب شــرايط شــركت در مزاي
ــي  ــر غرض ــتان دكت ــه بيمارس دبيرخان
ــه  ــوت مراجع ــوار نب ــع در بل ــر واق مالي

نماينــد.

 همدان 12 قدم مانده 
تا پايتختى گردشگرى آسيا 

■ استاندار : همدان به يك كارگاه گردشگرى تبديل شده است

 مدير اجرايى شصتمين جشنواره منطقه 
اى سينماى جوان "آگر" گفت: تاكنون 2
هزارو 356 اثر در سه بخش فيلم، عكس 
و فيلمنامه از 10 استان كشور به دبيرخانه 

جشنواره آگر ارسال شده است.
بــه گــزارش ايرنا اميد وفايــى در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: در بخش فيلم 
258 فيلم داستانى، 102 فيلم مستند، 31

اثر پويانمايــى و 50 فيلم تجربى(تجربه 
گرا) به دبيرخانه جشنواره رسيده است.

وى افزود: در بخــش عكس يك هزارو 
هفت تك عكس و 475 مجموعه عكس 
و در بخش فيلمنامــه 395 اثر در بخش 
آزاد و 38 اثر در بخش اقتباســى ارســال 

شده است.
رئيس انجمن سينماى جوانان مالير بيان 
كرد: در حال حاضــر اين آثار در مرحله 
انتخاب است و اواخر مردادماه منتخبان در 

بخش هاى مختلف اعالم مى شود.
وفايى با بيان اينكه داوران جشــنواره آگر 
از داوران برجســته كشور و پيشكسوتان 
اين عرصه هســتند ادامه داد: تفاهم نامه 
برگزارى شصتمين جشــنواره منطقه اى 
سينماى جوان ميان فرماندارى ويژه مالير 
و انجمن ســينماى جوان ايران امضا شده 

است.
ــد از  ــون 80 درص ــرد: تاكن ــان ك وى بي
ــده  ــن ش ــنواره تامي ــن جش ــارات اي اعتب
اســت و پيــش بينــى مــى شــود بيــش از 
250 ميهمــان در ايــن جشــنواره حضــور 

ــرى  ــعود جعف ــى "مس ــد. وفاي ــدا كنن پي
نويســنده  و  كارگــردان  جوزانــى" 
ــان  برجســته كشــورى را يكــى از مهمان
ــرد و  ــوان ك ــنواره عن ــن جش ــژه اي وي
افــزود: عكاســان، هنرمنــدان مطــرح 
ــش  ــن در بخ ــورى، داوران و 30 ت كش
ــن  ــان اي ــر مهمان ــى از ديگ ــش افزاي دان

ــتند. ــنواره هس جش
مديــر اجرايــى جشــنواره منطقــه اى 
اشــاره  بــا  "آگــر"  جــوان  ســينماى 
بــه تشــكيل 11 كميتــه زيرمجموعــه 

جشــنواره گفــت: عــالوه بــر بخــش هاى 
جنبــى، بخــش جنبــى مبــل و منبــت نيــز 
ــده  ــى ش ــش بين ــنواره پي ــن جش در اي
ــن  ــد: انجم ــادآور ش ــى ي ــت. وفاي اس
ســينماى جوانــان در حيطــه مبــل و 
ــاى  ــم ه ــد فيل ــه تولي ــبت ب ــت نس منب
داســتانى اقــدام كــرده اســت كه بســترى 
مناســب بــراى معرفــى و شناســاندن 
مبــل و منبــت ماليــر در عرصــه ملــى و 

ــت. ــى اس ــن الملل بي
ــى  ــدان م ــه من ــرد: عالق ــد ك وى تاكي

ــم و عكــس در  ــد در 2 بخــش فيل توانن
حــوزه مبــل و منبــت تــا پنجــم شــهريور 
مــاه آثــار خــود را بــه دبيرخانه جشــنواره 
ارســال كننــد و هيــچ محدوديتــى در 

ــدارد. ــه وجــود ن ايــن زمين
وفايــى ضمــن تقديــر از حمايت هاى 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
نســبت به جشنواره آگر بيان كرد: در اين 
راســتا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
همــدان تفاهم نامه اى را براى توليد فيلم 

در شهرستان هاى استان امضا كرد.

مديــر اجرايــى جشــنواره منطقــه اى 
ــع  ــت: مجتم ــر گف ــوان آگ ــينماى ج س
فرهنگــى و هنــرى ارشــاد ماليــر و 
ايــن  اجــراى  بــراى  بهمــن  ســينما 
دبيرخانــه  و  اســت  مهيــا  جشــنواره 
ــراى  ــاختمان س ــه س ــز ب ــنواره ني جش
ــوكار  ــهيد ج ــدان ش ــم در مي ــل قل اه

منتقــل شــده اســت.
ــى  ــزر تبليغات ــرد: 10 تي ــان ك ــى بي وفاي
بــراى جشــنواره آگــر طراحــى و ســاخته 
ــراى  ــى ب ــال رايزن ــده اســت و در ح ش
ــتانى  ــبكه اس ــا از ش ــن تيزره پخــش اي

هســتيم.
وى خواســتار همراهــى و كمــك رســانه 
ــراى  ــد ب ــازوان توانمن ــوان ب ــه عن ــا ب ه
برگــزارى هــر چــه بهتــر ايــن جشــنواره 
ايــن  يادبــود  تمبــر  افــزود:  و  شــد 
ــاز جشــنواره  ــا آغ ــان ب جشــنواره همزم
رونمايــى مــى شــود و لوگــو و پوســتر 
جشــنواره آگــر نيــز طراحــى شــده 
ــصتمين  ــا، ش ــزارش ايرن ــه گ ــت. ب اس
جشــنواره منطقــه اى فيلــم و عكــس 
ســينماى جــوان از 15 تا 18 شــهريورماه 
بــه مــدت چهــار روز در شهرســتان 

ــود. ــى ش ــزار م ــر برگ مالي
ــم،  ــزگان، ق ــدان، هرم ــاى هم ــتان ه اس
ــتان و  ــارس، سيس ــان، ف ــزى، اصفه مرك
ــان  ــزد و خراس ــان، ي ــتان، كرم بلوچس
جنوبــى در ايــن جشــنواره حضــور 

ــد. دارن

معتادان بهبود 
يافته براى دريافت 
تسهيالت به بانك هاى 
عامل معرفى شدند

 دبير شــوراى هماهنگى مبــارزه با مواد 
مخدر همدان گفت: در ســه ماهه نخســت 
امســال نيز افراد واجدالشرايط به تعداد 34

نفر به بانك هاى عامل معرفى شــده اند كه از 
اين تعداد 4 نفر به بخش خوداشتغالى و 30

نفر به بخش كارفرمايى مربوط مى شوند.
 به گزارش تســنيم، سيد رسول حسينى در 
جلسه كميته تخصصى مشاركت هاى مردمى 
و ســازمان هاى مردم نهاد شوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در سه ماهه 

پايانى سال 96در بخش اشتغال بهبوديافتگان 
تالش هاى خوبى از ســوى نهادهاى مسئول 
مانند كميته امداد و بهزيستى انجام شد تا اين 

مهم محقق شود.
ــا در  ــى م ــرط اصل ــه  ش ــان اينك وى بابي
پرداخــت تســهيالت بــه بهبوديافتــگان، 
بخــش  در  افــزود:  اســت  افــراد  بيمــه 
بخــش  در  و  نفــر   5 خوداشــتغالى 
كارفرمايــى نيــز بــراى 5 نيــز اشــتغال 
ــگان  ــر از بهبوديافت ــه 25 نف ايجادشــده و ب
اســت. پرداخت شــده  تســهيالت  نيــز 
دبيــر شــوراى هماهنگى مبــارزه با مواد 
مخــدر همدان بــا اعالم اينكــه در جمع 
براى 31 نفــر از بهبوديافتــگان اعتياد به 
مواد مخدر اشــتغال ايجادشده است ابراز 
كرد: در سه ماهه نخســت امسال نيز افراد 
واجدالشــرايط به تعــداد 34 نفر به بانك 

كارآفرين معرفى شــده اند كه از اين تعداد 
4 نفر به بخش خوداشــتغالى و 30 نفر به 

مى شوند. مربوط  كارفرمايى  بخش 
وى با تأكيد بر لزوم اطالع رســانى همگانى 
درباره شرايط اين طرح و جذب حداكثرى 
تسهيالت مربوطه گفت: يكى از داليل عمده 
گرايــش مجدد به اعتيــاد در افراد، بيكارى 
اســت بنابراين بايد از فرصت پيش آمده به 

درستى استفاده نكنيم.
حســينى با اعالم اينكــه در بخش اعطاى 
تسهيالت به بهبوديافتگان حداقل 10 ميليون 
و حداكثر 12 ميليون تومان پرداخت مى شود 
عنوان كرد:  ســمن هاى فعال استان همدان 
در بخش صيانت و پيشگيرى از مواد مخدر 
توانسته اند  در سه ماهه اول  امسال امتياز 25

را در ارزيابى ستاد مبارزه  مواد مخدر كشور 
به دست آورند.

خبـر

حركت دانشگاه ها و مطالعاتشان
 به سمت تشريفاتى شدن

 رئيس دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه از كدام دانشگاه در كشور 
خواسته شد تا راهكارى براى برون رفت از مشكالت ارزى و اقتصادى 
ارائه دهد؟ گفت: امروزه دانشگاه ها و مطالعاتشان به سمت تشريفاتى 

شدن در حال حركت است. 
دكتر يعقوب محمدى فر در گفت وگو با ايســنا، منطقه همدان، با بيان 
اينكه دانشگاه ها اغلب به عنوان موتورهاى رشد اقتصاد جوامع شناخته 
مى شــوند، اظهار كرد: دانشــگاه ها مى توانند با انجام كار تحقيقاتى و 
پژوهشــى در توليد محصوالت ايرانى و همچنين ارتقاء سطح كيفيت 
كاالها نقش موثرى داشته باشــند به شرطى كه دستگاه هاى دولتى و 

صنايع به اين مراكز اعتماد كنند. 
وى با بيان اينكه دانشگاه بوعلى سينا بسيارى از تجهيزات آزمايشگاهى 
خود را از توليدات داخلى تامين مى كند افزود: دانشــگاه ها با مصرف 
محصوالت توليد داخل كشور در مراكز مختلف خود و  فرهنگسازى 
در اســتفاده از اين محصوالت در بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان 
مى توانند در تحقق اقتصــاد مقاومتى كمك كنند اما به طور كلى بايد 
نوعى وابستگى ملى در اســتفاده از محصوالت داخلى ايجاد شود تا 

همه در مصرف توليدات داخلى مشتاق شوند. 
رئيس دانشــگاه بوعلى ســينا با بيان اينكه مركز رشــد از طرح هاى 
دانش بنيان حمايت مى كند، ادامه داد: طى يك ماه گذشــته مركز رشد 
تخصصى كشــاورزى در داخل دانشــكده كشــاورزى و دو شركت 
شتاب دهنده براى ارتباط با صنعت در راستاى تحقق شعار سال افتتاح 

شده اند. 
وى از ارتبــاط كم دانشــگاه و صنعــت ابرازناراحتى كــرد و افزود: 
دســتگاه هاى توسعه اى بايد پروژه هاى پژوهشى خود را به دانشگاه ها 
و مراكز علمى بســپارند اما متأســفانه اين رويكرد در كشور ما بسيار 

كمرنگ است. 
محمدى فــر حمايت از تأســيس شــركت هاى دانش بنيــان و ايجاد 
قراردادهاى پژوهشــى در دانشگاه ها را يكى از مهمترين راهكارهاى 
حمايــت از توليد داخل و كمك به رفع مشــكالت فعلى كشــور و 
همچنين تحقق اقتصاد مقاومتى برشــمرد و افزود: خوشبختانه رشد 
خوبى در زمينه  تعداد قراردادهاى پژوهشى دانشگاه بوعلى سينا اتفاق 
افتاده اســت و طى سال گذشته بيش از 20 قرارداد پژوهشى با صنايع 

منعقد كرديم. 
وى در ادامه به نقش دانشگاهيان در رفع محدوديت ها و بحران فعلى 
ارز در كشــور اشــاره كرد و گفت: طى چند ســال گذشته در حوزه 
خريد تجهيزات آزمايشگاهى و آموزشى، دانشگاه بوعلى سينا همگام 
با سياست هاى ابالغى وزارت علوم سعى در صرفه جويى داشته است.

2 هزار اثر به دبيرخانه جشنواره "آگر" ارسال شد
سلطاني فر معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد امروز ميهمان همدان است

بازگشت ساختمان بانك ملى به شاهزاده حسين(ع) 

اوقاف: ساختمان را مكان فرهنگي مي كنيم

عضو فراكسيون اميد مجلس: 

رئيس جمهـور از مردم عذرخواهى كند

سرمقاله

1

حل مشكل مطبوعات
مرد عمل مي خواهد

توكل دارائي »
 معــاون مطبوعاتي و اطالع رســاني وزير 
فرهنگ و ارشــاد اســالمي در حالي به همدان 
مي آيد كه نفس اقتصاد مطبوعات اين استان به 
شماره افتاده است. فارغ از مشكالت سطح پايين 
روزنامه خواني و بي اقبالي مردم به مطبوعات و 
در عوض روي آوردن به شــبكه هاي اجتماعي 
بويژه تلگرام و...؛ اينك مطبوعات نزار استان كه 
حقوق و دستمزد بخور و نمير اعضاي خود را 
نمي توانند تأمين كنند، با گراني كاغذ و كمبود آن 

در بازار، به تطعيلي كشانده مي شوند.
گفته مي شود مديركل جديد ارشاد از دوستان 
نزديك جناب سلطاني فر است و با دعوت از 
وي مي خواهد اميد دوباره اي در روح خســته 
مطبوعات بدمد و با وعده كمك هايي از ايشان، 
دل مطبوعاتي هــا را خوش كند وبا اختصاص 

كاغذ دولتي، آنهارا از وضع موجود برهاند.
بــا اعتماد به ايــن اميدواري، اما مشــكالت 
مطبوعات همدان بيش از اينهاست كه در چند 
بند مختصر به آنها اشاره مي رود تا بلكه گوش 
شنوايي باشد و بويژه مخاطب اصلي آن جناب 

سلطاني فر؛ به آن التفات نمايد.
1- بحث جريان آزاد اطالعات و دسترســي 
به آمارهاي دولتي و وابســته به آن در همدان، 
آنقــدر پابندو تبصره و مــاده دارد كه مي توان 
گفت عمًال اين مصوبه روي زمين مانده و جز 
تمجيد از آن، چيزي عايد رسانه ها نشده است.

2- در اوضــاع و احوال بي ثباتــي اقتصادي، 
رنج هايــي از قبيل بيمه خبرنــگاران و ديگر 
وابسته ها به مطبوعات و رسانه ها همچنان جزو 
معضالت اين قشر است و با وجود وعده هاي 
ريز و درشت هنوز چرخ و چتر بيمه به عنوان 
بديهي ترين حــق مطبوعاتي ها روغن كاري و 

سايه افكن بر سر اعضا نشده است.
3- حق سنوات، مرخصي و انوع حقوق اوليه 
خبرنگاران رسانه هاي استان در بدترين شرايط 
ممكن به فراموشــي سپرده مي شود و دستگاه 
متولــي اين حوزه، با ايــن ادعا كه مطبوعات 
و رســانه ها، بنگاه اقتصادي خصوصي تلقي 
مي شوند، خود را از هرگونه پاسخگويي و راه 

حل كنار مي كشد.
4- وابســتگي اقتصادي مطبوعات به گزارش 
آگهي هاي محدود دولتي و اشــتراك هايي كه 
روز به روز هم كمتر مي شوند، آنها را به لكنت 
زبان واداشته و كمتر قلم و گزارشي جاندار كه 
بتواند نقد دولت به قصد تنبيه و اشاره، و انذار 

باشد، مي تواند در اين عرصه خودنمايي كند.
شــايد در مرحلــه اول اين وابســتگي مالي، 
بداخالقي اهالي استانداري و فرمانداران و ديگر 
مديران خوش بيايد و از اينكه جشــن خبرنگار 
هم بدون شام و ناهار و جا و مكان آنان تشكيل 
نمي شود، از ته دل خوشحالشان كند؛ اما نتيجه 
فوري و پيامد خطرناك چنين سياســتي، ســر 
برآوردن نقدهاي اجتماعي و سياســي از درون 
كانال هاي غيررسمي، شعارپراكني ها و اجتماعات 
غيرقانوني و غيرمترقبه اي خواهد بود كه نتيجه 

آن به هرج ومرج اجتماعي خواهد انجاميد.
5- استقالل رسانه ها و كمك به توانمندسازي 
آنــان از طريقي كــه كرامــت و آزادگي آنان 
زير پاي مسئوالن له نشــود، به رشد فرهنگ 
استان كه در زيرشــاخه هاي روابط اجتماعي، 
خانوادگي، دادوستد در بازار، مسئوليت پذيري، 
اعتمادسازي و... تقويت خواهد شد، مي انجامد.

در اســتان همدان با صدها ميليون هزينه هاي 
پــرت و بنربازي هــاي اداري، آيــا نمي توان 
بودجه اي هرچند اندك براي آموزش و ارتقاي 
سطح دانش رسانه اي اختصاص داد و از اساتيد 
و بزرگان ملي اين حوزه در اين شــهر دعوت 
كرد؟!اين مشــكل را معــاون مطبوعاتي وزير 
مي تواند حــل كند و خود نيــز البته بر روند 
اجــراي آن نظارت كند تا بعد يكســال ببيند 
سطح نقد اجتماعي و فرهنگي و انعكاس اخبار 

در همدان چقدر ترقي كرده است.
6- رقيب بي محاباي مطبوعات مكتوب، فضاي 

مجازي و اقمار مرتبط با آن است.
برنامه هاي وزارت ارشــاد براي ســاماندهي 
اين فضا ـ فــارغ از عطش برخي قدرت هاي 
غيردولــت براي مهار اين آزاديـ  ســردرگم 
و بالتكليف اســت.خبرنگاران خلق الساعه و 
بي هويتي كه در اين ميانه پيدا مي شوند و بدون 
گذراندن آموزش يا شناســايي دست به توليد 
اخبار كذب و عجوالنه مي زنند، معضالت اين 
حوزه است كه با تدبير وزارت ارشاد مي توان 
ساماندهي الزم در اين باره انجام داد.البته همين 
جا اضافه كنم كه دنبال تحديــد آزادي ها در 
رسانه هاي مجازي نيستيم و نمي خواهيم اين 
آب باريكه اي كه به بركت فناوري هاي نو ايجاد 
شده، مثل ساير حوزه هاي قبلي به تيغ سانسور 
گرفتار آيد.تكمله: حرف و سخن بسيار است و 
مجال اندك. به همين مقدار بسنده مي كنيم كه 
اگر هر بند آن عملي شود، كلي از گرفتاري هاي 
اصحاب رسانه كاسته خواهد شد. لطفاً مثل همه 
عادت هاي پيشين كه در مسئوالن سراغ داريم، 
نگوييد گوشمان پر است از اين درخواست ها؛ 
بلكه تا زود دير نشده است، كاري كنيد. همين.
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بيمارستان دندانپزشكى در همدان راه اندازى مى شود
 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان گفت: با تاييد هيأت رئيسه اين دانشگاه بيمارستان دندانپزشكى در اين استان 

راه اندازى مى شود.
محمدرضا عباديان در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: يكى از مراكز درمانى اين اســتان به عنوان محل پرديس دوم دندانپزشــكى 

پيش بينى شده است.
وى اضافه كرد: بيماران خاص، افراد داراى معلوليت ذهنى، بيماران ام اس و افرادى كه از كشيدن و پر كردن دندان هراس دارند 

در اين مركز پذيرش شده و براى دريافت خدمات دندانپزشكى، براى اين طيف از روش بيهوشى استفاده مى شود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى همدان افزود: پس از تكميل اين بيمارستان، اين مركز به عنوان شعبه دوم دندانپزشكى 

مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
عباديان يادآورى كرد: هم اينك اورژانس دندانپزشــكى در همدان وجود دارد و اگر فردى نيمه شــب دچار دندان درد شــود 

مى تواند به اين مركز در بيمارستان قلب فرشچيان مراجعه كند.
وى اعالم كرد: به زودى يك مركز درمانى ديگر به اورژانس دندانپزشكى مجهز مى شود تا شمار اين مراكز به 2 باب برسد.

نمايشگاه بين المللى همدان ويترين صنايع دستى 31 استان كشور
 معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان از برگزارى نمايشگاه بين المللى صنايع دستى 

ACD در همدان خبر داد و گفت: نمايشگاه همدان ويترين صنايع دستى 31 استان كشور مى شود.
عليرضا قاسمى ا در گفت وگو با فارس ، از برگزارى نمايشگاه بين المللى صنايع دستى ACD در همدان خبر داد و اظهار كرد: 

اين نمايشگاه از روز 30 مردادماه تا روز 3 شهريورماه در محل دائمى نمايشگاه بين المللى همدان برپا مى شود.
وى با اشــاره به اينكه نمايشــگاه بين المللى صنايع دستى با حضور شــركت كنندگانى از 31 استان برگزار مى شود، افزود: اين 

نمايشگاه متشكل از 160 غرفه است.
معاون صنايع دســتى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اســتان همدان بيان كرد: با استفاده از فرصت انتخاب همدان 
به عنوان پايتخت گردشــگرى آســيا در كنار ديگر رويدادهاى همدان 2018 تالش بر اين بود كه نمايشگاه شهرهاى جهانى 

صنايع دستى نيز در استان برگزار شود.
وى با بيان اينكه پيشنهاد داده شد تا نمايشگاه صنايع دستى با حضور شهرهاى جهانى صنايع دستى در استان همدان برگزار شود، 

عنوان كرد: اين پيشنهاد پذيرفته شده و شهرهاى جهانى صنايع دستى در اين نمايشگاه حضور دارند.

نكته مهم
مهدي ناصرنژاد»

 خواننــدگان عزيــز روزنامه همدان پيــام اطالع دارنــد كه اين 
روزها انتشار روزنامه ها به دليل مشــكل گراني و كمبود كاغذ دچار 
محدوديت هاي شــديد و عذاب آور اســت. به همين لحاظ صفحات 
روزنامــه همدان پيام نيز به تبعيت از نشــريات ديگر به نصف تقليل 

يافته است. 
ما نويســندگان روزنامه نيز ناگريزيم بــراي اينكه فرصتي از اخبار و 
گزارش هاي مهم روز سلب نگردد، مطالب اجتناب ناپذير را حداقل در 

2 شماره به نظر عالقمندان برسانيم ...
 ايرانيان قدردان دوســتان واقعي خــود در عرصه اي 

جهاني هستند
جنگ جهاني اقتصادي با شــعله هاي آشكار و نهان خود دنيا را دربر 
گرفته است و در اين برهه بسيار خطرناك تاريخي كمتر كشور و ملتي 

از شراره هاي سركش اين جنگ جهانسوز در امان مانده است.
بدون شــك جنگ افروزان اقتصادي ابرقدرت هاي ضدبشــر هستند 
كه براي ادامــه حكومت هاي ننگين خود و غارت ســرمايه و منابع 
كشــورهاي كوچك و بزرگ جهان، سناريو نوشته اند و جنگ را پيش 
مي برند. كشــور عزيز ما ايران نيز يكــي از قربانيان اين جنگ نابرابر 
اســت كه براي دوري جســتن از ورطه هولناك آن با تمام قدرت و 
ابزار سياســي و اجتماعي و بخصوص ديپلماتيك ايســتاده است، اما 
عقــل و آينده نگري و غرور ملي و ديني ما حكم مي كند كه هرگز در 
برابر جنگ افروزان دســت تسليم باال نبريم و به ياري درايت و ابتكار 
و ازخودگذشتگي آبرويي براي نسل هاي  آينده اين مرزوبوم به يادگار 

بگذاريم.
مســلماً در هر جنگ و در هر بلبشــويي در عرصه هاي بين المللي و 
داخلي عناصري وجود دارند كه صرفاً به فكر منافع و برگ هاي برنده 
به نفع خود هســتند و در چنين كارزاري وجود عناصر فرصت طلب 
داخلي بســيار خطرناك تر و كشنده تر از دشمنان خارجي است. نظير 
اينكه در كشــور ما و به دنبال اجراي نقشــه هاي اقتصادي دشــمنان 
خارجي، عده اي كه تعدادشان هم كم نيست با استفاده از امكاناتي آنهم 
با سوء استفاده از منابع ملي به دست آورده اند، اقدام به احتكار كاال و 
ارز و مايحتاج عمومي و هر نوع كاالي اساســي و پرمصرف كرده اند. 
در اين ميان قشرهاي عظيمي از مردم ما كه دستشان به جايي نمي رسد 
و قاعدتــاً اهــل رانت خواري و بيزينس هاي ناروا نبوده و نيســتند و 
به همان حقوق ناچيز ماهيانه و مســتمري هاي بازنشســتگي قناعت 
كرده اند، بايد تازيانه هاي سرســخت كمبــود و گراني را تحمل كنند 
و بسوزند و بسازند كه آيا دشمنان داخلي و محتكرهاي زالوصفت و 
فرصت طلب هاي از قاتل و راهزن بدتر، به سزاي اعمال خود برسند يا 
نه!؟ و آيا جاروجنجال هاي امروزي كه عليه مفسدان اقتصادي است و 
بگير و ببندهاي كه وعده مي دهند منجر به جبران مافات و مختصري 

ارزاني خواهد شد يا نه!؟
پايان قسمت اول

 مديــركل اوقاف و امور خيريه اســتان 
همدان از بازگشت ملك موقوفه بانك ملى 
به شاهزاده حســين(ع) همدان خبر داد و 
گفت: ســاختمان بانك ملــى به هيچ وجه 
تخريب نمى شــود بلكه به مكان فرهنگى 
تبديل شده و دسترسى مردم به امامزاده نيز 

آسان خواهد شد.
حجت االسالم محمد كاروند در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در همدان، از بازگشــت 
ســاختمان موقوفــه بانك ملى بــه بارگاه 
شــاهزاده حســين(ع) همدان خبــر داد و 
اظهار كــرد: از آنجا كه مدت ها پيش پيگير 
اين موضوع بوديم، امروز با جلســه اى كه 
با وزير اقتصاد، رئيس بانك ملى كشــور، 
نماينــده ولى فقيه در اســتان، اســتاندار 
همــدان، نمايندگان همــدان و فامنين در 
مجلس شوراى اسالمى داشتيم خوشبختانه 

نتايج خوبى اين زمينه به دست آمد.
وى با بيــان اينكه براى نخســتين بار بود 
كه مصوبه خوبى نســبت به بانك ملى در 
اين جلســات به تصويب رسيد، افزود: به 
تعامالت خوبى نسبت به موقوفه بانك ملى 

رسيده ايم.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
بيان كرد: بــا توجه به اينكه عرصه و اعيان 
بانــك ملى طبق اســناد اداره ثبت، موقوفه 
است؛ قرار بر اين شد كه در جلسات بعدى 
نيز اين موضوع مطرح شود تا بانك ملى به 

جاى ديگر منتقل شود.
وى بــا بيــان اينكه قــرار بر اين شــده با 
برگزارى جلساتى، استاندارى همدان زمينى 
در اختيار بانك ملى قرار دهد تا مكان فعلى 

به موقوفه بازگردد، خاطرنشان كرد: امروز 
توافقاتى حاصل شــد كه ساختمان موقوفه 
به امامــزاده حســين(ع) برمى گردد و اين 
حاصل تالش دو ساله ما با همراهى نماينده 
ولى فقيه، استاندار و نمايندگان همدان در 

مجلس است.
كاروند با بيان اينكه امامزاده حسين(ع) در 
گذشته موقوفات زيادى داشته كه برخى از 
بين رفته و برخى موجود و در دفاتر ثبتى به 
نام ملك امامزاده شناخته شده است، گفت: 
بيــش از يك هزار و 200 متر ملك امامزاده 
در تصرف بانك ملى است كه بر مى گردد.

وى با اشــاره به اينكه از سال 1336 در آن 

مكان، بانك ملى ســاخته شــده كه قبًال به 
صورت ســقاخانه و توت زار بوده اســت، 
افزود: ســال 1312 افرادى ملك را تصرف 
كرده و ســال 1336 آن را بــه بانك ملى 

فروخته اند.
 مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
با بيان اينكه بعد از انقالب اســالمى با نظر 
امام(ره) كه فرمود «موقوفات بايد برگردد»، 
قانونى وضع شــد كه در سال 77 رأى بر 
ابطال ســند مالكيت عرصه و اعيان بانك 
ملى داده شــد، گفت: با برگشت ساختمان 
بانك ملى بــه امامزاده، بايد مراحلى طى و 
اعتباراتى در نظر گرفته شــود و زمينى در 

اختيار بانك ملى قرار گيرد تا در جاى ديگر 
اين بانك ساخته شود.

وى با تأكيد بــر اينكه به دنبــال تخريب 
ســاختمان بانك نيســتيم و بايــد همين 
وضعيت حفظ شود، تصريح كرد: ساختمان 
بانك ملى زيبايى خاصى به ميدان امام (ره) 
داده و قصد ما نيز بر اين نيســت كه آن را 

تخريب كنيم.
وى بيان كرد: به دنبال آسان كردن دسترسى 
مردم به امامزاده حســين(ع) و تبديل بانك 
ملى به مكان فرهنگى هســتيم تا زير نظر 
امامــزاده خدمات فرهنگى بــه مردم ارائه 

شود.

بازگشت ساختمان بانك ملى به شاهزاده حسين(ع) 

اوقاف: ساختمان را مكان فرهنگي مي كنيم

سرمايه گذارى در صنعت هوايى سوددهى 
خوبى دارد

 مسافرت هاى هوايى بيشــتر از سوى قشر مرفه و بازاريان استقبال 
مى شــود، همه اقشار با هواپيما سفر مى كنند اما بيشترين مسافرت هاى 

هوايى توسط قشر مرفه و بازاريان انجام مى شود.
رئيس انجمن صنفى آژانس هاى مســافرتى استان همدان با بيان اينكه 
هيچ سرمايه گذارى در استان همدان در صنعت هوايى ورود نمى كند، از 

سرمايه گذاران استان خواست تا در اين زمينه ورود كنند.
محمد فيضى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه قيمت بليط هواپيما 
2 برابر شده است، اظهار كرد: پرواز همدان- مشهد و همدان- كيش به 
علت عدم اســتقبال همدانى ها و متضرر شدن چارتركننده و مشكالت 

شركت هواپيمايى آتا بسته شد.
وى با تأكيد بر اينكه ســرمايه گذارى در صنعت هوايى ســوددهى 
خوبى دارد، افــزود: همدان ســرمايه دارانى دارد كه حتى مى توانند 
هواپيما خريدارى كنند اما متأسفانه تاكنون كسى در اين زمينه ورود 

نكرده است.
فيضى با اشاره به اينكه در حال حاضر همدان پرواز داخلى ندارد، گفت: 
در حال رايزنى براى چارتر كردن پروازهاى كيش و مشهد هستيم كه در 
صورت پيدا شدن سرمايه گذار مناسب اين پروازها از سر خواهد گرفت.

وى با بيان اينكه در اســتان همدان 7 بند الف يا همان دفتر مسافرت 
هوايى فعاليــت دارند كه اين دفاتر فقط مى توانند بليط بفروشــند، 
خاطرنشــان كرد: همچنين در اين استان 43 دفتر مسافرتى بند ب و 

30 دفتر مسافرتى بند پ وجود دارد.

معاون استاندار همدان:
 "احتكار" در شرايط كنونى 

ظلم و بى انصافى است 
 معاون هماهنگى امور اقتصادى و منابع انســانى استاندار همدان 
گفت: احتكار دشــمنى رو در رو با نظام اســت و مردم بدانند كه با 

احتكارگران برخورد شديد مى شود.
رضا قياسى افزود: كسانى كه مايحتاج مردم را مى  برند و احتكار كنند 
دشمنان اصلى نظام هستند، و به محض شناسايى اين متخلفين، آن ها را 
در اختيار مراجع قضايى قرار مى دهيم.معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و منابع انسانى استاندار همدان گفت: البته هر انبارى مصداق احتكار 
نيست به شرط آنكه انبار و موجودى كاالهايشان را به ما معرفى كنند.
وى ادامه داد: ما از معرفى كردن محتكرين به مردم ابايى نداريم و هر 

كجا گزارشى به دست ما برسد آنرا اطالع رسانى خواهيم كرد.

 برگزارى نمايشــگاه هاى بين المللى و 
حمايــت از كاالى داخلــى بهترين راهكار 

براى تنظيم قيمت ارز است.
اســتاندار همدان در جريان بازديد از غرفه 
صنعتگران همدان در نخستين نمايشگاه بين 
المللى واحدهاى كوچك و متوسط صنعتى 
واقع در مصلى بزرگ تهران، اظهار داشــت: 
اين نمايشــگاه توانمندى ما را نشان داد و 
ثابت كرد با تقويت و حمايت از واحدهاى 
كوچك و متوسط صنعتى مى توان در كنار 

اشتغال زايى، خودكفا شد.
محمدناصر نيكبخت با اشــاره به اينكه اين 
نمايشــگاه فرصتى براى معرفى و شناختن 
واحد هاى كوچك صنعتى اســت، افزود: 
توانمندى برخى واحدهاى شركت كننده در 
اين نمايشگاه براى بازديدكنندگان غيرقابل 

باور است و جاى شگفتى دارد.
به گــزارش ايرنــا، نيكبخــت اضافه كرد : 
واحدهــاى كوچكى از همــدان داريم كه 

توليدات خــود را به كشــورهاى اروپايى 
همچون لهستان صادر مى كند.

وى با اشــاره به ضرورت استفاده از كاالى 
ايرانى و فرهنگ سازى در اين حوزه گفت: 
وقتى ما كاالهاى مورد نظــر را توليد كنيم 

ديگر نيازى به واردات نداريم.
اســتاندار همدان ابراز اميــدوارى كرد كه 
با معرفــى واحدهاى كوچــك و همچنين 
شناساندن راه توليد ملى بتوان مشكل اشتغال 

و واردات بيش از اندازه را حل كرد.
نيكبخت تاكيد كرد: صنايع كوچك و متوسط 

ناجى اشتغال، توليد و توسعه كشور است.
معاون وزير صنعت، معــدن و تجارت نيز 
در جريان اين بازديد گفت: همدان يكى از 
اســتان هاى مهم در بحث صنايع كوچك و 

متوسط است.
صادق نجفــى گفت: شــهرهايى همچون 
اللجين، تويسركان و مالير قابليت هاى ويژه 

اى براى راه اندازى صنايع كوچك دارند.

وى افزود: طرح توليد پوشاك در همدان در 
دستور كار قرار دارد و 20 روستا با شعار هر 
روســتا يك كارگاه، با نيروهاى بومى انواع 

پوشاك توليد مى كنند.
نجفى بيان كرد: به مناســبت 21 مرداد روز 
حمايــت از صنايــع كوچك و متوســط، 
تمامى افرادى كــه در زمينه واگذارى زمين 
در شــهرك هاى صنعتى بدهكار هستند، با 
پرداخــت بدهى خود از 80 درصد تخفيف 

بهره مند مى شوند.
وى تاكيد كرد: آمادگى داريم تا بخشــى از 
زمين شهرك هاى صنعتى همدان را به حوزه 

گردشگرى واگذار كنيم.
مديرعامل شــركت شــهرك هاى صنعتى 
همدان نيز در اين بازديد گفت: اين نخستين 
و بزرگترين نمايشگاه توانمندى هاى صنايع 
كوچك كشور است كه 33 واحد از همدان 

نيز در آن حضور دارند.
كيوان گردان افــزود: اين واحدها در حوزه 

هاى صنعتى، صنايع هايپــر، صنايع دانش 
بنيان و دســته هاى مختلف صنايع دستى به 
نمايندگى از همدان در اين نمايشگاه شركت 

كردند.
به گزارش ايرنا، نخســتين نمايشــگاه بين 
المللى واحدهاى كوچك و متوسط صنعتى 
از 21 تــا 23 مــرداد همزمان بــا روز ملى 
حمايت از صنايع كوچــك در مصلى امام 

خمينى (ره) داير است.
در اين نمايشگاه يكهزار و 200 واحد شامل 
800 واحد تخصصــى، 400 واحد فروش 
و همچنيــن 10 واحد خارجــى از تركيه، 
پاكستان، اتريش و كره جنوبى شركت دارند.
صاحبان صنايع مختلف در رشته هاى فلزى، 
فضايى، شــيميايى، نساجى، پوشاك، برق و 
الكترونيك، كشــاورزى، خودرو، پزشكى، 
لوازم خانگى و مصالح ساختمانى توانمندى 
هاى خود را در اين محل به نمايش گذاشتند 

و 10 كارگاه جانبى در آن برگزار مى شود.

حمايت از كاالى داخلى بهترين راهكار تنظيم بازار ارز است

 عضو فراكســيون اميد مجلــس با بيان 
اينكه تيم اقتصادى دولت نياز به ترميم دارد، 
گفت:رئيس جمهور در مجلس شفاف سازى 
كند و به خاطر وعده هاى عملى نشده خود 

عذرخواهى كند.
محمد كاظمــى در گفت وگو با تســنيم با 
بيان اينكه ارتبــاط رئيس جمهور برخالف 
دوره هاى قبل با نمايندگان بســياركم است، 
گفت:  من معتقدم اگر آقاى روحانى ارتباط 
قوى ترى بــا نمايندگان مجلس داشــت و 
برخى از مسائل و  مشكالت را با هم فكرى 
آنها حل و فصل مى كرد قطعا درحال حاضر  
اين مو ضوع ســئوال از رئيــس جمهور را 
نداشتيم. قطعا تيم اقتصادى دولت اشتباهاتى 

را داشته است.
 كارهاى مسئوالن بايد زير ذره بين 

خبرنگاران باشد
عضو فراكسيون  اميد مجلس دهم  با اشاره 
بــه اينكه قبــل ازخروج آمريــكا از برجام 
روند اداره كشــور طبيعى بود، گفت: قطعا 
اشــتباهاتى در عملكرد تيم اقتصادى دولت 
بــوده  و امروز همه كارها روى ســر آقاى 

روحانى خراب شــده و ضرورى است كه 
بيايد و حقايق را به صورت شفاف بيان كند.

وى با تاكيــد براينكه ما هم اكنون در بحث 
شفاف ســازى مشــكالت عديده اى داريم، 
گفت: اگر خبرنگاران مى توانســتند در امور 
سازمان ها دخالت كنند و  مسئوالن ما بدانند 
كه كارهايشان زير ذره بين خبرى است قطعا 
بســيارى از مشــكالت فعلى را  در كشور 

نداشتيم.
فرمانــدار  انتخــاب  خصــوص  در  وى  

غيربومى براى شهرســتان  با اشاره به اينكه 
ما نماينــدگان اصال مايــل نبوديم رضايى 
فرماندار سابق شهرستان  جابه جا شود چرا 
كه شخص توانمندى بود، افزود:  معيار من 
در مباحــث كارى توانمندى و عمل گرايى 

افراد است نه  توان سياسى آنها .
 اگــر اصولگــراى توانمند براى 
مى شــد  معرفى  مالير  فرمانــدارى 

مى پذيرفتيم
وى با اشــاره به اينكه درســت اســت كه 
من  وابســتگى اصالح طلبــى دارم اما در 
حوزه  كارى اگر فــرد اصولگراى، توانمند 
و عمل گرايى  نيــز براى تصدى فرماندارى 
شهرستان معرفى مى شد با توجه به شرايطى 
كه مردم  ما به اشــتغال و نان شب محتاجند 
حتما  قبــول مى كردم، گفت: در راســتاى 
انتخــاب فرمانــدار شهرســتان قطعا هيچ 
معاملــه اى در كار نبوده و مــا پيگير بوديم  
كه فرمانــدارى قوى تر و توانمندتر بياوريم، 
 متأسفانه ما بعد از انقالب  اصال كادرسازى 
نكرديم  و امروز مسئوالن توانمند و  عملگرا  

خيلى كم داريم .

اقدامات شاخص دانشگاه آزاد همدان 
در «حمايت از كاالى ايرانى»

 رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان گفت: نقش دانشگاه ها 
در تحقق شعار ســال تحت عنوان «حمايت از كاالى ايرانى» بسيار 

كليدى است. 
ســعيد جامه بزرگى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وظايف سنگين 
دانشــگاه ها به عنوان يكى از اركان توســعه و پيشرفت كشور اظهار 
كرد: حمايت از كاالى ايرانى، حمايت از توليدكننده ايرانى و حمايت 
از اقتصاد ايرانى است و از اين منظر و به فرموده مقام معظم رهبرى 
همه آحاد جامعه از مســئوالن گرفته تــا مردم عادى مخاطب اصلى 

اين پيام هستند. 
 وى نقش دانشــگاه ها در تحقق شعار سال را بسيار كليدى توصيف 
كرد و افزود: دانشــگاه ها با توليد علم، با توجه به نياز روز جامعه و 
تربيت نيروى انســانى ماهر و متخصص مى توانند نقش تعيين كننده 
و تأثيرگذار در تحقق شــعار ســال و عمل به منويات رهبرى داشته 

باشند. 
جامه بزرگــى با بيان اينكه همايش هــاى متعددى به منظور كمك به 
ايجاد فرهنگ مصرف كاالهاى داخلى در دانشگاه آزاد همدان برگزار 
شده است، ادامه داد: دانشــگاه آزاد همدان ظرفيت هاى زيادى دارد 
كه بايد از آنها براى شــكوفايى كشــور و منطقه نهايت اســتفاده را 
داشته باشــيم و تمام توان خود را در راستاى دستيابى به شعار سال 

به كار گيريم. 
 وى با تأكيد بر آموزش با كيفيت باالى فارغ التحصيالن دانشگاه ها به 
منظور نقش آفرينى در توليد محصوالت جديد براى تأثيرگذارى در 
رفع چالش هاى جامعه، اظهار كرد: در واقع اگر دانشجويان در دوران 
تحصيل خود با كيفيــت بااليى آموزش ببينند بعد از فارغ التحصيلى 
مى توانند در مراكز رشد و شركت هاى دانش بنيان در حل مشكالت 

جامعه به طور كارآمدترى ظهور كنند.

همدان 70 درصد ترافيك غرب كشور را 
تحمل مى كند

 سرپرست راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان گفت: 
همدان 70 درصد ترافيك غرب كشور را تحمل مى كند.

به گزارش مهر، مصطفى پناهنده در بازديد از مجموعه خبرگزارى 
مهر با بيان اينكه استان همدان به دليل موقعيت خاص جغرافيايى 
به نوعى پخش كننده ترافيك در منطقه غرب كشــور به شمار مى 
آيد، گفت: ترافيك 8 اســتان از اســتان همــدان عبور مى كند و 

همدان 70 درصد ترافيك غرب كشــور را تحمل مى كند.
مصطفــى پناهنده افزود: اين اســتان با داشــتن بيــش از 5 هزار 
كيلومتــر انواع راه و بزرگــراه و 85 كيلومتر از آزاد راه همدان - 

ســاوه نقشى راهبردى و تعيين كننده در غرب كشور دارد.
وى ادامه داد: با توجه به شــرايط اقليمى اســتان همدان بيش از 
95 درصد حمل ونقل كاال و مســافر اين اســتان از طريق ناوگان 

جاده اى انجام مى شود.
وى گفت: راههاى ارتباطى به عنوان شريان هاى اصلى و حياتى، 
همچنين عوامــل كمى و كيفى ناوگان حمل ونقــل نيز به عنوان 
دو عامــل اصلى در حمــل و نقل جاده اى و توســعه اقتصادى 

است. منطقه 
سرپرســت اداره كل راهدارى استان همدان در ادامه به نقش مهم 
و تالش شــبانه روزى راهداران اشــاره و عنوان كرد: شايد وقتى 
صحبــت از راهدارى و فعاليت راهداران مى شــود فعاليت هاى 
زمســتانى در اذهان تداعى شــود اما با فعاليت هاى گسترده اين 

مجموعــه، راهداران را بايد مردانى براى تمام فصول ناميد.
پناهنــده يادآور شــد: با توجه بــه اينكه همدان از اســتان هاى 
گردشگرى محســوب مى شود اين اداره كل سعى دارد عالوه بر 
افزايش ايمنى در تامين رفاه حال مســافران در تردد از محورهاى 
مواصالتى، ســفر خاطره انگيزى براى گردشــگران رقم زده و با 
برنامــه ريزى ها و تالش هاى شــبانه روزى راهداران و ســاير 
عوامــل اداره كل تمامى اقدامــات الزم را در بخش هاى مختلف 

دهد. انجام 

3415 نفر ظرفيت پذيرش 
دانشجو در علمى كاربردى 

همدان
 رئيس دانشگاه جامع علمى و كاربردى 
همدان از ايجاد 3 هزار و 415 نفر ظرفيت 
پذيرش دانشــجو در 36 كدرشــته محل 
كاردانى و 20 كد رشــته محل كارشناسى 

براى مهر 97 خبر داد.
به گزارش مهر، محمود تعجبى درمصاحبه 
مطبوعاتى بــا خبرنگاران با بيان اينكه نظام 
مهارتى استان و كشور به وجود خبرنگاران 
نياز دارد، گفت: نظام مهارتى بايد به درستى 
معرفى شود. وى بابيان اينكه اگر دانشجويان 
به درســتى انتخاب رشته كنند با سيل فارغ 
التحصيالن بيكار در رشــته هاى علوم پايه 
مواجه نخواهيم شد، گفت: دانش آموخته 
مراكز دانشــگاهى علمى كاربردى پس از 
گذرانــدن دوران تحصيل در رســيدن به 
اشتغال موفق تر خواهند بود چراكه مهارت و 
توانايى خود را شناخته اند.تعجبى از بررسى 
و صدور بيــش از 4300 گواهى فراغت از 
تحصيل از ابتداى سال 96 تاكنون خبر داد 
و گفت: دانشگاه جامع علمى كاربردى استان 
همدان در اين مدت يك هزار و 770 تاييديه 
تحصيلى به سازكان ها و ارگان هاى متقاضى 

ارسال كرده است.

عضو فراكسيون اميد مجلس: 

رئيس جمهـور از مردم عذرخواهى كند

خبـر

1- كاغذ دولتي هنوز تأمين نشــده است. گفته مي شود در حالي كه 
مطبوعات با مشكل نبود كاغذ و گراني آن دست وپنجه نرم مي كنند، 
هنوز وعده هاي تأمين كاغذ عملياتي نشده است. گويا ثبت سفارشي 
براي واردات كاغذ روزنامه تاكنون گزارش نشده است. گفتني است 
علي رغم كاهش صفحــات و احتمال تعطيلي مطبوعات، خبرنگاران 
امروز ميزبان معاون مطبوعاتي وزارت ارشــاد هستند تا در اين زمينه 

به راهكار مناسبي برسند.
2- ساختمان مطبوعات در كرمانشاه ساخته مي شود. گفته مي شود با 
درخواست خبرنگاران و موافقت استاندار، واگذاري زمين و ساخت 
ســاختمان براي رســانه ها و مطبوعات در دستور كار كرمانشاهي ها 
قرار گرفته اســت. گفتني است بيش از 4 ســال است كه در استان 
همدان وعده واگذاري ســاختمان به رســانه ها، هنوز اجرايي نشده 

است.
3- يــك همداني ديگر وارد كابينه دولت مي شــود. گفته مي شــود 
عبدا...زاده، گزينه دولت براي جانشــيني ربيعــي در وزارت كار و 
رفاه اجتماعي مي باشــد. گفتني اســت كابينه دولــت تدبيرواميد از 
ظرفيت هــاي همداني ها در وزارتخانه هاي مختلــف به خوبي بهره 

جسته است.
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مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

فرماندار فامنين:
از نحوه خدمت برخى از ادارات ناراضيم 

 اســتقرار ميز خدمت در ادارات سرعت، شفاف سازى و دقت در خدمت رسانى به 
مراجعان را افزايش مى دهد. 

فرماندار شهرســتان فامين در بازديد سرزده از ادارات آموزش و پرورش و تأمين 
اجتماعى به بررســى ميز خدمت و نحوه ارائه خدمات از ســوى اين دو اداره پر 

. پرداخت  مخاطب 
شيد مجيد شماعى فرماندارشهرستان فامنين در اين بازديد با تاكيد بر اينكه ميز خدمت، 

طرحى نمادين نيست و بايد به معناى حقيقى در جهت تسهيل در ارائه خدمات به مردم 
اقــدام نمايد افزود: از اين راه مى توان با تجميع خدمات، مطالبات ارباب رجوع  را محقق 

كرد.
وى افــزود: ميزخدمــت در ادارات و ســازمان ها بايــد بــا حضــور خبره تريــن 
ــات  ــى خدم ــه تمام ــد ب ــز باي ــن مي ــدى اي ــه متص ــد چراك ــناس آن اداره باش كارش

ــد. ــخگو باش ــته و پاس ــى داش ــراف كاف ــازمان اش س
شــماعى در ادامــه گفــت: دســتگاه هــا بايــد فرايندهــاى ادارى خــود را بدرســتى طــى  
كــرده و در قالبــى تعريــف كننــد كــه بتــوان از طريــق آن در كمتريــن زمــان ممكــن 

خدمــات تجميــع شــده را بــه اربــاب رجــوع ارائــه داد.

فرمانــدار فامنيــن بــا تأكيــد بــر ضــرورت روانســازى خدمــات در ادارات و دســتگاه 
هــا افــزود: ســرگردانى اربــاب رجــوع در اتــاق هــاى ادارات و دســتگاه هــا تبعــات 

خوبــى در پــى نــدارد.
ــه  ــتند ب ــف هس ــران موظ ــه مدي ــزود: هم ــن اف ــتان فامني ــت در شهرس ــده دول نماين
ــد و هــدف  ــز خدمــت متمركــز كنن بهتريــن شــكل ممكــن خدمــات خــود را در مي
رضايــت مشــترى و پيشــگيرى از ســرگردانى اربــاب رجــوع در راهروهــا و پله هــاى 

ــت.  ادارات اس
شــماعى همچنيــن ازنارضايتــى  برخــى از ادارات در نحــوه خدمــت گفت و افــزود: در 

بازديــد ســرزده بعــدى بايــد اصــالح شــود و هيــچ عــذرى پذيرفتنى نيســت.

خبـر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين 

برابــر رأي شــماره 139760326009000110 مورخــه 1397/3/8 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي شهرســتان فامنيــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض شــركت مخابــرات 
ــه 79  ــام عرص ــگ بانضم ــي شــش دان ــي 10103647290  در اعيان ــماره مل ــران ش اي
شــعير مشــاع از 96 شــعير ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت هشــتصد 
و نــود و ســه مترمربــع و هفتــاد و پنــج صــدم مترمربــع قســمتي از پــالك 99 اصلــي 
ــداري از مالــك رســمي آقــاي  واقــع در بخــش پنــج همــدان اراضــي ماماهــان خري

رمضانعلــي رســتمي محــرز گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود، 
ــت متقاضــي اعتراضــي  ــند مالكي ــدور س ــه ص ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك در صورت
داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ 

تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. 
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذك بديهــي اســت در صــورت انقضــاي م

ــد.(م الف 1603) ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س مق

 فرماندار تويسركان گفت: طرح فعاليت 
"ميز خدمت" در دســتگاه هــاى مختلف 
اجرايى نمايشى و نمادين نيست بلكه جلب 

حداكثرى رضايت عمومى را دنبال مى كند.
حبيب موميوند در حاشيه مالقات حضورى 
با مردم تويســركان در قالب ميز خدمت در 
گفت وگو با خبرنگار تسنيم در تويسركان، 
اظهــار داشــت: ميــز خدمت يــك طرح 
كارشناســانه و اثر گذار اجتماعى و رسمى 
در دســتگاه هاى اجرايى است كه مهمترين 
هدف آن پيگيرى امور ارباب رجوع و مردم 

تا دست يابى به نتيجه مطلوب است.
وى بيــان كــرد: تكريم اربــاب رجوع و 
پاسخگويى مسئوالنه در برابر مردم در نظام 
جمهورى اســالمى نبايد يك عمل نمايشى 
باشد بلكه بايد با كاربردى كردن طرح هايى 
مثل ميــز خدمت به دنبــال جلب رضايت 

حداكثرى عموم مردم باشيم.
فرماندار تويسركان با اشــاره به اينكه در 
شــرايطى كه برخى مشكالت اقتصادى و 
معيشــتى به دليل فشــارها و تحريم هاى 
اقتصادى دشــمنان ملت و نظام اســالمى 
ايران مــردم را رنجيده خاطر مى كند هيچ 
كارمندى حق برخورد نامناســب با مردم 
را ندارد تصريح كرد: ممكن اســت برخى 
درخواســت هاى مردمى به لحاظ قانونى 
امكان تحقق نداشته باشند اما نوع برخورد 

و تعامــل با مــردم و اربــاب رجوع بايد 
مســئوالنه، متعهدانه و همــراه با رعايت 

ادب و متانت باشد.
وى تاكيد كرد: ميز خدمت در ادارات، بخش 
اطالعات و تنها در حد راهنمايى مراجعين 
به اتاق هاى مختلف نيســت بلكه موظف 
است امور ارباب رجوع را تا دست يابى به 

پاسخ نهايى و قانع كننده دنبال كند.

موميوند با بيان اينكه اگر برخورد نامناسب 
با مردم و ارباب رجوع در دســتگاه اجرايى 
تبديل به يك رويه شــود بدون ترديد و با 
قاطعيت و شــدت با آن برخورد قانونى مى 
كنيم، افــزود: امروز ايجاد اميــد، انگيزه و 
پويايى در جامعه وظيفه همه ماست كه جز 
با وحدت، همدلى و تمركز بر روى اهداف 

مشترك محقق نخواهد شد.

به گزارش تســنيم عالوه بــر فعاليت ميز 
خدمــت در فرمانــدارى و دســتگاه هاى 
فرماندار  تويســركان،  اجرايــى  مختلــف 
تويســركان به همــراه تعــدادى از مديران 
ادارات روزهاى دوشــنبه هر هفته در سالن 
اجتماعــات فرماندارى حاضر شــده و به 
صورت چهره به چهره مشــكالت مردم را 

مورد بررسى قرار مى دهند.

 كبودراهنــگ- عظيمــي مجــذوب- 
خبرنــگار همدان پيــام: هيــچ فاصله اي و 

شكافي ميان، نظام دولت و ملت نيست.
فرمانــدار كبودراهنــگ در نشســت بــا 
خبرنگاران شهرســتان با بيــان اين مطلب 
گفت: يكي از شاخصه هاي اصلي پيروزي 
انقالب اســالمي وحدت اســت كه رازي 
پيروزي انقالب و پــا بر جاي اين انقالب 
مي باشــد و وحدت و همدلــي ميان نظام 
دولــت و ملت يان انقالب را حفظ و پا بر 

جا نگه خواهد داشت. 
رسالت  اشــاره به  با  كبودراهنگ  فرماندار 
خبرنــگاران در ايجاد وحــدت و همدلي 
گفت: خبرنگاران رسالت زينبي دارند چرا 
كه پيام رســان حضرت زينت از عاشــورا 
و كربال انقالب زينبي به انقالب اســالمي 
مي رســاندند و اكنون نيز خبرنگاران بايد با 
دقت، صداقت و حفظ امانتداري، و نقد و 
نقدســازنده و ايجاد و وحدت و همدلي و 

حفظ نظام و انقالب تالش كنند.

بــه  اشــاره  بــا  مهــدوي  حجت الــه 
ــروزي  ــه چهلميــن ســالگرد پي نزديكــي ب
انقــالب اســالمي گفــت: اصحــاب رســانه 
ــي  ــت كارشناس ــاي درس ــه آماره ــا ارائ ب
ــام  ــر نظ ــد ياري گ ــاع باي ــل دف ــده، قاب ش
و دولــت باشــند و در جهــت كاهــش 
مشــكالت بــا ارائــه انقــاد ســازنده و 
راهــكار درســت و منطقــي قــدم بردارنــد 
و ســع كننــد از اشــتباه اســتراتژيكي دوري 
ــر، دقــت و دقــت  ــد و الزمــه ايــن ام كنن

ــت. ــت اس و دق
ــاره برخــي از مشــكالت  ــا اش ــدوي ب مه
ــي  ــت: كس ــر گف ــال حاض ــور در ح كش
كشــور  در  مشــكالت  وجــود  منكــر 
ــد از  ــن خصــوص باي ــي در اي نيســت ول
ســياه نمايي شــود چــرا كــه نظــام، دولــت 
بــا تمــام تــوان در حــال ارائــه خدمــت بــه 
مــردم هســتند و برخــي مشــكالت دخلــي 
و برخــي بيرونــي اســت كــه بــا وحــدت 
ــن مشــكالت  ــر اي ــه زودي ب ــي ب و همدل

ــم شــد. ــروز خواهي ــز پي ني
تــا  خواســت  مــردم  از  همچنيــن  وي 
از وادار كــردن مســئولين بــراي ارائــه 
نتيجــه اي  هيــچ  بــه  كــه  نامه هايــي 
نخواهنــد رســيد پرهيــز كننــد و مســئولين 
ــه  ــاي ك ــا و ارجاع ه ــه نامه ه ــز از ارائ ني
ــه  ــي بي نتيج ــه معطل ــوع را ب ــاب رج ارب
ــخن  ــردم س ــا م ــتي ب ــفافيت و راس و ش
ــم  ــعي كني ــم س ــا ه ــه ب ــد و هم بگوين
سفارشــي  نامه نگاري هــاي  فرهنــگ 

دهيــم. تغييــر  را  بي نتيجــه 
خاطرنشــان  همچنيــن  مهــدوي 
ســاخت: خبرنــگاران بايــد در معرفــي 
منطقــي  و  درســت  توانمندي هــاي 

بزننــد. قلــم  شهرســتان 
هر كو نظري دارد بــا حرف و حقيقت ها/ 

بايد كه سپر باشد پيش همه پيكان ها 
شايان ذكر اســت: در پايان از خبرنگاران 
شهرســتان به مناســبت گراميداشت هفته 

خبرنگار تجليل شد.

نصب كنتورهاى هوشمند درچاه هاى مجاز 
نخستين اقدام مقابله با كم آبى 

 معاون فرماندار شهرستان اسدآباد در جلسه حفاظت از منابع آبى 
ضمن بيان مشــكالت چاه هاى غيرمجاز گفت: بايد هر چه زودتر اين 

چاه ها شناسايى و تعيين تكليف شوند.
يزدان آزرمى از اســتقبال كشاورزان از آبيارى بارانى خبر داد و افزود: 
در اين شهرستان  151پرونده براى آبيارى مكانيزه تشكيل شده كه در 
اين خصوص 1436هكتار از مزارع شهرستان به سيستم آبيارى بارانى 

همچنين  4111هكتار آبيارى قطره اى مجهز شده است .
وى در ادامه از همكارى نكردن دهيارى هاى شهرســتان اسدآباد 
در مورد شناســايى چاه هاى غيرمجاز و انجام ندادن برنامه هاى 
توجيهى ابراز گله مندى كرد .آرزمى اســتفاده كردن آب شــرب 
بغير از آشــاميدن را ممنوع دانســت و تأكيد جدى داشــت بر 
اينكــه  شكســتگى هاى لوله هــاى آب درســطح شــهر هر چه 

. شود  تعمير  و  سريع ترپيگيرى 

برداشت 200 تن كلزا در فامنين 
 مدير جهادكشاورزى فامنين گفت: 200 تن كلزا در اين شهرستان 

برداشت شده است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ جعفر كاويانى دلشاد، 
مدير جهادكشــاورزى شهرســتان فامنين بيان كرد: در راستاى تغيير 
الگوى كشــت در شهرستان و همچنين رعايت تناوب زراعى و نقش 
مهــم آن در افزايش توليد غالت امســال 175 هكتــار از اراضى اين 
شهرستان زير كشت دانه هاى روغنى كلزا قرار گرفت كه از اين سطح 
كشت 200 تن محصول برداشت شد. وى علت كاهش افت عملكرد 
را خسارت ناشى از سرمازدگى و تگرگ بيان كرد و افزود: از 10 تيرماه 
امسال شروع شده است و تا پايان تير با حداقل ريزش به طول انجاميد.
ــال  ــه داد: در س ــن ادام ــتان فامني ــاورزى شهرس مديــر جهادكش
ــال  ــزار و 665 ري ــزا 28 ه ــد كل ــى خري ــت تضمين ــارى قيم ج

ــت. ــده اس ــالم ش اع

در صورت تأييد نهايى اجرا مى شود
برنامه دانشگاه آزاد براى 

توليد و بسته بندى ميوه هاى خشك
 سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد اسدآباد از ارائه طرح و برنامه 
اين واحد دانشگاهى براى توليد و بسته بندى ميوه هاى خشك خبر داد.

محمدقربان مهرى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در راستاى طرح 
اقتصادى دانش بنيان واحد دانشگاهى اسدآباد به علت وجود زمين هاى 
كشــاورزى و باغات و تنوع ميوه هاى مختلف در اين شهرســتان بر 
آن شــد تا اين طرح اقتصادى را براى دانشــگاه آزاد اسالمى اسدآباد 

ارائه دهد.
وى با بيان اينكه «ميوه هاى خشــك و بســته بندى آن» عنوان طرحى 
است كه به هيأت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان همدان ارائه شده 
اســت، افزود: اين طرح اقتصادى دانش بنيان در صورت نهايى شــدن 

براى ارسال محصول به بازار اجرا خواهد شد.
مهرى همچنين خاطرنشــان كرد: دانشگاه آزاد اســالمى اسدآباد در 
راستاى درآمد غيرشهريه اى با اداره برق نيز تفاهم نامه اى براى ارزيابى 
عملكرد اين اداره با اســتفاده از دانشجويان واحد دانشگاهى اسدآباد 
منعقد كرده است. وى با اشــاره به فعاليت هاى فرهنگى اين دانشگاه 
نيز تصريح كرد: اين واحد دانشگاهى بهترين و بيشترين فعاليت هاى 
فرهنگى را به اذعان مســئوالن ارشد شهرســتان داشته كه راهيان نور، 
اردوى جهادى، مراسم اربعين، كارگاه هاى فرهنگى، حوزه هاى IT و 
چندين كارگاه مبارزه با موادمخدر و نحوه آشــنايى با موادمخدر را از 

جمله اين برنامه هاى فرهنگى مى توان برشمرد.
مهرى همچنين با اشــاره به نارضايتى دانشجويان از فضاى ساختمان 
آموزشى واحد دانشگاه آزاد اســالمى اسدآباد اظهار كرد: با توجه به 
نقل و انتقاالتى كه در ايام تابســتان براى جابجايى ساختمان آموزشى 
اين واحد دانشــگاهى انجام گرفت، در فضاى جديد، فضايى بزرگتر 
و بهتر از ســاختمان قبل درنظر گرفته شده و رضايتمندى دانشجويان 

را فراهم كرده ايم.

پيگير حقوق اولياى دم كارگران نهاوندى 
فوت شده هستيم

 دادســتان عمومى و انقالب نهاوند گفت: پيگير حقوق اولياى دم 
كارگران فوت شده هستيم.

به گزارش ايسنا، ســيدهادى مصطفوى در جمع خبرنگاران، با اشاره 
حادثه گودبردارى غيراصولى و ريزش آوار بر ســر كارگردان و مرگ 
4 نفر اظهار كرد: پس از وقــوع حادثه، مالك، ناظر پروژه و پيمانكار 
بازداشت شدند و از آنجايى كه پروژه بيمه مسئوليت داشته است، افراد 

بازداشت شده با پرداخت وثيقه موقتا آزاد شده اند.
وى افــزود: موضوع به اداره كار هم براى توضيحات ارجاع شــده و 
پروژه تعطيل است و فقط اجازه داده ايم كه پروژه ايمن سازى شود تا 

اتفاق ديگرى نيفتد.
دادستان نهاوند ادامه داد: مجرى پروژه و مهندس ناظر بايد گام به گام 

نظارت مى كردند كه اين كار انجام نشده است.
وى خاطرنشــان كرد: تمــام تالش خود را مى كنيم كــه پس از ارائه 
توضيحــات اداره كار مبنى بر درصد قصور افــراد اين پروژه و ثبت 

اظهارات اولياى دم، پرونده براى صدور حكم به دادگاه ارسال شود.
مصطفوى از سازمان نظام مهندسى خواست بر ساخت وسازها بيشتر 

نظارت كند تا شاهد وقوع چنين حوادثى نباشيم.
گفتنى است؛ هفته گذشته متأسفانه 4 نفر از كارگران ساختمانى در شهر 
نهاوند بر اثر گودبردارى غيراصولى در يك ساختمان زير آوار مدفون 

شدند و فوت كردند.

دشت اسدآباد سالى يك متر افت آب دارد 
 معــاون فرماندار اســدآباد گفت: كاهش مصــرف آب در بخش 

كشاورزى تنها راه نجات دشت اسدآباد از خشك شدن است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ آزرمى، معاون فرماندار 
اسدآباد اظهار داشــت: هم اكنون 92 درصد آب در بخش كشاورزى 
مصرف مى شــود كه بايد با برگزارى كارگاه هاى آموزشى، برخورد 
قضايى با متخلفين، ترويج كشت هاى كم آب بر و جلوگيرى از كشت 

دوم از ذخاير زيرزمينى براى آيندگان محافظت شود.
وى اقدامات صورت گرفته توســط دستگاه هاى اجرايى و نظارتى را 
براى كاهش مصرف آب بازدارنده ندانســت و تاكيد كرد : با اجراى 
آبيارى بارانى و نصب كنتورهاى هوشــمند در حــال حاضر نه تنها 
مصرف آب در بخش كشــاورزى كاهش پيدا نكرده ، بلكه كشاورزان 

ساالنه 40 ميليون ليتر اضافه برداشت دارند.
اين مسئول از كاهش سطح آبهاى زيرزمينى در دشت اسدآباد خبر داد 
و گفت : ســاالنه يك متر افت آب در دشت اسدآباد ثبت مى شود كه 
اگر وضعيت اينگونه ادامه پيدا كند در كمتر از10 سال اسدآباد با بحران 

جدى كم آبى روبرو مى شود.

فرماندار اسدآباد خبر داد
توزيع بيش از 6 تن گوشت گرم 

وارداتى
 فرمانــدار شهرســتان 
اســدآباد از توزيع 6 تن و 
465 كيلوگوم گوشت گرم 
شهرستان  اين  در  وارداتى 

خبر داد.
بــه گزارش ايســنا، كريم 
كميســيون  در  حميدوند 
شهرســتان  بــازار  تنظيم 
خبر  اين  اعالم  با  اسدآباد، 
افزود: اين ميزان گوشــت 
گرم وارداتى با نرخ دولتى 

در 5 مرحله وارد شهرســتان و بين متقاضيان توسط عامالن مورد نظر 
توزيع شــده اســت. وى همچنين گفت: 10 تن مرغ منجمد در سه 
مرحله وارد شهرســتان شده با قيمت 6650 تومان توسط 3 عامل در 

راستاى تنظيم بازار توزيع شد.
وى با اشــاره به استقبال خوب شهرســتان در رابطه با توزيع گوشت 
گرم وارداتى و مرغ منجمد خاطرنشــان كرد: با توجه به اســتقبال ها 
و نيز تنظيم قيمت بازار پيگيرى در راســتاى اختصاص مجدد سهميه 
گوشت گرم وارداتى و مرغ منجمد با قيمت دولتى به شهرستان انجام 

خواهد گرفت.
حميدونــد در ادامه با تأكيد بر تشــديد نظارت بر وضعيت بازار و 
احتكار كاال در ســطح شهرســتان اضافه كرد: وجود بر چسب بر 
روى كاال در ســطح بازار از ضروريات بوده كــه اين امر نيز بايد 
مورد توجــه قرار گيرد و عالوه بر آن برخى از داللى هاى ســطح 
بازار را مى توان بــا نظارت هاى الزم مديريت كرده و مانع افزايش 

نرخ برخى از كاالها شد.
مدير اتاق اصناف اســدآباد هم گفت: در حال حاضر در ســطح شهر 
و روستاى اســدآباد بيش از 4 هزار واحد صنفى داراى پروانه كسب 
فعاليت دارند كه از ابتداى سال تا كنون 650 مورد بازرسى از صنوف 
مختلف اين شهرســتان توســط اتاق اصناف انجام شــد كه در اين 

بازرسى ها 82 فرم گزارش به تعزيرات ارسال شده است.
موسى رضا غفاريان تعداد شــكايات را 68 مورد برشمرد و افزود: تا 
كنون از اين موارد شــكايات 66 مورد رسيدگى شده و 2 مورد نيز در 

دست اقدام قرار دارد.
وى اضافه كرد: بيشترين تخلفات در بازرسى هاى انجام گرفته از سطح 

اصناف شهرستان مربوط به عدم درج قيمت بوده است.

فعاليت "ميزخدمت" 
نمايشى و نمادين نباشد

هيچ فاصله اي ميان 
دولت، ملت و نظام نيست

آگهي ارزيابي كيفي شركت گاز استان همدان 
(سهامي خاص)

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

 موضوع مناقصه: عمليات تخريب و بازسازي بلوك 4 منازل سازماني
شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذكور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران 

واجد الشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر كار: 

و  هزار  هفتصدوسه  و  ميليون  چهل ويك  و  ميليارد  (سيزده  پروژه 13/041/703/268  اوليه  برآورد  مبلغ   -1
دويست وشصت وهشت ريال) مي باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 652/086/000 (ششصدوپنجاه ودو ميليون و هشتادوشش هزار ريال) مى 
باشد كه به صورت يكى از تضامين قابل قبول  معتبر در آيين نامه معامالت دولتى مى باشد

3- مدت اجراي پروژه 300 روز مي باشد.
- متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت 

شركت درمناقصه مذكور نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتى ذيل اقدام نمايند.
- تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز يكشنبه 1397/06/11 مي باشد.

- محل تحويل همدان، ميدان شيرسنگي، ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، 
امور قراردادها مي باشد. 

- تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمناً هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت
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بهره بردارى از 
واحد بسته بندى مالير 

يك ماه ديگر 
 نماينــده مردم ماليــر در مجلس 
از بهــره بردارى يك واحــد در حال 
ساخت بسته بندى در شهرك صنعتى 
شوشاب مالير مهرماه امسال خبر داد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ 
كاظمــى، اظهار داشــت: ايــن واحد 
صنعتى قرار اســت مهرماه امســال با 
عســل  تن  بندى180  بســته  ظرفيت 
و 180 تــن شــيره انگــور و خرما به 
بهره بردارى برســد. وى با بيان اينكه 
براى اين طــرح ده ميليارد ريال هزينه 
شده است خاطرنشــان كرد : زيربناى 
اين واحد بســته بندى 2 هزار و700 
مترمربع است كه با راه اندازى آن براى 
11 نفر مستقيم اشتغال ايجاد مى شود.

كاظمــى ادامه داد: اگر تســهيالت در 
اختيــار اين واحد توليــدى قرار گيرد 
در مرحلــه دوم همين ميزان اشــتغال 
افزوده مى شود و محصوالت با هدف 

صادرات توليد خواهد شد.
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وزارت ارشاد در ثبت سفارش و تخصيص ارز كاغذ نقش تائيدى دارد
 وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى گفت با توجه به شرايط موجود قيمت كاغذ و طبق جلساتى كه مسئوالن اين وزارتخانه با 
وزارت صنعت و بانك مركزى داشــتند، مقرر شــد وزارت ارشاد در ثبت سفارش و تخصيص ارز براى كاغذ و ملزومات آن 
عالوه بر نقش سياســتگذارى نقش تائيدى نيز داشــته باشد.به گزارش ايرنا از اعالم روز دوشنبه مركز روابط عمومى و اطالع 
رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، سيدعباس صالحى پيش از ظهر امروز - دوشنبه - در جلسه كارگروه ساماندهى كاغذ 
افزود: اين وزارتخانه به اعتبار اينكه در سال هاى گذشته تعادل در بازار كاغذ وجود اشت به جز نقش سياستگذارى از جمله 
اينكه كاغذ در رديف كاالهاى اساســى قرار بگيرد و... دخالت ديگرى در اين امر نداشــت ولى امروز با توجه به شرايط ايجاد 
شده در اين بازار نقش تائيدى نيز دارد.وى ادامه داد: نقش تائيدى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در ثبت سفارش و تخصيص 
ارز كاغذ مسئوليت هايى را براى آن به وجود مى آورد كه از آن جمله بايد مراقب باشد كه اشتباهات و مشكالت گذشته تكرار 
نشــود.صالحى با اشــاره به چند نرخى شدن بازار كاالها از جمله ارز كاغذ تصريح كرد: وقتى ارز چند نرخى مى شود به طور 
قطع فسادهايى در اين زمينه به وجود مى آيد و اگر ما با نظارت باال در اين حوزه حركت كنيم و به گونه اى مسير را طى كنيم 

كه اعتماد اجتماعى ايجاد شود جلوى بسيارى از اين فسادها گرفته مى شود.

هيأت دولت شمار ديگرى از مواد اليحه مطبوعات و خبرگزارى ها را تصويب كرد
 هيأت وزيران در جلسه عصر يكشنبه خود به رياست معاون اول رييس جمهورى، به بحث و بررسى پيرامون اليحه مطبوعات 
و خبرگزارى ها پرداخت و تعدادى از مواد آن را مورد تصويب قرار داد. به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت جمهورى، 
"ممنوعيت انتشار هرگونه مطلب خالف واقع درباره اشخاص كه به آبرو يا اعتبار آنها لطمه وارد كند"، "فحاشى و استفاده از الفاظ 
ركيك در مورد اشخاص، تعيين مجازات و الزام به اعاده حيثيت براى بيان خالف واقع شامل انتساب، تحريف، تركيب يا تقطيع 
مطالب يا اظهارات ديگران به گونه اى كه پيام كذبى به مخاطب متعارف جامعه منتقل كند" و "نافى مسئوليت حرفه اى ندانستن 
رســانه منتشر كننده نقل قول از رســانه يا منابع ديگر"، از جمله مواد مصوب اليحه مذكور در اين جلسه بود."تعيين جزا براى 
اهانت به سران كشورها و نمايندگان سياسى كشورهاى خارجى كه در قلمرو خاك ايران وارد شده اند مشروط به رفتار متقابل آن 
كشورها"،"غيرقابل تعقيب دانستن انتشار مذاكرات جلسات علنى مجلس شوراى اسالمى، مجلس خبرگان رهبرى، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، شوراى نگهبان، شوراهاى عالى اعم از فرا قوه اى و غير آنها" و الزام مطبوعات و خبرگزارى ها به درج پاسخ در 
موارد توهين، افترا يا خالف واقع نسبت به اشخاص حقيقى و حقوقى و پذيرش حق شكايت اشخاص مدعى توهين، افترا و نشر 

اكاذيب به مراجع صالحه قضايى" از ديگر مواد اين اليحه بود كه به تصويب رسيد.

جام جهان نماى جمشيد 
مرورى بر تاثير رسانه 
بر اميدبخشى به جامعه 

آيدا شاكر»
 در عصر حاضر و گســترش روزافزون شــبكه هاى اجتماعى و 
گستردگى انواع رسانه، به سختى مى توان از نقش مهم انواع رسانه ها 
در جهت دهى به زندگى افراد چشم پوشيد. روزانه افراد زيادى براى 
كســب خبر به يك يا چند رسانه مراجعه مى-كنند تا از احوال جهان 
پيرامونشــان با خبر شوند. به جرات مى توان گفت كه در عصر حاضر 
اتفاقى نيســت كه در گوشــه اى از جهان بشرى رخ دهد و كسى بى 
خبر بماند. دسترسى آسان به اينترنت براى افراد در سال هاى اخير نيز 
به اين وضع كمك شــايانى كرده و اصطالح  دهكده جهانى را بيش از 

پيش ملموس كرده است.
نقش اساسى رسانه در بازتاب خبرها، بخش مهمى از ابزار بشر براى 

برقرارى ارتباط را پررنگ كرده است: "زبان".  
زبان كه مهم ترين راه براى برقرارى ارتباط ميان جوامع بشــرى است، 
ركن اساســى هر رسانه به شــمار مى آيد. رســانه ها بوسيله زبان با 
مخاطبانشــان ارتباط برقرار مى كنند، زبانى كه پيچيدگى هاى خودش 

را دارد. 
مهمترين وظيفه هر رسانه انتقال اخبار و رويدادهاى جهان پيرامون به 
مخاطبان است. اغلب  افراد روز خود را با خبرها آغاز ميكنند و همين 
اخبــار نقش مهمى در تعيين كيفيت روز هر فــرد دارد. بايد بپذيريم 
در عضر حاضر هيچ راهى براى محدود كردن دسترســى مخاطبان به 
هرگونه رســانه وجود ندارد. جنگ در كشورهاى همسايه،مهاجرت، 
قيمت باالى نرخ ارز، نوســان قيمت طال، خشكســالى و قطعى آب 
و برق، گرانى، تحريم و...اغلب ســرخط خبرهايى هستند كه افراد با 
مراجعه به انواع رسانه ها كســب ميكنند. با وجود اين رويدادها كار 
رسانه ها در اميدبخشى به جامعه بسيار دشوار به نظر ميرسد اما نبايد 
از نظر دور داشت كه هر رسانه مجهز به زبانى است كه ميتواند نقش 
بزرگــى در چگونگى و كيفيت كالم در ذهن و روح شــنونده، بيننده 
و خواننده اش ايفا كند. گاهى بيان نكردن بخشــى از حقايق توســط 
رســانه هاى پرمخاطب سبب ميشود افراد اين اخبار را به شكلى دور 
از واقعيت و نادرست و بســيار بدتر از آنچه واقعا هست از راه هاى 
ديگرى كسب كنند. همين مساله باعث ميشود جامعه بيش از آنچه كه 
بايد در مقابل اتفاقات واكنش نشــان دهد. عموما يكى از مشــكالتى 
كه باعث مى-شــود افراد هر چالش در پيرامون خود را حساس تر و 
بزرگتر از آنچه حقيقت دارد ببينند، ناآگاهى از حقايق مســائل است. 
نقش خطير رسانه در آگاه ساختن اشخاص با  زبان صريح و به دور از 
پيچيدگى، براى روشن شدن اذهان عمومى اينجاست كه رنگ ميگيرد. 
در عصر كنونى كه انواع رسانه در دسترس ترين ابزار بشر براى اطالع 
از خبرهاست، رسانه ميتواند با قدرت سخن صريح و به دور از حاشيه 
ذهن تاريك افراد در خصوص مشــكالت پيرامون را روشن ساخته و 
نقش مهمى در جلوگيرى از عكــس العمل هاى التهابى در افراد ايفا 
كند. اين موضوع به ويژه در مسائل و مشكالت اقتصادى اهميت دارد. 
ســكوت و يا كلى گويى رســانه هاى مطمئن و مرجع در خصوص 
مشكالت موجود در جامعه افراد را وادار ميكند ازهر طريق ممكن از 
اتفاقات آگاه شوند. همين جاست كه خبرهاى كوچك، بزرگ ميشوند 
و به هراس و نا اميدى در جامعه دامن ميزنند. اگر هر فرد به درستى از 
طريق رسانه ها در خصوص مشكالت پيرامون آگاه شود هرگز دست 
به عكس العمل هاى احساســى و التهابى نميزند، آگاهانه و به دور از 
احساسات اشتباه تصميم  ميگيردو بدون شك  آگاهانه تصميم گرفتن 
منجر به  درست ترين تصميم هر فرد ميشود. اين امر از موج نااميدى 

نيز بين افراد جامعه مى كاهد.

مهدي غالمي »
 حق دسترســى به اطالعات بعنوان يك 
حق بنيادين بشرى براى اولين بار در قطعنامه 
59 مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 
1946 برسميت شناخته شد. در آن قطعنامه 
اينچنين آمده بود: «آزادى اطالعات يك حق 
بنيادين بشرى است و ســنگ بناى تمامى 
آزاديهايى اســت كه ســازمان ملل خود را 
وقف آن كرده است. ازادى اطالعات مستلزم 
حق جمع آورى، انتقال و انتشار اخبار در هر 
كجا بدون قيد و بند هست. آزادى اطالعات 
بعنــوان ركن ضرورى نيازمنــد رضايت و 
ظرفيت جهت به كار بستن امتيازات و مزايا 
بدون سو استفاده اســت. آزادى اطالعات 
بعنوان دانشى بنيادين نيازمند تعهد اخالقى 
به منظور جستجوى حقايق بدون سوگيرى 
و انتشار دانش بدون نيت بدخواهانهاست.

درك و همكارى در بين ملتها تماما وابسته 
به آزادى اطالعات است.»

جايگاه آزادى اطالعــات در ايران در بند 
دوم از اصل سوم قانون اساسى امده است 
كــه به ارتقا ســطح آگاهى هــاى عمومى 

در همــه زمينه هــا با اســتفاده صحيح از 
مطبوعات، رســانه هاى گروهى و وسايل 

ديگر اشاره شده است. 
بنظر ميرسد آنچه در اين اصل از موضوعيت 
برخوردار اســت ازتقا سطح آگاهى عمومى 
است و اســتفاده از مطبوعات و رسانه هاى 
گروهى و سايل ديگر وابسته به آن محسوب 
شده است. بنابراين واضح است در جوامعى 
كه در آنها آزادى انديشه و بيان نهادينه نشده 
باشد رسانه آزاد نيز جايگاهى ندارد و الزمه 
عملكرد خوب رســانه ها آزاداى بيان است. 
لذا با نبود ضمانت اجراى خوب و مناســب 
براى آزادى بيان حرفى مهمل و از طرف ديگر 

انتشار آزاد اطالعات سخنى بيهوده است.
مثال در بند هفتم از اصل سوم قانون اساسى 
به تامين آزاديهاى سياسى و اجتماعى اشار 
ه مى كنــد يكــى از بارزتريــن مصاديق 
ايــن آزاديها آزادى بيان اســت كه اين امر 
خود پيش شــرط اساسى براى تحقق حق 

دسترسى آزاد به اطالعات است.
مهمترين بند اين قانون كه اگر به آن در دهه 
هاى گذشــته توجه مى شــد؛ امروز شاهد 

وضعيت كنونى اقتصادى در كشور نبوديم؛ 
بند دهم است كه به ايجاد نظام ادارى صحيح 
و حذف تشــكيالت غيرضرورى اشاره مى 
كنــد. آنچه در اين اصــل موضوعيت دارد 
صحت نظام ادارى است. يكى از معضالت 
اصلى هر نظام ادارى كه با ريشــه كن كردن 
آن شاهد جامعه اى سالم خواهيم بود فساد 
اســت. فســاد در جايى رشــد مى كند كه 
حكومت تنها قدرت در برخورد با ديگران 
باشد. وقتى افراد و كارگزاران فاسد بر مسند 
قدرت تكيــه مى دهند پيلــه اى از فاكتور 
ســازيها و ساير اعمال و اطالعات نادرست 
را بر خود مى تنند و ســعى مى كنند نه از 
آن پيله بيرون آيند و نه كســى وارد آن پيله 
شود. اما اگر سالهاى پيش همين كارگزاران 
ممانعت از اجراى اين بند نمى كردند آزادى 
اطالعات امروز در جامعه نهادينه شده بود و 
حاال خود مــردم بودند كه بر كار انها نظاره 

گر بودند.
درســت است كه در گذشته پرسشها حول 
محور ايــن بود كه چه كســى بايد حاكم 
باشد؟ اما پرســش بنيادين عصر جديد آن 

است كه چگونه بايد حكومت كرد؟هرچند 
در هــر دو دوره مفاهيمــى چون عدالت ، 
آزادى و برابرى وجود داشــته اســت ولى 
اجراى آن نــزد حاكمان مســكوت مانده 

است.
البتــه همــه را نميتوان به گــردن قانون و 
كارگزارنش انداخت چراكه در كشــور ما 
قانون آزاد اطالعات از خواســتگاه مردمى 
برخوردار نيســت و از طرفى ديگر همان 
رســانه ها نيز خود خيلــى انگيزه الزم را 
به واســطه گرى ميان مردم و دولت را به 
داليل گوناگــون ندارند و از اينرو هيچگاه 
به مســئوالن تقاضايى براى ارائه اطالعات 
داده نمى شــود و اين امر خود پيام رسان 
اين هشدار اســت كه خيلى به اين قاعده 
شفاف سازى معتقد نيســتند. كمااينكه در 
همين روز خبرنگار شاهد بسيارى از دست 
بوسى ها به واسطه يك ناهار و شام بوديم. 
خود اين امر مســئولين فى نفسه بى رغبت 
به شفاف سازى را به سمتى سوق مى دهد 
كه به دنبال راهى ساده و كم خرجتر براى 

اقناع باشند.

حق دسترسى آزاد به اطالعات؛ دور از دسترس
تحليل 

سمانه جهانگيري عرش»
 در حال حاضر 30 نشــريه در اســتان 
همدان فعال اســت كه شــامل 20 نشريه 

عمومى و 10 نشريه تخصصى است.
براساس بررســى هاى انجام شده با وجود 
سابقه 100 ساله  مطبوعات در استان همدان 
به سبك و سياق رسانه هاى جمعى امروزى، 
هنوز حوزه كارى مطبوعات اســتان همدان 
يك ابزار فرهنگى جديد محسوب مى شود 
كه نوع و شــيوه عملكردى آن در حال گذر 

از سنت به دوران جديد و امروزى است.
اما حوزه مديريت مطبوعات استان در همان 
نگاه اول ســنتى و غيرحرفــه اى خود باقى 
مانده اســت كه خود باعث شــده گام هاى 
چندان محكمى از سوى نشريات استان در 
ايفاى رسالت هاى اصلى آن برداشته نشود و 
تجربه اى حرفه اى و مستقل با نگاه مشترك 

شكل نگيرد.
گرانى كاغذ و چاپ، ضعف مالى نشريات، 
نبود يك ساختار ادارى براى نشريه ها،سامان 
ندادن به حرفه خبرنگارى عالوه بر اين كه 
حوزه مطبوعات اســتان همدان را با بحث 
اشتغال زايى و درآمد به چالش كشانده است، 
خود ســبب شده كه اهميت اين مباحث در 

مطبوعات استانى، مفهوم واقعى پيدا نكند.
در كنار اين مشــكالت، ممنــوع الورودي 
خبرنگاران برخى رسانه ها به برخى ادارات، 
كمبود نيروى حرفه اى و متخصص، ضعيف 
بودن بخش خصوصى در استان هاى غرب 
كشــور، اتكا رسانه هاى محلى به آگهى هاى 
دولتى، چندشــغله بودن مدير مســئوالن و 
سردبيران نشريات محلى، هزينه باالى توزيع 
در كنار فروش پايين و اشتراك گيرى كم از 
ســوى ادارات وجاى خالى نشريات محلى 
در ســبد كاالى خانوارها باعث شده است 
كــه مطبوعات محلى با اقبال كمترى مواجه 

شوند.
عالوه بر مباحث باال به دليل فضاى بســته 
همدان، نپرداختــن به موضوعات اجتماعى 
و دغدغه ها  ومشــكالتى كه مــردم با آنها 
روبرو هســتند، نبود تشــكيالت منســجم 
بــراى حمايت از فعــاالن ايــن عرصه از 
جمله تشكالت، جامعه خبرنگاران، انجمن 
نويسندگان و .. باعث شده تا وحدت رويه 
در بين رسانه هاى غرب كشور در حد قابل 

قبولى نباشد.
مضاف بــر اين موارد، نبــود مطالعه كافى، 
اطالعات كم خبرنگاران و نويســندگان و 
بي اقبالي شــيوه هاى نوين خبر نويسى از 
ضعفهايى است كه بايد جامعه خبرى استان 

همدان نسبت به رفع آن اقدام كنند.
البته نبايد از نظرها دور داشت كه مسئوالن 
فرهنگى اســتان همدان نيــز در حد انتظار 
نتوانســته اند بــه ارتقاء كيفيــت و كميت 
مطبوعات محلى كمك كنند و اگر هم تك 
ســتاره هاى موفقى وجــود دارند ماحصل 
تالش هــا و فعاليت هاى فعاالن رســانه ها 

اســت.با اين حال هر چند در حال حاضر 
مطبوعات همدان در مقايســه با مطبوعات 
غرب كشور از نظر كميت و كيفيت يك سر 
و گردن باالتر هســتند، گفت: اما اين راضى 
كننده نيســت و بايد بــراى كمك به بهبود 

كيفيت و كميت مطبوعات تالش كرد.
به نظر ميرســد كــه براى جبران كاســتى 
هــاى موجود بايــد تعــدادى از ادارات و 
نهادهاى مرتبط از جمله فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى، دانشــگاه ها، مركز فنى و حرفه اى 
و تشكل هاى مرتبط در حوزه هاى مختلف 
ورود پيــدا كرده و به آمــوزش و تربيت و 
تامين نيروى انســانى و آشــتى بين مردم و 
رسانه هاى محلى و افزايش فرهنگ مطالعه 

كمك كنند.
 فعاليت قابل قبول دفاتر خبرى در 

همدان
با همه اين مشكالت بايد گفت كه در همدان 
بيــش از 100 مجوز رســانه مكتوب صادر 
شده و هر روز ســه روزنامه چاپ مى شود 
كه وجود اين ميزان رسانه در استان نشان از 

فرهنگ روزنامه خوانى در همدان دارد.
وجود بيش از 550 فعال رسانه اى در همدان 
خانــه مطبوعات پويا و فعــال و 500عضو 
از خبرگزارى ها، روزنامه هاى سراســرى و 
محلى استان، در اين خانه نشان از  فرهنگى 

بودن اين استان دارد.
عالوه بر اين نشــريات سراســرى نيز در 
همدان داراى سرپرستانى هستند كه نشريات 

كشورى را در اين استان فعال نموده اند.
 همــدان مجهز بــه بزرگترين و 

مدرنترين چاپخانه غرب كشور
وجود مجهزتريــن، بزرگترين و مدرنترين 
چاپخانه غرب كشور در همدان امتياز بزرگى 
براى  رســانه هاى اين استان است كه باعث 
شده رسانه هاى مكتوب استان به جاى چاپ 
در اســتانى ديگر و خروج سرمايه از استان، 
پرداخت هزينه حمل و نقل و گاهى هم دير 
رسيدن روزنامه، در همين استان چاپ شده 
و با اين كار حداقل 200 نفر از همشــهريان 

به صورت مستقيم و غير مستقيم مشغول به 
كار شوند.

ايــن چاپخانه عالوه بر چاپ رســانه هاى 
استانى، با بازاريابى مناسب چاپ رسانه هاى 
غرب كشــور را نيز عهده دار شده در حوزه 
مطبوعات محلي نقش حمايتي ايفا مي كند.   
رسانه هاى  دغدغه هاى  مهمترين   

استان 
در خصوص مهمترين دغدغه هاى رســانه 
هاى اســتان همدان نماينــده خبرنگاران و 
عضو هيأت مديره خانه مطبوعات اســتان 
صحبتهايى را در مراسم روز خبرنگار داشت 

كه به ان اشاره مى شود.
اشكان يوســفى با بيان اينكه ادارات ما يك 
روابط عمومى مى خواهند كه احترام و عزت 
رسانه ها را حفظ كند، افزود: برخى مديران و 
مديران روابط عمومى برخورد ناشايستى با 

رسانه ها دارند كه اين پذيرفتنى نيست.
وى با تاكيد بر اينكــه ديگر روابط عمومى 
جايگاه بســتگان بيــكار مديران نيســت، 
خاطرنشان كرد: اكنون ديگر مديران به اين 
نتيجه رســيدند كه فرد رسانه اى در جايگاه 

روابط عمومى قرار گيرد.
ايــن فعال رســانه اى با بيــان اينكه برخى 
مديران و مديران روابط عمومى متاســفانه 
بعضا سواد رســانه اى ندارند، بيان كرد: اگر 
روابط عمومى و مدير روزنانه خوان باشــند 
بســيارى از مشــكالت حل خواهد شد، ما 
مديران روزنامه خوان مى خواهيم كه بتوانند 
نقد ما را درك كنند، بپذيرند و حتى اگر الزم 

باشد تكذيب كنند.
وى در خصــوص منابع مالى رســانه ها نيز 
گفت: نشــريات خصوصى منافع مالى خود 
را از كجــا بياورند، زيرا فروش دكه ها كه به 
لطف فضاى مجازى كمتر شده و در بخش 
آگهى هــم كه روابــط عمومى ها همكارى 
نمى كننــد و نمى داننــد آگهــى رپرتاژ فن 

رسانه اى است و بايد از آن استفاده كنند.
يوسفى با بيان اينكه در تقسيم آگهى رسانه ها 
عدالتى ديده نمى شــود و تعرفه ها هم بعضا 

هم غيرقانونى است، افزود: اداره ارشاد تعرفه 
داده و نبايــد جز اين باشــد زيرا اين ضربه 

جدى به رسانه ها وارد مى كند.
وى با بيان اينكه در برخى مواقع با پوزخند 
برخى روابط عمومى ها براى اشتراك مواجه 
هســتيم، بيان كرد: اين در حالى اســت كه 
استاندار دستور داده است اشتراك ادارات به 

رسانه ها كم يا لغو نشود.
اين فعال رســانه اى يكــى از وظايف روى 
دوش رســانه ها را اميدبخشــى دانست و 
گفت: اميدبخشى در حالى است كه بايد ابتدا 
مشكالت ما رسانه ها حل شود تا مشكالت 

مردم را نيز حل كنيم.
وى با بيان اينكه هنوز ساختمان مطبوعات 
تحويل داده نشــده اســت، گفت: شهردار 
همدان وعده تحويل در شهريورماه را داده 
اســت اما هنوز مكان آن مشــخص نشده 
اســت. با اين تفاسير مشــخص است كه 
بسترســازى براى گسترش نهادهاى صنفى 
و حرفه اى در عرصــه مطبوعات و ارتقا و 
گســترش زيرساخت هاى بخش مطبوعات 
اســتان همدان شــامل توزيع، چاپ، تهيه 
و توليــد و عوامــل غيرمســتقيم مرتبط با 
نشــريات در ارتقــا وضعيــت مطبوعات 

همدان نقش مهمى دارد.
از سوى ديگر مشــخص است كه افزايش 
جايــگاه ارتباطات و رســانه و تبيين آن ها 
در توســعه و اقتصاد مطبوعات، آموزش و 
به كارگيرى نيروهاى متخصص و توجه به 
حوزه هاى ديگر مطبوعات همچون طراحى، 
صفحه آرايى، خبر نويســى و اطالع رسانى 
به هنــگام نقش عمده اى در ارتقاء وضعيت 
نشريات و جايگاه آنها خواهد داشت كه اين 
امر نيازمند حمايت مسئوالن فرهنگى است.

 كمبود نيــروى حرفه اى و متخصص، اتكا 
رســانه هاى محلى به آگهى هــاى دولتى، 
اشتراك گيرى كم از ســوى ادارات و عدم 
تثبيت نشريات محلى همدان در سبد كاالى 
خانوارها باعث شــده تــا مطبوعات محلى 

همدان با اقبال كمترى مواجه شوند.

مطبوعات سيبل بى برنامگى دولت 
در فضاى مجازى  

معصومه كمالوند  »
  به بهانه ســفر معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
در همدان و جمع خبرنگاران استان، و درآستانه تعطيلى قرار گرفتن 
مطبوعات اســتان ،بى مقدمه به بحث فضاى مجازى بدون برنامه و 
نظارتى اشــاره مى كنيم كه اين روزها در كنار گرانى كاغذ و دست 
خالى رسانه ها و اقتصاد بيمار رسانه ها مشكلى باالتر از تصور تبديل 

شده است. 
موضوع  فعاليت در  فضاى مجازى به نام رسانه توسط افرادى كه هيچ 
تعهدى به رســانه و مطبوعات ندارند و در اين حوزه محســوب نمى 
شــوند مشكل و دغدغه حل نشــده اى است كه اين روزها با گرانى و 
كمبود كاغذ و كاهش چاپ و گاها تعطيلى برخى رسانه هاى مكتوب، 
اصل بى نظارتى بر فضاى مجازى و انزوا بردن رســانه هاى مكتوب را 

اثبات مى كند. 
فضاى مجازى كه قرار بود در كنار رسانه به كار خود ادامه دهد آن هم با 
مجوز و شناسنامه و تعريف ها و وعده هايى كه متوليان اعالم كردند اما 
حاال با بى برنامگى و نظارت بالى جان رسانه هاى مكتوب شده است. 
اگرچه رســانه ها بارها از مديران ارشــاد خواسته بودند كه اين فضا را 
مديريت و كنترل كنند اما هيچ برنامه اى پيش نرفت و كانال هاى مجازى 

همچنان به انتشار مطالب خود در اين فضا ادامه مى دهند. 
 صداى اعتراض نماينده نهاوند به گوشــى به دستان 

مجازى 
صــداى اعتراض و نارضايتى اهالى رســانه در اين باره گويا به گوش 
متوليان نرســيد كه حاال صداى نماينده ها هم به اين فضاى آشفته بلند 
شده است نماينده نهاوند در مجلس شوراى اسالمى در اينباره گفت: اين 
روزها هر گوشى بدستى با راه اندازى كانالى در فضاى مجازى خود را 
خبرنگار مى داند و شان و جايگاه خبرنگار را هم با مطالب بدون پشتوانه 

و سنديت زير سوال مى برد و اين هرگز شايسته نيست. 
حســن بهرام نيا با تاكيد بر نظارت بر اين فضا، خواســتار مديريت و 
رسيدگى به نوع فعاليت اطالع رسانى مجازى و بازگشت  جايگاه رسانه 

هايى كه با مجوز درحال فعاليت هستند شد. 
 وزارت ارشاد گوشى بدستان بى مجوز  تدبيرى كند 

اما نماينده ديگرى در صفحه شخصى خود در اينستاگرامش از فعاليت 
برخى در فضاى مجازى به نام خبرنگار گاليه كرده اســت. اين نماينده 
مجلس ضمن اعتراض به فاصله گرفتن مسوالن از رسانه ها و خبرنگاران 
رسمى ، خواستار تدبير ويژه وزارت ارشاد در ساماندهى غيررسانه اى 
ها شده و گفته است: هر كس گوشيى بدست گرفته و اين روزها مطالب 

نادرستى كه منبع موثقى هم ندارد منتشر مى كند. 
 جوالن كانال هاى بى مجــوز وتخلف هايى كه نظارت 

نمى شود
آنچه اين روزها امنيت را هم زير ســوال برده است فعاليت كانال هاى 
مجازى بدون مجوز و نطارتى اســت كه  دركار خبر و اطالع رســانى 

مشغولند و روز به روز هم  در حال افزايش است. 
 اگر چه وزارت ارشــاد وعده هايى مبنى بر ســاماندهى اين شرايط را 
اعالم كرد و قرار بود كانال هاى با5هزار عضو شناســنامه دار شوند و 
تحت نظارت وزارت باشند اما آمار فيك و غير واقعى اين كانال ها هم 

نتوانست سبب تحقق وعده نظارتى ارشاد شود. 
اين روزها گاها شاهد نشست هايى از جانب پليس فتا و صداوسيما با 
فعالن مجازى مبنى برامداد آنها از اين فضا براى ديده شدن هستيم اگر 
چه هنوز ســاماندهى و برنامه اجرايى اعالم نشده است اما اين حركت 
يعنى  رســميت بخشيدن به كانال هايى كه نه خبرنگارند و نه مجوز و 
تعهدى در اين باره دارند تنها بر اساس شنيده ها كانال هاى خود راپيش 
مى برند كه اين حركت نمود با دست پس زدن و با پا پيش گرفتن است. 
از طرفى مديرانى كه از تشكيل كانال و اطالع رسانى  در فضاى مجازى 
منع شده بودند اما همه دراين فضا حضور دارند و همچنان فعال هستند. 
پيش از اين كانال هاى فضاى مجازى حق انتشار آگهى نداشتند اما حاال 
آگهى هاى مزايده و تبريك و رپرتاژهاى مســولين و ادارات هم سر از 
فضاى مجازى درآورده است اين نمونه بارزى از بى نظارتى و رها شدن 

اين فضا به حال آشفته خود است و كسى هم پاسخگو نيست. 
فعاليــت كانــال هاى مجــازى بدون مجــوز و نظارت را به مشــابه 
همانموسسات مالى بدون مجوزى مى توان دانست كه بانك ها و اقتصاد 
كشور را به آستانه  ورشكستگى برده و فلج كردند كه حاال پيامدهاى آن 

ها هنوز دست به گريبان اقتصاد نيمه جان كشور است. 
 حرف رسانه ها

على چگينى، مدير مســول فرياد نهاوند در ايــن باره مى گويد: هزينه 
سرســام آور چاپ و كاغذ و نيروى كار،بيمــه ،جابجايى و توزيع و.. 
مطبوعات را از پاى درآورده اســت اين در حاليست كه بسيارى آزادانه 
در فضاى مجازى بــا راه اندازى يك كانال بدون هزينه و مجوزى، هر 
حرفى رامنتشر و نظارتى هم متوجه آن ها نيست حاال اگرهمان مطالب 
از نشريه اى  منتشرشود رسما تعطيل خواهد شد هرچند ما هر مطلبى 

بنويسيم هميشه يك منتقد داريم.
 بــى برنامگى دولــت در فضاى مجــازى گريبان گير 

مطبوعات  
ســردبير خورشــيد غرب هم مى گويد: نمى شود منكر قدرت و تاثير 
پذيرى فضاى مجازى شــد اما بدون برنامه هم در اين فضا نمى شــود 

انتظارى داشت.
ياسر نصرتى با بيان اينكه اعمال برخى  محدوديت ها هم نتوانست مانع 
استفاده كابران از اين فضا شــود، تصريح كرد: اين روند اگر ادامه يابد 
مطبوعات اســتان در چند ماه آينده به تعطيلى  و بيكارى صد ها نفر از 

جامعه رسانه استان خواهد كشيد. 
به گفته وى دولت مى توانســت فضاى مجازى را در كنار رسانه قرار 
بدهد اما با بى برنامگى در اين حوزه زمينه ضربه زدن به رسانه ها فراهم 
شد و عده اى از مديران هم بدليل نداشتن سواد رسانه اى به اين فضا رو 

آوردند و از اين آشفتگى و بى برنامگى استقبال كردند. 
 فضاى مجازى را سامان دهيم 

در نهايت اينكه فضاى مجازى را نمى شود بدون برنامه يا با محدوديت 
پيش برد و رها كرد داشــتن برنامه بــراى دولت در اين فضا يك اصل 
ضرورى محسوب مى شــود اگر دست دولت و متوليان در اين حوزه 
خالى باشــد در كنار آسيب هايى كه در بخش هاى مختلف در جامعه 
مســبب شده است يقينا مشكالتى بيش از اينها در انتظار جامعه هدف 
و از جمله رسانه هايى خواهد بود كه بار بخشى از اشتغال را در استان 

وبلكه كشور به دوش مى كشند.

مطبوعات محلي توانمند اما در ركود

4 هزار تخلف در بازار كاغذ كشور 
كشف شد

 نماينده وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى در كارگروه ساماندهى 
كاغذ با اشــاره بــه اينكه قانونگــذار نحوه برخــورد با تخلفات 
گرانفروشى و احتكار كاغذ را مشخص كرده است، از كشف بيش 
ازچهــار هزارتخلف در بازار اين كاال بــه ارزش حدود 14ميليارد 

تومان و تشكيل پرونده خبر داد.
به گزارش ايرنا ، همايون اميرزاده روز شــنبه در نشســت تشريح 
فعاليــت هاى انجام گرفته كار گروه ســاماندهى كاغذ، افزود: يك 
ســرى از مولفه هايى كــه تاكنون كمتر شــاهد آن بوديم امروز در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى اتفاق افتاده و آن حضور پررنگ تر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در حوزه كاغذ مورد نياز مطبوعات 
و نشر است.وى با بيان اينكه كاغذ در ايران وابسته به واردات است 
و ســاالنه 400 هزارتن كاغذ چاپ و تحرير و روزانه مصرف مى 
شود، اظهار داشت: متأســفانه كاغذ توليد داخل در سال جارى به 
پايين ترين ســطح خود يعنى دو هزار و800 تن رسيده كه تنها نيم 

درصد كاغذ مورد نياز كشور را تأمين مى كند.
اميــرزاده برنامه ريزى بــراى ورود جدى به حوزه كاغذ نشــر و 
مطبوعات را مورد تاكيد قرار داد و گفت: براســاس مصوبات كار 
گروه ســاماندهى كاغذ بايد با برنامه ريزى وقدرت عمل شــود تا 

فضاى فعلى به نفع حوزه نشر و مطبوعات شود.
سرپرســت فعلى معاونت امور فرهنگى وزارت ارشاد در ادامه به 
برخى ازدســتاوردهاى اين وزارتخانه در كار گروه كاغذ اشاره كرد 
و افزود: اصرارجدى بــر نظام قيمت گذارى در يك فرآيند در دل 
كارگروه كاغذ مهمترين اين دســتاوردها به شــمار مى آيد كه به 
سرانجام رســيده ولى يك مرجع رسمى بايد اين قيمت گذارى را 
اعمال كند. به گفته وى ستاد تنظيم بازار به عنوان عالى ترين مرجع 
اكنون پيشــنهاد وزارت ارشــاد در مورد قيمت گذارى را پذيرفته 
و نرخ تعيين شــده تا اطالع ثانوى اعتبار خواهد داشــت هر چند 
با افزايــش احتمالى هزينه هاى حمل و نقل و غيره ممكن اســت 
اين نرخ درآينده دچار تغييراتى شــود اما در وضعيت كنونى كاغذ 
روزنامه هر كيلوگرم چهار هزار و100 تومان و كاغذ جاپ و تحرير، 

هر كيلوگرم پنج هزار و 100 تومان تعيين شده است.
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مدارس ما كمتر مى توانند روحيه نشاط را به دانش 
آموزان القاء كنند

 وزير آموزش و پرورش، گفت: مدارس ما كمتر مى تواند روحيه نشاط را به دانش 
آمــوزان القاء كند.به گزارش مهر، محمد بطحايى، افزود: بايد به صورت مســتمر در 
استان ها و مدارس چنين برنامه هايى اجرا شود. هر هفته الاقل بايد چنين مراسمى در 
برنامه اجرا شود تا مدرسه جايى براى تمرين زندگى باشد، نه اينكه جايى براى حفظ 
فرمول هاى رياضى، شيمى و...، باشد.وى گفت: آموزش و پرورش مصمم است مسير 
را اصالح كند و بايد مدارس ما در 6 ســاحت تربيتى سند تحول بنيادين هم پاى هم 
رشد كنند. اميدوارم با مسيرى كه در يكسال اخير پيش گرفتيم، به زودى شاهد مدارس 

سرشار از نشاط و اميد باشيم.

توييتر رفع فيلتر نمى شود
 معاون دادســتان كل كشــور در امور فضاى مجازى مى گويد درخواســت وزير 
ارتباطات مبنى بر طرح موضوع رفع فيلتر توئيتر در جلســه كارگروه تعيين مصاديق 

محتواى مجرمانه غيرقانونى است.
به گزارش ايســنا عبدالصمد خرم آبادى اظهار كرد: كارگروه تعيين مصاديق محتواى 
مجرمانه مرجع نقض دســتورات و احكام قضايى نيست؛ بنابراين موضوع رفع فيلتر 
توئيتر در جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئيتر 
رفع فيلتر نمى شود.وى ادامه داد: درخواست وزير ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع 
فيلتر توئيتر در جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه درخواستى غير قانونى 

و خالف مبانى حقوقى است.

ثبت 3000 ازدواج در سامانه همسان گزينى تبيان
 مدير پروژه همســان گزينى تبيان، از ثبت 3 هزار مورد ازدواج در اين سامانه خبر 
داد و گفت: حتى يك مورد طالق در ازدواج هاى انجام شده در سامانه همسان گزينى 

گزارش نشده است.
زهره حســينى در گفتگو با مهر، با بيان اينكه تاكنون بيش از 47 هزار نفر در ســامانه 
همســان گزينى تبيان ثبت نام كرده اند، افزود: در مدت فعاليت اين ســامانه تا امروز 
حدود 18 هزار مورد معرفى براى ازدواج جوانان انجام شــده كه 3 هزار مورد آن به 
ازدواج رســيده است.مدير پروژه همسان گزينى تبيان اضافه كرد: در حال حاضر اين 
سامانه در 6 استان تهران، اصفهان، البرز، همدان، كردستان  و مركزى فعال شده است 

و درصدد هستيم پوشش سامانه را توسعه دهيم. 

تاكيد بر اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر
 چندى پيش پرويز افشار ســخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
نشست خبرى خود با هشدار نســبت به افزايش توليد مواد مخدر در 
كشور همســايه ايران عنوان كرد: ميزان توليد مواد مخدر در افغانستان 
تقريبا دو برابر شده است و به حدود 9هزار تن رسيده است. اين حجم 

توليد عدد بسيار زياد و خطرناكى است.
وى افزود: اين عدد زنگ هشــدارى بويژه بــراى جوانان و نوجوانان 
محسوب مى شود. حجم توليد مواد مخدر به شدت افزايش يافته و به 

تبع آن ميزان ورود اين مواد به كشور هم افزايش خواهد يافت.
افشار با بيان اين نكته كه 30 درصد افغانستان از ايران ترانزيت مى شود، 
توضيح داد: بر اساس آمارهاى بين المللى، حداكثر بيست تا 25درصد 
مواد ورودى به كشــورها توســط نيروهاى مبارزه با مواد مخدر آن ها 
كشــف مى شود. اگر ما در سال گذشــته 810 تن انواع مواد مخدر را 
كشــف كرديم، 2400 تن مواد بايد بر اساس تخمين از كشور ما تالش 

شده كه عبور كند.
مسعود زاهديان رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور گفت: كارهاى 
پيشــگيرانه معموال با اقدامات فرهنگى هم همراه است. تئاتر خيابانى، 
برگزارى نمايشــگاه، مسابقه نقاشى با موضوع مبارزه با مواد مخدر و... 
از مواردى است كه در كنار اقدامات مستقيم انجام داده ايم. در همه اين 
برنامه ها مشاوران ما به سواالت خانواده ها پاسخگو هستند، ميزگرد مى 
گذاريم، جلسه پرسش و پاسخ عمومى برگزار مى كنيم و.... همه اين ها 
به اين دليل است كه بتوانيم با ايجاد شناخت نسبت به آسيب هاى مواد 

مخدر، گرايش به سوى اين مواد را كاهش دهيم.
اهديان با اشاره به فضاى مجازى به عنوان يكى از مهمترين راه ها براى 
تبليغ مواد مخدر گفت: امروز دسترسى راحت به واسطه فضاى مجازى 
به مواد مخدر اين آسيب پذيرى را براى نوجوانان، دانش آموزان و دانش 

جويان ايجاد كرده است.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشــور ادامه داد: در ســطح شهر نيز 
شهروندان موضوعات مختلف را مى بيينند كه مرتبط با مواد مخدر است. 

از معتادان متجاهر تا حتى مصرف مواد مخدر.
وى تاكيد كرد: در حوزه پيشــگيرى همه دســتگاه ها بايد وظايف 
خودشــان را انجام دهند. اگر ما قدرت ايمنى را در بين آحاد جامعه 
افزايش دهيم قطعا تاثيرپذيرى افراد بيشــتر مى شود، همان طور كه 
هر چقدر برنامه هاى پيشــگيرى افزايش يابد در كاهش گرايش به 

اعتياد تاثير مستقيم دارد.
زاهديان تاكيد كرد: امروز اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر از اولويت 
برنامه هاى ماست و ما در چارچوب وظايف نيروى انتظامى به اين امر 
توجه داريم. از ســوى ديگر  چهار محيط را در زمينه آموزش همگانى 
براى فعاليت ها مشخص كرديم؛ خانواده، محالت، محيط هاى آموزشى 
و محيط هاى كار. وى اضافه كرد: از سوى ديگر ارتباطات الزم در اين 
موضــوع را با افراد متولى هر بخش برقرار كرديم، به طورى كه ســال 
گذشته يك ميليون و 600 هزار دروه آموزشى برگزار كرديم و امسال هم 

به جد اين برنامه ها ادامه دارد.
رحيمى رئيس پليس پايتخت نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
مواد مخدر به عنوان يكى از اصلى ترين آسيب هاى كالنشهرها گفت: 
بعد از ســرقت، مواد مخدر دومين موضوع مهم در پايتخت اســت و 

بيشترين دستگيرى ها مربوط به اين حوزه مى شود.

 اجراى طــرح هاى گســترده پياده راه 
ســازى، روح فضاى شــهرى همدان را از 
اســارت دود و دم و صداى دلخراش عبور 
و مرور خودروها آزاد كرده و اكنون آرامش 
دلنوازى را در اين مســيرها حكم فرما كرده 

است.
پرونده عملياتى شــدن طرح پياده راه بيش 
از يك دهــه در راهروهاى دوره هاى قبل 
شوراى اسالمى شــهر همدان خاك خورد 
و به اجمــاع نهايى براى اجرا نرســيد اما 
ســرانجام با روى كار آمــدن دولت تدبير 
و اميد و با تصميم قاطعانه مديريت ارشــد 
استان همدان، اعضا شوراى شهر و شهردار 

سابق عملياتى شد.
در واقع در ســال 83 در راســتاى بازنگرى 
طرح تفصيلى شهر همدان ، پياده راه  سازى 
مصوب شد اما به دليل نبود زيرساخت  ها به 
اجرا گذاشته نشد تا اينكه با حمايت استاندار 

همدان اين طرح اجرايى شد.
رنج سال ها ترافيك كالفه كننده و شلوغى 
ناشى از ســر و صداى خودروها در اطراف 
ميدان مركزى شــهر همــدان، روح و روان 
شــهروندان را مخدوش كرده بود اما اينك 
با اجراى طرح پياده راه ميدان امام ، خيابان 
بوعلــى و خيابان اكباتان ديگر شــاهد اين 
شلوغى آزار دهنده نيستيم گويى آرامش به 
قلب قديمى ترين خيابان هاى شهر همدان 

بازگردانده شده است.
به گزارش ايرنا، اين خيابان، مســير اصلى 
دسترســى بــه بازارها و كاروانســراهاى 
قديمــى و تاريخى همدان اســت كه در 
واقــع قطب گردش تجــارى و اقتصادى 
بازار شهر را اختصاص داده و حتى اغلب 
مردم خريدهاى روزانه زندگى خود را از 
اين بازارهاى متصل به هم انجام مى دهند.

حــاال مديران شــهرى در تداوم پيــاده راه 
ســازى، اقدام به آرام ســازى پرتردد ترين 
مسير تفريحى و گردشــگرى شهر همدان 
كرده اند و مسير عبور و مرور خودروها در 
بلوار ارم را كه همه روزه شاهد تردد پرتعداد 
شهروندان است، در قالب طرح آرام سازى 

محدود مى كند.
اين طرح نيز در راســتاى اســتفاده بيشتر 
شهروندان و گردشــگران از محيط طبيعى 
و بكــر منطقه بلوار ارم به ســمت تپه ها و 

باغ هاى منطقه عباس آباد اجرايى شده است.
كارشناســان معمــارى و عمران شــهرى 
معتقدند پياده  راه  ســازى پيامدهاى مثبت و 
تاثيرگذار در رونق اقتصادى و ارتقاى ارزش 
افزوده، افزايش ضريب ايمنى تردد، ارتقاى 
كيفيت زيست محيطى شهر، ايجاد نشاط و 
سرزندگى در شهر و بازيابى هويت تاريخى 

ميدان مركزى همدان دارد.
به گفته آنان، اين طرح همچنين بهره  گيرى 
از ظرفيت گردشــگرى خيابان هاى شــهر، 
تمركززدايى از هسته مركزى شهر، افزايش 
تعامالت اجتماعى، انتقال وســايل حمل و 
نقل عمومى به پارك  سوارها و نظم  بخشى 
به شــهر و پس گرفتن معابر از خودروها را 

به دنبال دارد.
 جلوه خاص پياده راه ها به شهر 

همدان
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان پيرامون 
ايجاد پياده راه ها در اين شهر گفت: اجراى 
اين طرح موجب پويايى و زنده شدن خيابان 
هاى قديمى سطح شهر شده و هم اينك نيز 
جلوه خاصى به خيابان هاى بوعلى و اكباتان 

بخشيده است.
ابراهيم مولوى اجراى طرح پياده راه سازى 
را در راســتاى تحقق اهداف انســان محور 
دانســت و افزود: جراحى شهرى با اجراى 
طرح هاى عمرانى شايد مشكالتى را ايجاد 

كند اما براى آبادانى و توســعه شهر همدان 
الزم است.

وى خاطرنشــان كرد: همچنين در راستاى 
تداوم طرح پياده راه ســازى در اين شهر ، 
چهار خيابان باقى مانده منتهى به ميدان امام 

(ره) تا سال آينده پياده راه مى شوند.
وى بيــان كرد: طرح آرام ســازى بلوار ارم 

همدان نيز تا پايان امسال اجرايى مى شود.
 پياده راه ســازى از موفق ترين 

طرح هاى مديريت شهرى
سخنگوى شوراى اسالمى شهر همدان نيز 
در اين باره گفت: طرح پياده راه همدان يكى 
از موفق ترين طرح هاى اين شهر است كه 

يك بازآفرينى در شهر همدان ايجاد كرد.
كامران گــردان افزود: اجراى طرح پياده راه 
اكباتــان، بوعلى و ميدان امــام (ره) عالوه 
بر رفع مشــكالت ترافيكى شهر در كاهش 
آلودگى ناشى از خودروها تاثير مثبت داشته 

است.
وى اضافــه كرد: با اجراى طــرح پياده راه 
مركز شــهر همدان، ميدان حضــرت امام 
خمينى (ره) به 2 خيابــان بوعلى و اكباتان 
وصل شــد و براى اجرايى كردن اين طرح 
ها تمامى مسائل مرتبط با پياده راه از جمله 
مسائل اجتماعى، فرهنگى و بودجه اى مورد 

توجه قرار گرفت.
گردان تصريح كرد: تالش شــوراى شــهر 

همــدان ايجــاد كمترين چالــش و تنش 
اجتماعى براى كســبه و ساكنان اين خيابان 

در زمان اجراى طرح است.
سخنگوى شوراى اســالمى شهر همدان با 
ذكــر اينكه با اجراى اين طرح زيبايى ميدان 
اصلى شهر همدان نيز دو چندان شد اظهار 
داشت: طرح پياده راه سازى رضايت عموم 

مردم همدان را دنبال داشته است.
 آرامش مهمترين نياز مركز شهر

رئيس كميسيون فنى عمرانى شوراى اسالمى 
شــهر همدان نيز در اين باره گفت: آرامش 
مهمترين نياز مركز شــهر همدان بود كه با 
اجراى طرح پياده راه ســازى به ســرانجام 

رسيد.
على رحيمى فر افزود: پياده راه ســازى 
موجب شــكوفايى شــهر مى شود و در 
اجراى طــرح در خيابان هــاى بوعلى، 
اكباتــان و ميدان مركزى شــهر همدان، 
نكتــه قابــل توجه اســتقبال و همكارى 

مردم و كسبه بازار بود.
وى با اشــاره به استفاده مصالح مناسب با 
توجه به اقليم و شــرايط آب و هوايى در 
پياده راه سازى همدان گفت: سيما و منظر 
اين معابر به موازات اجراى طرح پياده راه 
نيز مورد توجه قرار گرفت و زيباســازى 
هــر خيابان با توجه به بافــت قديمى آن 

انجام شد.

نگاهي به يك پديده گردشگري در همدان

پياده راه آرامش

 پروين سليمى- خبرنگار همدان پيام: 
ذخيره ســازى خون بندنــاف در بانك 
عمومــى هزينــه دارد و بعضــا دولت 
نمى تواند تمام هزينه هاى نگهدارى خون 
بندناف در بانــك هاى عمومى را تأمين 
كنــد و به طور تصادفى تنها بخشــى از 
نمونه هاى خون ارســال شــده به بانك 
عمومى وارد چرخه ذخيره ســازى مى 
شــوند و بســيارى از نمونه ها فرصت 
ذخيره ســازى را پيــدا نمى كننــد.  لذا 
بانك خصوصى براســاس استاندارهاى 
بين المللى  نگهدارى و ذخيره ســازى 
اين هديه هاى باشــكوه الهــى را براى 
خانواده هــاى متقاضى انجــام مى دهد. 
عباس وكيليــان مدير بانــك خون بند 
ناف رويان اســتان همــدان درگفتگوى 
بــا همدان پيــام در ادامه گفــت:  البته 
ممكن اســت يك نفر اين خون بندناف 

را ذخيره ســازى كنــد و هيچ وقت هم 
الزم نباشــد براى خودش مورد استفاده 
قرار دهــد اما ذخيره ســازى آن كمك 
مى كند تا براى افرادى كه دهنده مناسب 
ندارند و HLA آنها با خون ذخيره شده 
سازگارى دارد، پيوند از اين طريق انجام 
شــود كه همين يك مزيت را هم اگر در 

نظر بگيريم بسيار مفيد است.
ذخيره سازى خون بندناف كودكان مبتال 

به نقص ژنتيكى ضرورى است
گاهى ممكن اســت يكــى از فرزندان 
خانــواده هنــگام تولــد داراى نقص يا 
اختالل ژنتيكى باشد. دانشمندان توصيه 
مى كنند خون بندناف اين نوزادان حتما 

ذخيره سازى شود.   
علم  پيشــرفت  بــا  افزود:  وكياليــان 
در عرصــه ژن تراپى، در كشــورهاى 
بيمارى  وجــود  صورت  در  پيشــرفته 

ژنتيكى در يك فــرد، خون بندناف او 
را دور نمى ريزند بلكه ذخيره ســازى 
مى شود تا شــايد در آينده با پيشرفت 
علــم بتوان با بحث ژن درمانى، آنها را 
با كمك ســلول هاى بنيادى خودشــان 
بدون اســتفاده از ســلول هاى بنيادى 

ساير بافت ها درمان كرد. 
بيمارى هاى ژنتيكى كه فرد مادرزادى به 
آن مبتال اســت، ممكن است در سلول 
هاى بنيادى خــون بندناف او نيز وجود 
داشــته باشــد. مثال فرد مبتال به بيمارى 
دوشــن قطعا دچار نقص ژنتيكى است 
خون  بنيــادى  ســلول هاى  نمى توان  و 
بندناف خودش را بــه وى تزريق كنيم 
مگر آنكه قبل از ترزيق، ژن تراپى انجام 
دهيم، مشــكل را برطرف كنيم و سپس 
از آن استفاده كنيم و از اين لحاظ بسيار 

مناسب است.

 تنها 10درصد از قدرت درمانى 
شده  شناخته  بنيادى  ســلول هاى 

است
اگر قدرت درمانى ســلول هاى بنيادى 
٪ در نظــر بگيريم بايد بگوييم  را 100
كه علــم كنونى فقط بــه 10 درصد آن 
دســت يافته و 90 درصد ناشناخته باقى 
مانده اســت. ســلول هاى بنيادى مولتى 
پتانســيل هستند و محققان اميدوارند در 
آينده اى نزديك به اين وســيله بتوانند به 
كابوس درمان بيمارى هاى صعب العالج 

و ال عالج پايان دهند. 
لــزوم ذخيره ســلولهاى بنيــادى خون 
بندناف باتوجه به كاهش زاد و ولد، لزوم 

نگهدارى خون بندناف راباالبرده است.
مدير بانك خون بند ناف رويان استان از 
قول يكــى از متخصصان زنان و زايمان 
كشور گفت: نظر دكترمرجان پورحيدرى 

دراستان  ونازايى  زايمان  زنان  متخصص 
گيــالن درمورد ســلول هاى بنيادى اين 
است كه سلول هاى بنيادى داراى قابليت 
بــاالى هســتند و در حين تقســيمات 
پيدا  ديگرتمايز  بنياخته هاى  به  مى توانند 
كنند. بنابراين از اين ســلول ها مى توان 

درتوليد ياخته هاى ديگراستفاده كرد.
ايــن پزشــك متخصــص مى گويــد: 
ســلول هاى بنيادى درترميم و نوسازى 
بافت هاى آسيب ديده و درمان بيمارى ها 

استفاده مى شود .
پورحيــدرى منابــع اصلى ســلول هاى 
بنيادى رامغزاستخوان، بندناف، پالپدندانو 
بافت جفت و برخى از بافت هاى چربى 
عمده  ويژگى هــاى  كه  مى كنــد  عنوان 
ســلول هاى بنيادى بندنــاف كه ازخون 
باقيمانده دربندناف انســان تهيه مى شود 
كه ازلنفوسيت هاى نابالغ تشكيل شده اند 
از اينرو مى توان باپيوند زدن آنها به تأمين 

سلول هاى خونى جديد دست يافت.

«آب سياه» يك بيمارى خودايمنى است
 بيمارى آب ســياه يك بيمارى چشمى اســت كه حدود 70 ميليون نفر در جهان 
بــه آن مبتال هســتند. حال تحقيق جديد نشــان مى دهد اين بيمــارى، يك بيمارى 

خودايمنى است.
به گزارش فرارو، فشــار باال مايع درون چشم موجب «گلوكوم» يا آب سياه مى شود. در 
اين حالت، در بخش جلويى چشم، مايع به درستى گردش نمى كند. اين عارضه معموال 
با افزايش ســن روى داده و مجارى اى كه امكان خروج اب را از چشــم فراهم مى كنند 

مسدود مى شوند.
در ابتدا اين بيمارى بدون تشــخيص باقى مانده و بيمار متوجه بيمارى اش نمى شــود تا 
اينكه نيمى از سلول هاى گانگليونى شبكيه ار بين مى روند. اين بيمارى با آسيب به شبكيه 

و عصب بينايى مى تواند منجر به نابينايى شود.
بيمارى خودايمنى عارضه اى اســت كه در آن، سيســتم ايمنى به سلول هاى خود بدن 

حمله مى كند.

آغاز انتخاب رشته كنكور سراسرى دانشگاه آزاد
30مردادماه آخرين مهلت

 رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد گفت: انتخاب رشته براى دوره هاى با 
آزمون دانشگاه آزاد آغاز شده و تا 30 مردادماه ادامه دارد.

اميررضا شاهانى در گفتگو با مهر گفت: انتخاب رشته براى دوره هاى با آزمون دانشگاه 
www.azmoon. آزاد اسالمى در سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه به نشانى

org  آغاز شده و تا 30 مردادماه ادامه دارد.
وى افزود: داوطلبان مى توانند 100 رشــته محل را انتخاب كنند.رئيس مركز سنجش و 
پذيرش دانشگاه آزاد اظهار  داشت: انتخاب داوطلبان در اين دوره بر مبناى رتبه كنكور 
سراســرى سال 97 است.شــاهانى گفت: در اين دوره براى مقاطع كاردانى، كارشناسى 
و دكترى حرفه اى پذيرش دانشــجو خواهيم داشت.وى عنوان كرد: حدود 96 درصد 
ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد بدون آزمون و براساس سوابق تحصيلى است 

و تنها 4 درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در اين دانشگاه براساس آزمون است.

سهم اختالل تخمدانى در نابارورى زنان
 كاركرد نامناسب تخمدان، چسبندگى لوله هاى رحمى از جمله علل اصلى نازايى 
به شــمار مى روند و 40 درصد نابارورى در زنان نيز ناشــى از اختالل در كاركرد 

تخمدان است.
به گزارش ســالمت نيوز، نابارورى ناشــى از نارســايى زودرس تخمدان مشــكلى 
چالش برانگيز اســت، زيرا اختالل عملكرد تخمدان ها به اين معناست كه احتمال باردار 

شدن از طريق تخمك هاى خود شخص تا حد زيادى كاهش يافته است.
سهيال انصارى پور، جراح و فلوشيپ زنان، زايمان و نابارورى، در خصوص چگونگى 
تاثير اختالل عملكرد تخمدان ها بر بارورى افراد، گفت: اختالل تخمدانى يكى از اجزاء 
اصلى بررســى نابارورى است. حدود 40 درصد از علل نابارورى در خانم ها و حدود 
20 درصد در زوجين را شــامل مى شود. تخمك گذارى مرتب با سيكل قاعدگى منظم 
مشخص مى شود و بنابراين زنان با قاعدگى نامنظم بايستى در مورد احتمال عدم تخمك 

گذارى خود دچار ترديد شوند.

مدير بانك خون بند ناف رويان همدان: 
ذخيره سازى خون بندناف كودكان مبتال به نقص ژنتيكى ضرورى است

همشهري ورزشي: ايستاده در غبار
 برو كنار گرد و خاكى نشى!!

ابرار ورزشي: رحمتي: فضاي استاديوم ها را با هم عوض مي كنيم
 نكن اين كارو خوبيت نداره!!

پيروزي: پرسپوليس، پشت درهاي بسته
 خب بره از رئيس جمهور كليدشو بگيره

شروع: مشكل ارز و سكه به خاطر بي تدبيري ها بود
 اينو خوب اومدين!!

اطالعات: وزير كشور خواستار همياري بخش خصوصي با دولتي شد
 مگه بخش خصوصى زنده است؟!!

ايران: آغاز پرداخت وام نوسازي بافت فرسوده از شهريورماه
 خوبه الاقل اين يه وام رو سر وقتش ميدن!!

بهار: احتمال بيكاري 450 هزار نفر در شهريور (انجمن قطعه سازان)
 دور از انتظار نيست!!

تجارت: رسميت بخشيدن به گراني ها
  مى خوان كت و شلوار  بپوشن!!

صنعت: قطعه سازان آب پاكي را روي دست خودروسازان ريختند
 خوبه ديگه آب انگار خيلى فراوان شده!!

جوان: توزيع اخير ســكه و ارز نمي گوييم خيانت، اما خطايي بزرگ 
است

 از اين خطاها زياد ديديم!!
جمهوري اسالمي: استقالل مهمترين ويژگي روزنامه نگاري است

 مگه داريم مگه مى شه!!
خراسان: ريشه مشكالت اخير مديريتي است نه تحريم

 خوبه يك نفر پيدا شد واقعيت را بگه!!
مردم ساالري: جنگ بانك مركزي تركيه با دالر آمريكا

 نكنه موشكش بيفته ايران!!
روزگار ما: با آمريكا مذاكره نمي كنيم

 خيلى اصرار نكنين!!
سياست روز: بن بست نداريم

 كوچه ما كه بن بست شده!!

جسد دريده شده يك مرد در تويسركان 
كشف شد

 مديركل پزشكى قانونى همدان گفت: جسد يك مرد 39 ساله كه 
توسط حيونات دريده شده بود در يكى از روستاهاى توابع تويسركان 

كشف شد.
على احسان صالح در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: اين فرد حدود 25

روز قبل از منزل خارج شده و بازنگشته بود.
وى اضافــه كرد: با توجه به اينكــه غيبت كوتاه مدت براى انجام كار 
توسط اين فرد طبيعى بود ابتدا خانواده بر اين باور بودند كه اين جوان 

براى كسب شغل خانه را ترك كرده است.
مديركل پزشــكى قانونى همدان اظهار داشت: با طوالنى شدن غيبت 
اين جوان، خانواده براى پيدا كردن اين فرد حســاس شــده و آنها به 
مكان هاى مختلف سركشى كردند اما جسد اين مرد 39 ساله، پس از 
حدود 25 روز در زير يك درخت در حوالى زمين كشاورزى حاشيه 

روستا كشف شد.
وى با بيان اينكه طبق گفته بستگان، اين فرد داراى بيمارى صرع بوده 
است گفت: جسد اين فرد كه توسط حيوانات دريده شده بود به طور 
كامل فاســد شده است. گفتنى اســت؛ دى ماه سال گذشته نيز جسد 
مردى 30 ســاله كه بخشى از ســر و صورت او توسط جوندگان و 

حيوانات آسيب ديده بود در اسدآباد كشف شد.

برادران شكارچى "سهره" به پرداخت 
جريمه نقدى محكوم شدند

2 برادر به دليل شكار غيرمجاز سهره طاليى، با راى مرجع قضايى 
به پرداخت 36 ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شدند.

رئيس اداره حفاظت محيط زيســت تويســركان گفت: چندى پيش 
ماموران حفاظت محيط زيســت هنگام گشــت زنى، 2 صياد سهره 
طاليى را دستگير و در بازرسى از وسايل آنها 6 قطعه سهره طاليى به 

همراه تور و آالت و ادوات شكار كشف كردند.
كرمعلى گيالنه در گفت و گو با ايرنا با باين اينكه اين 2 شــكارچى 
اقدام به اســتفاده از سهره طاليى نر براى شــكار گونه هاى ماده مى 
كردند توضيح داد: گونه نر سهره طاليى بسيار خوش صدا است و اين 

گونه با آواز خوانى، ديگر گونه هاى ماده را به خود جلب مى كند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست تويسركان ادامه داد: در اين هنگام 
شكارچيان بى سر و صدا از كمين گاه خارج شده و با استفاده از تور، 
گونه هايى كه نزديك سهره طاليى نر شده اند را زنده گيرى مى كنند.

گيالنــه گفت:پس از تكميل پرونده، اين 2 برادر 26 و 43 ســاله كه 
با همكارى يكديگر اقدام به زنده گيرى ســهره طاليى مى كردند به 

مراجع قضايى اين شهرستان معرفى شدند.
گفتنى اســت؛ ســهره طاليى يك پرنده اجتماعى است و در نزديك 
جوامع محلى و بيشــه زارهــا النه مى كند كه با توجــه به زيبايى و 
تقاضاى باال ، زنده گيرى اين پرنده همواره مورد توجه صيادان است.

از تركيب ســهره طاليى و قنارى، نسل جديدى از پرندگان كه بسيار 
خوش آواز و زيبا هســتند به وجود آمده كه مورد استقبال دوستداران 

پرنده است.
از ابتداى ســالجارى تاكنون 2 پرونده شكارغيرمجاز مربوط به شكار 
گراز و خرگوش در مرجع قضايى تويســركان تشكيل شده و تاكنون 

راى اين افراد صادر نشده است.
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تحليل

خبـر

منطق قانون بر اين اساس 
اســت كه مصــرف كلى 
كاالهاى آســيب رسان به 
سالمت در جامعه كم شود. 
توصيه وزارت بهداشت اين 
نيست كه مردم اصال از اين 
كاالها استفاده نكنند؛ بلكه 
مى گوييم كمتــر از لبنيات 
پرچرب و روغــن و غيره 

استفاده كنند

 eghtesad@hamedanpayam.com

نانوايى ها 15 ميليون تومان تسهيالت مى گيرند
 معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: به هر نانوايى 15 ميليون تومان تسهيالت بهسازى 

و نوسازى پرداخت مى شود.
يزدان ســيف در گفت وگو بــا ايرنا افزود: در هر ماه 2 هزار فقره از اين تســهيالت به 
صاحبان نانوايى ها پرداخت مى شــود كه براى اين منظور 360 ميليون تومان در ســال 

جارى تامين شده است تا نانوايى ها بهداشتى تر شوند.
مديرعامل شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران، در مورد غنى سازى نان نيز گفت: 
غنى ســازى نان در دستوركار است و از آنجايى كه مشترى قدرت انتخاب آرد را ندارد، 

آدر نانوايى ها با برخى مواد مانند آهن و اسيد فوليك غنى سازى مى شوند اما غنى سازى 
آرد با ويتامين D با توجه به اينكه ممكن است برخى مردم نسبت به آن آلرژى داشته باشند 

و موجب مسموميت شود، انجام نمى شود.
ســيف در خصوص غنى ســازى ســاير مواد غذايى حاوى آرد اظهار داشت: 
آرد برخى از محصوالت كه مشــترى ها قدرت انتخاب دارند مانند ماكارونى، 
قابليت غنى ســازى 100 درصدى دارد كه البته زيرنظر وزات بهداشــت انجام 

شود. مى 
به گزارش ايرنا، مديرعامل شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران 24 دى ماه سال 
گذشته در جشنواره عكس خوشه از عملياتى شدن سامانه آرد از شهريور ماه سال جارى 

خبر داد و گفت: با توجه به توافق انجام شــده، از شــهريورماه امسال خريد آرد توسط 
نانوايان از كارخانه ها به  واسطه سامانه هاى بانك سپه امكانپذير خواهد بود.

وى افزود: امضاى اين تفاهم نامه در ادامه روند رو به رشد همكارى اين شركت با بانك 
ســپه بوده و قرار است بانك ســپه ماهانه به 2هزار نفر از نانوايان تسهيالت 15 ميليون 

تومانى پرداخت كند.
معاون وزير جهاد كشــاورزى با بيان اينكه از شهريورماه سال جارى خريد آرد از طريق 
ســامانه بانك سپه فراهم خواهد شد، گفت: همه صنوفى كه از كارخانه ها آرد خريدارى 
مى كنند، بايد با مراجعه به بانك سپه نسبت به ثبت اطالعات خود در سامانه بانك مذكور 

اقدام كنند.

خبـر

 فهرســت كاالهاى آســيب رســان به 
سالمت به منظور ممنوعيت تبليغ از طرف 
وزير بهداشت به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اعالم شد و اين ممنوعيت چندان 
بــه كام توليد كننــدگان اين كاالها خوش 

نيامده است.
 ســابقه قانون ممنوعيت تبليــغ كاالهاى 
آســيب رسان به ســالمت به برنامه پنجم 
توســعه بــر مى گــردد؛ در آن برنامه، بند 
قانونى در خصوص منع تبليغ مواد غذايى 
آســيب رسان به سالمت وجود داشت، اما 
ابزارهاى نويــن مثل فضاى مجازى در آن 
ذكر نشــده بود. به همين دليل اين قانون 

اصالح شد.
بر اســاس قانون، كاالهاى آسيب رسان به 
ســالمت تحت هيچ شــرايطى نبايد تبليغ 
شوند و قانون گذار برخورد الزم با متخلفان 
را نيز در دســتور كار قرار داده است. اين 
موضوع وقتى اهميــت پيدا مى كند كه در 
كنار قوانيــن بازدارنده، آموزش و افزايش 
آگاهــى جامعه نيز لحاظ شــود؛ كارى كه 
بايد  بهداشت  وزارت  دوشادوش  رسانه ها 
انجــام دهند تا مردم نســبت به ضررهاى 
مصرف كاالهاى آســيب رسان به سالمت 

آگاه شوند.
ايــرج حريرچــى معاون وزير بهداشــت 
و ســخنگوى اين وزارتخانــه درباره اين 
ابالغيه گفت: فهرســتى كه منتشــر شده 
 مربوط به اســفند ماه 96 است. اين نامه از 
سوى وزارت ارشاد در فروردين امسال به 
رسانه ها ارسال شده است. در اين فهرست 
به رغم شــايعاتى كه در برخى رســانه ها 
منتشر شــده اسمى از ســوهان قم و گز 

 اصفهان نيامده است.
به گفته او، وزارت بهداشــت معتقد است 
كه غذاهاى شيرين و پرنمك ضرر دارد و 
اين به اين معنى نيست كه توليدش ممنوع 

است، بلكه  تبليغ اين كاالها ممنوع است. 
ســخنگوى وزارت بهداشــت اضافه كرد: 
نمى توان گفت كســى شيرينى توليد نكند؛ 
بر اســاس قانون، وزارت بهداشت مكلف 
است كاالهاى  آسيب رسان را مشخص و 

براى آن عوارض وضع كند. 
معاون وزيربهداشــت گفت:  فرآورده هاى 
گوشــتى و آمــاده مصرف شــامل انواع 
سوســيس، كالبــاس و همبرگــر، كباب 
شــامل كوبيده و لقمه صنعتــى و صنفى، 
انواع  ســاندويچ و پيتزاى داراى سوسيس 
و كالباس صنعتى و صنفى، انواع غذاهاى 
آماده مصرف شامل ساالد الويه، سمبوسه و 
فالفل با روش  غوطه ورى در روغن شامل 

اين  فهرست است. 
حريرچــى يادآور شــد: همچنيــن انواع 
پنيرهــاى خامه اى، فرآورده هاى شــيرين 
نوشابه هاى  انواع  شــامل  نوشــيدنى ها  و 
گازدار يا بدون قند و  نوشابه هاى انرژى زا، 
فرآورده هاى يخى خوراكى، انواع نوشيدنى 

ميوه اى گازدار يا بدون گاز با محتواى آب 
ميــوه 25 درصــد يا  كمتر، انواع شــربت 
ميوه اى و غيرميوه اى و تزيينى، انواع پودر 
نوشيدنى فورى، انواع روغن هاى مصرفى 
خانوار و روغن سرخ  كردنى، مارگارين يا 
كره گياهى، انواع ســس هاى پرچرب مثل 
مايونز و ســس ساالد با چربى بيش از 30

درصد، انواع فرآورده هاى  ســرخ شده در 
روغن بر پايه سيب زمينى و غالت و انواع 
فرآورده هاى حجيم شده بر پايه ذرت مثل 
پفك و انواع شــيرينى نيز در اين  فهرست 

قرار دارد. 
به گزارش ايرنا،وى در پاســخ به سئوال 
وزارت  رايزنى  دربــاره  ايرنا  خبرنــگار 
بهداشــت با صدا و ســيما در راســتاى 
انجام ايــن تبليغات گفــت: رايزنى هاى 
بســيار زيادى در اين راســتا انجام شده 
و تغييرات زيادى نيز اتفاق افتاده اســت. 
عــالوه بر رايزنى و توضيــح متقابل، در 
 صورت بروز تخلف از اهرم هاى قانونى 

مى كنيم.  استفاده  نيز 
حريرچــى تاكيد كرد: تشــخيص و اعالم 
هرگونه تبليغات كاالهاى آســيب رسان به 
سالمت بر اســاس قانون برعهده وزارت 
ممنوعيت  بــر  عالوه  اســت.  بهداشــت 
تبليغــات، هرگونــه  توليــد و واردات و 
عرضه كاالهاى آســيب رسان به سالمت 
و داروهاى با احتمال سوءمصرف مشمول 
عوارض سالمت است و حداقل 10 درصد 
قيمــت كاال بايد براى عوارض ســالمت 

درنظر گرفته  شود. 
 واكنــش صنعت بــه قانون منع 

تبليغات كاالهاى آسيب رسان
در اين بيــن صنايع غذايى بــه علت اين 
ممنوعيت به تصور اينكه اين كار، سود آنها 
را كم مى كند و دچار آسيب هايى در مسير 
بازاريابى و فروش مى شوند، ساز مخالف 
كوك كرده انــد. زيرا وقتى كااليى به طور 

مكرر از رســانه ها و از جمله صدا و سيما 
تبليغ نشود، نمى تواند در ذهن مخاطب جا 
باز كند و در نتيجه با كاهش فروش مواجه 

خواهد شد.
افشين استوار رئيس مركز مديريت مبارزه 
با بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشــت 
در اين رابطه گفــت: اگر به اين فكر كنيم 
كه چون توليد صنايع به واسطه توصيه هاى 
وزارت بهداشــت به مردم كاهش مى يابد 
و به همين خاطر اجــراى قوانين را براى 
پيشــگيرى از چاقى، فشار خون و بيمارى 
هاى غير واگير بايد متوقف كنيم، بنابراين 
وزارت بهداشت حتى نبايد به مردم در اين 
زمينه آموزش دهد و نبايد هيچ توصيه اى 
براى پيشــگيرى از بيمارى ها داشته باشد. 
در حالى كه اين وظيفه وزارت بهداشــت 
است كه محيط سالم را از طريق آموزش ها 

به جامعه فراهم كند.
وى ادامــه داد: بــه طور مثال در كشــور 
كارخانه هاى توليد سيگار داريم، اين كاالى 
مضر ســالمت توليد و در بازار عرضه مى 
شود اما اجازه تبليغ ندارد. در نتيجه مجوز 

توليد الزاما به معنى مجوز تبليغ نيست.
اســتوار با بيــان اينكــه مهمترين وظيفه 
وزارت بهداشــت اين است كه مردم را 
برابر عوامــل خطر بيمارى هاى غيرواگير 
محافظــت كند، اظهار داشــت: قانون به 
اســت  كرده  تكليف  بهداشــت  وزارت 
كه فهرســت كاالهاى آســيب رسان به 
ســالمت را تعيين و ابالغ كند. از طرفى 
وزارت بهداشــت به مردم توصيه مى كند 
كاالهايى كه به سالمت آسيب مى زنند را 
كمتر مصــرف كنند. در نتيجه هيچ راهى 
وجود ندارد كه هــم مردم از اين كاالها 
كم مصــرف كنند، و هم ميزان توليد اين 
كاالها به اندازه قبل باشــد و كاهش نيابد 
و اين مساله چالشى است كه بين متوليان 
ســالمت و توليدكنندگان كاال در بخش 

صنعت و تجارت وجود دارد.
 مجوز توليــد با مجوز تبليغ فرق 

مى كند
اســتوار در پاسخ به اين ســئوال كه چرا 
در ابتدا به ايــن نوع از كاالها مجوز توليد 
داده مى شــود اما بعد تبليغ آنها ممنوع مى 
شود و چرا از همان ابتدا جلوى توليد اين 
كاالهاى مضــر گرفته نمى شــود، گفت: 
منطق قانون بر اين اساس است كه مصرف 
كلى كاالهاى آســيب رسان به سالمت در 
جامعه كم شــود. توصيه وزارت بهداشت 
اين نيســت كه مردم اصــال از اين كاالها 
اســتفاده نكنند؛ بلكه مى گوييــم كمتر از 
لبنيات پرچرب و روغن و غيره اســتفاده 

كنند.
وى ادامه داد: در واقع نمى توان به طور كامل 
توليد اين محصوالت را متوقف كرد، زيرا به 
هر حال اين كاالها توليد مى شوند و مصرف 
كنندگانى نيز در جامعه دارند. وظيفه وزارت 
بهداشــت هدايت جامعه به سمتى است كه 

مصرف اين كاالها كاهش پيدا كند.
قانون عمل نخواهند كرد.

سود بانكى باال رفت؟
 اغلب بانك ها به مشــتريان خود اعــالم كرده اند كه امكان 
خريد اوراق گواهى 18 درصد يك ســاله فراهم شــده است؛ 
سودى كه سه درصد باالتر از نرخ 15 درصد سپرده بانكى است 
و اين سوال را ايجاد كرده كه آيا مشتريان شبكه بانكى حاضرند 
ســپرده هاى جديدى را به بانك ها بياورند و يــا اينكه ترجيح 
مى دهند در جريان نوسان بازار و ارقام بى ثباتى كه وجود دارد، 

به ســمت بازارهاى ديگر از جمله سكه و طال روانه كنند؟
به گزارش ايســنا، حدود دو سال است كه نرخ سود سپرده در 
بانك ها تغييرى نكرده و 15 درصد براى سپرده هاى يك ساله و 
10 درصد براى كوتاه مدت ثابت باقى مانده است. همچنين، در 
شهريورماه سال گذشته بانك مركزى در بخشنامه اى به بانك ها 
تكليف كرد كه بايد از اين نرخ ها تبعيت كرده و ســودهايى كه 
در ارقام باالتر و متفاوت از دســتورالعمل در حال پرداخت در 

شبكه بانكى بود به نرخ هاى مصوب بازگردد.
گرچــه بانك هــا در آن زمان براى ممانعت از خروج ســرمايه 
بخشى از سپرده هاى كوتاه مدت را به مدت دار يك ساله تبديل 
كردند؛ اما به مرور برخى هيجانات در بازار ارز يا سكه موجب 
انتقادات كارشناســان در اين باره شد كه كاهش دستورى نرخ 
سود بانكى موجب تحريك مردم براى آوردن سرمايه هاى خود 

به بازارهاى موازى شده است.
بهمن ماه ســال اما بانك مركزى، انتشار اوراق گواهى سپرده 20

درصد به مدت يك هفته را در بانك ها در دستور كار قرار داد تا 
در اين مدت بتوانند با سودى كه پنج درصد از نرخ سود سپرده 
باالتر بود ســرمايه هاى سرگردان را به شبكه بانكى جذب كنند. 
در ايــن فاصله حدود 230 هزار ميليــارد تومان اوراق گواهى 
ســپرده با نرخ سود ساالنه 20 درصد فروش رفت كه عمده آن 
به جابه جايى حســاب هاى سپرده برمى گشت ، نه جذب سپرده 
جديــد. اما اينكه ايــن روزها بانك ها بار ديگر نرخ ســود 18

درصد از طريق انتشــار گواهى ســپرده را اعالم مى كنند خود 
جاى ســوال دارد كه قرار اســت بار ديگر اين اختالف سود از 

كجا تأمين شود؟

مديران و كاركنان مهارت هاى ارتباطى 
مى آموزند

 معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: فقدان مهارت هاى 
ارتباط ميان فردى در نيروى انســانى(كارگر و كارفرما) موجب بروز 

تنش هاى جدى فضاى كار مى شود.
بــه گــزارش ايرنا، ســازمان بين المللــى كار عوامــل مؤثر بر 
بهــره ورى را از ديــدگاه وســيع تر از جملــه عوامل زيســت 
محيطــى و جغرافيايى، عوامل تشــكيالتى و عوامل انســانى از 
قبيــل روابط مديريــت و كاركنان، شــرايط اجتماعى و روانى 
كار ارزيابــى مى كند كه با توجه به اين تقســيم بندى مى توان 
دريافــت، بهبود روابط ميــان مديريت و كاركنان در ادارات و 
ســازمان ها يكى از اقدامات ضرورى اســت اما گاهى اوقات 
افراد مهارت هــاى الزم براى برقرارى ارتباطــى مفيد و موثر 

ندارند. را 
ســليمان پاك سرشــت در اين رابطه به خبرنگار ايرنا گفت: آموزش 
روابط ميان فــردى در محيط كار را در قالــب مهارت هاى عمومى 
لحاظ كرده ايــم تا بتوانيم گامى براى ارتقــاء اين مهارت در فضاى 

كارى برداريم.
رئيس ســازمان فنى و حرفه اى كشــور ادامــه داد: به طورقطع نمى 
توان انتظار داشــت افراد براى آموزش اين مهارت ها در كالس هاى 
آموزشــى حضور يابند به همين دليل براى تقويت اين نوع از مهارت 
در نيروى انسانى بايد از امكانات و ظرفيت هاى رسانه ها بهره كافى 

ببريم.
وى افزود: تفكر تيمى، همكارى و هماهنگى گروهى و شيوه درست 
انتقاد كــردن از مهمترين بخش هاى آمــوزش مهارت هاى عمومى 
شهروندى است كه اجراى آن را دنبال مى كنيم و تالش داريم در اين 
زمينه مهارت هاى ضرورى را در قالب بســته هايى در فضاى مجازى 

به شهروندان ارائه دهيم.

همدانى ها بيشتر سنگدان، جگر و پاى مرغ 
مى خورند

 رئيــس اتحاديه مرغ و ماهى همدان بيان مى كند: در همدان كمبود 
مرغ و تخم مرغ نداريم.

جواد عاشــورى در گفت وگو با ايسنا، مى گويد: در حال حاضر نرخ 
قيمــت مرغ در بازار همدان 10500 تومان و در ســاير اســتان ها 11 
هزار تومان اســت و مرغ يخى در استان با قيمت 6600 تومان عرضه 

مى شود.
وى درباره تفاوت نرخ قيمت مرغ در بازار چنين مى گويد: مرغ هاى 

برند به نسبت ساير مرغ ها 500 تومان گران تر هستند.
عاشورى اظهار مى كند: در چند روز گذشته تخم مرغ افزايش قيمت 
داشــته اســت اما امروز به علت اقدامات انجام شده كاهش قيمت 
داشــتيم و هر شــانه تخم مرغ به قيمت 16 هزار تومــان در بازار به 

فروش مى رسد و براى رفع نياز همدان كمبود نداريم.
وى ادامه مى دهد: از نيمه دوم ســال توزيع و نرخ گذارى انواع ماهى 
در همدان آغاز مى شود اما در حال حاضر فقط ماهى قزل آال به قيمت 

كيلويى 14 تا 15 هزار در بازار موجود است.
عاشــورى درباره ماهــى تيالپيال عنوان مى كند: ايــن ماهى از چين 
وارد مى شــود و از ارزش غذايى كافى برخوردار نيســت و سازمان 

دامپزشكى بايد بر اين موضوع نظارت كند.
وى بيــان مى كند: با توجه به تقاضاى باالى مردم نســبت به خريد 
ســنگدان، جگر و پاى مرغ جلسات بســيارى با سازمان دامپزشكى 
استان برگزار كرديم كه اين اقالم به صورت كامال بهداشتى در بازار 

عرضه شود.
عاشــورى مى افزايد: قيمت هر نيم كيلو جگــر و پاى مرغ به علت 
بســته بندى بهداشــتى 2500 تومان و قيمت هر نيم كيلو سنگدان به 

علت مخلوط شدن با گوشت گوساله 3000 تومان است.
 در همين راســتا خبرنگار ايســنا در تحقيق ميدانى به بررسى موارد 
عنوان شــده پرداخت و در اين زمينه خانمى كه براى خريد هفتگى 
خود به بازار مراجعه كرده بود، در گفت وگو با ايســنا، از نوســان و 

افزايش قيمت مرغ ناراضى است و از بى ثباتى قيمت ها گله دارد.
برخى  ديگر نيز اعالم كردند كه به علت مشــكالت اقتصادى توان 
خريد مرغ نداشته و جگر، ســنگدان، پاى مرغ، سويا، سبزيجات را 

جايگزين مصرف گوشت مرغ كرده اند.
در بين خريداران افرادى نيز از عدم توانايى خود براى خريد مرغ و 

تخم مرغ به علت افزايش قيمت ها خبر دادند.
 يكــى از فروشــندگان مــرغ نيز  گفــت: از اينكــه خريدارانى 
مراجعــه مى كنند كه بــه علت افزايش قيمت هــا توانايى خريد 
محصول موردنظر خود را ندارند ناراحت هســتم اما متأســفانه 

برنمى آيد. ما  از  كارى 
فروشنده ديگرى مى گفت: مردم از ما انتظارات نابجايى دارند، تعيين 
قيمت ها بر عهده ما نيســت كه به ما اعتــراض مى كنند، ما هم بايد 
خرج زندگى خود را تأمين كنيم و همانند ساير مردم در فشار هستيم 

و در اين جامعه زندگى مى كنيم.
يكــى از دغدغه هــا و معضالتى كه اكثر فروشــندگان مرغ و ماهى 
بيان مى كردند تقاضاى كم مردم نســبت به خريد ماهى بود به ويژه 
در نيمه نخست ســال به علت گرم بودن هوا مردم تمايلى به خريد 
اين محصول  ندارند، با اينكه نســبت به مرغ از ثبات قيمت بيشترى 

برخوردار است.

نظارت بر كيفيت توليد امري ضروري است

جبهه مقابل سالمت

بيمه نامه رازي خودرو پرايد صبا به شماره بيمه نامه 
31220229/96/000699 به شماره پالك 156ج98 

ايران 18 به شماره موتور 3204277 به شماره شاسي 
1412288375387S به نام داود ذاكري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي سحر اله بيگي فرزند حسين به 
شماره ملي 0690561632 رشته راهنمايي و مشاوره 

گرايش فعاليت هاي پرورشي دانشگاه فرهنگيان 
پرديس باهنر به شماره دانشجويي 9325045 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مزايده عمومي واگذاري بهره برداري از مجموعه تاالر پذيرايي، 
سالن ورزشي، آمفي تئاتر و واحدهاي اقامتي موسسه ايثار استان 

همدان براي مدت 24 ماه (نوبت اول)

مديريت مؤسسه فرهنگي ورزشي توان بخشي ايثار استان همدان

نام و نشاني مزايده گذار:
غواص  شهداي  استخر  جنب  ارم،  بلوار  انتهاي  نشاني:  به  همدان  استان  ايثار  توانبخشي  ورزشي  فرهنگي  موسسه 

ساختمان مجتمع توان بخشي ايثار 
نوع، كيفيت خدمات (موضوع مزايده):

برون سپاري جهت بهره برداري از مجموعه تاالر پذيرايي، سالن ورزشي، آمفي تئاتر و واحدهاي اقامتي ( بصورت يكجا) 
و به آدرس: همدان، بلوار جانبازان مجتمع فرهنگى ورزشى ايثار 

1-نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:
مبلغ 420/000/000 ريال (چهارصد و بيست ميليون ريال) كه الزم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط 
يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 0203545567000 نزد بانك دي، شعبه مركزي همدان به نام موسسه فرهنگي 

ورزشي و توانبخشي ايثار استان همدان قابل واريز در كليه شعب بانك دي ارائه گردد.
2-مهلت و دريافت اسناد مزايده 

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/5/27 تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/6/3 به آدرس انتهاي بلوار ارم، 
جنب استخر شهداي غواص ساختمان مجتمع توان بخشي ايثار، واحد مالي 

3-مهلت و محل تسليم پيشنهادها:
تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/6/13 آدرس انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص ساختمان مجتمع 

توانبخشي ايثار واحد حراست.
4-تاريخ برگزاري جسله بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي:

ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/6/15 به آدرس: انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص ساختمان 
توان بخشي ايثار طبقه دوم.

هزينه درج آگهي و دستمزد كارشناس به عهده برنده مزايده خواهد بود.
تلفن پاسخگويي به سواالت09188182527-09124620414

مزايده عمومي واگذاري بهره برداري از باشگاه سواركاري موسسه ايثار
 شامل: 46 عدد باكس نگهداري اسب، 2 عدد مانژ، چاه آب، اتاق هاي طبقه 
دوم اصطبل ها و انبار علوفه به صورت يكجا براي مدت 12 ماه (نوبت اول)

مديريت مؤسسه فرهنگي ورزشي توان بخشي ايثار استان همدان

نام و نشاني مزايده گذار:
غواص  شهداي  استخر  جنب  ارم،  بلوار  انتهاي  نشاني:  به  همدان  استان  ايثار  توانبخشي  ورزشي  فرهنگي  موسسه 

ساختمان مجتمع توان بخشي ايثار 
نوع، كيفيت خدمات (موضوع مزايده):

آب،  چاه  مانژ،  عدد  اسب، 2  نگهداري  باكس  عدد  شامل: 46  سواركاري  باشگاه  از  بهره برداري  جهت  سپاري  برون 
اتاق هاي طبقه دوم اصطبل و انبار علوفه به صورت يكجا و به آدرس: همدان، انتهاي بلوار ارم باشگاه سواركاري ايثار 

1-نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:
مبلغ 120/000/000 ريال (يكصد و بيست ميليون ريال) كه الزم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط 
يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 0203545567000 نزد بانك دي، شعبه مركزي همدان به نام موسسه فرهنگي 

ورزشي و توانبخشي ايثار استان همدان قابل واريز در كليه شعب بانك دي ارائه گردد.
2-مهلت و دريافت اسناد مزايده 

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/5/27 تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/6/3 به آدرس انتهاي بلوار ارم، 
جنب استخر شهداي غواص ساختمان مجتمع توان بخشي ايثار، واحد مالي 

3-مهلت و محل تسليم پيشنهادها:
تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/6/13 آدرس انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص ساختمان مجتمع 

توانبخشي ايثار واحد حراست.
4-تاريخ برگزاري جسله بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي:

ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/6/15 به آدرس: انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص ساختمان 
توان بخشي ايثار طبقه دوم.

هزينه درج آگهي و دستمزد كارشناس به عهده برنده مزايده خواهد بود.
تلفن پاسخگويي به سواالت09189110059-09124620414
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آگهي حصر وراثت
آقاي مرتضي بهرامي عماد فرزند محمود داراى شــماره شناســنامه  429 متولد 
1357/2/24 به شرح دادخواست  به كالســه 970407ح127 مورخ 1397/5/17 
از اين شــعبه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان متوفيه پري رمضاني فرزند فغانعلي به شــماره شناسنامه  643 متولد 
1330/9/5 در تاريــخ 1397/3/28 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: يك شــوهر و سه فرزند پسر و 2 
فرزند دختر به اســامي ذيل و الغير 1-محمود بهرامي عماد فرزند محمدكريم به 
به  محمود  فرزند  عماد  بهرامي  متولد1328/3/6 2-مرتضي   590 شناسنامه  شماره 
شماره شناسنامه 429 متولد1357/2/24 3-حميد بهرامي عماد فرزند محمود به 
شماره شناسنامه 70 متولد1344/2/20 4-شــهناز بهرامي عماد فرزند محمود به 
محمود  فرزند  عماد  بهرامي  متولد1348/1/1 5-نسرين   107720 شناسنامه  شماره 
به شماره شناسنامه 2826 متولد1361/8/27 متوفيه پري رمضاني فرزند فغانعلي 
بيش از سي ميليون ريال مي باشــد اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2090)
قاضى شعبه  شماره 127 شوراي حل اختالف همدان 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326005000246 مورخ 1397/05/12هيــأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي  آقاى نوذر بيجنوند فرزند محمدجان به شماره 
شناسنامه 4021 شماره ملى 3932353269 صادره ازمالير در  ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 547/76 مترمربع پالك - فرعي از 4146 اصلي بخش يك نهاوند واقع در انتهاي 
گلشن، كوچه شــهيد كامران افصحي حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رسمي مظفر 
ساكي محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 92)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/05/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/07

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي غالمرضا صادقي داراى شــماره شناســنامه  3083 به شــرح 
دادخواســت كالســه 114/970275ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آهوبانو سليماني 
به شماره شناســنامه  331 در تاريخ 86/3/11 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 
1-ملوك صادقي فرزند علي رحمان به شــماره شناسنامه 2165 دختر 
متوفيه 2-ام البنين صادقي فرزند علي رحمان به شماره شناسنامه 27 
دختر متوفيه 3-ليال صادقي فرزند علي رحمان به شــماره شناسنامه 
2624 دختــر متوفيه 4-ميثم صادقي فرزند علي رحمان به شــماره 
شناســنامه 4000057928 پســر متوفيه 5-غالمرضا صادقي فرزند 
صادقي  متوفيه 6-وحيد  پسر  شناسنامه 3083  شماره  به  علي رحمان 
فرزند علي رحمان به شــماره شناسنامه 111 پسر متوفيه والغير اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 359)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي سند مالكيت المثنى
نظر به اينكه محمد الهي فر با ارائه فرم شــهادت شــهود 
مصدق دفترخانه اســناد رسمي شــماره 2 نهاوند مالك 
ششــدانگ پالك 2610 فرعي از 3 بخش 2 نهاوند كه ذيل 
ثبت 16187 دفتر 109 صفحه 374 ســند مالكيت صادر و 
تسليم گرديده اســت اظهار نموده به علت اسباب كشي 
مفقــود گرديده اســت و تقاضاي صدور ســند مالكيت 
المثني نموده است لذا به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت مراتب به شــرح فوق يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار يا محلي جهت اطالع عموم آگهي 
مي گردد چنانچه كســي نســبت به صدور سند مالكيت 
المثني اعتراض داشــته يا مدعي انجام معامله و يا وجود 
ســند مالكيت نزد خود مي باشد مي تواند اعتراض خود را 
كتبًا از تاريخ انتشــار اين آگهي ظرف مدت 10 روز به اين 
اداره ارسال در غير اين صورت و پس از گذشت مدت زمان 

مقرر سند مالكيت المثني صادر خواهد شد. (م الف 101)
محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

خبـر نگاه

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

 درحالى همدان در رشــته كشتى آزاد 
كشــور عرض اندام مى كند كه كشــتى 
فرنگى زير خيمه كشتى آزاد با بى توجهى 
روبروست و تيم فرنگى همدان در كشور 

حرفى براى گفتن ندارد.
 كشــتى، ورزشــى محبــوب و 

پرطرفدار در همدان
در استان همدان نيز كشــتى از ورزش هاى 
بسيار محبوب و پرطرفدار در بين جوانان اين 
شهر است چنانكه تاريخ كشتى استان همدان 
از افتخارآفرينى هايى نظير كســب نخستين 
مدال ارزشمند و تاريخى كشتى استان توسط 
مسعود مصطفى جوكار در المپيك 2004 آتن 
كه براى نخستين بار در تاريخ ورزش همدان 
توانســت يك مدال نقره المپيك را به عنوان 
برگ زرينى در كارنامه ورزش اســتان ثبت 

كند؛ برخوردار است. 
تمام افتخارات كشتى همدان در كشتى آزاد 
رقم خورده و طى ســال هاى گذشته همواره 
كشتى فرنگى زير خيمه كشتى آزاد قرار داشته 
و به همين علت تيم فرنگى همدان در كشور 

حرفى براى گفتن نداشته است.
 هيأت كشــتى فرقى بين كشتى 

فرنگى با كشتى آزاد قائل نيست 
به گزارش مهر، دبير هيأت كشــتى اســتان 
همدان با بيان اينكه هيأت كشــتى فرقى بين 
كشتى فرنگى با كشــتى آزاد قائل نيست و 
ســعى كرده نــگاه برابرى به اين دو رشــته 
داشته باشد، اظهار داشــت: تعداد مسابقات 
انتخابى در سطح استان يا اعزام ها به مسابقات 
كشورى در دو رشته آزاد و فرنگى برابر است. 
مجتبى توتونى افزود: هيأت استان در كشتى 
آزاد در رده خردســاالن، نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان، اميدها، بزرگ ســاالن و پيشكسوتان 
مسابقات انتخابى برگزار و نفرات برتر را در 
قالب تيم همدان به مسابقات قهرمانى كشور 
اعزام مى كند كه همين تعداد انتخابى و اعزام 

را نيز در رشته  فرنگى داريم.
وى با بيان اينكه از ديرباز كشــتى همدان در 
رشــته آزاد مطرح بوده اما در فرنكى اينگونه 
نبوده اســت، گفت: به هرحال هر استان در 
يك رشته از كشتى مطرح است و كشتى گيران 
همدانى در رشته آزاد در سطح كشور مطرح 
هستند و حتى موفق به كسب عناوين آسيايى، 

جهانى و المپيك شده اند.
 استقبال از كشتى فرنگى كم است

دبير هيأت كشــتى استان همدان عنوان كرد: 
وجود همين قهرمانان بزرگ و نامى اســتان 

در رشــته آزاد باعث مى شــود تا نونهاالن و 
نوجوانــان همدانى از همــان بدو تمرينات، 
رشــته آزاد را انتخاب كنند و به همين دليل 
اســتقبال از كشــتى فرنگى كمتر و درنتيجه 
مى شوند؛  شناسايى  نيز  كمترى  استعدادهاى 
ضمن آنكه نمى توانيم ورزشكارى را به زور 

مجبور كنيم كه در فرنگى كشتى بگيرد. 
توتونى با بيان اينكه از سوى ديگر با كمبود 
مربى فرنگى در سطح استان مواجه هستيم، 
بيان كرد: هيأت، بيكار ننشســته و براى رفع 
اين مشكل در رشته  فرنگى چندى پيش يك 
دوره كالس مربيگرى در شهرستان اسدآباد 

برگزار كرديم.
كشــتى  قهرمانى  پايگاه  برپايى   

فرنگى درهمدان
وى عنــوان كــرد: در نشســت روؤســاى 
كميته هاى هيأت استان و هيأت هاى شهرستان 
نيز طرح برپايى پايگاه قهرمانى كشتى فرنگى 
را در خانه كشتى مصوب و عملياتى كرديم. 

دبير هيأت كشتى استان همدان عنوان كرد: با 
همه اين اوصاف طى يك سال گذشته كشتى 
همدان در بخش فرنگى موفق به كســب 3

مدال طال در مســابقات قهرمانى كشور در 
رده بزرگ ساالن شده  است و چندى پيش نيز 
محمدسروش رنجبر در مسابقات انتخابى تيم 
ملى اميد در شهرستان اليگودرز در وزن 130

كيلوگرم به مقام سوم دست يافت و به اردوى 
تيم ملى اميد دعوت شد.

توتونى با اشاره به اينكه رنجبر سابقه دعوت 
به اردوى تيم ملى بزرگ ساالن و دانشجويان 
را نيز دارد و مربيان تيم ملى نظر مثبتى نسبت 
به او دارند، گفت: هيأت كشــتى استان همه 

تالش خود را براى ارتقاى ســطح كشــتى 
فرنگى به كار گرفته اما اينكه انتظار داشــته 
باشــيم در عرض يك سال همه كم كارى ها 
و ضعف هاى موجود در قبال كشتى فرنگى 

همدان را جبران كنيم منطقى نيست. 
كشتى گير وزن 130 كيلوگرم كشتى فرنگى 
استان همدان نيز با بيان اينكه كشتى فرنگى 
در استان با كمبود مربى مواجه است، اظهار 
داشت: من كشتى را از ابتدا در رشته آزاد آغاز 
كردم اما پس از مدتى به فرنگى روى آوردم و 
زير نظر آقاى فتحى تمرينات خود را در رشته 

فرنگى آغاز كردم.
محمدسروش رنجبر افزود: پس از مدتى آقاى 
فتحى به دليل مشغله اى كه داشت مربيگرى را 
ادامه نداد و من به دليل كمبود مربى فرنگى در 
استان تمريناتم را در شهرستان كرج زير نظر 

آقاى نوربخش پيگيرى كردم.
وى با اشاره به كشتى آزاد در استان، بيان كرد: 
از ديرباز همدان در رشــته آزاد مطرح بوده و 
همين مسئله باعث شده در طول ادوار گذشته 
به كشتى فرنگى كم توجهى شود و اين رشته 
ازنظر ســخت افزارى و نرم افزارى پيشرفت 

چندانى نداشته باشد.
كشتى گير وزن 130 كيلوگرم كشتى فرنگى 
اســتان همدان با اشــاره به اينكه به همين 
علت نيز بيشتر عالقه مندان به كشتى ترجيح 
مى دهند رشــته آزاد را انتخاب كنند، افزود: 
هر چه تعداد فرنگى كاران كمتر باشد قاعدتًا 
استعدادهاى كمترى را مى توان شناسايى كرد.

وى با اشــاره به اينكه اتفاقــات مثبتى براى 
كشــتى فرنگى همدان در حال شكل گيرى 
است در رابطه با آخرين وضعيت خود، گفت: 
در مســابقات انتخابى تيم اميد در شهرستان 
اليگودرز باوجود بيمارى، موفق شدم عنوان 
ســومى را كســب كنم و جواز حضور در 

اردوى تيم ملى اميد را بگيرم.
رنجبر عنوان كرد: سابقه دعوت به اردوى تيم 
ملى بزرگ ساالن و دانشجويان را دارم و همه 
تالشم را به كار مى گيرم تا روزى دوبنده تيم 

ملى بزرگ ساالن را بر تن كنم.
در پايان گفتنى اســت؛ كشتى فرنگى استان 
همدان اگر مى خواهد همچون كشتى آزاد در 
كشــور حرفى براى گفتن داشته باشد بايد با 
خارج شدن از نگاه تك وجهى، ارتقاى سطح 
مربيان فرنگى و دانش آنها مطابق با علم روز 
اين رشــته و همچنين استعداديابى گسترده 
باعث شــود تا كشــتى فرنگى از زير خيمه 

سنگين كشتى آزاد خارج شود.

مسابقات فوتسال ليگ مناطق نوجوانان 
كشور در همدان آغاز شد

 مرحله نهايى مسابقات فوتســال ليگ مناطق نوجوانان كشور در 
همدان آغاز شد.

مســئول كميته فوتســال هيأت فوتبال همدان گفت: تيم هاى شمال 
زابل، نصر شــادگان، مقاومت قزوين و تاالر وحدت همدان در گروه 
يــك و نخل طاليى طبس، چاپ معلم ســنندج، طاها اقليد فارس و 

تراكتورسازى بناب در گروه 2 اين رقابت ها حضور دارند.
به گزارش ايرنا، محمدرضا جابرى اضافه كرد: اين مسابقات از امروز 
در سالن سه هزار نفرى ابن سيناى شهر همدان آغاز و تا جمعه هفته 

جارى ادامه مى يابد.
وى خاطرنشــان كرد: در دور نخست اين رقابت ها امروز تيم شمال 
زابل 3 بر 2 مغلوب مقاومت قزوين شــد، نصر شادگان خوزستان نيز 

مقابل تاالر وحدت همدان 2 بر 2 به تساوى رسيد.
جابرى افــزود: طاها اقليد فارس نيز با نتيجــه 3 بر يك چاپ معلم 
ســنندج را برد و تراكتورسازى بناب برابر نخل طاليى طبس به نتيجه 

3 بر 3 دست يافت.
تيم هاى برتر اين رقابت ها به ليگ برتر فوتســال نوجوانان كشور راه 

مى يابند.

اعضاى كادر فنى تيم پاس
 همدان را ترك كردند

 اعضاى كادر فنى و بازيكنان تيم پاس به محض اطالع از استعفاى 
اميرعظيمى مديرعامل اين باشگاه، همدان را به مقصد شهرهاى خود 

ترك كردند.
تيم پاس عصر روز دوشــنبه آخرين تمرين خود را زير هدايت رضا 
عنايتى ســرمربى اين تيم برگزار كرد و حاشيه هاى پيرامون سبب شد 
تا شب گذشته و امروز شاهد عزيمت بازيكنان غيربومى به شهرهاى 
خود باشــيم.به گزارش ايرنا، مديرعامل مســتعفى پاس در اين باره 
مى گويد: نمى توانم بيش از اين شاهد مشكالت و چالش هاى متعدد 

باشگاه باشم و در بهترين زمان ممكن استعفا دادم.
امير عظيمى در پاســخ به اين سئوال كه با استعفاى او موافقت نشده 
است، گفت: اطالعى از اين موضوع ندارم اما بهتر است مسئوالن ابتدا 

به فكر حل مشكل بدهى هاى مالى باشگاه باشند.
وى بيــان كرد: از ابتــدا هم قرار بر اين بود كــه تكليف بدهى ها را 
روشن كنند اما اقدامى صورت نگرفت بنابراين چطور مى توان انتظار 
تيمدارى داشــت. عظيمى يادآور شــد: با اين حــال اميدوارم هرچه 
سريعتر مشكل بدهى هاى مالى باشگاه حل شود تا بتوان تيمى قدرتمند 

و بدون حاشيه تشكيل داد.

بانوان قايقران همدان به بازى هاى آسيايى 
جاكارتا اعزام شدند

 بانــوان قايقرانى رشــته روئينگ همدان در تركيــب تيم ملى به 
بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا اندونزى اعزام شدند.

دبير هيــأت قايقرانى همدان گفت: تيم ملــى روئينگ با تركيب 14 
پاروزن عازم بازى هاى آسيايى شد كه در فهرست نفرات اعزامى مريم 

اميدى پارسا و مريم كرمى در بخش بانوان حضور دارند.
به گزارش ايرنا، مهدى صمدى اضافه كرد: مســابقات روئينگ بازى 
هاى آسيايى 28 مرداد تا 2 شهريور ماه امسال در شهر پالمبانگ كشور 
اندونزى برگزار مى شــود. وى خاطرنشان كرد: هر 2 قايقران همدانى 
شــانس كســب مدال در بازى هاى آســيايى را دارند.روئينگ نوعى 
قايقرانى و يك رشــته ورزشى اســت كه در آن ورزشكاران بر روى 
يك قايق با اســتفاده از پارو در رودخانه، درياچه يا دريا به رقابت با 
يكديگر مى پردازند. در اين رشته قايقرانان رو به عقب در قايق نشسته 
و با اســتفاده از 2 پارو كه با گيره به قايق چسبيده  است، قايق خود را 

به سمت جلو هدايت مى كنند.
 كشتى گيرهمدانى مسافر جام ديميترى كركين روسيه 

شد 
سخنگوى هيأت كشتى همدان گفت: كشتى گير همدانى براى حضور 

در رقابت هاى جام ديميترى كركين روسيه انتخاب شد. 
محمد حســامى در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشــت: دانيال 
شريعتى نيا كشتى گير ســنگين وزن همدانى در تركيب تيم منتخب 
كشــورمان به اين رقابت ها اعزام مى شود. وى بيان كرد: شريعتى به 
عنوان تنها نماينده كشتى اســتان در وزن 97 كيلوگرم به اين دوره از 
مسابقات اعزام خواهد شد. حسامى خاطرنشان كرد: رقابت هاى بين 
المللى كشتى آزاد جام ديميترى كركين روزهاى 15 تا 17 شهريورماه 
امسال در شهر ياكوتسك روسيه برگزار مى شود. دانيال شريعتى سابقه 
كســب مدال طالى رقابت هاى كشتى آزاد جوانان آسيا را در كارنامه 
دارد. اين كشــتى گير جوان يكى از آينده داران تيم ملى كشــورمان 

محسوب مى شود. 

شطرنج باز خارجى براى حضور در اوپن 
ابن سينا ثبت نام كردند

 تاكنون 10 شــطرنج باز مطرح خارجى براى حضور در پانزدهمين 
دوره مســابقات شطرنج اوپن بين المللى ابن ســينا همدان نام نويسى 

كرده اند.
رئيس هيأت شطرنج همدان گفت: اين شطرنجبازان از اساتيد برجسته 
كشورهاى روســيه، اوكراين، گرجســتان، جهورى آذربايجان، عراق، 

مجارستان و چك هستند.

وى بيان كرد: به جز يك شطرنج باز از كشور عراق كه در جدول B نام 
نويسى داشــته است، مابقى شطرنج بازان خارجى در جدول A حضور 
دارند. به گزارش ايرنا، احمد على بابايى خاطرنشــان كرد: همچنين در 
جدول A كه اساتيد برجسته جهان شركت دارند، تاكنون 14 شطرنج باز 

استاد بزرگ كشورمان نيز ثبت نام كرده اند.
وى با بيان اينكه تاكنون در جدول گروه B نيز تاكنون 106 شــطرنجباز 
52 شــطرنج باز نام نويسى كرده اند افزود: جدول  C و در جدول گروه
A شامل بازيكنان داراى درجه استادى و بازيكنان داراى ريتينگ 2100
و باالتر، جدول B شــامل بازيكنان داراى درجه بين المللى پايين تر از 

2100 و بدون ريتينگ و گروه C را شــطرنجبازان رده ســنى زير 14 
سال تشكيل مى دهند.وى اضافه كرد: قوانين فدراسيون جهانى شطرنج 
(فيده) حاكم بر مسابقات است و مسابقات جدول A در 9 دور، جدول 
B در 11 دور و جدول C در 9 يا 11 دور و به روش سوئيسى برگزار 
مى شــود. رئيس هيأت شطرنج همدان خاطرنشــان كرد: ثبت نام اين 

رقابت ها نيز تا پايان 25 مردادماه جارى تعيين شده است.
Bogdanovich) بوگدانوويــچ  استانيســالو  گذشــته  ســال 

Stanislav) استاد بزرگ شطرنج اوكراين قهرمان چهاردهمين دوره 
رقابت هاى شطرنج "اوپن ابن سينا" شهر همدان شد.

هنوز مجوزى براى ايجاد 
جايگاه خانواده در آزادى 

صادر نشده است
 هيچ جلســه اى براى ايجاد جايگاه 
خانواده در ورزشگاه آزادى گذاشته نشده 
است.سرپرســت ورزشگاه آزادى گفت: 
درباره ايجاد جايگاه خانواده در ورزشگاه 
آزادى براى تماشاگران از طريق رسانه ها 
متوجه چنين موضوعى شــدم و سازمان 
ليــگ هيچ جلســه اى در اين خصوص 
با ما نداشــت.  به گزارش ايسنا، فرهاد 
نيكوخصال افزود: ايجاد جايگاه خانواده  
در ورزشگاه آزادى مجوز و دستورالعمل 
خاص خود را دارد كه بايد  در اين زمينه  
هماهنگى الزم  با شــوراى تامين، يگان 
ويژه   و مسئوالن ورزشگاه آزادى صورت 
بگيرد تا نقطه نظرات الزم را براى ايجاد 
چنين جايگاهى مورد بررسى قرار دهيم و 

سپس تصميم نهايى گرفته شود. 

خداداد عزيزى 
محروم شد

 كميته انضباطــى راى خود را درباره 
ديدار سپيدرود رشت و سپاهان اصفهان 

صادر كرد.
به گزارش فدراســيون فوتبــال، ديدار 
ســپيدرود رشت و سپاهان اصفهان روز 
12 مردادماه برگزار و از سوى تماشاگران 
تيم سپيدرود رشــت تخلفاتى مبنى بر 
فحاشى به ســرمربى تيم خود و پرتاب 
مواد منفجره رخ داد. اين تيم به پرداخت 
150 ميليون ريال جريمه نقدى كجكوم 

شد. (اين راى قابل تجديد نظر است)
خداداد عزيزى، ســرمربى تيم سپيدرود 
رشت به دليل رفتار غيرورزشى، اهانت 
بــه داور كه منجر به اخراجش شــد و 
خوددارى از دستور داور، به يك جلسه 
محروميــت از همراهــى تيــم خود و 
پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدى 

محكوم شد. (اين راى قطعى است)

نخستين قضاوت فغانى 
در ليگ برتر پس از 

جام جهانى
 داور بين المللــى فوتبال ايران پس 
از قضاوت هــاى خوب در جام جهانى 
2018 روســيه، در هفته چهارم رقابت 
هــاى ليگ برتر در ليســت داوران قرار 
گرفت.به گــزارش خبرگــزار ى مهر،  
اســامى داوران قضاوت كننده در هفته 
چهارم ليگ برتر فوتبال از ســوى كميته 
داوران اعالم شد. عليرضا فغانى پس از 
سه هفته غيبت در بين داوران بازى هاى 
ليگ برتر به عنوان قاضى ديدار سپيدرود 
رشــت و پديده مشــهد انتخاب شــد. 
همچنين حسين زرگر و على صفايى به 
ترتيب به عنوان داور بازى پارس جنوبى 
- اســتقالل تهران و پرسپوليس - نفت 

مسجد سليمان را سوت خواهند زد.

2 نفر به تيم اميد 
اضافه مى شوند

 به زودى دو نفر به ليســت تيم ايران 
اضافه مى شوند. 

تيم فوتبال اميد ايران امروز چهارشنبه در 
اولين ديدار خود در بازى هاى آســيايى 
2018 اندونزى از ساعت 14 به مصاف 
تيم اميد عربستان مى رود.مدير تيم فوتبال 
اميد ايران در جلسه اى قبل از اين ديدار 
گفــت: به زودى دو نفر به ليســت تيم 
ايران اضافه مى شــوند.به گزارش مهر، 
حميد اســتيلى در مورد اينكه وضعيت 
برنامه ريزى مسئوالن برگزارى مسابقات 
در حد AFC و بسيار بد است، گفت: 
برنامه ريزى در حد AFC هم نيســت. 
بايدزودتر از اين  رنگ  لباس ها مشخص 

مى شد اما مشخص نشد.

پاس و بدهى هاى باقي مانده
 تيم فوتبال پاس همدان بيش از 4 ميليارد تومان بدهى رسمى دارد كه 

وجود اين بدهى هاى سنگين باعث شد تا مديرعامل پاس استعفا دهد.
طى سال هاى گذشــته همواره نام تيم فوتبال پاس همدان با انبوهى از 
حواشى مختلف در فوتبال كشورمان مطرح بوده؛ داستان انتقال اين تيم 
به همدان داستان هزار و يك شبى است كه هركس كلمه اى فوتبال بداند 

حداقل يك بار آن را حتماً شنيده است.
اما فصل گذشته تمامى اشتباهات يك دهه اخير در اين تيم و مديريت 
فوتبال همدان دست به دست هم داد تا مكتب 63 سال پاس به راحتى 
در همدان نابود شــود و چه كسى باور مى كرد كه روزگارى قطب سوم 
فوتبال كشور به ليگ دسته سوم سقوط كند؛ به گزارش مهر، اتفاقى كه 
با بى كفايتى مديران گذشــته پاس و تصميمات اشتباه هيأت مديره اين 

تيم رقم خورد.
 پازل اشتباهات در تيم فوتبال پاس در همدان بسيار بزرگ 

است
به گزارش مهر، پازل اشــتباهات در تيم فوتبال پاس در همدان بســيار 
بزرگ اســت و هركســى را كه تصور كنيد در اين پازل به نوعى نقش 

داشته تا تيم فوتبال پاس به راحتى در همدان مسير نابودى را طى كند.
فصل گذشته پاس به ليگ دسته سوم سقوط كرد و باز هم آقايان مسئول 
بــاال و پاييــن افتادند كه چه كنيم و چه نكنيــم و بحث هايى از جمله 
انتقال تيم فوتبال شــهردارى همدان به پاس مطرح شد كه بالفاصله با 

عكس العمل مديران شهردارى همراه شد.
بعد از اينكه هيأت مديره پاس اين موضع را از تيم شــهردارى ديدند به 
فكر خريد امتياز افتادند كه بحث خريد تيم دسته اولى نيز مطرح شد كه 
همان در حد حرف ماندگار شد.اما باألخره پاسى ها موفق شدند امتياز 
يك تيم دسته دومى كشور را به قيمت 600 ميليون تومان خريدارى كنند 
تا حداقل اين تيم در دسته سوم توپ نزند؛ پولى كه استاندار براى خريد 

اين امتياز پرداخت كرده است.
مشكلى بزرگ ترى كه اين روزها پاسى ها با آن دست و پنجه نرم مى كنند 
بدهى هاى چندميلياردى اين تيم است و تا زمانى كه اين بدهى ها تسويه 
نشود سازمان ليگ اجازه فعاليت تيم دسته دومى همدان با نام پاس را در 

ليگ دسته دوم نخواهد داد.
موضوعى كه باعث شد مديرعامل پاس دست به استعفا بزند و اعطاى 
كار را به لقاى آن ببخشد. مديرعامل تيم فوتبال پاس همدان در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به استعفاى خود اظهار داشت: بنده به طور رسمى 
استعفاى خود را به هيأت مديره تيم فوتبال پاس همدان اعالم كرده ام و 
گفته ام تا زمانى كه مشــكل زمين تمرينى تيم و بدهى هاى گذشته پاس 
تعيين تكليف نشــود به هيچ وجه حاضر بــه ادامه همكارى با اين تيم 
نيســتم. تا زمانى كه بدهى هاى تيم تسويه نشود پاس حق شركت در 
مسابقات ليگ دســته دوم را نخواهد داشت. امير عظيمى افزود: زمان 
بسيار كمى تا قرعه كشى ليگ دســته دوم فوتبال كشور باقى مانده و تا 
زمانى كه بدهى هاى اين تيم تسويه نشود پاس حق شركت در مسابقات 

ليگ دسته دوم را نخواهد داشت.
مديرعامل تيم فوتبال پاس همدان با اشاره به بدهى هاى سنگين اين تيم 
بيان كرد: چيزى كه در حال حاضر به طور رسمى و شكايت شده مورد 
طرح است 4 ميليارد تومان بدهى است كه حداقل بايد 2 ميليارد تومان 
تسويه كنيم تا اينكه كارت براى بازيكنان تيم براى مسابقات صادر شود.

وى عنوان كرد: 100 ميليون تومان بدهى به فدراسيون، 35 ميليون تومان 
ورودى مســابقات و همچنين پرداخت درصدى از قرارداد بازيكنان و 

كادر فنى قبل از شروع مسابقات مورد بحث است.
عظيمى بابيان اينكه هيأت مديره تيــم بدهى ها را بر عهده اداره ورزش 
و جوانان گذاشــته است، بيان كرد: متأسفانه مديركل ورزش و جوانان 
همدان مى گويد كه بدهى هاى پاس اصًال ربطى به ما ندارد در صورتى 

كه در داخل جلسه هيأت مديره اين بدهى ها را قبول كرده اند.
مديرعامــل تيم فوتبال پاس همدان عنوان كرد: 10 ســال اســت كه 
مهمان ســراى ورزش در اختيار پاس قــرار دارد نمى دانم چرا تا وقتى 
به ما رســيد گفتند 100 ميليون تومان اجاره آن را بدهيد با اين شرايطى 
كه نه زمين داريم، نه پول داريم و نه مهمان ســرا و رستوران كار كردن 

ممكن نيست.
400 ميليون تومان از جيب شــخصى براى پاس هزينه 

كرده ام
عظيمى با اشــاره به هزينه خود براى پاس گفت: تا به امروز طبق اسناد 
و كامًال شــفاف 400 ميليون تومان از جيب شخصى براى پاس هزينه 
كرده ام؛ اآلن هم كه استعفا داده ام و ريالى از اين مبلغ را نمى خواهم چون 

براى كمك به ورزش استان تنها به اين سمت ورود پيداكرده ام.
وى يادآور شد: اما متأسفانه خيلى راحت به ما تهمت مى زنند كه 6 ماه 

است مردم همدان را سر كار گذاشته ايم.
مديرعامل تيم فوتبال پاس همدان با اشاره به زمزمه هاى تغيير نام پاس 
بيان كرد: ســازمان ليگ به ما گفت اســم تيم را تغييــر دهيد تا از زير 
بار بدهى ها خارج شــويد اما هيأت مديره تيم فوتبال پاس همدان قبول 
نمى كند و مى گويند هدف ما احيا پاس است نه تيم دارى در ليگ دسته 

دوم و بايد با نام پاس در مسابقات حاضر شويم.
 تيم پاس در حال فروپاشى است

عظيمى افزود: متأســفانه تيم پاس در حال حاضر در حال فروپاشــى 
بوده و بازيكنان و كادر فنى تيم با توجه به شــرايط بد تمرينى كه يك 
ورزشــگاه در اختيار ما نيست رفته اند تا تكليف ادامه حيات پاس به 
زودى مشــخص شود.  در پايان گفتنى است؛ اميدواريم بيشتر از اين 
اعضاى هيأت مديره تيم فوتبال پاس همدان با آبروى فوتبال شهرمان 
بازى نكنند و هرچه سريع تر وضعيت اين تيم را مشخص كنند و اگر 
واقعاً هدف آن ها احيا تيم فوتبال پاس است بدهى هاى سنگين اين تيم 
را تعيين و تكليف كنند.همچنين متأسفانه چندين بار با عباس صوفى 
رئيس هيأت فوتبال همدان كه چندى قبل به عنوان شــهردار همدان 
انتخاب براى مصاحبه تماس گرفتيم كه پاســخگو نبود؛ گويا مشغله 
شهردارى همدان باعث شــده تا عباس صوفى كمتر به فوتبال توجه 
كنند كه اميدواريم با ادامه اين شــرايط شــهردار همدان از بين سمت 

شهردارى همدان و رياست هيأت فوتبال يكى را انتخاب كند.

ورزشى در سايه بى توجهى

كشتى فرنگى همدان 
به انزوا رفته است

تمام افتخارات كشــتى 
آزاد  كشــتى  در  همدان 
رقــم خــورده و طــى 
سال هاى گذشته همواره 
زير  فرنگــى  كشــتى 
قرار  آزاد  كشــتى  خيمه 
داشــته و به همين علت 
در  همدان  فرنگــى  تيم 
كشور حرفى براى گفتن 

نداشته است
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محب خدايى در نشســت 
همــدان2018 خبــرى 
حضور  تاكنــون   : گفــت 
گـــــردشگـرى  وزراى 
بنگالدش،افغانستان،عراق 
وآذربايجــان و برخــى از 
مختلف  كشورهاى  سفراى 
ودبيركل  اســپانيا  جمله  از 
همدان  اجالس  در   ACD

قطعى شده است

خبـر

گزارش 

فرهنگمادستان

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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يخچال نانويى براى جلوگيرى از
 فساد مواد غذايى ساخته شد

 محققان موفق شدند فناورى نانو را در بدنه يخچال به كار بگيرند 
تا از فساد مواد غذايى جلوگيرى شود.

به گــزارش مهر، اين محصول با داشــتن يخچــال و فريزر به طور 
همزمان، فضاى كوچكى از آشــپزخانه را اشغال مى كند و در مواردى 
كه به فضــاى زياد براى نگهدارى مواد غدايى نياز نيســت مى تواند 
كاربردى باشــد.براى كاهش حضور باكترى ها در بدنه يخچال و در 
نتيجه كاهش فســاد موادغذايى اين يخچال ها بــا بدنه آنتى باكتريال 

ساخته شده اند كه در ساختشان از فناورى نانو استفاده شده است.
اين محصول مورد تاييد ستاد توسعه فناورى نانو بوده و با توليد انبوه 

يك شركت ايرانى اكنون در بازار موجود است.

پنجره ها با «دود منجمد» عايق مى شوند!
 هواژل ها موادى بســيار سبك هســتند كه بيش از 90 درصد از 
وزن آنها متشــكل از هواســت. محققان مى گوينــد از اين ماده كه 
سبك ترين ماده جهان است براى توليد يك عايق حرارتى استثنايى 

استفاده كرده اند.
بــه گزارش مهــر ، هواژل ها با حبس مقدار زيــادى هوا كاركرد 
عايق ســازى پيدا مى كنند، اما ســاختار جامــد آنها باعث جذب 
مقدار زيادى نور هم مى شــود كه همين مساله موجب كدرشدن 
اين ماده مى شــود و از همين رو هــواژل در ميان عموم مردم به 

است. مشهور  دودمنجمد 
هواژل جديد به گونه اى توليد شده كه ضمن عبور مقدار زيادى نور 

از خود قادر به عايق سازى محيط اطراف نيز هست. 

همكارى مهندسان و پزشكان 
براى جايگزينى دريچه هاى قلبى

 پزشكان دانشگاه اوهايو رويكردى خالقانه را براى افزايش كيفيت 
مراقبت از بيمارانى كه جايگزين هاى دريچه آئورتى را دريافت كرده 

اند، ارائه كرده اند.
به گزارش فرارو، بر مبناى تصاوير ســى تى اسكن، مدلى سه بعدى 
و پرينت شده از دريچه آئورت بيماران مهيا مى شود كه به خوبى مى 
تواند به دليل شفافيتى كه دارند، جريان خون در حين پمپاژ قلب را در 
دريچه نشان داد. با استفاده از اين مدل سه بعدى و با استفاده از ليزر و 
دوربين هاى با سرعت باال، محققان مى توانند سرعت جريان خون و 
الگوى حركت خون درون دريچه معيوب يا دريچه سنتتيك جايگزينى 

كه به جاى آن استفاده مى شود را اندازه گيرى كنند.

فسيل 210 ميليون ساله نخستين مهره دار 
پرنده كشف شد

 دانشمندان فسيلى 210 ميليون ساله در صحراى ايالت يوتا كشف 
كرده اند كه به نخســتين حيوان مهــره دارى تعلق دارد كه پرواز مى 

كرده است.
به گزارش مهر ، 210 ميليون ســال قبــل يك پرنده با غبغبى عجيب 
شــبيه پليكان، چنگال هاى بــزرگ و بال هايى عظيــم در صحراى 
ايالــت يوتا پرواز مــى كرده است.دانشــمندان بقاياى فســيل يك 
پتروداكتيل(pterodactyl )را در شــمال شــرق يوتــا يافته اند.  
پتروداكتيل موجودى با شباهت به خزندگان و پرندگان امروزى بوده 
است. به هرحال دانشمندان معتقدند فسيل تازه كشف شده مربوط به 

نخستين حيوان مهره دارى است كه پرواز مى كرده است.

الگوهاى نوين در زيست فناورى 
ارائه مى شود

 دبير ســتاد توســعه زيســت فناورى معاونــت علمى وفناورى 
رياســت جمهورى گفت: يكى از اهداف تشــكيل ســتاد توســعه 
زيســت فناورى در معاونت علمى، ارائه الگوهاى نوين در اين حوزه 
اســت.به گزارش ايسنا، مصطفى قانعى سياست گذارى و برنامه ريزى 
ملــى، هماهنگــى و هم افزايى منابع و امكانات كشــور و نظارت بر 
پيشرفت زيست فناورى در كشور نيز از مهم ترين وظايف ستاد توسعه 
زيست فناورى است. دبير ستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى 
در ادامه عنوان كرد: براى تحقق اهداف تعيين شده در ستاد، كارگروه ها 
و كميته هاى تخصصى شــكل گرفته تا به صورت ويژه و تخصصى 

تحقق اين اهداف را پيگيرى كنند.
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همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
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برگزارى جشنواره تابستانى در همدان
 معــاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان همدان از برگزارى جشنواره تابستانى به مناسبت 

رويداد «همدان 2018» در شهريورماه در همدان خبر داد.
به گزارش ايسنا، با اشــاره به برگزارى جشنواره تابستانى به مناسبت 
رويداد 2018 در اســتان گفت: طبق هماهنگــى و برنامه ريزى انجام 
شــده توسط مسئوالن براى برگزارى جشنواره تابستانى مقرر بود اين 
جشنواره از ابتداى مرداد تا نيمه شهريورماه برگزار شود كه متأسفانه به 
علت عدم همكارى مسئوالن و عدم صدور مجوز از سوى شهردارى 

اين جشنواره به زما ديگرى موكول شد.
وى با بيان اينكه جشــنواره تابســتانى از يكم تا 8 شهريور در همدان 
برگزار مى شود كه بخش خصوصى متولى اين جشنواره است، اظهار 
كرد: بخش خصوصى با برگزارى اين جشنواره و نمايش طنز لحظات 
شــاد و خوبى را براى شهروندان و مسافران رقم خواهد زد و در كنار 
برگزارى اين جشنواره و همايش، نمايشگاه صنايع دستى، سوغات و 

گياهان دارويى نيز برپا مى كند.
خاكسار در رابطه با مكان برگزارى اين جشنواره افزود: اين جشنواره 
در پياده راه بوعلى و ميدان امام(ره)، پيــاده راه اكباتان، تپه هگمتانه و 
ميدان باباطاهر برگزار مى شــود و در يكم شــهريور به مناسبت روز 
پزشــك و بزرگداشت بوعلى ســينا طبيب بزرگ جشن و برنامه اى به 

همين مناسبت خواهيم داشت.

مركز هتلدارى همدان تا رويداد 2018 
بهره بردارى مى شود

 مديــركل آموزش فنــى و حرفه اى همدان گفــت: مركز آموزش 
هتلدارى واقع در شــهر مريانج اين اســتان تا آغاز رويداد 2018 آماده 

بهره بردارى مى شود.
وهب مختران در گفت و گو با ايرنا يادآورى كرد: عمليات اجراى اين 
مركز هتلدارى از 12 پيش آغاز اما به مدت پنج سال بالتكليف و نيمه 

كاره متوقف شده بود.
وى اضافه كرد: با آغاز بــكار دولت دوازدهم اجرا و تكميل اين طرح 
با كمك اســتاندار و نماينده همدان در خانه ملت در دســتور كار قرار 

گرفت.
مديركل آموزش فنــى و حرفه اى همدان بيان كرد: اتمام اين طرح در 
زمينى به زيربناى چهارهزار و 500 متر مربع در ســه طبقه از يك و نيم 

سال پيش آغاز شد.
مختاران اضافه كــرد: بيش از 95 درصد اين طرح به اتمام رســيده و 
هم اينك 15 ميليارد ريال اعتبار بــراى تجهيز مركز آموزش هتلدارى 

نياز است.
ــن  ــل اي ــد تكمي ــرى رون ــه منظــور شــتاب گي ــار داشــت: ب وى اظه
ــى، از  ــئوالن مل ــاى الزم از مس ــت مجوزه ــرح در صــورت درياف ط
تــوان بخــش خصوصــى بــراى تجهيــز ايــن مركــز اســتفاده مى شــود.
مديــركل آمــوزش فنــى و حرفــه اى همــدان بيــان كــرد: ايــن مركــز 
داراى كالس هايــى بــراى برگــزارى دوره هــاى آموزشــى، 11

ــى  ــاالر پذيراي ــى، ســونا، جكــوزى، كافــى شــاپ و ت ســوئيت اقامت
اســت.

مختــاران اضافــه كــرد: متقاضيــان فراگيــرى هتلــدارى عــالوه 
ــيوه  ــا ش ــى ب ــه صــورت عمل ــورى ب ــاى تئ ــر حضــور در دوره ه ب
هتلــدارى آشــنا و دوره هــاى مرتبــط بــا هتلــدارى از جملــه خدمات، 
تشــريفات، عــكاس گردشــگرى، شــيرينى پــزى و ديگــر حرفــه هــا 

ــى شــود. ــوزش داده م ــان آم ــه متقاضي ب
مديــركل فنــى و حرفــه اى اســتان همــدان اظهاركــرد: بــا توجــه بــه 
ظرفيــت گردشــگرى ايــن اســتان، وجــود مركــز آمــوزش هتلــدارى 

ضــرورى بــه نظــر مــى رســيد.

پنجشنبه هاى تابستان 
با برنامه هاى فرهنگى هنرى 

 كانــون پرورش فكــري كــودكان و نوجوانان 
شهرســتان همدان و مالير پنج شنبه هاي هر هفته در 
طول تابســتان براي كودكان و نوجوانان كالس هاي 
آموزشي ساخت كاردستي، شعرخواني، قصه گويي، 
سفالگري، نقاشي، فرهنگ، هنري و ادبي برنامه اجرا 

مي كند.
كارشناس فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان استان در نخستين برنامه پويش فصل گرم 
كتاب كه در محوطه پــارك آرامگاه باباطاهر برگزار 
بود. از فعاليت هاي اين كانون در طول تابستان گفت.
محمدتقي توكلي افزود: طرح پويش فصل گرم كتاب 
با هدف شناســاندن فعاليت هاي اين كانون و معرفي 
برنامه ها در طول ســال و جذب كودكان و نوجوانان 
همچنين تشــويق اعضا به كتابخواني پنج شنبه هاي 
تابستان امسال در 8 پارك پرتردد همدان و مالير اجرا 
مي شود. وي افزود: بيشترين هدف كانون و نخستين 
هدف برنامه هاي تابستان توسعه كتابخواني، آموزش 
مهارت هاي زندگي و معرفي برنامه هاي كانون براي 

خانواده ها است.

حضور مشاهير سينماى كشور 
در مالير

 رئيس انجمن ســينماى جوانــان مالير و مدير 
اجرايى شــصتمين جشنواره منطقه اى فيلم و عكس 
انجمن ســينماى جوانان كشــور «آگر» با اشاره به 
اينكه ايــن رخداد مهم هنرى- فرهنگى از 15 تا 18 
شهريورماه طى 4 روز به ميزبانى مالير رقم مى خورد، 
گفت: 2 هزار و 356 اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال 

شده است.
به گزارش ايســنا، اميد وفايى، از حضور هنرمندان 
10 استان كشور شامل اصفهان، فارس، يزد، كرمان، 
سيستان و بلوچستان، همدان، قم، مركزى، هرمزگان 
و خراسان جنوبى در جشنواره آگر خبر داد و افزود: 
آثار ارســالى در بخش هاى فيلم، عكس و فيلمنامه 

بوده است.
وى خاطرنشان كرد: از اين ميان 258 فيلم داستانى، 
102 اثر مستند، 31 اثر پويانمايى و انيميشن، 50 فيلم 
تجربى، 1007 تك عكس و 475 مجموعه عكس به 

دبيرخانه جشنواره ارسال شده است.
وفايى با بيان اينكه در بخش فيلمنامه نيز 395 اثر در 
بخش آزاد و 38 اثر هم در بخش فيلمنامه اقتباسى به 
دبيرخانه ارسال شده است، ادامه داد: كليه آثار واصله 
توسط هيأت انتخاب تا اوايل شهريورماه بررسى شده 

و در نهايت منتخبان اعالم مى شوند.
وى با اشــاره به اينكــه داوران جشــنواره «آگر» از 
هنرمندان برجســته و پيشكسوتان ســينما و حوزه 
عكاسى و فيلمنامه نويسى هستند، گفت: تاكنون 80
درصد اعتبار مورد نياز براى برگزارى اين جشنواره 

تأمين شده است.

30 مرداد
 آئين نكوداشت جوزانى در مالير 
 رئيس اداره فرهنگ و رشــاد اسالمى شهرستان 
ماليــر از رونمايــى از كتاب «گــردش تصوير» و 
برگزارى آئين نكوداشــت «مسعود جعفرى جوزانى» 

در 30 مردادماه در مالير خبر داد.
غالمرضا جمالى زاده افزود: اين كتاب توسط مركز 
اســتاد غرب كشور تهيه شده و شامل 20 مصاحبه 
بــا جعفرى جوزانــى، زندگينامــه، فعاليت هــاى 
ســينمايى و مجموعه آثار و نوع نگاه اين هنرمند 

به سينماست.
وى هــدف از اين اقدام را پاسداشــت هنرمندان و 
مشاهير مالير در حوزه هاى فرهنگى، علمى، سياسى 
و ... در زمان حياتشــان عنوان كرد و گفت: از سوى 
ديگر قرار است شــهرك سينمايى فيلم كوروش در 
مالير احداث شــود كه اميدواريم با حضور مسعود 
جعفرى جوزانى از ظرفيت ها و پتانســيل هاى مالير 

بيش از پيش استفاده شود.

مريم مقدم »
 شمارش معكوس همدان براى كسب عنوان 

پايتخت گردشگرى آسيا آغاز شده است .
12 روز ديگــر اجــالس وزراى گردشــگرى 
كشورهاى آسيايى در همدان برگزار خواهد شد 
و حاال اين اتفاق كه مدتهاســت عنوان "همدان 
2018 " را نصيب اســتان كرده اســت رنگ و 

رويى جدى تر به خود گرفته است .
به همين دليل روز گذشــته نشست خبرى معاون 
صنايع دستى  ميراث فرهنگى،  سازمان  گردشگرى 
و گردشــگرى، اســتاندار همــدان و مديركل 
ميراث فرهنگى اين استان با موضوع تشريح رويداد 
«همدان2018» در محل ســازمان ميراث فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشگرى برگزار شد.
 محمد محب خدايى معاون گردشــگرى سازمان 
سه شــنبه 23 مــرداد در اين  ميراث فرهنگى،  
نشســت خبرى با مهم ارزيابــى كردن «رويداد 
همدان2018» گفــت: «به منظور برگزارى هرچه 
بهتر اين رويداد تا كنون با همكارى استاندارى 
و ديگر نهادها اقدامات خوبى انجام شده است 
تا همدان به بهانه اين رويداد به عنوان يك محور 

گردشگرى تعريف و معرفى شود.»
او افــزود: «تبليغات خوبى نيز در اين خصوص 
صورت گرفته كه البته نيازمند كارهاى بيشــترى 
هستيم از اين رو اميدواريم با حضور خبرنگاران 
محترم بتوانيم به شــكل بهترى بــه معرفى اين 

رويداد بپردازيم.»
محب خدايــى گفت: «بــراى اولين بــار براى 
توسعه صنعت گردشــگرى،8700ميليارد تومان 
در اختيار ســازمان ميراث فرهنگى قرار گرفت و 
رويدادها  همين  بركات  جزو  اين موضوع  شايد 
و بيان ظرفيت هاى گردشگرى است و تفاهم نامه 
اين موضــوع چنــد روز پيش بين ســازمان 
ميراث فرهنگى، صندوق توســعه ملى و سازمان 

برنامه و بودجه به امضا رسيد.»
معاون گردشــگرى كشــور افزود: «از زمانى 
كــه رويــداد همــدان2018 مطرح شــده، 
استان  اين  در  مناســبى  ســرمايه گذارى هاى 
انجام شــده اســت، در حال حاضر يكى از 
بهترين پيادهراه ها در اســتان همدان اجرا شده 
اســت، ضمن اين كه سرمايه گذارى انجام شده 
تعداد  احداث  براى  خصوصى  بخش  توســط 
هتلى كــه در همين مدت به خاطر اين رويداد، 
برنامه ريــزى شــده نشــان دهنده اهميت اين 

رويداد است.»
محب خدايى خاطر نشــان كــرد: «با مجموعه 
اقدامات انجام شــده با همكارى بخش دولتى و 
خصوصى و مسئوالن ملى و استانى اميد مى رود 
كه همدان به عنوان مقصد مهم گردشگرى براى 

گردشگران داخلى و خارجى تبديل شود.»
 همدان شايســته ترين استان در حوزه 

گردشگرى
محمد ناصر نيكبخت اســتاندار همدان نيز در اين 
نشســت خبرى با اشاره به سابقه تاريخى و تمدنى 
اســتان همدان گفت: «از نظر تاريخى و فرهنگى و 
ســابقه تمدنى و نيز برخوردارى از مشاهير بزرگ، 
همدان شايســته ترين استان در اين حوزه است كه 
در حوزه گرشــگرى نيز داراى ظرفيت هاى بسيار 

بزرگى است.»
او گفــت: «به اين نتيجه رســيديم كه در توســعه 
اســتان، گردشــگرى را بيشــتر تقويت كنيم و در 
برنامه ريزى هاى توسعه اى استان، محور گردشگرى 

بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.»
نيكبخت گفــت: «همدان داراى 1800 اثر فرهنگى 

تاريخى است كه متعلق به تمام دوره هاى مختلف 
تاريخى اســت، از نظر آب و هوايى نيز اين استان 
داراى قابليت هاى فراوانى است از طرفى نيز استان 
همدان داراى مفاخر و بزرگان و انديشمندان بسيار 
زيادى است و تا كنون 50 جلد از 140 دانش نامه 

مربوط به مفاخر استان همدان تهيه شده است.»
اســتاندار همــدان ادامــه داد: 
«يكــى از نوابغ اســتان همدان، 
بوعلى سينا است كه دنيا به اين 

شخصيت افتخار مى كند.»
او ادامه داد: «از نظر گردشگرى 
گردشــگرى  نظر  از  زيارتــى، 
طبيعــى و نيــز از نظــر تأمين 
گردشــگرى،  زيرســاخت  هاى 
اســتان همــدان قابليــت هاى 
فراوانــى دارد و در دولت هاى 
خوشبختانه  دوازدهم  و  يازدهم 
زيرساخت هاى خوبى در حوزه 
گردشــگرى در اين استان انجام 

شده است.»
نيكبخــت ادامه داد: «در ســال 
2018 دو رويداد مهم بين المللى 
در شــهريور و آبان سال 97 در 
استان همدان برگزار خواهد شد 

كه ايــن دو رويداد اهميت ايــران و همدان را در 
حوزه تاريخ و تمدن نشان مى دهد.»

اســتاندار همدان در ادامه گفت: «همدان، زيباترين 
و شايسته ترين استان براى گردشگرى است و اين 

استان ويترينى از افتخارات ايران است.»
او تصريــح كــرد: «امســال در نــوروز 1397، 
همــدان به لحاظ رشــد اقامت رتبه دوم كشــور 
را كســب كــرده اســت. همــدان تا كنــون به 
عنوان مقصد گردشــگرى ديده نشــده بود اما با 
سياســت گذارى هاى سازمان ميراث فرهنگى اين 
اســتان در حال تبديل شدن به مقصد گردشگرى 
اســت، سفير چك نيز در ســفر به همدان اعالم 
كرده بود كه تعجب مــى كنم چرا همدان مقصد 
گرشــگرى خارجى نيســت.؟ لذا اين ضرورت 
وجــود دارد تــا اين اســتان به عنــوان مقصد 

شود.» معرفى  گردشگرى 
همچنين در ادامه اين جلســه، نيكبخت استاندار 
همدان در پاسخ به سؤال خبرنگارى در خصوص 

اعتبارات در نظر گرفته شده براى اين اين رويداد 
گفت: «اعتبارات زيادى براى اين رويداد نداريم و 
امروز با سازمان برنامه و بودجه در اين خصوص 
جلسه داريم كه البته ما منتظر بودجه نمانديم و از 
اعتبارات استانى كار را آغاز كرديم،  1531 طرح 
به مبلغ حدود 400 ميليارد از حوزه گردشــگرى 
استان مصوب شده است و  در 
در حال انجام اســت. 6 هتل از 
13 هتل در دست احداث آماده 
شده است و چهره شهر عوض 
شده و همدان آماده ميزبانى از 

اين رويداد است.»
او افــزود: «در نيمه ســال دوم 
ســال 96 تــا پايــان نيمه اول 
فروردين ســال جارى، بيش از 
400 ميليارد تومان مبل و منبت 
در اســتان همدان بــه فروش 

رسيده است.»
«بر  گفت:  ادامــه  در  نيكبخت 
براى  مجلس،  مصوبه  اســاس 
برگزارى دو رويداد در ســال 
2018 در همدان،  10 ميليارد 
تومــان مصوب شــد اما هنوز 
تخصيص نيافته اســت و براى 
هميــن ما منتظــر اعتبارات نمانديــم و كار را 

شروع كرده ايم.»
مديــر كل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى اســتان همدان نيز در اين نشست 
خبرى در پاســخ به ســوال يكى از خبرنگاران 
گفت: «ميزان اقامت در اســتان همدان 37 درصد 
در سال 96 نسبت به سال 95 افزايش يافته است 
و شــاهد رشــد 80 درصدى بازديد كنندگان از 
آثار فرهنگى تاريخى و جاذبه هاى گردشــگرى 

بوديم.»
محب خدايى نيز در اين نشت خبرى در پاسخ 
به ســؤال خبرنگارى ديگر درباره تعداد قطعى 
مهمانــان خارجــى در اين رويــداد گفت: «از 
كشورهاى مختلف براى حضور در اين مراسم 
دعوت شده اســت، هنوز وزارت امور خارجه 
تعداد دقيق مهمانانى كه قطعى شده است را به 
ما اعالم نكرده اســت اما به زودى ليست نهايى 
انجام مى شود. حضور مسئوالنى از بنگالدش، 

عراق، اسپانيا، افغانستان و آذربايجان و حضور 
دبير كل ACD در اين نشســت تا كنون قطعى 

شده است.»
 فاصله اندك همدان تــا تهران، مزيت 

گردشگرى
على مالمير مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى اســتان همدان نيز در اين نشست 
خبــرى گفت: «تنوع آب و هوايــى، آثار فرهنگى 
تاريخــى زيبا و نيز فاصله اندك همدان تا تهران از 
ويژگى هاى اين استان است كه مى تواند به تبديل 

شدن همدان به مقصد گردشگرى كمك كند.»
او افزود: «بــراى هرچه بهتر برگزار شــدن اين 
رويداد در اســتان همدان تا كنون اقدامات بسيار 

خوبى انجام شده است.»
 تبليغات بين المللى «همدان 2018»

معاون گردشــگرى در پاســخ به سؤال ديگرى 
نيز درخصــوص تبليغات بيــن المللى رويداد 
همــدان 2018 گفت: «اطالع رســانى هايى از 
سوى ســازمان جهانى جهانگردى در خصوص 
اين رويداد انجام شــده است و از طريق شبكه 
جهانــى جام جم در خصــوص رويداد همدان 
2018 در باره اين رويداد اطالع رســانى هاى 

خوبى انجام مى شود.»
محب خدايى گفت: «بر اســاس توافق با هواپيمايى 
تركيش 5 شهر كشورمان در پروازهاى اين شركت 
معرفى مى شود كه يكى از اين شهرها همدان است 
و تبليغــات خوبى در خصوص تبديــل همدان به 

مقصد گردشگرى انجام شده است.»
او افــزود: «رويداد همــدان 2018 در دل خود 
رويدادهاى ديگرى را دارد كه بســيارى از اين 
رويدادها در ســال هاى بعد نيــز ادامه دارد و 
اكنون عالوه بر همدان برخى از شهرهاى ديگر 
اســتان همدان نيــز با توجه بــه برگزارى اين 
رويداد، به تحركت واداشــته شده اند و اتفاقات 
خوبى براى اين موضوع در استان همدان افتاده 

است.»
محب خدايى در نشســت خبــرى همدان2018
گفــت :  تاكنون حضــور وزراى گردشــگرى 
بنگالدش،افغانســتان،عراق وآذربايجان و برخى 
از ســفراى كشــورهاى مختلف از جمله اسپانيا 
ودبيركل ACD در اجالس همدان قطعى شــده 

است.

 همدان 12 قدم مانده 
تا پايتختى گردشگرى آسيا 

■ استاندار : همدان به يك كارگاه گردشگرى تبديل شده است
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