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یادداشت روز

با گزارشهاي مردمي شناسايي شد

 11انبار کاالي احتکارشده در همدان
■ حکم انبارهاي احتکار صادر شد

چالش زباله در همدان

با وجود اينكه حدود  10سال از برنامه
اعالم شده و منظم شــهرداري همدان در
خصوص چگونگي جمــعآوري و انتقال
زبالههــاي خانگي ميگــذرد ،اما در حال
حاضر منظره زشت انواع كيسههاي انباشته
و پراكنده زباله در كوچه و پسكوچهها و
معابر شهري از...
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رئیس بنیاد بوعلیسینا در نشست خبری:

بوعلیسینا
سند و شناسنامه هویتی
ایران است

 20درصد بار اشتغالزایی
کشور به دوش کميته امداد

جشن خودکفايي
 2600مددجوي
کميته امداد
برگزار شد

2

فروش صنایعدستی
آنالين ميشود
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آگهـي جـذب نمايندگـي
شرکت بيــمه سيــنا استان همدان در نظر دارد جهت گسترش شبکه فروش خــود
از بين جوانان عالقمند و متعهد جهت شهرهاي همدان و کبودراهنگ ،اسدآباد ،فامنين،
بهار و اللجين اقدام به جذب نماينده فعال نمايد متقاضيان اخذ نمايندگي در صورت دارا
بودن شرايط درج شده در پورتال بيمه سينا ميتوانند تاتاريخ  1397/6/30به آدرس
ذيل مراجعه و نسبت به تکميل فرم ثبت نام اقدام نمايند.

همدان -ميدان جهاد ،خيابان عارف قزويني ،نرسيده به چهار راه نظري پالک 36
شرکت بيمه سينا استان همدان

آگهي مزايده عمومي
استان همدان

بنیاد تعاون زندانیان استان همدان در نظر دارد تعداد  8عدد یخچال بستنی و فروشگاهی مستعمل و وسایل مازاد خود را
ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند ازتاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  97/5/30جهت بازدید به صورت حضوری
اقدام نمایند.
جهت اطالع بیشتر با شماره های  09333172955و  38231863تماس حاصل فرمایید(.ساعت بازدید  15الی )19
آدرس  :همدان اعتمادیه ،روبروی پارک اعتمادیه خیابان جام جم کوچه فرزام  4کوچه باغ زندان
بنیاد تعاون زندانیان استان همدان

رســانه دیجیتال

با اینســتاگرام #همدا ن پیام
همراه شوید

hamedanpayam

ا خبــا ر ر ا بــا
فتو تیتر هــا و تصا و یــر جــذ ا ب پیگیــر ی کنید
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خبـر

khabar@hamedanpayam.com
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شنبه

 27مردادماه 1397

شماره 3268

خبر
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با صدور مجوز ساختوساز از سوی شهرداری و میراث فرهنگی همدان برای
ساخت برجهای دوقلو در چند متری عمارت قاجاری «آمریکاییها» ،عرصهی این
اثر تاریخی مخدوش میشود.
به گزارش ایسنا ،در شرایطی که همدان و مسئوالن میراث فرهنگی و گردشگری و
مدیریت شــهری همدان خود را برای برگزاری جشن همدان  ۲۰۱۸آماده میکنند،
ِ
ســاخت برجی دو قلو در عرصهی بنای تاریخی «آمریکاییها» صادر شده و
مجوز
نخســتین اقدامات آن نیز در حال انجام است .عمارت آمریکاییها در انتهای پارک
پرواز همدان ،با بیش از  ۱۰۰سال قدمت قرار گرفته که هر چند از کاربری این بنای
تاریخی در دوران مختلف اطالعات چندانی در دســت نیست ،اما گفته میشود آن
ابتدا به عنوان مکان استقرار پزشکان آمریکایی مورد استفاده قرار میگرفته است.

کلینیک پرســتاری پیشگیری از بیماریها قلبی و واحد مراقبت پرستاری در
منزل بیمارستان قلب فرشچیان همدان با حضور معاون پرستاری وزیر بهداشت
 ،درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ این کلینیک به منظور پیشــگیری از
بیماری های قلبی و در زمینه تغذیه  ،بهداشــت حرفه ای  ،خدمات پرستاری ،
روانشناسی بالینی  ،مشکالت عضالنی اسکلتی و ترک اعتیاد به بیماران مشاوره
می دهد .
دکتر حضرتی همچنین واحد مراقبت پرســتاری در منزل را در این بیمارستان
افتتاح کرد .
کاهــش هزینه ها  ،پیگیری مراحل درمان و اســتفاده از کادر درمانی معتمد در
محیط های غیر بیمارستانی از جمله اهداف اجرای این طرح است .

خبـر

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

عمارت «آمریکاییها»
زیر سایه برجهای دوقلو آب میشود

افتتاح دو طرح درمانی در همدان

اختتامیه طرح نشاط معنویی در امام زاده کوه
همدان برگزار شد
مدیر اداره اوقاف وامور خیریه همدان از برگزاری هشــتمین اختتامیه استان
خبر داد.
حجت السالم کاروند مدیر اداره اوقاف وامور خیریه همدان با بیان اینکه نشاط
معنوی در امام زاده کوه با حضور بیش از  500نفر برگذارمی شودافزود :
طرح نشــاط معنوی با هدف غنی ســازی اوقات فراغت تابســتانی واستفاده
حداکثری جوانان و ونوجوانان از این ایام با شــروع تعطیالت تابســتانی آغاز
می شــود به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این طرح با استفاده ازبر نامه
های فرهنگی -آموزشی -وتفریحی -در فضایی معنویی امام زاده کوه می توان
زمینــه الزم برای بهره مندی همه جانبه جوانان و نوجوانان از وقات فراغت را
فراهم کرد

رئیس بنیاد بوعلیسینا در نشست خبری:

يادداشت روز

چالش زباله در همدان
»»مهدي ناصرنژاد

با وجود اينكه حدود  10سال از برنامه اعالم شده و منظم شهرداري
همــدان در خصوص چگونگي جمعآوري و انتقال زبالههاي خانگي
ميگذرد ،اما در حال حاضر منظره زشــت انواع كيسههاي انباشته و
پراكنده زباله در كوچه و پسكوچهها و معابر شــهري از چالشهاي
اصلي در اين شهر فرهنگي و گردشگري است.
پراكندگــي زباله در معابر عمومي در گوشــه و كنــار معابر عمومي
پايتخت گردشگري آسيا در اين روزهاي پرحرارت تابستاني و در برابر
ديدگان كنجكاو مسافران تابستاني بيشتر از هر زمان ديگر آزاردهنده
اســت .در حال كه بوي تعفن مشمئزكننده زبالههاي خانگي آن دسته
از مغازهداران و كســبه بيتوجه در گذرگاهها و محدوده ســطلهاي
بزرگ زبالــه را هم بايد به اين معضل شــرمآور فرهنگ عمومي در
همدان اضافه كرد.
معموالً پيمانكاران طرف قرارداد شــهرداري طبق روال سالهاي اخير
بعد از ساعات نيمهشــب براي جمعآوري و انتقال زبالههاي خانگي
و باقيمانده از كار روزانه مغازهداران و كســبه ،در ســطح شهر تردد
دارند ،اما هيچ مشــخص نيســت چرا و چگونه كيســههاي رنگ به
رنگ و ناموزون و بدقواره زباله از همان نخســتين ساعات روز پاي
تيرهاي چراغ برق و گوشــه و كنار كوچه و پسكوچهها و كنج ديوار
همســايگان ،خودنمايي ميكند و مردم تمام روز را بايد وجود چنين
ميهمانهاي ناخوانده و مزاحم را تحمل كنند.
بــه نظر ميآيد رفتگران محلــي نيز اين روزها تنبلتــر از روزها و
فصلها و سالهاي گذشته شدهاند و تمايل چنداني براي ُرفتوروب
و پاكيزهســازي محلهها ندارند و كمتر گذرگاهي در معابر فرعي شهر
تميز و ُرفته شده به نظر ميآيد.
بديهي اســت ادامه اين روند و وقت و مســئوليت و هزينههاي كمتر
نسبت به گذشته براي پاكيزهسازي شهر ،به يك فرهنگ عمومي تبديل
شده و در آيندههايي نهچندان دور بحران زباله به وجود آورد!
برخي شــهروندان همداني بر اين نظر هســتند كه استقرار سطلهاي
بزرگ و ســفيد زباله در خيلي نقاط معابر عمومي ،مردم و كســبه را
بدعادت كرده و به جاي اينكه طبق روال ســالهاي قبل كيســههاي
زبالههاي خود را پس از ساعات غروب مقابل خانههاي خود بگذارند،
در اوقات دلخواه مقابل ســطلها (بشــكه) زبال ه رها كرده و خود را
خالص ميكنند.
نظر ديگري حاكي از اين اســت كه پيمانكاران جديد شهرداري مانند
اســاف خود ،چندان متعهد به پاكيزهسازي و جاروكشي در كوچهها
و معابر فرعي نيستند و نســبت به جمعآوري زبالههاي ريز (به قول
كارگران) بيتوجه شــدهاند .با اين حال متأســفانه مردم و خانوادهها
نسبت به رعايت پاكيزگي كوچه و محل زندگي خويش بياعتنا هستند
و حريم شــخصي همسايگان را رعايت نميكنند و معموالً آشغال به
دست از خانههايشــان بيرون ميآيند و چند خانه دورتر و يواشكي،
كيســههاي زباله خود را كنار ديوار يا پاي تير چراغ برق و در حريم
ديگران رها ميسازند و ميگذرند.
البته شــايد ما با فرهنگ و خلقوخوي ملتهاي ديگر آشنا نباشيم و
ندانيم مردم در اينسو و آنسوي دنيا با زبالههاي خود چكار ميكنند.
وليكن اگر بيحرمتي به حريم همسايه و بيتوجهي به فرهنگ صحيح
دفع زباله مختص مردم ما باشــد ،كاري ناپســند و غيرقابل بخشش
خواهد بود!!!

خبـر

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی همدان
دانشجو میپذیرد

مرکــز آموزش علمی -کاربردی جهاددانشــگاهی همدان در 18
رشته کاردانی و کارشناسی برای ترم مهرماه دانشجو میپذیرد.
مرکز آموزش علمی -کاربردی جهاددانشگاهی همدان در مقطع
کاردانی در رشــتههای اینترنت و شــبکههای گسترده ،کاردانی
نرمافزار کامپیوتر ،کاردانی معماری شــهری،کاردانی شبکههای
کامپیوتــری ،کاردانی حرفهای امــور فرهنگی ،کاردانی حرفهای
روابــط عمومــی ،کاردانی حرفــهای طراحی لبــاس ،کاردانی
حرفهای معماری داخلی و در مقطع کارشناســی در رشــتههای
مهندســی فنــاوری اطالعات -امنیــت اطالعات ،کارشناســی
مهندســی فنــاوری اطالعات -فنــاوری اطالعات ،مهندســی
شــبکههای کامپیوتری ،مهندســی کنترل ابزار دقیق ،کارشناسی
مهندســی عمران -ساختمانســازی ،کارشناسی حرفهای روابط
عمومی ،کارشناســی حرفهای طراحی و الگوســازی پوشــاک،
کارشناســی حرفــهای مدیریت امــور فرهنگی و کارشناســی
حرفهای معماری طراحی محیط داخلی دانشــجو میپذیرد.
ی با بیان اینکه فارغالتحصیالن کاردانی کلیه دانشــگاهها
فرزانه غفار 
میتواننــد در رشــتههای مقطع کارشناســی مرکز علمــی کاربردی
جهاددانشــگاهی همدان ثبتنام کنند ،ادامه داد :بهرهگیری از اساتید
مجرب ،اعطای وام دانشجویی ،پایینترین شهریه دانشگاهی ،اعطای
مدرک معتبــر از وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری ،درنظر گرفتن
شرایط ویژه برای شاغالن و برگزاری کالسها در مرکز شهر از مزایای
این مرکز دانشگاهی است.
به گزارش ایســنا ،وی به شــرایط ثبتنام از متقاضیان اشاره کرد
و گفت :داوطلب متقاضی شــرکت در پذیــرش مقطع کاردانی و
کارشناسی نیمســال اول تحصیلی ( 98-97ترم مهرماه) ،باید ابتدا
با مراجعه به پایگاه اطالعرســانی ســازمان سنجش آموزش کشور
به آدرس  ،www.sanjesh.orgنســبت بــه دریافت دفترچه
راهنمای ثبتنام از طریق پایگاه اطالع رسانی این سازمان و مطالعه
دقیق آن اقدام کنند.

shenide@hamedanpayam.com

بوعلیسینا سند و شناسنامه هویتی
ایران است

رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلیسینا
با بیان اینکه شــیخالرئیس سند و شناسنامه
هویتی ایران اســت گفت :همــه ما وظیفه
داریم شخصیت ممتاز جهانی بوعلیسینا را
بهدرستی بشناسیم.
به گزارش روابــط عمومی و امور بینالملل
بنیــاد بوعلیســینا؛ آیــتاهلل غیاثالدین
طهمحمدی ،صبح روز پنجشنبه  ۲۵مردادماه
 ،۱۳۹۷در نشست خبری که به مناسبت فرا
رسیدن سالروز تولد بوعلیسینا برگزار شد،
اظهار کرد :شما خبرنگاران بهعنوان اصحاب
رســانه وظیفه دارید بوعلیسینا را به سراسر
جهان معرفی کنید.
رئیــس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلیســینا
با ابراز تاســف نســبت به عدم شــناخت
ابعاد شخصیتی بوعلیســینا در ایران گفت:
در کشــورمان آنچنانکه بایــد عظمت این
شــخصیت فوقالعــاده را بهدنیــا معرفی
نکردهایم.
آیتاهلل طهمحمدی در خصوص مصادره نام
بوعلیسینا توسط برخی کشورها نیز اظهار
کرد :از  ۴۰سال پیش تا کنون برخی کشورها
با ســاختن تندیــس شــیخالرئیس بهدنبال
مصادره حکیم هزارهها هستند ،در صورتیکه
بوعلیسینا یک شــخصیت جهانی است و
متعلق به آحاد مردم است.
وی افــزود :مــا با شــناخت و تبییــن آثار
بوعلیسینا میتوانیم کشورمان ایران و دین و
مذهب خود را به کل جهان معرفی کنیم؛ باید
از این پتانسیل ویژه برای معرفی مکتب شیعه
بهدرستی استفاده کنیم.
رئیس بنیاد بوعلیسینا به سخنان مقام معظم
رهبری در خصوص تولید علم اشاره کرد و
گفت :علم وارداتی به درد ما نمیخورد ،باید
علم تولید کنیم تا همچون بوعلیسینا بعد از
هزار سال بدرخشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
همدان نیز در جمع خبرنگاران به روانسازی
و سادهکردن علوم بوعلیسینا تاکید و اظهار
کرد :شــیخالرئیس کتابها و رسالههایش به
زبان متخصصان نوشته شده است و باید آن
را به زبان ساده برگردانیم.
علیرضــا درویشنــژاد افزود :روانســازی
علوم بوعلیســینا و ارایه نثــر روان آن در

شنیدهها

 -1تنديس بوعلي به دنيا ارســال ميشــود .گفته ميشود قرار
اســت بزودي تنديس ســاخته شــده از حكيم هزارهها براي
دانشــگاههاي معتبر دنيا ارسال شــود .گويا اين اقدام با هدف
معرفي و پاسداشــت بوعليسينا و به مناسبت «همدان »2018
از سوي بنياد بوعلي انجام شده است.
 -2نبود نامگذاري مشاهير استان در اماكن مختلف شهرستانها
مورد انتقاد واقع شــده است .گفته ميشود در حالي كه مفاخر
و بزرگان كشــور از سوي كشــورهاي همســايه به مصادره
ميروند ،بســياري از شهرها و روســتاها نسبت به شناساندن
مفاخر و مشاهير اقدام ماندگاري انجام ندادهاند .گويا در استان
همدان ،شهرستانها اماكن و يا خيابان به نام مشاهير نامگذاري
نكردهاند.

خبـر

جامعه باعث شناخت عمومی نسبت به این
شــخصیت بزرگ میشــود و از این طریق
میتوانیم حکیم هزارههــا را برای تکتک
مردم معرفی کرده و آثار ایشان را در جامعه
نهادینه کنیم.
وی در ادامه گفت :باید به عمق و بطن مسائل
تخصصی بوعلیسینا وارد شویم همانطور
که بوعلیســینا بــا اســتفاده از ریاضیات
اندازههای یک تار را برای تولید انواع صداها
بیان کرده اســت ،بههمین ترتیب موسیقی و
ریاضی ایشان را برای نســل امروز ساده و
روان کنیم تا کاربردی شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
همدان به فلسفه نیز اشاره کرده و گفت :در
حال حاضر فلسفه در الیهالیه زندگی مردم
وجود دارد و ســوال از چرایی و چیســتی
هر چیــزی یعنی ســاری و جــاری بودن
فلســفه؛ بنابراین با روانسازی فلسفه مشاء
میتوانیم بوعلی فیلســوف را به آحاد مردم
جامعــه معرفی کنیم .درویشنــژاد در ادامه
گفت :بوعلیســینا را باید برای کودکان هم
قابل فهم کنیم و روز تولد شــیخ را جشــن
بگیریم تا کودکان با تمام وجود بوعلیســینا
را لمس کنند .رئیس روابط عمومی و امور
بینالملل بنیاد بوعلیسینا نیز در این نشست
خبری و در پاسخ به ســوال خبرنگاران در
خصوص تبادل علمی این بنیاد با سایر مراکز
علمی ،اظهار کــرد :در حال حاضر از طریق

خبرنگاران وآنچه که معاون
وزیرشنید

چـالشهایی که
نشریـات را میآزارد

درنشســت هم اندیشــی اصحاب رسانه با
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با حضور گسترده
اصحاب رسانه برگزار شد
مشــکالت وپیشــنهادات خبرنــگاران برای
پیگیری مطرح شــد که پاســخ وتوضیحات
معــاون مطبوعاتی ورســانه ای وزیر فرهنگ
وارشــاد دراین زمینه درشماره گذشته روزنامه
منتشرگردید .دراین شماره مباحث مطرح شده
در جلســه روزچهارشنبه ســالن شهیدآوینی
منتشرمی شود.
 6نفراز فعاالن حوزه رسانه ها وکانونهای تبلیغاتی
به نمایندگی از همکاران خود پشت تریبون رفته
ومطالبی را بیان کردند .نصرتاهلل طاقتیاحسن
به عنوان نماینده روزنامه هاونشــریات محلی ،
مهدی طاهری به عنوان نماینــده خبرنگاران،
فرزاد سپهر نماینده سرپرستی نشریات سراسری،
عباس ساعتی نماینده کانونهای تبلیغاتی و مریم
شهابی باهر نماینده خبرگزاریها و پایگاههای
خبری ومهردادحمزه مدیرعامل خانه مطبوعات
دیدگاهها و مشکالت جامعه رسانهای همدان را
مطرح کردند.
لزوم حفظ شــأن مطبوعات در کشــور ،لزوم
توجه به حاکمیت تأمین زیرساختها ،حمایت
از تشکلهای خودجوش و برگزاری دورههای
اموزشی خارج از کشور ،حل مشکالت بیمه ای
رسانهها و معیشت اصحاب رسانه ،بهروزسازی
تعرفههای آگهی متناسب با افزایش تورم ،حل
مشکل کاغذ مطبوعات ،شــیوه توزیع یارانه،
کمک در تأمین مکانی برای فعالیت رســانهها
لزوم توجه به مســایل ومشــکالت کانونهای

رایزنیهــای فرهنگی ایران در کشــورهای
مختلف با مجامع علمی جهان در ارتباط بوده
و در پروژهها و سمینارهای علمی مشارکت
میکنیم.توکل دارائــی از رونمایی تصحیح
کتاب اول قانون خبر داد و گفت :همزمان با
سالروز تولد شیخالرئیس بوعلیسینا از کتاب
اول قانون بــا تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی
رونمایی میشود.
وی ابراز امیدواری کرد :کتاب دوم قانون نیز
تا دو ماه آینده همزمان با روز جهانی فلسفه
در آبانماه سال جاری رونمایی میشود.
دارائی از انتشار بخش ریاضیات کتاب شفاء
توسط بنیاد علمی و فرهنگی بوعلیسینا خبر
داد و گفت :استاد سید عبداله انوار کتاب ۲۲
جلدی شــفاء را به فارســی ترجمه و شرح
کرده است و تا کنون هیچیک از این کتابها
چاپ نشده اســت و برای نخستین بار بنیاد
بوعلیسینا بخش ریاضیات شامل موسیقی،
حساب ،هندسه و نجوم را چاپ میکند.
رئیــس روابط عمومی و امور بینالملل بنیاد
بوعلی ســینا با اشــاره به اینکه بودجه بنیاد
برای انجــام فعالیتهــای مختلف محدود
اســت ،اظهار کرد :با بودجــه محدودی که
داریم تالش شــده اســت به ابعاد مختلف
شــخصیتی بوعلی بپردازیم ،اما به همکاری
ســایر نهادها و ارگانها نیاز داریم؛ چرا که
بوعلیسینا شــخصیتی فراملی است و همه
باید برای معرفی ایشان همراهی کنند .دارائی

تبلیغاتی وســاماندهی این حوزه بخشــی از
صحبتهایی بود که در این مراسم عنوان شد.
رسانه های استان نگاه تخصصی دارند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان همدان
دراین نشســت با بیان اینکه همدان دارای پویایی
خبری اســت ،گفت :نگاه رســانه هــای همدان
تخصصی و حرفهای است.
علیرضا درویشنژاد با بیان اینکه سومین نشست
را با اصحاب رسانه استان دارم که امیدوارم دغدغه
و مشکالت این قشر را رفع کنیم ،اظهار کرد116 :
رسانه ،سه روزنامه 16 ،هفتهنامه 10 ،دوهفتهنامه،
 15فصلنامه 62 ،رسانه چاپی و  ...در همدان فعال
است .وی با اشاره به پویایی خبری و رسانهای در
همدان گفت :ســال  85با مصوبه مجلس شورای
اســامی همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن
ایرانزمین انتخاب شــد که این انتخاب شأن مردم
باکرامت این دیار را نشان دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان با
بیان اینکه همدان بنیان تاریخ ایران اســت که باید
به همان نســبت فرهیختگان این خطه مورد توجه
باشد ،افزود :خوشحالیم که نگاه رسانههای همدان
تخصصی اســت و از معــاون مطبوعاتی وزارت
ارشــاد میخواهم نگاه ویژهای به رسانههای این
استان داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه امیدوارم دغدغههای اصحاب
رسانه در همدان مورد توجه قرار گیرد ،خاطرنشان
کرد :امیــدوارم بــاران لطف مطبوعاتــی معاون
مطبوعاتی وزارت بر سر رسانه همدان ببارد.
پیشنهاداتی برای معاونت مطبوعاتی
طاقتی احسن مدیر مســئول روزنامه همدان پیام
دراین نشســت با ارایه نقطه نظراتی درحوزه ملی
ومحلی مواردی ازجمله:
-1تالش برای انتصاب مشــاوران رسانه ای برای
مديران ارشــد و حاکميتي به صورت واقعی ونه
نمادین .
 -2تدوين پيشنهاد قوانين و مصوبات تسهیل گرو

با پیشــنهاد نامگذاری یک خیابــان در هر
شــهر بهنام بوعلیسینا گفت :در بسیاری از
شهرستانهای استان همدان هیچ خیابانی به
نام این شــخصیت جهانی وجود ندارد .این
در حالی اســت که برخی از مراکز علمی که
با نام ابنسینا ،ســالها فعالیت داشتهاند نیز
تغییر نام داده و با نام جدید معرفی میشوند
و بوعلیســینا هر روز غریبتر از گذشــته
میشود.
رئیس روابط عمومی بنیاد بوعلیسینا از آغاز
ترجمه قانون به فارسی با تطبیق علم پزشکی
جدید در ســال جاری خبر داد و گفت :این
طرح ممکن اســت تا  ۱۰ســال زمان برد و
باید بر اســاس نسخههای قدیم و جدید در
کتابخانههای مختلف در ســطح جهان این
پروژه را پیش ببریم.
دارائی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران
در خصوص احیای جایزه جهانی بوعلیسینا
نیز اظهــار کرد :اولیــن دوره جایزه جهانی
بوعلیســینا در ســال  ۱۳۸۸برگــزار و به
برگزیدگان این جشــنواره جایزه اهدا شــد
که در صدد احیای مجدد این جایزه جهانی
هســتیم .وی افزود :بنا به نظر وزیر محترم
فرهنگ و ارشــاد اســامی بهعنوان رئیس
هیئت امنــای بنیاد ،در صورت تأمین بودجه
با همکاری و مشارکت ارگانهای مختلف؛
در صدد اهدای این جایزه هستیم.

ارجاع به نهادها مرتبط که خيلي از وزارتخانهها
و دولتيها به اينها اعتقاد ندارند.
 -3انتصاب مشاوران رسانههاي محلي حتي براي
وزرا .
 -4حمايت از تشــکل ونهادهاي خودجوش در
مقابل تشکلهاي رانتي مستقر در مرکز که متأسفانه
بيشــتر به نام مطبوعات محلي ولي رانتخوار در
مرکز هستند.
 -5ثبات سياســت در معاونت و پرهيز از طرح و
برنامههاي مطالعه نشده و بدون پشتوانه علمي که
متأسفانه در ســالهای اخير حداقل حمايتهايي
يارانه از خبرنگاران و مطبوعات محلي را به تاراج
برد و سهم آنها را نابود کرد.
 -6برگزاري دورههاي آموزشــي خارج از کشور
براي کمک به توســعه روابط بين ايران و جهان و
به خصوص تمرکز بر اعزام مديران و خبرنگاران
محلي  -7 .ارائــه طرح اســتقرار خبرنگاران در
ســفارتخانهها و کنســولگريها و رايزنيهــاي
جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشوربه دلیل
نبود متخصصــان خبرنگار و رســانهاي درحوزه
رایزنی های فرهنگی.
 -8تعیین وشــفاف سازی رديفهاي مشخص و
الزماالجرا براي اطالعرســاني در ادارات و نهادها
چراکه حداقل بودج ه فرهنگي دستگاهها بيشتر به
نام اين حوزه براي مصارف دیگرهزینه می شود.
این مدیرمســئول همچنین برای حوزه رسانه های
محلــی در ردیف پیشــنهادات خود بــه معاون
مطبوعاتی وزیرارشاد گفت:
 -1بيمه خبرنگاران به چالشــی تبدیل شده است
تعیین تکلیف شود.
 -2جلوگیری از طبقهبندي فعاالن رسانه ای صرفا
به خبرنگاروغیرخبرنگار چرا که دیگرپرسنل رسانه
ای درپشت صحنه عملیات ویژه پشتیبانی را انجام
می دهند در حالي که ميدانيم يک سوم از فعاالن
رسانه خبرنگاران هستند و دو سوم را از یاد برده و
در طرحها و ايدهها آنها را فراموش ميکنيم و اين

اختتامیه جشنواره رضوی
باشکوه برگزار شود

معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتاندار همدان خواســتار
برگزاری باشکوه اختتامیه جشنواره رضوی در همدان شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان با حضور در دفتر معاون
سیاسی ،امنیتی اســتاندار همدان نحوه برگزاری جشنواره کتابخوانی
رضوی در استان را تشریح کرد.
معاون سیاســی ـ امنیتی اســتاندار همدان ضمن قدردانی از زحمات
ادارهکل کتابخانههای عمومی استان اظهار کرد :کتابخانههای عمومی
همواره از نهادهای پیشرو در سطح استان بوده است.
به گزارش فارس ،سعید شــاهرخی برنامهمحوری را مشخصه اصلی
کتابخانههای عمومی استان دانست و گفت :خوشبختانه این مجموعه
بــا دارا بودن افراد جوان و متخصص همــواره در اجرای برنامههای
فرهنگــی و اجتماعی موفق بوده اســت.وی با اشــاره به روند دقیق
برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی و آمار باالی شرکتکنندگان در
این جشــنواره بیان کرد :برگزاری این جشنوارههای بزرگ مطمئن ًا در
باال بردن میزان مطالعه در سطح استان و کشور اثرگذار خواهد بود.
معاون سیاسی ـ امنیتی اســتاندار همدان خواستار برگزاری اختتامیه
با شــکوه جشــنواره رضوی به منظور تجلیل از مشارکتکنندگان و
دستاندرکاران این رویداد مهم در استان شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان همدان نیز با اشاره به برگزاری
هشــتمین دوره جشــنواره کتابخوانی رضوی ادارهکل کتابخانههای
عمومی همدان ،اظهارکرد :کتابداران و کارکنان پرتالش ما توانستهاند
با کمترین هزینه اقدام به اجرای باشکوه جشنواره رضوی کنند.

باعث آسيب به جامعه رسانهاي ميشود.
 -3معيشت اصحاب رسانه واقعا چالش و دغدغه
است هر چه اين چالش در مرکز هست در استانها
مضاعف و در شهرستا ن فاجعه است.
 -4علــی رغم تورم موجودجامعه تعرفه آگهيها
سال  95ابالغ شده ولزوم اصالح واجرای درست
این بندقانونی ازسوی ادارات
 -5ورود جدي براي حمايت رســانههاي بخش
خصوصي درمقابل رســانههاي متصل به چاههاي
نفت و رسانههاي رانتي و حاکميتي
 -6يارانــه مطبوعات که متأســفانه ســاز و کار
نامشخصي دارد
 -7هزينه روزنامهنگاري و رســانهداري به شدت
باال رفت والزم اســت با توجه بــه هزينه چاپ
و کاغــذ و زينک که تقريبا يک و نيم برابر شــده
راهکارمناســبی برای تامین مواداولیه دربازاربرای
چاپ نشریات دیده شود.
 -8امنیت شــغلی حوزه رســانه ها درخطر بوده
ودر این شرایط شــیوه های غلط برخورد مدیران
و سیســتم حاکمیتی از برخورد شکایت توهین و
تهدیــد که نیازمند تدوین آیین نامه وشــیوه های
مناسب توجیه مدیران وسیستم هااست.
 -9بي توجهی بــه قانون گردش آزاد اطالعات و
عدم پاسخگويي در اين زمينه.

جشــنواره مطبوعات غرب کشــور در
همدان برگزار شود

درادامه مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان گفت:
خانه مطبوعات استان همدان جزو معدود خانههایی
اســت که برنامههای روز خبرنــگار را به صورت
هفتگی برگزار میکند تا جایی که امسال  15برنامه در
قالبهای مختلف ویژه خبرنگاران برگزار شد .مهرداد
حمزه افزود :خوشبختانه توانستیم هفتهای با نشاط
را برای خبرنگاران رقم بزنیم .وی با اشاره به اینکه
این هفته برگزار نمیشد مگر با همکاری و همفکری
مسووالن استانی ،عنوان کرد :سال گذشته با همکاری
اســتاندار  120نفر از خبرنگاران با قطار به مشــهد

مقدس اعزام شدند .مدیرعامل خانه مطبوعات استان
همدان با بیان اینکه امســال پیوند خوبی بین صدا و
سیمای استان و خانه مطبوعات شکل گرفت ،یادآور
شد :بخشی از برنامههای هفته خبرنگار به شکل زنده
از شبکه استانی برای بینندگان پخش شد.
وی با بیان اینکه اختالف نظرها در هر جایی وجود
دارد و این موضوع طبیعی اســت ولی همدلی در
خانه مطبوعات برای حل مشــکالت وجود دارد،
عنوان کــرد :در هفته خبرنــگار زحماتی زیادی
کشیده شد و امید است سال آینده بتوانیم کیفیت را
در کنار کمیت برنامهها افزایش دهیم.
حمزه با بیــان اینکه امروز قصد دارم بخشــی از
مشکالت را بیان کنم تا نکات اساسی مورد توجه
قرار گیرد ،بیان کرد :خوشبختانه ظرفیت خوبی در
اســتان وجود دارد و امیدواریم باتوجه به آمادگی
استان برای برگزاری جشــنواره مطبوعات غرب
کشور نسبت به تأمین منابع مالی اقدام شود.
وی در ادامه موضوع مربوط به بیمه خبرنگاران را
مطرح کرد و افزود :امید است این موضوع هر چه
زودتر حل و خبرنگاران همدانی نیز همانند سایر
خبرنگاران بیمه شوند.
مدیرعامــل خانه مطبوعات اســتان همدان با بیان
اینکه ســهمیه همدان از یارانه مطبوعات کم است
و امید است در این زمینه مساعدت صورت گیرد،
خاطرنشان کرد :یکی از مشکالت خانه مطبوعات
همدان مشکل مجوز هاست و این خود سبب شده
که به مشکل ساماندهی مطبوعات نرسیم.
یکی از عکاسان خبری نیز عنوان کرد :چرا با توجه
به حساسیت کار عکاسی به شرایط کار این گروه
توجه نمی شود.
وی گفت :من بــه دالر ابــزار کارم را خریداری
میکنــم ولی با ریــال دســتمزد دریافت میکنم
در حالی که همه میدانند که یکی از مشــکالت
عکاسان نداشتن امنیت است .این عکاس خطاب
به همکاران خود در جمع خبرنگاران خاطر نشان
کرد :چرا صدایی از کسی بلند نمیشود؟
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کاغذسازي در اسدآباد راهاندازي ميشود
نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اســامی از احداث
کارخانه کاغذ ســنگ در این شهرستان خبر داد و گفت :این کارخانه
کاغذ ســنگی با سرمایهگذاری  100میلیارد تومان و ظرفیت  20هزار
تن با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در شهرک صنعتی شهرستان
احداث میشود.
اکبر رنجبرزاده در کارگروه اشــتغال و سرمایهگذاری شهرستان اسدآباد،
اشــتغالزایی مســتقیم این کارخانه را پس از افتتاح و بهرهبرداری 200

نفر برشــمرد و افزود :احداث کارخانه کاغذ در شهرســتان اسدآباد از
نقش موثری در حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان خواهد
داشــت البته این طــرح فعال در مر حله طرح توجیهــی و جانمایی در
راستای احداث در شهرک صنعتی شهرستان است.
به گزارش ایســنا ،وی بــا بیان اینکــه طرح کارخانه کاغذســازی
شهرستان اســدآباد تولید کاغذ از سنگ خواهد بود ،خاطرنشان کرد:
پروژه تولید کاغذ از ســنگ تحولی شگرف در تولید کاغذ به عنوان
فناوری جدید در عصر مدرن ،دوســتدار محیط زیست بوده و باعث
کاهش بسیار زیاد مصرف انرژی شده و از نظر اقتصادی  100درصد

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

قابل بازیافت است.
رنجبرزاده اضافه کرد :کاغذ سنگ که با اسامی دیگری مثل کاغذ سنگی،
کاغذ آهک یا کاغذ معدنی نیز شــناخته میشود ،نسل جدیدی از کاغذ
اســت که در سالهای اخیر توسط محققان اختراع شده و ماده اولیه این
کاغذ پودرسنگ بوده که جایگزین استفاده از چوب درختان برای تولید
کاغذ است.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :ضدآب بــودن ،مقاومت در برابر پارگی،
جلوه جادویی رنگها بر روی آن و در نهایت برگشتپذیری آن به خاک
طی دوره بازیافت کوتاهمدت را میتوان از خواص کاغذ سنگ نام برد.
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هدف من تمرکز زدایی برنامه ها فرهنگیهنری
ازمرکزاستانبه شهرستان ها است

پروین ســلیمی -خبرنگار همدان پيام :براي نخستينبار جشنواره
نمایش نامه نویســی با هــدف تمركززدايي برنام هــای فرهنگی در
شهرستان هابه فامنينبرده شد.
با عنايت به اينكه هر جشنواره با هدف معيني برگزار ميشود و جشنواره
نمايشنامهخواني استاني كه در شهرستان فامنين انجام شد و به پاسداشت
نمايشــنامه كه  50اثر توسط دبيرخانه نمايشــنامه در قسمت خوانش
دريافت شده و  30اثر نيز به صورت ويدئو فشرده ارسال شده و  16اثر
نيز در بخش مسابقه دريافت شده است .
مديــركل ارشــاد اســاميدر آييــن پاياني هشــتمين جشــنواره
نمايشــنامهخواني استان كه در سالن شــهداي گمنام فامنين برگزار
بود ،نگرش بههنررا نگاهملكوتي دانســت و افزود :اينكه موســيقي
ميتواند بخش عمدهاي از دردهاي بشــر را درمان كند ،ريشــه در
كائنات و نظام هســتي دارد و نمايشنامهنويسي يك اصل پايدار در
تئاتر تلقی می شود .
عليرضا درويشنژاد عدالت فرهنگی را از سياســتهاي ارشــاد استان
دانســت و گفت :برخورد متوازن در توزيع برنامهها اين است كه همه
مردم سطح اســتانها و مناطق از برنامههاي فرهنگي و هنري بهرهمند
شوند .درويشنژاد كشف استعدادهاي جوانان سطح استان را از اهداف
اين جشــنواره دانســت و تصريح كرد :تمرکز زدای 
ی فرهنگیعالوه بر
ايجاد شــور و نشاط در جامعه باعث بروز و ظهور و همچنين تقويت
استعدادهاي هنري شهرستانها ميشود.
محمد مهدی کلهررئيس ارشاد شهرستان فامنين نيز در ادامه بخش پاياني
اين جشنواره گفت :از مديران مربوطه استان درخواستداریم سال آينده
اين جشنواره به صورت منطقهاي در فامنين برگزار شود.
فرماندار شهرســتان فامنين نیزضمنقدرداني از مديركل ارشاد استان به
دليل سفر دو بار مكرر در زمان کوتاه خدت خود به فامنينگفت :فامنين
تنها شهرستاني است كه مجتمع فرهنگي ندارد.
مجيد شــماعي افزود :فامنيــن داراي  2بخش 4 ،دهســتان و  40نفر
جمعيت اســت و نياز دارد فضاهاي فرهنگي و برنامههاي فرهنگي در
اين شهرستان ايجاد و فعال شود.
در ادامه اعضاي هيأت داوران هدف از برگزاري جشنواره را پاسداشت
نمايشنامهنويسي بومي و رشد و ارتقاي هنرمندان جوان استان همچنين
خوانش درست نمايشنامه بيان كرد و به مسئوالن جشنواره پيشنهاد دادند
در دورههاي آتي جشنواره به صورت منطقه ای برگزار شود.
در پايان جایزه بخش بازيگران زن جايزه ويژه به شيرين كرمي به عنوان
صحنهخوان وراوي در نمايش «روباه پوستيندوز» اهدا شد.كه اين بخش
داراي  8كانديدا بود و جايزه اولكه شــامل ديپلم افتخار و جايزه نقدي
اهدا شد به منيژه احمدي براي نمايش «بزكشي» و در قسمت بازيگران
مردکه دارای 9کاندیدابود نيــز جايزه دوم به هادي اليقي براي نمايش
»نويسنده» تعلق گرفت .همچنين جايزه سوم مشترك ًا به محسن عيسيئي
و مهدي كوثري يگانه براي نمايش «سنتاب» اهدا شد.

کشف  ۴۲هزار نخ سیگار قاچاق
در کبودرآهنگ
فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از کشف  ۴۲هزار نخ سیگار
قاچاق و خارجی توسط ماموران پلیس اطالعات این شهرستان خبر داد.
مجید گلی به مهر گفت :در پی اقدام اطالعاتی و کســب خبری مبنی
بر واردات و توزیع ســیگار قاچاق توسط فردی در انبار مغازه اش ،با
هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از این انبار ۴۲ ،هزار نخ انواع سیگار
خارجی و قاچاق به ارزش  ۲۱۰میلیون ریال کشف شد.
وی افزود :با اجرای این عملیات فرد خاطی دستگیر و با تشکیل پرونده
به مرجع قضایی معرفی شد .فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ با
اشــاره به نامگذاری امسال به نام ســال حمایت از کاالی ایرانی گفت:
شهروندان موارد مشکوک را از طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.
تبریک و تهنیت

جنابآقای

عزیـز
طهماسبیآذر
خبر مســرت بخش انتصاب شایســته حضرتعالی به
عنوان مدیریت محترم شــرکت پخش ســایه سمن
شــعبه همدان را تبریک و تهنیت عرض می نماییم .از
درگاه ایزد منان توفیقات برای خدمتی سرشار از شور
و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی
ایران اسالمی مسالت داریم.

سرپرست دفتر استان لرستان
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فروش صنایعدستیآنالين ميشود
آییــن رونمایی از ســامانه کارآفرینان
صنایع دســتی شهر جهانی ســفال و آغاز
به کار دبیرخانه اولین جشــنواره سراسری
عکس اللجین در اللجین برگزار شد.
در این مراســم ابتدا نماینــده مردم بهار و
کبودراهنگ در مجلس شــورای اســامی
گفت :برای همه ما ،مشــارکت در طراحی
و برنامه ریزی و اجرای موضوعات کمک
کننده به تحقق اقتصاد مقاومتی ،به یک امر
مهم و اساسی تبدیل شود.
محمدعلی پورمختار افزود :به همت دولت
و تالشــهای جدی و صدها ساله هنرمندان
و سفالگران ،اللجین به شهر جهانی تبدیل
شــد و ایــن رویکرد در مقابل شــهرهای
مدعی و بزرگی بود که برنامه ریزی قوی و
جدی استانداری همدان و میراث فرهنگی
موجــب انتخاب شــد و بعــد از انتخاب
باید زیرســاخت های خوبی ایجاد کنیم و
تغییرات محسوسی را شاهد باشیم.
وی بــا بیان اینکه از مصوبه جهانی شــدن
اللجین بیش از دو سال است که می گذرد،
گفت :همگان باید از این موقعیت بدســت
آمده دفاع کنند زیرا اگر زیرساختها را مانند
شرایط شــهر جهانی آماده نکنیم و شرایط
را به شهر جهانی نرسانیم از دست خواهد
رفت.
وی با اشــاره به تشــکیل دبیرخانه شهر
جهانی ســفال گفت :امروز پوســتری از
جشــنواره و مســابقه عکاســی با هدف
شناســاندن اللجین به ایرانیان و جهانیان
رونمایی می شــود زیرا آنچه در ســایت
های گردشــگری پس از معرفی اللجین
به عنوان شــهر جهانی مطرح است ،تنها
عکس های محدودی است و با برگزاری
جشــنواره عکس هــای تبلیغاتی ،هنری،
اثرگذار و ماندگار خواهیم داشت.
پورمختــار بــه رونمایــی از ســامانه
کارآفرینان صنایع دســتی شــهر جهانی
ســفال (طرح طکال) اشاره کرد و گفت:
طــکال به دنبال ایجاد زیرســاختی مبتنی
برفناوری اطالعات است تا همه صاحبان
مشــاغل در حوزه صنایع دســتی بتوانند
به طور مســتقل اقدام بــه فروش آنالین
از طریق فروشــگاه اینترنتی خود نمایند
و با اســتفاده از هــوش مصنوعی و تیم
متخصص کــه از لحظه تولیــد تا توزیع
محصــول در کنار خود دارنــد بتوانند به
تبلیغــات هدفمند ،توســعه بازار ،فروش
مســتقیم و بدون واســطه دســت یابند
و همــه این خدمات را کامال آســان در
دسترس داشته باشند.
وی ادامــه داد :گرچــه روش هــای
فروشــگاهی برقــرار اســت ولــی در
شــهرهای بــزرگ ،حضــور مــردم در
فروشــگاهها کمرنگ شده است و طرح
طــکال این فرصت را فراهــم می کند تا
همــگان بتوانند محصــوالت خود را به
دنیا معرفی کنند و مردم با شــناخت دقیق
از مشــخصات و مختصــات کاال خرید
کنند و با حذف واســطه هــا می توان به
اقتصاد تولیدکننده کمک کرد و با افزایش
ســرعت تبادل کاال می تــوان بازخورد
مســتقیم به تولیدکننده را شاهد بود تا بر
اساس ذائقه خریداران در دنیا تولید کرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس،
بیمه را یکی از مشکالت اساسی کارگاهها

خوانــد و گفت :این درســت نیســت که
کارگاههــای باالی  5نفر مالیات بیشــتری
بپردازند و برای فرار از مالیات درخصوص
بیمه کارگران تعلل کنند کــه باید راهکار
درستی در این خصوص به کار گرفته شود.
وی تصریح کرد :طرح جامع و بسته کاملی
برای جهانی شدن اللجین تهیه خواهد شد
که متولی این طرح سازمان برنامه و بودجه
اســت و نباید نســخه ای پیچیده شود که
قابلیت اجرایی نداشته باشد/.آوای بهار

پیگیر پیشــنهاد خواهرخواندگی
اللجین و شهر سفال ایزنیک ترکیه
هستیم

شهردار اللجین در آیین رونمایی از سامانه
کارآفرینان صنایع دستی شهر جهانی سفال
گفت :جشنواره سراســری عکس اللجین
که امروز کلید خورد در  4بخش عکاســان
حرفه ای ،عکاسان آماتور ،بخش مردمی و
بخش ویژه گردشگران خارجی با اعتبار 50
میلیون تومان اجرا و اختتامیه این جشنواره
در آبان ماه برگزار و به برگزیدگان جوایزی
اهدا خواهد شد.
حمیــد محبی اضافــه کرد :در راســتای
رویــدار  2018اقدامــات خوبی توســط
شهرداری اللجین صورت گرفته و طراحی
المان میادین صنایع دســتی و امام (ره) به
شهرداری رسید.
شــهردار اللجیــن از پیگیــری پیشــنهاد
خواهرخواندگی اللجین و شــهر ســفال
ایزنیــک ترکیه خبــر داد و گفــت :پیگیر
پیشــنهاد خواهرخواندگی اللجین و شهر
ســفال ایزنیک ترکیه هستیم و برنامه های
خوبی را برای اللجین تدارک دیده ایم.
وی به اســتقبال مــردم و اجــرای برنامه
تلویزیونی شــب های آمادای که بصورت
پخش زنده از شــبکه استانی همدان پخش
شد ،اشــاره کرد و گفت :این برنامه اواخر
تیرماه در بوســتان سفال اجرا شد که مورد
استقبال قرار گرفت.
وی به طرح طکال اشــاره کــرد و گفت:
طرح کارآفرینان اللجین به همت شــرکت
دانــش بنیان و پــارک علم و فنــاوری با
هدف اســتفاده از بســته فروش آنالین و
ارائه خدمــات اینترنتی و عرضه دیجیتالی،
خدمات طراحی گرافیک و خدمات مالی و
بیمه ای و برگزاری نمایشگاه آنالین برای
سفال رونمایی می شود/آوای بهار

نجــات اللجین ،به دســت خو ِد
اللجینی هاســت و دولتی ها مشاور
آنها هستند

چینــی در اللجین به دغدغــه همه تبدیل
شــده و اســتاندار همدان نیز بر ممنوعیت
عرضه ســفال چینی در اللجین تاکید دارد
و اگر به دنبــال درآمدزایی هســتید و به
دنبال ماندگاری ســفال نیستید روی کمک
ما حساب نکنید
برنامه شناســاندن اللجیــن و مطرح کردن
جایگاه سفال در سطح ملی و بین المللی از
برنامه ها است.
ســپس قاســمی معــاون اداره کل میراث
فرهنگی و گردشگری استان همدان گفت:
تالش در جهت افزایش رویکرد توانمندی
صنعتگران و ارتقای جایگاه ســفالگران از
اهداف این مراسم است.
وی افزود :یکــی از مباحث ویژه ای که
توســط اداره کل میراث فرهنگی اســتان
در برنامه های امســال در رویداد بزرگ
همدان پایتخت گردشــگری کشــورهای
آســیایی پیگیری خواهد شد و در برنامه
اصلی گنجانده شــده ،برنامه شناســاندن
اللجین و مطرح کردن جایگاه ســفال در
ســطح ملی و بین المللی است .وی به
طرح طکال اشــاره کرد و گفت :استفاده
از فرصت کســب و کار فضای مجازی و
عرضه و فروش بدون واسطه محصوالت
توســط گردشــگران از مزیت های این
طرح است.
وی با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی
اظهار داشت :نمایشــگاه صنایع دستی در
 30مردادماه در ســالن بین المللی همدان
گشــایش می یابد و غرفه ای برای معرفی
محصوالت شهر جهانی سفال درنظر گرفته
شده اســت که امیدواریم با استقبال مواجه
شود.
در پایان از سامانه کارآفرینان صنایع دستی
شــهر جهانی ســفال (طکال) رونمایی و
دبیرخانه اولین جشــنواره سراسری عکس
اللجین آغاز به کار کرد.

خبـر

كشف روغن و پودر لباسشویی
احتكار شده در فامنين
ف رمانده انتظامي شهرســتان فامنين از كشف  132قوطی روغن
و  567عدد پودر لباسشويي احتكار شده در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ عليحسن
حيدري در تشريح اين خبر گفت :در پي كسب خبري مبني بر اين
كه چند فرد ســودجو مقادير زيادي روغن و پودر لباسشويي را در
انباري در يكي از روستاهاي شهرســتان احتكار كردهاند ،پيگيري
موضوع در دســتور كار مأموران پليس امنيت عمومي شهرســتان
فامنین قرار گرفت.
وي افزود :مأموران با انجام اقدامات نامحســوس و اشراف اطالعاتي،
مكان دقيق دپو کاالي قاچاق را شناســايي و با هماهنگي قضایی و با
همكاري اداره تعزيرات و صنعــت و معدن به مکان مورد نظر اعزام
شدند.
حيــدري تصريح کرد :مأموران در بازرســي از اين انبار 132 ،قوطی
روغن ( 685كيلو) و  567عدد پودر لباسشويي به ارزش  200ميليون
ريال را كشف كردند.
وی در پايان با اشاره به اینکه  2نفر متهم در این زمینه به مرجع قضایی
معرفی شــدند ،از شهروندان درخواست كرد :در صورت مشاهده هر
گونه فعاليت غيرمجاز و قاچاق توســط افراد سودجو ،موضوع را در
اســرع وقت از طريــق تلفن  110به پليس اطالع دهند تا نســبت به
شناسايي و دستگيري متخلفان اقدام شود.
فرمانده انتظامي شهرســتان فامنين در ادامه از كشف  60رأس
گوســفند فاقــد مجوز و قاچاق در این شهرســتان خبر داد و
گفــت :مأموران انتظامي شهرســتان در راســتاي اجراي طرح
مبــارزه با قاچاق ،بــا پايش محورهــاي مواصالتي و اجراي
ايســت و بازرســيهاي مقطعي با كنترل خودروهاي عبوري
در بازرســي از یک کامیــون  60رأس گوســفند فاقد مجوز
بهداشــتي و قاچاق را كشف کردند.
وی با اشــاره به این که ارزش دامهای كشف شده  720ميليون ريال
ارزيابي شــده ،افزود :احشام کشف شده به اداره دامپزشكي شهرستان
منتقل و  2نفر متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرماندار بهار در آیین رونمایی از سامانه
کارآفرینان صنایع دســتی شــهر جهانی
سفال گفت :با توجه به دو رویداد بزرگ
در استان که در شــهریورماه گردهمایی
نمایندگان کشــورهای آسیایی در حوزه
گردشگری و در آبان ماه اجالسیه جهانی
را خواهیــم داشــت و ایــن دو رویداد
میتواند فرصت بیبدیلی برای شناسایی
ظرفیتهای استان همدان و شهر اللجین
بــه جهانیــان باشــد و امیدواریم شــهر
فرماندار شهرستان اسدآباد خبر داد:
اللجیــن در متن این اتفاقات دیده شــود
و در حاشیه واقع نشود.
افزایش رستههای تسهیالت اشتغال فراگیر
اللجین
شهر
در
کرد:
احسان قنبری تصریح
و روستایی
به عنوان شــهر جهانی سفال باید اقداماتی
انجام شــود که این شــهر به عنوان شــهر
فرماندار شهرســتان اســدآبادگفت :افزایش رستههای تسهیالت
جهانی حفظ شــود و به دنبــال ماندگاری
اشــتغال روســتایی و فراگیر کار برای جذب هر چه بیشــتر سهمیه
صنعت باشــیم زیرا در آینده ای نه چندان
اختصاص یافته به شهرستان را آسانتر کرده است.
دور ،ما مشــکل تامیــن آب و تهیه خاک
به گزارش خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از
خواهیم داشت که باید دوراندیشی صورت
همدان؛ کریم حمیدوند فرماندار شهرستان اسدآباد در جلسه کارگروه
گیــرد و امروز وقت خمره درســت کردن
اشــتغال و ســرمایهگذاری شهرستان اســدآباد از حمایت طرحهای
گذشته و در اللجین باید کاالهای ریزنقش
گردشــگری سالمت محور در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت:
و شــکیل و قیمتی درست و عرضه شود و
روستای هدف گردشگری ملحمدره و گردنه اسدآباد پتانسیل مناسبی
خاک را به تاراج ندهیم.
برای اجرای طرحهای گردشگری سالمت دارد.
وی بــا تاکید بر تهیه طرح جامع توســعه
وی افزود :در صورتیکه سرمایهگذاری در این راستا دارای طرح باشد
اللجیــن ،گفت :در زمینه هــای اقتصادی،
با پرداخت تسهیالت الزم از طرح متقاضی حمایت و استقبال خواهد
سیاسی ،بازاریابی و توسعه شهر باید برنامه
شد.
جامعی تدوین شــود و بــرای این منظور
فرماندار شهرســتان اســدآباد در ادامــه با بیان اینکه رســتههای
جلسه ای در حوزه صنعت سفال با حضور
تسهیالت اشــتغال فراگیر و روســتایی افزایش یافته است ،اظهار
صاحبنظــران در فرمانداری بهار تشــکیل
کرد :افزایش رســتههای تسهیالت اشــتغال روستایی و فراگیر کار
خواهد شــد و برگزاری جلسات متعدد و
برای جذب هر چه بیشتر ســهمیه اختصاص یافته به شهرستان را
با دقت ،با تامین اعتبار از ســوی ســازمان
آســانتر کرده و جذب حداکثری این تسهیالت بینظیر را تسهیل
برنامه ریزی صــورت خواهد پذیرفت تا
و تسریع میبخشد.
سند جامع توسعه اللجین نوشته شود.
در ادامه نیز فرماندار شهرســتان اسدآباد به همراه بخشدار مرکزی از
وی با بیان اینکه نجات اللجین ،به دســت
پروژه سنگ فرش روســتای گردشگری ملحمدره بازدید و نکاتی به
خودِ اللجینی هاســت و دولتی ها مشاور
پیمانکار مربوطه و رئیس اداره میراث فرهنگی تاکید کرد.
آنها هســتند ،گفت :در اللجین
نباید ســفال خارجی فروخته
شــود و واردات آفت اللجین
اســت و اللجین را باید با هنر
دســت خود نگهداریــد نه با
فروش سفال چینی و نباید در
مناقصه شماره  97-19يك مرحلهاي به شماره مجوز ( 1397.2282نوبت دوم)
جای جای اللجین سفال چینی
عرضه شود.
موضوع مناقصه :عمليات تخريب و بازسازي بلوك  4منازل سازماني
وی ادامــه داد :فروش ســفال

آگهيتجدیدمناقصهعموميیکمرحلهاي

آگهي ارزيابي كيفي شركت گاز استانهمدان
(سهامي خاص)

نوبت دوم

اداره كل پست استان همدان در نظر دارد انجام امور خدماتی و باربری ساختمان های تابعه اداره کل پست استان همدان را مطابق
با شرايط عمومي  ،طرح قرارداد و مشخصات فني از طريق مناقصه عمومي یک مرحله اي به بخش خصوصي واگذار نمايد  0لذا
نمايندگان كليه اشخاص حقوقي كه موضوع اصلي فعاليت آنها تامین نیروی انسانی بوده و داراي مجوز الزم از مراجع ذيصالح مي
باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.irبه شماره ثبت  200971552000003 :اسناد
مناقصه را دريافت نمايند.
-1مهلت دريافت اسناد مناقصه  :به مدت  6روز از مورخه 97/05/24تا پایان وقت روز دوشنبه مورخه 97/05/29می باشد.
-2مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  :از مورخه  97/05/30تا پایان وقت دوشنبه مورخه  97/06/12می باشد.
-3سپرده شركت در مناقصه  :ارائه ضمانت نامه بانكي از يكي از بانك ها و موسسات مالي تحت نظارت بانك مركزي با اعتبار سه
ماهه و قابل تمديد به مبلغ 290/000/000ريال در وجه اداره كل پست استان همدان
-4زمان بازگشايي پیشنهادات (الف،ب،ج) روز شنبه مورخه  97/06/17در محل اداره کل پست استان همدان واقع در همدان
کیلومتر  5بلوار سردار شهید همدانی می باشد.
 -5اداره کل پست استان همدان با هر تعداد پیشنهاد ارائه شده از سوی مناقصه گران نسبت به بازگشایی پیشنهادات ارسالی
اقدام خواهد نمود.
-6مناقصه گزار در انتخاب مناسب ترين قيمت اختيار تام دارد.
-8به پیشنهادهای که فاقد مهر و امضاء مجاز  ،مشروط و مخدوش و به پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان
واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومي اداره كل پست استان همدان

شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذكور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران
واجد الشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر كار:
 -1مبلغ برآورد اوليه پروژه ( 13/041/703/268سيزده ميليارد و چهلويك ميليون و هفتصدوسه هزار و
دويستوشصتوهشت ريال) ميباشد.
 -2مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( 652/086/000ششصدوپنجاهودو ميليون و هشتادوشش هزار ريال) می
باشد که به صورت یکی از تضامین قابل قبول معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد
 -3مدت اجراي پروژه  300روز ميباشد.
 متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهتشركت درمناقصه مذكور نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتی ذيل اقدام نمايند.
 تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت  11روز يكشنبه  1397/06/11ميباشد. محل تحويل همدان ،ميدان شيرسنگي ،ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان ،طبقه اول ،اتاق ،207امور قراردادها ميباشد.
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گروه  ۱۵نفره مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی
هفته آینده تشکیل میشود

هفته آینده گروه  ۱۵نفره ای در مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی کشور و ارائه پیشنهاد ،تشکیل میشود.
ســخنگوی هیات رئیســه مجلس از تشــکیل یک گروه  ۱۵نفره در مجلس برای چارهاندیشی در خصوص مشکالت
اقتصادی کشــور خبر داد و گفت :قرار اســت هر سه فراکسیون سیاســی مجلس (والیی ،امید و مستقلین) هرکدام ۵
نفــر صاحبنظر در حوزه اقتصاد کالن ،صنعت ،تولید و حوزههای مشــابه آن را انتخــاب و معرفی کنند و با هم این
جمع  ۱۵نفره را تشکیل دهند.
به گزارش مهر ،نعمتی با بیان اینکه اعضای این گروه  ۱۵نفره هفته آینده انتخاب میشــوند ،تصریح کرد :فعالیت این گروه به
صورت غیررسمی و مشورتی خواهد بود و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ،در موضوعات اقتصادی به صحن مجلس و
دولت پیشنهاد ارائه میدهند.
وی تأکید کرد :هنوز اعضای پیشنهادی فراکسیونها برای حضور در این گروه مشخص نشدهاند و هفته آینده این کار صورت
میگیرد و مدت زمان فعالیت این گروه نیز توسط خود فراکسیونها تعیین خواهد شد.

دوشنبه؛ بررسی " "CFTدر کمیسیون امنیت ملی مجلس
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در این کمیسیون
خبر داد .به گزارش تســنیم ،حشمتا ...فالحتپیشــه رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس شورایاسالمی از
بررســی الیحه الحاق ایران به کنوانســیون ( )CFTمقابله با تامین مالی تروریسم در این کمیسیون خبر داد و گفت :براساس
برنامهریزیهای انجام شده قرار است الحاق ایران به این کنوانسیون در جلسه روز(دوشنبه  29مرداد) این کمیسیون بررسی شود.
«ظریف» به مجلس میرودوی با بیان اینکه روز دوشنبه محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه میهمان اعضای کمیسیون است ،افزود:
نتیجه بررسی اعضای کمیسیون در این زمینه در قالب گزارش به هیئت رئیسه مجلس تقدیم میشود.رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
با یادآوری اینکه بررسی الحاق ایران به الیحه کنوانسیون ( )CFTمقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه در قوه مقننه مسکوت مانده
بود ،اظهار داشــت :مهلت  2ماهه بررســی کنوانسیون مذکور ( 20مرداد) به پایان رسیده است .بنابراین بررسی آن باید در دستورکار
کمیسیون قرار گرفته و نظر اعضای کمیسیون اعالم شود.به گزارش تسنیم ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی ( 20خرداد) سال جاری ،با
درخواست مسکوت ماندن دو ماهه الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی()CFTمقابله با تأمین مالی تروریسم با  138رأی موافق،
 103رأی مخالف و  6رأی ممتنع از مجموع  253نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده بودند.

بررسي ادعايي که اين روزها مطرح است

خبـ ر
حضرت آیت ا ...خامنهای با اشاره به صدور اجازه
مذاکره ظریف و کری در دولت یازدهم:

برجام اشتباه بود

دیدار وزیر و مسئوالن وزارت امور خارجه ،سفیران و روسای
نمایندگیهای ایران در خارج از کشور با مقام معظم رهبری پیرو
ســخنان رهبر انقالب در جمع هزاران تن از اقشار مختلف مردم
بیان شد ،از آنجایی که برخی از حاضران درباره فرازی از سخنان
ایشان دچار ابهام شدند و به دنبال آن ،این فراز انعکاس تحریف
شــدهای در رســانهها یافت،جمله تحریف شده منتسب به رهبر
انقالب در دیدار  ۲۲مرداد ماه تکذیب و اصل آن منتشر شد.
به گزارش ایسنا  ،این بیانات ناظر به صدور اجازه برای مذاکرات
وزیر خارجه دولــت یازدهم با همتای آمریکاییاش بوده ،رهبر
انقــاب در این دیدار فرمودند«:در قضیهی برجام ،بنده اشــتباه
کــردم اجازه دادم کــه وزیر خارجهی ما بــا آنها صحبت کند،
ضرر کردیم».
حضــرت آیــت ا...خامنــهای رهبــر معظــم انقــاب اســامی
صبــح روز دوشــنبه در دیــدار هــزاران نفــر از قشــرهای مــردم
از اســتانهای مختلــف در ســخنان مهمــی دربــاره اوضــاع
اقتصــادی و معیشــتی ،شــرارتهای امریــکا و پیشــنهاد مذاکــره
و نیــز ضــرورت وحــدت عمومــی مــردم و مســئوالن بیــان
کردنــد.
ایــن بیانــات ناظــر بــه صــدور اجــازه بــرای مذاکــرات وزیــر
خارجــه دولــت یازدهــم بــا همتــای آمریکایـیاش بــوده ،رهبــر
انقــاب در ایــن دیــدار فرمودنــد" :در برجــام ،اشــتباه کــردم
اجــازه دادم وزیــر خارجــه مــا بــا آمریکاییهــا صحبــت کنــد
ضــرر کردیــم قضیــهی برجــام ،بنــده اشــتباه کــردم اجــازه
دادم کــه وزیــر خارج ـهی مــا بــا آنهــا صحبــت کنــد ،ضــرر
کردیــم".
حضرت آیت ا ...خامنهای با بیان اینکه " آمریکا ،حال هم پیشنهاد
مذاکره داده؛ اینکه مســئلهی جدیدی نیست ،از اول انقالب بوده
است ،در تشریح این پرسش که "چرا مذاکره نمیکنیم؟" ،تصریح
کرده بودند :آمریکاییها فرمول مذاکراتیشــان این است :چون
آمریکاییها متکی هســتند به قدرت و پول ،مذاکره را داد و ستد
میدانند.
آمریکا وقتی با یک طرفی میخواهد مذاکره کند ،اهداف اصلی
را مشخص میکند و از این اهداف یک قدم هم عقب نمینشیند.
آنهــا از طــرف مقابلِ مذاکــره مطالبهی امتیاز نقــد میکنند و
اگرچنانچه طرف مقابل از دادن امتیاز امتناع کند ،هیاهو و جنجال
میکنند تا کم بیاورد.
خــود آمریــکا در مقابــل آنچــه نقــد میگیــرد ،چیــز نقــدی
نمیدهــد؛ فقــط وعــدهی قــرص و محکــم میدهــد و بــا
وعــده ،د ِل طــرف مقابــل را خــوش میکنــد .مرحل ـهی آخــر
هــم وقتــی کار از کار گذشــت و نقدهــا را گرفــت ،زیــر همیــن
وعدههــا میزنــد .ایــن روش مذاکــرهی آمریکایــی اســت.
حــاال بــا ایــن دولــت متقلــب بایــد مذاکــره کــرد؟
رهبر انقالب افزودند :برجام نمونهی واضح همین مســئله بود.
تازه بنده خیلی ســختگیری میکــردم .البته خطوط قرمزی هم
که مشــخص کردیم رعایت نشد .جمهوری اسالمی هر وقت به
آن اقتداری برســد که فشار و هوچیگری آمریکا رویش تاثیری
نگذارد ،میتواند با آمریکا مذاکره کند .امروز چنین چیزی نیست.
بنابراین امــام مذاکره با آمریکا را ممنوع کــرد و من هم ممنوع
میکنم.
ایشــان گفتــه بودنــد :آمریــکا در ادبیاتــش در نیمســال اخیــر
وقیحتــر و بــی ادبتــر شــده .قبــ ً
ا هــم در حرفشــان ادب
دیپلماتیــک را کمتــر رعایــت میکردنــد امــا اخیــرا ً در مواجهــه
بــا هم ـهی کشــورها بیادبتــر شــدهاند .نمون ـهاش اینکــه در
هفت ـهی گذشــته ســعودیها دو جنایــت انجــام دادنــد :حملــه
بــه بیمارســتان و حملــه بــه  ۵۰-۴۰کــودک بیگنــاه .بچــهی
۹-۸ســاله در خانــه داریــد؟ ایــن مصیبــت چقــدر بــزرگ
اســت .دل آدم میلــرزد .خــب وجــدان دنیــا تــکان خــورد امــا
آمریــکا چــه کــرد؟ بهجــای اینکــه ایــن جنایــت را محکــوم
کنــد گفــت مــا بــا ســعودیها رابطــهی اســتراتژیک داریــم.
ایــن بیحیایــی نیســت؟ همیــن کاری کــه رئیسجمهــور
آمریــکا کــرد کــه ۳-۲هــزار بچــه را از مادرهایشــان چــون
مهاجــر بودنــد جــدا کــرد و در قفــس گذاشــت؛ ایــن جنایــت
در تاریــخ ســابقه دارد؟
حضــرت آیــت ا ...خامنــهای افزودنــد :آمریکاییهــا اخیــرا ً
دربــارهی مــا هــم بیشــرمانه حــرف میزننــد .غیــر از تحریــم دو
چیــز دیگــر را مطــرح میکننــد :یکــی مســئلهی جنــگ و یکــی
مذاکــره .شــبح جنــگ را مطــرح میکننــد تــا ترســوها را بترســانند.
در مســئلهی مذاکــره هــم یــک بــازی پیشپاافتــاده میکننــد .یکــی
میگویــد مذاکــره بــا پیششــرط یکــی میگویــد مذاکــره بــدون
پیششــرط.
دو کلمــه در ایــن بــاره بــه مــردم بگویــم« :جنــگ نخواهــد شــد و
مذاکــره نخواهیــم کــرد .ایــن خالص ـهی حــرف بــود کــه هم ـهی
مــردم ایــران بداننــد».

اطالعات بیشتر درباره دریای خزر
و قرارداد جدید

در هفته اخیر در ارتباط با تعیین بســتر و
زیر بســتر دریای خزر در کنوانسیون جدید
روایتها و اختالف نظرهای متفاوتی وجود
داشت که پاســخهای آمده در اطالعات این
خبر این ابهامات تا حدود زیادی رفع شــده
است.
به گزارش ایســنا ،البته محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه کشــورمان نیز چهارشنبه
شــب با حضــور در شــبکه دو ســیما در
گفتوگوی ویژه خبری به تشریح جزئیات
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و روند
تصویــب آن پرداخت و گفــت :مذاکرات
مربوط به این کنوانســیون در بهترین شرایط
ایران زمانی که تحریمها برداشته شده بود و
وضعیت افکار عمومی نسبت به ایران خوب
بود ،صورت گرفت.
عالوه بر این منابع رسمی کشورمان در پاسخ
به رایجترین سواالت مطرح در افکار عمومی
به نوعــی ابهامات موجود را به شــرح زیر
برطرف کردهاند:
روســای جمهور روســیه و ایــران پس از
امضای کنوانســیون جدیــد رژیم حقوقی
دریای خزر با هــم دیدار کردند .همزمان با
حضور حســن روحانی در اجالس رهبران
کشورهای ساحلی دریای خزر برای امضای
این کنوانسیون ،نگرانیهای کمسابقهای درباره
احتمال پایمال شدن حقوق ایران و از دست
رفتن سهم بیشتر از خزر مطرح شده است .اما
آیا در امضای این توافق حقوق ایران در خزر
حفظ شده یا به آن خیانت شده است؟

سندی که حســن روحانی امضا
کرده ،چیست؟

نزدیک به ســه دهه پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شــوروی و پیدا شــدن سه کشور
ساحلی تازه برای خزر ،سرانجام کنوانسیون
رژیم حقوقــی جدید این دریا را روســای
جمهور پنج کشور ایران ،روسیه ،جمهوری
آذربایجان ،قزافســتان و ترکمنســتان امضا
کردند .متن امضا شده یک سند مادر است و
حاصل  ۲۶سال مذاکره درباره رژیم حقوقی
دریــای خزر که مبنای تصمیــم گیریهای
بعدی اســت و می توان از آن با عنوان قانون
اساسی دریای خزر یاد کرد.

آیا سند امضا شده سهم ایران را
مشخص کرده یا در آن تاثیر میگذارد؟

کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر به هیچ
عنــوان وارد تعیین مرزها و محدودهای آبی
نشده است و این موضوع را موکول به گفت
و گوی دوجانبه کشورهای با یکدیگر کرده
اســت .همه کشورهای خزر بخشهای ملی
و سهم خود از آب های خزر را با توافقهای
دوجانبه مشخص کردهاند .ایران همواره این
روش را رد میکرد و تاکنون محدود دریایی
خود را با دو همســایه آبیاش در خزر یعنی
جمهــوری آذربایجان و ترکمنســتان نهایی
نکرده است.

آیا تعیین نشــدن سهم کشورها
ضعف کنوانسیون است؟

کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر
همانند اغلــب کنوانســیونهای مقررات و
حقوق دریاها وارد تقسیم محدودهای ملی در
دریا نشده و فقط به اصول کلی اشاره دارد.
این کنوانســیون مشــخص کــرده که همه
کشورهای ســاحلی خزر از حق پانزده مایل
دریایی آبهای سرزمینی و ده مایل دریایی
حق انحصاری ماهیگیری برخوردارند .این که
این  ۲۵مایل در نهایــت از چه فاصلهای از
ساحل دریا و خشکی آغاز میشود و شکل
جغرافیایی آن چگونه است باید در مذاکرات
دو و سه جانبه کشورها معلوم شود.

آیا پس از فروپاشی شوروی سهم
 ۵۰درصدی ایران از بین رفت؟

نه ایــران و نه روســیه (که بعدهــا پس از
سقوط تزارها به اتحاد جماهیر سوسیالیستی
شــوروی تغییر کرد) مالک درصد مشخصی
از آبهــای خزر نبودهاند .در دو پیمانی که در
فاصله سقوط تزارها تا سقوط اتحادجماهیر
شــوروری میان دو کشــور امضا شد ،ابتدا
حق کشــتیرانی ایران در خزر که با عهدنامه
ترکمنچــای نقض شــده بود ،برگشــت و
ســپس خزر "دریای مشــترک میان ایران و

شوروی"خوانده شد.
به جز این حتی مرز دریایی ایران و شوروی
هم در خزر هرگز تعیین نشده بود .در داخل
مرزهــای اتحاد جماهیر شــوروی هم مرز
دریایی بین جمهوریهای آن وجود نداشت و
عملیات نفتی فقط بر حسب نزدیکی به مناطق
دریایی به هریک از جمهوریها داده شد.

آیا ایران پس از فروپاشی شوروی
خواســتار تصاحب  ۵۰درصد دریای
خزر بود؟

در هیــچ یک از اســنادی کــه از اظهارات
مقامهای ارشــد جمهوری اســامی ،متن
توافقهــا و مذاکرات تعییــن رژیم حقوقی
جدید خزر در دسترس است ،هیچ اشارهای
به حق پنجاه درصدی ایران نشــده اســت.
مقامهای ایرانی بارها خزر را دریای مشــاع
بین ایران و شــوروی خواندهاند اما رســما
خواستار سهم پنجاه درصدی نبودهاند به دلیل
اینکه ایران پیش از فروپاشی شوروی صاحب
چنین ســهمی نبوده و اصــوال طرح چنین
درخواستی هم مبنایی در حقوق بینالملل و
حقوق دریاها ندارد.

آیا ایران از مواضع روســیه و سه
کشور تازه حاشیه خزر بیاطالع بود؟

روسیه و جمهوریهای مستقل شده پس از
فروپاشی شــوروی ،در یک توافق تاریخی
پیمانی را امضا کردند کــه به تمام تعهدات
بینالمللی و قراردادهای امضا شده در زمان
اتحاد جماهیر شوروی پایبند باشند.
دو قراردادی که ایران شوروی درباره دریای
خزر امضا کرده بودند هم از جمله پیمانهایی
بود که این کشــورها خــود را به آن متعهد
کردنــد بنابراین ایران از مواضع روســیه و
کشورهای جدید حاشیه خزر مطلع بود و در
مذاکرات دوجانبه بر معتبر بودن این قراردادها
تاکید شده است .هیچ کدام از این قراردادها
مستند به سهم پنجاه درصدی ایران و روسیه
در خزر نیست.

آیا امکان داشت که چهار کشور با
اعطای پنجاه درصــد از خزر به ایران
موافق باشند؟

واقعیــت جغرافیایی خزر و اصول حقوقی
حاکم بر دریاها در تضاد با چنین استداللی
است و ســابقه قابل اعتنایی هم در تاریخ
روابط بینالملل ندارد .در صورتی که ایران
درخواست ســهم پنجاه درصدی از خزر
را داشــت و به فرض این که چهار کشور
با چنین درخواســتی موافقــت میکردند،
حاکمیت ایران میتوانســت تــا نزدیکی
مرزهای روســیه ،جمهــوری آذربایجان،
ترکمنســتان و قزاقستان امتداد پیدا کند که
امری بسیار دور از واقعیت است و آمادگی
این کشــورها برای پذیرش چنین سهمی
تخیلی اســت .فروپاشی شوروی اصوال بر
مرزهای ایران اثری نگذاشته که زمینه سهم
بیشتر یا کمتر ایران در خزر شود.

ایران در اولین مذاکرات تقســیم
دریای خزر چه می خواست؟

اولین نشســت وزرای خارجه کشــورهای
ســاحلی دریای به ابتکار ایران و در ماههای
آخــر ریاســت جمهــوری اکبر هاشــمی
رفســنجانی در آبــان ( ۱۳۷۵نوامبر )۱۹۹۶
در تهران برگزار شــده اســت .پیش از این
اجالس ،نشســتهای دوجانبــه متعددی

میان رهبران کشــورهای ساحلی و مقامهای
وزارت خارجه انجام شده است .در همه این
نشســتها ،مقامهای ایران از معتبر بودن دو
پیمانی که ایران و شوروی امضا کرده بودند
و از ضــرورت تعیین رژیــم حقوقی جدید
ســخن گفتهاند .در این مذاکرات طرح ایران
ابتدا تقســیم دریا به قسمتهای مساوی بود
اما پس از مدتی ایران اعالم کرد که بر اساس
حق تاریخیاش در دریای خزر ،ســهم خود
را بیست درصد میداند و چهار کشور دیگر
میتوانند مابقی را هر طور خواســتند تقسیم
کنند

آیا موضع ایران در تعیین سهم از
دریای خزر تغییر کرده؟

از ماههای اول فروپاشی شوروی تاکنون ایران
کمابیش حاکمیت خود را بر بیســت درصد
خزر اعمال کرده و تفاوت یا چرخشــی در
مواضع خود نداده اســت .هرچند منوچهر
متکــی وزیر خارجــه اول دولــت محمود
احمدی نژاد گفته بود که امکان سهم بیست
درصــدی از خزر برای ایران وجود ندارد اما
در عمل ایران تاکنون توانســته از ادعایی که
بر یک پنجم مســاحت خزر دارد ،دفاع کند.
در دوره ریاســت جمهوری محمد خاتمی
ایران برای حفاظت از سهم بیست درصدی
خود ،با اخطار کشتی نظامیاش مانع فعالیت
اکتشافی شــرکتهای نفتی برای آذربایجان
شد .سال گذشته و همزمان با نگرانی شماری
از نمایندگان مجلس ایران درباره ســهم این
کشور از دریای خزر ،مقامهای ارشد نیروی
دریایــی ارتش در مجلس حاضر شــدند و
فرمانده این نیرو اعــام کرد که ارتش ایران
بر بیست درصد دریای خزر حاکمیت دارد.

چه مفادی در کنوانسیون وجود دارد
که با مواضع پیشین ایران تفاوت دارد؟

ایران تا ســالهای اخیر از طرح بهره برداری
مشاع از منابع دریا (شیالت) و منابع کف آن
(انرژی) حمایت میکرد .روسیه هم طرفدار
این روش بود اما سه کشور دیگر دریای خزر
مدافع تقسیم دریا به مناطق ملی بودند .ایران
و روسیه همچنین توافقهای غیر پنج جانبه
را قبول نداشتند و ضرورت اجماع کامل در
تصمیمگیرها از مصوبات اصلی درباره خزر
بوده اســت .به دلیل اختالفاتــی که درباره
شیوه اعمال حاکمیت مشترک یا مشاع وجود
داشت و با امضای توافقهای دوجانبه و سه
جانبه کشــورهای دیگر ایران در مقابل عمل
انجام شده قرار گرفت و از طرح تقسیم خزر
به مناطق ملی دفاع کرد .تعیین مناطق دریایی
بر اســاس گفتگوهای دوجانبه هم اینک در
سند کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای
خزر گنجانده شــده و ایران هم آن را امضا
کرده است .به بیان دیگر آنچه که در مواضع
ایران تغییر کرده" ،تاکتیک" های فنی اســت
برای سهم بیست درصدی از خزر.

آیا گفت و گوهــای دوجانبه برای
تقسیم خزر به ضرر ایران است؟

در اغلب مناطق دریایی جهان ،تقسیم دریا با
تعیین محدودهای ملی با حضور کشورهای
ذی نفع انجام میشــود .در دریای خزر هم
قزاقستان با روسیه و ترکمنستان سهم خود از
دریای خزر را معلوم کرده و چون این توافق
در تضاد با منافع کشور سومی نبوده ،عملیات
اکتشافی نفت یا ســاخت و ساز جزیرههای

مصنوعی در خزر آغاز شــده است .به بیان
دیگر ایــن قاعده حقوقی وجــود ندارد که
مثال حضور ایران در مذاکرات میان قزاقستان
و روســیه برای تعیین حدود دریایی را الزام
آور کند.
به همین ترتیب بــرای تعیین مناطق دریایی
میان ایران و ترکمنستان و ایران و جمهوری
آذربایجان ،حضور روسیه یا قزاقستان که در
این مذاکرات ذی نفع نیســتند الزم نیست و
فقط باعث طوالنیتر شدن روند مذاکرات می
شــود .از این رو تعیین حدود مناطق دریایی
ایران در خزر به صورت دو و ســه جانبه با
جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به خودی
خود ضرری را متوجه ایران نمیکند.

کنوانسیون امضا شده چه منافعی
برای ایران دارد؟

کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر
امکان اســتفاده از دو کانا ل ولگا-دن روسیه
که خزر را بــه دریــای آزاد وصل می کند
به رســمیت میشناسد .در ســالهای پیش
بخصوص در زمــان تحریمهای بینالمللی
و مقاطعی کــه روابط ایران و روســیه گرم
نبوده ،ایران برای رساندن کشتیهای خود از
آبهای آزاد به خزر با موانع جدی از سوی
روسیه رو به رو بوده است .کنوانسیون جدید
استفاده از این دو کانال ،با در نظر گرفتن منافع
روسیه ،از حقوق کشورهای ساحلی از جمله
ایران شناخته است.
به جز این ،به دلیل طول کم ســاحل ایران،
سهم این کشور در دریای خزر میتوانست
تا حدود یازده درصــد تقلیل پیدا کند .در
کنوانســیون جدید رژیــم حقوقی دریای
خزر تاکید شده اســت که شکل نامساعد
ســاحل کشــورها در تعیین خطوط مبدا
مرزی باید مــورد توجه قرار بگیرد .به این
معنی ،جمهوری آذربایجان و ترکمنســتان
در مذاکرات آتی با ایران برای تعیین مناطق
دریایی نمیتوانند شــکل ســاحل ایران را
بهانه کاهش ســهم ایــران از خزر کنند .از
این جهات نه تنها خیانتی به تمامیت ارضی
ایران نشــده که حتی کنوانســیون جدید
بندهای بهتری برای ایران نســبت به توافق
های پیشین در دریای خزر دارد.

ســهم نهایی ایران از خزر چگونه
تعیین میشود؟

پس از مذاکره با ترکمنســتان و جمهوری
آذربایجــان و امضــای توافق بــا این دو
کشور ســهم ایران از خزر شکل نهایی به
خود میگیــرد .این مذاکــرات را وزارت
خارجه بــر مبنای تصمیم گیری شــورای
عالــی امنیت ملــی ایران انجــام میدهد.
رئیــس این شــورا رئیس جمهــور ایران
اســت اما مصوبات شورا برای الزم االجرا
شــدن باید بــه تصویب رهبــر جمهوری
اسالمی برســند .محمدابراهیم رحیم پور
مذاکره کننده پیشــین ایران در امور دریای
خــزر گفته که تصمیمگیری درباره ســهم
ایــران در خزر از اختیــارات آیتاهلل علی
خامنهای رهبر جمهوری اســامی اســت.
چون تعییــن مرزها در زمــره پیمانهای
بینالمللی محســوب میشود ،توافق نهایی
با ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان باید
به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان
هم برسد.

خبـر

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد
افزایش یابد

نمایندگان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامهای خطاب
به سران قوا خواستار افزایش تعداد جلسات این ستاد شدند.
به گزارش فارس ،نمایندگان عضو ســتاد مبارزه با مفاســد اقتصادی
طی نامهای خطاب به ســران قوا خواستار افزایش تعداد جلسات این
ستاد شدند.
این نمایندگان در نامه خود پیشنهاد کردهاند که جلسات ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادی از جلسات دو هفته یکبار به هفتهای دو جلسه افزایش
یابد تا زمان بیشتری به مبارزه با مفاسد اختصاص یابد.
در همین زمینه ،عزتا ...یوســفیانمال نماینــده مردم آمل در مجلس
شــورای اســامی در گفتوگو با فارس با اعالم این خبر و با اشاره
بــه نامه رئیس قــوه قضائیه به مقام معظم رهبــری درباره برخورد با
مفســدان اقتصادی،گفت :با توجه به اینکه قوه قضائیه مجوز خاص
برای برخورد گرفته است باید سایر نهادها نیز اقدامات ویژه و خاصی
انجام دهند.
وی برگزاری علنی دادگاهها را یکی از مهمترین مجوزهای اخذشده در
مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و تأکید کرد :امروز مردم باید
از چند و چون نحوه مبارزه با مفاســد و گلوگاهها آگاه شوند و دیگر
شــاهد ذکر نامهای اختصاری مانند «ب .ز»« ،د.ذ»« ،ر .ز»« ،ص.ض»
و  ...نیستیم.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی به جزئیات
نامه نمایندگان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت:
در این نامه پیشنهاد کردهایم تا جلسات ستاد از دو هفته یک جلسه به
هفتهای دو جلسه افزایش یابد.
یوسفیانمال علت نگارش این نامه را نیز اینگونه بیان کرد« :همانطوری
که قرار است قوه قضائیه به صورت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را
بررسی کند باید سایر نهادها نیز مفاسد اقتصادی را به صورت جدی
در دســتور کار قرار دهند از این رو ما خواستار افزایش جلسات ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم».

ریشهکنی فساد
عزم ملی ميخواهد
رئیس فراکســیون امید گفته است که برای ریشهکنی فساد نیازمند
عزم ملی هستیم.
به گزارش تســنیم ،جلســه هم اندیشی دیوان محاســبات کشور با
حضور محمدرضا عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فرید
موســوی ،محسن علیجانی و طیبه سیاوشی شاه عنایتی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،رئیس کل دیوان محاسبات کشور ،مستشاران،
معاونان فنی و معاونان دادســتان ،روسای شعب دادیاری ،حسابرسان
کل و مدیران کل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
محمدرضا عارف رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس
ضمن ابراز خوشحالی از حضور در دیوان محاسبات کشور؛ گفت:
خوشحالم که توفیقی حاصل شد که در سازمان مهم و ارزشی مثل
دیوان محاســبات در خدمت شما باشم و از آقای عادل آذر هم که
ایــن فرصت حضور را فراهم کرده اند ،کمال تشــکر را دارم و از
زحمات و تالشهای ارزشــمند مجموعه دیوان محاسبات کشور
قدردانی می کنم.
وی با اشــاره به تعهد ،پاکدستی ،ســامت و انگیزه معنوی در کنار
شایســتگیهای فنــی و حرفه ای به شــاخصهای تربیــت مدیر و
ویژگیهای مدیر و کارگزار در نظام ارزشــی و اســامی پرداخت و
اضافه کرد در نظام ارزشی باید جایگاه ویژهای برای نظارت قائل بود
و از مدیریتهای کوتاه مدت که باعث سوء استفاده می شود.
نماینده تهران در مجلس با طرح این ســئوال که آیا با گذشت چهار
دهه از انقالب اســامی به چه میزان به شــاخص های اول انقالب و
کارگزار نظام ارزشی رسیده ایم؟ ،تصریح کرد :نظارت بر اجرای دقیق
قوانین و مقررات و انجام چاره اندیشــی و ارائه راهکار به مدیران به
قصد پیشــگیری ،و اولویت دادن به امور مهــم و کلیدی و پرهیز از
پرداختــن به امور جزئی و کم اهمیت از مهمترین راهبردهای نظارت
هستند که الزم است مورد توجه دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
رئیس فراکسیون امید مجلس در ادامه به موضوع فساد و نقش آن در
فروپاشی نظامهای سیاسی اشاره کرد و گفت :امروز موضوع فساد در
کشــور ما یکی از موضوعات مهم مورد رصد و پیگیری ســران نظام
است بنابراین یکی از وظایف مهم دستگاههای نظارتی به ویژه دیوان
محاســبات کشور مبارزه با فساد است و باید توجه داشت ریشه کنی
فساد نیازمند یک عزم ملی است.
عارف به توصیه هایی برای انجام بهتر نظارت اشاره کرد و سالمسازی
دســتگاههای نظارتی ،شفافسازی امر نظارت ،حفظ اخالق ،حرکت
در چارچوب قانون ،حفظ حرمتها ،شفافسازی در فضای مجازی
بــرای جلوگیری از قهرمان ســازی مجازی ،تعامــل نزدیک با همه
کمیســیونهای مجلس برای روان سازی قوانین ،از بین بردن قوانین
متضاد ،تعامل با سایر دستگاههای نظارتی ،تعامل مثبت با دستگاههای
اجرایــی با حفظ جایگاه و اقتدار ســازمانی و نظارت بر ناظرین را از
جمله این توصیهها عنوان کرد.
در ادامه این جلسه عادل آذر خط مشی فعلی دیوان محاسبات کشور
را اعتمــاد آفرینی و عدم ایجاد تشــنج در جامعه عنوان کرد و گفت:
راهبرد بنده در موقع کسب رای نمایندگان مجلس برای ریاست دیوان؛
نظارت مســتمر ،پیشــگیرانه ،هدایتگرانه و مقتدرانه بوده که در حال
حاضر در برنامه های نظارتی دیوان محاســبات جاری و ســاری می
باشد.
ایشان در ادامه حسابرسی مبتنی بر عملکرد را به نوعی همان ارزیابی
عملکرد دســتگاه های اجرایی دانست که دیوان محاسبات پی گیر آن
است و تاکنون گزارش هایی(مانند حسابرسی اقتصاد مقاومتی) را نیز
در این زمینه تهیه کرده است که گاها با واکنش متفاوت دستگاه های
اجرایی مربوطه مواجه شده است.

Y K

ازدواج دختران زیر  ۱۳سال ممنوع میشود

سوانح رانندگی در کشور جان  1488نفر را گرفت

حمایت از زنان سرپرست خانوار بیشتر می شود

در قالب طرح «کودک همســری» حداقل ســن ازدواج برای دختران به  ۱۶سال
افزایش مییابد.
عضو فراکســیون زنان مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به تدوین طرحی با عنوان
«کودک همســری» در مجلس شورای اسالمی از سوی فراکسیون زنان مجلس اظهار
داشت :در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران  ۱۶سال و برای پسران  ۱۸سال
پیش بینی شده است.به گزارش مهر ،طیبه سیاوشی در مورد جزئیات این طرح افزود:
در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران  ۱۳سال است و دختران زیر  ۱۳سال
تنها با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند اما در طرح جدید دختران بین  ۱۳تا  ۱۶سال
برای ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه دریافت کنند.

تا به امروز یکهزار و  488نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند
و  37هزار نفر نیز مصدوم شدند.
فرمانده پلیس راه کشــور با اشــاره به آغــاز طرح تابســتانی پلیس از 24
خــرداد ماه جاری گفــت 60 :درصد حــوادث رانندگــی در 30کیلومتری
شهرها رخ می دهد.
به گزارش ایرنا ،محمدحســین حمیدی ادامه داد :آمار کشــتههای تصادفات جادهای
کشور در  2سال گذشته 35 ،هزار نفر است.
وی اظهار داشــت :در حدود یکهزار و  880دســتگاه دوربین در جادههای کشور
نصبشده که این تعداد  2برابر خواهد شد.

دولت حمایت های خود از زنان سرپرست خانوار را افزایش داده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت 2 :هزار و  300میلیارد ریال در
بودجه سال  97برای بیمه زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا ،معصومه ابتکار بیان کرد :برای حمایت از زنان سرپرست خانوار ستاد
ویژه ای با حضور دستگاههای اجرایی تشکیل شده و تاکنون نیز اقدامهای مطلوبی از
سوی آنها در این زمینه صورت گرفته است.
ابتکار اضافه کرد :در بحث حمایت از طرحهای کارآفرینی زنان روستایی نیز گامهایی
برداشــته شــده و در زمینه افزایش تولید صنایع دستی اســتاندارد  ،توان افزایی زنان
روستایی و بازاریابی نیز اقدامهای خوبی صورت گرفته است.
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خبـر

خطر ابتال به "هپاتیت" در معتادان
اشــتراک در وسایل تزریقی حتی در یک نوبت هم میتواند خطر
انتقال به بیماری هپاتیت را داشته باشد.
رییس شبکه هپاتیت ایران با اشاره به خطرات اعتیاد در ابتال به هپاتیت،
گفت :بســیاری از معتادان تزریقی سابقه اشتراک در وسایل تزریقی را
اعالم نمیکنند ،اما اشــتراک در وسایل تزریقی حتی در یک نوبت هم
میتواند خطر انتقال این بیماری را داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،موید علویاندرباره ارتباط اعتیاد با بروز هپاتیت ،گفت:
متاســفانه اعتیاد به مواد مخدر تزریقی از علل مهم ابتال به هپاتیت C
محسوب میشود .استفاده از سرنگ به صورت مشترک در بین معتادان
بــه مواد مخدر میتواند به انتقال انواع عفونتها از جمله هپاتیت  Bو
 Cو ایدز منجر شود.
وی افزود :البته اعتیاد به موادی مانند کوکائین و استنشاق از راه بینی راه
دیگر انتقال این بیماری است .بر این اساس خطر بزرگی که معتادان به
مواد مخدر را تهدید میکند ،ابتال به گونههای مختلف ویروس هپاتیت
 Cاست که موجب بروز بیماری با شدت بیشتر میشود.
علویان با بیان اینکه تنها یکبار استفاده اشتراکی در وسایل تزریقی کافی
است تا شخص به ویروس هپاتیت آلوده شود ،افزود :بسیاری از معتادان
تزریقی سابقه اشتراک در وسایل تزریقی را اعالم نمیکنند ،اما معموال
اولین تزریق در نتیجه تشویق دوستان و قرض گرفتن وسایل آنها اتفاق
میافتد .اشتراک وسایل تزریقی حتی در یک نوبت هم منجر به انتقال این
بیماری میشود .باید توجه کرد که در بسیاری از موارد وجود ویروس
در خون افراد فاقد عالمت است و حتی خود فرد نیز از ابتالیش به این
ویروس اطالعی ندارد.
وی با بیان اینکه برخی گمان میکنند تعویض ســر سوزن سرنگهای
مورد استفاده مانع از انتقال ویروس هپاتیت میشود،گفت :نه تنها اینطور
نیست بلکه اشتراک در کلیه وسایل مورد استفاده در تزریق مانند سرنگ
و ســر سوزن که به خون آلوده میشــوند ،موجب انتقال ویروسها از
فردی به فرد دیگر اســت .از طرفی نکته حائز اهمیت این است که در
صورت دور ریختن وســایل تزریقی به داخل سطلهای زباله خانگی،
ممکن است که در هنگام جابجایی آنها موجب آلودگی سایر افراد شود.
بنابراین بهتر است این سرنگها در داخل ظرفهای غیر قابل نفوذ نظیر
ظروف شیشهای یا فلزی دور ریخته شوند.
علویان ،با بیان اینکه مهمترین راه پیشگیری از بیماری هپاتیت در معتادان،
ترک اعتیاد اســت ،گفت :در صورت اصرار بر ادامه اعتیاد مهمترین راه
پیشگیری عدم استفاده از وسایل تزریقی به صورت مشترک است.

آنفلوآنزا ساالنه  290تا  600هزار نفر را
در دنیا میکشد
حدود  500میلیون نفر ساالنه در جهان به آنفلوآنزا مبتال میشوند که
از این تعداد سه تا پنج میلیون نفر بستری میشوند و حدود  290تا 650
هزار نفر فوت میکنند.
رئیس انجمن متخصصان میکروبیولوژی ایران گفت :ســال گذشــته
بیمارانی که واکســن آنفلوآنزا میزدند ،به پزشکان مراجعه میکردند و
میگفتند که با وجود استفاده از واکسن ،به آنفلوآنزا مبتال شده اند و تمام
موارد ابتال به این بیماری از نوعB بودند.
بهگزارش فارس مســعود مردانی افزود :پس از انجام بررســی
ها متوجه شــدیم که بســیاری از کشــورها برای پیشگیری از
ابتال به آنفلوآنزا از واکســن چهار ظرفیتی استفاده میکنند .در
نتیجه قرار شــده اســت امســال نوع چهار ظرفیتی این واکسن
وارد کشور شود.
وی ادامه داد :در کودکان زیر پنج سال ،در بیشتر موارد ابتال به آنفلوآنزا
A وB رایج است .عمده مرگو میر و مشکالت مربوط به این بیماری
این است که به موارد اصلی آن که پنهان است ،توجه نمیشود .عوارض
آنفلوآنزا در برخی مواردبسیار دشوار است.
این اســتاد دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی افزود :شایعترین
مصرف نابهجــای آنتی بیوتیک در بیماری آنفلوآنزا اتفاق میافتد.
همچنین شــایعترین علت مقاومت میکروبی نیزمربوط به ابتال به
آنفلوآنزا است.
عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا با بیان اینکه در هر دقیقه یک نفر ممکن
است به این بیماری مبتال شوند ،اظهار داشت :روند ابتال به آنفلوآنزادر
جهان در سال  2018رو به افزایش است.
رئیس انجمن متخصصان میکروبیولوژی و بیماریهای عفونی ایران با
بیان اینکه برای پیشگیری از ابتال به این بیماری باید واکسن بزنیم ،افزود:
به عنوان نمونه تزریق واکســن آنفلوآنزا به زن حامله باعث نجات جان
مادر و کودک میشود.

پرداخت یک مرحله دیگر وام ضروری ویژه
دکتری تا پایان امسال
در  ۳ماه اول ســال جاری  ۱.۶میلیارد تومــان وام ضروری ویژه
دکتری پرداخت شده استو یک مرحله دیگر وام ضروری ویژه دکتری
تا پایان سال پرداخت میشود.
رئیس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم با اشــاره به وام
ویژه دکتری گفت :درســال گذشــته بیش از  ۱۶۶میلیارد تومان
وام ویژه دانشــجویان دکتری ،به تعداد بیــش از  ۷۲هزار (نفر
وام) ،پرداخت شــده که نســبت به سال  ۹۵بیش از  ۱۸۶درصد
رشد داشته است.
به گزارش مهر ،ذوالفقار یزدان مهر افزود :اعتبار وام تحصیلی از ۱۳۴
میلیارد تومان در سال  ۹۶با رشد  ۳۸درصدی در سال  ۹۷به مبلغ ۱۶۵
میلیارد تومان رسیده است.
وی افــزود :همچنین وام ویژه دکتری با هــم افزایی یکی از بانکها
بــه  ۲۲۵میلیارد تومان افزایش یافته اســت و روند پرداخت وام های
تحصیلی و ضروری ویژه دکتری و همچنین وام ضروری سایر مقاطع
در سال  ۹۷بدون محدودیت اعتباری ادامه خواهد داشت.
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جشن خودکفايي  2600مددجوي
کميته امداد برگزار شد

»»سمانه جهانگيري عرش

در شرایط بحرانی کشور و تحریمهایی
که وجــود دارد در حالی که برخی افراد
بر طبل فلج شــدن اقتصاد کشور میزنند
و منتظر فرصتی هســتند تا زندگی را بر
مردم سخت کنند نهادی چون کمیته امداد
با وجود اینکه متولی اشتغال نیست جشن
خودکفایی  2هزار و  644مددجوی خود
را بر پا میدارد تا نشــان دهد که در این
شرایط هم میتوان امید و نشاط را به مردم
تزریــق کرد و خانواده ها را از مشــکل
درآمدی رهاند.
در مراسم جشــنی که کمیته امداد استان
همدان با حضور مددجویان خود تدارک
دیده بــود ،پس از پخــش کلیپهایی از
مددجویان که رضایت خود را از این نهاد
اعالم میداشتند و شکر نعمت وجود این
نهاد را میکردند جای بسی سوال بود که
چرا دستگاههای دیگری که متولی مستقیم
اشتغال هســتند با وجود اعتبارات کالن
نتوانستند چنین اشتغالی را ایجاد و چنین
جشنی را برپا دارند؟
این ســوال در حالی مطرح میشود که
به گفته مســئوالن این نهاد تنها  5درصد
اعتبارات اشتغالزایی در دست کمیته امداد
است که تماما به اشــتغال آنهم اشتغال
پایدار رسیده و قطع وابستگی فرد مددجو
به کمیته امداد را موجب میشود.
قائممقام كميته امداد كشــور كميته امداد در
انجام وظايف و تكاليــف خود  20درصد
اشــتغال كشــور را به وجود آورده است.
اين در حالي اســت كه كميته امداد دستگاه
اشتغالزا نيست.
سید منصور برقعی با بیان این مطلب در جشن
خودکفایی مددجویان امداد استان همدان که
در سالن شهدای استانداری برگزار شد اظهار
داشت :در كشور ما دشواريهاي بسياري در
مباحث اجتماعي وجود دارد كه خانوادهها را
در معرض تزلزل قرار داده اســت اما اگر اراده
براي كار و تالش باشد ،همه اين دشواريها
قابل حل است.
وی بــا بيان اينكه  3هــزار و  800فرصت
شــغلي براي اســتان رقم خورده اســت،
گفت :اين ميزان شــغل با  16ميليون تومان
ســرمايهگذاري به وجود خواهد آمد كه در
حقيقت بخش قابل توجهي از مشكل استان
را حل خواهد كرد.
وي ادامه داد :اگــر توليد داخلي ما افزايش
پيدا كند ،قطع ًا مســأله بيكاري حل خواهد
شد و اين نمونه اتفاقاتي كه در استان همدان
براي اشتغال توسط نهادی چون کمیته امداد
به وجود آمده ،نشان ميدهد كه امكان غلبه
بر بيكاري وجود دارد.
قائممقام كميته امداد كشــور ادامه داد :وظيفه
همه دستگاههاست كه به جنگ بيكاري رفته
و برنامه اشــتغال استان كه پيشبيني  19هزار
شغل است را تحقق ببخشد كه خوشبختانه در
اين ارتباط كميته امداد با ايجاد  3هزار و 800
شغل توانســته است در اين راستا گام بردارد.
وي يكــي از برنامههاي اصلي كميته امداد در
برنامه ششــم توسعه را مشــاركت مردمي و
سامان دادن نظام خيّري دانست و گفت :كميته
امداد بر آن است كه كار خير اشتغالزايي را كه
صدقه جاري است ،ترويج دهد.
دانشــگاههای ما بیــکار تربیت
میکنند
نماينده ولي فقيه و امامجمعه همدان گفت:
بر اساس روايات ،زنان و مردان غيرتمندي
كه تن بــه كار ميدهند و با عرق جبين نان
ميخورند ،ثواب آنها مانند رزمندهاي است
كه در خون خودش دست و پا ميزند.
آيــتا ...غياثالدين طه محمــدي افزود:
درست است كه بايد مسئوالن زمينه كار را
بــراي مردم فراهم كنند ،اما هر كس موظف
است كه براي خودش كاري را فراهم نمايد.
وي ادامه داد :به اعتقاد من در جامعه ما كار
هست اما كارگر نيست؛ چراكه اغلب جوانان
ما ياد گرفتهاند كه دنبال پشــت ميزنشيني
باشند.
محمدي افزود :دانشگاهها مدركي را دست
جوانان ميدهند که در حقيقت با اين اقدام

خود هم او را از عمل کــردن باز میدارند
و هم ازدواج آنها را پشت ديوار دانشگاهها
ذبح ميكنند.

اســت .لــذا تأكيد بــر اين اســت كه در
سياستهاي اشتغال سند مهارتآموزي يك
ضرورت باشد.

رئيس ســازمان فنيوحرفهاي كشور نيز با
بيان اينكه عملكرد مديريت استان در بحث
كارآفريني و اشتغال قابل تقدير است ،گفت:
خوشبختانه استان همدان رتبه سوم كشور از

معاون اشــتغال و خودكفايــي كميته امداد
كشــور نیز گفــت :كميته امــداد به قدرت
اقتصادي خانوادههــا كمك كرده و فراتر از
آن ،آنها را به مرز خودكفايي ميرساند.
وي عبدالملكي مهمتريــن مؤلفه اقتصاد را
توليد دانســت و گفت :از ســال  74به بعد
كه معاونت اشــتغال در كميته امداد تشكيل
شــد 1/5 ،ميليون فرصت شغلي ايجاد شد
كه  700هزار خانواده به خودكفايي رسيده و
بدينترتيب  700هزار خانواده نيازمند وارد
كميته امداد شدند.
وي بيان كرد :قرار بود كه  140هزار فرصت
شــغلي از محل اجراي طرحهاي اقتصادي
كميته امداد محقق شــود كه  170هزار نفر
شــاغل شــدند که طبق آخرین آمار ،سهم
كميته امداد از اشــتغال كشور به  25درصد
رسيده است.
عبدالملكي ادامــه داد :كميته امداد به لحاظ
كيفي ،يكسوم مشاغل كشور را ايجاد كرده
اســت ،اما معتقديم كه با ايدهآلهايي كه در
برنامه داريم ،فاصله بسيار است.
وی با اشــاره به تقويت فرايند اشــتغالزايي
كميته امداد گفت:خوشبختانه اين فرايند از
لحاظ كيفي در كميته امداد نســبت به ساير
دستگاهها باالتر اســت .معاون خودکفایی
کمیتــه امداد امام خمینــی(ره) بيان كرد :با
توجــه به اينكه يكســوم بيكاران كشــور
مشتري كميته امداد هستند ،لذا بايد يكسوم
منابع اشتغال به كميته امداد تعلق گيرد .اين
در حالي اســت كه ما تنهــا  5درصد منابع
كشــور را در اختيار داريم .وي گفت :تمام
كساني كه بر طبل فلجكننده بودن تحريمها
ميزنند بايد بدانند كــه در اين برهه نهتنها
به كل كشــور خيانت ميكنند ،بلكه عرصه
كســبوكار كشــور را نيز دچــار اختالل
مينمايند.
معاون خودکفایی کمیته امداد کشــور ادامه
داد :هماينــك تحريم فرصتي را پيش آورده
كه ما به تقويت اقتصاد داخلي ،توليد داخل
و اقتصــاد مقاومتي بپردازيــم كه اين خود
باعث ايجاد اشتغال خواهد شد.
عبدالملكي ادامه داد :از نظر من در كشور ما

مهارت آموزس اولویت اول جامعه
باشد

ما در شرايطي تجربههاي
موفقــی چون اشــتغال
توســط کمیته امداد را
سپري ميكنيم كه عدهاي
در تــاش هســتند كه
بگويند دولت در شرايط
فعلي نتوانســته كار كند
آنها در حقیقت نااميدي را
پمپاژ میکنند

حيث اشتغال را دارد.
ســلیمان پاكسرشــت افزود :بــه موجب
تفاهمنامــهاي كــه بيــن كميته امــداد و
فنيوحرفهاي كشــور به امضا رسيده است،
مقرر شــده اســت كه افراد تحت پوشش
جوياي كار ابتدا آموزش ديده ســپس وام
مورد نياز را دريافت كنند.
وي افزود :ما در شرايطي تجربههاي موفقی
چون اشتغال توســط کمیته امداد را سپري
ميكنيم كــه عدهاي در تالش هســتند كه
بگويند دولت در شرايط فعلي نتوانسته كار
كند آنها در حقیقت نااميدي را پمپاژ میکنند.
پاكسرشت ادامه داد :طبق آمارها در همدان
در ســال  95تعداد  2هزار و  235نفر دوره،
در ســال  96تعداد  2هزار و  296نفر دوره
و در سال  97تاكنون  520نفر دوره آموزش
فنيوحرفهاي را گذراندهاند كه اين همكاري
دوجانبه نشــان ميدهد مهارت در استان به
كار تبديل شده است.
رئیس ســازمان فنی و حرفهای کشور ادامه
داد :مشــكالت فعلي كشــور جز با نگاه به
حوزه مهارتآموزي قابل حل نيست.
پاكسرشــت بيان كرد :نظام آموزشــي در
كشــور ما بروكراتيك است؛ چراكه افرادي
را تربيت ميكند كه عالقمند به نشستن در
پشت ميز مديريتي هستند.
وي افزود :بايد تربيت افراد از دوره مدرسه
تا دانشگاه بهگونهاي باشــد كه آنها بتوانند
تمــام نيازهاي بــازار كار را با مهارت خود
حل كنند.
رئيس ســازمان فنيوحرفهاي كشور گفت:
آموزشهــاي مهارتي عالوه بــر باال بردن
راندمان کار ،احساس هويت به فرد ميدهد.
وي تاکید کرد :اگر سياســتهاي حمايتي
متكي بر مهارتآموزي نباشــد و به شکل
گذشــته به هر فرد متقاضی کار تسهیالت
پرداخت شــود ،مســير پرخطري در پيش

کمیته امداد یک ســوم مشاغل
کشور را ایجاد کرده است

در ســال گذشته دولت و
مجلس مســتمريها را
 3برابــر افزايش دادند.
هرچند با توجــه به اين
شرايط كافي نميباشد،
اما اين نشان ميدهد كه
دولــت ولينعمتان خود
را فرامــوش نميكند و
مجلس هم اين عنايت را
به قشر آسيبپذير دارد

شغل كم نيست ،افرادي كه با مهارت بتوانند
وارد بازار كار شوند ،كم هستند .لذا عرصه
اقتصاد خالي از افراد ماهر و كارآزموده است
كه علت اين امر نيز به دانشگاههاي ما و نظام
آموزشوپرورش برميگردد.

با وجود تهدیدات دشکنان تالش
مشئوالن برای خدمت ادامه دارد

مديركل كميته امداد اســتان همدان گفت:
كشــور ما در شرايط بحراني بسر ميبرد اما
اين فشــارها باعث نخواهد شد ما مسئوالن
بويژه آن دسته از مسئوالني كه به مستضعفان
خدماترساني ميكنند ،از تالشهاي خود
دست بردارند.
پیمــان ترکمانه با اشــاره بــه اينكه در كل
مملكــت ،از رياســتجمهوري گرفته تا
كارگــزارن دولت ،همه تــاش ميكنند تا
شــرايط بهتر از اين شــود ،گفت :هماينك
در شــرایطی هستیم كه بايد گوش به فرمان
بيانات رهبر معظم انقالب بسپاريم.
وي بيــان كرد :خودكفايــي  2هزار و 644
نفر توسط طرحهاي اشتغالزاي كميته امداد،
افتخار بزرگي اســت كه نصيب كميته امداد
استان همدان شده است.
اســتاندار همدان گفت :كميته امــداد امام
خميني از بركات انقالب و انديشه امام(ره)
است كه هميشــه در ذهن امام راحل تبلور
داشــت.محمدناصر نيكبخت افزود :امروز
شــاهديم كه در اســتان بــاالي  2هزار و
 700نفــر به خودكفايي رســيدهاند كه اين
جاي قدرداني از جمهوري اسالمي ،دولت
خدمتگزار و كميته امداد دارد.
وي گفت :در سال گذشته دولت و مجلس
مستمريها را  3برابر افزايش دادند .هرچند
با توجه به اين شــرايط كافي نميباشد ،اما
اين نشان ميدهد كه دولت ولينعمتان خود
را فراموش نميكند و مجلس هم اين عنايت
را به قشر آسيبپذير دارد.
وي ادامه داد :طبق آمارها  146جلســه در
سال  97و  237جلسه در سال  96در حوزه
سرمايهگذاري و اشتغال استان برگزار شده
اســت كه عايدي خوبي براي استان داشته؛
چنانچه نرخ مشــاركت اقتصادي مردم در
استان همدان  41/2درصد ،نرخ بيكاري 8/2
درصد و رتبه مشــاركت در كسبوكار 11
شده است.
وي ادامه داد :تعهد اســتان براي اشتغال 19
هزار و  900نفر شــغل بوده است كه طبق
آمار هماينك  33هزار و  657نفر شــغل در
سامانه به ثبت رسيده است.
نيكبخت ادامه داد :هزار و  331ميليارد تومان
از محل اشتغال به مردم وام دادهايم .همچنين
هزار و  400ميليارد نيز بانكها از تسهيالت
خود بــه مردم وام پرداخــت كردند كه در
مجمــوع  2هزار و  731ميليــارد تومان وام
اشتغال به هماستانيها پرداخت شده است.
اســتاندار همدان گفت :در سال  3 ،96هزار
و  759فرصت شــغلي با سرمايهگذاري 51
ميليارد تومان در همدان به وجود آمد.
در پیایان این مراسم که با حضور نمایندگان
مسئوالن کشوری ،اســتانی و نظامی و نیز
خانواده شهدا برگزار شد از خانوادههایی که
به خودکفایی رسیده بودند با اهدای هدایایی
تقدیر به عمل آمد.

نیش و نوش
پيروزي :مراقب نفت باشيد آنها خيلي انگيزه دارند
نگران نباشید کبریت ندارن
آرمان :روزگار سكه سياسيون
تو این بی پولی خبه که
اطالعات :مشكل اقتصادي با بگير و ببند حل نميشود
شما كليدتونو بديد در مشكل رو باز كنن
ابرار اقتصادي :هجوم نقدينگي جديد به بازار
پس بریم تو بازار پول
ايران :معماري با سازو و آواز ربط دارد
یعنی آجر با آهنگ رو سیمان قرار میگیره ؟
جمهوري اسالمي :اردوغان تعرفه ســنگين به محصوالت آمريكايي
بست
نکنه نکنه سنگینیشبرسه ایران
خراسان :گراني سفره مردم را خالي كرد
عیب نداره روزنامه همدان پیام بزارید جاش
رســالت( :رئيسجمهور) :باالترين عبادت ،تالش براي توليد اشتغال
است
یعنی شما نمی خواید برید بهشت ؟
شرق :زمزههاي افزايش قيمت بنزين
آهنگ خوبیه بزارید تو پیشخوان گوشیتون
ايرنا :مواد اوليه و كاالهاي فســادپذير از پرداخت مابهالتفاوت معاف
شدند
نمی مونند که فاسد بشن
قدس :آمادهباش سوتزنها براي صيد سودجوها
سوت زدن کال خوبه روحیه آدم شاد می شه
مردمساالري :پرونده خاموشيهاي امسال بسته شد
منظورش اینه همه فانوس بخرید
همشهري :جدال روي سن
دعوا نميخواد بچههاشونو بذارن جاي خودشون

حوادث

برادر شهید با اهدای عضو
به  4نفر زندگی بخشید

برادر یک شهید که در سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود
با اهدای عضو به چهار تن حیات دوباره بخشید.
مسئول تیم فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی همدان
اظهار داشــت :هفتــه جاری یک مرد حدود  44ســاله هنگام تردد با
موتورسیکلت در مسیر روستایی کبودرآهنگ ،به خاطر تاریکی هوا با
تلی از خاک برخورد کرد.
به گزارش ایرنا ،مجید حمیدی افزود :فرد مجروح به بیمارستان بعثت
همدان منتقل شــده و به علت خونریزی شدید مغزی ،تالش ها برای
نجات وی از مرگ مغزی بی نتیجه ماند.
ویاظهار داشــت :این موضوع از طریق تیم پزشــکی به خانواده بیمار
اطالع رسانی شــده و از آنها خواسته شد برای اهدای عضو این فرد
رضایت دهند.
حمیــدی ادامه داد :پس از رضایت اعضــای این خانواده ،بیمار مرگ
مغزی به بیمارستان سینا تهران منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار
گرفت.
وی بیان کرد 2 :کلیه ،قلب و کبد این بیمار به افراد نیازمند پیوند عضو
اهدا و همچنین از بافت های کوچک بدن (نسوج) این فرد برای پیوند
بهره گرفته شد.
حمیدی توضیح داد :نسوج بیمار از بدن برداشته شده و پس از فراهم
آوری به افراد دارای معلولیت نظیر قرنیه چشــم ،کوتاهی استخوان،
غضروف و پوست پیوند زده می شود.

جوان تویسرکانی با شلیک گلوله
به زندگی خود پایان داد
فرمانده انتظامی تویسرکان گفت :مرد تویسرکانی با استفاده از یک
قبضه کلت و شلیک یک گلوله به شقیقه سمت راست ،به زندگی خود
در  32سالگی پایان داد.
به گــزارش ایرنا فردی در تماس با مرکز فوریت های پلیســی خبر
خودکشی یکی از بستگانش را به ماموران انتظامی اطالع رسانی کرد.
محمد معصومی افــزود :ماموران انتظامی با حضور در محل حادثه با
جســد این جوان مواجه شدند که در اتاق خواب خود بر روی تخت
قرار داشت.
فرمانده انتظامی تویســرکان اضافه کرد :این پسر جوان هندزفری در
گوش داشت و تلفن همراه او در گوشه ای از تخت افتاده بود همچنین
ظرفی حاوی غذا در کنار تخت قرار داشت.
ســرهنگ معصومی بیان کرد :کلت کمری کشف شــده در اتاق این
مرد دارای  6فشــنگ بود که یکی از فشنگ ها به صورت برعکس در
خشاب جاگذاری شده تا به مثابه ضامن عمل کند.
وی با عنوان اینکه نوع شــلیک و زاویه تیر بیانگر راست دست بودن
این فرد است بیان کرد :خودکشی با استفاده از اسلحه بسیار نادر است
و بیشتر مواقع خودکشی با استفاده از طناب رخ می دهد.
فرمانده انتظامی تویســرکان اظهار داشت :تمامی مدارک و مستندات
به همراه ادعای خانواده بیانگر خودکشــی این فرد است با این وجود
جسد برای بررسی بیشتر تحویل پزشکی قانونی شد.
سرهنگ معصومی افزود :ماموران آگاهی تویسرکان همچنین در حال
بررسی نحوه تهیه سالح جنگی توسط این مرد  32هستند.

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

6
شنبه

 27مردادماه 1397

شماره 3268

اقتصـاد

لوازمخانگی بیتفاوت به مصوبه ستاد تنظیم بازار!
علیرغم مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر ارائه فرصت  ۱۵روزه به تولیدکنندگان لوازم
خانگــی در پی گرانی و کمبود محصــوالت داخلی در بازار ،هیچگونه کاهش قیمتی در
این حوزه رخ نداده است.
ســخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی در پاســخ به آخرین وضعیت
قیمت لوازم خانگی پس از مصوبه ســتاد تنظیم بازار مبنی بر تامین و بهبود وضعیت
قیمت لوازم خانگی تولید داخل پس از افزایش  ۴۰درصدی محصوالت تولیدکنندگان
از ابتدای ســال جاری تاکنون به ايسنا اعالم کرد :از سوی ستاد تنظیم بازار موضوعی

به انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی اعالم نشده است و چنین امکانی جهت کاهش
قیمت لوازم خانگی وجود ندارد.
حمیدرضا غزنوی ادامه داد :آن گونه که شــما میگویید مصوبه ســتاد تنظیم بازار
 ۱۱مرداد ســال جاری مــد نظر قرار گرفته اســت اما  ۱۶مرداد مــاه بود که در
بخشنامه جدید ارزی دولت اعالم شــد باید مابهالتفاوت قیمت ثبت سفارشهای
صورت گرفته در مورد کاالهای غیر اساســی پس از  ۲۱فروردین ماه سال جاری
پرداخت شود.
ســخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه باید مابهالتفاوت
تمامی مواد اولیه و قطعات ثبت ســفارش شده از  ۲۱فروردینماه تا زمان ابالغ بخشنامه

ارزی دوم دولت پرداخت شــود گفت :باید مابهالتفاوت قیمت ارز در بازار ثانویه نسبت
به دالر  ۴۲۰۰تومانی تامین شده در بسته ارزی اول توسط تولیدکنندگان پرداخت شود؛
بنابراین حتی شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
غزنــوی با بیــان اینکه چنیــن اقدامی موجب کاهــش تولید خواهد شــد اظهار
کــرد :پرداخت مابهالتفاوت قیمت ارز نیازمند این اســت که ســرمایه در گردش
تولیدکنندگان دو برابر شــود و این مســاله موجب گران شــدن قیمت و کاهش
قــدرت خرید مصرف کنندگان خواهد شــد و در نهایت رکود تورمی دامن بازار
لــوازم خانگی را خواهد گرفت و تنها راهکار این اســت کــه دولت در تصمیم
اتخاذ شده خود بازنگری کند.

eghtesad@hamedanpayam.com

با گزارشهاي مردمي شناسايي شد

نگاه

نرخ متعادل دالر بین  ۶تا  ۷هزار تومان است
آشــفتگی و التهاب بازار ارز نتیجه پیاده شدن سیاستهای اشتباه
است .ایده بازار ثانویه از جمله تصمیمات درست دولت بود که آنهم
در عمل ناکام ماند و جدیتی برای اجرای درســت آن وجود نداشت.
شاید دولت با تکیهبر ذخایر ارزی خود پیش از این میتوانست بازار
را کنترل کند اما حاال با توجه به کمبودی که در این ذخایر احســاس
میشود ،باید سیاستهای دیگر را پیش بگیرد.
ضمن آنکه باید تأکید کرد بــا توجه به باال رفتن قیمت دالر در بازار
غیررســمی ذخایر ارزی در حال از بین رفتن است؛ حتی در پی این
وضعیت شاهد ثبت سفارشهای چند برابری بودیم .اساس کار دولت
این است که نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد و ارز بیشتری به بازار
غیررســمی عرضه کند تا میزان عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد.
این نظارتها بر بازار ثانویه میتواند آن را به نقطه تعادلی برســاند که
نشــاندهنده آن است که اکتفای دولت به راهاندازی بازار ثانویه کافی
نیســت وگرنه قیمتها باال میرود و مانند آنچه از نرخ  ۸هزارتومانی
در این بازار میشــنویم ،شــاهد پیامد مثبتی به دنبال شروع کار این
بازار نباشیم.
ارزی کــه وارد بازار ثانویه شــد ارز فعاالن اقتصــادی خرد بود که
نمیتوانســت پاســخگوی مطالبات ارزی در این بازار باشد .در چند
روز اخیر اعالمشــده ارز پتروشــیمیها وارد بازار ثانویه خواهد شد
و شــورای اعتبار پول نیز آن را تصویب کرده است .اگر این اقدام نیز
مانند تصمیمات گذشــته در مرحله اجرا ضعف داشته باشد آشفتگی
بیشــتر خواهد شــد؛ اما اگر این ایده بهدرستی پیاده شود ارز بیشتری
به بازار ثانویه وارد میشــود و عرضه در جایــگاه باالتری از تقاضا
قرار خواهد گرفت و آرامش به بازار بر خواهد گشــت و قیمت ارز
پایین خواهد آمد .سیاستهای نابخردانهای وضعشده که باعث شده
افراد ســودجویی از حجم باالی بازار نقدینگی استفاده کنند و اوضاع
را آشفتهتر کنند.
اگر سیاســت درســتی پیش بگیریم و اجازه دهیم بازار ثانویه رونق
بگیرد ،بازار آزاد را تشکیل دهیم و از سهم ارز واردات و صادرات 30
درصد در دســت دولت برای تأمین کاالهای اساسی مانند غذا و دارو
قــرار بگیرد بازار خود را پیدا میکند و به آرامش میرســد .در چنین
شرایطی مدیریت نیز برای دولت راحتتر خواهد بود.
دولت اعــام کرده بود کــه تمامــی ارز موردنیــاز واردکنندگان و
صادرکنندگان را تأمین خواهد کرد که نهایتا مشخص شد در این اقدام
ناتوان است و تصمیم اشتباهی اتخاذ کرده است.
دولت اکنون قدرت خریدی نــدارد زیرا هیچگاه تمامقد در بازار ارز
ورود نکرده اســت .دولت در تصمیمهایی که میگیرد خود را عقب
میکشــد و پای خود را از معادالت بیرون میکشد در چنین شرایطی
افراد سودجو از شرایط سوءاستفاده میکنند و سناریوهایی مینویسند
که این آشفتهبازار شکل میگیرد .اگر دولت سناریو را خود بنویسد و
اجرای آن را به عهده بگیرد و در بازار ثانویه حضور قوی داشته باشد
آرامش به بازار بر خواهد گشت .بیش از هرزمانی نیاز به جدیت دولت
در اجرایی کردن تصمیمات داریم .تصمیمات پیشین به علت کوتاهی
بانک مرکزی و دولت بهدرستی اجرا نشد .بازار ثانویه هشداری است
به سرکشی قیمت ارز ،این بازار در آینده نزدیک میتواند ثباتبخش
قیمت دالر باشــد ،اما به شرطی که دولت بازیگر اصلی بازار باشد و
بهجز کاالهای گروه  ۳کاالی گروه دو هم به این بازار اضافه شــود در
این صورت با اصالح یکسری ساختارهای اقتصادی پیشبینی میشود
قیمت دالر به نقطه مطلوبی برســد که نرخ متعادل آن بین  ۶تا  ۷هزار
تومان است.
حمیدرضا صالحی -عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

نرخ بلیت پروازهای خارجی کاهش یافت
اگرچه هنوز دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز ثانویه
به ایرالینهای ایرانی ابالغ نشــده ،اما روز پنجشنبه قیمت بلیت برخی
پروازهای خارجی با کاهش روبه رو شــد.به گزارش مهر ،در حالی که
سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد ایرالینهای خارجی در ایران ملزم
به فروش بلیت پرواز به صورت ریالی به مسافران هستند ،هنوز هم برخی
ایرالینهــای غیر ایرانی فروش بصورت ارزی هم دارند که البته اجباری
نیســت .به این صورت که نرخ بلیت را با دو نــرخ ،یکی نرخ ریالی و
دیگری نرخ دالری در ســامانه ثبت میکنند و خریــداران میتوانند به
انتخاب خود ،پرداخت وجه بلیت را بصورت ریالی یا ارزی انجام دهند.
گزارش میدانی مهر حاکی اســت به تبع این رویه ایرالینها ،آژانسهای
هواپیمایی نیز به مراجعان پیشــنهاد میدهند در صورتی که مایل هستند
میتوانند هزینه خرید بلیت را به صورت ارزی پرداخت کنند.

آگهـی مزایـده عمومی
دهیــاری خورونــده از توابع شهرســتان رزن
بــا شــماره مجــوز  28875/324/43/95بــه
تاریــخ  1397/4/28اســتانداری همــدان در
نظــر دارد یــک دســتگاه بیــل بکهــو لــودر
مــدل  ۸۶را از طریــق مزایــده عمومــی بــه
فــروش برســاند.
لــذا متقاضیــان میتواننــد ظــرف مــدت
 ۱۰روز از انتشــار آگهــی بــرای بازدیــد
وســیله بــه محــل دهیــاری مراجعــه و یــا
بــا شــماره  ۰۹۱۸۸۱۶۵۶۹۲تمــاس حاصــل
نماییــد.

دهیــاری خــور

 11انبار کاالي احتکارشده در همدان
 11انبار كاالهاي احتكار شده در همدان
كشف شده كه  7مورد آن به تشكيل پرونده
در تعزيرات حكومتــي منتهي و براي يک
مورد حکم غيرقطعي صادر شده است.
آنطور كه بخشــعلي كامرانيصالح ،فرمانده
انتظامي اســتان همــدان اعالم كــرده 11
انبــار كاالهاي احتكار شــده و يك كاميون
لوازمالتحرير قاچــاق به ارزش  500ميليون
تومان لوازمالتحرير قاچاق در استان كشف
شده است.
رئيــس اداره نظارت و بازرســي ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان همدان هم
گفت كه در  2هفته اخيــر بعد از  65مورد
بازرسي از انبارهاي اســتان 16 ،پرونده به
ارزش  6میلیــارد و  200میلیــون تومان به
تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
طبق اعالم عليرضا شــجاعي ،از  16پرونده
تشكيل شده در اســتان 7 ،مورد آن احتكار
و  9مــورد عدم اعالم موجــودي انبار بوده
است .وي افزود :انبارهاي كشف شده ،لوازم
خانگي ،مواد غذايي از قبيل برنج و روغن،
آهنآالت و روغن موتور ،الستيك ،سبوس
گندم و مواد شوينده احتكار كرده بودند .به
گفته شجاعي ،بیشترین احتکار به ترتیب در
شهرســتانهاي همدان ،نهاوند ،بهار و رزن
بوده است.
آنطور كه رئيــس اداره صنعــت ،معدن و
تجارت هم اعالم كــرد 3 :انبار احتكار در
حاشــيه شهر نهاوند قرار داشته كه همه آنها
از طريق گزارشهاي مردمي كشف شدهاند.
بيژن ترابيان ادامــه داد :جديدا ً گزارشهاي
مردمي براي اطالع از انبارها زياد شــده كه
بالفاصله بازرسان در محل حضور مييابند
و پس از بازرســي و شناسايي در صورت
ظن احتكار يا ثبت نشدن كاالهاي موجود،
پرونــده آن به تعزيــرات حكومتي ارجاع
ميشود و اگر در اين سازمان ثابت شود كه
احتكار صورت گرفته ،مراحل قانوني آن طي
ميشود.

خبـر

کشاورزان از دپو کود مرغی در اراضی
خودداری کنند

■ حکم انبارهاي احتکار صادر شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان همدان با بيان اينکه کشاورزان
از دپو کود مرغی در مزارع و اراضی خودداری کنند،گفت :انباشــت
و رهاســازی کودهای مرغی بصورت فله در مزارع عالوه بر انتشــار
بوی نامطبوع در محیط ،شــرایط مساعدی برای رشد ،تکثیر و تجمع
حشرات و جوندگان فراهم میکند.
حسین فضلی افزود :کود مرغی مملو از عوامل بیماریزا است که این
عوامل توسط باد و جوندگان انتشار مییابد و باعث بروز انواع بیماری
میشود .فضلی به مهر گفت :در پی شکایت محیط زیست شهرستان
همدان مبنی بر انباشت حجم باالیی از کود مرغی در اراضی روستای
«نهران» کارشناســان کشــاورزی از منطقه مورد نظر بازدید و به فرد
خاطی  ۷۲ســاعت فرصت داده شد تا نســبت به جمع آوری کارگاه
فاقد مجوز خود که در این زمینه فعالیت می کرد؛ اقدام بعمل آورند.
فضلــی احداث کارخانه تولیــد کود آلی و ایجاد مکانی مناســب و
استاندارد با شرایط زیست محیطی به منظور دپو کود مرغی را از جمله
راهکارها برای جلوگیری از ایجاد مشکالت عنوان کرد.
خانههای کلنگی  ٣٣درصد گران شد

رئيس تعزيرات حكومتي استان همدان هم
در نهايت اعالم كــرد كه تاكنون يك مورد
حكم براي انبارهاي احتكار صادر شــده كه
غيرقطعي اســت و بقيه انبارهاي شناسايي
شــده در حال ســپري کردن روال قانوني
هستند.عليرضا حسنپور ادامه داد :تا کنون
در استان همدان پرونده  2انبار لوازمخانگی،
یک پرونده انبار حبوبات ،یک پرونده انبار
روغــن موتور و  2پرونده انبار برنج که ظن
قوی بر تخلف دارند ،شناســایی شده است
که برخی از پروندهها  2وجهی بوده و عالوه
بر احتکار ،تخلف قاچاق نیز دارند.
وي بيــان کــرد :در صورت محرز شــدن،
شــخص احتكاركننده به پرداخت جريمه
نقــدي  70درصــد از ارزش كاالي احتكار
شــده و توزيع آن در بــازار تحت نظارت
مرجع رسمي محكوم ميشود.
وي افــزود:اگر اين تخلف تكرار شــود،
آن شــخص به پرداخت  3برابر قيمت كاال
جريمه نقدي ،نصب پارچه يا تابلو در محل

كار و تعطيلــي به مدت يــك ماه محكوم
ميشود.
حســنپور گفت :در اين زمينه شهروندان
بسيار خوب وارد عمل شده و وجود انبارها
را به ما گزارش ميدهند.
حســنپور با اشاره به اینکه اعالم موجودی
انبارهای اســتان به صورت هفتگی شــده
است ،یادآور شــد :در مرحله اول سازمان
صنعــت ،معدن و تجــارت تخلفــات را
شناســایی کرده و بعد از بررســی اولیه در
صورتیکه تخلف محرز شــود به تعزیرات
حکومتی ارجاع میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان
با تأکید بر اینکه احتکار مشــمول کاالهایی
میشــود که دولت ضــرورت توزیع آن را
اعالم کرده اســت ،گفت :تا زمانیکه دولت
این ضرورت را اعالم نکرده باشد میتوانند
کاالی خود را در انبار نگهدارند اما هر کس
با قصد گرانفروشــی کاالیــی را انبار کند،
مشمول احتکار است.

قیمت هر کیلو مرغ در همدان از  ۱۰هزار تومان عبور کرد

دو هفته ديگر ارزان ميشود
رئیس اتحادیه فروشــندگان مرغ و ماهی همدان گفت:
آخرين روز هفته گذشــته هرکیلو مــرغ با قیمت  ۱۰هزار و
 ۵۰۰تومان به فروش رسيد.
جواد عاشوری بيان کرد :جوجهریزی در همدان و استان های
همجوار آغاز شــده و حداکثر تا  15روز دیگر شاهد کاهش
قیمت مرغ در استان خواهیم بود.
وی با بیاناینکه هیــچ گونه کمبودی در بازار مرغ وجود
ندارد ،تصریح کرد :ســتاد تنظیم بازار استان برای کمک به
افزایــش قدرت خرید مردم اقدام بــه عرضه مرغ منجمند
در فروشــگاههای زنجیرهای کرده اســت.رئیس اتحادیه
فروشــندگان مرغ و ماهــی همدان قیمت هــر کیلو مرغ
منجمد را  6750تومان اعالم کرد و افزود :روزانه  6الی 7
تن مرغ منجمند و  50تن مرغ گرم به بازار عرضه میشود.

تقاضای خرید مرغ کاهش یافته است

عاشــوری گفت :با افزایش قیمت مرغ ،تقاضای مردم نسبت
به خرید مرغ گرم کمتر شــده و مانند ماههای گذشته شاهد
تقاضای مازاد نیســتیم.وی در خصوص قیمت تخم مرغ نیز
اظهار داشــت :در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت تخم
در اســتان بودیم به طوریکه قیمت هر شانه تخم مرغ تا 18
هزار تومان هم پیش رفت ،اما امروز با کاهش قیمت تخم مرغ

قیمت هرشانه از آن به  16هزار تومان رسیده است.عاشوری
به شــدت نظارتها بر بازار اشــاره کرد و گفت :همه مرغ
فروشیها موظف به نصب تابلو روان و قیمت مرغ هستند در
غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی میشود.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مــرغ و ماهــی همــدان در
بخــش دیگــری از گفتوگــو بــه پرنــده فروشــیهای
انتهــای خیابــان اکباتــان اشــاره کــرد و افــزود :ایــن
پرنــده فروشــیها جمــعآوری شــده و بــه رو بــه روی
ترمینــال اتوبوسهــا انتقــال داده شــده اســت.

آگهـي استخدام

وزارت نيرو در شركتهاي آبوفاضالب
وزارت نيـــرو در نظـــر دارد بـــا برگـــزاري آزمـــون اســـتخدامي
متمرك ــز در روز پنجش ــنبه  97/07/26نس ــبت ب ــه اس ــتخدام ني ــرو
در شـــركتهاي آبوفاضـــاب شـــهري در ســـطح كشـــور
اقـــدام نمايـــد.
داوطلبـــان ميتواننـــد از تاريـــخ  97/05/21لغايـــت 97/05/27
بـــه ســـايت ســـازمان ســـنجش آمـــوزش كشـــور بـــه آدرس
 www.sanjesh.orgمراجعه نموده و ثبتنام نمايند.

گزارش رسمی دولت از افزایش  ٢٦درصدی
اجارهبها

وی با اشاره به اینکه دولت ضرورت توزیع
 61قلم کاال را اعالم کرده اســت ،ادامه داد:
در گذشــته نیز انبارداری وجود داشــته اما
زمانیکه دولت اعالم میکند حتم ًا باید کاال
عرضه شود ،اگر عرضه نشود احتکار است و
در حال حاضر دولت اعالم کرده تجار باید
تمام کاالهای خود را عرضه کنند و به همین
علت موضوع احتکار بیشتر مورد توجه قرار
گرفته است.
حسنپور اظهار کرد :استان همدان در بحث
لوازمخانگی ضرورت توزیع را اعالم کرده
اســت به طوریکه رســم ًا اعالم شده تمام
انبارهای لوازمخانگی بایــد اقدام به توزیع
کاالهای خود بکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در
پايان گفت :اگر شــهروندي انبار مشکوکي
ديد يا با فروشــگاههايي مواجه شــد که از
فروش کاال يــا ارايه فاکتور امتناع ميکردند
ميتواند با شماره تلفن  32523442تماس
بگيرد.

تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد متوسط مبلغ اجاره
ماهانه بهعالوه ســه درصد ودیع ه پرداختــی برای اجاره یک مترمربع
زیربنای مسکونی معامله شده در بهار  ،۹۷نسبت به فصل مشابه سال
قبل 26/7 ،درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرآنالین ،بر اساس اعالم مرکز آمار ایران ،متوسط قیمت
فروش هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مسکونی کلنگی معامله
شده در بهار  ۹۷از طریق بنگاههای معامالت ملکی  ٦١٧٥٦هزار ریال
با میانگین مســاحت  ٢٥٩مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل
 3/1درصد و نســبت به فصل مشابه ســال قبل  33/7درصد افزایش
داشتهاست.متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله
شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی  ٦٢٤٧٥هزار ریال با میانگین
مساحت  ٨٨مترمربع و متوسط عمر بنای  ١١سال بوده است که نسبت
به فصل قبل  6/4درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  36/9درصد،
افزایش داشــته است .متوســط مبلغ اجاره ماهانه بهعالوه سه درصد
ودیع ه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده
از طریق بنگاههای معامالت ملکی  ٢٩٨٣٦٧ریال با میانگین مساحت
 ٧٨مترمربع و متوســط عمر بنای  ١٤ســال بوده است که نسبت به
فصل قبل  5/8درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  26/7درصد،
افزایش داشته است.

شماره مناقصه 973031:

آگهـي مناقصه عمومي

ف
مرحله چهارم  -نوبت اول

روزشنبه مورخ 1397/5/27:

شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود موضوع ذیل را طبق مشخصات
فنی موجود از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران
واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
نوع  ،کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت سهماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه معتبر بوده و برای
سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار) :طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت
/50659ه مورخ  1394/09/22هیئت وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ،
مراحل ثبت نام در سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
کلیه واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخ اولین نشر اگهی تا
مورخ  1397/6/1دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه  ،مدارک الزم را شامل پاکات الف  ،ب و ج تهیه و عالوه
بر ارسال پاکات (بصورت فیزیکی) به دبیرخانه شرکت تا ساعت  12ظهرتاریخ  1397/6/12نسبت به بارگزاری اسناد
بصورت فایل  Pdfدر سامانه مذکوراقدام نمایند ؛ در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مذکور (ارسال پاکات بصورت
فیزیکی و یا عدم ثبت در سامانه از بازگشایی پاکات مناقصه شرکت کنندگان خودداری خواهد شد) .
بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ  1397/6/13راس ساعت  9در محل کمیسیون معامالت این شرکت
طبق آدرس مزبور انجام می شود.
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  081-32516900تماس
حاصل نمایند .
الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم
كه درصورت تخلف  ،ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
به پیشنهادات فاقد امضا و مهر  ،سپرده  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات
مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی ( )HSEالزامی است.
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .
آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان  :بلوار آیت ا ..کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور www.iets.mporg.ir :
شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان www.Abfarhamedan.ir :

روستاهای
انجام خدمات امور مشترکین
تحت پوشش

مدت
اجرا
(ماه)

مبلغ اوليه
(ریال)

رزن

12

4.506.800.000

روستاهای
انجام خدمات امور مشترکین
تحت پوشش

اسداباد

12

پروژه

روستا/مجتمع شهرستان

شاخص مبلغ ضمانتنامه
(ریال)
تعديل
ندارد

 2.539.896.000ندارد

حداقل
تهيه مصالح
رتبه

225.350.000

خدمات یا
آب

پیمانکار

127.000.000

خدمات یا
آب

پیمانکار

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

Y K

اردوی استعدادیابی وزنه برداری غرب
کشور در همدان دایر شد
دبیــر هیات وزنه برداری همدان گفت :اردوی اســتعدادیابی
نخبه های وزنه برداری غرب کشــور با شــرکت  80وزنه بردار
در همدان دایر شد.
به گــزارش ایرنا ،دراین اردوی اســتعدادیابی ،وزنه برداران منتخب از
استان های آذربایجان غربی ،همدان ،قزوین ،مرکزی ،اردبیل ،آذربایجان
شرقی و کردستان حضور دارند.

پیشخوان
امیرحســین حسنی اضافه کرد :طرح اســتعدادیابی نخبگان رشته وزنه
برداری در پنج منطقه از کشــور به طور همزمان آغاز شده و قرار است
در پنج هفته به صورت دوره ای در هر استان برگزار شود.
وی بیان کرد :شــرکت کنندگان در  2رده ســنی نونهــاالن و پایه اول
نوجوانان زیر نظر مربیان منتخب فدراســیون و نیز اســتان های حاضر
در طرح تمرین می کنند.
وی خاطرنشان کرد :احسان جاهد ،محسن داودی و محمدرضا شیرازی
مربیان اســتعدادیاب فدراسیون هستند ضمن اینکه از هر استان شرکت
کننده نیز یک مربی و کمک مربی حضور دارد.

1

وی یادآور شــد :دوره تئوری این اردو در ســالن اجتماعات ورزشگاه
شــهدای قدس و دوره عملی در سالن اختصاصی وزنه برداری همدان
برگزار می شود.
دبیر هیات وزنه برداری همدان هدف از اجرای این طرح اســتعدادیابی
را شناسایی ،پرورش و شکوفایی نخبه های وزنه برداری برای اعزام به
المپیک  2024عنوان کرد.
همدان یکی از اســتان های مســتعد وزنه برداری کشور به شمار می
رود .این استان در چند سال اخیر میزبان رویدادهای مهم وزنه برداری
کشور بوده است.

باشگاه پاس با
رضا عنایتی
قطع همکاری کرد

بیژن حیدری و یک اتفاق جالب در دنیای فوتبالش!

خبـر
مدیرعامل باشگاه پاس:

انحاللی در کار نیست

مدیرعامل باشــگاه پاس همدان با تأکید بر اینکه پاس زنده است
و انحاللی هم در کار نیســت ،اعالم کــرد :تیم فوتبال پاس زمانی به
همدانیها «هبه» شــد که تصمیم به انحالل آن از سوی مقامات ناجا
گرفته شد.
امیرعظیمی در جمع خبرنگاران ،بــا بیان اینکه بهزودی وضعیت تیم
پاس برای ادامه کار در ســالجاری طی جلسهای که با حضور اعضای
هیئت مدیره تشــکیل میشود ،مشخص خواهد شد ،اظهار کرد :سال
گذشته با وجود تزریق مالی بسیار مناسب ،متأسفانه با ضعفهای فنی
در نتیجهگیری نتوانستیم در لیگ  2ابقا شویم.
وی افزود :به طور قطع برای فصل جاری تغییرات گستردهای خواهیم
داشــت و از افراد باتجربه و کاردان کــه بتوانند به احیای دوباره پس
کمک کنند ،دعوت بهکار میشــود ،مشــکل خاصی برای ادامه کار
وجود ندارد و به طور قطع و یقین مسئوالن حمایت میکنند و با عزم
همهجانبه میتوانیم پاس را از این وضعیت خارج کنیم.
وی با بیان اینکه اســتاندار همدان تا کنون برای این تیم ســنگ تمام
گذاشــته اســت ،خاطرنشــان کرد :آنهایی که مدعی هستند استاندار
حمایت الزم را نداشــته ،بهتر اســت اسناد مالی باشــگاه را نگاهی
بیندازند .در چند ســال اخیر میلیاردها تومان بودجه صرف اداره تیم
پاس شده و حتی اسپانسر مالی مناسب به نام فوالد ویان هم با رایزنی
مدیر ارشــد استان جذب تیم شد .مشــکل جایی دیگر بوده و نباید
مغرضانه مدعی برخی مسائل که نســجیده است ،بود .سایر اعضای
هیئت مدیره هم در توان خود حامی تیم بودهاند.
به گزارش ایسنا ،مدیرعامل باشــگاه پاس همدان اضافه کرد :آنهایی
که مغرضانه دســت به انتقاد از مســئوالن همــدان زدهاند ،االن کجا
هســتند؟ تا کنون چرا جایی دیگر مشغول تیمداری نشدهاند .معتقدم
اگر مدیرعاملی نسبت به شرایط وقت ناراضی بوده ،باید استعفایش را
تقدیــم میکرد و میرفت ،پس چرا برخی از آنها به هر قیمتی ماندنی
شدند بنابراین شرایط وفق مرادشان بوده که ماندنی شدند.
وی اظهار کرد :آنهایی که کمر همت برای نابودی پاس بستهاند ،همان
نفراتی هســتند که دور و نزدیک اطراف تیم نشستهاند و مدام خود را
دلسوز و دلواپس اوضاع تیم میدانند .آیا در این چند سال شده است
که حمایتی هر چند کوچک از تیم داشــته باشــند؟ آنها در جاده یک
طرفه نشستهاند و برای نابودی پاس میتازند.
عظیمی یادآور شــد :از پیشکسوتان پاس در تهران قدردان هستیم که
نگران باشــند .به هر حال پایه این تیم در تهران و توســط آنها شکل
گرفت اما اگر قرار بود که این چنین با انتقاد و بعضا تخریب خواستار
واگذاری پاس به تهران شــوند چــرا از روز اول جلوی این انتقال را
نگرفتند؟ پاس زمانی به همدانیها هبه شد که تصمیم به انحالل آن از
سوی مقامات ناجا گرفته شد.
وی تصریح کرد :پاس تمام شدنی نیست و انحاللی هم در کار نیست.
اگر به واقع اســتاندار همدان اعتقادی به حیات این تیم نداشت همین
چند ســال قبل که زمینه بازگرداندن آن به تهران هم مهیا بود ،تصمیم
میگرفت .رئیس هیئت مدیره پاس شــخصیتی فوتبالی است و نباید
گناه و اشتباهات نابخشــودنی عدهای در باشگاه را به گردن شخصی
انداخت که حمایت همهجانبه از تیم را در این مدت داشته است .اینکه
بازیکن در زمین با اشتباهاتش تیم را به باخت میرساند یا کادر فنی که
با تصمیمگیریهای غیرقابل بخشــش کمر به نابودی تیم میبندد و یا
انتخاب همین بازیکنان و مربی ،مقصرش شخص رئیس هیئتمدیره
یا اعضا هستند؟!
عظیمی اضافه کرد :امسال با صالبت کار خود را آغاز میکنیم و تمام
جوانــب را نیز درنظر میگیریم .راههای مختلفی را برای تیمداری در
سطوح فوتبال بررسی کردهایم و طی چند روز آینده نیز تصمیمگیری
الزم را در نشست اعضای هیئتمدیره خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد :از تمامی هواداران تشکر میکنم که همواره حامی
تیم هســتند .نگرانی آنها طبیعی اســت اما این انتظار هم میرود که
سنجیده به مسائل نگاه کنند .امروزه خیلی از باشگاهها توان تیمداری
را ندارند .حال اینکه همچنان مسئوالن همدان رویکرد حمایتی از تیم
دارند و مسیر برای جبران فراهم است.
مدیرعامل باشگاه پاس همدان یادآور شد :اطمینان میدهم در صورت
برطرف شدن پارهای از مسائل ،مشکل خاصی برای تیم امسال وجود
نداشته باشــد و با حمایت مسئوالن و کمک دلســوزان واقعی پاس
بتوانیم جایگاه این تیم را احیا سازیم.
وی افــزود :وامــدار هیچ کس نیســتیم و با عــزم همهجانبه به
فوتبال کشــور ثابــت میکنیم که همدانیها کنندهکار هســتند و
هر وقت اراده کنند ،میتوانند از صفر به موفقیت برســند .برای
پاس هیچ چیز تمام نشــده و برای تعالی و بازگشت باشکوه این
تیم کمر همت خواهیم بست.
وی در پایان گفت :اســتاندار همدان طی ســالهای اخیر مبلغ قابل
توجهی را برای تســویه بدهیهای سرسامآور خارجیهای تیم پاس
پرداخت کرد .این هم گوشــهای از حمایتهــای وی بود .حال اگر
کــمکاری صورت گرفته مقصرش برخی از افرادی بودند که در پاس
مسئولیت داشتهاند .معتقدم انتقادها مغرضانه و به دور از انصاف است
و پاس زنده اســت و با برنامهریزی منسجم و اصولی جان تازهای به
این تیم خواهیم بخشید.
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مصدومیتهای شدید
در داوریهایآقای پزشک

بــه دلیــل حاصــل نشــدن توافــق
الزم بــا ایــن مربــی ،نتوانســتیم بــا
عنایتــی همــکاری خــود را ادامــه
دهیــم.
مدیرعامــل باشــگاه پــاس همــدان
افــزود :عنایتــی از چهــره هــای قابــل
احتــرام فوتبــال کشــور اســت و در
ایــن مــدت هــر چنــد کوتــاه بــرای
پــاس زحمــت کشــید.
امیــر عظیمــی اضافــه کــرد :بــه هــر
حــال مهمتریــن هــدف مــا موفقیــت
تیــم پــاس اســت و بــرای ایــن مربــی
در عرصــه فوتبــال کشــور آرزوی
پیشــرفت و ســربلندی داریــم.
وی بــه ایرنــا گفــت  :تــا پایــان هفتــه
جــاری ضمــن معرفــی ســرمربی
جدیــد ،دور جدیــد تمریــن آمــاده
ســازی تیــم را آغــاز مــی کنیــم.
رضــا عنایتــی تیرمــاه امســال بــه
عنــوان ســرمربی تیــم پــاس معرفــی
شــد.این مربــی بــا باشــگاه پــاس
قــرارداد رســمی نداشــت.پاس در
لیــگ دســته دوم فوتبــال کشــور
حضــور دارد.

2
فرانسه در صدر جدول رنکینگ
فیفا

ایران در رده  ۳۲جهان و
اول آسیا

بیــژن حیــدری برتریــن داور فوتبال
کشــورمان یــک اتفــاق جالــب در حال
تکــرار دارد کــه آن هــم مصدومیتهای
شــدید بازیکنــان در داوریهای اوســت،
مصدومیتهایی که با حضور به موقع آقای
داور رسیدگی میشود.
به گزارش فارس  ،بیژن حیدری داوری که
امســال سوت طال را کســب کرد در اصل
جراح ارتوپد اســت و در بازیها به غیر از
داوری میتواند به بحث ســامت بازیکنان
نیز توجه داشته باشد.
مدتهاست که فدراســیون فوتبال روی او
برای بازیهای ســخت حســاب باز کرده
اســت و حتی سوت زدن در دربی را هم به
او واگذار کرده است.
پزشک این روزهای داوری فوتبال ایران که
بهترین داور فوتبال کشــورمان هم شناخته
شده اســت ،یک نکته جالب در داوریاش
دارد که بسیار قابل توجه است.
 .1قضــاوت دیدار حســاس دو تیم بادران
و برق جدید شــیراز در لیگ دســته اول از
سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال به بیژن
حیدری رسید.
در اواخــر بازی بود که ناگهــان نگاه بیژن
حیدری به دروازهبان بادران افتاد که در حال
تشنج است و این داور که اتفاق ًا یک پزشک
است به سرعت خود را باالی سرش رساند
و زبانش را از حلقش بیرون کشید تا دچار
خفگی نشود.
 .2دیدار اســتقالل تهران و فوالد خوزستان
در هفته بیســت و چهارم لیگ برتر را بیژن
حیدری سوت زد.

اواخــر نیمه اول بازی بود که پادوانی مدافع
استقالل در برخورد با بازیکن خودی دچار
مصدومیت شدید شد و دکتر حیدری اولین
کسی بود که باالی سرش حاضر شد و تیم
پزشکی را به زمین فراخواند.
 .3داوری دیدار حساس هفته دوم لیگ برتر
فصل جاری بین دو تیم ذوبآهن و استقالل
به بیژن حیدری واگذار شد.
اوایل بازی بود که حبیبزاده بعد از به ثمر
رساندن گل ،با مصدومیت شدید مواجه شد.
باالی سرش که رسید از صدای نفس نفس
زدنش فهمید که چه مشــکلی برایش پیش
آمده ،به همین دلیل از رحمتی خواســت با
دست زبانش را بیرون بکشد.
توصیهاش به بازیکنان این بود که دست به
گردنش نزنند تا مشکلی برای حبیب زاده به
وجود نیاید .همان موقع متوجه شد که فکش
شکسته ،وقتی ســتوده هم به کادر پزشکی
اضافه شد ،خیالش راحت شد.
صحنه مصدومیت شــدید حبیــب زاده در
بازی استقالل و ذوب او را به یاد مصدومیت
پادوانی در بازی اســتقالل و فوالد انداخت
همــان صحنهای که شــانس بــازی کردن
پادوانی را برای همیشه از او گرفت.

قسمت ما است که این اتفاقات
بیافتد

ایــن داور بینالمللــی کشــورمان پیرامون
مصدومیت بازیکن ذوبآهن اظهار کرد :من
دیدم که بازیکن روی زمین افتاده و بازیکنان
زیادی دور و اطراف او هستند ،پزشکان هم
به ســمت او میرفتند من هــم خودم را به
او رســاندم .باالی سرش که رسیدم فهمیدم

که ضربه مغزی نشــده بــه همین دلیل هم
به رحمتی گفتم زبانش را بیرون بکشد البته
رحمتی هم در این صحنه زحمت کشــید و
خیلی کمک کرد.
بیژن حیدری ادامه داد :خوشبختانه که دکتر
ستوده هم به موقع رسید و ایشان هم کمک
کرد تا حبیبزاده آسیب جدی نبیند ،درست
مثل مصدومیت پادوانی.
وی با اشــاره به مصدومیت شدید پادوانی
نیز اشــاره کرد و افزود :در آن بازی هم من
داور بــودم اما در آن بازی نمیدانســتم که
شدت مصدومیت پادوانی آن قدر زیاد باشد.
تنفس پادوانی هم در آن بازی مشکل بود اما
شرایط حبیبزاده به نظر بدتر بود.
داور بینالمللی فوتبال کشــورمان از تشنج
دروازهبان تیــم بادران نیز گفت و بیان کرد:
در بازی بادران و بــرق جدید ،اواخر بازی
دروازهبان بادران همینطور روی زمین افتاد
و تشــنج کرد در آن بازی من درنگ نکردم
و خودم زبان این بازیکن را بیرون کشیدم تا
مشکل خاصی برای آن پیش نیاید.
وی اضافه کرد :اتفاق ًا بعد از بازی ذوبآهن
و اســتقالل به دکتر ستوده پزشک استقالل
گفتم که قســمت ماســت که این اتفاقات
بیافتد.
حیدری خاطرنشــان کرد :البته این را باید
بگویــم که کمیته پزشــکی و همچنین فیفا
خواســته که نباید به بازیکن دســت بزنیم
و دور و اطرافــش را شــلوغ کنیم .فقط در
صورتی وارد عمل میشوم که ببینم زمان کم
اســت و امکان دارد با تعلل ســامت او به
خطر بیفتد.

بازیهای آسیایی ۲۰۱۸

همه از بیبرنامگی میزبان غافلگیر شدند
در حالــی که تنهــا دو روز تا افتتاحیه
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸باقی مانده به نظر
میرسد میزبان مسابقات هنوز کامال برای
اســتقبال از بزرگترین رویداد قاره کهن
آماده نیست.
فرودگاه ورزشی شهر جاکارتا هر ساعت
میزبان کاروانهای ورزشــی کشــورهای
مختلف اســت که خود را برای شــرکت
در بازیهای آســیایی  ۲۰۱۸به این شهر
میرســانند .در حالی که تنهــا دو روز تا
آگهي حصر وراثت

آقاي عليار متقي دارای شماره شناسنامه 4010845163
به شرح دادخواست کالسه 114/970223ح از این حوزه
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان مصطفي متقي به شماره شناسنامه
 4000284649در تاريــخ  96/11/28در اقامتگاه دائمی
خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حینالفوت آن متوفي
منحصر اســت به -1 :محمدآزار متقــي فرزند مصطفي
به شــماره شناســنامه  3862898067پســر متوفي
 -2علييار متقي فرزند خســرو به شــماره شناسنامه
 2078پدر متوفــي  -3ويدا ميرزايي مســرور فرزند
حسن به شــماره شناســنامه  3860722733همسر
متوفي -4عذرا زرين شــعاع فرزند کرمعلي به شــماره
شناســنامه  4010525533مادر متوفي اينك با انجام
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت
آگهي مينمايد تا هر كسي 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.
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افتتاحیه این مســابقات باقی مانده به نظر
میرسد هنوز میزبان ،آماده استقبال از این
رویداد بینالمللی نیست .تیمهای ورزشی
مختلــف معموال بیش از یک ســاعت در
فرودگاه منتظر میمانند تا اتوبوس آنها را
تا دهکده بازیها برساند .همین تعلل بیش
از اندازه در هوای شــرجی جاکارتا گالیه
تعدادی از میهمانان این مسابقات از جمله
خبرنگاران را به دنبال داشته است.
به گزارش ایســنا  ،تیمهای ورزشی ایران

با پرواز ماهــان به کواالمپــور در مالزی
ســفر کرده و از آنجا با پرواز ملی کشور
اندونزی به شــهرهای جاکارتا و پالمبانگ
سفر میکنند.
تــا کنون تیمهــای فوتبال هندبال ،شــنا،
قایقرانی ،بسکتبال سه نفره ،کبدی مردان و
زنان ،ووشو و تکواندو ،تنیس ،بدمینتون و
تیراندازی به اندونزی سفر کردهاند و سایر
رشــتهها در روزهای آینده به این کشور
سفر میکنند.

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326005000239مورخ 1397/5/13هيأت اول /دوم موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي نورمرادپهلواني کيا فرزند اسکندر
به شماره شناسنامه يک شماره ملی  3962241825صادره ازنهاوند در ششدانگ یک باب
ساختمان به مســاحت  397/20مترمربع پالك  1574فرعي از  3871/232اصلي بخش
يک ثبت نهاوند واقع در بلوار شــاهد نرسيده به سراهي شاطرآباد حقوق ارتفاقي ندارد
خريداري از مالك رسمي محمدمراد موميوند و غيره تصرفات مالکانه متقاضي نسبت به
مورد تقاضا محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 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(.مالف )95
تاريخ انتشار نوبت اول1397/5/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/6/11 :

محمدعلي جليلوند -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

در جدیدتریــن رنکینــگ اعالمــی
از ســوی فیفــا ،تیــم ملــی فوتبــال
ایــران بــا پنــج پلــه صعــود در رده
 ۳۲جهــان و اول آســیا قــرار گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،فیفــا
روزپنجشــنبه نخســتین رنکینــگ
تیمهــای ملــی فوتبــال جهــان پــس
از جامجهانــی  ۲۰۱۸روســیه اعــام
شــد .در ایــن رنکینــگ تیــ م ملــی
فرانســه بــا  ۱۷۲۶امتیــاز در رده
نخســت جهــان و تیــم ملــی فوتبــال
ایــران بــا  ۱۴۷۱امتیــاز در رده  ۳۲دنیا
قــرار گرفــت و دوبــاره توانســت رده
نخســت آســیا را بهدســت بیــاورد.
تیــم ملــی فوتبــال آلمــان نیــز کــه
پیــش از ایــن در صــدر جــدول قــرار
داشــت بعــد از نمایــش ضعیــف
در جــام جهانــی بــا چهــارده پلــه
ســقوط بــه رده پانزدهــم رفــت .امــا
روســیه ،میزبــان جــام جهانــی ۲۰۱۸
بیشتریــن افزایــش را در رتبهبنــدی
فیفــا داشــت و بــا  ۲۱پلــه صعــود در
رده  ۴۹قــرار گرفــت.

3
تمام پرچمداران کاروانهای
آسیایی ورزش ایران

کیمیا دومین بانو شد!

ورزش ایــران در هجدهمیــن
دوره بازیهــای آســیایی کــه تــا
یــک مــاه دیگــر در جاکارتــا و
پالمبانــگ اندونــزی آغــاز میشــود،
پانزدهمیــن حضــور خــود در ادوار
مختلــف ایــن بازیهــا را تجربــه
خواهــد کــرد .بــرای ایــن حضــور
اعضــای هیــات اجرایــی کمیتــه ملــی
المپیــک در نشســت امروزکیمیــا
علیــزاده را بــه عنــوان پرچمــدار
کاروان اعزامــی انتخــاب و معرفــی
کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر،
علیــزاده در واقــع دوازدهمیــن
پرچمــدار ایرانــی در ادوار مختلــف
بازیهــای آســیایی اســت و البتــه
دومیــن پرچمــداری کــه از رشــته
تکوانــدو و جمــ ِع ورزشــکاران زن
بــرای بازیهــای آســیایی انتخــاب
شــده اســت.

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760326005000240مورخ 1397/5/13هيأت اول موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي صفدر دهپهلواني فرزند اسکندر به شماره شناسنامه
 85شماره ملی  3960750481صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 397/20مترمربع قسمتي از پالك 1574فرعي از  3871/232اصلي بخش يک ثبت نهاوند
واقع در بلوار شاهد نرسيده به سراهي شاطرآباد حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رسمي
محمدمراد موميوند و غيره محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 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 اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.ميزان مالکيت نامبرده سهدانگ
مشاع از ششدانگ پالک فوق است( .مالف )94
تاريخ انتشار نوبت اول1397/5/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/6/11 :

محمدعلي جليلوند -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند
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شماره 3268

ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر
با صعود کوهنورد همدانی

«همدان  »2018بر بام اروپا به اهتزاز درآمد

کوهنورد همدانی موفق شد با صعود به مرتفعترین قله اروپا ،نماد
همدان  2018را در بام اروپا برافراشته کند.
«علــی بیات» از کوهنوردان مطرح همدانی اســت که موفق شــد در
صعودی  6روزه در قالب تیمی هشــت نفره متشــکل از کوهنوردان
شهرهای یزد ،مشهد ،کرمان ،دزفول ،تهران و اصفهان ،قله  5642متری
«البروس» در کشور روسیه را فتح کند.
این صعود در شــرایط بسیار بد آب و هوایی با بارش برف و کوالک
همراه بود که این ورزشکار خوب همدانی موفق شد آن را طی مدت
شش روز به سرانجام برساند.
بیــات از مربیان و کوهنوردان خوب همدانی میباشــد که صعود به
مرتفعترین قله آفریقا را نیز در کارنامه خودش دارد و اینبار به مناسب
رویــداد همدان  ،2018صعود به بام اروپا را نیز به کارنامه ورزشــی
خودش اضافه کرد.
کوه البروس ،قلهای در باختر رشــته کوه قفقاز واقع در شمال فالت
ایران در غرب روسیه و نزدیک به کشور گرجستان است که با توجه
به شــرایط آب و هوایی ویژهاش همواره پوشیده از برف و یخ و دارا
بودن یخچالهای دائمی است.
صعود به این کوه یکی از سختترین صعودها در جهان است که این
کوهنورد همدانی موفق شد با شعار همدان  2018پایتخت گردشگری
کشورهای آسیایی ،آن را فتح کند.

برگزاری دور دهم مسابقات شطرنج
جشنواره سراسری آقایان کشور
هفدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور،
با برگزاری دور دهم پیگیری شد.
در بازی میز یک ،بردیا ویسی از البرز برابر استاد فیده مهدی حسینی
پور از خوزســتان به تســاوی رسید ،تا به صدرنشــینی خود در این
مسابقات ادامه دهد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بر روی میز
دو مسابقات ،مازیار باقری از خراسان شمالی برابر علیرضا مظفری از
فارس پیروز شد و به رده سوم جدول صعود کرد.
در پایان دور دهم مسابقات ،بردیا ویسی با  8/5امتیاز ،در صدر جدول
قرار گرفته اســت و امیر رضا پور آقا باال از آذربایجان شرقی ،مازیار
باقری از خراســان شمالی و حمید طهماســبی از فارس ،همگی با 8
امتیاز ،در رده های دوم تا چهارم ایســتادند .دور یازدهم و پایانی این
مسابقات روز پنجشنبه در سالن انقالب همدان آغاز شد.

برگزاری مسابقه دوستانه بهکاپ به
مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن
مسابقه دوســتانه بهکاپ به مناسبت بزرگداشــت سالروز ورود
آزادگان سرفراز به میهن عزیزمان در مجموعه ورزشی شهید شمسی
پور در بخش آقایان برگزارشد .
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان همدان ،علی
اصغر سالوند رییس هیئت گلف همدان در این باره گفت :این مسابقه
با حضور هجده ورزشکار مرد و به صورت تک حذفی برگزار شد .
همچنین وی خاطر نشــان کرد در پایان این مســابقه دوستانه که به
صورت انفرادی برگزار شــد خسرو افکار ،امیرحسن قدسی و محمد
جواد حیدری توانســتند به ترتیب عناوین نخســت تا سوم را کسب
نمایند .

کاتاروهای اعزامی به مسابقات جهانی
معرفی شدند
رقابتهــای انتخابــی تیم ملــی کاراته در بخش کاتا با شــناخت
کاتاروهای اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان به پایان رسید.
این دوره از مســابقات در حاشیه روز نخســت از دوازدهمین دوره
رقابتهای بین المللی جام وحدت و دوســتی در ارومیه و با قضاوت
داوران ارشــد فدراســیون جهانی و نظارت «خاویر اسکاالنته» رئیس
کمیته داوران فدراسیون جهانی برگزار شد.
بــه گزارش مهر ،در کاتای انفرادی مــردان مهران قربانعلی پور ،علی
زند ،ابوالفضل شهرجردی ،احمدرضا محمودی و بهمن جاه به رقابت
پرداختند که در نهایت ابوالفضل شهرجردی در پایان سه دور مسابقه
و با مجموع  ۶۵.۳امتیاز رقبا را پشت سر گذاشت و جواز حضور در
اسپانیا را کسب کرد.
در بخش بانوان نیز نگین باقری ،فاطمه صادقی ،حدیثه جمال ،مهســا
افسانه و پریسا رحمانی به روی تاتامی رفتند که فاطمه صادقی هم در
مجموع با  64/6در جای نخســت ایستاد و بلیط خود را برای سفر به
مادرید از هم اکنون رزرو کرد.
آگهي حصر وراثت

خانم فرزانه نيکرويي فرزند خداداد دارای شــماره شناســنامه 116068
متولد  1361/6/2به شــرح دادخواست کالسه 127/970374ح از این حوزه
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تيمور
شمسي تبار فرزند جهانگير به شماره شناســنامه  1806متولد  58/1/1در
تاريخ  79/4/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفي منحصر اســت به:يک پسر و سه دختر و يک همسر دائم به شرح
زير -1فرزانه نيکرويي فرزند خداداد به شــماره شناسنامه  116068صادره
از همدان همســر متوفي -2مرجان شمســي تبار فرزند تيمور به شماره
ملي  3241929604صادره از کرمانشــاه فرزند متوفي -3غزل شمسي تبار
فرزند تيمور به شــماره ملي  3861538563صادره از قزوين فرزند متوفي
-4عسل شمسي تبار فرزند تيمور به شــماره ملي  3861768860صادره
از همدان فرزند متوفي -5حســين شمسي تبار فرزند تيمور به شماره ملي
 3862472841صادره از همدان فرزند متوفي -6کوکب برفرو فرزند اکبر
به شماره ملي  202صادره از شاهمار مادر متوفي ما ترک متوفي بيش از سي
ميليون ريال ميباشد اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را
در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )2118
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خبـر

توزیع گوشی موبایل در انتظار
حکم مقام قضایی

معاون ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز از ورود مقام قضایی به
مســاله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکالت به وجود آمده
در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.
حمیدرضا دهقانی نیــا در گفتگو با مهر ،درباره آخرین وضعیت
بازار گوشــی تلفن همراه و وعده های داده شــده برای توزیع
 ۶۰۰هزار گوشــی به این بازار ،اظهار داشــت :هم اکنون مرجع
قضایی به مســاله واردات گوشــی موبایل ورود کرده اســت و
تمامــی کاالهایی که از گمرک ترخیص شــده و نیز کاالهایی که
توسط تعزیرات توقیف شــده بود ،در انتظار حکم قضایی برای
ورود به بازار هستند.

محدودیت دسترسی کاربران ایرانی
به  ۴۷درصد خدمات گوگل

معــاون مرکز ملی فضای مجازی گفت ۴۷ :درصد خدمات اصلی
گوگل برای کاربران ایرانی مسدود بوده و امکان استفاده از این خدمات
در فعالیتهای علمی ،پژوهشی ،زیرساختی و فناوری وجود ندارد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ،امیر خوراکیان اظهار داشت۴۷ :
درصد خدمات اصلی گوگل برای مردم کشور ما بسته شده است و ما
در فعالیتهای علمی ،پژوهشی و زیرساختی و فناوری امکان استفاده
از ایــن خدمات را نداریم و تنها مــواردی که ما را مصرف کننده بار
میآورد ،در دسترس است.
وی با اشاره به شیوع استعمار مدرن در فضای مجازی گفت :امروزه در
فضای مجازی با مسئله استعمار مدرن مواجه هستیم.

گزارش
مادستان

آثار کاخ گلستان از موزه لوور فرانسه
برگشت

 ۱۹اثر از شاهکارهای هنری منحصر به فرد کاخ گلستان از نمایشگاه
«امپراطوری گل های ســرخ » موزه لوور شهر النس فرانسه به مخازن
کاخ بازگشت.
مســعود نصرتی مدیر مجموعه میــراث جهانی کاخ گلســتان گفت:
نمایشگاه هنر قاجار با عنوان «امپراطوری گل های سرخ» در موزه لوور-
النس فرانسه فروردین امسال برگزار شد ،در مدت برپایی این نمایشگاه
با استقبال هنردوستان زیادی روبرو شد به طوری که بیش از  ۱۹۰هزار
نفر از شاهکارهای هنری کاخ گلستان بازدید کردند.
به گزارش مهر،وی افزود :مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان  ۱۹اثر از
شاهکارهای هنری دوره قاجار را که شامل  ۸تابلو نقاش رنگ و روغن
و آب و رنگ ،یک آلبوم عکس که عکس های آن توســط ناصرالدین
شاه گرفته شده است به همراه دوربین عکاسی ،تاج مسی مربوط به آقا
محمدخان ۲ ،جلد قرآن نفیس خطی که یک جلد آن در  ۲برگ کتابت
شــده و  ۶مرقع به خط های ناصرالدین شــاه ،میرزا بابا و محمد باقر،
اسداهلل شیرازی ،اســماعیل جالیر و جعفر خان نوشته شده است برای
نمایش در موزه لوور از گنجینه مخازن کاخ برای نمایش انتخاب کرد.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تصریح کرد :این آثار منحصر
به فرد قرار است به زودی در کاخ گلستان به نمایش گذاشته شود.

معاون گردشگری سازمان
میراث فرهنگی تغییر می کند
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از آنجا که معاونت سرمایه
گذاری این ســازمان را نیز بر عهده دارد ،قرار است در هفته آینده تغییر
کند.
محمد محب خدایی معاون گردشــگری فعلی سازمان میراث فرهنگی
در ایــن باره به خبرنــگار مهر گفت :از آنجا که من اکنون دو ســمت
معاونت گردشــگری و معاونت سرمایه گذاری را دارم باید طبق قانون
پــس از چهار ماه یکی از آنها را تحویــل دهم .چون تنها چهار ماه می
توانم سرپرست یک معاونت باشم .قرار است در چارت جدید سازمان
میــراث فرهنگی یعنی در وزارتخانه جدید این معاونت ها تغییر کند و
این مشکل نیز حل شــود و من هم در یکی از این دو معاونت حضور
داشته باشم.
وی ادامه داد :ســازمان میراث فرهنگی می بایست در یک سال بتواند ۸
هزار میلیارد تومان تســهیالت در حوزه سرمایه گذاری جذب کند که
تحول بزرگی در صنعت گردشــگری و ایجاد زیرساختها خواهد بود.
در بخش گردشــگری برخی از اتفاقات افتاده اســت باید دید که کدام
بخش ارجح است.
محب خدایی بیان کرد :تا شنبه هفته آینده تکلیف معاونت گردشگری و
سرمایه گذاری در چارت جدید مشخص می شود.
پیش از این گفته شــده بود که ســازمان ها تنها مــی توانند  5معاونت
داشته باشند و باید در سازمان میراث فرهنگی نیز معاونت گردشگری و
سرمایه گذاری با هم ادغام شود به همین دلیل محب خدایی دو معاونت
را مدتی در اختیار داشت.
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سیستمی که با وای فای اسلحه را
ردیابی می کند

محققان دانشگاهی سیستمی ابداع کرده اند که با سیگنال وای فای
می تواند اســلحه و مواد شیمیایی را ردیابی کند .به گزارش دیلی میل،
طبق تحقیقی جدید سیگنال های عادی وای فای به زودی می توانند به
یک ابزار ارزان قیمت امنیتی برای ردیابی مواد شیمیایی ،بمب و اسلحه
تبدیل شوند .محققان دانشگاه های راتگرزو نیو برنزویک نشان داده اند
چگونه سیگنال های بی سیم می توانند با نفوذ به کیف و چمدان ابعاد
دقیق اشیای خطرناک را ردیابی کنند یا حجم مایعات را تخمین بزنند.
محققان پس از چند آزمایش متوجه شدند دقت این سیستم  ٩٥درصد
اســت .آنها امیدوارند این سیستم به ایمن کردن موزه ها ،استادیوم ها ،
پارک های موضوعی ،مدارس و اماکن عمومی دیگر کمک کند.

نصب آنتن ردیابی پرندگان روی ایستگاه
فضایی بین المللی

دو فضانورد روس در ایســتگاه فضایی بین المللی ،طی یک پیاده
روی چند ساعته فضایی  ٤ماهواره تحقیقاتی را در آسمان رها کردند.
همچنین آنها آنتنی را برای ردیابی پرندگان روی ایستگاه نصب کردند.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،روز گذشــته فضانوردان روس در یک
راهپیمایی فضایی آنتنی برای ردیابی پرندگان روی ایســتگاه فضایی
بین المللی نصب کردند .آنها همچنین چند ماهواره کوچک را از ISS
در فضا رها کردند .ســرگی پروکوپیف فضانورد روس چهار ماهواره
تحقیقاتی را در فضا رها کرد.نخستین ماهواره به سالمت در فضا پرواز
کرد و به ارتفاع  ٢٥٠مایلــی در ایالت ایلینویز رفت .این ماهواره ١٤
دقیقه بعد تقریبا به اسپانیا نزدیک شد.

سیستم «ثبت سیگنالهای عصبی از سطح
مغز» ساخته شد

سیستم پوشیدنی «الکتروکورتیکوگرافی» برای ثبت سیگنال های
عصبی از سطح مغز توســط محققان و متخصصان کشور طراحی و
ساخته شد.
به گزارش ســتاد توســعه علوم و فناوری شناختی ،دکتر امیر مسعود
سوداگر عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
و پژوهشگر علوم و فناوریهای شناختی گفت :در اجرای این طرح
تحقیقاتی یک سیستم ثبت هشت کاناله «الکتروکورتیکوگرافیم» برای
برقراری ارتباط با سیســتم عصبی طراحی و ســاخته شد.وی گفت:
از این فنــاوری می توان برای ثبت فعالیتهای برون غشــایی مغز
استفاده کرد.

همدان را تصویری معرفي کنيد

به اعتقاد کارشناســان ،رســانه ها می توانند
منجر به تغییر و تحوالت گســترده ای شوند و
زمینه ساز اتفاقاتی مهم و باورنکردنی در عرصه
های مختلف حتی هزاران کیلومتر دورتر از خود
باشند .از این رو ،هرچه به عمق نفوذ رسانه های
مختلف به خصوص رســانه های تصویری در
زندگــی امروزی خود فکر کنیم شــاید به نتایج
غیرقابل تصوری دســت پیدا کنیــم که اهمیت
توجه به آن ها را برایمان دو برابر می کند.
از نظر «اولیــور هنری» به عنوان یکی از مدیران
فعال در حوزه گردشــگری؛ «ساخت یک فیلم
در محوطــه ای تاریخی خیلی بیشــتر از روش
های ســنتی تبلیغ و بازاریابــی برای جلب نظر
گردشــگران به آن محل تاثیر خواهد داشــت».
بنابراین بهتر اســت مدیران شهری برای توسعه
صنعت گردشــگری به ویژه امســال که همدان
میزبان رویدادهای بین المللی گرد شگری است
در عرصــه رقابت های جهانی ،رابطه مناســبی
با رســانه های تصویری و صنعت سینما برقرار
کنند.
این ارتباط در بســیاری از کشورهای مطرح در
جذب گردشــگران بین المللی به خوبی شناخته
شــده اســت .این موضوع حتی باعث شده که
عــاوه بر تلویزیون ،آن ها صنعت ســینما را به
خدمت رشــد و توسعه گردشــگری کشورشان
بگیرند و البته نتایج پرثمری نیز به دســت آورده
اند.
طبق آمار و تحقیقات تخصصی از سوی آژانس
TCI که درباره صنعت گردشگری و رقابت بین
کشــورها به صورت تخصصی فعالیت می کند،
حدود  ۴۰میلیون گردشگر ،مقصد سفرهای خود
را بر اســاس فیلم ها یا ســریال هایی که دیده
اند انتخاب کرده اند .عمده کشــورهای اسالمی
نظیر مصر ،ترکیه ،ایران ،لبنــان ،مالزی ،تونس،
اندونــزی و مراکش در ردیف ســرزمین های
پــر جاذبه درابعاد و گونه های مختلف هســتند
و جاذبــه های مورد توجه گردشــگران در نوع
هنری را نیز دارا می باشند. این صنعت تا اندازه
ای پر ســود و درآمدزا شــده است که برخی از
کشورها به اندازه درآمد نفتی کشوری مثل ایران
توانســته اند از این صنعت مهم و پرسود و کم
هزینه ،درآمدزایی کننــد .این صنعت در بخش
های مختلف تفریحی و ســیاحتی و تخصصی
گســترش یافته است و بایســتی به آن در ابعاد
وسیع تری نگریست.
یکی از بخش هایی که در این صنعت در بعضی
کشورهای در حال توســعه از جمله کشورمان
شــاید کمتر به آن پرداخته شــده است ،استفاده
از پتانسیل های مهم وسایل نوین ارتباط جمعی
برای توســعه صنعت گردشگری و توریسم در
بعد محلی ،منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است.
از قدیم االیام بوده اند کســانی که به سرزمین
هــای مختلف ســفر کرده و آنچــه را دیده و
شــنیده اند ،پس از ســفر به نگارش در آورده
اند و خاطرات و برداشــت ها و ویژگی های
فرهنگی ،اخالقی ،اجتماعــی ،تاریخی ،هنری
ســرزمین هایی را که در آن به گشــت وگذار
پرداخته اند ،در قالب سفرنامه به رشته تحریر
درآورده اند و همین اثــر باعث رونق هر چه
بیشــتر گردشــگری در آن مکان های یادشده
گردیده اســت و هر چه سفرنامه جذاب تر و
عمیق تر بــوده ،رونق افزایی آن نیز در کمیت
و کیفیت گردشــگران موثرتر بوده است ،ولی
متاسفانه سال هاســت که چنین سفرنامه هایی
نوشــته نشده و یا این کار بسیار محدود انجام
شده است.
دســت اندرکاران گردشگری کشــور اگر چه
برای مکان های مختلــف ،ویژه نامه هایی تهیه
نموده و در دســترس گردشــگران قرار داده اند

ولی آن هم کافی نیســت و از
با حرفه ای گــری و تخصص
آنجا کــه جنبه تبلیغی و دولتی
مدیران و کارکنان ،سازمان های
دارد ،تاثیرگذاری بسیار اندکی
گردشــگری را از فواید حضور
داشته است.
گردشگر در جامعه آگاه سازند
گردشــگری و نگرش علمی
و شــیوه های برخورد با آنان را
و همه جانبه بــه آن در ایران،
بیاموزند؛ چیزی کــه در رابطه
تحقیقات نشان می دهد از
از اولویــت هایی اســت که
با گردشــگری ایران و به ویژه
میان کارکردهای رسانهها،
توسعه پایدار گردشگری را به
گردشگری شهر همدان بیشتر به
کارکــرد بســیج کنندگی
همراه خواهد داشــت .امروزه
چشم می خورد.
و پــس از آن کارکــرد
ارتباطــات در شــکل دادن به
چراکه رســانه هــا در تمامی
همبســتگی رســانههای
زندگی و خواســته های افراد
مراحل از زمان شــروع ســفر
نویــن بیشــترین تاثیر
نقش اساســی بــازی می کند.
و بعد از آن همراه گردشــگر
را از بیــن کارکردهــای
طراحــی ،تدویــن و اجرای
بوده و جامعه میزبان نیز تحت
رسانههای نوین در توسعه
برنامــه های منســجم اطالع
تاثیر رسانه ها ،پذیرای ایده آل
استراتژیهای گردشگری
رسانی همگانی از سوی رسانه
گردشگران است.
مبتنی بر فناوری اطالعات
ها ،مشــارکت عمــوم مردم و
در این میان ،فناوری اطالعات و
داشته است
افزایش درک و برداشــت آن
ارتباطات به عنوان نیرویی بسیار
ها از گردشــگری را به دنبال دارد .جاذبه های
قوی عمل می کند و به صنعت گردشگری شکل
طبیعی و فرهنگی خاص کشورمان این استعداد
جدیدی می بخشــد و می تواند شرکت ها را در
را دارد تــا با رویکردی جامع تر و همه جانبه تر
صحنه رقابت نگــه دارد .طبق نتایج یک تحقیق
به آن نگریست و از تمامی امکانات و توانمندی
داخلی ،رســانه های نوین بر توســعه استراتژی
های موجود در این راســتا بهره برد؛ یکی از این
های گردشــگری اثر مثبت داشــته و براســاس
فرصــت ها قوانین و مقرراتی اســت که در این
اینکه رســانه های نوین کارکردهــای خود را به
راستا تنظیم شده است .بخشی از این مقررات به
درستی ایفاء کنند ،می توانند از نقش واسط بودن
صورت کالن بوده و بخشی دیگر به طور خاص
گامی فراتر نهاده و در تمامی فرآیندهای توســعه
به توسعه گردشــگری از طریق رسانه ها تاکید
استراتژی های گردشگری نقش داشته باشند .در
دارد .همچنین با توجه به اینکه در اهداف کمی
این صورت ،رســانه ها تنها به عنوان ابزار به کار
سند چشم انداز  ۲۰ساله گردشگری ،جذب ۲۰
نمــی روند ،بلکه به لحــاظ اهمیت جزء یکی از
میلیون نفر گردشگر ،به صورت کلی عنوان شده،
ارکان مهم توســعه استراتژی های گردشگری به
و دسترسی به آن نیازمند پرداختن به راهبردهای
حساب می آیند.
اجرایــی و تدوین برنامه ها و اســتراتژی هایی
این تحقیق همچنین نشــان می دهــد از میان
اســت که هدف فوق را محقق سازد .در همین
کارکردهای رســانه ها ،کارکرد بسیج کنندگی و
رابطه ،راهبردها و اســتراتژی
پس از آن کارکرد همبســتگی
های رســانه ای نیز باید معین
رسانه های نوین بیشترین تاثیر
و مشــخص شــوند ،بنابراین
را از بین کارکردهای رســانه
ارائه چنین الگوها و تحقیقاتی
های نوین در توسعه استراتژی
از جانب سیستم علمی کشور
هــای گردشــگری مبتنی بر
مورد انتظار بوده و دسترسی به
فناوری اطالعات داشته است.
اهداف را عملی تر می ســازد.
از ســوی دیگر ،نتایج تخمین
ضمــن اینکه بــه لحاظ جدید
استاندارد توســعه استراتژی
بــودن ،زمینه هایــی را برای
هــای گردشــگری مبتنی بر
حوزه فعالیت رسانه ها در
تحقیقات بیشــتر ،عمیق تر و
فنــاوری اطالعــات نشــان
رابطه با توســعه و تبلیغ
گسترده تر فراهم می سازد.
می دهد اســتراتژی توســعه
گردشــگری به دو جامعه
محصــوالت و خدمــات
مقصــد و جامعــه مبداء
حضور گردشگران در
گردشــگری و عناصــر
گردشگران قابل تقسیم
همدان
هماهنگــی بیــن صنعتی در
بندی است
از طرفی مطابق نظریه رســانه
ســطوح مختلف گردشگری،
های قدرتمند ،رسانه ها باید از
همــکاری های اســتراتژیک
مرزهای ســازمانی عبور کرده و

منطقه ای برای استفاده مشترک از منابع موجود
و نیز استراتژی توسعه زیرساخت های عمومی
فناوری اطالعات ،عناصر ،قوانین گردشــگری
در حوزه الکترونیکی ،کانال های توزیع جهانی
خدمات گردشــگری ،برون ســپاری فعالیت
های خدمات گردشــگری ،امنیت الکترونیکی
کاربران گردشگری ،تبادالت مالی الکترونیکی
در بخش گردشــگری و نام هــای تجاری در
بخش گردشگری بیشتر تحت تاثیر رسانه های
نوین قرار دارند اما اســتراتژی توسعه سیستم
های اطالعاتی و اطالع رســانی نیز نشان می
دهد رســانه های نوین در بخش های نظارت
بر عملکرد برنامه های گردشــگری ،هماهنگی
طرح های گردشــگری ،جمــع آوری و طبقه
بندی آمار گردشگری ،تورهای مجازی مقاصد
گردشگری و اشتراک گذاری تجربیات سفر در
فضای مجازی دارای نقش موثرتری هستند.
حوزه فعالیت رســانه ها در رابطه با توســعه و
تبلیغ گردشــگری به دو جامعه مقصد و جامعه
مبداء گردشگران قابل تقسیم بندی است .فعالیت
در جامعــه مبداء اغلب فعالیتــی تبلیغی و زمینه
سازی برای تشویق و تحریک گردشگران برای
ســفر به مقصدی خاص است .اما فعالیت رسانه
ها در جامعه مقصد و میزبان بیشــتر روی مردم
محلــی و میزبان صورت مــی گیرد که به نوعی
جامعه میزبان را برای پذیرش گردشــگران آماده
می کند.
در همین حال نتایج کارکردهای رســانه های
نویــن در رابطه با گردشــگری شــهر همدان
نشــانگر آن است که این رســانه ها نتوانسته
انــد کارکردهای خود را به خوبــی ایفاء کنند
و در این بین ،کارکرد اطالع رســانی رســانه
های نوین که شــامل اطالع رســانی منسجم،
تخصصــی بــودن ،نوآورانه بــودن ،تعامل و
اعتماد اســت در پایین ترین حالت قرار داشته
و بسیار ضعیف عمل کرده است.
اما از ســوی دیگر ،مثبت بودن کارکرد فراهم
کنندگی تفریح و ســرگرمی رســانه ها شامل
ایجــاد شــوق و عالقه به تفریح و ســرگرمی،
کاهش دهنــده تنش های اجتماعــی ،افزایش
بهــره مندی از جاذبه های گردشــگری و غنی
ســازی اوقات فراغت نشــان گر آن است که
رســانه های نوین توانسته اند شوق و عالقه به
تفریح و ســرگرمی ایجاد کنند و باعث افزایش
بهره مندی از جاذبه های گردشگری شوند .این
وابستگی در بســیاری از کشورهای صدرنشین
در جــذب گردشــگران بین المللــی به خوبی
شناخته شده است.

فرهنگ

بزرگداشت استاد سید حسین
قاری در همدان برگزار میشود

واحد موســیقی حوزه هنری استان همدان با
همکاری ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــهرداری همدان در ســیزدهمین شــب آواز
هگمتانه خود ،بزرگداشت اســتاد « سیدحسین
قاری» را برگزار می کند.
در ســیزدهمین شــب از برنامههای شــب آواز
هگمتانــه واحد موســیقی حوزه هنری اســتان
همدان ،بزرگداشت استاد «سید حسین قاری» نیز
برگزار میشود.
ایــن کنســرت بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی،
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری شــهر همــدان
و بــا اجــرای ویــژه گــروه ارکســتر پــارت
همــدان بــه رهبــری« نــادر شهســواری» همــراه
خواهــد بــود.
در ایــن اجرای گروه ارکســتر پــارت آثاری با
صــدای خوانندگانی همچــون مصطفی آزادی
مقتدر ،علیرضا شــادمانی و صالح عظیمی اجرا
میگردد.
این برنامه در ساعت  16روز جمعه  26مردادماه
جــاری و در ســالن تاالر فجر واقــع در میدان
آرامگاه بوعلی همدان برگزار میشود.

دیدگاه وزیر ارشاد درباره
انتشار عکسهای معنوی در
فضای مجازی
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی معتقــد
اســت :عکــس میتوانــد لحظههــای نــاب
زیــارت را روایــت کنــد و فضــای مجــازی
بســتری اســت کــه میتــوان ایــن لحظههــا را
بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــت.
ســیدعباس صالحــی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی در گفتوگو با روابط عمومی جشنواره
عکس تلفن همراه «هشت» با موضوع زیارت،
درباره مقوله زیارت و وجوه مختلف آن اظهار
داشــت :زیارت با لحظههای نابی همراه است
که در زندگی انســان وجود دارد .این لحظهها
که از روح بر میخیزد و بر جان مینشــیند و
در تــن نمای آن پدیدار میشــود ،لحظههایی
اســت که میتواند برای دیگران هم تأثیرگذار
و افقبرانگیز باشد.
وی اظهار داشت :عکس میتواند این لحظههای
نــاب را روایت کند و به با دیگران به اشــتراک
بگذارد.
به گــزارش خبرگــزاری فارس،وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در بخش دیگری از این گفتوگو
به ضــرورت تولید محتوای رضــوی در فضای
مجــازی پرداخــت و ادامه داد :بــه نظر میآید
فضای مجازی بستری اســت که میتواند برای
تصویرســازی و تصویردهی از لحظههای ناب
زیارت به کمک بیاید.
وی اظهــار داشــت :لحظههــای نــاب زیــارت
ممکــن اســت ابتدائــ ًا اختصاصــی باشــند
امــا وقتــی در یــک اشــتراک عمومــی قــرار
میگیرنــد ،بــرای دیگــران فرصتــی میســازند
کــه چگونــه ایــن لحظههــای نــاب را بــرای
خودشــان هــم پدیــد بیاورنــد.
صالحــی در پایــان خاطرنشــان کــرد :هــر مقــدار
کــه بتوانیــم ایــن لحظههــای نــاب را درســت
روایــت کنیــم ،کمــک میکنیــم بــه اینکــه
بتوانیــم لحظههــای نــاب را هــم بــه وجــود
بیاوریــم.
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