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ايرانيان قدردان دوستان خود 
در عرصه هاي جهاني هستند

(قسمت دوم)
 در نيمــه اول همين يادداشــت كه در 
شــماره گذشــته روزنامه چاپ شــد، به 
پرداختيم  اقتصادي  عذاب آور  مشــكالت 
و اينكه فقط تحريم هــاي آمريكايي، مادر 
تمام گرفتاري ها نيســت و به زباني ساده 
خودمان هم مقصر هستيم؛ چه آن دسته از 
دولتمرداني كه نــه از روي عمد و خداي 
ناكرده غرض هاي جناحي و گروهي، بلكه 
بر اســاس تصميمات خام و آزمون و خطا 
به مشكالت و تنگناها دامن زده اند و اينك 
به شــدت در صدد اصالح رفتارهاي غلط 

اقتصادي هستند...

سرمقاله
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نگاه فرا سنتي معاون وزير
 روز گذشته استان همدان ميزبان معاون 
مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت ارشاد پس 
از بيش از 5 سال بود. محمد سلطاني فر كه 
يكي از چهره هاي علمي با ســابقه فعاليت 
مطبوعاتــي و عضو هيــأت  علمي چندين 
دانشگاه كه اســتادي علوم ارتباطات را در 
كارنامه خود دارد، بــه همدان آمد تا اهالي 
رسانه پس از مدت ها رو در روي مسئوالن 
باالدستي، به بيان دغدغه ها و خواسته هايشان 
بپردازد. نشســتي كه در يكماه گذشته براي 
ســومين بار با محوريت خبرنگاران برگزار 

شده است.
روز گذشــته نمايندگان گروه هاي مختلف 
فعال در رســانه هاي محلي، سراســري و 
خبرگزاري هــا به مباحــث و موضوعاتي 
پرداختند كه پيش از ايــن نيز بارها از زبان 
خبرنگاران مطرح شــده است و هر بار نيز 
وعده هاي پيگيري و اقدام وعده داده شــده 

است.
فحواي كالم نشســت با معاون مطبوعاتي 
نشــان مي دهد كه فعاالن حوزه رســانه كه 
پيش از اين بيشتر دغدغه معيشت و درآمد 
داشتند. اين روزها مبهم بودن آينده فعاليت 
رسانه اي و نبود امنيت شغلي بيشتر رنجشان 
مي دهد؛ امنيت شغلي كه با شرايط بحراني 
جامعه بيشتر مورد تهديد است. اما سلطاني فر 
كه خود نيز در سخنراني اشاره كرد، طرح ها 
و ايده هايي دارد كه نشــان مي دهد كه وي 
دغدغــه حــوزه رســانه ها را درك كرده و 
مي خواهــد شــيوه هاي ســنتي و آزمون و 
خطايي گذشــته را به روش هــاي نوين و 

مطابق  با استانداردهاي جهاني تبديل كند.
آنجا كه وي از صدور مجوز و آزادي حضور 
خبرنــگاران رســانه هاي خارجي حرف به 
ميان آورد، نشــان داد كه نگاه وي نه امنيتي 
و حاكميتي بلكه بيشــتر حرفه اي و علمي 
مي باشد. بسياري از مسائلي كه روز گذشت 
در اين نشســت مطرح شد، با اندك دقت و 
البته توضيحات وي نشان مي دهد كه گره در 
جاي ديگر دارد و ضربه اين نقدها بر پيكره 
ارشاد وارد مي شــود. در جايي كه موضوع 
تأمين كاغذ بر عهده سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســت و يا بيمه كــه متولي آن 
تأمين اجتماعي نه تنها آنها از پاســخگويي 
و شفاف ســازي پرهيز كرده اند، بلكه همه 
توپ ها را بــه زمين ارشــاد مي اندازند كه 
البته سلطاني فر ضمن تأييد چنين مشكالتي 
خواستار پيگيري موضوع توسط رسانه ها از 

سازمان هاي مذكور شد.
ابتكار عمل مديركل ارشــاد اســتان در اين 
روزهــا كه مطبوعــات محلي در آســتانه 
تعطيلــي قرار دارند و همياري رســانه ها با 
خانه مطبوعات، منجر شــد تــا راهكارها 
و ايده هــاي جديدي را براي به روز شــدن 
فعاليت رســانه اي در اين نشســت از زبان 
معاون مطبوعاتي بشــنويم. راهكارهايي كه 
وي مبتني بر فناوري و توســعه رسانه هاي 

ديجيتالي تأكيد دارد.
سلطاني فر ضمن نقد بر شــيوه هاي سنتي 
حمايــت از مطبوعات آنجا كه به صراحت 
از دخالت دولت هــا در فعاليت هاي خارج 
از حيطه انتقاد كرد، نشــان داد طرح هايشان 
بيشتر براي آن اســت تا استقالل رسانه را 
تقويت كند و از وابســتگي آنها بكاهد و با 
اشاره به اينكه به دنبال تقويت محتوا هست، 
توســعه فضاي وبالگي، پهبادي، ديجيتالي 
و برنامه هاي اپليكيشــني را محور برخي از 

كارهاي خود اعالم كرد.
وي البته گريــزي هم به نبود نگاه فرهنگي 
رســانه اي در بخش دولتــي و مديران زد و 
ضمن تأكيد بر انتخاب مشــاوران رسانه اي 
از سوي مديران، نبود پيوست هاي رسانه اي 
در تصميم گيري هاي ملي و محلي را از نقطه 

ضعف هاي دولت و مديران برشمرد.
حال با اين تفاســير بايــد منتظر بود تا در 
آينده استان از قرابت مدير ارشاد و مديران 
وزارتخانه و هماهنگي خبرنگاران و خانه 
مطبوعات چگونه مي توان فرصت ســازي 
كرد و ظرفيت رســانه اي استان را بيش از 
پيش ارتقا داد. قطعًا رســانه ها اين فرصت 

را مغتنم خواهند شمرد.
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 طرح «سه شــنبه هاى بدون خودرو» در راستاى 
وظايف ســازمان حفاظت محيط زيست در آذر يا 
بهمن ماه ســال 1394 مطرح شد، اين طرح عالوه 
بر آن كه كمكى به محيط زيست است، يك پويش 
اجتماعى اســت كه نشان دهنده قدرت تأثيرگذارى 

مردم در امور همگانى است .
به گزارش ايســنا، براى كاهش آلودگى هاى محيط 
زيستى نخستين گام آغاز از خود مردم يك جامعه 
است كه در اين پويش به خوبى شاهد اين تغيير از 

خود و جامعه هستيم.
در كشور ما سرآمد اجراى اين طرح اصفهان است 
كه بسيار مورد استقبال مسئوالن و مردم قرار گرفته 
است و عالوه بر آن، يزد، مريوان، نيشابور، مشهد و 
شــيراز هم از جمله شهر هايى بوده اند كه اين طرح 

را در شهر خود اجرا كرده اند.
يكى از عواملى كه باعث گســترش و فراگير شدن 
اين طــرح در بين عموم مردم مى شــود، تبليغات 

گسترده به ويژه تبليغ در صداوسيما است.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در 
گفت وگو با ايســنا، اعالم كرد: طرح «سه شنبه هاى 

بدون خودرو» در همدان بدون همكارى و حمايت 
ارگان ها قابل اجرا نيست.

رســول منعم در اين رابطه اظهــار كرد: هنوز هيچ 
دستورالعملى براى اجراى طرح سه شنبه هاى بدون 
خودرو نداريم و براى اين كار بايد ستاد، فدراسيون 

و يا هيئت همگانى وارد كار شود.
وى افزود: براى اجراى طرح سه شــنبه هاى بدون 
خودرو بايد نيروى انتظامى، راهنمايى و رانندگى، 
فرماندهى هــا و هيئــت دوچرخه ســوارى با هم 
همكارى كنند و بــدون همكارى اين ارگان ها اين 
طرح قابل اجرا نيســت همچنيــن نياز به حمايت 
اورژانس ها و آتش نشــانى ها بــراى ايجاد امنيت 

هست.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان درباره 
ايجاد پياده راه ها گفــت: پياده راه ها يكى از عوامل 
تسريع كننده اين طرح است و بايد امنيت در بلوار ها 
فراهم شود چرا كه در مسير غيراستاندارد نمى توان 

اين كار را انجام داد.
وى با بيان اينكه اين طرح را در شــوراى همگانى 
مطرح خواهم كرد، يادآور شد: اين طرح در برخى 

از شــهرها توسط شهردارى ها اجرا شده كه آن هم 
به صورت آزمايشــى و تنها براى چند ماه بود و به 

طور ثابت در جايى برگزار نشده است.
رئيس اداره آمــوزش و پژوهش اداره كل حفاظت 
محيط زيست اســتان همدان نيز به خبرنگار ايسنا 
گفت: طرح سه شنبه  هاى بدون خودرو همانطور كه 

از نامش پيداست، يك پويش مردمى است.
عباس ايزدى افزود: ايــن طرح يك پويش مردمى 
اســت، بدان معنا كه يك برنامه با هدف تشــويق 
مردم اســت كه يــك روز از هفتــه را كه عموما 
سه شنبه هاست بدون خودرو هاى شخصى در معابر 

تردد كنند.
وى با بيان اينكه طرح سه شــنبه هاى بدون خودرو 
در راســتاى حفظ محيط زيســت اســت، عنوان 
كرد: شــخصى كه در اين راســتا قدم برمى دارد و 
از خــودروى خود به داليل مختلف از جمله انواع 
آلودگى ها و ترافيك استفاده نمى كند، نوعى حمايت 
از محيط زيست است كه در راستاى استفاده نكردن 

از خودرو جلوه مى كند.
ايزدى درباره نقش اداره كل حفاظت محيط زيست 

در زمينه اجراى اين طرح يادآور شــد: اين حركت 
كامال مردمى است و ما به عنوان يك مشوق مادى 
و مالى يا اعتبارى براى اين طرح نيســتيم و بيشتر 
يك دعوت كننده هســتيم كه فراخوان اين طرح را 
مى دهيم و مردم را تشويق مى كنيم تا به اين پويش 

مردمى بپيوندند.
وى درباره رفتار محيط زيســتى خاطرنشــان كرد: 
اميدواريم در ســاير زمينه ها ماننــد جمع آورى و 
جداسازى زباله هاى پالســتيكى هم اين همكارى 
صورت گيرد چرا كه نگرش و دانش محيط زيستى 
به تنهايى كافى نيســت و بايد اين نگرش و دانش 

نشان داده شود و عملى باشد.
ايزدى همچنين درباره همكارى مســئوالن در اين 
طرح گفت: برخى از مســئوالن محيط زيســت به 
طور خودجــوش در اين پويش وارد شــده و در 
راستاى تحقق آن همكارى مى كنند و انتظار داريم 
ســاير مســئوالن هم در اين طرح مشاركت كنند. 
امسال ســال اقتصاد مقاومتى و مصرف بهينه است 
كه همين طرح هم مى تواند كمكى براى تحقق اين 

امر باشد.

آموزش «حروف الفبا» 
در پيش دبستانى غلط است

 معاون آمــوزش ابتدايــى اداره كل آموزش و پرورش اســتان همدان با 
بيان اينكه ســند تحول بنيادين در پيش دبســتانى ها حاكميتى اســت، گفت: 
پيش دبســتانى ها به صورت تخصصى زيرنظر آموزش و پرورش و توســط 

مربى هاى گزينش شده به بچه هاى 5 تا 6 ساله آموزش مى دهند.
ياســر نانكلى در گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به محتواى آموزشى خاص در 
پيش دبســتانى ها و با تأكيد بر اينكه همه اين مراكز بايد محتواى مورد تأييد 
آموزش و پرورش را تدريس كنند، اظهار كرد: برخى پيش دبستانى ها حروف 
الفبا به كودكان مى آموزند كه اين غلط است و تنها بايد كوكان را آماده ورود 
به مدرسه كرد كه اين آمادگى فقط از حيث علمى نيست بلكه آنها بايد از نظر 
روانى، تربيت اجتماعى و تربيت دينى و مذهبى آماده شوند و بياموزند چگونه 

رنگ آميزى كنند و اعداد و رنگ ها را بشناسند.
وى با بيان اينكه بر اساس اسناد موجود پيش دبستانى ها بايد يكپارچه و زيرنظر 
و با مجوز آموزش و پرورش فعاليت كنند، تصريح كرد: سياســت آموزش و 
پرورش اين است كه شرايط ورود به پيش دبستانى براى همه كودكان وجود 
داشته باشد به طوريكه در برخى مناطق محروم هزينه پيش دبستانى ها رايگان 
اســت و برخى مناطق رأســا مجوز خود را از آمــوزش و پرورش گرفته و 
پيش دبستانى داير كرده اند و در مناطقى ديگر از فضاهاى خالى مدارس براى 
كودكان استفاده مى كنيم كه البته شهريه آن نسبت به جاهاى ديگر كمتر است 

اما همان امكانات را دارد.
نانكلى با اشاره به نرخ شهريه مراكز پيش دبستانيدر مناطق مختلف اعالم كرد: 
نرخ شــهريه از شهرى به شهر ديگر و از روستايى به روستاى ديگر متفاوت 
اســت به طوريكه در ناحيه يك و دو همدان شــهريه 700 هزار تومان، در 
مراكز شــهر 400 هزار تومان و در مناطق روستايى 200 هزار تومان است اما 

در پيش دبستانى هاى غيرانتفاعى اين مبلغ به يك ميليون تومان هم مى رسد.
به گفته معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش و پرورش اســتان همدان، با 
مراكز پيش دبستانى  فاقد مجوز برخوردى صورت نگرفته اما توصيه مى شود 
مراكزى كه بــدون مجوز فعاليت مى كنند با معرفى خود و ثبت اطالعات در 

سامانه مراحل قانونى را طى كنند.
نانكلى در پايان تأكيد كرد: بهزيســتى به هيچ وجه نمى تواند بدون مجوز و 
نظارت آموزش و پرورش در اين حوزه فعاليت كند و محتواى آموزشــى و 

مربى هاى آن بايد مورد تأييد آموزش و پرورش باشد.

 80 پزشك در دوره طب ايرانى به ميزبانى 
همدان شركت كردند

 سرپرســت طب ايرانى و مكمل دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 80
پزشك عمومى از استان هاى مختلف به مدت 200 ساعت در دوره آموزشى 

طب ايرانى در همدان حضور يافتند.
مامك هاشــمى در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه نيمى از شركت كنندگان 
در اين دوره پزشكان همدانى بودند افزود: پزشكانى حاضر در اين دوره مى 

توانند بر مبناى آئين نامه به مردم خدمات ارائه دهند.
سرپرست طب ايرانى و مكمل دانشگاه علوم پزشكى همدان اضافه كرد: اين 
دوره پيشتر از سوى وزارت بهداشت براى پزشكان شاغل برگزار شده بود اما 

براى نخستين بار در همدان براى پزشكان عمومى داراى مطب برگزار شد.
هاشــمى ادامه داد: با برگزارى اين دوره نحــوه ارائه خدمات در بخش طب 
ســنتى ساماندهى شد تا پزشكان ســليقه اى اقدام به تجويز دارو براى بيمار 
نكنند. وى با عنوان اينكه در اين دوره آموزشــى از اساتيد مجرب و توانمند 
استفاده شده است بيان كرد: پزشكان حاضر در دوره طب ايرانى خدمات قابل 

ارائه مجاز و قانونى را فرا گرفته و با ميزان تعرفه خدمات نيز آشنا شدند.
گفتنى است؛بيش از 100 عطارى در همدان فعال است.

ابهام در اجراى طرح يك روز بدون خودرو در همدان

كشف 7 احتكار 
در همدان
 رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان بــا تأكيد بر اينكه 
ضريب احتكار در اســتان همدان بسيار ضعيف و 
محدود اســت، گفت: در دو هفته اخير بيش از 65

بازرسى از انبارهاى استان انجام شده و 16 پرونده 
به ارزش 6 ميليارد و 200 ميليون تومان به تعزيرات 

حكومتى ارسال شده است.

عليرضا شــجاعى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
كشــف انبارهاى احتكار لوازم خانگى، موادغذايى 
از قبيل برنج و روغــن، آهن آالت و روغن موتور، 
الســتيك، سبوس گندم و مواد شــوينده در استان 
همدان، اظهار كرد: از 16 پرونده تشــكيل شــده 
در اســتان 7 مورد احتكار و 9 مــورد عدم اعالم 

موجودى انبار بوده است.
وى با بيان اينكه بيشــترين احتــكار به ترتيب در 
شهرســتان همدان، نهاوند، بهار و رزن بوده است، 
افزود: احتكار زاييده شــرايط عرضه و تقاضاست 
و به علت بحران هايى كه در كشــور به وجود آمده 
ايجــاد مى شــود و از طرفى بر اثــر كمبود كاال و 

افزايش سطح تقاضا به وجود مى آيد.
شجاعى با تأكيد بر اينكه همواره عده اى سودجو 
منتظر هســتند تا از شــرايط به نفع خود استفاده 
كنند، 3 راهكار براى جلوگيرى از احتكار اعالم 
كرد و گفت: نخســتين راهكار مديريت تقاضا به 
وســيله مردم اســت. هيچ اصرارى نيست كه در 
زمــان بحران تقاضا ايجاد شــود و بايد تقاضا به 

بعد موكول شود.
وى ادامه داد: سياســتگذارى دولت از راهكارهاى 
ديگر جلوگيرى از احتكار اســت كه خوشــختانه 
دولــت با ارز ثانويه تكليف نرخ ارز را مشــخص 

كرده و  ثبت سفارش ها در حال انجام است.

رئيس اداره نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان با اشــاره به اينكه 
تقاضاى مردم باعث مى شود ارزش كاذب براى آن 
كاال ايجاد شود، يادآور شد: در حال حاضر واردات 
يخچال سايد و ماشين ظرفشويى ممنوع شده چرا 
كه وقتى كاالى داخلى وجود دارد نيازى به كاالى 

خارجى نيست.
وى با بيان اينكه احتكار در همدان به وسعت ساير 
مناطق نيست، افزود: همدان در بحث احتكار خيلى 
حساس نيست چرا كه در اين استان نمايندگى هاى 
بزرگ و تجــار قدر وجود ندارد و در واقع همدان 

واردكننده كاال از ساير استان هاست.

3500 حلقه چاه غيرمجاز در همدان پر شد
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان از پر كردن 3 هزار و 500 حلقه چاه غيرمجاز در استان خبر داد و 

گفت: نزديك به 4 هزار دستگاه كنتور هوشمند هم روى چاه هاى مجاز نصب  شده است.
منصور ســتوده اظهار داشــت: از ابتداى سال تاكنون 128 حلقه چاه غيرمجاز داراى حكم قضايى با حجم آب 

صرفه جويى شده بيش از 5 ميليون مترمكعب و عمق انسداد 3 هزار و500 متر پر شده است.
وى بيان كرد: در مجموع از ســال 93 تاكنون 2 هزار و 865 حلقه چاه غيرمجاز با حجم آب صرفه جويى شده 

بيش از 230 ميليون مترمكعب و عمق انسداد بيش از 100 كيلومتر پرشده است.
ســتوده افزود: مقدار بارش استان از ابتداى ســال آبى جارى تاكنون 400 ميلى متر بوده كه نسبت به سال آبى 

گذشته 2 درصد كاهش و نسبت به ميانگين بلندمدت 13درصد افزايش را نشان مى دهد.
وى با اشــاره به نصب كنتور هوشــمند آب و برق بر روى چاه هاى مجاز گفت: از ابتداى اجراى طرح احياء و 
تعادل بخشى 3 هزار و 820 دستگاه كنتور روى چاه هاى مجاز نصب شده كه بيشتر آن ها مربوط به شهرستان هاى 
همدان و اسدآباد است.به گزارش تسنيم، مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با بيان اينكه سد اكباتان همدان 
ذخيره خوبى را نسبت به ماه هاى گذشته داشته، تصريح كرد: حجم سد اكباتان در حال حاضر به 24 ميليون و 

750 هزار مترمكعب رسيده است.
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مديرعامل شركت تعاونى توليدكنندگان فرآورده هاى لبنى خبر داد

تعطيلى3 كارخانه 
بزرگ لبنى همدان

همه آنچه كه معاون مطبوعاتي وزير ارشاد گفت

بقاي مطبوعات در گرو رشد محتوا
■ سلطاني فر:كميته ويژه تأمين كاغذ تشكيل داده ايم

آژانس هاى اينترنتى درآمد تاكسى ها را به خطر انداختند

27 سال پيش آزادگان پرافتخار برگشتند

به نام اسطوره هاي استقامت
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شيرجـه به سوى مرگياد
 شايد ســرتيتر اخبار مهم ورزشى استان، 
مســموميت 53 شــناگر خانــم در يكى از 
باشد  نهاوند  شهرســتان  در  شنا  استخرهاى 
كه مشخص نيســت يك استخر شنا چگونه 

سال ها بدون مجوز فعاليت مى كند...

7

يژه
ش و

زار
گ

3

4

2



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  25 مردادماه 1397  شماره 3267

2

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ كاهش تصادفات در معابر درون شهرى همدان

 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همدان گفت: مردادماه امسال 
تصادفات در شهرســتان همدان نسبت به مشابه سال قبل كاهش قابل توجهى 

داشته است.
نعمت ا... زنگنه در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان با بيان اينكه مردادماه 
امســال تصادفات در شهرستان همدان نسبت به مشــابه سال قبل كاهش قابل 
توجهى داشته است، اظهار كرد: اميدواريم در روزهاى باقى مانده از ماه و حتى 

همواره نيز شاهد هيچ نوع تصادفى نباشيم.
وى با اشــاره به اينكه ماه شهريور از لحاظ تصادفات به دليل برگشت مسافران 
ماه پر استرســى است كه اميدواريم مورد نگران كننده اى را شاهد نباشيم، گفت: 
مردادمــاه از لحاظ تصادفات به خصوص جرحى و فوتى شــاهد كاهش آمار 

بوديم.

ذخاير خونى همدان كامل است
 مديركل انتقال خون استان همدان گفت: خوشبختانه ذخاير خونى در استان 

كامل بوده و نياز آنچنانى نداريم.
افشين محمدى در گفت وگو با ايسنا، افزود: اهداكنندگان مستمر، نياز استان به 

فرآورده هاى خونى را تأمين كرده اند و از اين لحاظ نگرانى نداريم.
وى با بيان اينكه از ابتداى ســال تا كنــون 2600 واحد خون از همه گروه هاى 
خونى به تهران ارسال شده است، تأكيد كرد: مازاد خون دريافتى و فرآورده هاى 

آن به استان هاى همجوار و به ويژه تهران ارسال مى شود.
محمدى عنوان كرد: همه امكانات ارسالى خون در استان مكانيزه بوده و در مسير 

ارسال، مشكلى براى فرآورده ها ايجاد نمى شود.
وى تصريح كرد: در صورتى كه نياز به فرآورده يا گروه خاصى باشــد از طريق 

اداره كل انتقال خون استان، اعالم خواهد شد.

استفاده از ظرفيت خيران براى ترك اعتياد 
ضرورى است

 دبير شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر همــدان گفت: براى مقابله با 
پديده شوم اعتياد اســتفاده از توان مردمى به ويژه ظرفيت خيران و نيكوكاران 

ضرورى است.
سيدرســول حســينى در بيان كرد: يكى از علل گرايش مجدد بهبود يافتگان به 
دامن مواد مخدر بيكارى اســت.وى افزود: معتادان بهبود يافته يا با اســتفاده از 
تسهيالت اقدام به خوداشــتغالى كرده يا زير نظر كارفرما فعاليت خود را ادامه 
مى دهند.دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر همدان گفت: طبق بررسى 
هاى صورت گرفته اين طيف پس از بهبود در مشاغلى نظير خوار و بار فروشى، 
منبت كارى، ميوه فروشــى، دامدارى، لباس فروشــى و خياطى مشغول به كار 

شدند.

ايرانيان قدردان دوستان خود در عرصه هاي 
جهاني هستند

مهدي ناصرنژاد »
(قسمت دوم)

 در نيمــه اول همين يادداشــت كه در شــماره گذشــته روزنامه 
چاپ شــد، به مشــكالت عذاب آور اقتصادي پرداختيم و اينكه فقط 
تحريم هاي آمريكايي، مادر تمام گرفتاري ها نيســت و به زباني ساده 
خودمان هم مقصر هســتيم؛ چه آن دسته از دولتمرداني كه نه از روي 
عمد و خداي ناكرده غرض هاي جناحي و گروهي، بلكه بر اســاس 
تصميمات خام و آزمون و خطا به مشكالت و تنگناها دامن زده اند و 
اينك به شدت در صدد اصالح رفتارهاي غلط اقتصادي هستند. پيران 
ما هم هميشه گفته و مي گويند «جلوي ضرر را از هر جا بگيري، فايده 
است». از سويي ديگر برخي از قشرها از جمله صاحبان پول و سرمايه 
و رانت و شــركت هاي صوري، در آشفته بازار فعلي به شدت از آب 
گل آلود ماهي مي گيرند و بســيار هم اهل موج سواري و زيرآبي رفتن 
مي باشــند. اينان همان از خدا بي خبرهايي هستند كمه بدون توجه به 
وضع و حال اكثريت قشــرهاي حقوق بگير و كم درآمد و مستضعف 
جامعه، يكه تازي مي كنند. ارزان و با قيمت هاي دولتي و سوء استفاده 
از منابع ارزي مي خرند و انبار مي كنند و احتكاركاري مي كنند، آن وقت 
همان خانواده هايي كه به زحمت ســفره روزي هايشان را باز مي كنند 
قدرت اينكه به اندازه بخور و نمير داشته باشند، ندارند بايد تاوان پس 
بدهند و زجر بكشند؛ به جرأت مي توانم بنويسم خيلي از مردم امسال 
به علت گراني هاي كمرشكن هنوز ميوه هاي فصل را خريد نكرده اند. 
خيلي از بيمــاران صعب العالج از واهمه گرانــي و كمبود داروهاي 
خاص، اين روزها زنده زنده پيكرهايشــان بيــرون از قبر مي لرزد كه 

بسيار سخت تر از يكبار مردن و تمام شدن است!!! 
به واقع كه زالوهاي اقتصادي و تازه به دوران رســيده هايي كه عقده 
و عطش ثروت اندوزي دارند، بســيار دشمن تر از آمريكا و اسرائيل و 
عربستان و هم پالكي هاي آنان به مردم خود بد مي كنند. آنان گر گ هايي 
هستند به شكل و شــمايل ميش كه چنگال هايشان تيزتر و مسموم تر 
از آمريكا و امثالهم است كه شمشيرهاي زهرآگين خود را از رو براي 
مردم سربلند و سلحشور ايراني بسته اند. با تمام اين احوال و در اوج 
دشمني هاي بيروني و داخلي، دولت ها و ملت هايي هم هستند كه در 
چنين شرايط دشــوار و نفس بر، دست دوستي به سوي مردم ما دراز 
كرده اند. ممكن است دوستي هاي كشورهاي مطرح اروپايي و به قول 
معروف 1+4 با دولت و ملت ايران، نتيجه ديپلماسي فعال و تأثيرگذار 
دولتمردان و مســئوالن وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي باشد 

كه هست. 
قطعاً موضع گيري هاي عالمانــه رهبر فرزانه انقالب، حضرت آيت ا... 
خامنه اي و بيداري و تيزهوشــي رئيس دولت دوازدهم، آقاي حسن 
روحاني، دولت هــاي غربي را وادار بــه موضع گيري هاي اصولي با 
جمهوري اسالمي كرده باشــد كه لزوماً اينچنين است. وليكن در هر 
شــرايط دوستي و همســويي اين روزهاي اروپايي ها با ايران در اوج 
عربده كشــي هاي ترامپ و برخي دولتمردان بي خرد آمريكايي بسيار 

ارزشمند است.
بر همين اســاس خانم «فدريكا موگريني»، مسئول سياست خارجي 
اتحاديــه اروپا همين يك هفته پيش بود كه در گفت وگو با شــبكه 4

راديو «بي بي سي» انگليس به شركت هاي وابسته به اتحاديه اروپا توصيه 
كرد و هشدار داد از تحريم هاي ثانويه آمريكا عليه ايران تبعيت نكنند؛ 

چراكه در غير اين صورت توسط اتحاديه اروپا تحريم خواهند شد.
چنين موضع گيري هايي نشانه درك واقعي سران سياسي اروپا نسبت 
به معاهده هاي بين المللي است وآنان در شرايط امروز كشور ما چنين 
معاهده هايــي را به نفــع ما تحليل مي كنند و چهره دوســت طلبي و 

دوست خواهي خود را به ايرانيان نشان مي دهند.
جاي دارد كه مردم عزيز ايران و اين ملت آگاه و سرشــار از شــعور 
سياســي و اجتماعي، همانگونه كه فريادهاي خشم و نفرت خود را 
در هر فرصت عليه هر دشــمن بزرگ و كوچك از جمله آمريكا سر 
 مي دهند، به شكلي عقاليي دســت دوستي اروپايي ها را با صميميت 
فشــرده و همســويي و همراهي آنان را ارج نهند. چه بهتر مسئوالن 
خودمان به هر شــكل ممكن زمينه اعالم پيام دوســتي ايرانيان براي 

اتحاديه به اروپايي ها را فراهم سازند.

روزنامه را جاي نان هم مي شود
 توي سفره گذاشت

 آيين روز خبرنگار در هفدهمين روز مردادماه امســال كمي تا 
قســمتي متفاوت تر از سال هاي گذشته بود، كه البته مظاهر زشتي 
هم داشــت كه بماند و برخي دوســتان خانه مطبوعات مي دانند 

چيست!؟ 
اما اين آيين از آن رو متفاوت بود كه فرصتي دســت داد تا برخي 
مشكالت زير خاكستر مانده رســانه ها و بخصوص مطبوعات و 

نوشتاري ها دهان باز كند و آتشفشاني كند.
پر واضح اســت كه نشــريات محلي اكثــر قريب بــه اتفاق با 
سرمايه هاي خصوصي اداره مي شود و عده اي آدم شيفته و ديوانه 
از لقمه خانواده هاي خود بريده انــد تا خرج روزنامه كنند و يك 
چيزهايي بنويسند و بگويند تا مردم هم بدانند و به اصطالح ركن 
چهارم آزادي سياســي و اجتماعي در جامعه ما نفس بكشد و تِه 
تِه تِه آن هــم يك پيرمردي مثل من از روي دلتنگي و جاماندگي 
از غافله هاي زندگي، مدادي به دســت گيرد و جدول روزنامه را 

غلط غلط پر كند. 
نماينده اي از اصحاب رســانه در آن روز پشــت تريبون ســالن 
اجتماعات اســتانداري رفت و فرياد كشيد كه: «بابا ما را هم درك 
كنيد و به دادمان برسيد كه نشريات از ناعالجي يكي، يكي دارند 

تعطيل مي شوند و اين اتفاق خوبي براي استان نيست.»
البته آقايان مســئول، چنيــن موضوعي را برنتابيدنــد و تعطيلي 
نشــريات را از اســاس رد كردند. اما در عمل مشاهده كرديم كه 
قضيه خيلي جدي تر از اين حرف هاســت و كفگير آن دســته از 
روزنامه هاي ســرحال و به ظاهر چاق وچله استان هم به ته ديگ 
خورده و هيچ ذخيره كاغذي براي لقمه هاي درشت باقي نمانده و 
ناگزيــر بايد نصف صفحات روزنامه را قلم بگيريم تا كار به طور 

كلي نخوابد و راه نفسي باشد.
بســيار ممكن است شــهري و جامعه اي بر اثر غفلت و كوتاهي 
اصالً  نشــريه اي نداشته باشد و جامعه آن هم ضرورت رسانه را با 
تمام وجود احســاس نكنند. وليكن اگر شهري و جايي عادت به 
رســانه و روزنامه داشته باشــد و به اين مرز از پختگي و توانايي 
هم رسيده باشد كه پيشرفتگي جامعه كوچك خود را با وضعيت 
رسانه ونشريات موجود قياس كند. تعطيلي و خاموشي بعد از آن 
را هرگز نخواهد پذيرفت و به شــدت احساس خأل و بيهودگي 

خواهد داشت.
باور كنيد تعطيلي موقت يا دائم يك نشــريه در يك شــهر معادل 
تعطيلي يك راســته بازار است. ممكن هم هست كساني در طول 
ماه يا ســال اصًال يك شــماره روزنامه هم نخرنــد، اما آيا براي 
كســي در همين شــهر همدان قابل قبول است كه يك صبحي از 
صبح هاي خدا از خواب برخيزد و ببيند برج آرامگاه بوعلي ســر 

جايش نيست!!!
بــراي مردم همدان خيلي مهم اســت وقتي در حرف هاي خود با 
غريبه اي با افتخار به زبان مي آورند كه ما در شهر خود صاحب 3
نشريه روزنامه هستيم و اين امكان براي خيلي از شهرهاي بزرگ 
كشورمان هنوز فراهم نشده است. حاال شايد خيلي ها فكر كنند اين 
همه سايت و رسانه هاي مجازي از در و ديوار شهر باال مي رود و 
كسي اين روزها روزنامه و مجله نمي خواند، اما ما مي گوييم تمام 
آن ســايت ها و فضاي مجازي را تعطيل كنيد و يكي از روزنامه ها 
را هم يك هفته به مرخصي بفرستيد آن وقت درخواهيد يافت كه 
اهميت كداميك نزد افكار عمومي بيشــتر خواهد بود. البته ارزش 
و جايگاه ســايت هاي خبري و پايگاه هايــي كه فعاليت دارند، بر 
هيچكس پوشيده نيست و همه آنها هم مخاطب و مشترك دارد و 
براي يك شهر و يك جامعه بسيار افتخارآميز است كه حوزه هاي 
فرهنگي آن سرشار از هر نوع رسانه و روزنامه و كتاب و مجتمع 
هنري و ســينما و نمايشخانه باشد، اما مركز ثقل تمام اين عناصر 
و نهادهاي فرهنگي در جوامع پيشــرفته، مطبوعات هســتند. مثل 
خشت و مالتي كه هر عصر و مكان و برهه اي از عمران و آباداني 
براي ســاختمان الزم است و رســانه هاي مكتوب و نوشتاري نيز 
حكم عناصر اصلي در ســاختمان فرهنگي دارند و نظير نان براي 

هر سفره اي الزم است.

 فعاليت آژانس هاى اينترنتى اين روزها 
هر چند استقبال عمومى را به همراه داشته 
اما از ســوى ديگر مشــكالتى را براى 

تاكسيرانان همدانى ايجاد كرده است.
به گزارش ايرنا فعاليت گســترده و متنوع 
تاكسى هاى اينترنتى با عنوان هاى مختلف 
سبب شده تا خيل گسترده اى از رانندگان 
جوياى كار نيز جذب اين نوع كســب 
و كار شــوند به طوريكه حتى در گوشه 
و كنار خيابان هاى شــهر همدان شاهد 
تابلوهاى ســيار با عنوان استخدام راننده 
و درآمد ميليونى هســتيم كه نسبت به نام 

نويسى رانندگان متقاضى اقدام مى كنند.
فعاليت اين تاكسى ها موجب واكنش هايى 
از ســوى اعضاى شوراى اسالمى شهر و 
شهردارى همدان نيز شده استبه گونه اى 
كه جلسه روز چهارشنبه اين شورا به اين 

موضوع مهم اختصاص يافت.
 تاكســى هــاى اينترنتى چالش 

درآمدى براى تاكسيرانان
شوراى  شهرى  خدمات  كميســيون  رئيس 
اســالمى شــهر همدان گفت: تاكسى هاى 
اينترنتى فعال شــده در ســطح شهر درآمد 
تاكسيرانان همدانى را با مشكل مواجه كرده 

است.
كامــران گــردان در كميســيون خدمات 
شهرى شوراى اسالمى شهر همدان اظهار 
داشت: تاكسى هاى اينترنتى كه ضابطه اى 
ندارند با فعال شدن با عنوان هاى مختلف 
در ســطح شــهر موجب كاهــش درآمد 

تاكسى ها شده اند.
وى اضافه كــرد: تاكســيداران همدانى به 
زودى مجهز به "تاكســى اينترنتى" خواهند 
شد و شركت "آى تاكسى" اين مسئوليت را 

برعهده خواهد داشت.
گردان بيان كرد: اين طرح به طور حتم باعث 
تامين درآمد بهتر رانندگان تاكسى مى شود.

وى با تاكيد بر لزوم توجه به امور رفاهى و 
درآمدى تاكسيرانان همدانى گفت: هم اكنون 
سه هزار و 500 دســتگاه تاكسى در سطح 
همدان فعال اســت كه سفيران فرهنگى اين 

شهر محسوب مى شوند.
شوراى  شهرى  خدمات  كميســيون  رئيس 
اسالمى شهر همدان خاطرنشان كرد: توجه 
به امور رفاهى و درآمدى تاكسيرانان باعث 
مى شود تا خدمات دهى بهترى ارايه دهند 
و از سوى ديگر رفتار مناسب تر با مسافران 

داشته باشند.
گردان بيان كرد: همچنين تاثير بســزايى در 
آســايش فكرى رانندگان تاكســى و ارتقا 
فرهنــگ ترافيك در ســطح شــهر خواهد 

داشت.
وى با تاكيد بر ممنوعيت تبليغات تاكســى 
هاى اينترنتى توســط حوزه هاى شهردارى 
همدان گفت: ســازمان زيباسازى شهردارى 

حق تبليغ اين نوع تاكسى ها را ندارد.
وى خواســتار برخورد پليــس با تخلفات 
ترافيكى تاكســى هاى اينترنتى شد و افزود: 
اين تاكسى ها مجوزى از شهردارى ندارند.

وى افزود: اين تاكسى ها به هيچ عنوان مورد 
تاييد شوراى و شهردارى نيستند.

مجوز  بايد  اينترنتى  هاى  تاكسى   
قانونى دريافت كنند

مديرعامل سازمان مديريت حمل و نقل بار 
و مسافر شــهردارى همدان گفت: تاكسى 
هاى اينترنتى بايد مجوز قانونى دريافت كنند 
و تاكنون هيچ مجوزى از ســوى شهردارى 

براى آنها صادر نشده است.
محمد پوروخشــورى افــزود: فعاليت اين 
نوع تاكسى ها درآمد تاكسيرانان همدانى را 
تحت تاثير قرار داده و بايد نسبت به فعاليت 

آنها طبق قانون برخورد شود.
وى بيان كرد: پليس بايد نسبت به تخلفات 

ترافيكى تاكســى هاى اينترنتى نيز برخورد 
كند چرا كه در طرح ترافيك به راحتى ورود 
كرده و اغلب مزاحمت هايى را براى پارك 
تاكســى ها در خيابان هاى منتهى به ميدان 

مركزى همدان دارند.
وى يادآور شــد: اين تاكســى ها شخصى 

هستند و مجوز عمومى بودن را ندارند.
ســود  به  تاكســى  آى  خدمات   

تاكسى ها است
نماينده شــركت "آى تاكسى"در همدان نيز 
با بيان اينكه خدمات آى تاكســى به ســود 
تاكسى ها اســت گفت: اى تاكسى دغدغه 
درآمدى و رفاهى تاكســى ها را كاهش مى 

دهد و به سود اين قشر است.
محمود جعفــرى افزود: خدمات متنوعى را 
در اين سيستم طراحى و در مرحله اجرا قرار 
داده ايم كه تحول خوبى را در اين مجموعه 

ايجاد مى كند.

آژانس هاى اينترنتى درآمد تاكسى ها 
را به خطر انداختند

 نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: نيروهاى غيررسمى شهردارى 

همدان تبديل وضعيت مى شوند.
به گزارش مهر، اميرخجســته شــامگاه سه 
شنبه در نشســت با جمعى از نيروهاى كادر 
شهردارى همدان كه تقاضاى تبديل وضعيت 
داشتند، عنوان كرد: زيبنده نظام و كشور نيست 
كه دو نفر با يك مدرك و تخصص مشغول 
كارى مشابه بوده اما از قرارداد يكسان بى بهره 
باشند و به بهانه نيروى دولتى و نيروى شركتى 
يا پيمانى بودن آنها در برخوردارى از مزايا و 

امكانات با تبعيض روبرو شوند.
عضو كميســيون اصل 90 مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به اينكه نظام مديريتى كشور 
مناسب نيست و تنوع قراردادها تبعيض هايى 
را اعمال كــرده كه نارضايتى هاى زيادى در 
كشور را به دنبال داشته است، گفت: متاسفانه 
سالهاســت نيروهاى غيررســمى را به بهانه 
هاى مختلف استثمار مى كنند و با بهانه هاى 
واهى على رغم اين كه آنها به اجبار كارهاى 
عملياتى را به دوش مى كشــند اما در آخر با 
اختالفات فاحش در حقوق و دستمزد روبرو 

هستند.
امير خجســته افزود: در مجلس شــوراى 

اسالمى در حال اصالح و تصويب اليحه 
دائمى شــدن قانــون مديريــت خدمات 
كشــورى هســتيم و دراين اليحه  بخش 
قابل توجهى به حقوق كاركنان اختصاص 
دارد تــا بتوان به گونــه اى در پرداخت ها 
حركت كــرد كه كارمندان در دســتگاه ها 
بتواننــد دريافت هاى نزديــك به يكديگر 
داشته باشــند و به نوعى حقوق متناسب 

و همسان دريافت كنند.
امير خجسته با اشاره به اينكه بى توجهى به 
تبديل وضعيت و عدالت در پرداخت حقوق 
و دســتمزدهاى كاركنان موجــب ايجاد بى 
انگيزگى در نيروها شــده است، افزود: نيرو 
هاى غيررســمى حتى با ســابقه بيش از 10
تا 20 سال همچنان در بالتكليفى به سر مى 
برند و شرايط يكسانى از نظر تبديل وضعيت، 

حقوق و مزاياى آنان صورت نمى گيرد.
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى عنوان كرد: طى پيگيرى هاى 
انجام شده از طريق دســتگاه هاى دولتى و 
وزارت كشور ضمن تبديل وضعيت نيروهاى 
شــهردارى طبق قانون برنامه ششم توسعه 
نيروهاى شركتى، قراردادى، پيمانى شهردارى 

همدان تعيين تكليف مى شوند.

 معاون وزير جهاد كشاورزى با بيان اينكه 
5 ســال مهلت داريم كه در كشور نگرانى ها 
نسبت به آب را رفع كنيم، گفت: اين نگرانى 
مربوط به تمام مردم كشور است و بايد با اين 
موضوع كنار آمده و براى مديريت و حل اين 

نگرانى مردم كمك كنند.
معاون وزيــر جهاد كشــاورزى در همدان: 
روش هاى ســنتى در بخش كشاورزى بايد 
كنار گذاشته شــود.به گزارش تسنيم، عباس 
كشاورز در مراسم افتتاح پانزدهمين نمايشگاه 
بين المللى كشاورزى و سيزدهمين نمايشگاه 
صنعــت مرغــدارى، دامپرورى و شــيالت 
اســتان همدان با اشــاره به اينكه كشاورزى 
3ركن دارد، اظهار داشــت: توليدكنندگان و 
كشاورزان، سياســتگذاران و برنامه ريزان و 
بخش خصوصى كه به حوزه توليد خدمات 
ارائه مى كنند، 3 ركن بخش كشاورزى است. 
وى افزود: با توجه به اينكه امسال 30 درصد 
كمتــر از نرمال يعنى شــاهد 165 بارندگى 
نزوالت جوى بوديم اما امسال نسبت به سال 
گذشته وضعيت كشاورزى كشور بهتر است. 
كشــاورز با بيان اينكه وضعيت بهتر كشت 
محصوالت امسال، نســبت به سال گذشته 
نشــان دهنده اين اســت كــه اقدامات در 
بخش كشاورزى خوب پيش مى رود، عنوان 

كرد: اما هنوز با ظرفيت مطلوب كشــاورزى 
كشور فاصله داريم.معاون زراعت وزير جهاد 
كشــاورزى با تأكيد بر اينكــه امنيت غذايى 
كشــور وضعيت مطلوبى دارد، ابراز كرد: در 
ســال هاى گذشته 54 درصد از انرژى غذايى 
مردم در كشور توليد و 46 درصد واردات بود 
اما امروز توليد انرژى غذايى در كشور به 80

درصد رسيده است. 
كشــاورز با اشاره به اينكه در 5سال گذشته3

اتفاق بزرگ در بخش كشــاورزى ايران رخ 
داده است، تصريح كرد: رسيدن به خودكفايى 
در توليــد محصوالت اســتراتژيك از جمله 
گنــدم يكى از اين اتفاقات بزرگ بود و مردم 
كشور مطمئن باشند كه گندم مصرفى، توسط 
كشــاورزان كشور توليد مى شود و نگرانى از 

بابت واردات نداشته باشند.
وى بيان كرد: امســال از ديگر اتفاقات مهم 
در كشــور توليد بيــش از 340هزار تن كلزا 
است كه ركورد توليد اين دانه روغنى نيز در 
كشور زده شــد.  معاون زراعت وزير جهاد 
كشــاورزى تأكيد كرد: ميزان آب در كشور 
جمهورى اسالمى ايران ديگر به اندازه گذشته 
نيســت و نسخه اى نيز براى كنار آمدن با اين 
مشكل وجود دارد كه خيلى وسيع و همگانى 

و نيازمند بخش خصوصى است. 

خجسته خبر داد

تبديل وضعيت نيروهاى غيررسمى 
شهردارى همدان

روش هاى سنتى در كشاورزى 
بايد كنار گذاشته شود

مركز علمى كاربردى 
جهاددانشگاهى همدان 
دانشجو مى پذيرد
 رئيس مركز آموزش علمى- كاربردى 
جهاددانشــگاهى واحــد همــدان اعالم 
كرد: مركز آمــوزش علمــى-  كاربردى 
جهاددانشــگاهى همــدان در 18 رشــته 
كاردانى و كارشناســى براى تــرم مهرماه 

دانشجو مى پذيرد. 
فرزانه غفارى اسالم در گفت وگو با ايسنا، 
توضيح داد: مركز آموزش علمى- كاربردى 
جهاددانشــگاهى همدان در مقطع كاردانى 

در رشته هاى اينترنت و شبكه هاى گسترده، 
كاردانى نرم افزار كامپيوتر، كاردانى معمارى 
كامپيوترى،  شــبكه هاى  شــهرى،كاردانى 
كاردانى حرفه اى امــور فرهنگى، كاردانى 
حرفه اى  كاردانى  عمومى،  روابط  حرفه اى 
طراحى لبــاس، كاردانى حرفه اى معمارى 
داخلى و در مقطع كارشناسى در رشته هاى 
امنيت  اطالعــات-  فنــاورى  مهندســى 
اطالعات، كارشناســى مهندســى فناورى 
اطالعــات- فناورى اطالعات، مهندســى 
شــبكه هاى كامپيوترى، مهندســى كنترل 
ابزار دقيق، كارشناســى مهندسى عمران- 
ساختمان سازى، كارشناسى حرفه اى روابط 

عمومى، كارشناســى حرفــه اى طراحى و 
حرفه اى  كارشناسى  پوشــاك،  الگوسازى 
مديريــت امــور فرهنگى و كارشناســى 
حرفه اى معمارى طراحــى محيط داخلى 

دانشجو مى پذيرد.
وى با بيــان اينكه فارغ التحصيالن كاردانى 
كليه دانشــگاه ها مى توانند در رشــته هاى 
مقطع كارشناســى مركز علمــى كاربردى 
جهاددانشگاهى همدان ثبت نام كنند، ادامه 
داد: بهره گيرى از اساتيد مجرب، اعطاى وام 
دانشگاهى،  شهريه  پايين ترين  دانشجويى، 
اعطــاى مــدرك معتبــر از وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى، درنظر گرفتن شرايط 

ويژه براى شاغالن و برگزارى كالس ها در 
مركز شــهر از مزاياى اين مركز دانشگاهى 

است.
غفارى اسالم به شرايط ثبت نام از متقاضيان 
اشــاره كــرد و گفت: داوطلــب متقاضى 
شــركت در پذيــرش مقطــع كاردانى و 
كارشناسى نيمســال اول تحصيلى 98-97
(ترم مهرماه)، بايد ابتدا با مراجعه به پايگاه 
آموزش  ســنجش  سازمان  اطالع رســانى 
 ،www.sanjesh.org كشور به آدرس
نسبت به دريافت دفترچه راهنماى ثبت نام 
از طريق پايگاه اطالع رسانى اين سازمان و 

مطالعه دقيق آن اقدام كنند.

نخستين بيمارستان توانبخشى در همدان 
راه اندازى مى شود

 معاون آموزشــى دانشگاه علوم پزشــكى همدان از راه اندازى 
نخستين بيمارستان توانبخشى در همدان خبر داد.

فرهــاد فراهانــى در گفت وگو با فارس با اشــاره بــه اخذ مجوز 
راه اندازى رشته هاى پزشكى در همدان، اظهار كرد: مجوز راه اندازى 
رشــته دســتيارى تخصصى طب فيزيكى و توانبخشى در دانشگاه 

علوم پزشكى همدان دريافت شده است.
وى بــا بيان اينكه بر اين اســاس قراردادهايى با مجتمع پزشــكى 
جانبــازان و ايثارگــران به نام «ايثار» منعقد شــده، تا بيمارســتان 
توانبخشــى راه اندازى شود، گفت: به دنبال اين هستيم اين مجتمع 
به دانشــگاه علوم پزشكى واگذار شــود تا بتوانيم در ماه هاى آينده 

بيمارستان را راه اندازى كنيم.
معاون آموزشــى دانشگاه علوم پزشكى همدان تاكيد كرد: به دنبال 
اين هستيم بتوانيم تخت هاى بسترى بيماران تحت حاد را راه اندازى 
كنيم تا در اختيار معلولين، جانبازان و كســانى كه نيازمند خدمات 
تحت حاد هســتند قرار گيرد.وى بيان كرد: بازديدى براى دريافت 
مجوز راه اندازى رشــته دســتيارى چشم پزشــكى انجام شده كه 
اميدواريم امسال اين رشته تاييد شود تا از سال آينده دستيارى چشم 
پزشــكى جذب كنيم.فراهانى با اشاره به اينكه براى دريافت مجوز 
راه اندازى پى اچ دى آناتومى اقدام شده است، افزود: دنبال دريافت 

مجوز پى اچ دى مهندسى بافت نيز هستيم.

1- خبرنگاران خارجي به همدان مي آيند. گفته مي شود قرار است 
خبرنگاران رســانه هاي خارجي براي پوشــش خبرهاي 2018 به 
استان ســفر كنند. گويا اين پيشنهاد در ســفر روز گذشته معاون 
وزير ارشــاد به همدان، مطرح و از سوي سلطاني فر استقبال شده 
اســت. گفتني است در حال حاضر 160 رسانه خارجي در كشور 

دفتر نمايندگي دارند.
2- مسئوالن صالح آباد نشست اختصاصي با استاندار داشته اند. گويا 
روز گذشته اين نشست با حضور مسئوالن استان و بخش صالح آباد 
با هدف پيگيري مســائل اين بخش برگزار شده است. گفتني است 
اين نشســت در پاسخ به درخواست بخشــدار، شهردار و اعضاي 
شــوراي شهر صالح آباد مي باشد كه همدان پيام به صورت رسانه اي 

پيگيري مي كرد.
3- فضاســازي براي حذف برخي از مديران بومي استان آغاز شده 
است. گفته مي شود در اقدامي جديد برخي ها با راه اندازي هشتگ، 
به دنبال مطرح كردن اعتراض صنعتگران به ركود در استان هستند. 
گويا اين هشتگ با هدف تخريب مديران حوزه صنعت استان شكل 
گرفته اســت. گفتني اســت در حال حاضر دليل نابساماني اوضاع 
اقتصادي بسياري از واحدهاي صنعتي با مشكل توليد مواجه هستند.
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طرح پرورش گردوى"طوبى" كمكى به توسعه پايتخت 
گردوى كشور نمى كند

 فرماندار تويســركان گفت: طرح بزرگ پرورش گــردوى "طوبى" تاكنون هيچ گام 
موثرى در جهت توســعه امور مربوط به گردو در شهرستان تويسركان به عنوان پايتخت 

گردوى ايران نكرده است.
حبيب موميوند در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: طرح پرورش درختان گردوى اصالح 
شــده با اســتفاده از روش هاى نوين علمى با عنوان طرح طوبى در زمين هاى روستاى 
گشانى شهرستان تويسركان فعاليت مى كند اما قدمى براى پيشرفت گردوى اين شهرستان 

برنمى دارد.

وى افزود: اين طرح كه زير مجموعه بنياد 15 خرداد اســت، شامل 230 هكتار باغ مثمر 
گردو اســت كه قرار اســت 70 هكتار ديگر نيز به آن اضافه شد در حالى كه بخش قابل 
توجهى از زمين هاى اين طرح از زمين هاى منابع طبيعى شهرســتان تويسركان به شمار 

مى روند.
فرماندار تويســركان با بيان اينكه به رغم اســتفاده طرح طوبى از زمين هاى شهرســتان 
تويســركان و خدمات جانبى مانند شــرايط اقليمى و فرآيند تامين امنيت اين شهرستان 
استفاده مى  كند تصريح كرد: با اين حال اين طرح هرگز گامى موثر در برگزارى باشكوه 
جشــنواره گردو در سال هاى قبل برنداشــته و با مجموعه دست اندكاران اجرايى امور 

مربوط با گردو در شهرستان هماهنگ نيست.

موميوند خواســتار شفاف ســازى در مورد نحوه عملكرد مديران و مسئوالن اين 
طرح شــد و تاكيد كرد: شهرستان تويســركان بايد با برگزارى جشنواره هايى در 
ســطح ملى، پايتخت بودن خود در زمينه گردوى كشــور را تثبيت كند و در چنين 
شــرايطى بى توجهى و كم كارى برخى مجموعه ها ماننــد طرح طوبى پذيرفتنى 

نيست.
وى با بيان اينكه تويسركان شهريورماه امسال شاهد برگزارى جشنواره ملى گردو، صنايع 
مبل و منبت و فرش دســت باف است كه بايد در تراز ملى برگزار شود، افزود: نهالستان 
باغ مادرى گردو اكنون چهار هزار اصله نهال گردوي  اصالح ده را در خود جاى داده است 

و قرار است اين تعداد نهال اصالح شده به 10 هزار اصله برسد.

حوادث

بيمه نامه رازي موتور به شماره بيمه نامه 
31221079/97/000093 به شماره پالك 54582ايران 

511 به شماره موتور 710545 به شماره شاسي 9519201 
به نام وحيد حسني به شماره شناسنامه 3478 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

گواهينامه، كارت ملي به شماره 3873962101 
شناسنامه به شماره 3478 و كارت معافيت پايان 

خدمت وحيد حسني مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

 مجيد بيــات - خبرنگار همــدان پيام: 
جلسه شــوراي اداري اداره كل امور مالياتي 
اســتان همدان با حضور معاونان و رؤساي 
ادارات امور مالياتي استان و همچنين نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراي 
اســالمي در محل دفترمديركل امور مالياتي 

استان برگزار گرديد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل امور 
مالياتى استان همدان، در اين جلسه، مديركل 
امــور مالياتي اســتان همدان ضمــن ارائه 
گزارشى كوتاه، با اشــاره به اينكه بيشترين 
درآمد اســتان را درآمدهاي مالياتي به خود 
اختصاص داده  اســت، افــزود:  84 درصد 
حاصل از كل درآمد هاى اســتان مربوط به 

اداره كل امور مالياتي مي باشد.
محمد دلشــادي در ادامه خاطرنشــان كرد: 
در سال گذشــته 462 ميليارد تومان ماليات 
وصــول كرده ايم كــه معــادل 92 درصد 
درآمدهاى پيش بيني شده براي استان بوده و 
در مقايسه با سال گذشته شاهد افزايش 14

درصدى بوده ايم.
وي در ادامه تصريح كرد:  در ســال 97 و تا 
پايان تيرماه، 64 هزار و 159 فقره اظهارنامه 
مالياتى توسط اشــخاص حقيقى و حقوقى 
تســليم اين اداره كل گرديد كه از اين تعداد 
20 هــزار و 592 نفر تبصره مــاده 100 را 
پذيرفتــه، به گونه اى كه 5 درصد به ماليات 
قطعى ســال گذشــته آنان اضافه گرديد و 

ماليات سال 96 آنان قطعى شد.
مديركل امور مالياتى استان افزود:  در 4 ماهه 
نخست ســال 97، مبلغ 180 ميليارد تومان 
وصولي انجام داده ايم كه در مقايسه با مدت 
مشابه ســال قبل، 16 درصد افزايش داشته 
و معــادل 95 درصــد از كل مبلغ پيش بيني 
شــده مي باشــد. وي گفت: همچنين در 4
ماهه نخســت ســال 97، 51 ميليارد تومان 
به حساب شــهرداري ها واريز شد كه سهم 
شهرداري همدان از مجموع، مبلغ 15 ميليارد 

و 800 ميليون تومان بوده است.
دلشادى با تأكيد بر اينكه عوارض حاصل از 
محل ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يك 
منبع درآمد پايدار براى شهرداريها محسوب 
ميشود، اذعان كرد: در سال گذشته نيز از اين 
محل 38 ميليارد تومان به حساب شهردارى 
همدان واريز شــده اســت. وى افزود: اين 
عوارض به طور منظــم بصورت ماهيانه و 
در زمان مقرر خود به حساب شهرداريها و 

دهياريهاى استان واريز ميگردد.
محمد دلشــادي گفت: شهرداريها پس از 
اتمام هر يك از پروژه هاى شهرى با اعالم 
اينكه بخشى از هزينه هاى صورت گرفته 
در اين طرح از طريق مالياتهايى اســت كه 
نموده  پرداخت  عــوارض  قالب  در  مردم 

اند ميتوانند نقش عمده اى در گســترش 
فرهنــگ مالياتى در جامعــه ايفا نمايند و 
يقينا مردم پــس از آگاهى از اين موضوع 
كه مالياتى را كه پرداخت نموده اند صرف 
عالوه  گرديده،  شهرشان  آبادانى  و  توسعه 
بــر ايجــاد رضايتمندى، باعــث افزايش 
مشــاركت در پرداخت ماليات در جامعه 

خواهد شد.
اين مقام مســئول خاطرنشــان كرد: تكريم 
ارباب  رجــوع يكي از مهمترين اهداف اين 
اداره كل بوده و دقيــق بودن و به روز بودن 
كارها نيز افزايش رضايتمندى مؤديان مالياتى 

را بدنبال خواهد داشت.
 وى ادامه داد: همچنين بخشــودگى جرايم 
مالياتى وپرداخت اقســاطى ماليات توسط 
مؤديان مالياتى از ديگر اقدامات انجام گرفته 
به منظور افزايش رضايتمندى مؤديان مالياتى 

بوده است.
در ادامه نماينده مــردم همدان و فامنين در 
مجلس شــوراي اســال مي دريافت ماليات 
را جزو ســخت ترين مشــاغل دانســت و 
خاطرنشان كرد: نتيجه اين كارها وقتي نمود 
پيدا مي كند كه با رضايت مردم همراه باشد.

حميدرضا حاجي بابايي گفت: ايران به دليل 
وجــود منابع نفتي شــرايط خاصي دارد و 
بيشترين تمركز در ســال هاي گذشته روي 
كسب درآمد حاصل از صادرات نفت بوده 
كه اين موضوع موجب عدم شــكل گيرى 
فرهنگ مالياتى مناسب در جامعه شده است.

وي افزود: در سال هاي اخير گام هاي مؤثري 
در راستاي فرهنگ ســازي مالياتى برداشته  
شــده ولي براي رســيدن به يــك جايگاه 
مناسب و تعريف عادالنه از ماليات و مسائل 

مربوط به آن فاصله زيادي داريم.

حاجي بابايي تصريــح كرد: يكي از اركان 
اساســي در بخش درآمدى بودجه كشور، 
درآمــد حاصــل از ماليات ها هســتند كه 
مي توان با فرهنگ سازي مناسب و عدالت 
مالياتي و رضايتمندي مــردم، از اتكاء به 
درآمدهــاي حاصل از نفت كاســته و به 
درآمدهــاي مالياتى به عنــوان يك درآمد 

پايدار تكيه كنيم.
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
در ادامه با اشــاره به مشكالت و فشارهاي 
اقتصــادي و معيشــتي در كشــور گفت: 
70 درصــد اين مشــكالت بــه دليل عدم 
برنامه ريزي مناسب توسط مسئوالن بوده و 
نشأت گرفته از نقص و كم كاري هاي داخلي 
و مديريتي اســت و به نوع نگاه به اقتصاد 

مربوط مي شود.
حميدرضــا حاجي بابايي خاطرنشــان كرد: 
دولــت 32 ميليارد دالر با ارز 4 هزار و200

تومان ثبت ســفارش داشــته كه 11 ميليارد 
دالر آن عملياتى شده و براي اين موارد 50
هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده ولي 
متأسفانه برخى اشخاص از خألهاي قانونى 
ســوء اســتفاده كرده و به صورت شخصي 
فوايد زياد و نامشــروعى كســب كرده اند، 
كه البته دســتگاه هاى نظارتى بدنبال كشف 
اين موارد و برخورد قانونى با اينگونه افراد 

هستند.
حاجي بابايي با بيان اينكه زندگي بسياري از 
افراد به دالر و سكه گره خورده، خاطرنشان 
كرد: با تعيين چارچوب مشــخص مي توان 
عواقب باال و پايين آمدن قيمت و مشكالت 

بعدى آن را كاهش داد. 
نماينده مردم همدان با تأكيد بر اينكه در حال 
حاضر بزرگترين مشــكل كشور بانك هاى 

دالل هســتند، اظهار كرد: وقتى سود بانكى 
از محل ساخت و ســازها تأمين مى شود، 
در صــورت ركود اقتصــادى، بانكها براى 
سرپا نگه داشــتن خود وارد وادى داللى و 
ســوداگرى مى شوند، حال آنكه داللى ضد 

مقوله ماليات است. 
حاجى بابايى در ادامه به شــرايط حساس 
كشور اشاره كرد و افزود: در شرايط حاضر 
ميبايســت مراعات هر چه بيشتر با مردم را 
سرلوحه كارهاى خود قرار دهيم و با افزايش 
عدالت مالياتى و ايجاد رضايتمندى در بين 
مــردم ميتوان فرهنگ پرداخت ماليات را در 

جامعه نهادينه كرد.
وي افزود:  اســتان همدان با توجه به آمار و 
اطالعات موجود، با نرخ رشد قابل توجهى 
روبه رو بوده و در بين اســتان هاي كشــور 
اســتانى به روز محســوب مي شود و اين به 
دليــل  برنامه ريزي بلندمــدت ، متنوع ودر 
نهايت مرهون اقدامات هماهنگ بين تمامي 
مسئوالن استان بوده اســت كه در اين بين 
تالش ها و پيگيرى هاى مســتمر استاندار 
محترم همدان قابل تقدير و ســتايش بوده، 
و اين امور منجر به اين شده است كه استان 
همــدان در تمامي عرصه هــاي اقتصادى، 
گردشــگري، فرهنگي، آموزشــي و توسعه 
زيرســاخت ها حركت رو به جلو داشــته 

باشد. 
حميدرضا حاجى بابايى در پايان ســخنان 
خود خاطر نشــان كرد: سالمت مسئوالن و 
رضايت مردم دو عامــل مهم ايجاد آرامش 
در جامعه مى باشــند و مسئوالن بايد بدانند 
كه در مقابل مردم مى بايســت پاسخگوى 
اقدامات خود بوده و تالش نمايند وظايف 

خود را به نحو احسن به انجام رسانند.  

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس تاكيد كرد

افزايش عدالت مالياتى مهمترين عامل 
در نهادينه شدن فرهنگ مالياتى

مجمع عمومي
از كليه اعضاي محترم دعوت مي شود در جلسات مجمع 
بنياد  موسسه  مديره  هيأت  انتخاب  و  عادي  عمومي 
صبح   9 ساعت  رأس  ثبت 442  شماره  به  انصارالقيامه 
روز دوشنبه 97/6/12 در نشاني همدان خيابان شريعتي 
كوچه كبابيان كوچه خوانساري پالك 13 شركت فرماييد.
هيأت مديره موسسه بنياد انصارالقيامه

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 دوم)

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 دوم)

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

گزارش ويژه

چند خبر حوادث از نهاوند
كشف جسد مرد 32 ساله از رودخانه

 جسد يك مرد 32 ساله از رودخانه اى در روستاى "وهمان" نهاوند 
بيرون كشيده شد

فرمانده انتظامى نهاوند گفت: بــه گفته خانواده متوفى، اين فرد چند 
روز پيش ، پس از خوردن نهار از خانه خارج شده و بازنگشته است.

به گفته احمد ســاكى، اين فرد داراى عقب ماندگى ذهنى و جسمانى 
بوده و جســد او توســط 2 تن كه قصد آبتنى در رودخانه روستاى 

وهمان را داشتند مشاهده شد.
افزود: اين فرد پيشــتر نيز در چند نوبت اقــدام به خروج از منزل و 

بازگشت دير هنگام به خانه كرده است.
ساكى گفت:جســد اين فرد براى بررســى علت دقيق مرگ تحويل 

پزشكى قانونى شده است.
 جوان 32 ساله نهاوندى در گاماسياب غرق شد

فرمانده انتظامي شهرســتان نهاوند همچنين از غرق شــدن جوان 32 
ســاله در رودخانه اى كه از سراب گاماسياب اين شهرستان منشعب 

مى شد ،خبر داد.
 احمد ساكى در تشريح جزئيات اين خبر، اظهارداشت: در پي كسب 
خبري از مركز فوريت هاي پليســي 110 مبني بر وقوع غرق شدگي 
در رودخانه اى كه از ســراب "گاماسياب نهاوند" منشعب مى شود، 

بالفاصله ماموران  پليس به محل حادثه اعزام شدند.
وي افزود: در بررسي به عمل آمده مشخص شد در اين حادثه، جواني 
32 ساله اهل و ساكن يكى از روستاهاى نهاوند در رودخانه غرق كه 

با حضور عوامل هالل احمر جسد وي به پزشكي قانوني منتقل شد.
فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند با هشدار به شهروندان و مسافران، از 
آنان خواست از شنا در رودخانه ها و مناطقي كه به آن آشنايي ندارند، 

خودداري كنند.
 دستگيري سارق منزل در نهاوند

فرمانده انتظامي شهرســتان نهاوند از كشف يك فقره سرقت منزل و 
دستگيري سارق در اين شهرستان خبر داد

 احمد ساكي در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع يك فقره سرقت 
منزل در يكي از محالت شهرســتان بررســى موضوع در دستور كار 

ماموران قرار گرفت. 
وى افزود: با انجام اقدامات اطالعاتى و پليســى  متهم شناسايى 
و دســتگير كــه در بازجويى هــا و تحقيقات به ســرقت منزل 
اعتــراف و 3 نفر خريدار اموال مســروقه نيز بــا راهنمايى وى 
دســتگير و كليــه متهمان با تشــكيل پرونده بــه مرجع قضائى 

شدند. معرفى 
فرمانده انتظامي شهرســتان نهاوند در پايان از همشهريان درخواست 
كــرد: براى حفــظ و نگهداري اموال خود و حفاظــت از منازل و ... 
نكات ايمني را رعايت ونهاوند ها و هشــدارهاي پليســي را مد نظر 

داشته باشند.
 پلمپ يك واحد غيرمجاز دندانپزشكى در نهاوند

يك واحد غيرمجاز كه مداخله در امور دندانپزشــكى مى كرد، توسط 
كارشناســان معاونت درمان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند 

پلمپ شد.
 مديرشــبكه بهداشــت  نهاوند گفت: دربازديد بعمل آمده توســط 
كارشناســان معاونــت درمان اين شــبكه از يك واحــد غيرمجاز و 
فردسودجو كه مداخله درامور دندانپزشكى كرده بود توسط كارشناسان 
نظارت بر درمان شبكه بهداشت پس از جمع آورى لوازم و تجهيزات 

دندانپزشكى پلمپ شد.
دارابى افزود: به منظور جلوگيرى از اين مداخله ها و همچنين برخورد 
با افرادسودجو  كه ســالمت مردم را به خطر مى اندازند كارشناسان 
معاونت درمــان همواره فعال بوده و با سركشــى هاى پى در پى به 

صورت آشكار و پنهان باهدف مقابله با اين مداخالت مى كوشد.
وى در ادامه گفت: اين واحدغيرمجاز در يكى از مناطق شــهر نهاوند 
مســتقر بودكه فردسودجو  فاقد هرگونه مجوز قانونى بوده و اقدام به 

درمان در امور دندانپزشكى مى كرد.

معرفى294طرح اشتغالزا به استان
دولت تدبير در نهاوند مظلوم اطالع رسانى 

ضعيف است
 نهاونــد- خبرنگارهمدان پيام: فرمانــدار نهاوند در كارگروه 
اشــتغال گفت: شهرستان به يك كارگاه ســازندگى تبديل شده 
اســت ،ولى برخى مديران عليرغم تالش خود گزارش عملكرد 

خود را در معرض ديد مردم قرار نميدهند.
 مراد ناصــرى افزود: در بحث اشــتغال و توليــد مديران همه 
دســتگاهها به صورت هماهنگ با يكديگــر تعامل دارند و اين 
باعث شده است شهرســتان نهاوند در اين زمينه استان عملكرد 

خوبى داشته باشد.
وى گفت: تاكنون 294طرح اشــتغال در كارگروه استانى  بااعتبار 
حدود 5/88ميليارد تومان مصوب شــده اســت كــه از اين رقم 
269طرح بااعتبــار 762/68ميليارد تومان به شــعب بانك ها به 

شهرستان معرفى شده است.
فرماندار نهاوند با تاكيد بر اينكه مديران تمام توان خود را صرف 
اشــتغال كنند تصريح كرد؛ اگر به تمام اهداف خود در اين زمينه 

برسيم قطعا مشكل مردم نيز برطرف خواهد شد.
وى از دســتگاه هاى اجرايى خواست تا  پاسخ استعالمات را به 
موقع بدهنــد تا وقفه اى در روند رســيدگى به پرونده ها پيش 

نيايد.
فرمانــدار نهاوند با تاكيد بر اينكه نبايــد توپ موانع را در زمين 
مقابل رها كنيم، تصريح كرد: خوشــبختانه در شهرستان در حال 
حاضر 161 طرح به ارزش 17 ميليارد تومان پرداخت شده است.

ناصرى افزود؛اشــتغال مســير خوبى دارد اما تمام نشده است، 
از بخشــداران مى خواهم ورود كننــد هرچند پيش از اين هم از 
بخشداران دعوت شــده بودند جديت را در حوزه اشتغال بكار 

گيرند.
ناصرى همچنين دولت را در نهاوند، مظلوم اطالع رسانى دانست 
و گفت:از ســكوت مديران دولت در هفته خبرنگار گله مندم كه 
نتوانستند عملكرد دولت را اطالع رسانى كنند، دولت مظلوم است 

چون نتوانستيم مردم را از عملكرد دولت آگاه كنيم.
وى گفت: در حوزه اطالع رســانى خدمات و عملكرد دولت به 
مردم در شهرســتان، ضعيف عمل كرده ايــم و دولت را امثال ما 

مظلوم كرده ايم.

معرفى متخلفان دپوى غير مجاز كود مرغى 
بهار به دادگاه

 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان بهــار از معرفى 
متخلفان دپوى غير مجاز كود مرغى اين شهرستان به دادگاه خبر داد.

معرفى متخلفــان دپوى غير مجاز كود مرغى بهــار به دادگاهبه 
گزارش خبرنگار گروه اســتان هاى باشگاه خبرنگاران جوان از 
همــدان؛ معصومه پارچيان،رئيس اداره حفاظت محيط زيســت 
شهرستان بهار از كشــاورزان خواست با توجه به احتمال شيوع 
بيمارى هاى تنفســى طيور ضمن خــوددارى از دپوى غير مجاز 

كود، براى برقرارى قرنطينه و امنيت زيست محيطى اقدام كنند.
وى در ادامه از شناســايى دو متخلف دپوى غير مجاز كود مرغى 

در محلى نامناسب در اين شهرستان خبر داد.
پارچيــان اضافه كرد: متخلفــان به اتهام تهديد عليه بهداشــت 

عمومى و آلوده نمودن محيط زيست به دادگاه معرفى شدند.
وى اظهار داشــت : اين دو متخلف به مبلغ چهل ميليون ريال به 

دليل نگهدارى پسماند حاصل از كشاورزى محكوم شدند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت بهار از مردم خواســت در 
صورت مشــاهده دپوى غير مجاز كــود مرغى و ديگر تخلفات 
زيســت محيطى موضوع را براى پيگيرى از طريق شــماره تلفن 
4 رقمى 1540 و يا ســامانه پيامكــى 300001540 به اداره كل 

حفاظت محيط زيست استان همدان اطالع دهند.
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خبـر

  روز گذشته حضور معاون مطبوعاتى وزير 
ارشاد در همدان در حالى رقم خورد كه كمبود 
كاغذ ؛ مشــكل بيمه خبرنگاران و تخصيص 
يارانــه به مطبوعات اين روزها به يك چالش 
بزرگ در حوزه رسانه تبديل شده است . يكى 
دو روزى اســت كه روزنامــه هاى همدان با 
تقليل صفحات تالش ميكنند بتوانند تا تعيين 
تكليف تامين كاغذ در اســتان دوام بياورند . 
مدير كل ارشاد اسالمى همدان كه اين روزها 
كمتــر از 20 روز از شــروع خدمت خود در 
همدان را پشت ســر ميگذارد با ايجاد زمينه 
هايى تالش كرد خروجى ســفر معاون وزير 
ارشاد به همدان را به فرصتى براى ارايه و حل 
و فصل مشكالت جامعه رسانه استان تبديل 
كند و به واقع با شرايط رقم خورده روز گذشته 
در مجتمع شهيد آوينى و بيان مشكالت توسط 
نمايندگان رســانه در اســتان همدان به نظر 
ميرسد  اين مهم تا حدودى محقق خواهد شد  
معاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى پس از شنيدن مورد 
متعدد به ويژه در حوزه مشكالت كاغذ عنوان 
كــرد :  در حوزه كاغذ وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بايد پاســخگو باشد و بنده مسئول 

پاسخگويى نيستم. 
محمد سلطانى فر روز چهارشنبه در نشست 
خبرى با اصحاب رســانه استان همدان بابيان 
اينكه تنها راه حمايت از مطبوعات در شرايط 
كنونى پرداخت يارانه است، اظهار داشت: بنده 
با پرداخت يارانه به مطبوعات مخالف هستم 
اما در شرايط كنونى چاره اى به غير از پرداخت 

يارانه به مطبوعات وجود ندارد. 
معاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزير 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى افزود: ما تنها مالك 
پرداخت يارانه را انتشار مستمر و اعالم وصول 
نشــريات اعالم كرده ايــم و در اين زمينه نيز 
اســتان ها بر اساس رتبه بندى يارانه ها به آن ها 

اختصاص پيداكرده است. 
وى بابيــان اينكه مــا مى خواهيــم در زمينه 
مطبوعــات با كاهش دخالــت دولت در اين 
امور مواجه شــويم، گفــت: حمايت مالى از 
مطبوعاتى كه 20 يارانه دريافت كرده اند قطع 
خواهد شد همچنين تا 3 سال حمايت دولت 
از نشــرياتى كه تازه مجوز گرفته اند تا زمان 

احراز صالحيت منع خواهد شد.  
سلطانى فر خاطرنشان كرد: كمتر شدن حمايت 
دولت از مطبوعات موجب پويايى رسانه ها و 

مطبوعات خواهد شد. 
معاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزير 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى با اشــاره به بيمه 
خبرنگاران بيان كرد: مديران مسئول مطبوعات 
و رسانه ها بايد از بيمه خبرنگاران حمايت كنند 
در غير اين صورت يارانه و حمايت دولتى از 

مديران رسانه ها قطع خواهد شد. 
وى عنوان كــرد: همچنين مقدمات كار براى 

بيمه 3 هزار خبرنگار فراهم شده است. 
سلطانى فر بابيان اينكه هدف ما حمايت قشر 
خبرنگاران است، گفت: با بانك قرض الحسنه 
مهر ايران در حال امضاى تفاهم نامه هســتيم 
كه تا سقف 20 ميليون تومان به خبرنگاران با 

كارمزد پايين تسهيالت پرداخت شود. 
معاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزير 

فرهنگ و ارشاد اسالمى يادآور شد: مشكالت 
و معيشــت خبرنگاران يكى از اولويت هاى 
مهم ما است. وى با اشاره به مشكل كاغذ در 
مطبوعات بيان كرد: مسئول پاسخگويى در اين 
زمينه بنده نيســتم و در حــوزه كاغذ وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخگو باشد 
اگر ما بتوانيم ظرفيت هاى توليد كاغذ در كشور 
شناسايى و افزايش دهيم به طور قطع مشكلى 
در اين زمينه نخواهيم داشــت و دراين زمينه 

كميته كاغذ تشكيل داده ايم.
معاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى بابيان اينكه 90 درصد 
مواد اوليه صنعت چاپ مانند زينك و مركب 
وارداتى اســت، گفت: بايد با قرار گرفتن نام 
اين كاالها در ليست كاالهاى اساسى شرايطى 
فراهم كنيم تا هزينه صنعت چاپ در كشــور 
كاهش پيــدا كند.وى عنوان كــرد: همچنين 
مطبوعات بايد از وابستگى به آگهى و رپرتاژ 
خارج شوند و به سمت درآمدزايى از راه هاى 
مختلف همچون فضاى مجازى حركت كنند.

 سلطاني فر با اشاره به اينكه بقاي مطبوعات 
در توليد محتوا اســت گفت:برنامه هاي من 

پرداختن به تقويت محتواي رسانه اي است.
معاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزير 
فرهنگ و ارشاد اســالمى به پرداخت يارانه 
مطبوعات طى 2 مرحله در ســالجارى اشاره 
كرد و گفت: مرحله نخست در تيرماه و مرحله 
بعدى در چند روز آينده براى مطبوعات واريز 
مى شود.به گزارش ايرنا، محمد سلطانى فر در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه استان همدان، 
تنها مالك براى پرداخت اين يارانه را انتشــار 
مســتمر و اعالم وصول نشــريات دانست و 
افزود: در اين زمينه هيچ استانى برترى نداشته 
و يارانه تمام رســانه ها براساس رتبه بندى، 
تخصيص مى يابد.معــاون امور مطبوعاتى و 
اطالع رســانى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خاطرنشان كرد: اگر چه با اصل پرداخت يارانه 
مخالف هستم اما در شــرايط كنونى تنها راه 
حمايت از مطبوعات راهبرد ياد شــده است.

ســلطانى فر اظهار داشت: نشرياتى كه مجوز 
دريافت مى كنند تا ســه سال از حمايت هاى 
دولتى بى بهره اند تا اهليت و صالحيت مالى 
و حرفــه اى آنها در مديريت، چاپ و نشــر 
مطبوعــات محرز شــود و همچنين حمايت 

هاى مالى مطبوعاتى كه بيش از 20 سال يارانه 
دريافت كرده اند، نيز قطع مى شود.

معاون وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى گفت: 
نــگاه ما به رســانه ها و مطبوعــات كاهش 
دخالت دولت در امورات و واگذارى بخشى 
از اختيارات وزارت ارشاد به تشكل ها و خانه 

هاى مطبوعات است.
ســلطانى فر اضافه كرد: كاهش قدرت دولت 
به نفع مطبوعات و در راستاى رشد و پويايى 
آنهاســت؛ هرچند برخى مخالفت ها موجب 

لطمه زدن به اين تصميم شده است.
وى با بيــان اينكه آمادگى داريم بخشــى از 
وظايف و اختيارات خود را واگذار كنيم، تاكيد 
كرد: عملكرد تعدادى از خانه هاى مطبوعات 
كشــور و نارضايتى رســانه ها از اين تشكل 
موجب شده اين راهبرد قدرى با تاخير مواجه 

شود.
 بيمه تكميلى سه هزار خبرنگار

معاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزير 
فرهنگ و ارشاد اســالمى با اشاره به نگرانى 
جامعه رسانه اى درباره پوشش بيمه اى، گفت: 
مقدمات كار براى بيمه تكميلى سه هزار تن از 
خبرنگاران فراهم شده است و تاكنون افزون 
بــر يكهزار و 200 نفــر در اين طرح ثبت نام 

كرده اند.
سلطانى فر با تاكيد بر حمايت مديران مسئول 
مطبوعات و رسانه ها از بيمه خبرنگاران گفت: 
يارانه و حمايت هاى دولتى مديران مسئولى 
كه از بيمه خبرنگاران خود اســتنكاف كنند، 

قطع مى شود.
وى با اشــاره به مشــكالت مالى و معيشتى 
خبرنگاران گفت: در راســتاى گره گشايى در 
مشــكالت اين قشــر تفاهم نامه اى با بانك 
قرض الحسنه مهر ايران در حال انعقاد است 
كه تسهيالت با كارمزد چهار درصد تا سقف 
200 ميليون ريال به خبرنگاران پرداخت شود.

معاون امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى به نقش سازنده 
مشاوران رسانه اى در تهيه و تدوين پيوست 
رســانه اى و آماده سازى افكار عمومى اشاره 
كرد و گفت: مديران دولتى از وجود مشاوران 

رسانه اى بهره مند شوند.
  مسئول پاسخگويى در حوزه كاغذ 

نيستيم

ســلطانى فر به مشكالت كاغذ مطبوعات نيز 
پرداخت و افزود: مسئول پاسخگويى در حوزه 
كاغذ وزارت صنعت، معدن و تجارت است و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى متولى تامين 

اين نياز مطبوعات نيست.
معاون امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى با اشاره به تشكيل كميته كاغذ در اين 
وزارتخانه گفت: فرصت ها و ظرفيتهاى كشور 
براى تهيه و توليد كاغذ در داخل شناســايى 
شــده كه با اجراى طرح هــاى كوتاه و بلند 
مدت مى توان مشــكل كاغذ را براى هميشه 

مرتفع كرد.
سلطانى فر ظرفيت مازندران در توليد چوب 
و كاغذ، طرح توليد كاغــذ روزنامه از آخال 
(ضايعــات روزنامه) و توليد كاغذ از ســنگ 
آهــك را از طرح هاى مورد نظر براى جبران 

كمبود كاغذ برشمرد.
 اختصاص ارز به چاپخانه داران

اين مقام مســئول به مشــكل چاپخانه دارن 
كشور نيز اشــاره كرد و گفت: 90درصد مواد 
اوليه صنعــت چاپ مانند زينــك و مركب 
وارداتى اســت و ارزبرى هنگفتى دارد و قرار 
گرفتن زينك در گروه كاالهاى اساســى براى 
اختصاص ارز بخشــى از مشــكالت صنف 

چاپ و نشر را كاهش مى دهد.
وى بــا بيان اينكه اقتصــاد مطبوعات بايد از 
وابستگى به آگهى و رپرتاژ خارج شود ، اظهار 
داشــت: مطبوعات از فضاى مجازى و رسانه 
هاى ديجيتال بايد بهره گرفته و به اين سمت و 

سو حركت كنند.
ســلطانى فر يادآورشــد: دوران رسانه هاى 
كاغذى به ســر آمده و آرام آرام در حال اتمام 
است و مديران مسئول بايد اين تحول را لمس 
كرده و وارد دنياى جديدى براى درآمدزايى و 

ادامه حيات شوند.
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى امروز به 
همدان سفر كرد و با حضور در جمع مديران 
و خبرنگاران مطبوعــات و خبرگزارى ها به 
مشكالت و كاستى هاى آنها گوش فرا داد و 

راهكارهايى ارائه كرد.
در اين نشســت كه با دعوت مديركل ارشاد 
استان و هماهنگي خانه مطبوعات برگزار شد 
نماينده هايي از طرف رسانه ها صحبت كردند 

كه در شماره بعدي منتشر خواهد شد.

معاون مطبوعاتى وزير ارشاد:
آنقدر مجوز خواهيم داد كه بازار 

خريد و فروش رسانه ها تعطيل شود
 معاون مطبوعاتى وزير ارشــاد گفت: آنقدر به رســانه ها مجوز 
مى دهيم كه ارزش كاذبى كه براى خريد و فروش آنها شــكل گرفته 

است، از بين برود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد ســلطانى فــر معاون امور مطبوعاتى 
و اطالع رســانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در مراسم افتتاحيه 
نخســتين نمايشــگاه مطبوعات محلى اســتان تهران كه در اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اين استان برگزار شد، با اشاره به فراگير شدن 
موضوع جستجوى اخبار توسط شهروندان در ايران و ساير نقاط جهان 
گفــت: امروزه هر فرد به طور متوســط هر 12 دقيقه يك بار به تلفن 
همراه خود براى دسترســى به تازه ترين اخبار مراجعه مى كند و در 

طول روز گاه تا 120 بار موبايل خود را چك مى كند.
وى ســپس با اشــاره به بيش از 9 هزار مجوزى كه هيئت نظارت بر 
مطبوعات براى رســانه ها صادر كرده اســت، گفت: ما آنقدر مجوز 
خواهيم داد كه بازار خريدو فروش رســانه ها تعطيل شود و در واقع 
رسانه ها آن ارزش كاذبى كه برايشان بوجود آمده بود كه يك نفر مى 

تواند مجوز بگيرد و ديگرى نمى تواند، شكسته شود.
معاون امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  
فضاى مجازى را واقعى تر از فضاى واقعى دانســت و در عين حال 
تاكيد كرد: هنوز مرجعيت با رســانه هاى مكتوب اســت اما در زمينه 
مواجهه با رســانه هاى فضا مجازى، چاره كار محدود كردن و فيلتر 

كردن آنها نيست.
وى از اقدام معاونت مطبوعاتى در تعطيل كردن طرح اشتراك نشريات 
دفاع كرد و گفت: ما اين طرح را دى ماه گذشته تعطيل و عوارض آن 
را هم تا آخر خرداد امسال پرداخت كرده ايم. اين طرح، خيلى خوب 

بود اما خيلى بد اجرا شد.
ســلطانى فر همچنين گفت: عوارض طرح بيمه خبرنگارى را هم تا 
پايان خردادماه پرداخت كرده ايم و از اوايل تيرماه وارد پرداخت يارانه 
مستقيم به رسانه ها شده ايم. وى اعالم كرد: براى كمك به خبرنگاران 
هم، امســال طرح بيمه تكميلى را با اســتفاده از سهم يارانه رسانه ها 
اجرايى كرده ايم و تاكنون 1200 نفر از خبرنگاران براى استفاده از اين 
بيمــه ثبت نام كرده اند كه طبق تفاهمى كه با صندوق هنر داريم، اين 

خدمات تا 3 هزار خبرنگار را كفاف مى دهد.
معاون امور مطبوعاتى ارشــاد  تصريح كرد: سايت مربوط به ثبت نام 
بيمه تكميلى از روز شــنبه باز مى شود كه در اين خدمات ما دو سوم 
ســهم بيمه را پرداخت مى كنيم و خبرنگار تنها كافى است يك سوم 

مابقى را پرداخت كند تا از خدمات اين بيمه استفاده كند.
وى از در نظر گرفتن تســهيالت بيمه پايــه براى روزنامه نگارانى كه 
تحت پوشــش آن نيســتند خبر داد و در خصوص ارائه تسهيالت به 
اصحاب رســانه هم گفت: با تفاهم نامه اى كه با بانك قرض الحسنه 
مهر ايران امضا كرده ايم خبرنگاران مى توانند تا مبلغ 20 ميليون تومان 
از اين وام هاى بدون بهره و با كارمزد 4 درصد استفاده كنند و رسانه 

ها هم تا سقف 170 ميليون تومان از اين وام بهره مند مى شوند.
سلطانى فر در خصوص مشكالت كاغذ مطبوعات هم افزود: وزارت 
ارشــاد هيچ گونه مسئوليتى در اين حوزه نداشــته و ندارد و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مســئول تامين كاغذ مــورد نياز مطبوعات 
اســت. با اين وجود مابقى كمك به رسانه ها كميته اى را در معاونت 
مطبوعاتى تشكيل داديم كه تاكنون 6 جلسه اصلى و 10 جلسه فردى 

داشته است.
به گفته وى بر اســاس تصميمات كميته ساماندهى كاغذ مطبوعات، 
روزنامــه هاى بزرگ امكان ثبت ســفارش كاغذ هاى مورد نياز خود 

را پيدا كرده اند.
همچنين ســلطانى فر گفت: تفاهم نامــه را با كارخانه چوب و كاغذ 
مازندران امضا كرده ايم تا وزارت جهاد كشاورزى براى توليد كاغذ، 
به اين كارخانه، (چوب شكســته بسته) بدهد كه تاكنون 2 هزار تن از 
اين نوع چوب به اين كارخانه تزريق شــده است كه اگر اين ميزان به 
350 هزار تن برســد، اين كارخانه به خوبى مى تواند چوب ها را به 

كاغذ تبديل كند.
وى در پايان يادآور شد كه دوران كنونى براى مطبوعات تمام، مقطعى 

است و به زودى از آن عبور خواهيم كرد.
در اين مراسم همچنين احد جاودانى مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان تهران در ســخنانى با اشاره به كمپين «فرزندت كجاست؟» كه 
توســط جمعى از خبرنگاران در فضاى مجازى و خطاب به مسئوالن 
كشــور شكل گرفته اســت، آن را اتفاقى خوب ارزيابى كرد و گفت: 
اگر مســئولى ريگى به كشف نداشته باشد، از اين كمپين ها حمايت 

مى كند.
وى همچنين عنوان كرد: اگر خواهان سالمت باشيم، نقش رسانه ها در 
اين زمينه بسيار موثر است. حتى از قوه قضائيه هم مى توانند دقيق تر 
و جدى تر مشكالت را پيگيرى و برطرف كنند به شرط اينكه شرايط 
را براى آنها فراهم كنيم و اجازه دهيم كه آزادانه فعاليت كنند منوط به 

اينكه خود دوستان رسانه اى هم اخالق مدار باشند.
در اين نشست همچنين ميالد زارعى مدير خانه مطبوعات استان تهران 
در ســخنانى با اشاره به مشكالت مربوط به امنيت شغلى خبرنگاران، 
خواســتار رفع گره هاى موجود در اين زمينــه بخصوص در قانون 
مطبوعات شــد و از مسئوالن خواســت موضوع جرائم مطبوعات و 
خطوط قرمز را در اليحه در دست تدوين مطبوعات و خبرگزارى ها 

به صورتى شفاف تر مورد بررسى قرار دهند.
ايــن فعال رســانه اى همچنين از نوعى دوگانگــى در ارتباط گيرى 
دستگاههاى اجرايى استان تهران با رسانه هاى اين استان سخن گفت 
و از توزيع غيرعادالنه آگهى ها به رســانه هاى وابســته به شهردارى 

گاليه كرد.
وى همچنيــن از اينكه هنوز وعده معاونت مطبوعاتى براى در اختيار 
قرار دادن دفتر به خانه مطبوعات اســتان تهران در محل موسسه نشر 

آوران محقق نشده است، گاليه كرد.

ثبت سفارش براى واردات بيش از 33هزار تن 
كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه

 نماينده وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى در ستاد ساماندهى كاغذ 
از ثبت ســفارش بيش از 22 هزار تن كاغذ روزنامه و 11 هزار تن كاغذ 
چاپ و تحرير، از سوى واردكنندگان مورد تائيد اين وزارتخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر به دنبال بروز التهابات در بازار كاغذ، كارگروه 
كاغذ كشور در آخرين جلســه خود، ضمن موافقت با پيشنهاد وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى (به عنوان متولى بخش قابل توجهى از مصرف 
كنندگان اين كاالى استراتژيك در حوزه هاى نشر كتاب و مطبوعات) با 
منحصر شــدن ثبت سفارش و تخصيص ارز به موسسات و افرادِ مورد 
تائيد و معرفى شــده از سوى اين وزارتخانه (اينجا)، سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و ستاد تنظيم بازار را مامور صيانت از قيمت هاى تعيين 

شده از سوى اين كارگروه، كرد.
متعاقب اين تصميم، فهرســت اوليه مورد تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى كه شامل 10 موسسه مطبوعاتى و شركت (براى ثبت سفارش 
واردات كاغذ روزنامه)، 6 موسســه و فرد حقيقى (براى ثبت ســفارش 
واردات كاغذ تحرير و بالكى) و يك شركت حقوقى (براى ثبت سفارش 
انواع زينك اُفست) منتشر و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد 
تا از طريق بانك مركزى، ارز مورد نياز و تعيين شــده در كارگروه كاغذ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، به آنها تخصيص يابد.
مطابق فهرســت مذكور - كه متعاقِب نامه نگارى وزير فرهنگ و ارشاد 
اســالمى با وزير صنعت، معدن و تجارت بــه تاريخ 14 مرداد 97 براى 
اجرايى شدن تخصيص ارز به مبلغ 265 ميليون دالر به متقاضيان واردات 
كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه (كه در نامه وزير صنعت، معدن و تجارت 
با رئيس سازمان برنامه و بودجه عنوان شده بود)، منتشر شد - قرار بر اين 
شده است كه 22 هزار و 258 تُن كاغذ روزنامه، 21 هزار تُن كاغذ چاپ 
و تحرير و بالكى و 300 هزار مترمربع انواع زينك اُفست، به متقاضيانى 

كه اسامى آنها در اين فهرست آمده، اختصاص پيدا كند.
در عين حال، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى ضمن اينكه اين حق را 
براى انجمن واردكنندگان كاغذ و مقوا و ســاير بخش هاى مرتبط قائل 
شده تا ضمن معرفى واردكنندگان صالحيت دار و معتمد خود جهت اخذ 
تائيديه ى ثبت ســفارش انواع كاغذ و مقوا، در نامه اى به رئيس اتحاديه 
ناشران و كتابفروشان تهران، خواستار معرفى تشكل ها، انجمن ها و افراد 
مورد وثوق و داراى صالحيت و توان مالى به منظور واردات كاغذ چاپ 

و تحرير تا سقف 15 هزار تُن، تا تاريخ 27 مردادماه جارى، شده است.
«همايون اميرزاده» نماينده وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى در ستاد 
ســاماندهى كاغذ درباره وضعيت ثبت ســفارش كاغذهاى مورد اشاره 
در فهرســت مذكور و نيز تخصيص ارز به موسسات، شركت ها و افراد 
حقيقِى اعالم شده، به خبرنگار مهر، گفت: موسسات، شركت ها و افراد 
حقيقِى معرفى شده از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در حال ثبت سفارش تُناژهاى تعيين شده كاغذ 

چاپ و تحرير، بالكى، روزنامه و زينك هستند.
به گفته وى، تاكنون و در حوزه مطبوعات تقريباً همه موسسات مطبوعاتى 
و شركت هاى اعالم شده، ثبت سفارش كاغذهاى خود را كه ميزان آن 22

هزار و 258 تُن بوده اســت، انجام داده اند اما در حوزه نشر، از 21 هزار 
تُن تقاضاى صورت گرفته، تاكنون براى 11 هزار تُن ثبت سفارش انجام 
شــده است كه بخشى از آن ناشى از اين است كه هنوز اتحاديه ناشران 
و كتابفروشــان تهران، نسبت به معرفى تشكل ها، انجمن ها و افراد مورد 
وثوق و داراى صالحيــت و توان مالى به منظور واردات كاغذ چاپ و 
تحرير تا ســقف 15 هزار تُن، اقدام نكرده است؛ اگرچه هنوز براى اين 

كار فرصت دارد.
نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در ستاد ساماندهى كاغذ درباره 
تاثيــر اين به گفته او «آرايش جديد دولت در حوزه تامين، تخصيص و 
توزيع كاغذ» بر بازار اين كاالى استراتژيِك حوزه نشر و مطبوعات، ضمن 
اذعان به اينكه «بازار كاغذ هنوز شــرايط باثباتى ندارد و قيمت ها كاهش 
پيدا نكرده است»، ضرورت ورود جدى تر سازمان هاى نظارتى به حوزه 
بازار كاغذ را يادآور شد و ابراز اميدوارى كرد با ايجاد شرايط مناسب تر 
در زمينه تخصيص ارز و تزريق محموله هاى جديد به بازار كاغذ، ثبات و 

آرامش به بازار اين محصول برگردد.
اميرزاده همچنين از پايان فعاليت دو كميته فرعى ســاماندهى كاغذ در 
دو معاونت مطبوعاتى و نيز فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
و تشــكيل ستادى متمركز براى ســاماندهى كاغذ در اين وزارتخانه به 
منظور هم افزايى در اين حوزه، در جلسه روز گذشته كارگروه كاغذ اين 
وزارتخانه به رياســت وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، خبر داد و عنوان 
كــرد: از اين پس صالحيت متقاضيان دريافت ارز براى ثبت ســفارش 
كاغذ روزنامه و چاپ و تحرير، از ســوى اين ستاد، بررسى و فهرست 
مورد تائيد هم از ســوى همين ستاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارائه خواهد شد. به گفته وى، در حال حاضر نياز واقعى كشور به كاغذ 
روزنامه، 65 هزار تن و كاغذ چاپ و تحرير 320 هزار تن است و اين در 
حالى است كه توليد داخلى كاغذ 2 هزار و 885 تن بوده كه كمتر از نيم 

درصد از نياز كشور را تامين مى كند.
مطابق گزارش ارائه شــده از ســوى نماينده وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى در كارگروه كاغذ كشــور ، در چهارماهه اول سال 96 واردات 
كاغذ روزنامه 26 هزار تن بوده و اين در حالى است كه در همين مدت 
در سال 97، واردات كاغذ روزنامه به 15 هزار تُن كاهش پيدا كرده است. 
اين آمار براى كاغذ چاپ و تحرير، 109 هزار تُن در ســال 96 واردات 
و 83 هزار تُن در ســال جارى بوده است. همچنين واردات كاغذ بالكى 
در ســال 96 يك هزار تن و در ســال 97، 2 هزار و 600 تن بوده است. 
واردات كاغذ ال دبليو ســى هم در ســال 96، يك هزار و 300 تن و در 

سال جارى، 1000 تن بوده است.
به گفته وى، در 4 ماهه اول سال 96، در مجموع 137 هزار تن كاغد وارد 
كشور شده و اين در حالى است كه در همين بازه زمانى در سال جارى 
101 هزار تن كاغذ وارد كشور شده است كه مقايسه اين آمار، 26 درصد 
معدل منفى را در موضوع واردات كاغذ نشان مى دهد اين در حالى است 
كه موجودى انبارهاى رســمى نيز 30 هزار تن در بخش كاغذ چاپ و 

تحرير و 9 هزار تن در كاغذ روزنامه است.

 عضو فراكسيون واليى مجلس شوراى 
اســالمى گفت: هدف اوليه امضاء كنندگان 
سوال از رئيس جمهور هرگز مانع تراشى در 
مســير روبه رشد دولت نبوده است بلكه به 
منظور بيدار كردن برخى مديران اجرايى از 

خواب غفلت است.
حجت االسالم احد آزاديخواه در گفت وگو 
با خبرنگار تسنيم در مالير با اشاره به اينكه 
هدف نمايندگان امضاء كننده سوال از رئيس 
جمهــور صرفا رفع مانــع و تذكر به رئيس 
جمهــور بوده اظهار داشــت: اگر كســانى 
موضوع ســوال نمايندگان از رئيس جمهور 
را اينگونه تعبير مى كنند قطعا هدفشــان به 

انحراف كشيدن اذهان مردم است.
وى با بيان اينكه مراد و  منظور امضاء كنندگان 
سوال از رئيس جمهور هشدار به ايشان براى 
جلوگيرى از انحرافات در مجموعه دولت، 
بيدار كــردن برخى افــراد از بدنه دولت از 

خواب غفلت، نا اميد كردن دشــمن و اينكه 
آقاى روحانى به اشــتباهات خود و دولتش 
از زبــان نماينــدگان پى ببرد بوده اســت، 
تصريح كــرد: قطعا هدف ما امضاء كنندگان 
اين بوده كه آقاى روحانى به اين جمع بندى 
برسد كه مردم مشكالت معيشتى، اقتصادى 
دارند و تحريم هــا و نافرجامى  برجام يك  
واقعيت غير قابل انكار اســت.آزادى خواه با 
اشــاره به اينكه ما مى خواهيم آقاى روحانى 
بداند مافياى قاچاق كاال و ارز، سوءاستفاده، 
رانت و استفاده انحرافى از فرصت ها و غيره 
در كشــور وجود دارد، گفــت: اينكه همه 
پيشــرفت ها و آبادانى كشور به برجامى كه 
نافرجام  مانده مشــروط مى  شود يك ساده 

 انگارى سياسى است.
دهم  مجلس  فرهنگى  كميسيون  سخنگوى 
با تاكيد بر اينكه امــروز افرادى مى خواهند 
اهداف سياسى خود را دنبال كنند و حرفشان 

اين است كه حاال كه آمريكا از برجام خارج 
شده متوجه شــديم كه برجام چه سودهاى 
داشــته اســت، تصريح كرد: آقــاى رئيس 
جمهور بايد حساب خودش را از اين افراد 
جدا كرده و به مردم ثابت كند كه مى داند كه 

آمريكا برجام پذير نيست.
آزادى خــواه با بيان اينكــه حرف مخالفين 
برجام هم  همين بوده كه برجام خوب است 
اما اگر با كشــورى باشــد كه به آن پايبند و 
متعهد باشــد، گفت:  زمانى كــه آمريكا به 
برجام متعهد نيســت و اتحاديه اروپا نيز با 
هزاران اما و اگر كارش را ادامه  مى دهد چرا 
بايد توانمندى ها و اســتفاده از ظرفيت هاى 

سرشار در كشور را ناديده بگيريم.
 ســوال از رئيس جمهور به منظور 
خيزش جدى براى نجات كشــور از 

وضعيت بحران است
وى بيان كرد: قطعا ســوال از رئيس جمهور 

براى بيدار شدن برخى افراد در بدنه دولت از 
خواب غفلت و نفس تازه گرفتن، حركت و 
خيزش جدى براى نجات كشور از وضعيت 

بحران بوده است.
نماينــده مــردم  مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى افزود:  اگر ما امضاءكنندگان سوال 
از آقاى روحانى بدانيم رئيس جمهور براى 
رفع مشــكالت اقتصادى و معيشتى مردم با 
روحيه جهادى و جديــت گام بر مى دارد، 
جزء اولين كسانى هستيم كه با تمام توان به 

ايشان كمك خواهيم كرد.
دهم   مجلس  فرهنگى  كميسيون  سخنگوى 
با اشاره به اينكه ســخنان اخير مقام معظم 
رهبــرى  روح اميد را  مجدد به جان جامعه 
دميــد، گفت: رهبر انقــالب اثبات كرد كه  
مى شود در اوج خســتگى و انتشار يأس و 
نااميــدى در جامعه به مردم اميد داد و آينده 

روشنى را براى آنها ترسيم كرد.

سوال از رئيس جمهور به منظور بيدار كردن برخى مديران اجرايى از خواب غفلت است

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان:
نگاه رسانه هاى همدان تخصصى و حرفه اى است

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان با بيان اينكه همدان داراى پويايى 
خبرى اســت، گفت: نگاه رسانه هاى همدان تخصصى و حرفه اى است.

بــه گزارش خبرگزارى فارس ، عليرضا درويش نژاد پيش از ظهر امروز در نشســت 
اصحاب رسانه استان همدان با معاون امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى با بيان اينكه سومين نشســت را با اصحاب رسانه استان دارم كه 
اميدوارم دغدغه و مشــكالت اين قشــر را رفع كنيم، اظهار كرد: 116 رســانه، سه 
روزنامه، 16 هفته نامه، 10 دوهفته نامه، 15 فصلنامه، 62 رســانه چاپى و ... در همدان 

فعال است.

وى با اشاره به پويايى خبرى و رسانه اى در همدان گفت: سال 85 با مصوبه مجلس 
شوراى اســالمى همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين انتخاب شد كه 

اين انتخاب شأن مردم باكرامت اين ديار را نشان دهد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان با بيان اينكه همدان بنيان تاريخ 
ايران اســت كه بايد به همان نســبت فرهيختگان اين خطه مورد توجه باشد، افزود: 
خوشــحاليم كه نگاه رسانه هاى همدان تخصصى است و از معاون مطبوعاتى وزارت 

ارشــاد مى خواهم نگاه ويژه اى به رسانه هاى اين استان داشته باشد.
وى با اشاره به اينكه اميدوارم دغدغه هاى اصحاب رسانه در همدان مورد توجه قرار 
گيرد، خاطرنشــان كرد: اميدوارم باران لطــف مطبوعاتى معاون مطبوعاتى وزارت بر 

سر رسانه همدان ببارد.

همه آنچه كه معاون مطبوعاتي وزير ارشاد گفت

بقاي مطبوعات در گرو رشد محتوا
■ سلطاني فر:كميته ويژه تأمين كاغذ تشكيل داده ايم
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سياست زدگى دامنگير آموزش وپرورش شده است
 يك نماينده در مجلس بابيان اينكه ورود مســائل جناحى و سياســى به آموزش 
و پــرورش مصداق خيانت به كشــور به شــمار مــى رود، گفت: آســيب وارده به 
آموزش وپرورش ناشــى از سياست زدگى اســت.به گزارش مهر، سيد حسن حسينى 
شــاهرودى با بيان اينكه آسيب واردشده به آموزش وپرورش ناشى از سياست زدگى 
است، ابراز داشت: معلمان و دانش آموزان بايد درك درستى از شرايط سياسى كشور 
داشته باشند ولى اين به معناى ايجاد باند و دسته در بدنه آموزش وپرورش نيست.وى 
بابيان اينكه ورود مســائل جناحى و سياسى به آموزش و پرورش مصداق خيانت به 
كشور اســت، افزود: مديران موفق كسانى بودند كه نگاه به دور از سياست را در بدنه 

خود حاكم و از همه ظرفيت هاى نظام براى رشد و ترقى دين استفاده كردند.

273 هزار نفر در نوبت دريافت وام ازدواج هستند
 وزير ورزش و جوانان از پرداخت 314 هزار فقره وام ازدواج از ابتداى ســال 97 

خبر داد و گفت: هم اكنون 273 هزار نفر متقاضى در صف سامانه وجود دارد .
به گزارش خبرآنالين، مسعود سلطانى فر با اشاره به پرداخت 4800 ميليارد تومان وام 
ازدواج گفت : در طى چهار ماه ابتداى امسال اين كار بزرگ با همكارى بسيار خوب 

سيستم بانكى كشور صورت گرفته است.
وى افزود : هم اكنون 273 هزار نفر متقاضى در صف سامانه وجود دارد كه 193 هزار 
نفر ان در مراحل پذيرش و تكميل مدارك و 80 هزار نفر ديگر در مرحله تعيين شعبه 
هستند. سلطانى فر گفت: جوانان سرمايه هاى مملكت و زيربناى توسعه كشور هستند 

كه بايد موانع و مشكالت مربوط به زندگى و ازدواج آنان برطرف شود.

اجراى طرح "مدارس عارى ازپوسيدگى دندان" از مهر
 معــاون بهداشــت وزيــر بهداشــت از اجــراى طــرح "مــدارس عــارى از 
پوســيدگى دنــدان" بــراى دانش آمــوزان مقطــع ششــم در سراســر كشــور، از مهرمــاه 

ــر داد. امســال خب
عليرضا رييســى،  ، گفت: گروه هدف اصلى ما در حوزه بهداشــت در اين سنين قرار 
گرفته اند و اگر بتوانيم برنامه هاى خود را براى اين گروه به درســتى انجام دهيم، 90 
درصد كار انجام شــده اســت. وزارت آموزش و پرورش نيز در اين حوزه همكارى 

خوبى دارد.
وى افزود: در حال حاضر وزارت بهداشــت افراد زير 14 سال، مادران باردار و شيرده 

را در اين حوزه تحت پوشش قرار داده  است.

 26 مــرداد 1369، برگــى ديگر از 
تقويــم انقالب ورق خــورد و يوم ا... 
ديگرى متولّد شــد. ثانيه هاى انتظار به 
كندى مى گذشت. شهر به استقبال پرنده 
هاى مهاجر آمده بود كه در ســال هاى 
ســخت هجران از وطن، بال و پر خود 
را در زير شــكنجه هاى كفر شكســته 
بودند. البته هرچند جسم آنان دربند بود، 
ولى هيچ گاه روح و انديشــه بلندشان 
تسخير نشد و قلبشان به ياد دين و ايمان 
و آســمان وطن مى تپيد. 26 مرداد روز 
بازگشــايى قفس ما بود، روز شادمانى 
شــهر و مردم، روز شادباش و تبريك، 
روز وصل و ديدار. آغوش وطن گشوده 
شــده بود و فوج فوج مردانگى در آن 
جاى مــى گرفت به راســتى كدامين 
ســاعت مى تواند شكوه آن لحظات را 
در خود بگنجانــد و كدامين تقويم مى 
تواند شــوق آن لحظه ديدار را در خود 

ثبت كند.
 طلوع دوباره زندگى

آزادگان آمدنــد همان طور كه رفته بودند؛ 
دلير و مقاوم، نســتوه و استوار، اميدوار و 
دالور. آمدند با همان صالبت هميشــگى، 
همان طور كه ديروز رفتــه بودند. امروز 
كه آمدند، بوى اســپند و دود، بوى عطر 
خاطرات، و بوى مهربانى و انتظار فضاى 

دل ها را سرشار از شور و شعف كرد.
حــّس غريبى بود. عشــق خودنمايى مى 
كرد. اقاقيا به اســتقبال آمده و آفتابگردان 
صورت خود را به خورشــيد سپرده بود. 
نســيم، مژده وصل مــى داد. انتظار پايان 
يافت و بازگشــت پرســتوها، سخنى بود 
كه هر پيــر و جوانى ورد زبان خود كرده 
بود. پاييز اســارت و بهار آزادى بر شــما 

مبارك باد.
 آرى، آن روز عشــق طلــوع كرد. همان 
عشــقى كه هشت ســال پيش بدرقه اش 
كرديــم و اينك به اســتقبالش مى رويم. 
چشــم هاى همگان اشــك بار بود، نه به 
خاطر غم و اندوه، بلكه اين بار از شــوق 
وصال؛ چرا كه وعده خدا محقق شده بود 
«اِنَّ َمَع الُْعْســِر يُْسرا؛ به درستى كه پس از 

هر سختى آسانى است».
 نيمه پنهان دفاع مقدس

 آزادگان ما، وارثان شهيدان اند و ماندند تا 
نامشان را گرامى و راهشان را ادامه دهند.

 اين از معراج برگشتگان، اينك با حضور 
خود در جامعه، آمده اند تا در صحنه هاى 
سازندگى حماسه اى ديگر بيافرينند و هم 
دوش هم سنگران ديروزشان، روح بزرگى 
و صالبــت را در جامعــه بدمنــد. اينك 
رســالت ما، به ويژه نسل جوان اين است 
كه با دنباله روى از ســيره اين سرافرازان، 
كشــور خود را در برابر دشمنان به كمين 
نشسته بيمه كنيم. بايد قدر اين گنجينه هاى 

ارزشمند انقالب را دانست؛ آزادمردانى كه 
در اوج عّزت و پايدارى به وطن بازگشتند 
و با صالبت و ايستادگى، براى خدمت در 
سنگر سازندگى ايران آزاد و آباد در صحنه 
هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى و سياسى 

آماده و مقاوم اند.
اين يــادگاران دفاع مقــدس و روزهاى 
آتــش و خون، با گام هــاى مطمئن و دل 
هاى سرشــار از عشــق و ايمان به خدا و 
وطن، براى رسيدن به قّله هاى فتح و ظفر 
ايســتاده اند؛ پس ما نيز بايد صبورى شان 

را ارج نهيم و پاى غفلت بر آن نگذاريم.
 ضرورت ترويج فرهنگ اسارت

 آزادگان، گنجينه هاى ارزشمندى هستند 
كه در درون آن، فرهنگ انسان ساز دوران 
اسارت نهفته اســت. ثبت وقايع اسارت، 
پلى اســت براى انتقال فرهنگ اســارت 
از درون اردوگاه هــا به شــهرهاى ميهن 

اسالمى مان، ايران.
 بر حامالن اين فرهنگ اســت كه ضمن 
حفــظ آن، چاره اى نيز بــراى ترويج آن 
بينديشــند. در زمينه بيان اين فرهنگ، از 
سه ابزار خط، تصوير و انتقال به صورت 
سينه به سينه مى توان بهره گرفت، اّما مهم 
اين اســت كه بيان فرهنگ اسارت، امرى 
حياتى و كارى بس ســترگ براى جامعه 
جوان ماســت. بنابراين، نظام اسالمى بايد 
از همه امكانات موجــود در اين حركت 
ارزشــى فرهنگى بهره بردارى كند، تا اثر 
مجاهدت و مقاومت وصــف ناپذير اين 
رسوالن انقالب، به صورت فرهنگ مصّور 
و مكتوب و به مثابه كليد راه هدايت براى 
نســل آينده و همه بيــداردالن و آزادگان 

جهان محفوظ بماند.
 ضرورت ديگر، چاره انديشــى در ترويج 
اين فرهنگ در جامعه است و تأثيرپذيرى 
فرهنگ شــهر از فرهنــگ جبهه و جنگ 

مقاومت در اسارت».

  هنگامه كوچ
 آنان كه در ســال هاى درد و فراق، دور 
از ديار به ســر مى بردنــد، كوله بارى از 
خاطرات تلخ و شيرين به همراه دارند كه 
هركدام از آن ها، درس بزرگى از استقامت 

و آزادگى است.
«عصر 27 مردادماه 1369، ســاعتى به ياد 
ماندنى و منظــره اى فراموش ناشــدنى 
بود. چشــم ها ســخن مى گفت، اما زبان 
ها ســاكت و آرام بود. دست ها باالجبار 
گشــوده مى شــد و يار و رفيق تنهايى ها 
و شــريك لحظه هاى غــم و اندوه را به 
آغوش مى كشــيد. در اين ميان، جوانى را 
ديدم كــه خلوت گزيده و با تالوت قرآن 
دلى خوش كرده بود. به آرامى سالم كردم 
و گفتم: مگــر قصد كوچ ندارى؟ قرآن را 
بوســيد و بعد نگاه پرمعنايى كرد و گفت: 
خواســتم كتاب اسارت را به خير ببندم و 
لذا ُحسن ختامى بهتر از قرآن نيافتم. سپس 
آيــه اى از قرآن را با صــداى دل انگيزى 

قرائت كرد».
  پاسخ پدرى به فرزند

 فرزندان ميهن به عشق ديدار پير جماران، 
روزهاى ســخت هجران را به اميد وصال 
ســپرى مى كردند و هردم بــه اين اميد، 
روزها را لحظه شــمارى مى كردند. آنان 
در گوشه زندان هاى تاريك و وحشتناك 
دشــمن، با پدر پيرخود درددل مى كردند 
و آن پير فرزانه با عشــق پــدرى به آنان 
پاسخ مى داد: «فرزند بسيار عزيزم! از نامه 
دل سوزانه شــما بسيار متأثر گرديدم. من 
احساس  را  دربند  شــما عزيزان  ناراحتى 
مى كنم، شــما هم ناراحتى پدرتان را كه 
فرزنــدان عزيزش دور از وطن هســتند، 
احســاس كنيد. عزيزان من! سيّد و موالى 
همه ما حضرت موســى بن جعفر بيش از 
همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان 
به ســر بردند. براى اســالم عزيزش صبر 

كنيد. خداوند فرج را ان شــاءاّهللا نزديك 
مى نمايد و پدر پير شــما را با ديدن شما 
شــاد مى فرمايد. به همه عزيــزان دربند 
اسالم ســالم مرا برســانيد. من از دعاى 
خير فراموشــتان نمى كنم. خداحافظ شما 

باشد».
  خمينى قلب من است

 درباره عالقه شديد آزادگان به امام راحل، 
مى شــنويم كه: «يك روز افسر عراقى از 
اسير مجروحى كه يك بسيجى پانزده ساله 
بود، پرسيد: تو چه اندازه پدر و مادرت را 
دوســت دارى؟ گفت: به اندازه چشمانم. 
پرســيد: خوب تو كه بســيجى هســتى، 
رهبرت خمينى را چه قدر دوست دارى؟ 
گفت: امام خمينى قلب من اســت، او را 
به اندازه قلبم دوســت دارم. انسان بدون 
چشــم مى تواند زندگى كند، اما زندگى 

بدون قلب، زندگى ممكن نيست».
  آزادگان در كالم رهبران خود

امام راحل چه زيبا و شايسته در توصيف 
فرزندان خود فرموده اند: «اسرا در چنگال 
دژخيمان خود سرود آزادى اند و آزادگان 
جهان آن را زمزمه مــى كنند». آرى، آنان 
نه تنها اســير نبودند؛ بلكــه آن ها دور از 
هرگونه وابســتگى ها و دل بســتگى ها 
بودنــد و نداى آزادمردى را به گوش همه 

جهانيان رساندند.
مقام معظم رهبــرى نيز چنين مى فرمايد: 
«شــما ذخيره بزرگ االهــى و يك ثروت 
عظيم انســانى هستيد كه در دست دشمن 
غصب شده بوديد. خداى متعال شما را به 

مّلت و به اين كشور اسالمى برگرداند».
يشــان هم چنين مى فرمايند: «سازندگى 
مخصوصى  ســازندگى  اسارت،  و  زندان 
اســت آن را در جــاى ديگر نمى شــود 
پيدا كرد، و نيــز در جاى ديگرى فرموده 
اند: «صبر و اســتقامت شما به اسالم آبرو 

بخشيد».

مديريِت مالِى خانواده
الـزام ،برآيند،راهـكار

 نياز ،فلسفه ى تمام حركات و رفتارهاى بشر است .درواقع آنچه 
كه همواره بشــر را به حركت واداشته است تامين نياز هاى نامحدود 
او بوده اســت. به بيان ديگر اين نياز هاى مادى و غيرمادى بشر بوده 
است كه دائما"به عنوان يك انگيزاننده او را وادار به حركت و جستجو 

نموده اند.
اينكه گفته مى شود نياز هاى انسان نامحدود هستند در واقع ريشه در 
روح سيرى نا پذير بشــر دارد و لذاست كه تصور مرز ، براى نيازها 
و خواســته هاى بشر امرى كامال بيهوده مينمايد. در طرف ديگر آنچه 
كه همواره به عنوان مانعى بر ســر راه  تحقق كامل نياز ها و خواسته 
ها خودنمايى مى كرده ، منابع محدوديست كه بشر با آن مواجه بوده 
اســت .عدم وجود منابع و امكانات كافى ،همواره مانع از آن بوده تا 
انســانها بتوانند از هر آنچه كه دوســت دارند و در هر سطح و به هر 
شــكلى به قدر دلخواه در اختيار داشته باشند وبدين علت بشر ناچار 
اســت تا همواره بين نياز ها و خواسته هاى نامحدود و منابع محدود 
خود ارتباطى بهينه ايجاد نمايد.ولذاســت كه عدم توازن بين اين دو 
انسان را ناچار به اقدامى به نام مديريت مى سازد.در واقع با مديريت 
اســت كه انســان در صدد ايجاد يك پل بين نياز ها و خواسته هاى 
نامحدود و منابع و امكانات محدود بر ميايد.مديريت به انسان كمك 
مــى كند تا همواره يك بهترين راه حل را جهت تامين نيازهاى خود 

يافته و در صدد رفع آنها بر بيايد.
حال اين مهم مى تواند در ســطوح و ابعاد مختلف به يارى بشر آمده 
و او را نســبت به گرفتن بهترين تصميمــات در حوزه هاى مختلف 
زندگى كمك نمايد.مديريت مى تواند در سطوح فرد ،خانواده، سازمان 
وياجامعه و همچنيــن در ابعاد مالى ،اقتصادى ، اجتماعى ، سياســى 
،فرهنگى ،آموزشى و... وبا استفاده از علوم وتكنيك هاى مختلف انسان 
را در ســاختن زندگى بهتر راهنمايى نمايد.به بيان ديگر ،مديريت با در 
اختيار قراردادن ابزارهاى الزم ،انســان ها رادر ايجاد يك ارتباط بهينه 
بين نياز ها و خواسته هاى نامحدود و همچنين منابع محدود بهره مند 

ميسازد.
بله ، همانطور كه گفته شــد مديريت در ســطح خانواده نيز مى تواند 
ياريگر باشد.مديريت دراين سطح  وهمچنين در ابعاد گوناگون مالى و 
اقتصادى ،فرهنگــى ، رفتارى و... نيز مى تواند موثر واقع گردد.لكن از 
آنجاييكه صرفا" بعد مالى آن مد نظر مى باشد از پرداختن به ساير ابعاد 
صرف نظر مى گردد.اما در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه هرچه يك 
خانواده در تصميمات مالى خود ، حرفه اى تر عمل نمايد قطعا"رضايت 
بيشتر براى همهى اعضا را به دنبال خواهد داشت كه اين خود مستلزم  

فراگيرى يك سرى از علوم مرتبط است.
طبعــا" وبه طور عمومى ميزان در آمد خانواده در مقايســه با نيازها و 
خواســته هاى اعضاى آن در هر جامعه اى مى تواند داراى شكافهاى 
كوچك وبزرگى باشــد كه جز با يك مديريت آگاهانه اخذ تصميمى 
كه بتواند درنهايت رضايت عمومى همه را بدنبال داشــته باشد امرى 

غير ممكن است .
به بيان ديگر بدون داشتن اطالعات و دانش كافى در مسائل اقتصادى و 
مالى ،رسيدن به يك نقطه رضايت بخش در كوتاه مدت و همچنين در 
بلند مدت كارى ناممكن به نظر مى رسد .آشنايى با مفاهيمى همچون 
تورم ،ركود ،ســرمايه گذارى ،كاالى مصرفى ، كاالى ضرورى ،درامد 
،هزينــه ،كاالى لوكس ،رفاه و...مى تواند كمك شــايانى به خانواده ها 
نســبت به اخذ بهترين تصميمات مالى آنها بنمايد.پر واضح است در 
جايى كه اين تصميمات مالى افراد است كه ميزان موفقيت  و ياشكست 
آنها را رقم مى زند ،هرچه اين تصميمات مبانى محكم تر وحرفه اى تر 
داشــته باشند و به بيان ديگر آگاهانه تر اتخاذ شده باشند قطعا رضايت 
بيشــترى را در آتيه به دنبال خواهند داشت ،چيزى كه به نظرمى رسد 
درجامعه ى جايگاه خود را پيدا نكرده اســت و بهمين جهت است كه 
مى بينيم بســيارى از افرادى كه از مســير هاى مالى خانواده خود ابراز 
نارضايتى مى كنند وعليرغم داشتن درامد هاى قابل توجه ،اما در جايگاه 

مالى خوبى قرار ندارند .
به نظر ميرســد آموزش در اين حوزه مانند بســيارى از حوزه هاى 
زندگى خانوادگى ،بايد در دســتور كار متوليان امر قرار گيرد . عدم 
وجــود آگاهى كافى در تصميمات مالى مى تواند منجر به سســت 
شــدن پايه هاى خانواده و همچنين مشــكالت ريز و درشت ديگر 
گردد و لذاســت كه هر چه تصميمات مورد بحث ، اگاهانه تر اتخاذ 
شــوند درجهت تحكيم ،شادابى ونشــاط خانواده و نيز جامعه موثر 
واقع خواهند شــد . همانطور كه بيان شــد اين خود نيازمند توجه 
به آموزش و اگاهى دهــى به عموم افراد جامعه از طريق ابزار هاى 
موجود اســت .تبادل دانش مرتبط به افــراد جامعه مى تواند تا حد 
خيلى زيادى در ترويج تصميمات آگاهانه نقش آفرينى كرده و نشاط 

اجتماعى را افزايش دهد.
*مهدى خان بابائى نوا -كارشناسى ارشد مديريت

نشانه هاى كمبود پروتئين در بدن
 كارشناسان ســالمت مصرف روزانه 46 و 56 گرم پروتئين را به ترتيب براى زنان و 

مردان بزرگسال توصيه مى كنند.
به گزارش ايسنا، برخى از نشانه هاى كمبود پروتئين در بدن به شرح زير است:

احساس گرسنگى: افزايش اشتها مى تواند نشان دهنده اين باشد كه ميزان كافى پروتئين 
در رژيم غذايى وجود ندارد.از دســت دادن حجم عضالنى: در صورتيكه رژيم غذايى 
فاقد ميزان كافى آمينواســيد باشد بدن براى تامين اين آمينواسيدها از رشته هاى عضالنى، 
اقدام به تجزيه ماهيچه ها مى كند. مرتب بيمار شــدن: كمبود پروتئين به از دست رفتن 
ســلول هاى T در بدن منجر مى شــود كه در حفظ بدن در برابر باكترى ها و ويروس ها 
اهميت دارند. ريزش مو: مــو از پروتئين بوجود مى آيد و به همين دليل دريافت روزانه 
پروتئين ضرورى است كه ميزان آن حداقل يك كف دست خوراكى هاى حاوى پروتئين 
در وعده صبحانه و نهار اســت.ورم دســت ها و پاها "اِدِم" اصطالح پزشكى است كه به 
جمع شدن مايعات اضافى در بافت هاى بدن اشاره دارد كه باعث مى شود بدن متورم شود.

ساعت استراحت پرستاران را نمى دهند
 ســخنگوى كميسيون بهداشت و درمان مجلس، كمبود نيرو و عدم رعايت استاندارد 
نسبت ضريب پرستار به تخت بيمارســتانى را دليل اصلى اجراى ناقص قانون بهرورى 

دانست.
به گزارش خبرآنالين ، حيدرعلى عابــدى، در رابطه با اجراى ناقص قانون ارتقاى بهره 
ورى نيروهاى بالينى نظام سالمت، كه با هدف كاهش ساعت كار پرستاران تصويب شد، 
گفت: اين قانون در راستاى كار سخت، طاقت فرسا و زيان آور پرستاران، تصويب شد، كه 
بر اساس آن ساعت كارى پرستاران از 176 ساعت در ماه به 150 ساعت كاهش پيدا كرد.

وى، اظهار كرد: متاسفانه به دليل عدم استخدام و كمبود پرستار، برنامه كارى پرستاران به 
گونه اى شده كه نه تنها ساعت استراحت پرستار را نمى دهند بلكه اضافه كار اجبارى را 
نيز مطرح كردند. عابدى گفت: ضريب استاندارد تعداد نيروى پرستار به تخت، 1/7 است، 
بدين معنى كه اگر در يك بيمارستانى صد تخت خواب وجود دارد، 170 پرستار و كادر 

پرستارى بايد استخدام شود.

اعزام دانشجوى بورسيه به خارج كاهش يافت
 رئيس سازمان امور دانشــجويان وزارت علوم از كاهش اعزام دانشجويان بورسيه به 
خارج از كشــور خبر داد و گفت: ســاالنه حداكثر حدود 50 تا 60 نفر بورسيه به خارج 

اعزام مى شوند.
مجتبى صديقى در گفتگو با مهر درباره روند اعزام دانشجويان بورسيه به خارج از كشور 
بعد از اعمال تحريم ها گفت: در حال حاضر تعداد كمى دانشــجوى بورسيه به خارج از 
كشــور اعزام مى شــود.وى ادامه داد: به جاى اين كار، بيشتر دانشجويان به فرصت هاى 

مطالعاتى كوتاه مدت 6 تا 9 ماهه اعزام مى شوند.
رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم افزود:  ممكن است در بحث ويزا مشكل و 
محدوديت هايى در برخى كشورها باشد، ولى هنوز چيزى مشهود نيست و دانشجويان به 
دوره هاى كوتاه مدت اعزام مى شوند.وى تاكيد كرد: در مورد بورس نگرانى نداريم چون 
تعداد زيادى بورسيه اعزام نمى كنيم، ساالنه حداكثر حدود 50 تا 60 نفر بورسيه به خارج 

اعزام مى شوند كه تاكنون مشكلى ايجاد نشده است.

قاچاق 46 هزار ليتر سوخت در پوشش 
كارخانه قير لو رفت

 فرمانــده انتظامى كبودرآهنگ گفت: مامــوران پليس آگاهى اين 
شهرســتان با انهدام يك باند قاچاق ســوخت 46 هزار ليتر گازوئيل 

قاچاق را كشف كردند.
به گــزارش پايگاه خبرى پليس، مجيد گلى بيان كرد: گشــت پليس 
آگاهى در راستاى تشديد فعاليت هاى قرارگاه مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، با اشــراف اطالعاتى و با كسب خبر يك باند قاچاقچيان فرآورده 

هاى نفتى را شناسايى كرد.
وى اضافه كرد: ماموران در اين عمليات 46 هزار ليتر گازوئيل قاچاق 

به ارزش يك ميليارد و 200 ميليون ريال را كشف كردند.
فرمانده انتظامى كبودرآهنگ ادامه داد: قاچاقچيان در پوشش كارخانه 

قير غيرفعال اقدام به قاچاق سوخت مى كردند كه دستگير شدند.
گلى گفت: 2 دستگاه خودرو سنگين و يك دستگاه خودرو سبك كه 
داراى باك اضافى و تانكر بودند توقيف و سه متهم با تشكيل پرونده 

تحويل مرجع قضايى شدند.
وى از شــهروندان خواست هرگونه موارد مشكوك را از طريق تلفن 
110بــه پليس اطالع دهند تا در كمترين زمان بررســى الزم صورت 

گيرد.

ايران ورزشي: پرواز 80 ميليون آرزو
  آرزو پر، اميد پر، كالغ پر، گنجشك پر 

همشهري ورزشي: جنگ اول، جنگ آخر 
 جنگ جنگ تا پيروزي 

استقالل: از هيچكس نمي ترسيم 
  اي ول به ولت و ولي به ولت

خراسان ورزشي: يورش يوزها به شيرهاي اطلس
 جنگ حيوانات شروع شده؟!!
هدف ورزشي: شير در جنگ يوز 

  چه قيامتيه؟؟
همدان پيام: فرماندار تويسركان: فعاليت ميز خدمت نمايشى نباشد

 بده يه كم نمايش رايگان ببينيم!!
ابرار ورزش: هيجان به توان 2018

 ضربدر 2018، به اضافه 2018، منهاي 2018، مساوي 2018
اطالعات: بعيدي نژاد: دولت جلو تقسيم ناعادالنه درياي خزر را گرفت 

 پس دولت بلده يه كاري بكنه؟!!
ايران: وزير علوم: هيچ دانشجويي نبايد ستاره دار باشد

 ستاره دار كه خوبه مثل هتل 5 ستاره، مهد چند ستاره و...
تجارت: سونامي شاغالن فقير 

 پس اينا چجور درامدى دارن يعنى مفت كار مى كنن؟
جوان: استفاده از كاالي خارجي در مدارس ممنوع است

 لطفًا سيگار را ممنوع كنيد!!
جمهوري اسالمي: چگونه با احتكار در دوران تحريم مقابله كنيم؟

 كافيه اونا رو به همه معرفى كنين!!
خراسان: كشف انبارهاي بزرگ احتكار 

 چه كشف بزرگى!!
رسالت: رئيس جمهور بايد در دولت خانه تكاني كند

 ايشااله اسفند ماه كه ماه خانه تكانى هستش يه فكرى هم براى 
خانه تكونى دولت مى كنن!!

شرق: دختر وزير سابق: ما محتكر نيستيم
 پس اسم كار خودت رو چى مى ذارى؟

27 سال پيش آزادگان پرافتخار برگشتند

به نام اسطوره هاي استقامت

نوشت افزار غيرايرانى 
با كيفيت و تصاوير زيبا 
توليد مى شود

 رئيــس كميســيون فرهنگى مجلس 
شوراى اســالمى گفت: متاسفانه نوشت 
افــزار غيرايرانى با كيفيــت و تصاوير 
زيبــا توليــد مى شــوند و برخــى آثار 
تربيتى  و  فرهنگــى  لحاظ  بــه  خارجى 
بــار منفى دارد اما جذاب اســت؛ بايد 

نوشــت افزار ما براى كودكان جذابيت 
باشد. داشته 

بــه گــزارش فــارس، حجت االســالم 
والمســلمين احمد مازنى اظهــار كرد: به 
همان اندازه كه اقــالم ضرورى چون نان، 
روغن و برنج را در ســبد كاالى مردم در 
نظر مى گيريم، حق مردم اســت كه كاالى 
فرهنگى نيز در آن لحاظ شــود كه كتاب، 
فيلم، تئاتر، موسيقى، نوشــت افزار از آن 

جمله است.
مازنــى  والمســلمين  حجت االســالم 

ــاى فرهنگــى  ــن نيازه ــرد: تأمي ــه ك اضاف
مى توانــد مقدمــه اى باشــد كــه مــردم 
دســت  بــا  را  معيشتى شــان  نيازهــاى 
خــود تأميــن كننــد زيــرا فرهنــگ توليــد، 
فرهنــگ مصــرف، كيفيــت كاالى توليــدى 
همگــى زيرمجموعــه مقولــه فرهنــگ 

ــتند. هس
ــه  ــه ب ــد جامع ــه باي ــان اينك ــا بي وى ب
ســمت كارآفرينــى حركــت كنــد، افــزود: 
ــاوت  ــى متف ــغل آفرين ــا ش ــى ب كارآفرين
ــى  ــى ارزش آفرين ــرا كارآفرين ــت زي اس

ــه اى  ــاً كارخان ــا مى توانيــم صرف اســت؛ م
احــداث كنيــم كــه افــرادى ســركار برونــد 
ــا  ــم آنه ــت كني ــن تربي ــر كارآفري ــا اگ ام
اقتصــادى  و  مى شــوند  آفريــن  ارزش 
خودكفــا، پويــا و پايــدار را رقــم مى زننــد.
مجلــس  فرهنگــى  كميســيون  رئيــس 
اقتصــاد  گفــت:  اســالمى  شــوراى 
صنايــع  و  فرهنــگ  يعنــى  فرهنگــى 
ــه  ــد؛ ن ــه كمــك اقتصــاد بياين فرهنگــى ب
ــه درآمــد  ــر و متكــى ب ــه بگي اينكــه ياران

نفــت و دولــت باشــند.

مراكز كافى توانمندسازى معتادان توسط 
شهردارى       ها ايجاد نشده است

 معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقــوع جرم قوه قضائيه گفت: 
معتــادان متجاهرى كه جمــع آورى و به مراكز مــاده 15 انتقال داده 
مى شــوند بايد دوره حرفه آموزى و ارتقــاى مهارت را بگذرانند كه 
متاسفانه چنين مراكز توانمندسازى از سوى سازمان هاى مسئول مانند 
شهردارى ها، ايجاد نشده است. به گزارش ، محمدباقر الفت نكته مهم 
درباره اجراى ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را ايجاد مراكز 
توانمندســازى موضوع ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه عنوان و 
اظهار كرد: معتادان متجاهرى كه جمع آورى و به مراكز ماده 15 انتقال 
داده مى شوند بايد دوره حرفه آموزى و ارتقاى مهارت را بگذرانند كه 
متاسفانه در كنار مراكز بازپرورى، چنين مراكز توانمندسازى از سوى 

سازمان هاى مسئول مانند شهردارى ها، ايجاد نشده است.
وى ادامه داد: اگر شهردارى ها و ادارات بهزيستى به وظايف قانونى 
خــود در اين باره عمل كننــد و اين مراكــز را راه بيندازند، معتاد 
متجاهــرى كه اعتياد را ترك كرد ديگر بــا همان ناتوانى به جامعه 
برنمى گردد و با استفاده از حرفه اى كه آموخته كار مى كند؛ درغير 
اين صورت او كه از جامعه هم طرد شــده و خانواده اش حتى او را 
نمى پذيرند و كار و تحصيلى هم ندارد مجبور مى شــود دوباره به 
اعتياد روى آورده و با همان ظاهر قبلى در سطح شهر حاضر شود.

از ديگر سو طبق قانون آيين دادرسى كيفرى براى معتادان متجاهرى 
كــه از مركز ماده 15 بيرون مى آيد بايد مراقبين گمارده شــود اما 
ســازمانى از ســوى قانونگذار براى انجام اين امــر وجود ندارد 
درحالى كه حدود 24 هزار معتاد متجاهر دست كم 24 هزار مراقب 
باحوصله، خوش نيت، باتجربه نياز است طورى كه براى مشغول به 

كار شدن اين فرد بتواند ضمانت كند.
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 137960326009000084 مورخه 97/2/22 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانــه و بالمعارض آقاى محمود 
حيدرى فرزند عبداهللا به شماره شناسنامه 4152 صادره از فامنين به شماره ملي 
5029612114 دراعيانى شــش دانگ بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت سيصد وهفتاد وهشت متر مربع و بيست و نه 
صدم مترمربع قسمتى از پالك 99 اصلى واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان 

خريداري از مالك رسمي آقاى رجبعلى قنبرى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، 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 85)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/27
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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 139760326006000571 مورخه 1397/4/28 و رأي اصالحي 
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيــأت   1397/5/1-139760326006000582
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاي علي ظهيار  فرزند محمد 
قربان به شماره شناسنامه 486 صادره از سامن در شش دانگ يك باب دامداري 
به مساحت 1000 مترمربع قسمتي از پالك 35 اصلي واقع در روستاي بلرتو بخش 
سه مالير خريداري از مالك رسمى آقاي محمد قربان ظهيار محرز گرديده است.  
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 366)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/25
محمدرضا اميني، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

خودروسازان به دنبال آزادسازى قيمت ها
 دبيــر انجمــن صنايــع همگــن قطعه ســازى گفــت: خودروســازان و قطعه ســازان بــراى خــروج خــودرو از شــمول 
قيمت گــذارى دســتورى، جلســاتى را بــا مســووالن دولتــى مربوطــه در يكــى دو هفتــه اخيــر برگــزار و درخواســت خــود را بــراى 

ــد. ــه كرده ان ــودرو ارائ ــت خ ــازى فيم آزادس
آرش محبى نژاد در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر كه نرخ دالر در بازار ثانويه به حدود 9000 تومان رسيده است قيمت 

قطعات توليدى و تحويلى به خودروسازان همچنان بر مبناى دالر 3200 تومانى چند سال پيش محاسبه مى شود.
وى با بيان اينكه برآورد ما اين اســت كه براى حفظ بقاى صنعت قطعه ســازى، قيمت قطعات تحويلى به خودروسازان بايد بين 
80 تا 140 درصد نســبت به قيمت هاى فعلى افزايش يابد، ادامه داد: به دنبال افزايش قيمت قطعات، قيمت خودروهاى توليدى 
نيز بايد اصالح و خودرو از شــمول قيمت گذارى دســتورى كه باعث ايجاد اختالف فاحش در قيمت كارخانه و بازار خودروها 

شده است، خارج شود.

قاچاق دام عامل گرانى گوشت قرمز در كشور است
 رئيس اتحاديه گوشت گوسفندى با بيان اين كه قاچاق دام يكى از عوامل مهم كمبود و گرانى گوشت قرمز در جامعه است گفت: 

قيمت دام زنده در كشورهاى همسايه مثل عراق 10 هزار تومان گران تر از ايران است.
به گزارش تسنيم، على اصغر ملكى با بيان اين كه قاچاق دام يكى از عوامل مهم كمبود و گرانى گوشت قرمز در جامعه است گفت: 
دام امروز بيشتر بصورت قاچاق از مرزهاى غربى و جنوبى كشور خارج مى شود.وى همچنين اظهارداشت: متاسفانه به دليل گستردگى 
مرزها كنترل خروج دام از مملكت بسيار مشكل است. رئيس اتحاديه گوشت گوسفندى گفت: در حال حاضر صادرات دام زنده به 
دستور «محمد شريعتمدارى» وزير صنعت، معدن و تجارت ممنوع و مجوزى در اين خصوص صادر نمى شود ولى پديده خروج دام 
از كشور بصورت قاچاق همچنان به قوت خود باقيست. وى در ادامه ضمن اشاره به اينكه افزايش نرخ ارز انگيزه زيادى براى قاچاق 
دام ايجاد كرده است، افزود: قيمت دام زنده امروز در كشور به ازاى هركيلو 24 تا 25 هزار تومان درحاليكه در كشورهاى همسايه مثل 

عراق به ازاى هركيلو 35 هزار تومان خريد و فروش مى شود.

بازار

 مديرعامل شركت تعاونى توليدكنندگان 
فرآورده هاى لبنياتى استان همدان از تعطيلى 
ســه كارخانه بزرگ لبنى در همدان خبر داد 
و گفت: در شرايط كنونى، تعطيلى به صالح 
كارخانه هاســت چراكه بهتر از اين است كه 
قيمت محصوالت را افزايــش دهند تا داد 

همگان در بياورد.
محمود رشادى در گفت وگو با فارس اظهار 
كرد: اواخر سال گذشته دو كارخانه نهاوند 
لبن و كام شير و امسال نيز كارخانه حميل از 
بزرگ ترين كارخانه هاى لبنى استان همدان 

تعطيل و كارگران آنها بيكار شدند.
وى با بيــان اينكه در شــرايط فعلى مابقى 
كارخانجات نيز در خطر تعطيلى هســتند، 
گفت: با تعطيلى اين سه كارخانه، 150 نفر 
به صورت مســتقيم و 600 نفر به صورت 

غيرمستقيم بيكار شدند.
مديرعامل شــركت تعاونــى توليدكنندگان 
فرآورده هــاى لبنــى همدان با بيــان اينكه 
مشكالت بسيارى سبب تعطيلى واحدهاى 
توليدى اســتان همدان شــده است، گفت: 
مشكالت واحدهاى لبنى در سه حوزه مواد 
بسته بندى، مواد اوليه(شير) و نيروى انسانى 

و تجهيزات است.
وى بيان كرد: قيمت شــير خام سال گذشته 
بين يك هزار تا يك هزار و 450 تومان بود كه 
در حال حاضر به 2 هزار و 50 تومان رسيده 
است و امروز هر شيرى با هر استانداردى به 

اين قيمت به فروش مى رسد.
رشادى با بيان اينكه از ابتداى امسال قيمت 
شير خام روز به روز در حال افزايش است، 

گفت: البتــه در حال حاضر نيز شــيرخام 
بــا قيمــت 2 هــزار و 50 تومــان نيز گير 

كارخانه داران نمى آيد.
وى اظهار كرد: يكى از سياست هاى غلط در 
قبال واحدهاى توليدى لبنى، برقرارى خريد 
تضمينى شــير در 17 استان كشور است كه 
معضالتى را بــراى كارخانجات لبنى ايجاد 

كرد.
مديرعامل شــركت تعاونــى توليدكنندگان 
كرد:  تصريح  همــدان  لبنى  فرآورده هــاى 
شــيرهايى كــه از طريق خريــد تضمينى 
جمع آورى مى شــوند به شيرخشك تبديل 

شده و در نهايت صادر مى شوند.
وى با اشاره به اينكه اين عامل سبب افزايش 
قيمت شيرخام شد، گفت: قيمت شير خام از 
قيمت مصوب باالتر رفت و در حال حاضر 

به 2 هزار و 50 تومان رسيد.
رشــادى با تاكيد بر اينكه امروز هر نوع 
50 تومان  2 هــزار و  شــيرى به قيمت 
به فروش مى رســد، گفــت: بخش دوم 
است  بسته بندى  عامل  توليد،  مشــكالت 
چراكه بســيارى از مواد اوليه بسته بندى 
با وجود اينكه منشــا آنهــا توليد داخلى 
اســت افزايــش قيمــت 400 درصدى 

داشتند.
وى اضافه كرد: اواخر سال گذشته هر ظرف 
يك نفــره دوغ 95 تومان بــود ولى امروز 
به 360 تومان رســيده اســت كه با مابقى 
هزينه ها يك دوغ تك نفره هزار تومان براى 

كارخانه ها تمام مى شود.
رشادى با اعالم اينكه بسيارى از كارخانه ها 
خط توليــد دوغ خود را تعطيــل كرده اند، 
گفت: در شــرايط كنونى، تعطيلى به صالح 
كارخانه هاســت چراكه بهتر از اين است كه 
قيمت محصوالت را افزايــش دهند تا داد 

همگان در بياورد.

مديرعامل شركت تعاونى توليدكنندگان فرآورده هاى لبنى همدان خبر داد

تعطيلى3 كارخانه بزرگ لبنى همدان حباب يك ميليون تومانى سكه
 اعضاى هيات مديره اتحاديه طال و جواهر اعالم كردند: بازار سكه 
حتما يك ميليون تومان حباب دارد؛ اما مردم نبايد حتى به خريد طالى 

آب شده نيز روى آورند.
به گزارش مهر، ابراهيم محمدولى، با اشاره به ظرفيت هاى بازار طال 
و جواهر گفت: صنعت طال و جواهر مى تواند در صادرات كارگشــا 
باشــد؛ اگرچه موانع مانع از آن شــده كه از اين ظرفيت استفاده بهينه 

شود.
 رئيس اتحاديه طال و جواهر افزود: هر عضو اتحاديه چند كارمند دارد، 
اما از اين ظرفيت به خوبى براى رشد اقتصادى استفاده نشده است . با 
همه نگاه هاى منفى كه نسبت به ما ميان كشورهاى منطقه وجود دارد 
بايد دســت به دست هم داده،  توليد و اشتغال را توسعه دهيم و حتى 

ارز آورى داشته باشيم  .
وى در خصوص حباب بازار ســكه گفت: حباب ناشــى از افزايش 
تقاضا است و اكنون سياســتها در بازار ارز يا به موقع عمل نمى كند 
يا در نهايت درســت اجرا نمى شود، بنابراين قيمت افزايش مى يابد. 
بازار بايد بر اســاس عرضه و تقاضا عمل كرده و دولت هم به خوبى 

سياستگذارى كند.
محمدولى تصريح كرد: سكان اقتصاد اكنون در اختيار عبدالناصر همتى 
است، اين در حالى است كه تحريم خارجى اگرچه اثرگذار است، ولى 

تحريم داخلى از همه موارد بدتر عمل مى كند.
وى در خصــوص واردات طال اظهار داشــت: بخشــنامه واردات و 
صادرات جديد در حوزه طال هنوز ابالغ نشــده و مشــكالت سابق 
وجــود دارد؛ اين در حالى اســت كه يكى از ايــرادات در اين حوزه 
تفاوت قيمت با بازارهاى جهانى اســت كه بخشى از آن به ماليات بر 

ارزش افزوده بر مى گردد.
محمدولــى علــت اصلى شــكل گيرى حباب ســكه را ناشــى از 
سياستگذارى غلط بانك مركزى دانســت و گفت: مردم نبايد درگير 

هيجانات شوند.
همچنين يزدانى، نايب رئيس اتحاديه نيز در پاســخ به سوال خبرنگار 
مهر، گفت: بانك مركزى سياســتگذارى كند، چرا كه ضرب سكه به 
نفع كشور نيست و تنش ايجاد مى كند و در نهايت بخش خصوصى 
اســت كه بايد سياست فروش را پياده سازى كند، اين در حالى است 
كه ســكه اكنون يك ميليون تومان حباب دارد و مصرف كنندگان يك 
ميليون تومان ضرر مى دهند و مردم به ســمت طالهاى ساخته شده 
نروند، اين در حالى اســت كه سياستهاى بانك مركزى بايد به نحوى 
پيش رود كه بتواند ضرب سكه را خود به عهده گرفته و فروش بايد 

با پنجاه، صدهزارتومان سود به اتحاديه واگذار شود.

آغاز پرداخت وام 50 ميليونى بافت فرسوده 
با سود 9 درصد از شهريور

 مديرعامل شركت بازآفرينى شهرى از آغاز پرداخت تسهيالت 50 
ميليون تومانى نوســازى بافت فرسوده با سود 9 درصد از شهريورماه 

امسال خبر داد.
به گزارش مهر، هوشــنگ عشايرى گفت: طبق قانون مشاركت، تيپ 
قراردادها از نوع مشاركت بوده به اين معنا كه وقتى يك شركت دولتى 
قطعه زمينى در اختيار دارد مى تواند آن را قطعه بندى كرده و پس از 

تعيين سهم مالك و سازنده، اجراى پروژه را آغاز كند.
وى افزود: اما ما در شــركت بازآفرينى شــهرى به دنبال اجراى اين 
نوع قراردادها با بخش خصوصى و توســعه گرها براى احياء بافتهاى 
فرسوده نيستيم و قرار است از توسعه گر در بخش بازآفرينى حمايت 
كنيم. مديرعامل شــركت بازآفرينى شــهرى با بيان اينكه قراردادهاى 
ساخت و ســاز دو ريسك اصلى ســرمايه گذارى و فروش را دارد، 
ادامه داد: ما به عنوان نماينده دولت ريســك ســرمايه گذارى را در 
اجراى طرح ملى بازآفرينى شهرى مى پذيريم تا حاشيه سود سازنده ها 
بيشتر شــود. به همين دليل روى اراضى در اختيار شركت بازآفرينى، 

نرخ گذارى نمى كنيم.

امنيت غذايى كشور در وضع مطلوبى است
 معاون وزيرجهادكشــاورزى با بيان اينكه امنيت غذايى كشور در 
وضع مطلوبى است، گفت: امنيت غذايى كشور درحال حاضر 80درصد 
است درحاليكه قبل از دولت تدبيرو اميد تنها 45درصد انرژى غذايى را 

خودمان توليد مى كرديم و به خارج وابسته بوديم.
به گزارش ايســنا، كشاورز، اظهار كرد: كشاورزى از 3ركن كشاورزان، 
سياســتگذاران و برنامه ريزان و بخش خصوصى كه به توليد خدمات 
مى دهند، تشــكيل شده اســت. وى با تاكيد براينكه بخش خصوصى 
موتور محركه اتفاقات توليد است، تصريح كرد: اين قشر نقش مهمى 

در كشاورزى دارند كه نهاده و تكنولوژى توليد مى كنند.
 مردم نگرانى از بابت واردات گندم نداشته باشند

كشاورز با اشــاره به بارندگى 165ميليمترى درســال زراعى جارى، 
خاطرنشــان كرد: وضعيت كشــاورزى كشــور با وجود اينكه امسال 

30درصد كمتر از نرمال بارندگى داشتيم از سال گذشته بهتر است.
معاون وزير جهادكشاورزى با بيان اينكه در 5سال گذشته3  اتفاق بزرگ 
در كشاورزى ايران رخ داده است، اظهار كرد: رسيدن به خودكفايى در 
توليد محصوالت استراتژيك از جمله گندم يكى از اين اتفاقات بود و 

مردم كشور نگرانى از بابت واردات نداشته باشند.
وى با اشــاره به اينكه 38درصد انرژى و پروتئين ما از گندم تامين مى 
شــود، ادامه داد: وقتى طريق خودكفايى گندم شروع شد خيلى ها فكر 

مى كردند شدنى نيست.
كشاورز با بيان اينكه سال گذشته ركورد توليد شكر  در كشور زده شد، 
اظهار كرد: در سالجارى با بيش از 340هزار تن توليد كلزا ركورد توليد 

اين دانه نيز زده شد كه نشان مى دهد طليعه اى در راه است.
 تمام كشت ها بايد به صورت نشائى انجام شود

وى با تاكيد براينكه كشاورزى ايران از 3پديده رنج مى برد، عنوان كرد: 
كشــور ايران ديگر آب گذشته را ندارد و نسخه نيز براى آن داريم كه 

خيلى وسيع و همگانى و نيازمند بخش خصوصى است.
معاون وزير جهادكشــاورزى با بيان اينكه 5سال مهلت داريم نگرانى 
هايمان را رفع كنيم، تصريح كرد: اين نگرانى مربوط به تمام كشور است 
و بايد كمك كنيم حل شود.كشاورز تاكيد كرد: در اين مدت به غير از 
سيب زمينى، گندم و جو هرچه كشت مى شود بايد به صورت نشايى 
باشد چرا كه اين روش به طور متوسط 30درصد صر فه جويى در آب 

و 20درصد افزايش توليد دارد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت دوم 
شركت تعاونى مصرف مشترك كارگران فرش دستباف همدان و حومه 

هيـأت مديره شركت تعـاونى 

بنا بر تصميم هيأت مديره محترم شركت، مجمع عمومى عادى نوبت دوم شركت، رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 97/6/15 در 
حسينيه شاهزاده على اصغر(ع) واقع در خيابان فرعى باباطاهر، برگزار مى گردد.

بدينوسيله از كليه اعضا (صاحبان سهام) دعوت بعمل مى آيد در تاريخ و رأس ساعت تعيين شده در مجمع عمومى حضور بهم رسانند و يا 
وكالى خود را از بين اعضا شركت كننده در مجمع انتخاب و كتبا به هيأت مديره تعاوني معرفى نمايند الزم به ذكر است بررسى وكالتنامه ها 

حداكثر تا يك هفته قبل از برگزارى مجمع عمومى در محل شركت صورت مى گيرد.
ضمناً داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسي موظفند تا 5 روز پس از صدور دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي درخواست خود را 

كتبا به هيأت مديره شركت تحويل نمايند.
دستورات جلسه:

1- گزارش كتبى هيأت مديره شركت در مورد عملكرد سال مالى 1395 و 1396
2- گزارش كتبي بازرس شركت در مورد عملكرد سال مالي 1395و 1396

3- طرح و تصويب صورت هاى مالى عملكرد سال 1395 و 1396
4- تصويب پيش بينى بودجه و تعيين خط مشى شركت در سال 1397

5- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل 
6- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره 

7- طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا، پاداش و حق حضور در جلسات هيأت مديره (موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصالحي بخش تعاون)
8- طرح و تصويب آيين نامه مالي و معامالتي 

9- طرح و تصويب آيين نامه حدود و اختيارات مدير عامل 
10- طرح و تصويب آيين نامه اداري و استخدامي 

تاريخ انتشار: 1397/5/25

پ

آگهــي مناقصه عمـومى- دومـرحله اى

شهـردارى مهـاجران

  بدينوسيله به اطالع كليه اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران واجد شرايط  مى رساند شهردارى مهاجران قصد دارد 
عمليات خريد وحمل وپخش واجراى آسفالت توپكا 019 به ميزان 3,500تن با دستگاه فينيشر از محل منابع استانى را به 

اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرايط مناقصه : 

1-برآورد اوليه 6ميليارد ريال(ششصد ميليون تومان) وازمحل منابع استانى شهردارى (اوراق تسويه خزانه )خواهد بود.
2-مدت قرارداد 2ماه مى باشد . 

3-متقاضيان مى بايست براى شركت در مناقصه مبلغ 300/000/000ريال معادل سى ميليون تومان بابت سپرده شركت 
در مناقصه  به حساب شماره 599819709نزد بانك كشاورزى شعبه مهاجران يا ضمانتنامه بانكى معتبر جهت سپرده 
شركت در مناقصه ارايه نمايند. ومبلغ 400,000ريال بابت خريد اسناد مناقصه به حساب شماره 280656222 نزد بانك 

كشاورزى شعبه مهاجران واريز نمايند.
4-متقاضيان از تاريخ درج آگهى نوبت دوم97/06/01 حداكثر به مدت يك هفته تا پايان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 
97/06/07 فرصت دارند جهت دريافت اوراق مناقصه پيشنهاد قيمت به واحد ادارى مالى  شهردارى مهاجران مراجعه و پس 
از تكميل اسناد مناقصه رابه دبير خانه شهردارى مهاجران واقع در مهاجران -خيابان شهردارى-شهردارى مهاجران تحويل 

دهند .كليه شرايط ومفاد مناقصه در برگه هاى پيشنهاد قيمت وشرايط خصوصى پيوست درج گرديده است.
5-به پيشنهاداتى كه بعد از تاريخ 97/06/07واصل شود هيچگونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد . 

6- تاريخ برگزارى كميسيون معامالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت ها در مورخ 97/06/10 مى باشد.
7- امتياز كارخانه آسفالت بايستى مورد تاييد شوراى فنى استان وسازمان مديريت وبرنامه ريزى استان همدان در سال 

1397باشد.
8- به پيشنهاد فاقد سپرده ،گواهى تاييد صالحيت فاقد مدرك ثبت شركت مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد 

شد . 
9- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفرات دوم وسوم نيز به 

همين روال رفتار خواهد شد . 
10- سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نشده اند به غير از نفرات اول تاسوم بعد از ده روز از تاريخ صورتجلسه  كميسيون 

معامالت مسترد خواهد شد.
11- كليه هزينه هاى چاپ تكثير ودرج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 

12- شهردارى مهاجران در رد يا قبول يك ياتمام پيشنهادات مختار است . 
13- كليه اطالعات و برگه ارائه پيشنهاد در اسناد مناقصه كه تحويل متقاضى خواهدشد درج گرديده است . 

14- كليه متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به  واحد ادارى مالى شهردارى مهاجران واقع در خيابان 
شهردارى  -شهردارى مهاجران و يا با شماره 08134568022 تماس حاصل نمايند. 

تاريخ چاپ آگهى نوبت اول :97/05/25
تاريخ چاپ آگهى نوبت دوم:97/06/01

مهلت ارايه پيشنهادات:پايان وقت ادارى 97/06/07

 براى كاهش تلفات جاده اى بايد بنزين را گران 
كنند. بودجه 280 هزار ميلياردى تامين نشود،  دولت 

انتظار كاهش كشته هاى تصادفات را نداشته باشد.
معاون وزير راه وشهرســازى با بيان اينكه اگر 
دولــت نمى تواند بودجــه 280 هــزار ميليارد 
تلفات  كاهش  اجــراى برنامه هاى  تومانى براى 
ناشــى از تصادفات جاده اى را تامين كند،  نبايد 
انتظــار تحقــق سياســت هاى وزارت راه براى 
جلوگيــرى از افزايش كشــته هاى تصادفات را 

داشته باشــد،  گفت: پيشــنهاد ما اين است كه 
دولــت اعتبــارات الزم را از محل افزايش نرخ 

كند. تامين  بنزين 
مهرداد تقى زاده در گفت وگو با ايلنا با اشــاره 
به تهيه نقشــه راه براى كاهــش تعداد تلفات 
پيش  داشت:  اظهار  جاده اى،  ســوانح  از  ناشى 
كشــته هاى  تعداد  نزولى  رونــد  توقــف  بينى 
ناشــى از سوانح جاده اى وجود داشت اما سال 
گذشــته و امسال شــاهد افزايش تعداد تلفات 

بوده ايم به طورى كه ســال گذشته 1,5 درصد 
و امســال تا كنــون 5 درصد نســبت به مدت 
مشــابه دوره هاى قبل به ميزان تعداد كشــته ها 

است. شده  اضافه 
وى افزود: براى كاهش تعداد تلفات سوانح جاده اى 
از 16 هزار كشــته به 9 هزار كشــته در 10 سال،  
برنامه هايى تدوين كرده ايم كه تحقق آن به اعتبارات 

280 هزار ميليارد تومانى نياز دارد.
معــاون حمل و نقل وزارت راه و شهرســازى 

خودروهاى  اينكه  بــر  مبنى  مطالعاتى  انجام  از 
توليــد داخــل چه ســهمى در بروز ســوانح 
جاده اى دارند، اظهار داشــت: تا يك ماه آينده 

مى شود. اعالم  مطالعات  نتايج 
تقى زاده در پاســخ به اين سوال كه چه ابزارى در 
اختيــار داريد تا خودرو ســازان را ملزم به ارتقاى 
كيفيت محصوالت خود كنند، ادامه داد: مدير امور 
خودرويى وزارت صنعت در كميسيون ايمنى راه ها 
حضور دارد و از سازمان هاى ديگر هم نمايندگانى 
حضــور دارند و در صــورت تصويب موضوعى 
دراين كميسيون،  تمام دســتگاه ها ملزم به رعايت 

آن هستند.
وى افزود: چنانكه اخيرا در اين كميسيون افزايش 
تعداد استانداردهاى توليد خودرو را افزايش داديم 

و به تصويب رســانديم كه استانداردهاى خودرو 
بايــد به 85 مورد برســد كه در حــال حاضر هم 

رعايت اين استانداردها در حال انجام است.
معاون وزير راه و شهرســازى در پاســخ به سوال 
ديگر مبنى بر اينكه آيا محل تامين 280 هزار ميليارد 
تومان براى كاهش تعداد تلفات جاده اى تعيين شده 
است،  گفت: دولت بايد محل تامين اين بودجه را 

پيش بينى كند.
وى ادامه داد: البته پيشنهاد ما براى تامين منابع مورد 

نظر از محل افزايش قيمت بنزين است.
تقــى زاده تاكيد كرد: اگر دولت نتوانســت 280
هزار ميليــارد تومان را تامين كنــد از ما انتظار 
كاهش تعداد تلفات ناشــى از سوانح جاده اى را 

نداشته باشد.  

معاون وزير راه و شهرسازى:

براى كاهش تلفات جاده اى بايد بنزين را گران كنند

2626 مردادماه مردادماه
 سالگرد ورود آزادگان  سالگرد ورود آزادگان 
سرافراز، مردان قبيله غيرت سرافراز، مردان قبيله غيرت 
و استقامت به ميهن اسالمي و استقامت به ميهن اسالمي 
مبارك بادمبارك باد

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان
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آگهي حصر وراثت
آقاي غالمرضا عســگري فرزند اسكندر داراى شماره شناسنامه  49 متولد 1362 به شرح دادخواست 
به كالســه 970423ح127 از اين شعبه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان متوفي اسكندر عسگري فرزند يوسف به شماره شناســنامه  2 متولد 1313 در تاريخ 
1397/5/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفي منحصر است به:يك 
همسر دائمي و 4 فرزند پسر و سه فرزند دختر به اسامي ذيل والغير 1-قزان حسني فرزند حسينعلي 
به شماره شناسنامه 35 متولد 1322 2-غالمرضا عسگري فرزند اسكندر به شماره شناسنامه 49 متولد 
1362 3-عليرضا عسگري فرزند اســكندر به شماره شناسنامه 6 متولد 1350 4-علي اصغر عسگري 
فرزند اسكندر به شماره شناســنامه 1562 متولد 1346 5-حسين عسگري فرزند اسكندر به شماره 
شناسنامه 6 متولد 1341 6-اشرف عسگري فرزند اســكندر به شماره شناسنامه 1561 متولد 1345 
7-پروانه عسگري فرزند اسكندر به شماره شناسنامه 2142 متولد 1358 8-خديجه عسگري فرزند 
اسكندر به شماره شناســنامه 2171 متولد1354 ارزش ماترك متوفي اسكندر عسگري فرزند يوسف 
بيش از ســي ميليون ريال مي باشد 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 باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2100)
رئيس شعبه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي امير رنگچيان فرزند نقي داراى شماره شناسنامه  85متولد 1326/2/1 
به شرح دادخواست كالســه 970395ح127 از اين شعبه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان راضيه شادابي فرزند نقي 
به شماره شناســنامه  509 متولد 1328/8/1 در تاريخ 96/10/1 در اقامتگاه 
دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت 
به: يك پســر و يك دختر و يك همســر دائم به شرح زير 1-علي رنگچيان 
فرزند امير به شماره شناسنامه 903 صادره از همدان فرزند متوفي 2- آزاده 
رنگچيان فرزند امير به شماره شناسنامه 845 صادره از همدان فرزند متوفي 
3- امير رنگچيان فرزند نقي به شــماره شناســنامه 85 صادره از همدان 
همســر متوفي ماترك متوفي بيش از ســي ميليون ريال مي باشد.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 باشد از تاريخ نشر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م 

الف 2099)
رئيس شعبه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي رســول كرماني فرزند علي ا... داراى شماره شناسنامه  2739 متولد 
1361/11/3 به شرح دادخواست كالسه متوفيه فاطمه ايرانپور از اين شعبه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
متوفيه فاطمه ايران پور فرزند اميني به شــماره شناسنامه  3840 متولد 
1362 در تاريخ 1397/1/24 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: يك شــوهر و يك فرزند 
والغير 1-رســول كرماني فرزند علي ا... به شماره شناسنامه 3739 متولد 
1361/11/3 صادره از حوزه يك همدان 2-ماهان كرماني فرزند رسول كارت 
ملي 3861888661 متولد 1388/1/11 صادره از حوزه مركزي همدان ارزش 
ماترك متوفيه فاطمه ايرانپور فرزند امين بيش از سي ميليون ريال مي باشد.

اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 2103)
رئيس شعبه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم افسر زندي داراى شماره شناسنامه  427 به شرح دادخواست كالسه 
114/970255ح از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان خســرو پيرمحمدي زنديه به شماره شناسنامه  
457 در تاريخ 97/3/6 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت بــه: 1-رامين پيرمحمدي 
زنديه فرزند خســرو به شــماره شناسنامه 44 پســر متوفي 2-راهيل 
پيرمحمدي زنديه فرزند خســرو به شماره شناســنامه 126 دختر متوفي 
3-روياپيرمحمدي زنديه فرزند خسرو به شماره شناسنامه 15566 دختر 
متوفي 4-افسر زندي فرزند عيسي  به شماره شناسنامه 427 همسر متوفي 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 341)
رئيس شعبه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
خانــم معصومه ميرزايي داراى شــماره شناســنامه  192 به شــرح 
دادخواســت كالســه 112/970431ح از اين حوزه درخواست گواهى 
ســيدامير  شــادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نمــوده  حصروراثت 
همايون قريشــي به شــماره شناســنامه  150 در تاريخ 97/5/6 در 
متوفي  آن  حين الفوت  ورثه  گفتــه  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه 
منحصر اســت به: 1-معصومه ميرزايي به شماره شناسنامه 192 متولد 
1365 صادره از كبودراهنگ همسر متوفي 2-سيدامير آرماني قريشي 
3862722058 متولد 1395 صادره از همدان فرزند متوفي 3- فاطمه 
فراتي به شــماره شناســنامه 370 متولد 1319 صادره از همدان مادر 
متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يــا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2111)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

خبـر يادداشت ورزشي

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

 ورزشكاران همدانى براى مدال آورى 
در بازى هــاى آســيايى 2018 جاكارتا 
اندونزى نبرد دشــوار و سرنوشت ساز را 

در پيش دارند.
به گزارش ايرنا، بازى هاى آسيايى 2018

از روز 24 مردادماه جــارى در اندونزى 
آغاز شــد و ملى پوشان فوتبال و هندبال 
كشورمان به مصاف حريفان خود مى روند.

البته هجدهمين دوره بازى هاى آســيايى 
2018 به طور رسمى از شنبه 27 مردادماه 
جارى بــا برگزارى مراســم افتتاحيه در 
اندونزى استارت مى خورد و در مجموع 
378 ورزشــكار در رشــته هاى مختلف 
ورزشى به مصاف حريفان خود مى روند.

ورزشــكاران ايرانــى از 28 مردادماه در 
يك برنامه فشرده و دشوار در رشته هاى 
مختلف براى كسب مدال هاى رنگارنگ 
تالش مى كنند و يازدهم شهريورماه پايان 

المپيك آسيايى جاكارتا خواهد بود.
  هشت ورزشكار، هشت شانس 

مدال آورى
براســاس آخرين آمار اعالم شده، فرود 
ظفرى در ووشو، مبينا عزيزى در جودو، 
اميدى  مريم  كــوراش،  در  كوليوند  آذر 
پارســا، آرزو حكيمى و مريم كرمى در 
قايقرانى، مه لقا جام بزرگ در تيراندازى 
و حميد ميرزايى نادر در كبدى هشــت 
ورزشــكار همدانى هســتند كه سهميه 
حضور در بازيهاى آســيايى را كســب 

كرده اند.

ورزشــكارانى كــه هر يك توانســتند با 
عملكرد درخشــان در مسابقات مختلف 
داخلى و بين المللى در فهرســت نهايى 
كاروان اعزامــى به بازى هاى آســيايى 

جاكارتا قرار گيرند.
در ايــن بين تنها مه لقا جام بزرگ و آرزو 
حكيمــى تجربه حضور در بــازى هاى 
آسيايى دوره گذشته را داشته اند و مابقى 

نخستين حضور خود را تجربه مى كنند.
 پاراآســيايى ها به دنبال مدال 

خوش رنگ
همچنين در بخش پاراآسيايى نيز حضور 
وحيد نجمى، حميد اسالمى در رشته دو 
وميدانــى و زهرا نجاتى عارف در واليبال 
نشسته وعليرضا جليلى در شنا و شيرجه 
قطعى شــده اســت هر چهار ورزشكار 
همدانى از بخت هاى اصلى كسب مدال 

طال به شمار مى روند.
حميد اســالمى يكــى از پرافتخارترين 
ورزشكاران دو وميدانى نابينايان كه داراى 
مدال هاى جهانى و آســيايى است، بخت 

اصلى كسب مدال طال است.
همچنين زهرا نجاتى عارف نيز در تركيب 
تيم ملى واليبال نشســته همــدان انگيزه 

مضاعف براى كسب قهرمانى دارد.
قايقرانى  و  وميدانى  دو  شانس   

در تصاحب بيشترين مدال
از بين ورزشكاران اعزامى به بازى هاى 
آسيايى جاكارتا، دو وميدانى و قايقرانى 
از شــانس بااليى براى كسب بيشترين 

مدال برخوردار هستند.
حميد اسالمى و وحيد نجمى در ماه هاى 
اخير جزو ستاره هاى دو وميدانى نابينايان 
كشور بوده اند و در مسابقات بين المللى 

نيز خوش درخشيده اند.
مريــم اميــدى پارســا، آرزو حكيمى و 
مريم كرمى نيز ســابقه كسب مدال هاى 
رنگارنگ آسيايى را داشته اند و حكيمى 
در مسابقات جهانى نيز بهترين امتياز الزم 
را ثبت كرد وهر ســه قايقران سخت در 
تالش هســتند تا مدال هاى گذشته خود 

را افزايش دهند.
مدال  انتظار  در  ويــژه  پاداش   

آوران
مديركل ورزش و جوانان همدان با ابراز 
رضايت از افزايش ســهميه ورزشكاران 
اين استان به نسبت دوره گذشته گفت: 
بــه مدال آوران جوايز نقــدى اعطا مى 

شود.
رســول منعم افزود: بر اين اســاس مدال 
آوران طــال در بازيهاى آســيايى جاكارتا 
اندونزى يكصد ميليــون ريال، دارندگان 
نشان نقره 70 ميليون ريال و مدال آوران 
برنز نيز 50 ميليون ريال پاداش اختصاص 

مى يابد.
وى ســهميه امسال ورزشكاران همدانى 
به نسبت گذشــته را 300 درصد بيشتر 
عنــوان كرد و هم اينــك همدان داراى 
بيش از 70 هزار ورزشــكار به صورت 

سازمان يافته است.

مديركل ورزش همدان:
تيم پاس را همه جانبه حمايت مى كنيم

 مديركل ورزش و جوانان همدان گفت: مجموعه مديريت و عوامل 
تيم فوتبــال پاس را همه جانبــه حمايت مى كنيم و بحث اســتعفاى 

اميرعظيمى مديرعامل اين باشگاه طى جلسه اى حل شده است.
رســول منعم در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: زيرساخت هاى الزم 
براى تمرين آماده سازى تيم پاس را مهيا كرده ايم و اكنون سه ورزشگاه 

را در اختيار اين تيم قرار داده ايم.

وى پيرامون اتفاق اوايل هفته جارى مبنى بر تعويض لباس بازيكنان پاس 
روى سكوهاى ورزشگاه گفت: با عوامل اين اتفاق برخورد كرده ايم هر 
چند عمدى در كار نبوده و در واگذارى رختكن سهل انگارى شده بود.

منعم با بيان اينكه چمن ورزشگاه شهيد مفتح براى تمرين پاس مهياست، 
افزود: تنها مشــكل نصب پيســت تارتان در اين ورزشگاه پس از سال 
هاست كه اين طرح از يك ماه قبل شروع شده و ظرف 10 روز آينده به 

پايان مى رسد و تيم پاس مى تواند از اين زمين هم استفاده كند.
وى يادآور شــد: همچنين طى قراردادى با آمــوزش و پرورش همدان 
نسبت به اجاره زمين الوند نيز اقدام كرده ايم و اين چمن هم براى تمرين 

مهياست؛ ضمن اينكه چمن مصنوعى ورزشگاه شهيد شمسى پور نيز هر 
زمان كه نياز باشد، به اين تيم واگذار مى شود.

منعم بــا تاكيد بر حمايت همه جانبه از تيم پاس گفت: هرگز نســبت 
بــه نيازها و خواســته هاى به حق اين تيم كوتاهــى نمى كنيم و بحث 
مهمانسراى ورزش كه اســكان اين تيم است نيز طى مراحل قانونى در 

روزهاى آينده حل مى شود.
وى خاطرنشان كرد: حمايت از تيم هاى ورزشى را سرلوحه امور جارى 

دستگاه ورزش مى دانيم و از هيچ كوششى فروگذار نيستيم.
تيم پاس در ليگ دسته دوم فوتبال كشور حضور دارد.

همدانى ها در انديشه
 صيد مدال هاى المپيك آسيايى

همدان ميزبان طرح 
استعداديابى وزنه بردارى 

غرب كشور
 طرح استعداديابى وزنه بردارى غرب 
كشور به ميزبانى همدان در حال برگزارى 

است .
همــدان ميزبان طرح اســتعداديابى وزنه 
بردارى غرب كشــوربه گزارش خبرنگار 
گروه استان هاى باشگاه خبرنگاران جوان 
از همــدان؛ طرح اســتعداديابى نخبگان 
رشته وزنه بردارى منطقه كشور با حضور 
شهرهاى همدان، كردســتان ،آذربايجان غ
ربى ،زنجان ،قزويــن ،اردبيل و مركزى از 
امروز بــه مدت دو روز در ســالن وزنه 
بردارى مجموعه ورزشى تختى همدان در 
حال برگزارى اســت . اين طرح در رده 
ســنى نونهاالن و نوجوانــان و با حضور 
60 ورزشكار در حال برگزارى است كه 
مســتعدين براى حضور در بازيهاى فرا 

ملى و ملى انتخاب خواهند شد.

دعوت از داور همدانى به 
مسابقات قهرمانى كشور 

دختران
 داور همدانــى بــراى قضــاوت به 
مســابقات قهرمانى كشــور نوجوانان و 

جوانان دعوت شد.
دعــوت از داور همدانــى به مســابقات 
قهرمانى كشور دخترانبه گزارش خبرنگار 
گروه استان هاى باشگاه خبرنگاران جوان 
از همــدان؛ مســابقات قهرمانى كشــور 
نوجوانــان و جوانان دختــر به مدت 2

روز از فردا 24 مرداد تا 27 مرداد برگزار 
خواهد شد.

استان كردستان به عنوان ميزبان اين دوره 
از بازيهاى قهرمانى كشور معرفى شد كه 
طى آن بيــش از 300 ورزشــكار از 15

استان بايد به مصاف هم بروند .
در اين رقابتها، حنانه عقيليان داور همدانى 
نيز حضور خواهد داشــت و اين دوره از 

مسابقات را قضاوت خواهد كرد.

تيم بسكتبال همدان در راه 
مسابقات قهرمانى كشور 

 تيم بسكتبال استان همدان به مسابقات 
قهرمانى كشور اعزام مى شود. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تيم 
بسكتبال اســتان همدان براى حضور در 
مســابقات قهرمانى كشــور در رده سنى 
نوجوانــان از امروز به مدت يك هفته به 

اهواز اعزام مى شوند.
امير كســرى زارعى مقتدر، مهران غفارى 
زاده، محمــد كتابــى، مهدى موســوى 
نصرتى، على رجبى، ياســر نجفى، وحيد 
كاظمى، شــاهين پاشيد، ياســين بازوند، 
وحيدى  مهدى  محمد  بختيارى،  عليرضا 
نيا و آرمان اســماعيلى به مربيگرى على 
ذوالفقارى و پوريا نيلى و سرپرستى سجاد 
عطايى در اين مسابقات حاضر مى شوند.

دو داور زن فوتبال ايران 
در جاكارتا قضاوت 

مى كنند
 مهسا قربانى و بهاره سيفى دو داور زن 
ايرانى ديدار تيم هاى فوتبال زنان ژاپن و 

تايلند را قضاوت مى كنند.
به گزارش ســايت رســمى فدراســيون 
فوتبال، ديدار دو تيــم فوتبال زنان ژاپن 
و تايلنــد در حالى امروز (پنجشــنبه 25
مرداد) از ساعت 18:30 به وقت محلى در 
اندونزى برگزار مى شود كه «مهسا قربانى» 
به عنــوان داور چهارم و «بهاره ســيفى» 
به عنوان كمــك داور دوم در تيم داورى 
انتخاب شده از سوى برگزار كنندگان اين 

دوره از بازى ها حضور دارند.
قربانى دانش آموخته كارشناســى ارشــد 
رشته مديريت بازاريابى ورزشى است، كه 
پس از پايان دوره هاى دو ساله كنفدراسيون 
فوتبال آسيا در سال 2016، از سال 2017 در 
فهرست داوران اليت قاره كهن قرار گرفت.

جشنواره فرهنگى ورزشى نظام پرستارى 
در همدان آغاز شد

 نهمين جشنواره فرهنگى ورزشى سازمان نظام پرستارى كشور با 
حضور 600 تن از پرســتاران فعال در رشته هاى مختلف ورزشى به 

ميزبانى دانشگاه علوم پزشكى همدان برگزار شد.
معاون فرهنگى ســازمان نظام پرستارى كشور روز چهارشنبه در اين 
آئيــن گفت: اين دوره از رقابت ها هر يك ســال و نيم يكبار در يك 

استان برگزار مى شود.
سيد عباس كشفيان افزود: ســازمان نظام پرستارى كشور داراى 118
هيات مديره است كه پس از اطالع رسانى ، هيات مديره ها نسبت به 

ميزبانى اين رويداد اعالم آمادگى مى كنند.
معاون فرهنگى سازمان نظام پرستارى كشور بيان كرد: ميزبانى استان 
همــدان براى اين رويداد با توجه بــه ظرفيت هاى موجود و ميزبانى 

رويداد 2018 مورد تاييد سازمان نظام پزشكى قرار گرفت. 
كشــفيان ادامه داد: در اين دوره از رقابت ها 600 پرستار شامل 250
پرستار زن و 350 پرســتار مرد به صورت تيمى و انفرادى به رقابت 

مى پردازند. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان نيز گفت: عالوه بر وظيفه 
عمومى براى توســعه ورزش، در راستاى برنامه ششم توسعه، رونق 

فعاليت هاى فيزيكى جزو وظايف مسئوالن است.
حبيب ا... موسوى بهار افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه كشور بايد 
ميزان تحرك را در برنامه ها 20 درصد افزايش داد بنابراين براى تحقق 
ايــن مطالبه بايد ابتدا تحرك و پويايــى را از خود آغاز كرده تا بتوان 
آن را بــه جامعه منتقل كرد.وى ادامه داد: وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكى وظايف خود را در ارتقاى علمى، خدماتى، پيشگيرى 

و درمانى به نحو مطلوب انجام داده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى اســتان همدان اظهار داشت: وظيفه 
پرستاران عالوه بر آموزش رهبرى جامعه به سمت جامعه سالم است.

كوهنورد همدانى بام اروپا را فتح كرد

 كوهنورد همدانى در قالب تيم هشــت نفره ايران موفق به فتح قله 
پنج هزار و 642 مترى "البروس" بلندترين قله قاره اروپا شد.

على بيات در بازگشــت از اين صعود موفقيت آميز به خبرنگار ايرنا 
اظهار داشــت: اين صعود به صورت مستقل و با هزينه شخصى انجام 

شد.
وى اضافه كرد: اين برنامه در قالب تيمى هشت نفره از ايران و به مدت 
6 روز به سرپرستى كاظم فريديان از هيماليانوردان زبده كشور اجرايى 
شد.اين پيشكسوت كوهنوردى همدان خاطرنشان كرد: كوه البروس، 
قله  اى در باختر رشته كوه قفقاز واقع در شمال فالت ايران در روسيه 

و نزديك به گرجستان است.
وى افزود: شــعار ما در اين برنامه صعود "همدان پايتخت گردشگرى 
2018 آســيا" بود.وى يادآور شد: بهمن ماه سال گذشته نيز صعودى 
موفقيت آميز به قله پنج هزار و 895 مترى كليمانجارو بام قاره آفريقا 
داشتم.على بيات از پيشكسوتان و كوهنوردان با سابقه همدانى به شمار 

مى رود.

چهارمين اردوى تيم ملى هندبال بانوان
ديدار تيم هاى هندبال بانوان هيات اصفهان 

و نفت گچساران
 اردوى آماده ســازى تيم ملى هندبال بانوان از يكم شهريور ماه در 

تهران برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا، چهارمين اردوى تيم ملى هندبال بانوان جهت حضور 
در هفدهمين دوره مســابقات قهرمانى بزرگساالن آسيا ژاپن از تاريخ 
يكم تا ششم شهريور ماه در محل فدراسيون هندبال برگزار  مى شود. 

در اين دوره از اردوها 25 بازيكن به دعوت شده اند.
نرگس شيخى، هانيه لك، مينا وطن پرست، مريم يوسفى، ساناز رجبى، 
آرزو محمدى، نوريه عباســى، فاطمه خليلى، فاطمه موسوى، حديث 
نوروزى، مرضيه افشارى، راضيه جانباز، شقايق باپيرى، سعيده حراج 
چى، مهســا يزدانى، مريم كارانديش، بهاره ايزد گشب، شيدا فالحى، 
رويا نوروزى، ســتاره رحمانيان، صونا بيــداد، زينب بذرافكن، زهرا 
فقيهى، ســيران احمدى و مژگان قهرمانى اسامى ملى پوشان ايران در 
اين دوره از بازى ها است. مرضيه يوسف و نشيمن شافعيان به عنوان 

مربى هدايت اين تيم را به عهده دارند.

مقصران اصلى فعاليت استخر غيرمجاز نهاوند چه كسانى هستند؟
شيرجـه به سوى مرگ

 شايد سرتيتر اخبار مهم ورزشــى استان، مسموميت 53 شناگر 
خانم در يكى از اســتخرهاى شــنا در شهرســتان نهاوند باشد كه 
مشخص نيست يك استخر شنا چگونه سال ها بدون مجوز فعاليت 
مى كند و متوليان ورزش اســتان و شهرســتان نهاوند در خواب به 

سر مى برند.
به گزارش فارس، شايد خبر مسموميت 53 شناگر خانم در نهاوند را 
در چند روز گذشته شنيده باشيد، خبرى كه حتى از شبكه هاى آن طرف 
آبى هم پخش شد. اين خبر به قدرى تلخ و تأمل برانگيز بود كه ابتدا 
در شوك فرو رفتيم زيرا بازى كردن با جان 53 انسان مسأله اى نيست 

كه با سادگى از كنار آن عبور كرد.
اما ماجرا وقتى جالب تر مى شــود كه مى فهميم اين اســتخر خاطى از 
ســال 92 است كه مجوز فعاليت ندارد و مدير آن نيز در كشور كانادا 

به سر مى برد.
حــال چگونــه ايــن اســتخر قريــب بــه پنــج ســال بــدون مجــوز، در 
ــد، جــاى  يكــى از شــهرهاى كوچــك توانســته اســت فعاليــت كن
ــا  ــى ي ــد و كوتاه ــى نمىمان ــن باق ــتر در ذه ــوالى بيش ــت س عالم
ســهالنگارى دســتگاه ورزش در ايــن زمينــه بــه طــور كامل مشــهود 

اســت.
ــتگاه هاى  ــه دس ــى در هم ــن ورزشــى دولت ــام اماك ــر تم ــارت ب نظ
ــان  ــه اداره كل ورزش و جوان ــى متوج ــش خصوص ــتان و بخ اس
ــا  ــز از وظايــف ايــن اداره اســت، ام اســت و حتــى نرخ گــذارى ني
ــه آن همــه عظمــت  ــه از فعاليــت يــك اســتخر ب ــن اداره چگون اي
ــب  ــيار جال ــالع اســت بس ــهر كوچــك بى اط ــك ش فيزيكــى در ي

اســت.
شــايد امــروز يــك باشــگاه كوچــك بدنســازى بــا تنيــس روى ميــز 
ــا  ــاز مى شــود، ب ــه محــض اينكــه ب ــا ب در هــر گوشــه از اســتان ت
حضــور بازرســان اداره ورزش مواجــه مى شــوند امــا ايــن ماجــراى 

اســتخر بــدون مجــوز از عجايــب ورزش مادســتان شــده اســت.
قطعــاً تمــام مقصــران ايــن حادثــه دردنــاك و تأمــل برانگيــز از بدنــه 
ــود  ــق و غواصــى خواهــد ب ــأت نجــات غري دســتگاه ورزش و هي
كــه وظايــف اصلــى آنهــا بــه تأميــن امنيــت در اســتخرهاى اســتان 

اســت.
 مقصران اصلى اين حادثه چه كسانى هستند؟

1. اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند
اين اداره به عنوان نماينده دستگاه ورزش استان در شهرستان نهاوند 
نخستين نهاد پاسخگو در مقصر اين حادثه است زيرا كم كارى اداره 
ورزش و جوانان نهاوند نيز بسيار پررنگ تر از بقيه است زيرا نظارت 
بر اماكن ورزشــى دولتى و خصوصى در شهرستان متوجه آن اداره 

است.
شهرستان نهاوند آنقدر بزرگ نيست كه شناسايى معدود استخرهاى 
شــنا در آن بسيار ســخت باشد كه يك يك اســتخر فاقد مجوز به 
راحتــى در آن فعاليــت كند و روزانه صدها انســان را در دل خود 

جاى دهد.
البته در ايــن ميان تنها رئيس فعلى اين اداره مقصر نيســت و همه 
رؤســاى ســابق ورزش نهاوند هم مقصرند كه در اين پنج سال يا 

نتوانستند يا نخواستند كه فعاليت اين استخر غير مجاز را ببينند.
2. هيأت نجات غريق و غواصى شهرستان نهاوند

يكى از فلسفه وجوديت هيأت هاى نجات غريق و غواصى تأمين امنيت 
جان شــناگران در استخرها و نظارت بر عملكرد فنى استخرهاست با 

بهتر بگوييم متولى اصلى استخرها همين هيأت است.
هيأت نجات غريق شهرستان نهاوند بى شك از فعال بودن اين استخر 
باخبر بوده اســت زيرا با ارسال ناجيان غريق به اين استخر، خدمات 

هم به آن داده است.
اين هيأت گناهش كمتر از اداره ورزش نهاوند نيست و بايد اين تخطى 
از قانون را ســريعاً به هيأت استان گزارش مى كرد تا از طريق مراجع 

ذى صالح موضوع پيگيري شود.
3. بازرسى دستگاه ورزش استان همدان

مهمترين وظيفه بازرســى دســتگاه ورزش اســتان، نظارت بر اماكن 
ورزشى است و بايد اين نظارت ها به صورت حضورى هم باشد.

حــال چگونــه طــى ايــن 5 ســال گذشــته ايــن اســتخر خصوصــى از 
ــان اســتان همــدان در امــان  ديــد بازرســان اداره كل ورزش و جوان

مانــده جــاى ســؤال دارد.
حتى مشــخص نيست اين اســتخر چگونه نرخ نامه دريافت مىكرد 
و بر اســاس كدام معيــارى از مردم هزينه بليــت دريافت و به مردم 

خدمات مى داد؟
حال اميدواريم مديركل ورزش و جوانان اســتان هرچه ســريعتر با 
تشكيل ستادى، با متخلفين اين ماجراى برخورد قانونى و حتى االمكان 

بركنارى از سمت انجام شود.
قطعاً بازى كردن با جان انســان ها مسأله اى نيست كه به راحتى از آن 
چشم پوشى كرد و چه بسا اگر كار كمى بيخ پيدا مىكرد امروز به جاى 
53 مصدوم، خداى ناكرده 53 فوتى روى دست اشتباه مرگبار دستگاه 

ورزش باقى مى ماند.

 چهارميــن هفتــه ازهجدهمين دوره 
رقابــت هــاى ليگ برتــر فوتبــال فردا 
(پنجشنبه) با برگزارى چهار ديدار هم زمان 
آغاز مى شود و درمهم ترين ديدارهاى اين 
هفته پارس جنوبى جم با استقالل تهران در 
روز نخســت و پرسپوليس و نفت مسجد 
سليمان درروز دوم با يكديگر روبه رو مى 

شوند.
به گزارش ايرنا؛ براســاس جــدول برنامه 
ريزى شــده ســازمان ليگ، در ادامه رقابت 
هاى روز نخســت از هفته چهارم پيكان با 
گسترش فوالد، پارس جنوبى جم با استقالل 
تهران و فوالد خوزستان با نساجى مازندران 
ديدار خواهند كرد.با شــروع ليگ برتر تيم 
ســپيدرود رشــت در دو بازى نخســت 

خود نتايج دور از انتظارى كســب كرد، با 
شكست ســه بر صفر برابر سايپا و شش 
بر يك مقابل سپاهان، بار ديگر حواشى در 
اين تيم شــدت گرفت و سرانجام يكشنبه 
گذشــته « خداداد عزيزى» كه هدايت اين 
تيم را برعهده داشــت پس از حضور سه 
جلسه اى در ليگ برتر به صورت توافقى 

از اين تيم جدا شد.
از ســوى ديگــر «حســين كعبــى» كاپيتــان 
ايــن تيــم كــه بــا دســتور عزيــزى از ايــن 
ــود، دوشــنبه  ــار گذاشــته شــده ب تيــم كن
خــود را بــه مربيــان ايــن تيــم در رشــت 
ــم  ــن تي ــات اي ــه تمرين ــرد و ب معرفــى ك

بازگشــت.
بــه طورحتــم بازيكنــان ايــن تيــم در 

ــر كار  ــدار چهــارم خــود در ليــگ برت دي
دشــوارى برابــر پديــده مشــهد، تيمــى كه 
بــا گل هــاى دقايــق پايانــى رقبــاى خــود 
ــد داشــت  را شكســت مــى دهــد خواهن
و بايــد بــراى كســب امتيــاز از ايــن تيــم 

صبــور و هشــيار باشــند.
شــاگردان «يحيــى گل محمدى» ســرمربى 
ــب 6 ــا كس ــون ب ــم اكن ــده ه ــم پدي تي

امتيــاز در رده دوم جــدول رده بنــدى ايــن 
ــورت  ــد و درص ــرار دارن ــا ق ــت ه رقاب
برتــرى در ديــدار برابــر ســپيدرود رشــت 
مــى تواننــد بــه صــدر جــدول رده بنــدى 
رقابــت هــاى ليــگ برتــر صعــود كننــد و 
ايــن مســاله كار يــاران حســين كعبــى را 

دشــوارتر مــى كنــد.

پرسپوليس در پى تداوم 
صدرنشينى و جدال دشوار استقالل در جم
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استفاده از نانوحباب براى پاكسازى 
درياچه ها

 محققان با استفاده از نانوحباب ها توانستند جلبك  ها و خزه  هاى 
سبز-آبى يك درياچه را پاكسازى كنند، فناورى كه در كانال هاى انتقال 

آب نيز كاربرد دارد.
به گزارش ايرنا، بر اســاس اين فناورى كه قابل استفاده در درياچه ها 
يا كانال هاى آبرســانى نيز هست، نانوحباب هاى محتوى اكسيژن و 
ازون داخل آب مى تركند و محتويات خود را به آب وارد مى كنند كه 

باعث حل شدن خزه ها مى شود.
همچنين حباب ها به داخل بستر رود يا آبراهه ها تزريق مى شوند و 
به اين شكل فقط سطوح رويى آب ها پاكسازى نمى شود بلكه همه 

درياچه يا آبراهه تحت تاثير قرار مى گيرد.

پذيرش عضو مصنوعى به عنوان اندام بدن
 محققان موسسه پلى تكنيك لوزان راهكارى را يافتند كه موجب 
مى شــود مغز افراد معلول، اندام مصنوعى را به عنوان بخشى از بدن 

بشناسد.
بــه گــزارش ايرنــا، محققان در مورد اشــخاصى كــه اندام 
آن ها قطع شــده بود، از طريق تحريك ريشــه اعصاب دست 
احســاس المسه را در نوك انگشت اشــاره دست خيالى شبيه 

كردند.  سازى 
همزمان با اين كار يك عينك واقعيت مجازى، انگشــت اشاره دست 
مصنوعى بيمار را به صورت يك نقطه درخشان به بيمار نشان مى داد. 
اين تركيب واقعيت مجازى و شبيه سازى حس المسه، تصور وجود 

دست را در مغز داوطلبان ايجاد كرد.

چاپ سلول هاى بنيادى عصبى سه بعدى 
براى درمان آسيب نخاعى

 محققــان موفق به مهندســى ســلول هاى بنيــادى عصبى و 
ترزيق آن به داربســت ســيليكونى شــدند كه با استفاده از اين 
روش مى توان توان حركت و كنترل مثانه بيماران آســيب ديده 

كرد. بازيابى  را  نخاعى 
به گزارش فرارو، در اين روش سلول هاى بنيادى عصبى به داربست 
سيليكونى چاپ شده تزريق مى شوند در محل آسيب ديده ايمپلنت 
مى شوند. در واقع آسيب بخش كوچكى از نخاع نيز مى تواند منجر 
به قطع اتصال تمام سيســتم اعصاب شود. با استفاده از اين روش مى 
توان محل آسيب ديده را با استفاده از سلول هاى بنيادى عصبى ترميم 

و اتصاالت عصبى را برقرار كرد. 

انجماد مايعات بدون يخ زدن
 محققــان راهكار جديدى را براى ســردكردن مايعات تا كمتر از 

دماى انجماد آن ها بدون كريستالى شدن و يخ زدن يافتند.
ــراى  ــد ب ــكار جدي ــن راه ــان از اي ــا، محقق ــزارش ايلن ــه گ ب
كاهــش دمــاى انجمــاد آب و مايعــات محلــول در آب و 
ــتفاده  ــى اس ــى طوالن ــك دوره زمان ــا در ي ــردن آن ه ــرد ك س
كردنــد. بــراى ايــن منظــور محققــان ســطح مايــع موردنظــر را 
بــا اســتفاده از مايــع ديگــرى ماننــد روغــن هــاى معدنــى كــه 
بــا آب مخلــوط نمــى شــود عايــق مــى كننــد تــا ســطح تمــاس 

ــرود. ــن ب ــوا و آب از بي ه
محققان اميدوارند با استفاده از اين شيوه بتوانند سلول هاى خون را تا 

100 روز سالم نگه دارند. 

استفاده از رادار براى نظارت بر ضربان قلب
 زمان بازنشســتگى گوشــى هاى پزشكى فرا رســيده است زيرا 
دانشــمندان آلمانى موفق به اســتفاده از رادار براى نظارت بر ضربان 

قلب بيماران شده اند.
به گزارش ايسنا، يكى از مشكالت گوشى هاى پزشكى اين است كه 
در مواقع تشخيص شرايطى مانند سوفل قلب ارزيابى نهايى مبتنى بر 

نظر و تجربه دكتر است.
سوفل قلب معموال نتيجه تنگ شدن يا نشت داشتن دريچه هاى قلب 
يا وجود گذرگاه هاى غيرعادى در نزديكى قلب اســت كه خون در 
آن ها جريان يافته باشد. به همين دليل مهندسان الكترونيك "دانشگاه 
سيستم  يك  آلمان،   (FAU)"ارالنگن-نورنبرگ فردريش-آلكساندر 

كنترل قلب مبتنى بر رادار را توسعه داده اند.
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گروه هاى غيرمجاز موسيقى ساماندهى 
مى شوند

 مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان از ساماندهى گروه 
هاى غيرمجاز موسيقى خبر داد.

به گــزارش فارس، عليرضا درويش نژاد در نشســت با اعضاى اتحاديه 
محصوالت فرهنگى اظهار كرد: تعامل با اصناف وابســته از ضروريات 

است.
وى با تاكيد بر لزوم انعكاس نقاط ضعف و قوت بيان كرد: برخى قوانين 
وزارت ارشــاد با نظام صنفى در تعارض اســت، اين مــوارد با نظرات 

كارشناسى و نشست هاى مشترك قابل حل است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان با تاكيد بر ارتباط مستمر 
بين ارشــاد و اصناف وابســته، گفت: حتى اگر يك گام رو به پيشرفت 
برداشته شود، بخش قابل توجهى از مشكالت جامعه از بين خواهد رفت.

درويش نژاد با بيان اينكه از نظرات تخصصى و كارشناســى اســتقبال 
مى كنيم، بر لزوم تعامل و همكارى بين اتحاديه محصوالت فرهنگى و 
اداره ارشــاد تاكيد كرد. وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود در 
خصوص گروه هاى غيرمجاز موســيقى هم گفت: گروه هاى موسيقى 
كه در مجالس به اجراى برنامه مى پردازند، بايد ســاماندهى شده و با 
نظارت مستقيم فعاليت خود را ادامه دهند. عرضه محصوالت فرهنگى 
در ســوپرماركت ها از ديگر مواردى بود كه در اين جلســه مطرح و 
مقرر شد اين موضوع از طريق اداره اماكن و صنعت، معدن و تجارت 

پيگيرى شود.
رئيس اتحاديه محصوالت فرهنگى استان همدان هم در اين نشست گفت: 
اين اتحاديه از سال 86 با نظارت بر فعاليت هاى 70 ويدئو كلوب آغاز به 
كار كرد.محمدرضا رهبر با بيان اينكه در حال حاضر 330 نفر در اتحاديه 
عضو هستند، افزود: 13 رسته زيرمجموعه اتحاديه محصوالت فرهنگى 
فعاليت مى كنند. وى خاطرنشان كرد: فروشگاه هاى عرضه محصوالت 
فرهنگى، تابلوسازان، كانون هاى تبليغات و آگهى و... از جمله رسته هاى 

زيرمجموعه اتحاديه هستند.

عليرغم اعالم قبلي مبني بر لغو
جشنواره تابستانى همدان 

برگزار مي شود
 معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان از برگزارى جشنواره تابستانى به مناسبت رويداد «همدان 

2018» در شهريورماه در همدان خبر داد.
على خاكسار در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به برگزارى جشنواره تابستانى 
به مناســبت رويداد 2018 در استان گفت: طبق هماهنگى و برنامه ريزى 
انجام شده توسط مسئوالن براى برگزارى جشنواره تابستانى مقرر بود اين 
جشــنواره 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 اظهار كرد: بخش خصوصى با برگزارى اين جشنواره و نمايش طنز 
لحظات شاد و خوبى را براى شهروندان و مسافران رقم خواهد زد و در 
كنار برگزارى اين جشنواره و همايش، نمايشگاه صنايع دستى، سوغات 
و گياهــان دارويى نيز برپا مى كند. خاكســار در رابطه با مكان برگزارى 
اين جشنواره افزود: اين جشــنواره در پياده راه بوعلى و ميدان امام(ره)، 
پياده راه اكباتان، تپه هگمتانه و ميدان باباطاهر برگزار مى شــود و در يكم 
شــهريور به مناسبت روز پزشك و بزرگداشت بوعلى سينا طبيب بزرگ 
جشن و برنامه اى به همين مناســبت خواهيم داشت. وى درباره صدور 
مجوز برگزارى جشنواره تابستانى از سوى شهردارى تأكيد كرد: اگر مجوز 
جشنواره به موقع صادر نشود، كميت برگزارى جشنواره كم خواهد شد و 
همكاران نمى توانند فراخوان مناسبى در سطح شهر براى آگاه سازى مردم 

و مسافران داشته باشند.

هيأت انتخاب بخش خيابانى 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان همدان معرفى شدند

 اعضــاى هيات بازخوانى و انتخاب متون بخش 
خيابانى بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر 

كودك و نوجوان معرفى شدند.
به گزارش شبستان، هيأت سه نفره متشكل از فريبا 
دليرى، فرزاد لباســى و مرتضى اسدى مرام خوانش 
و انتخاب نمايشــنامه هاى رسيده به بخش خيابانى 

جشنواره بيست و پنجم را بر عهده گرفتند.
فريبا دليرى كارگردان، نويســنده ، عروسك ساز ، 
گريمــور ، طراح و مترجم تئاتــر ، آثار متعددى در 
زمينه تئاتر كودك و نوجوان را به رشــته تحرير در 
آورده و كارگردانى كرده است در كنار  فرزاد لباسى 
كارشناس ارشد مديريت آموزشى و ادبيات نمايشى 
،مدرس تئاتر و تئاتر خالق، نويســنده و كارگردان 
تئاتر كودك و نوجوان از اســتان همدان كه بيش از 
30 اثر نمايشى را به اجرا در آورده است و مرتضى 
اسدى مرام نويسنده و كارگردان تئاتر شناخته شده 
تئاتر از استان كرمانشــاه كه جوايز متعدد جشنواره 
هاى مختلف بين المللى و سراســرى را در پرونده 
كارى خــود دارد، آثار متقاضــى حضور در بخش 

خيابانى جشنواره امسال را انتخاب مى كنند.
نتايــج ارزيابى اين مرحله 25 مرداد ماه جارى اعالم 

خواهد شد.
بيســت و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان با دبيرى مريم كاظمى پاييز ســال 97 در 

همدان برگزار مى شود.

مستند پرواز در غربت العماره 
پخش مى شود

 مديركل صداوســيماى مركز همدان گفت: در 
ســالروز ورود آزادگان ســرافراز به ميهن اسالمى 
فيلم مســتند پــرواز در غربت العمــاره با موضوع 
رشــادت هاى آزاده شــهيد على احمد قيطاسى در 
اردوگاه العماره عراق از شهداى شهرستان نهاوند از 

سيماى استانى پخش مى شود.
مســتند پرواز در غربت العماره پخش مى شــودبه 
گــزارش خبرنــگار  گروه اســتان هاى باشــگاه 
خبرنــگاران جوان از همدان، مهــدى دهقان نيرى 
مديركل صداوســيماى مركز همدان گفت: اين فيلم 
مستند كه در مورد رشادت هاى اين شهيد دالور در 
اردوگاه العماره عراق است 26 مردادماه بعد از ظهر 
جمعه از شبكه اســتانى صداوسيماى مركز همدان 

پخش مى شود.
وى گفت: شــهيد قيطاسى سال گذشــته به عنوان 
شهيد شاخص سال استان همدان انتخاب شد و اين 
خانواده دو شــهيد و يك جانباز با پدرى ايثارگر و 
رزمنده را تقديم انقالب اسالمى كرده است كه اين 
موصوع اهميت ساخت اين مستند را دوچندان كرد.

وى افزود: كارگردانى و نويسندگى اين فيلم مستند 
30 دقيقه اى را جانباز ســرافراز على كاظم نادرى از 
مســتند سازان خوب دفاع مقدس انجام داده و على 
سهرابى نيز كار تهيه كنندگى و مديريت توليد آن را 

بر عهده داشته است.
دهقــان نيــرى اظهار داشــت: اين دوميــن فيلم 
مستندى است كه با موضوع رشادت هاى شهداى 
نهاونــد در طول دوران دفاع مقدس توســط اين 
كارگــردان جانباز نهاوندى مقيــم تهران با هزينه 
شخصى انجام و براى پخش در اختيار صداوسيما 

قرار مى دهد.
مديركل صداوســيماى مركز همدان با اشــاره به 
ساخت نخستين فيلم مستند اين كارگردان انقالبى 
با موضوع شهداى دره ابراهيم افزود: سال گذشته 
فيلم شــهداى دره ابراهيم اين كارگــردان متعهد 
و انقالبى از شــبكه اســتانى همدان پخش شد و 
شهداى العماره دومين فيلم آقاى نادرى براى اين 
شبكه اســت وقرار است مستند كرباليى ميرحيدر 
با موضوع پيرغالمان اهل بيت (ع) تا قبل از محرم 

تحويل اين مركز گردد.

 معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى اســتان همدان از برگزارى نمايشگاه 
بين المللى صنايع دســتى ACD در همدان خبر داد 
و گفت: نمايشــگاه همدان ويترين صنايع دستى 31

استان كشور مى شود.
عليرضا قاســمى از برگزارى نمايشــگاه بين المللى 
صنايع دســتى ACD در همدان خبــر داد و اظهار 
كرد: ايــن نمايشــگاه از روز 30 مردادماه تا روز 3
شــهريورماه در محل دائمى نمايشــگاه بين المللى 

همدان برپا مى شود.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه نمايشــگاه بين المللى 
صنايع دستى با حضور شركت 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 گردشگرى 
آسيا 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 پيشــنهاد داده شــد تا نمايشــگاه 
صنايع دستى با حضور شهرهاى جهانى صنايع دستى 
در اســتان همدان برگزار شــود، عنــوان كرد: اين 
پيشنهاد پذيرفته شده و شهرهاى جهانى صنايع دستى 
در اين نمايشــگاه حضور دارند. قاسمى با تأكيد بر 
اينكه از 10 كشور عضو شوراى جهانى صنايع دستى 
شرق آســيا در اين نمايشگاه حضور دارند، تصريح 
كرد: هدف از برگزارى اين نمايشگاه در كنار رويداد 
«همدان 2018» عرضه و معرفى صنايع دستى استان 

است.

وى گفت : امروزه توليد صنايع دســتى كه مزين به 
نقش آثار تاريخى، باســتانى و يادمان هاى ويژه هر 
كشور است در دســتور كار صنعتگران جهان قرار 
دارد و تالش مى شــود كه حتى بخشى از اين گونه 
آثار كه از ســنگ، چوب، فلز و يا بر روى سراميك 
و پارچه پديد مى آيد با قيمت هاى ارزان در اختيار 
توريست ها قرار گيرد. تمامى ممالك جهان، اعتقاد 
به تاثير متقابل صنايع دســتى و صنعت گردشگرى 
دارنــد. چرا كــه در عمل و تجربــه دريافته اند كه 

هنرهاى صناعى يكى از عوامل بسيار موثر در جلب 
و جذب گردشگر در تمامى گرايش هاى ملى، منطقه 
اى و داخلى است و متقابًال به اين نتيجه هم رسيده 
اند كه صنعت گردشگرى مى تواند به رشد، توسعه 
و گســترش صنايع دستى و بهبود كيفيت آن كمك 

كند.
عليرضا قاسمى با اشاره به نقش تاثير گذار صنايع 
دستى در توسعه گردشگرى استان همدان با توجه 
بــه رويداد همدان 2018 عنوان كرد :  بر پايه اين 

اعتقاد و تجربيات حاصله تشكيالت صنايع دستى 
و گردشگرى در بسيارى از كشورها در هم ادغام 
و يا در رابطه اى هماهنگ و منســجم با هم ديده 
شده اند كه خوشبختانه در كشور ما نيز گام هايى 
در اين زمينه برداشــته شده اســت. صنايع دستى 
اســتان همدان ، به عنوان ميراث هزارساله تمدن 
اين خطه از جمله پتانســيل هاى مهمى است كه 
مى تواند سهم مهمى در اشتغال زايى استان داشته 

باشد.

معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان خبر داد

نمايشگاه بين المللى همدان 
ويترين صنايع دستى 31 استان

 بهمن ســال 95 گروهى از فعاالن فرهنگى شهر 
همدان در نامه اى به رئيس سازمان سينمايى كشور، 
خواســتار اكران فيلم هاى سينماى هنر و تجربه در 
اين شهر شــدند. چند ماه بعد و در تيرماه سال 96، 
با اكران فيلم «هفت معكوس»، شــهر همدان رسما 
شروع به اكران فيلم هاى هنر و تجربه كرد و باالخره 
فعاالن فرهنگى و مردم همدان به خواسته خود براى 
تماشــاى فيلم هاى هنر و تجربه در شهر خودشان 

رسيدند.
به گزارش ايســنا، متأسفانه اين اتفاق خوب بعد از 
حدود يكسال به فراموشى سپرده شد. فراموشى كه 
از سمت مســئوالن فرهنگى شهر همدان كه وظيفه 
اكران اين فيلم ها را داشتند و هم فعاالن فرهنگى كه 
روزى به دنبال اين اكران ها بودند، رخ داده است. با 
توجه به اين اتفاقات، خبرگزارى ايسنا به دنبال علت 
چرايى اين اتفاقات و راهكارى براى حل مشكالت، 
با مسئوالن مربوطه و تعدادى از فعاالن فرهنگى كه 
خواستار اكران فيلم هاى هنر و تجربه در شهر همدان 

بودند، مصاحبه هايى ترتيب داد.
مسئول امور سينماهاى شــهر همدان علت توقف 
اكران فيلم هــاى هنر و تجربه در همــدان را عدم 
استقبال تماشاگران در سانس هاى ارائه شده عنوان 
كرد و گفــت: در آخرين اكران ها ســالن خالى از 

تماشگر بود.
ســعيد شــرفى با بيان اينكه فيلم هاى هنر و تجربه 
با 5 نفر تماشــاگر در هر سانس هم اكران شده اند، 
افزود: مردم و فعــاالن فرهنگى اكران فيلم هاى هنر 
و تجربه را پيگيــرى نكردند و حتى پس از توقف 
اكران فيلم هاى هنر و تجربه هيچ يك از مردم، فعاالن 
فرهنگى و رسانه ها واكنشى نشان ندادند و ايسنا، تنها 
خبرگزارى بوده كه درباره توقف اين اكران ها سوال 

پرسيده است.
وى بيان كرد: پر تماشــاگرترين اكران هنر و تجربه 

در شــهر همدان براى فيلم «هجوم» با 120 نفر در 
بازه يك ماهه و كم تماشاگرترين اكران، براى فيلم 

«مفت آباد» با 30 نفر در بازه يك ماهه بوده است.
شرفى درباره تبليغات، نحوه و نوع آن در شهر همدان 
براى آشنايى و آگاهى مردم با فيلم هاى هنر و تجربه 
پاسخ داد: با اكثر دانشگاه ها، انجمن سينماى جوان، 
خانه هنرمندان و با خود هنرمندان صحبت شــده و 

آگاهى پيدا كرده اند.
وى با اشاره به اينكه هدف از توقف اكران فيلم هاى 
تجربه، ايجاد نياز به ســينماى هنر و تجربه در بين 
مردم است، ادامه داد: رويكرد اكران فيلم هاى هنر و 
تجربه مثل قبل است و اگر مخاطب براى اين فيلم ها 
باشد به طور قطع اين اكران ها ادامه پيدا خواهند كرد.

مســئول امور سينماهاى شــهر همدان در پاسخ به 
سوال خبرنگار ايسنا مبنى بر انتخاب سالن ديگرى، 
مثل سالن 2 سينما قدس كه ظرفيت كمترى دارد و 
براى اكران اين فيلم ها كه با توجه به گفته هاى شما 
تعداد تماشاگران كمترى دارد، گفت: به علت احترام 
به تماشاگران و بهره مندى و استفاده آنان از بهترين 
صدا و تصوير، سالن 2 سينما قدس كه از به روزترين 
و با كيفيت ترين سالن هاى همدان است را در اختيار 

اكران فيلم هاى هنر و تجربه قرار داده ايم.
مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان كه نامش به 
عنوان يكى فعاالن فرهنگى شــهر همدان در نامه به 
رئيس سازمان ســينمايى كشور بود نيز در پاسخ به 
سوال خبرنگارايسنا درباره آگاهى از وضعيت اكران 
فيلم هــاى هنر و تجربه اظهــارك رد: به طور دقيق 
نمى دانم اما تا جايى كه خبر دارم، تعدادى از فيلم هاى 

هنر و تجربه اكران شده كه منظم نبوده است.
مهرداد حمزه درباره توقــف اكران فيلم هاى هنر و 
تجربه اظهار بى اطالعى كرد و علت عدم پيگيرى و 
استقبال فعاالن فرهنگى كه در نامه اى خواستار اكران 
فيلم هاى هنر و تجربه شده بودند را سالن و سانس 

نامناسب عنوان كرد.
وى در ادامه تشــريح كرد: اينكــه فيلم ها فقط يك 
ســانس در هفته اكران شوند و بهترين سانس ها در 
اختيــار فيلم هاى پرفروش قرار بگيــرد و ديرترين 
سانس به هنر و تجربه اختصاص يابد، درست نيست 

و موجب كاهش تماشاگر مى شود.
حمزه با اشــاره به اينكه فيلم هاى هنر و تجربه بايد 
در يك ســالن مشــخص و منظم اكران شود، ادامه 
داد: سينما فلســطين كه زيرنظر حوزه هنرى است 
مشكالت خاص خودش را براى انتخاب فيلم ها دارد 
بنابراين فيلم هاى هنر و تجربه بايد در يك سينماى 

مستقل اكران شود.
وى با بيان اينكه سالن سينمايى مجتمع شهيد آوينى 
يكى از بهترين و به روزترين سينماهاى همدان است، 
اظهار كرد: در حال حاضر از ســالن سينمايى شهيد 
آوينى استفاده اى نمى شود و فيلم هاى هنر و تجربه 

مى توانند در اين سالن اكران شوند.
حمزه دربــاره پيگيرى و تالش بــراى آغاز مجدد 
اكران فيلم هاى هنر و تجربه گفت: مسئوالن همدان 
عالقــه اى براى آوردن جشــنواره ها و اضافه كردن 
سالن هاى سينما ندارند و درباره اكران فيلم هاى هنر 
و تجربه هم اگر مســئوالن عالقمند باشند، پيگيرى 

خواهند كرد.
مدير روابط عمومى انجمن ســينماى جوان استان 
همدان نيز كه نامش به عنوان يكى از فعاالن فرهنگى 
شهر همدان در نامه به رئيس سازمان سينمايى كشور 
بود، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره آگاهى از 
وضعيت اكران فيلم هاى هنر و تجربه گفت: فيلم هاى 
هنر و تجربه هفته اى يك ســانس در شــهر همدان 

اكران داشته اند.
وحيد به خوش درباره توقف اكران فيلم هاى هنر و 
تجربه اظهار بى اطالعى كرد و علت عدم پيگيرى و 
استقبال فعاالن فرهنگى كه در نامه اى خواستار اكران 

اين فيلم ها شده بودند را نوع فيلم ها، روز و سانس 
اكران فيلم ها و عدم تبليغات عنوان كرد.

وى در ادامه تشــريح كرد: فيلم هاى هنر و تجربه با 
تأخير نسبت به تهران در شهر همدان اكران مى شوند 
بنابراين فعاالن فرهنگى و عالقمندان به سينماى هنر 
و تجربه در تهران اين فيلم ها را تماشا مى كنند و ديگر 
در همدان به تماشاى آنها نمى روند، روزهاى اكران 
نيز اگر در روزهاى پايانى هفته باشد استقبال بيشتر 
است همچنين با تبليغات بهتر مثل بيلبورد و يا تيزر، 

مردم با فيلم ها و اكران ها آشنا مى شوند.
مدير روابط عمومى انجمن ســينماى جوان استان 
همدان گفت: در انجمن سينماى جوان، ماهانه مبلغ  
150 هزار تومان به عالقمندان سينماى هنر و تجربه 
براى خريد بليط كمك مى شود تا تماشاى فيلم هاى 

هنر و تجربه را به داليل مالى از دست ندهند.
اكران فيلم هــاى هنر و تجربه در شــهر همدان به 
بن بست رســيده است و مسئوالن مربوطه و فعاالن 
فرهنگــى و عالقمندان به ســينماى هنر و تجربه، 
بايد هم فكرى براى حل مشكالت مربوط به اكران 
اين فيلم ها بكنند. اينكه مســئوالن مربوطه با توقف 
اكران ها منتظر مخاطب باشند و با فعاالن و عالقمندان 
در ارتباط نباشــند و انتقادها و پيشنهادهاى آنان را 
در جلســات مستمر نشــنوند و فعاالن فرهنگى و 
عالقمندان هم بــه علت تفاوت در نحوه اكران ها با 
آنچه مدنظر آنها هســت، پيگيرى نكنند و به سينما 
نروند و پيشنهادها و انتقادهاى خود را در جلسات 
مستمر با مسئوالن در ارتباط نگذارند، فقط موجب 
از دست رفتن فرصت اكران فيلم هاى هنر و تجربه و 
حتى با ادامه اين دست اتفاقات موجب از بين رفتن 

هنر و سينما در همدان مى شود.
مســئوالن و فعــاالن فرهنگــى و عالقمندان به 
ســينماى هنر و تجربه مكمل هم هستند بنابراين 
اميدواريم اين همفكرى و همبستگى بين مسئوالن 
و فعاالن فرهنگى و مردم شكل بگيرد و مشكالت 
مربوط به اكران فيلم هاى هنر و تجربه حل بشود 
و شاهد تماشاگران زيادى در اكران فيلم هاى هنر 

و تجربه باشيم.

بن بست اكران  هاى سينماى هنر و تجربه در همدان
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