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برجام
 اشتباه بود

کاغذسازي
 در اسدآباد 
راه اندازي مي شود

برادر شهید 
با اهدای عضو 
به 4 نفر زندگی 
بخشید

مصدومیت های 
شدید 
در داوری های
 آقای پزشک
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چالش زباله در همدان
 با وجود اينكه حدود 10 سال از برنامه 
اعالم شده و منظم شــهرداري همدان در 
خصوص چگونگي جمــع آوري و انتقال 
زباله هــاي خانگي مي گــذرد، اما در حال 
حاضر منظره زشت انواع كيسه هاي انباشته 
و پراكنده زباله در كوچه و پس كوچه ها و 

معابر شهري از...

همدان را تصویری معرفي کنید
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شرکت بيمه سينا استان همدان

آگهـي جـذب نمايندگـي
شرکت بيــمه سيــنا استان همدان در نظر دارد جهت گسترش شبکه فروش خــود 
از بین جوانان عالقمند و متعهد جهت شهرهاي همدان و کبودراهنگ، اسدآباد، فامنین، 
بهار و اللجین اقدام به جذب نماینده فعال نماید متقاضیان اخذ نمایندگي در صورت دارا 
بودن شرایط درج شده در پورتال بیمه سینا مي توانند تاتاریخ 1397/6/30 به آدرس 

ذیل مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
 همدان- میدان جهاد، خیابان عارف قزویني، نرسیده به چهار راه نظري پالک 36

بنیاد تعاون زندانیان استان همدان در نظر دارد تعداد 8 عدد 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 97/5/30 جهت بازدید به صورت حضوری 
اقدام نمایند.

جهت اطالع بیشتر با شماره های 09333172955 و  38231863 تماس حاصل فرمایید.)ساعت بازدید 15 الی 19(
آدرس : همدان اعتمادیه، روبروی پارک اعتمادیه خیابان جام جم کوچه فرزام 4 کوچه باغ زندان

 

بنیاد تعاون زندانیان استان همدان

آگهي مزايده عمومي
استان همدان

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

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  
hamedanpayam

با گزارش هاي مردمي شناسايي شد

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

فروش صنایع دستی
 آنالین مي شود

رئيس بنياد بوعلی سينا در نشست خبری: 

بوعلیسینا
سندوشناسنامههویتی

ایراناست
20 درصد بار اشتغالزايی 

کشور به دوش  کميته امداد

جشن خودکفايي 
2600 مددجوي 

کميته امداد 
برگزار شد



C M Y K

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

شنبه  27 مردادماه 1397  شماره 3268

2

 ويراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ويراستار پرينت/عكاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرايی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدير تحريريه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

ـرخبرخبر
خب

عمارت »آمریکایی ها« 
زیر سایه برج های دوقلو آب می شود

  با صدور مجوز ساخت وساز از سوی شهرداری و ميراث فرهنگی همدان برای 
ساخت برج های دوقلو در چند متری عمارت قاجاری »آمريكايی ها«، عرصه ی اين 

اثر تاريخی مخدوش می شود.
به گزارش ايسنا، در شرايطی كه همدان و مسئوالن ميراث فرهنگی و گردشگری و 
مديريت شــهری همدان خود را برای برگزاری جشن همدان ۲018 آماده  می كنند، 
مجوز ســاخِت برجی دو قلو در عرصه ی بنای تاريخی »آمريكايی ها« صادر شده و 
نخســتين اقدامات آن نيز در حال انجام است. عمارت آمريكايی ها در انتهای پارک 
پرواز همدان، با بيش از 100 سال قدمت قرار گرفته كه هر چند از كاربری اين بنای 
تاريخی در دوران مختلف اطالعات چندانی در دســت نيست، اما گفته می شود آن 

ابتدا به عنوان مكان استقرار پزشكان آمريكايی مورد استفاده قرار می گرفته است.

اختتامیه طرح نشاط معنویی در امام زاده کوه 
همدان برگزار شد 

 مدير اداره اوقاف وامور خيريه همدان از برگزاری هشــتمين اختتاميه استان 
خبر داد. 

حجت السالم كاروند مدير اداره اوقاف وامور خيريه همدان با بيان اينكه نشاط 
معنوی در امام زاده كوه با حضور بيش از 500 نفر برگذارمی شودافزود :

طرح نشــاط معنوی با هدف غنی ســازی اوقات فراغت تابســتانی واستفاده 
حداكثری جوانان و ونوجوانان از اين ايام با شــروع تعطيالت تابســتانی آغاز 
می شــود به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛  در اين طرح با استفاده ازبر نامه 
های فرهنگی -آموزشی -وتفريحی- در فضايی معنويی امام زاده كوه می توان 
زمينــه الزم برای بهره مندی همه جانبه جوانان و نوجوانان از وقات فراغت را 

فراهم كرد

افتتاح دو طرح درمانی در همدان 
 كلينيک پرســتاری پيشگيری از بيماريها قلبی و واحد مراقبت پرستاری در 
منزل بيمارستان قلب فرشچيان همدان با حضور معاون پرستاری وزير بهداشت 

، درمان و آموزش پزشكی افتتاح شد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛  اين كلينيک به منظور پيشــگيری از 
بيماری های قلبی و در زمينه تغذيه ، بهداشــت حرفه ای ، خدمات پرستاری ،  
روانشناسی بالينی ، مشكالت عضالنی اسكلتی و ترک اعتياد به بيماران مشاوره 

می دهد .
دكتر حضرتی همچنين واحد مراقبت پرســتاری در منزل را در اين بيمارستان 

افتتاح كرد .
كاهــش هزينه ها ، پيگيری مراحل درمان و اســتفاده از كادر درمانی معتمد در 

محيط های غير بيمارستانی از جمله اهداف اجرای اين طرح است .

اختتامیه جشنواره رضوی 
باشکوه برگزار شود

 معاون سياســی، امنيتی و اجتماعی اســتاندار همدان خواســتار 
برگزاری باشكوه اختتاميه جشنواره رضوی در همدان شد.

 مديركل كتابخانه های عمومی استان همدان با حضور در دفتر معاون 
سياسی، امنيتی اســتاندار همدان نحوه برگزاری جشنواره كتابخوانی 

رضوی در استان را تشريح كرد.
معاون سياســیـ  امنيتی اســتاندار همدان ضمن قدردانی از زحمات  
اداره كل كتابخانه های عمومی استان اظهار كرد: كتابخانه های عمومی 

همواره از نهادهای پيشرو در سطح استان بوده است.
به گزارش فارس، سعيد شــاهرخی برنامه محوری را مشخصه اصلی 
كتابخانه های عمومی استان دانست و گفت: خوشبختانه اين مجموعه 
بــا دارا بودن افراد جوان و متخصص همــواره در اجرای برنامه های 
فرهنگــی و اجتماعی موفق بوده اســت.وی با اشــاره به روند دقيق 
برگزاری جشنواره كتابخوانی رضوی و آمار باالی شركت كنندگان در 
اين جشــنواره بيان كرد: برگزاری اين جشنواره های بزرگ مطمئناً در 

باال بردن ميزان مطالعه در سطح استان و كشور اثرگذار خواهد بود.
معاون سياسی ـ امنيتی اســتاندار همدان خواستار برگزاری اختتاميه 
با شــكوه جشــنواره رضوی به منظور تجليل از مشاركت كنندگان و 

دست اندركاران اين رويداد مهم در استان شد.
مديركل كتابخانه های عمومی اســتان همدان نيز با اشاره به برگزاری 
هشــتمين دوره جشــنواره كتابخوانی رضوی اداره كل كتابخانه های 
عمومی همدان، اظهاركرد: كتابداران و كاركنان پرتالش ما توانسته اند 

با كمترين هزينه اقدام به اجرای باشكوه جشنواره رضوی كنند.

چالش زباله در همدان
مهدي ناصرنژاد «

 با وجود اينكه حدود 10 سال از برنامه اعالم شده و منظم شهرداري 
همــدان در خصوص چگونگي جمع آوري و انتقال زباله هاي خانگي 
مي گذرد، اما در حال حاضر منظره زشــت انواع كيسه هاي انباشته و 
پراكنده زباله در كوچه و پس كوچه ها و معابر شــهري از چالش هاي 

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 زباله هاي خانگي آن دسته 
از مغازه داران و كســبه بي توجه در گذرگاه ها و محدوده ســطل هاي 
بزرگ زبالــه را هم بايد به اين معضل شــرم آور فرهنگ عمومي در 

همدان اضافه كرد.
معموالً پيمانكاران طرف قرارداد شــهرداري طبق روال سال هاي اخير 
بعد از ساعات نيمه شــب براي جمع آوري و انتقال زباله هاي خانگي 
و باقيمانده از كار روزانه مغازه داران و كســبه، در ســطح شهر تردد 
دارند، اما هيچ مشــخص نيســت چرا و چگونه كيســه هاي رنگ به 
رنگ و ناموزون و بدقواره زباله از همان نخســتين ساعات روز پاي 
تيرهاي چراغ برق و گوشــه و كنار كوچه و پس كوچه ها و كنج ديوار 
همســايگان، خودنمايي مي كند و مردم تمام روز را بايد وجود چنين 

ميهمان هاي ناخوانده و مزاحم را تحمل كنند.
 بــه نظر مي آيد رفتگران محلــي نيز اين روزها تنبل تــر از روزها و 
فصل ها و سال هاي گذشته شده اند و تمايل چنداني براي ُرفت وروب 
و پاكيزه ســازي محله ها ندارند و كمتر گذرگاهي در معابر فرعي شهر 

تميز و ُرفته شده به نظر مي آيد. 
بديهي اســت ادامه اين روند و وقت و مســئوليت و هزينه هاي كمتر 
نسبت به گذشته براي پاكيزه سازي شهر، به يک فرهنگ عمومي تبديل 

شده و در آينده هايي نه چندان دور بحران زباله به وجود آورد!
برخي شــهروندان همداني بر اين نظر هســتند كه استقرار سطل هاي 
بزرگ و ســفيد زباله در خيلي نقاط معابر عمومي، مردم و كســبه را 
بدعادت كرده و به جاي اينكه طبق روال ســال هاي قبل كيســه هاي 
زباله هاي خود را پس از ساعات غروب مقابل خانه هاي خود بگذارند، 
در اوقات دلخواه مقابل ســطل ها )بشــكه( زباله  رها كرده و خود را 

خالص مي كنند.
نظر ديگري حاكي از اين اســت كه پيمانكاران جديد شهرداري مانند 
اســالف خود، چندان متعهد به پاكيزه سازي و جاروكشي در كوچه ها 
و معابر فرعي نيستند و نســبت به جمع آوري زباله هاي ريز )به قول 
كارگران( بي توجه شــده اند. با اين حال متأســفانه مردم و خانواده ها 
نسبت به رعايت پاكيزگي كوچه و محل زندگي خويش بي اعتنا هستند 
و حريم شــخصي همسايگان را رعايت نمي كنند و معموالً آشغال به 
دست از خانه هايشــان بيرون مي آيند و چند خانه دورتر و يواشكي، 
كيســه هاي زباله خود را كنار ديوار يا پاي تير چراغ برق و در حريم 

ديگران رها مي سازند و مي گذرند.
البته شــايد ما با فرهنگ و خلق وخوي ملت هاي ديگر آشنا نباشيم و 
ندانيم مردم در اين  سو و آن سوي دنيا با زباله هاي خود چكار مي كنند. 
وليكن اگر بي حرمتي به حريم همسايه و بي توجهي به فرهنگ صحيح 
دفع زباله مختص مردم ما باشــد، كاري ناپســند و غيرقابل بخشش 

خواهد بود!!!

 رئيس بنياد علمی و فرهنگی بوعلی سينا 
با بيان اينكه شــيخ الرئيس سند و شناسنامه 
هويتی ايران اســت گفت: همــه ما وظيفه 
داريم شخصيت ممتاز جهانی بوعلی سينا را 

به درستی بشناسيم.
به گزارش روابــط عمومی و امور بين الملل 
غياث الدين  آيــت اهلل  بوعلی ســينا؛  بنيــاد 
طه محمدی، صبح روز پنج شنبه ۲5 مردادماه 
1۳۹۷، در نشست خبری كه به مناسبت فرا 
رسيدن سالروز تولد بوعلی سينا برگزار شد، 
اظهار كرد: شما خبرنگاران به عنوان اصحاب 
رســانه وظيفه داريد بوعلی سينا را به سراسر 

جهان معرفی كنيد.
رئيــس بنياد علمی و فرهنگی بوعلی ســينا 
با ابراز تاســف نســبت به عدم شــناخت 
ابعاد شخصيتی بوعلی ســينا در ايران گفت: 
در كشــورمان آنچنان كه بايــد عظمت اين 
به دنيــا معرفی  شــخصيت فوق العــاده را 

نكرده ايم.
آيت اهلل طه محمدی در خصوص مصادره نام 
بوعلی سينا توسط برخی كشورها نيز اظهار 
كرد: از 40 سال پيش تا كنون برخی كشورها 
با ســاختن تنديــس شــيخ الرئيس به دنبال 
مصادره حكيم هزاره ها هستند، در صورتی كه 
بوعلی سينا يک شــخصيت جهانی است و 

متعلق به آحاد مردم است.
وی افــزود: مــا با شــناخت و تبييــن آثار 
بوعلی سينا می توانيم كشورمان ايران و دين و 
مذهب خود را به كل جهان معرفی كنيم؛ بايد 
از اين پتانسيل ويژه برای معرفی مكتب شيعه 

به درستی استفاده كنيم.
رئيس بنياد بوعلی سينا به سخنان مقام معظم 
رهبری در خصوص توليد علم اشاره كرد و 
گفت: علم وارداتی به درد ما نمی خورد، بايد 
علم توليد كنيم تا همچون بوعلی سينا بعد از 

هزار سال بدرخشيم.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان نيز در جمع خبرنگاران به روان سازی 
و ساده كردن علوم بوعلی سينا تاكيد و اظهار 
كرد: شــيخ الرئيس كتاب ها و رساله هايش به 
زبان متخصصان نوشته شده است و بايد آن 

را به زبان ساده برگردانيم.
عليرضــا درويش نــژاد افزود: روان ســازی 
علوم بوعلی ســينا و ارايه نثــر روان آن در 

جامعه باعث شناخت عمومی نسبت به اين 
شــخصيت بزرگ می شــود و از اين طريق 
می توانيم حكيم هزاره هــا را برای تک  تک 
مردم معرفی كرده و آثار ايشان را در جامعه 

نهادينه كنيم.
وی در ادامه گفت: بايد به عمق و بطن مسائل 
تخصصی بوعلی سينا وارد شويم همان طور 
كه بوعلی ســينا بــا اســتفاده از رياضيات 
اندازه های يک تار را برای توليد انواع صداها 
بيان كرده اســت، به همين ترتيب موسيقی و 
رياضی ايشان را برای نســل امروز ساده و 

روان كنيم تا كاربردی شود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان به فلسفه نيز اشاره كرده و گفت: در 
حال حاضر فلسفه در اليه  اليه زندگی مردم 
وجود دارد و ســوال از چرايی و چيســتی 
هر چيــزی يعنی ســاری و جــاری بودن 
فلســفه؛ بنابراين با روان سازی فلسفه مشاء 
می توانيم بوعلی فيلســوف را به آحاد مردم 
جامعــه معرفی كنيم. درويش نــژاد در ادامه 
گفت: بوعلی ســينا را بايد برای كودكان هم 
قابل فهم كنيم و روز تولد شــيخ را جشــن 
بگيريم تا كودكان با تمام وجود بوعلی ســينا 
را لمس كنند.  رئيس روابط عمومی و امور 
بين الملل بنياد بوعلی سينا نيز در اين نشست 
خبری و در پاسخ به ســوال خبرنگاران در 
خصوص تبادل علمی اين بنياد با ساير مراكز 
علمی، اظهار كــرد: در حال حاضر از طريق 

رايزنی هــای فرهنگی ايران در كشــورهای 
مختلف با مجامع علمی جهان در ارتباط بوده 
و در پروژه ها و سمينارهای علمی مشاركت 
می كنيم.توكل دارائــی از رونمايی تصحيح 
كتاب اول قانون خبر داد و گفت: همزمان با 
سالروز تولد شيخ الرئيس بوعلی سينا از كتاب 
اول قانون بــا تصحيح دكتر نجفقلی حبيبی 

رونمايی می شود.
وی ابراز اميدواری كرد: كتاب دوم قانون نيز 
تا دو ماه آينده همزمان با روز جهانی فلسفه 

در آبان ماه سال جاری رونمايی می شود.
دارائی از انتشار بخش رياضيات كتاب شفاء 
توسط بنياد علمی و فرهنگی بوعلی سينا خبر 
داد و گفت: استاد سيد عبداله انوار كتاب ۲۲ 
جلدی شــفاء را به فارســی ترجمه و شرح 
كرده است و تا كنون هيچ يک از اين كتاب ها 
چاپ نشده اســت و برای نخستين بار بنياد 
بوعلی سينا بخش رياضيات شامل موسيقی، 

حساب، هندسه و نجوم را چاپ می كند.
رئيــس روابط عمومی و امور بين الملل بنياد 
بوعلی ســينا با اشــاره به اينكه بودجه بنياد 
برای انجــام فعاليت هــای مختلف محدود 
اســت، اظهار كرد: با بودجــه محدودی كه 
داريم تالش شــده اســت به ابعاد مختلف 
شــخصيتی بوعلی بپردازيم، اما به همكاری 
ســاير نهادها و ارگان ها نياز داريم؛ چرا كه 
بوعلی سينا شــخصيتی فراملی است و همه 
بايد برای معرفی ايشان همراهی كنند. دارائی 

با پيشــنهاد نامگذاری يک خيابــان در هر 
شــهر به  نام بوعلی سينا گفت: در بسياری از 
شهرستان های استان همدان هيچ خيابانی به  
نام اين شــخصيت جهانی وجود ندارد. اين 
در حالی اســت كه برخی از مراكز علمی كه 
با نام ابن سينا، ســال ها فعاليت داشته اند نيز 
تغيير نام داده و با نام جديد معرفی می شوند 
و بوعلی ســينا هر روز غريب تر از گذشــته 

می شود.
رئيس روابط عمومی بنياد بوعلی سينا از آغاز 
ترجمه قانون به فارسی با تطبيق علم پزشكی 
جديد در ســال جاری خبر داد و گفت: اين 
طرح ممكن اســت تا 10 ســال زمان برد و 
بايد بر اســاس نسخه های قديم و جديد در 
كتابخانه های مختلف در ســطح جهان اين 

پروژه را پيش ببريم.
دارائی در پاسخ به پرسش يكی از خبرنگاران 
در خصوص احيای جايزه جهانی بوعلی سينا 
نيز اظهــار كرد: اوليــن دوره جايزه جهانی 
بوعلی ســينا در ســال 1۳88 برگــزار و به 
برگزيدگان اين جشــنواره جايزه اهدا شــد 
كه در صدد احيای مجدد اين جايزه جهانی 
هســتيم. وی افزود: بنا به نظر وزير محترم 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی به عنوان رئيس 
هيئت امنــای بنياد، در صورت تأمين بودجه 
با همكاری و مشاركت ارگان های مختلف؛ 

در صدد اهدای اين جايزه هستيم.

خبرنگاران وآنچه که معاون 
وزيرشنيد

چـالشهاییکه
نشریـاترامیآزارد

 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.
6 نفراز فعاالن حوزه رسانه ها وکانونهای تبلیغاتی 
به نمایندگی از همکاران خود پشت تریبون رفته 
ومطالبی را بیان کردند. نصرت اهلل طاقتی احسن 
به عنوان نماینده روزنامه هاونشــریات محلی ، 
نماینــده خبرنگاران،  عنوان  به  مهدی طاهری 
فرزاد سپهر نماینده سرپرستی نشریات سراسری، 
عباس ساعتی نماینده کانون های تبلیغاتی و مریم 
پایگاه های  نماینده خبرگزاری ها و  باهر  شهابی 
خبری ومهردادحمزه مدیرعامل خانه مطبوعات 
دیدگاه ها و مشکالت جامعه رسانه ای همدان را 

مطرح کردند.
لزوم حفظ شــأن مطبوعات در کشــور، لزوم 
توجه به حاکمیت تأمین زیرساخت ها، حمایت 
از تشکل های خودجوش و برگزاری دوره های 
اموزشی خارج از کشور، حل مشکالت بیمه ای 
رسانه ها و معیشت اصحاب رسانه، به روزسازی 
تعرفه های آگهی متناسب با افزایش تورم، حل 
مشکل کاغذ مطبوعات،  شــیوه توزیع یارانه، 
کمک در تأمین مکانی برای فعالیت رســانه ها  
لزوم توجه به مســایل ومشــکالت کانونهای 

تبلیغاتی وســاماندهی این حوزه بخشــی از 
صحبت هایی بود که در این مراسم عنوان شد.
رسانههایاستاننگاهتخصصیدارند

مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان همدان 
دراين نشســت با بيان اينكه همدان دارای پويايی 
خبری اســت، گفت: نگاه رســانه هــای همدان 

تخصصی و حرفه ای است.
 عليرضا درويش نژاد با بيان اينكه سومين نشست 
را با اصحاب رسانه استان دارم كه اميدوارم دغدغه 
و مشكالت اين قشر را رفع كنيم، اظهار كرد: 116 
رسانه، سه روزنامه، 16 هفته نامه، 10 دوهفته نامه، 
15 فصلنامه، 6۲ رسانه چاپی و ... در همدان فعال 
است. وی با اشاره به پويايی خبری و رسانه ای در 
همدان گفت: ســال 85 با مصوبه مجلس شورای 
اســالمی همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران زمين انتخاب شــد كه اين انتخاب شأن مردم 

باكرامت اين ديار را نشان دهد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان با 
بيان اينكه همدان بنيان تاريخ ايران اســت كه بايد 
به همان نســبت فرهيختگان اين خطه مورد توجه 
باشد، افزود: خوشحاليم كه نگاه رسانه های همدان 
تخصصی اســت و از معــاون مطبوعاتی وزارت 
ارشــاد می خواهم نگاه ويژه ای به رسانه های اين 

استان داشته باشد.
وی با اشاره به اينكه اميدوارم دغدغه های اصحاب 
رسانه در همدان مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان 
كرد: اميــدوارم بــاران لطف مطبوعاتــی معاون 

مطبوعاتی وزارت بر سر رسانه همدان ببارد.
پیشنهاداتیبرایمعاونتمطبوعاتی

طاقتی احسن مدير مســئول روزنامه همدان پيام 
دراين نشســت با ارايه نقطه نظراتی درحوزه ملی 

ومحلی مواردی ازجمله:
1-تالش برای انتصاب مشــاوران رسانه ای برای 
مديران ارشــد و حاكميتي به صورت واقعی ونه 

نمادين .
۲- تدوين پيشنهاد قوانين و مصوبات تسهيل گرو 

ارجاع به نهادها مرتبط كه خيلي از وزارت خانه ها 
و دولتي ها به اينها اعتقاد ندارند.

۳- انتصاب مشاوران رسانه هاي محلي حتي براي 
وزرا .

4- حمايت از تشــكل ونهادهاي خودجوش در 
مقابل تشكل هاي رانتي مستقر در مركز كه متأسفانه 
بيشــتر به نام مطبوعات محلي ولي رانت خوار در 

مركز هستند.
5- ثبات سياســت در معاونت و پرهيز از طرح و 
برنامه هاي مطالعه نشده و بدون پشتوانه علمي كه 
متأسفانه در ســالهای اخير  حداقل حمايت هايي 
يارانه از خبرنگاران و مطبوعات محلي را به تاراج 

برد و سهم آنها را نابود كرد.
6-  برگزاري دوره هاي آموزشــي خارج از كشور 
براي كمک به توســعه روابط بين ايران و جهان و 
به خصوص تمركز بر اعزام مديران و خبرنگاران 
محلي . ۷- ارائــه طرح اســتقرار خبرنگاران در 
ســفارتخانه ها و كنســولگري ها و رايزني هــاي 
جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشوربه دليل 
نبود متخصصــان خبرنگار و رســانه اي درحوزه 

رايزنی های فرهنگی.
8- تعيين  وشــفاف سازی رديف هاي مشخص و 
الزم االجرا براي اطالع رســاني در ادارات و نهادها 
چراكه حداقل بودجه  فرهنگي دستگاهها  بيشتر به 

نام اين حوزه براي مصارف ديگرهزينه می شود.
اين مديرمســئول همچنين برای حوزه رسانه های 
محلــی  در رديف پيشــنهادات خود بــه معاون 

مطبوعاتی وزيرارشاد گفت:
1- بيمه خبرنگاران به چالشــی تبديل شده است 

تعيين تكليف شود.  
۲- جلوگيری از طبقه  بندي فعاالن رسانه ای صرفا 
به خبرنگاروغيرخبرنگار چرا كه ديگرپرسنل رسانه 
ای درپشت صحنه عمليات ويژه پشتيبانی را انجام 
می دهند در حالي كه مي دانيم يک سوم از فعاالن 
رسانه خبرنگاران هستند و دو سوم را از ياد برده  و 
در طرح ها و ايده ها آنها را فراموش مي كنيم و اين 

باعث آسيب به جامعه رسانه اي مي شود.
۳- معيشت اصحاب رسانه واقعا چالش و دغدغه 
است هر چه اين چالش در مركز هست در استان ها 

مضاعف و در شهرستان  فاجعه است.
4- علــی رغم  تورم موجودجامعه تعرفه آگهي ها 
سال ۹5 ابالغ شده  ولزوم اصالح واجرای درست 

اين بندقانونی ازسوی ادارات 
5- ورود جدي براي  حمايت رســانه هاي بخش 
خصوصي درمقابل رســانه هاي متصل به چاه هاي 

نفت و رسانه هاي رانتي و حاكميتي 
6- يارانــه مطبوعات كه متأســفانه ســاز و كار 

نامشخصي دارد 
۷- هزينه روزنامه نگاري و رســانه داري به شدت 
باال رفت والزم اســت با توجه بــه هزينه چاپ 
و كاغــذ و زينک كه تقريبا يک و نيم برابر شــده 
راهكارمناســبی برای تامين مواداوليه دربازاربرای 

چاپ نشريات ديده شود.
8-  امنيت شــغلی حوزه رســانه ها درخطر بوده 
ودر اين شرايط شــيوه های غلط برخورد مديران 
و سيســتم حاكميتی از برخورد شكايت توهين و 
تهديــد كه نيازمند تدوين آيين نامه وشــيوه های 

مناسب توجيه مديران وسيستم هااست.
۹- بي توجهی بــه قانون گردش آزاد اطالعات و 

عدم پاسخگويي در اين زمينه. 
جشــنوارهمطبوعاتغربکشــوردر

همدانبرگزارشود
درادامه مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان گفت: 
خانه مطبوعات استان همدان جزو معدود خانه هايی 
اســت كه برنامه های روز خبرنــگار را به صورت 
هفتگی برگزار می كند تا جايی كه امسال 15  برنامه در 
قالب های مختلف ويژه خبرنگاران برگزار شد. مهرداد 
حمزه افزود: خوشبختانه توانستيم هفته ای با نشاط 
را برای خبرنگاران رقم بزنيم.  وی با اشاره به اينكه 
اين هفته برگزار نمی شد مگر با همكاری و همفكری 
مسووالن استانی، عنوان كرد: سال گذشته با همكاری 
اســتاندار 1۲0 نفر از خبرنگاران با قطار به مشــهد 

مقدس اعزام شدند. مديرعامل خانه مطبوعات استان 
همدان با بيان اينكه امســال پيوند خوبی بين صدا و 
سيمای استان و خانه مطبوعات شكل گرفت، يادآور 
شد: بخشی از برنامه های هفته خبرنگار به شكل زنده 

از شبكه استانی برای بينندگان پخش شد.
وی با بيان اينكه اختالف نظرها در هر جايی وجود 
دارد و اين موضوع طبيعی اســت ولی همدلی در 
خانه مطبوعات برای حل مشــكالت وجود دارد، 
عنوان كــرد: در هفته خبرنــگار زحماتی زيادی 
كشيده شد و اميد است سال آينده بتوانيم كيفيت را 

در كنار كميت برنامه ها افزايش دهيم.
حمزه با بيــان اينكه امروز قصد دارم بخشــی از 
مشكالت را بيان كنم تا نكات اساسی مورد توجه 
قرار گيرد، بيان كرد: خوشبختانه ظرفيت خوبی در 
اســتان وجود دارد و اميدواريم  باتوجه به آمادگی 
استان برای برگزاری جشــنواره مطبوعات غرب 

كشور نسبت به  تأمين منابع مالی اقدام شود.
وی در ادامه موضوع مربوط به بيمه خبرنگاران را 
مطرح كرد و افزود: اميد است اين موضوع هر چه 
زودتر حل و خبرنگاران همدانی نيز همانند ساير 

خبرنگاران بيمه شوند.
مديرعامــل خانه مطبوعات اســتان همدان با بيان 
اينكه ســهميه همدان از يارانه مطبوعات كم است 
و اميد است در اين زمينه مساعدت صورت گيرد، 
خاطرنشان كرد: يكی از مشكالت خانه مطبوعات 
همدان مشكل مجوز هاست و اين خود سبب شده 

كه به مشكل ساماندهی مطبوعات نرسيم.
يكی از عكاسان خبری نيز عنوان كرد: چرا با توجه 
به حساسيت كار عكاسی به شرايط كار اين گروه 

توجه نمی شود.
وی گفت: من بــه دالر ابــزار كارم را خريداری 
می كنــم ولی با ريــال دســتمزد دريافت می كنم 
در حالی كه همه می دانند كه يكی از مشــكالت 
عكاسان نداشتن امنيت است. اين عكاس خطاب 
به همكاران خود در جمع خبرنگاران خاطر نشان 

كرد: چرا صدايی از كسی بلند نمی شود؟

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی همدان 
دانشجو می پذیرد

 مركــز آموزش علمی-  كاربردی جهاددانشــگاهی همدان در 18 
رشته كاردانی و كارشناسی برای ترم مهرماه دانشجو می پذيرد. 

مركز آموزش علمی- كاربردی جهاددانشگاهی همدان در مقطع 
كاردانی در رشــته های اينترنت و شــبكه های گسترده، كاردانی 
شبكه های  شــهری،كاردانی  معماری  كاردانی  كامپيوتر،  نرم افزار 
كامپيوتــری، كاردانی حرفه ای امــور فرهنگی، كاردانی حرفه ای 
روابــط عمومــی، كاردانی حرفــه ای طراحی لبــاس، كاردانی 
حرفه ای معماری داخلی و در مقطع كارشناســی در رشــته های 
مهندســی فنــاوری اطالعات- امنيــت اطالعات، كارشناســی 
مهندســی  اطالعات،  فنــاوری  اطالعات-  فنــاوری  مهندســی 
شــبكه های كامپيوتری، مهندســی كنترل ابزار دقيق، كارشناسی 
مهندســی عمران- ساختمان ســازی، كارشناسی حرفه ای روابط 
عمومی، كارشناســی حرفه ای طراحی و الگوســازی پوشــاک، 
امــور فرهنگی و كارشناســی  كارشناســی حرفــه ای مديريت 

حرفه ای معماری طراحی محيط داخلی دانشــجو می پذيرد.
فرزانه غفاری   با بيان اينكه فارغ التحصيالن كاردانی كليه دانشــگاه ها 
می تواننــد در رشــته های مقطع كارشناســی مركز علمــی كاربردی 
جهاددانشــگاهی همدان ثبت نام كنند، ادامه داد: بهره گيری از اساتيد 
مجرب، اعطای وام دانشجويی، پايين ترين شهريه دانشگاهی، اعطای 
مدرک معتبــر از وزارت علوم، تحقيقات و فنــاوری، درنظر گرفتن 
شرايط ويژه برای شاغالن و برگزاری كالس ها در مركز شهر از مزايای 

اين مركز دانشگاهی است.
به گزارش ايســنا، وی به شــرايط ثبت نام از متقاضيان اشاره كرد 
و گفت: داوطلب متقاضی شــركت در پذيــرش مقطع كاردانی و 
كارشناسی نيمســال اول تحصيلی ۹۷-۹8 )ترم مهرماه(، بايد ابتدا 
با مراجعه به پايگاه اطالع رســانی ســازمان سنجش آموزش كشور 
به آدرس www.sanjesh.org، نســبت بــه دريافت دفترچه 
راهنمای ثبت نام از طريق پايگاه اطالع رسانی اين سازمان و مطالعه 

دقيق آن اقدام كنند.

رئيس بنياد بوعلی سينا در نشست خبری: 

بوعلی سینا سند و شناسنامه هويتی 
ايران است

خبـر

1- تنديس بوعلي به دنيا ارســال مي شــود. گفته مي شود قرار 
اســت بزودي تنديس ســاخته شــده از حكيم هزاره ها براي 
دانشــگاه هاي معتبر دنيا ارسال شــود. گويا اين اقدام با هدف 
معرفي و پاسداشــت بوعلي سينا و به مناسبت »همدان ۲018« 

از سوي بنياد بوعلي انجام شده است.
۲- نبود نامگذاري مشاهير استان در اماكن مختلف شهرستان ها 
مورد انتقاد واقع شــده است. گفته مي شود در حالي كه مفاخر 
و بزرگان كشــور از سوي كشــورهاي همســايه به مصادره 
مي روند، بســياري از شهرها و روســتاها نسبت به شناساندن 
مفاخر و مشاهير اقدام ماندگاري انجام نداده اند. گويا در استان 
همدان، شهرستان ها اماكن و يا خيابان به نام مشاهير نامگذاري 

نكرده اند.
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کاغذسازي در اسدآباد راه اندازي مي شود
 نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اســالمی از احداث 
كارخانه كاغذ ســنگ در اين شهرستان خبر داد و گفت: اين كارخانه 
كاغذ ســنگی با سرمايه گذاری 100 ميليارد تومان و ظرفيت ۲0 هزار 
تن با مشاركت بخش دولتی و خصوصی در شهرک صنعتی شهرستان 

احداث می شود.
اكبر رنجبرزاده در كارگروه اشــتغال و سرمايه گذاری شهرستان اسدآباد، 
اشــتغالزايی مســتقيم اين كارخانه را پس از افتتاح و بهره برداری ۲00 

نفر برشــمرد و افزود: احداث كارخانه كاغذ در شهرســتان اسدآباد از 
نقش موثری در حفظ محيط زيست و جلوگيری از قطع درختان خواهد 
داشــت البته اين طــرح فعال در مر حله طرح توجيهــی و جانمايی در 

راستای احداث در شهرک صنعتی شهرستان است.
به گزارش ايســنا، وی بــا بيان اينكــه طرح كارخانه كاغذســازی 
شهرستان اســدآباد توليد كاغذ از سنگ خواهد بود، خاطرنشان كرد: 
پروژه توليد كاغذ از ســنگ تحولی شگرف در توليد كاغذ به عنوان 
فناوری جديد در عصر مدرن، دوســتدار محيط زيست بوده و باعث 
كاهش بسيار زياد مصرف انرژی شده و از نظر اقتصادی 100 درصد 

قابل بازيافت است.
رنجبرزاده اضافه كرد: كاغذ سنگ كه با اسامی ديگری مثل كاغذ سنگی، 
كاغذ آهک يا كاغذ معدنی نيز شــناخته می شود، نسل جديدی از كاغذ 
اســت كه در سال های اخير توسط محققان اختراع شده و ماده اوليه اين 
كاغذ پودرسنگ بوده كه جايگزين استفاده از چوب درختان برای توليد 

كاغذ است.
وی در ادامه خاطرنشــان كرد: ضدآب بــودن، مقاومت در برابر پارگی، 
جلوه جادويی رنگ ها بر روی آن و در نهايت برگشت پذيری آن به خاک 
طی دوره بازيافت كوتاه مدت را می توان از خواص كاغذ سنگ نام برد.

خبـر

هدف من تمرکز زدایی برنامه ها فرهنگی هنری 
از مرکز استان به شهرستان ها است 

 پروين ســليمی- خبرنگار همدان پيام: براي نخستين بار جشنواره 
نمايش نامه نويســی با هــدف تمركززدايي برنام هــای فرهنگی  در 

شهرستان هابه فامنين برده شد. 
با عنايت به اينكه هر جشنواره با هدف معيني برگزار مي شود و جشنواره 
نمايشنامه خواني استاني كه در شهرستان فامنين انجام شد و به پاسداشت 
نمايشــنامه كه 50 اثر توسط دبيرخانه نمايشــنامه در قسمت خوانش 
دريافت شده و ۳0 اثر نيز به صورت ويدئو فشرده ارسال شده و 16 اثر 

نيز در بخش مسابقه دريافت شده است .
مديــركل ارشــاد اســالمي در آييــن پاياني هشــتمين جشــنواره 
نمايشــنامه خواني استان كه در سالن شــهداي گمنام فامنين برگزار 
بود، نگرش به هنررا نگاه ملكوتي دانســت و افزود:  اينكه موســيقي 
مي تواند بخش عمده اي از دردهاي بشــر را درمان كند، ريشــه در 
كائنات و نظام هســتي دارد و نمايشنامه نويسي يک اصل پايدار در 

تئاتر تلقی می شود .
عليرضا درويش نژاد عدالت فرهنگی را از سياســت هاي ارشــاد استان 
دانســت و گفت: برخورد متوازن در توزيع برنامه ها اين است كه همه 
مردم سطح اســتان ها و مناطق از برنامه هاي فرهنگي و هنري بهره مند 
شوند. درويش نژاد كشف استعدادهاي جوانان سطح استان را از اهداف 
اين جشــنواره دانســت و تصريح كرد: تمركز زدايی  فرهنگی عالوه بر 
ايجاد شــور و نشاط در جامعه باعث بروز و ظهور و همچنين تقويت 

استعدادهاي هنري شهرستان ها مي شود. 
محمد مهدی كلهررئيس ارشاد شهرستان فامنين نيز در ادامه بخش پاياني 
اين جشنواره گفت: از مديران مربوطه استان درخواست داريم سال آينده 

اين جشنواره به صورت منطقه اي در فامنين برگزار شود.
فرماندار شهرســتان فامنين نيزضمن قدرداني از مديركل ارشاد استان به 
دليل سفر دو بار مكرر در زمان كوتاه خدت خود به فامنين گفت: فامنين 

تنها شهرستاني است كه مجتمع فرهنگي ندارد.
مجيد شــماعي افزود: فامنيــن داراي ۲ بخش، 4 دهســتان و 40 نفر 
جمعيت اســت و نياز دارد فضاهاي فرهنگي و برنامه هاي فرهنگي در 

اين شهرستان ايجاد و فعال شود.
در ادامه اعضاي هيأت داوران هدف از برگزاري جشنواره را پاسداشت 
نمايشنامه  نويسي بومي و رشد و ارتقاي هنرمندان جوان استان همچنين 
خوانش درست نمايشنامه بيان كرد و به مسئوالن جشنواره پيشنهاد دادند 

در دوره هاي آتي جشنواره به صورت منطقه ای برگزار شود.
در پايان جايزه بخش بازيگران زن جايزه ويژه به شيرين كرمي به عنوان 
صحنه خوان وراوي در نمايش »روباه پوستين دوز« اهدا شد.كه اين بخش 
داراي 8 كانديدا بود و جايزه اول كه شــامل ديپلم افتخار و جايزه نقدي 
اهدا شد به منيژه احمدي براي نمايش »بزكشي« و در قسمت بازيگران 
مردكه دارای ۹كانديدابود نيــز جايزه دوم به هادي اليقي براي نمايش  
«نويسنده« تعلق گرفت. همچنين جايزه سوم مشتركاً به محسن عيسي ئي 

و مهدي كوثري يگانه براي نمايش »سنتاب« اهدا شد.

کشف ۴۲ هزار نخ سیگار قاچاق 
در کبودرآهنگ

 فرمانده انتظامی شهرستان كبودرآهنگ از كشف 4۲ هزار نخ سيگار 
قاچاق و خارجی توسط ماموران پليس اطالعات اين شهرستان خبر داد.
مجيد گلی  به مهر گفت: در پی اقدام اطالعاتی و كســب خبری مبنی 
بر واردات و توزيع ســيگار قاچاق توسط فردی در انبار مغازه اش، با 
هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از اين انبار، 4۲ هزار نخ انواع سيگار 

خارجی و قاچاق به ارزش ۲10 ميليون ريال كشف شد.
وی افزود: با اجرای اين عمليات فرد خاطی دستگير و با تشكيل پرونده 
به مرجع قضايی معرفی شد. فرمانده انتظامی شهرستان كبودرآهنگ با 
اشــاره به نامگذاری امسال به نام ســال حمايت از كاالی ايرانی گفت: 

شهروندان موارد مشكوک را از طريق تلفن 110 به پليس اطالع دهند.

کشف روغن و پودر لباسشویی
 احتکار شده در فامنین

ف رمانده انتظامي شهرســتان فامنين از كشف 1۳۲ قوطی روغن 
و 56۷ عدد پودر لباسشويي احتكار شده در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه خبری پليس، سرهنگ علي حسن 
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 كرده اند، پيگيري 
موضوع در دســتور كار مأموران پليس امنيت عمومي شهرســتان 

فامنين قرار گرفت.
وي افزود: مأموران با انجام اقدامات نامحســوس و اشراف اطالعاتي، 
مكان دقيق دپو كاالي قاچاق را شناســايي و با هماهنگي قضايی و با 
همكاري اداره تعزيرات و صنعــت و معدن به مكان مورد نظر اعزام 

شدند.
حيــدري تصريح كرد: مأموران در بازرســي از اين انبار، 1۳۲ قوطی 
روغن )685 كيلو( و 56۷ عدد پودر لباسشويي به ارزش ۲00 ميليون 

ريال را كشف كردند.
وی در پايان با اشاره به اينكه ۲ نفر متهم در اين زمينه به مرجع قضايی 
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 110 به پليس اطالع دهند تا نســبت به 

شناسايي و دستگيري متخلفان اقدام شود.
فرمانده انتظامي شهرســتان فامنين در ادامه از كشف 60 رأس 
گوســفند فاقــد مجوز و قاچاق در اين شهرســتان خبر داد و 
گفــت: مأموران انتظامي شهرســتان در راســتاي اجراي طرح 
مبــارزه با قاچاق، بــا پايش محورهــاي مواصالتي و اجراي 
كنترل خودروهاي عبوري  با  بازرســي هاي مقطعي  ايســت و 
60 رأس گوســفند فاقد مجوز  در بازرســي از يک كاميــون 

بهداشــتي و قاچاق را كشف كردند.
وی با اشــاره به اين كه ارزش دام های كشف شده ۷۲0 ميليون ريال 
ارزيابي شــده، افزود: احشام كشف شده به اداره دامپزشكي شهرستان 

منتقل و ۲ نفر متهم به مرجع قضايی معرفی شدند.

فرماندار شهرستان اسدآباد خبر داد:
افزایش رسته های تسهیالت اشتغال فراگیر 

و روستایی 
 فرماندار شهرســتان اســدآبادگفت: افزايش رسته های تسهيالت 
اشــتغال روســتايی و فراگير كار برای جذب هر چه بيشــتر سهميه 

اختصاص يافته به شهرستان را آسان تر كرده است. 
به گزارش خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از 
همدان؛ كريم حميدوند  فرماندار شهرستان اسدآباد در جلسه كارگروه 
اشــتغال و ســرمايه گذاری شهرستان اســدآباد از حمايت طرح های 
گردشــگری سالمت محور در اين شهرستان خبر داد و اظهار داشت: 
روستای هدف گردشگری ملحمدره و گردنه اسدآباد پتانسيل مناسبی 

برای اجرای طرح های گردشگری سالمت دارد.
وی افزود: در صورتی كه سرمايه گذاری در اين راستا دارای طرح باشد 
با پرداخت تسهيالت الزم از طرح متقاضی حمايت و استقبال خواهد 

شد.
فرماندار شهرســتان اســدآباد در ادامــه با بيان اينكه رســته های 
تسهيالت اشــتغال فراگير و روســتايی افزايش يافته است، اظهار 
كرد: افزايش رســته های تسهيالت اشــتغال روستايی و فراگير كار 
برای جذب هر چه بيشتر ســهميه اختصاص يافته به شهرستان را 
آســان تر كرده و جذب حداكثری اين تسهيالت بی نظير را تسهيل 

و تسريع می بخشد.
در ادامه نيز فرماندار شهرســتان اسدآباد به همراه بخشدار مركزی از 
پروژه سنگ فرش روســتای گردشگری ملحمدره بازديد و نكاتی به 

پيمانكار مربوطه و رئيس اداره ميراث فرهنگی تاكيد كرد.

آگهي ارزیابي کیفي شرکت گاز استان همدان 
)سهامي خاص(

روابط عمومي شرکت گاز استان همدان

 موضوع مناقصه: عملیات تخریب و بازسازي بلوک 4 منازل سازماني
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایي پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران 

واجد الشرایط واگذار نماید.
شرح مختصر کار: 

و  هزار  هفتصدوسه  و  میلیون  چهل ویک  و  میلیارد  )سیزده  پروژه 13/041/703/268  اولیه  برآورد  مبلغ   -1
دویست وشصت وهشت ریال( مي باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 652/086/000 )ششصدوپنجاه ودو میلیون و هشتادوشش هزار ریال( می 
باشد که به صورت یکی از تضامین قابل قبول  معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد

3- مدت اجراي پروژه 300 روز مي باشد.
- متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهي به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت 

شرکت درمناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد ارزیابي کیفي به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
- تاریخ تحویل پاکات ارزیابي کیفي حداکثر تا ساعت 11 روز یکشنبه 1397/06/11 مي باشد.

- محل تحویل همدان، میدان شیرسنگي، ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، 
امور قراردادها مي باشد. 

- تاریخ بازگشایي پاکات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمناً هزینه درج آگهي به عهده پیمانکار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنویس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه شماره 19-97 یک مرحله اي به شماره مجوز 1397.2282 )نوبت دوم(

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي

روابط عمومي اداره کل پست استان همدان

  اداره کل پست استان همدان در نظر دارد انجام امور خدماتی و باربری ساختمان های تابعه اداره کل پست استان همدان را مطابق 
با شرایط عمومي ، طرح قرارداد و مشخصات فني از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به بخش خصوصي واگذار نماید 0 لذا 
نمایندگان کلیه اشخاص حقوقي که موضوع اصلي فعالیت آنها تامین نیروی انسانی بوده و داراي مجوز الزم از مراجع ذیصالح مي 
باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir : به شماره ثبت :  200971552000003 اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه : به مدت 6 روز از مورخه97/05/24 تا پایان وقت روز دوشنبه مورخه 97/05/29می باشد.

2-مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه : از مورخه 97/05/30 تا پایان وقت دوشنبه مورخه 97/06/12 می باشد.
3-سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکي از یکي از بانک ها و موسسات مالي تحت نظارت بانک مرکزي با اعتبار سه 

ماهه و قابل تمدید به مبلغ290/000/000 ریال در وجه اداره کل پست استان همدان 
4-زمان بازگشایي پیشنهادات )الف،ب،ج( روز شنبه مورخه 97/06/17 در محل اداره کل پست استان همدان واقع در همدان 

کیلومتر 5 بلوار سردار شهید همدانی می باشد.
5-  اداره کل پست استان همدان با هر تعداد پیشنهاد ارائه شده  از سوی مناقصه گران نسبت به بازگشایی پیشنهادات ارسالی 

اقدام خواهد نمود.  
6-مناقصه گزار در انتخاب مناسب ترین قیمت اختیار تام دارد.

8-به 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. 

نوبت دوم  تبريک و تهنیت

جناب آقای

 عزيـز 
طهماسبی آذر 

خبرمســرتبخشانتصابشایســتهحضرتعالیبه
عنوانمدیریتمحترمشــرکتپخشســایهسمن
شــعبههمدانراتبریکوتهنیتعرضمینماییم.از
درگاهایزدمنانتوفیقاتبرایخدمتیسرشارازشور
ونشاطومملوازتوکلالهیدرجهترشدوشکوفایی

ایراناسالمیمسالتداریم.

سرپرست دفتر استان لرستان

 آييــن رونمايی از ســامانه كارآفرينان 
صنايع دســتی شهر جهانی ســفال و آغاز 
به كار دبيرخانه اولين جشــنواره سراسری 

عكس اللجين در اللجين برگزار شد. 
در اين مراســم ابتدا نماينــده مردم بهار و 
كبودراهنگ در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: برای همه ما، مشــاركت در طراحی 
و برنامه ريزی و اجرای موضوعات كمک 
كننده به تحقق اقتصاد مقاومتی، به يک امر 

مهم و اساسی تبديل شود.  
محمدعلی پورمختار افزود: به همت دولت 
و تالشــهای جدی و صدها ساله هنرمندان 
و سفالگران، اللجين به شهر جهانی تبديل 
شــد و ايــن رويكرد در مقابل شــهرهای 
مدعی و بزرگی بود كه برنامه ريزی قوی و 
جدی استانداری همدان و ميراث فرهنگی 
موجــب انتخاب شــد و بعــد از انتخاب 
بايد زيرســاخت های خوبی ايجاد كنيم و 

تغييرات محسوسی را شاهد باشيم. 
وی بــا بيان اينكه از مصوبه جهانی شــدن 
اللجين بيش از دو سال است كه می گذرد، 
گفت: همگان بايد از اين موقعيت بدســت 
آمده دفاع كنند زيرا اگر زيرساختها را مانند 
شرايط شــهر جهانی آماده نكنيم و شرايط 
را به شهر جهانی نرسانيم از دست خواهد 

رفت.  
وی با اشــاره به تشــكيل دبيرخانه شهر 
جهانی ســفال گفت: امروز پوســتری از 
جشــنواره و مســابقه عكاســی با هدف 
شناســاندن اللجين به ايرانيان و جهانيان 
رونمايی می شــود زيرا آنچه در ســايت 
از معرفی اللجين  های گردشــگری پس 
به عنوان شــهر جهانی مطرح است، تنها 
عكس های محدودی است و با برگزاری 
جشــنواره عكس هــای تبليغاتی، هنری، 

اثرگذار و ماندگار خواهيم داشت. 
ســامانه  از  رونمايــی  بــه  پورمختــار 
دســتی شــهر جهانی  كارآفرينان صنايع 
ســفال )طرح طكال( اشاره كرد و گفت: 
طــكال به دنبال ايجاد زيرســاختی مبتنی 
برفناوری اطالعات است تا همه صاحبان 
مشــاغل در حوزه صنايع دســتی بتوانند 
به طور مســتقل اقدام بــه فروش آنالين 
اينترنتی خود نمايند  از طريق فروشــگاه 
و با اســتفاده از هــوش مصنوعی و تيم 
متخصص كــه از لحظه توليــد تا توزيع 
محصــول در كنار خود دارنــد بتوانند به 
تبليغــات هدفمند، توســعه بازار، فروش 
مســتقيم و بدون واســطه دســت يابند 
و همــه اين خدمات را كامال آســان در 

باشند.   داشته  دسترس 
هــای  روش  گرچــه  داد:  ادامــه  وی 
در  ولــی  اســت  برقــرار  فروشــگاهی 
شــهرهای بــزرگ، حضــور مــردم در 
فروشــگاهها كمرنگ شده است و طرح 
طــكال اين فرصت را فراهــم می كند تا 
همــگان بتوانند محصــوالت خود را به 
دنيا معرفی كنند و مردم با شــناخت دقيق 
از مشــخصات و مختصــات كاال خريد 
كنند و با حذف واســطه هــا می توان به 
اقتصاد توليدكننده كمک كرد و با افزايش 
بازخورد  تــوان  تبادل كاال می  ســرعت 
مســتقيم به توليدكننده را شاهد بود تا بر 
اساس ذائقه خريداران در دنيا توليد كرد. 
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس، 
بيمه را يكی از مشكالت اساسی كارگاهها 

خوانــد و گفت: اين درســت نيســت كه 
كارگاههــای باالی 5 نفر ماليات بيشــتری 
بپردازند و برای فرار از ماليات درخصوص 
بيمه كارگران تعلل كنند كــه بايد راهكار 
درستی در اين خصوص به كار گرفته شود. 
وی تصريح كرد: طرح جامع و بسته كاملی 
برای جهانی شدن اللجين تهيه خواهد شد 
كه متولی اين طرح سازمان برنامه و بودجه 
اســت و نبايد نســخه ای پيچيده شود كه 

قابليت اجرايی نداشته باشد./آوای بهار 
پیگیرپیشــنهادخواهرخواندگی 
ترکیه ایزنیک وشهرسفال اللجین

هستیم
شهردار اللجين در آيين رونمايی از سامانه 
كارآفرينان صنايع دستی شهر جهانی سفال 
گفت: جشنواره سراســری عكس اللجين 
كه امروز كليد خورد در 4 بخش عكاســان 
حرفه ای، عكاسان آماتور، بخش مردمی و 
بخش ويژه گردشگران خارجی با اعتبار 50 
ميليون تومان اجرا و اختتاميه اين جشنواره 
در آبان ماه برگزار و به برگزيدگان جوايزی 

اهدا خواهد شد. 
حميــد محبی اضافــه كرد: در راســتای 
رويــدار ۲018 اقدامــات خوبی توســط 
شهرداری اللجين صورت گرفته و طراحی 
المان ميادين صنايع دســتی و امام )ره( به 

شهرداری رسيد. 
شــهردار اللجيــن از پيگيــری پيشــنهاد 
خواهرخواندگی اللجين و شــهر ســفال 
ايزنيــک تركيه خبــر داد و گفــت: پيگير 
پيشــنهاد خواهرخواندگی اللجين و شهر 
ســفال ايزنيک تركيه هستيم و برنامه های 

خوبی را برای اللجين تدارک ديده ايم. 
وی به اســتقبال مــردم و اجــرای برنامه 
تلويزيونی شــب های آمادای كه بصورت 
پخش زنده از شــبكه استانی همدان پخش 
شد، اشــاره كرد و گفت: اين برنامه اواخر 
تيرماه در بوســتان سفال اجرا شد كه مورد 

استقبال قرار گرفت. 
وی به طرح طكال اشــاره كــرد و گفت: 
طرح كارآفرينان اللجين به همت شــركت 
دانــش بنيان و پــارک علم و فنــاوری با 
هدف اســتفاده از بســته فروش آنالين و 
ارائه خدمــات اينترنتی و عرضه ديجيتالی، 
خدمات طراحی گرافيک و خدمات مالی و 
بيمه ای و برگزاری نمايشگاه آنالين برای 

سفال رونمايی می شود/آوای بهار 

نجــاتاللجین،بهدســتخوِد
اللجینیهاســتودولتیهامشاور

آنهاهستند
فرماندار بهار در آيين رونمايی از سامانه 
دســتی شــهر جهانی  كارآفرينان صنايع 
سفال گفت: با توجه به دو رويداد بزرگ 
در شــهريورماه گردهمايی  كه  استان  در 
در حوزه  آسيايی  كشــورهای  نمايندگان 
گردشگری و در آبان ماه اجالسيه جهانی 
را خواهيــم داشــت و ايــن دو رويداد 
شناسايی  برای  بی بديلی  فرصت  می تواند 
استان همدان و شهر اللجين  ظرفيت های 
بــه جهانيــان باشــد و اميدواريم شــهر 
اللجيــن در متن اين اتفاقات ديده شــود 

و در حاشيه واقع نشود. 
احسان قنبری تصريح كرد: در شهر اللجين 
به عنوان شــهر جهانی سفال بايد اقداماتی 
انجام شــود كه اين شــهر به عنوان شــهر 
جهانی حفظ شــود و به دنبــال ماندگاری 
صنعت باشــيم زيرا در آينده ای نه چندان 
دور، ما مشــكل تاميــن آب و تهيه خاک 
خواهيم داشت كه بايد دورانديشی صورت 
گيــرد و امروز وقت خمره درســت كردن 
گذشته و در اللجين بايد كاالهای ريزنقش 
و شــكيل و قيمتی درست و عرضه شود و 

خاک را به تاراج ندهيم. 
وی بــا تاكيد بر تهيه طرح جامع توســعه 
اللجيــن، گفت: در زمينه هــای اقتصادی، 
سياسی، بازاريابی و توسعه شهر بايد برنامه 
جامعی تدوين شــود و بــرای اين منظور 
جلسه ای در حوزه صنعت سفال با حضور 
صاحبنظــران در فرمانداری بهار تشــكيل 
خواهد شــد و برگزاری جلسات متعدد و 
با دقت، با تامين اعتبار از ســوی ســازمان 
برنامه ريزی صــورت خواهد پذيرفت تا 

سند جامع توسعه اللجين نوشته شود. 
وی با بيان اينكه نجات اللجين، به دســت 
خودِ اللجينی هاســت و دولتی ها مشاور 

آنها هســتند، گفت: در اللجين 
فروخته  خارجی  ســفال  نبايد 
شــود و واردات آفت اللجين 
اســت و اللجين را بايد با هنر 
دســت خود نگهداريــد نه با 
فروش سفال چينی و نبايد در 
جای جای اللجين سفال چينی 

عرضه شود.  
وی ادامــه داد: فروش ســفال 

چينــی در اللجين به دغدغــه همه تبديل 
شــده و اســتاندار همدان نيز بر ممنوعيت 
عرضه ســفال چينی در اللجين تاكيد دارد 
و اگر به دنبــال درآمدزايی هســتيد و به 
دنبال ماندگاری ســفال نيستيد روی كمک 

ما حساب نكنيد 
برنامه شناســاندن اللجيــن و مطرح كردن 
جايگاه سفال در سطح ملی و بين المللی از 

برنامه ها است.
ســپس قاســمی معــاون اداره كل ميراث 
فرهنگی و گردشگری استان همدان گفت: 
تالش در جهت افزايش رويكرد توانمندی 
صنعتگران و ارتقای جايگاه ســفالگران از 

اهداف اين مراسم است.  
وی افزود: يكــی از مباحث ويژه ای كه 
توســط اداره كل ميراث فرهنگی اســتان 
در برنامه های امســال در رويداد بزرگ 
همدان پايتخت گردشــگری كشــورهای 
آســيايی پيگيری خواهد شد و در برنامه 
اصلی گنجانده شــده، برنامه شناســاندن 
اللجين و مطرح كردن جايگاه ســفال در 
ســطح ملی و بين المللی است.   وی به 
طرح طكال اشــاره كرد و گفت: استفاده 
از فرصت كســب و كار فضای مجازی و 
عرضه و فروش بدون واسطه محصوالت 
توســط گردشــگران از مزيت های اين 

طرح است.  
وی با تاكيد بر حمايت از توليدات داخلی 
اظهار داشت: نمايشــگاه صنايع دستی در 
۳0 مردادماه در ســالن بين المللی همدان 
گشــايش می يابد و غرفه ای برای معرفی 
محصوالت شهر جهانی سفال درنظر گرفته 
شده اســت كه اميدواريم با استقبال مواجه 

شود. 
در پايان از سامانه كارآفرينان صنايع دستی 
شــهر جهانی ســفال )طكال( رونمايی و 
دبيرخانه اولين جشــنواره سراسری عكس 

اللجين آغاز به كار كرد.

فروش صنايع دستی آنالين مي شود
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گروه ۱۵ نفره مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی 
هفته آینده تشکیل میشود

 هفته آينده گروه 15 نفره ای در مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی كشور و ارائه پيشنهاد، تشكيل می شود.
ســخنگوی هيات رئيســه مجلس از تشــكيل يک گروه 15 نفره در مجلس برای چاره انديشی در خصوص مشكالت 
اقتصادی كشــور خبر داد و گفت: قرار اســت هر سه فراكسيون سياســی مجلس )واليی، اميد و مستقلين( هركدام 5 
نفــر صاحبنظر در حوزه اقتصاد كالن، صنعت، توليد و حوزه های مشــابه آن را انتخــاب و معرفی كنند و با هم اين 

دهند. تشكيل  را  نفره   15 جمع 
به گزارش مهر، نعمتی با بيان اينكه اعضای اين گروه 15 نفره هفته آينده انتخاب می شــوند، تصريح كرد: فعاليت اين گروه به 
صورت غيررسمی و مشورتی خواهد بود و با توجه به وضعيت اقتصادی كشور، در موضوعات اقتصادی به صحن مجلس و 

دولت پيشنهاد ارائه می دهند.
وی تأكيد كرد: هنوز اعضای پيشنهادی فراكسيون ها برای حضور در اين گروه مشخص نشده اند و هفته آينده اين كار صورت 

می گيرد و مدت زمان فعاليت اين گروه نيز توسط خود فراكسيون ها تعيين خواهد شد.

دوشنبه؛ بررسی "CFT" در کمیسیون امنیت ملی مجلس
 رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس از بررسی اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالی تروريسم در اين كميسيون 
خبر داد. به گزارش تســنيم، حشمت ا... فالحت پيشــه رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی از 
بررســی اليحه الحاق ايران به كنوانســيون )CFT( مقابله با تامين مالی تروريسم در اين كميسيون خبر داد و گفت: براساس 
برنامه ريزی های انجام شده قرار است الحاق ايران به اين كنوانسيون در جلسه روز)دوشنبه ۲۹ مرداد( اين كميسيون بررسی شود.
»ظريف« به مجلس می رودوی با بيان اينكه روز دوشنبه محمدجواد ظريف وزيرامورخارجه ميهمان اعضای كميسيون است، افزود: 
نتيجه بررسی اعضای كميسيون در اين زمينه در قالب گزارش به هيئت رئيسه مجلس تقديم می شود.رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس 
با يادآوری اينكه بررسی الحاق ايران به اليحه كنوانسيون )CFT( مقابله با تامين مالی تروريسم دو  ماه در قوه مقننه مسكوت مانده 
بود، اظهار داشــت: مهلت ۲ ماهه بررســی كنوانسيون مذكور )۲0 مرداد( به پايان رسيده است. بنابراين بررسی آن بايد در دستوركار 
كميسيون قرار گرفته و نظر اعضای كميسيون اعالم شود.به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس در جلسه علنی )۲0 خرداد( سال جاری، با 
درخواست مسكوت ماندن دو ماهه اليحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللی)CFT(مقابله با تأمين مالی تروريسم با 1۳8 رأی موافق، 

10۳ رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع ۲5۳ نماينده حاضر در جلسه موافقت كرده بودند.

حضرت آيت ا... خامنه ای با اشاره به صدور اجازه 
مذاکره ظريف و کری در دولت يازدهم:

برجام اشتباه بود

 ديدار وزير و مسئوالن وزارت امور خارجه، سفيران و روسای 
نمايندگی های ايران در خارج از كشور با مقام معظم رهبری پيرو 
ســخنان رهبر انقالب در جمع هزاران تن از اقشار مختلف مردم 
بيان شد، از آنجايی كه برخی از حاضران درباره  فرازی از سخنان 
ايشان دچار ابهام شدند و به دنبال آن، اين فراز انعكاس تحريف 
شــده ای در رســانه ها يافت،جمله تحريف شده منتسب به رهبر 

انقالب در ديدار ۲۲ مرداد ماه تكذيب و اصل آن منتشر شد.
به گزارش ايسنا ، اين بيانات  ناظر به صدور اجازه برای مذاكرات 
وزير خارجه دولــت يازدهم با همتای آمريكايی اش بوده،  رهبر 
انقــالب در اين ديدار فرمودند:»در قضيه ی برجام، بنده اشــتباه 
كــردم اجازه دادم كــه وزير خارجه ی ما بــا آن ها صحبت كند، 

ضرر كرديم.«
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت ا...خامن ــرت آي حض
صبــح روز دوشــنبه در ديــدار هــزاران نفــر از قشــرهای مــردم 
ــاع  ــاره اوض ــی درب ــخنان مهم ــف در س ــتان های مختل از اس
اقتصــادی و معيشــتی، شــرارت های امريــكا و پيشــنهاد مذاكــره 
ــان  ــئوالن بي ــردم و مس ــی م ــدت عموم ــرورت وح ــز ض و ني

ــد. كردن
ايــن بيانــات  ناظــر بــه صــدور اجــازه بــرای مذاكــرات وزيــر 
خارجــه دولــت يازدهــم بــا همتــای آمريكايــی اش بــوده، رهبــر 
ــردم  ــتباه ك ــام، اش ــد: "در برج ــدار فرمودن ــن دي ــالب در اي انق
ــا آمريكايی هــا صحبــت كنــد  اجــازه دادم وزيــر خارجــه مــا ب
ــازه  ــردم اج ــتباه ك ــده اش ــام، بن ــه ی برج ــم قضي ــرر كردي ض
ــا آن هــا صحبــت كنــد، ضــرر  دادم كــه وزيــر خارجــه ی مــا ب

ــم." كردي
حضرت آيت ا... خامنه ای با بيان اينكه " آمريكا، حال هم پيشنهاد 
مذاكره داده؛ اينكه مســئله ی جديدی نيست، از اول انقالب بوده 
است، در تشريح اين پرسش كه "چرا مذاكره نمی كنيم؟"، تصريح 
كرده بودند: آمريكايی ها فرمول مذاكراتی شــان اين است: چون 
آمريكايی ها متكی هســتند به قدرت و پول، مذاكره را داد و ستد 

می دانند.
 آمريكا وقتی با يک طرفی می خواهد مذاكره كند، اهداف اصلی 
را مشخص می كند و از اين اهداف يک قدم هم عقب نمی نشيند. 
آن هــا از طــرف مقابِل مذاكــره مطالبه ی امتياز نقــد می كنند و 
اگرچنانچه طرف مقابل از دادن امتياز امتناع كند، هياهو و جنجال 

می كنند تا كم بياورد. 
ــدی  ــز نق ــرد، چي ــد می گي ــه نق ــل آنچ ــكا در مقاب ــود آمري خ
ــا  ــد و ب ــم می ده ــرص و محك ــده ی ق ــط وع ــد؛ فق نمی ده
ــه ی آخــر  ــد. مرحل ــل را خــوش می كن ــده، دِل طــرف مقاب وع
هــم وقتــی كار از كار گذشــت و نقدهــا را گرفــت، زيــر هميــن 
وعده هــا می زنــد. ايــن روش مذاكــره ی آمريكايــی اســت. 

ــا ايــن دولــت متقلــب بايــد مذاكــره كــرد؟ حــاال ب
رهبر انقالب افزودند: برجام نمونه ی واضح همين مســئله بود. 
تازه بنده خيلی ســخت گيری می كــردم. البته خطوط قرمزی هم 
كه مشــخص كرديم رعايت نشد. جمهوری اسالمی هر وقت به 
آن اقتداری برســد كه فشار و هوچی گری آمريكا رويش تاثيری 
نگذارد، می تواند با آمريكا مذاكره كند. امروز چنين چيزی نيست. 
بنابراين امــام مذاكره با آمريكا را ممنوع كــرد و من هم ممنوع 

می كنم.
ــر  ــال اخي ــش در نيم س ــكا در ادبيات ــد: آمري ــه بودن ــان گفت ايش
ــان ادب  ــم در حرفش ــاًل ه ــده. قب ــر ش ــی ادب ت ــر و ب وقيح ت
ديپلماتيــک را كمتــر رعايــت می كردنــد امــا اخيــراً در مواجهــه 
ــه اش اينكــه در  ــر شــده اند. نمون ــا همــه ی كشــورها بی ادب ت ب
ــد: حملــه  هفتــه ی گذشــته ســعودی ها دو جنايــت انجــام دادن
ــاه. بچــه ی  ــودک بی گن ــه 40-50 ك ــه ب ــتان و حمل ــه بيمارس ب
ــزرگ  ــدر ب ــت چق ــن مصيب ــد؟ اي ــه داري ــاله در خان 8-۹س
اســت. دل آدم می لــرزد. خــب وجــدان دنيــا تــكان خــورد امــا 
ــوم  ــت را محك ــن جناي ــه اي ــای اينك ــرد؟ به ج ــه ك ــكا چ آمري
ــم.  ــتراتژيک داري ــه ی اس ــعودی ها رابط ــا س ــا ب ــت م ــد گف كن
ايــن بی حيايــی نيســت؟ هميــن كاری كــه رئيس جمهــور 
ــون  ــان چ ــه را از مادرهايش ــزار بچ ــه ۲-۳ه ــرد ك ــكا ك آمري
مهاجــر بودنــد جــدا كــرد و در قفــس گذاشــت؛ ايــن جنايــت 

ــابقه دارد؟ ــخ س در تاري
اخيــراً  آمريكايی هــا  افزودنــد:  خامنــه ای  ا...  آيــت  حضــرت 
ــم دو  ــر از تحري ــد. غي ــا هــم بی شــرمانه حــرف می زنن ــاره ی م درب
ــی  ــگ و يك ــئله ی جن ــی مس ــد: يك ــرح می كنن ــر را مط ــز ديگ چي
مذاكــره. شــبح جنــگ را مطــرح می كننــد تــا ترســوها را بترســانند. 
در مســئله ی مذاكــره هــم يــک بــازی پيش پاافتــاده می كننــد. يكــی 
ــدون  ــره ب ــد مذاك ــی می گوي ــرط يك ــا پيش ش ــره ب ــد مذاك می گوي

پيش شــرط. 
دو كلمــه در ايــن بــاره بــه مــردم بگويــم: »جنــگ نخواهــد شــد و 
ــود كــه همــه ی  مذاكــره نخواهيــم كــرد. ايــن خالصــه ی حــرف ب

مــردم ايــران بداننــد.«

 جلسات ستاد مبارزه با مفاسد
 افزایش یابد

 نمايندگان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه ای خطاب 
به سران قوا خواستار افزايش تعداد جلسات اين ستاد شدند.

به گزارش فارس، نمايندگان عضو ســتاد مبارزه با مفاســد اقتصادی 
طی نامه ای خطاب به ســران قوا خواستار افزايش تعداد جلسات اين 

ستاد شدند.
اين نمايندگان در نامه خود پيشنهاد كرده اند كه جلسات ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی از جلسات دو هفته يكبار به هفته ای دو جلسه افزايش 

يابد تا زمان بيشتری به مبارزه با مفاسد اختصاص يابد.
در همين زمينه، عزت ا... يوســفيان مال نماينــده مردم آمل در مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با فارس با اعالم اين خبر و با اشاره 
بــه نامه رئيس قــوه قضائيه به مقام معظم رهبــری درباره برخورد با 
مفســدان اقتصادی،گفت: با توجه به اينكه قوه قضائيه مجوز خاص 
برای برخورد گرفته است بايد ساير نهادها نيز اقدامات ويژه و خاصی 

انجام دهند.
وی برگزاری علنی دادگاه ها را يكی از مهمترين مجوزهای اخذ شده در 
مسير مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و تأكيد كرد: امروز مردم بايد 
از چند و چون نحوه مبارزه با مفاســد و گلوگاه ها آگاه شوند و ديگر 
شــاهد ذكر نام های اختصاری مانند »ب. ز«، »د.ذ«، »ر. ز«، »ص.ض« 

و ... نيستيم.
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی به جزئيات 
نامه نمايندگان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره كرد و گفت: 
در اين نامه پيشنهاد كرده ايم تا جلسات ستاد از دو هفته يک جلسه به 

هفته ای دو جلسه افزايش يابد.
يوسفيان مال علت نگارش اين نامه را نيز اينگونه بيان كرد: »همانطوری 
كه قرار است قوه قضائيه به صورت ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را 
بررسی كند بايد ساير نهادها نيز مفاسد اقتصادی را به صورت جدی 
در دســتور كار قرار دهند از اين رو ما خواستار افزايش جلسات ستاد 

مبارزه با مفاسد اقتصادی هستيم.«

 ریشه کنی فساد 
عزم ملی مي خواهد 

 رئيس فراكســيون اميد گفته است كه برای ريشه كنی فساد نيازمند 
عزم ملی هستيم.

به گزارش تســنيم، جلســه هم انديشی ديوان محاســبات كشور با 
حضور محمدرضا عارف رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات و فريد 
موســوی،  محسن عليجانی و طيبه سياوشی شاه عنايتی از نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی، رئيس كل ديوان محاسبات كشور، مستشاران، 
معاونان فنی و معاونان دادســتان، روسای شعب دادياری، حسابرسان 

كل و مديران كل ديوان محاسبات كشور برگزار شد.
محمدرضا عارف رئيس كميســيون آمــوزش و تحقيقات مجلس  
ضمن ابراز خوشحالی از حضور در ديوان محاسبات كشور؛ گفت: 
خوشحالم كه توفيقی حاصل شد كه در سازمان مهم و ارزشی مثل 
ديوان محاســبات در خدمت شما باشم و از آقای عادل آذر هم كه 
ايــن فرصت حضور را فراهم كرده اند، كمال تشــكر را دارم و از 
زحمات و تالش های ارزشــمند مجموعه ديوان محاسبات كشور 

قدردانی می كنم.
وی با اشــاره به تعهد، پاكدستی، ســالمت و انگيزه معنوی در كنار 
شايســتگی های فنــی و حرفه ای به شــاخص های تربيــت مدير و 
ويژگی های مدير و كارگزار در نظام ارزشــی و اســالمی پرداخت و 
اضافه كرد در نظام ارزشی بايد جايگاه ويژه ای برای نظارت قائل بود 

و از مديريت های كوتاه مدت كه باعث سوء استفاده می شود.
نماينده تهران در مجلس با طرح اين  ســئوال كه آيا با گذشت چهار 
دهه از انقالب اســالمی به چه ميزان به شــاخص های اول انقالب و 
كارگزار نظام ارزشی رسيده ايم؟، تصريح كرد: نظارت بر اجرای دقيق 
قوانين و مقررات و انجام چاره انديشــی و ارائه راهكار به مديران به 
قصد پيشــگيری، و اولويت دادن به امور مهــم و كليدی و پرهيز از 
پرداختــن به امور جزئی و كم اهميت از مهمترين راهبردهای نظارت 

هستند كه الزم است مورد توجه دستگاه های نظارتی قرار گيرد.
رئيس فراكسيون اميد مجلس در ادامه به موضوع فساد و نقش آن در 
فروپاشی نظام های سياسی اشاره كرد و گفت: امروز موضوع فساد در 
كشــور ما يكی از موضوعات مهم مورد رصد و پيگيری ســران نظام 
است بنابراين يكی از وظايف مهم دستگاه های نظارتی به ويژه ديوان 
محاســبات كشور مبارزه با فساد است و بايد توجه داشت ريشه كنی 

فساد نيازمند يک عزم ملی است.
 عارف به توصيه هايی برای انجام بهتر نظارت اشاره كرد و سالم سازی 
دســتگاه های نظارتی، شفاف سازی امر نظارت، حفظ اخالق، حركت 
در چارچوب قانون، حفظ حرمت ها، شفاف سازی در فضای مجازی 
بــرای جلوگيری از قهرمان ســازی مجازی، تعامــل نزديک با همه 
كميســيون های مجلس  برای روان سازی قوانين، از بين بردن قوانين 
متضاد، تعامل با ساير دستگاه های نظارتی، تعامل مثبت با دستگاه های 
اجرايــی با حفظ جايگاه و اقتدار ســازمانی و نظارت بر ناظرين را از 

جمله اين توصيه ها عنوان كرد.
در ادامه اين جلسه عادل آذر خط مشی فعلی ديوان محاسبات كشور 
را اعتمــاد آفرينی و عدم ايجاد تشــنج در جامعه عنوان كرد و گفت: 
راهبرد بنده در موقع كسب رای نمايندگان مجلس برای رياست ديوان؛ 
نظارت مســتمر، پيشــگيرانه، هدايتگرانه و مقتدرانه بوده كه در حال 
حاضر در برنامه های نظارتی ديوان محاســبات جاری و ســاری می 

باشد.
 ايشان در ادامه حسابرسی مبتنی بر عملكرد را به نوعی همان ارزيابی 
عملكرد دســتگاه های اجرايی دانست كه ديوان محاسبات پی گير آن 
است و تاكنون گزارش هايی)مانند حسابرسی اقتصاد مقاومتی( را نيز 
در اين زمينه تهيه كرده است كه گاها با واكنش متفاوت دستگاه های 

اجرايی مربوطه مواجه شده است.

 در هفته اخير در ارتباط با تعيين بســتر و 
زير بســتر دريای خزر در كنوانسيون جديد 
روايت ها و اختالف نظرهای متفاوتی وجود 
داشت كه پاســخ های آمده در اطالعات اين 
خبر اين ابهامات تا حدود زيادی رفع شــده 

است.
به گزارش ايســنا، البته محمد جواد ظريف 
وزير امور خارجه كشــورمان نيز  چهارشنبه 
شــب با حضــور در شــبكه دو ســيما در 
گفت وگوی ويژه خبری به تشريح جزئيات 
كنوانسيون رژيم حقوقی دريای خزر و روند 
تصويــب آن پرداخت و گفــت: مذاكرات 
مربوط به اين كنوانســيون در بهترين شرايط 
ايران زمانی كه تحريم ها برداشته شده بود و 
وضعيت افكار عمومی نسبت به ايران خوب 

بود، صورت گرفت.
عالوه بر اين منابع رسمی كشورمان در پاسخ 
به رايج ترين سواالت مطرح در افكار عمومی 
به نوعــی ابهامات موجود را به شــرح زير 

برطرف كرده اند:
روســای جمهور روســيه و ايــران پس از 
امضای كنوانســيون جديــد رژيم حقوقی 
دريای خزر با هــم ديدار كردند.  همزمان با 
حضور حســن روحانی در اجالس رهبران 
كشورهای ساحلی دريای خزر برای امضای 
اين كنوانسيون، نگرانی های كم سابقه ای درباره 
احتمال پايمال شدن حقوق ايران و از دست 
رفتن سهم بيشتر از خزر مطرح شده است. اما 
آيا در امضای اين توافق حقوق ايران در خزر 

حفظ شده يا به آن خيانت شده است؟
سندیکهحســنروحانیامضا

کرده،چیست؟
نزديک به ســه دهه پس از فروپاشی اتحاد 
جماهير شــوروی و پيدا شــدن سه كشور 
ساحلی تازه برای خزر، سرانجام كنوانسيون 
رژيم حقوقــی جديد اين دريا را روســای 
جمهور پنج كشور ايران، روسيه، جمهوری 
آذربايجان، قزافســتان و تركمنســتان امضا 
كردند. متن امضا شده يک سند مادر است و 
حاصل ۲6 سال مذاكره درباره رژيم حقوقی 
دريــای خزر كه مبنای تصميــم گيری های 
بعدی اســت و می توان از آن با عنوان قانون 

اساسی دريای خزر ياد كرد.
آیاسندامضاشدهسهمایرانرا
مشخصکردهیادرآنتاثیرمیگذارد؟

كنوانسيون جديد حقوقی دريای خزر به هيچ 
عنــوان وارد تعيين مرزها و محدودهای آبی 
نشده است و اين موضوع را موكول به گفت 
و گوی دوجانبه كشورهای با يكديگر كرده 
اســت. همه كشورهای خزر بخش های ملی 
و سهم خود از آب های خزر را با توافق های 
دوجانبه مشخص كرده اند. ايران همواره اين 
روش را رد می كرد و تاكنون محدود دريايی 
خود را با دو همســايه آبی اش در خزر يعنی 
جمهــوری آذربايجان و تركمنســتان نهايی 

نكرده است.
آیاتعییننشــدنسهمکشورها

ضعفکنوانسیوناست؟
كنوانسيون رژيم حقوقی جديد دريای خزر 
همانند اغلــب كنوانســيون های مقررات و 
حقوق درياها وارد تقسيم محدودهای ملی در 

دريا نشده و فقط به اصول كلی اشاره دارد.
اين كنوانســيون مشــخص كــرده كه همه 
كشورهای ســاحلی خزر از حق پانزده مايل 
دريايی آب های سرزمينی و ده مايل دريايی 
حق انحصاری ماهيگيری برخوردارند. اين كه 
اين ۲5 مايل در نهايــت از چه فاصله ای از 
ساحل دريا و خشكی آغاز می شود و شكل 
جغرافيايی آن چگونه است بايد در مذاكرات 

دو و سه جانبه كشورها معلوم شود.
آیاپسازفروپاشیشورویسهم

۵۰درصدیایرانازبینرفت؟
نه ايــران و نه روســيه )كه بعدهــا پس از 
سقوط تزارها به اتحاد جماهير سوسياليستی 
شــوروی تغيير كرد( مالک درصد مشخصی 
از آبهــای خزر نبوده اند. در دو پيمانی كه در 
فاصله سقوط تزارها تا سقوط اتحادجماهير 
شــوروری ميان دو كشــور امضا شد، ابتدا 
حق كشــتيرانی ايران در خزر كه با عهدنامه 
تركمنچــای نقض شــده بود، برگشــت و 
ســپس خزر "دريای مشــترک ميان ايران و 

شوروی"خوانده شد.
به جز اين حتی مرز دريايی ايران و شوروی 
هم در خزر هرگز تعيين نشده بود. در داخل 
مرزهــای اتحاد جماهير شــوروی هم مرز 
دريايی بين جمهوری های آن وجود نداشت و 
عمليات نفتی فقط بر حسب نزديكی به مناطق 

دريايی به هريک از جمهوری ها داده شد.
آیاایرانپسازفروپاشیشوروی
خواســتارتصاحب۵۰درصددریای

خزربود؟
در هيــچ يک از اســنادی كــه از اظهارات 
ارشــد جمهوری اســالمی، متن  مقام های 
توافق هــا و مذاكرات تعييــن رژيم حقوقی 
جديد خزر در دسترس است، هيچ اشاره ای 
به حق پنجاه درصدی ايران نشــده اســت. 
مقام های ايرانی بارها خزر را دريای مشــاع 
بين ايران و شــوروی خوانده اند اما رســما 
خواستار سهم پنجاه درصدی نبوده اند به دليل 
اينكه ايران پيش از فروپاشی شوروی صاحب 
چنين ســهمی نبوده و اصــوال طرح چنين 
درخواستی هم مبنايی در حقوق بين الملل و 

حقوق درياها ندارد.
آیاایرانازمواضعروســیهوسه
کشورتازهحاشیهخزربیاطالعبود؟

روسيه و جمهوری های مستقل شده پس از 
فروپاشی شــوروی، در يک توافق تاريخی 
پيمانی را امضا كردند كــه به تمام تعهدات 
بين المللی و قراردادهای امضا شده در زمان 

اتحاد جماهير شوروی پايبند باشند.
دو قراردادی كه ايران شوروی درباره دريای 
خزر امضا كرده بودند هم از جمله پيمان هايی 
بود كه اين كشــورها خــود را به آن متعهد 
كردنــد بنابراين ايران از مواضع روســيه و 
كشورهای جديد حاشيه خزر مطلع بود و در 
مذاكرات دوجانبه بر معتبر بودن اين قراردادها 
تاكيد شده است.  هيچ كدام از اين قراردادها 
مستند به سهم پنجاه درصدی ايران و روسيه 

در خزر نيست.
آیاامکانداشتکهچهارکشوربا
اعطایپنجاهدرصــدازخزربهایران

موافقباشند؟
واقعيــت جغرافيايی خزر و اصول حقوقی 
حاكم بر درياها در تضاد با چنين استداللی 
است و ســابقه قابل اعتنايی هم در تاريخ 
روابط بين الملل ندارد. در صورتی كه ايران 
درخواست ســهم پنجاه درصدی از خزر 
را داشــت و به فرض اين كه چهار كشور 
با چنين درخواســتی موافقــت می كردند، 
نزديكی  تــا  ايران می توانســت  حاكميت 
آذربايجان،  مرزهای روســيه، جمهــوری 
تركمنســتان و قزاقستان امتداد پيدا كند كه 
امری بسيار دور از واقعيت است و آمادگی 
اين كشــورها برای پذيرش چنين سهمی 
تخيلی اســت. فروپاشی شوروی اصوال بر 
مرزهای ايران اثری نگذاشته كه زمينه سهم 

بيشتر يا كمتر ايران در خزر شود.
ایراندراولینمذاکراتتقســیم

دریایخزرچهمیخواست؟
اولين نشســت وزرای خارجه كشــورهای 
ســاحلی دريای به ابتكار ايران و در ماه های 
آخــر رياســت جمهــوری اكبر هاشــمی 
رفســنجانی در آبــان 1۳۷5 )نوامبر 1۹۹6( 
در تهران برگزار شــده اســت. پيش از اين 
متعددی  دوجانبــه  نشســت های  اجالس، 

ميان رهبران كشــورهای ساحلی و مقام های 
وزارت خارجه انجام شده است.  در همه اين 
نشســت ها، مقام های ايران از معتبر بودن دو 
پيمانی كه ايران و شوروی امضا كرده بودند 
و از ضــرورت تعيين رژيــم حقوقی جديد 
ســخن گفته اند. در اين مذاكرات طرح ايران 
ابتدا تقســيم دريا به قسمت های مساوی بود 
اما پس از مدتی ايران اعالم كرد كه بر اساس 
حق تاريخی اش در دريای خزر، ســهم خود 
را بيست درصد می داند و چهار كشور ديگر 
می توانند مابقی را هر طور خواســتند تقسيم 

كنند
آیاموضعایراندرتعیینسهماز

دریایخزرتغییرکرده؟
از ماه های اول فروپاشی شوروی تاكنون ايران 
كمابيش حاكميت خود را بر بيســت درصد 
خزر اعمال كرده و تفاوت يا چرخشــی در 
مواضع خود نداده اســت. هرچند منوچهر 
متكــی وزير خارجــه اول دولــت محمود 
احمدی نژاد گفته بود كه امكان سهم بيست 
درصــدی از خزر برای ايران وجود ندارد اما 
در عمل ايران تاكنون توانســته از ادعايی كه 
بر يک پنجم مســاحت خزر دارد، دفاع كند. 
در دوره رياســت جمهوری محمد خاتمی 
ايران برای حفاظت از سهم بيست درصدی 
خود، با اخطار كشتی نظامی اش مانع فعاليت 
اكتشافی شــركت های نفتی برای آذربايجان 
شد. سال گذشته و همزمان با نگرانی شماری 
از نمايندگان مجلس ايران درباره ســهم اين 
كشور از دريای خزر، مقام های ارشد نيروی 
دريايــی ارتش در مجلس حاضر شــدند و  
فرمانده اين نيرو اعــالم كرد كه ارتش ايران 

بر بيست درصد دريای خزر حاكميت دارد.
چهمفادیدرکنوانسیونوجوددارد
کهبامواضعپیشینایرانتفاوتدارد؟
ايران تا ســال های اخير از طرح بهره برداری 
مشاع از منابع دريا )شيالت( و منابع كف آن 
)انرژی( حمايت می كرد. روسيه هم طرفدار 
اين روش بود اما سه كشور ديگر دريای خزر 
مدافع تقسيم دريا به مناطق ملی بودند. ايران 
و روسيه همچنين توافق های غير پنج جانبه 
را قبول نداشتند و ضرورت اجماع كامل در 
تصميم گيرها از مصوبات اصلی درباره خزر 
بوده اســت. به دليل اختالفاتــی كه درباره 
شيوه اعمال حاكميت مشترک يا مشاع وجود 
داشت و با امضای توافق های دوجانبه و سه 
جانبه كشــورهای ديگر ايران در مقابل عمل 
انجام شده قرار گرفت و از طرح تقسيم خزر 
به مناطق ملی دفاع كرد. تعيين مناطق دريايی 
بر اســاس گفتگوهای دوجانبه هم اينک در 
سند كنوانسيون رژيم حقوقی جديد دريای 
خزر گنجانده شــده و ايران هم آن را امضا 
كرده است.  به بيان ديگر آنچه كه در مواضع 
ايران تغيير كرده، "تاكتيک" های فنی اســت 

برای سهم بيست درصدی از خزر.
آیاگفتوگوهــایدوجانبهبرای

تقسیمخزربهضررایراناست؟
در اغلب مناطق دريايی جهان، تقسيم دريا با 
تعيين محدودهای ملی با حضور كشورهای 
ذی نفع انجام می شــود. در دريای خزر هم 
قزاقستان با روسيه و تركمنستان سهم خود از 
دريای خزر را معلوم كرده و چون اين توافق 
در تضاد با منافع كشور سومی نبوده، عمليات 
اكتشافی نفت يا ســاخت و ساز جزيره های 

مصنوعی در خزر آغاز شــده است. به بيان 
ديگر ايــن قاعده  حقوقی وجــود ندارد كه 
مثال حضور ايران در مذاكرات ميان قزاقستان 
و روســيه برای تعيين حدود دريايی را الزام 

آور كند.
به همين ترتيب بــرای تعيين مناطق دريايی 
ميان ايران و تركمنستان و ايران و جمهوری 
آذربايجان، حضور روسيه يا قزاقستان كه در 
اين مذاكرات ذی نفع نيســتند الزم نيست و 
فقط باعث طوالنی تر شدن روند مذاكرات می 
شــود. از اين رو تعيين حدود مناطق دريايی 
ايران در خزر به صورت دو و ســه جانبه با 
جمهوری آذربايجان و تركمنستان به خودی 

خود ضرری را متوجه ايران نمی كند.
منافعی چه امضاشده کنوانسیون

برایایراندارد؟
كنوانسيون جديد رژيم حقوقی دريای خزر 
امكان اســتفاده از دو كانال  ولگا-دن روسيه 
كه خزر را بــه دريــای آزاد وصل می كند 
به رســميت می شناسد. در ســال های پيش 
بخصوص در زمــان تحريم های بين المللی 
و مقاطعی كــه روابط ايران و روســيه گرم 
نبوده، ايران برای رساندن كشتی های خود از 
آب های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی 
روسيه رو به رو بوده است. كنوانسيون جديد 
استفاده از اين دو كانال، با در نظر گرفتن منافع 
روسيه، از حقوق كشورهای ساحلی از جمله 

ايران شناخته است.
به جز اين، به دليل طول كم ســاحل ايران، 
سهم اين كشور در دريای خزر می توانست 
تا حدود يازده درصــد تقليل پيدا كند. در 
كنوانســيون جديد رژيــم حقوقی دريای 
خزر تاكيد شده اســت كه شكل نامساعد 
ســاحل كشــورها در تعيين خطوط مبدا 
مرزی بايد مــورد توجه قرار بگيرد. به اين 
معنی، جمهوری آذربايجان و تركمنســتان 
در مذاكرات آتی با ايران برای تعيين مناطق 
دريايی نمی توانند شــكل ســاحل ايران را 
بهانه كاهش ســهم ايــران از خزر كنند. از 
اين جهات نه تنها خيانتی به تماميت ارضی 
ايران نشــده كه حتی كنوانســيون جديد 
بندهای بهتری برای ايران نســبت به توافق 

های پيشين در دريای خزر دارد.
ســهمنهاییایرانازخزرچگونه

تعیینمیشود؟
پس از مذاكره با تركمنســتان و جمهوری 
آذربايجــان و امضــای توافق بــا اين دو 
كشور ســهم ايران از خزر شكل نهايی به 
خود می گيــرد. اين مذاكــرات را وزارت 
خارجه بــر مبنای تصميم گيری شــورای 
عالــی امنيت ملــی ايران انجــام می دهد. 
رئيــس اين شــورا رئيس جمهــور ايران 
اســت اما مصوبات شورا برای الزم االجرا 
شــدن بايد بــه تصويب رهبــر جمهوری 
پور  رحيم  محمدابراهيم  برســند.  اسالمی 
مذاكره كننده پيشــين ايران در امور دريای 
خــزر گفته كه تصميم گيری درباره ســهم 
ايــران در خزر از اختيــارات آيت اهلل علی 
خامنه ای رهبر جمهوری اســالمی اســت.  
پيمان های  چون تعييــن مرزها در زمــره 
بين المللی محســوب می شود، توافق نهايی 
با تركمنســتان و جمهوری آذربايجان بايد 
به تصويب مجلس و تاييد شورای نگهبان 

هم برسد.

بررسي ادعايي که اين روزها مطرح است

اطالعات بیشتر درباره دريای خزر 
و قرارداد جديد
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حوادث

حمایت از زنان سرپرست خانوار بیشتر می شود
 دولت حمايت های خود از زنان سرپرست خانوار را افزايش داده است.

معاون رييس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: ۲ هزار و ۳00 ميليارد ريال در 
بودجه سال ۹۷ برای بيمه زنان سرپرست خانوار پيش بينی شده است.

به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار بيان كرد: برای حمايت از زنان سرپرست خانوار ستاد 
ويژه ای با حضور دستگاههای اجرايی تشكيل شده و تاكنون نيز اقدام های مطلوبی از 

سوی آنها در اين زمينه صورت گرفته است.
ابتكار اضافه كرد: در بحث حمايت از طرح های كارآفرينی زنان روستايی نيز گام هايی 
برداشــته شــده و در زمينه افزايش توليد صنايع دستی اســتاندارد ، توان افزايی زنان 

روستايی و بازاريابی نيز اقدام های خوبی صورت گرفته است.

سوانح رانندگی در کشور جان ۱۴88 نفر را گرفت
 تا به امروز يک  هزار و 488 نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند 

و ۳۷ هزار نفر نيز مصدوم شدند.
 ۲4 فرمانده پليس  راه كشــور با اشــاره به آغــاز طرح تابســتانی پليس از 
خــرداد ماه جاری گفــت: 60 درصد حــوادث رانندگــی در۳0 كيلومتری 

دهد. می  رخ  شهرها 
به گزارش ايرنا، محمدحســين حميدی ادامه داد: آمار كشــته های تصادفات جاده ای 

كشور در ۲ سال گذشته، ۳5 هزار نفر است.
وی اظهار داشــت: در حدود يک  هزار و 880 دســتگاه دوربين در جاده های كشور 

نصب شده كه اين تعداد ۲ برابر خواهد شد.

ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع می شود
 در قالب طرح »كودک همســری« حداقل ســن ازدواج برای دختران به 16 سال 

افزايش می يابد.
عضو فراكســيون زنان مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به تدوين طرحی با عنوان 
»كودک همســری« در مجلس شورای اسالمی از سوی فراكسيون زنان مجلس اظهار 
داشت: در اين طرح حداقل سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال 
پيش بينی شده است.به گزارش مهر، طيبه سياوشی در مورد جزئيات اين طرح افزود: 
در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران 1۳ سال است و دختران زير 1۳ سال 
تنها با مجوز دادگاه امكان ازدواج دارند اما در طرح جديد دختران بين 1۳ تا 16 سال 

برای ازدواج بايد حكم قانونی از دادگاه دريافت كنند.

خطر ابتال به "هپاتیت" در معتادان
  اشــتراک در وسايل تزريقی حتی در يک نوبت هم می تواند خطر 

انتقال به بيماری هپاتيت را داشته باشد.
رييس شبكه هپاتيت ايران با اشاره به خطرات اعتياد در ابتال به هپاتيت، 
گفت: بســياری از معتادان تزريقی سابقه اشتراک در وسايل تزريقی را 
اعالم نمی كنند، اما اشــتراک در وسايل تزريقی حتی در يک نوبت هم 

می تواند خطر انتقال اين بيماری را داشته باشد.
 به گزارش ايسنا، مويد علوياندرباره ارتباط اعتياد با بروز هپاتيت، گفت: 
 C متاســفانه اعتياد به مواد مخدر تزريقی از علل مهم ابتال به هپاتيت
محسوب می شود. استفاده از سرنگ به صورت مشترک در بين معتادان 
بــه مواد مخدر می تواند به انتقال انواع عفونت ها از جمله هپاتيت B و 

C و ايدز منجر شود.
وی افزود: البته اعتياد به موادی مانند كوكائين و استنشاق از راه بينی راه 
ديگر انتقال اين بيماری است. بر اين اساس خطر بزرگی كه معتادان به 
مواد مخدر را تهديد می كند،  ابتال به گونه های مختلف ويروس هپاتيت 

C است كه موجب بروز بيماری با شدت بيشتر می شود.
علويان با بيان اينكه تنها يكبار استفاده اشتراكی در وسايل تزريقی كافی 
است تا شخص به ويروس هپاتيت آلوده شود، افزود: بسياری از معتادان 
تزريقی سابقه اشتراک در وسايل تزريقی را اعالم نمی كنند، اما معموال 
اولين تزريق در نتيجه تشويق دوستان و قرض گرفتن وسايل آنها اتفاق 
می افتد. اشتراک وسايل تزريقی حتی در يک نوبت هم منجر به انتقال اين 
بيماری می شود. بايد توجه كرد كه در بسياری از موارد وجود ويروس 
در خون افراد فاقد عالمت است و حتی خود فرد نيز از ابتاليش به اين 

ويروس اطالعی ندارد.
وی با بيان اينكه برخی گمان می كنند تعويض ســر سوزن سرنگ های 
مورد استفاده مانع از انتقال ويروس هپاتيت می شود،  گفت: نه تنها اينطور 
نيست بلكه اشتراک در كليه وسايل مورد استفاده در تزريق مانند سرنگ 
و ســر سوزن كه به خون آلوده می شــوند، موجب انتقال ويروس ها از 
فردی به فرد ديگر اســت. از طرفی نكته حائز اهميت اين است كه در 
صورت دور ريختن وســايل تزريقی به داخل سطل های زباله خانگی، 
ممكن است كه در هنگام جابجايی آنها موجب آلودگی ساير افراد شود. 
بنابراين بهتر است اين سرنگ ها در داخل ظرف های غير قابل نفوذ نظير 

ظروف شيشه ای يا فلزی دور ريخته شوند.
علويان، با بيان اينكه مهم ترين راه پيشگيری از بيماری هپاتيت در معتادان، 
ترک اعتياد اســت، گفت: در صورت اصرار بر ادامه اعتياد مهم ترين راه 

پيشگيری عدم استفاده از وسايل تزريقی به صورت مشترک است.

آنفلوآنزا ساالنه ۲90 تا 600 هزار نفر را
 در دنیا می کشد

 حدود 500 ميليون نفر ساالنه در جهان به آنفلوآنزا مبتال می شوند كه 
از اين تعداد سه تا پنج ميليون نفر بستری می شوند و حدود ۲۹0 تا 650 

هزار نفر فوت می كنند. 
رئيس انجمن متخصصان ميكروبيولوژی ايران گفت:  ســال گذشــته 
 بيمارانی كه واكســن آنفلوآنزا می زدند، به پزشكان مراجعه می كردند و 
می گفتند كه با وجود استفاده از واكسن، به آنفلوآنزا مبتال شده اند و تمام 

 موارد ابتال به اين بيماری از نوع  B  بودند.
به گزارش فارس مســعود مردانی افزود: پس از انجام بررســی 
ها متوجه شــديم كه بســياری از كشــورها برای پيشگيری از 
ابتال به آنفلوآنزا از  واكســن چهار ظرفيتی استفاده می كنند. در 
نتيجه قرار شــده اســت امســال نوع چهار ظرفيتی اين واكسن 

كشور شود.  وارد 
وی ادامه داد: در كودكان زير پنج سال، در بيشتر موارد ابتال به آنفلوآنزا 
 A  و  B  رايج است. عمده مرگ  و مير و مشكالت مربوط به اين بيماری 
اين است كه به موارد اصلی آن كه پنهان است، توجه نمی شود. عوارض 

آنفلوآنزا در برخی موارد  بسيار دشوار است. 
اين اســتاد دانشگاه علوم پزشكی شــهيد بهشتی افزود: شايعترين 
مصرف نابه جــای آنتی بيوتيک در بيماری آنفلوآنزا اتفاق می افتد. 
همچنين شــايعترين علت مقاومت ميكروبی نيز  مربوط به ابتال به 

است.  آنفلوآنزا 
عضو كميته كشوری آنفلوآنزا با بيان اينكه در هر دقيقه يک نفر ممكن 
است به اين بيماری مبتال شوند، اظهار داشت: روند ابتال به آنفلوآنزا  در 

جهان در سال ۲018 رو به افزايش است. 
رئيس انجمن متخصصان ميكروبيولوژی و بيماری های عفونی ايران با 
بيان اينكه برای پيشگيری از ابتال به اين بيماری بايد واكسن بزنيم، افزود: 
 به عنوان نمونه تزريق واكســن آنفلوآنزا به زن حامله باعث نجات جان 

مادر و كودک می شود. 

پرداخت یک مرحله دیگر وام ضروری ویژه 
دکتری تا پایان امسال

 در ۳ ماه اول ســال جاری 1.6 ميليارد تومــان وام ضروری ويژه 
دكتری پرداخت شده استو يک مرحله ديگر وام ضروری ويژه دكتری 

تا پايان سال پرداخت می شود.
رئيس صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم با اشــاره به وام 
ويژه دكتری گفت: درســال گذشــته بيش از 166 ميليارد تومان 
وام ويژه دانشــجويان دكتری، به تعداد بيــش از ۷۲ هزار )نفر 
وام(، پرداخت شــده كه نســبت به سال ۹5 بيش از 186 درصد 

است. داشته  رشد 
به گزارش مهر، ذوالفقار يزدان مهر افزود: اعتبار وام تحصيلی از 1۳4 
ميليارد تومان در سال ۹6 با رشد ۳8 درصدی در سال ۹۷ به مبلغ 165 

ميليارد تومان رسيده است.
وی افــزود: همچنين وام ويژه دكتری با هــم افزايی يكی از بانک ها 
بــه ۲۲5 ميليارد تومان افزايش يافته اســت و روند پرداخت وام های 
تحصيلی و ضروری ويژه دكتری و همچنين وام ضروری ساير مقاطع 

در سال ۹۷ بدون محدوديت اعتباری ادامه خواهد داشت.

برادر شهید با اهدای عضو 
به ۴ نفر زندگی بخشید

 برادر يک شهيد كه در سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود 
با اهدای عضو به چهار تن حيات دوباره بخشيد.

مسئول تيم فراهم آوری اعضای پيوندی دانشگاه علوم پزشكی همدان 
اظهار داشــت: هفتــه جاری يک مرد حدود 44 ســاله هنگام تردد با 
موتورسيكلت در مسير روستايی كبودرآهنگ، به خاطر تاريكی هوا با 

تلی از خاک برخورد كرد.
به گزارش ايرنا، مجيد حميدی افزود: فرد مجروح به بيمارستان بعثت 
همدان منتقل شــده و به علت خونريزی شديد مغزی، تالش ها برای 

نجات وی از مرگ مغزی بی نتيجه ماند.
وياظهار داشــت: اين موضوع از طريق تيم پزشــكی به خانواده بيمار 
اطالع رسانی شــده و از آنها خواسته شد برای اهدای عضو اين فرد 

رضايت دهند.
حميــدی ادامه داد: پس از رضايت اعضــای اين خانواده، بيمار مرگ 
مغزی به بيمارستان سينا تهران منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار 

گرفت.
وی بيان كرد: ۲ كليه، قلب و كبد اين بيمار به افراد نيازمند پيوند عضو 
اهدا و همچنين از بافت های كوچک بدن )نسوج( اين فرد برای پيوند 

بهره گرفته شد.
حميدی توضيح داد: نسوج بيمار از بدن برداشته شده و پس از فراهم 
آوری به افراد دارای معلوليت نظير قرنيه چشــم، كوتاهی استخوان، 

غضروف و پوست پيوند زده می شود.

جوان تویسرکانی با شلیک گلوله 
به زندگی خود پایان داد

 فرمانده انتظامی تويسركان گفت: مرد تويسركانی با استفاده از يک 
قبضه كلت و شليک يک گلوله به شقيقه سمت راست، به زندگی خود 

در ۳۲ سالگی پايان داد.
به گــزارش ايرنا فردی در تماس با مركز فوريت های پليســی خبر 
خودكشی يكی از بستگانش را به ماموران انتظامی اطالع رسانی كرد.

محمد معصومی افــزود: ماموران انتظامی با حضور در محل حادثه با 
جســد اين جوان مواجه شدند كه در اتاق خواب خود بر روی تخت 

قرار داشت.
فرمانده انتظامی تويســركان اضافه كرد: اين پسر جوان هندزفری در 
گوش داشت و تلفن همراه او در گوشه ای از تخت افتاده بود همچنين 

ظرفی حاوی غذا در كنار تخت قرار داشت.
ســرهنگ معصومی بيان كرد: كلت كمری كشف شــده در اتاق اين 
مرد دارای 6 فشــنگ بود كه يكی از فشنگ ها به صورت برعكس در 

خشاب جاگذاری شده تا به مثابه ضامن عمل كند.
وی با عنوان اينكه نوع شــليک و زاويه تير بيانگر راست دست بودن 
اين فرد است بيان كرد: خودكشی با استفاده از اسلحه بسيار نادر است 

و بيشتر مواقع خودكشی با استفاده از طناب رخ می دهد.
فرمانده انتظامی تويســركان اظهار داشت: تمامی مدارک و مستندات 
به همراه ادعای خانواده بيانگر خودكشــی اين فرد است با اين وجود 

جسد برای بررسی بيشتر تحويل پزشكی قانونی شد.
سرهنگ معصومی افزود: ماموران آگاهی تويسركان همچنين در حال 

بررسی نحوه تهيه سالح جنگی توسط اين مرد ۳۲ هستند.

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 نمي شود
 شما کلیدتونو بدید در مشکل رو باز کنن

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 می گیره ؟

جمهوري اسالمي: اردوغان تعرفه ســنگين به محصوالت آمريكايي 
بست

 نکنه نکنه سنگینیش برسه ایران
خراسان: گراني سفره مردم را خالي كرد

 عیب نداره روزنامه همدان پیام بزارید جاش 
رســالت: )رئيس جمهور( :باالترين عبادت، تالش براي توليد اشتغال 

است 
  یعنی شما نمی خواید برید بهشت ؟

شرق: زمزه هاي افزايش قيمت بنزين
 آهنگ خوبیه بزارید تو پیشخوان گوشیتون 

ايرنا: مواد اوليه و كاالهاي فســادپذير از پرداخت مابه التفاوت معاف 
شدند

 نمی مونند که فاسد بشن 
قدس: آماده باش سوت زن ها براي صيد سودجوها

 سوت زدن کال خوبه روحیه آدم شاد می شه 
مردم ساالري: پرونده خاموشي هاي امسال بسته شد

 منظورش اینه همه فانوس بخرید 
همشهري: جدال روي سن 

 دعوا نمي خواد بچه هاشونو بذارن جاي خودشون

سمانه جهانگیري عرش «

 در شرایط بحرانی کشور و تحریم هایی 
که وجــود دارد در حالی که برخی افراد 
بر طبل فلج شــدن اقتصاد کشور می زنند 
و منتظر فرصتی هســتند تا زندگی را بر 
مردم سخت کنند نهادی چون کمیته امداد 
با وجود اینکه متولی اشتغال نیست جشن 
خودکفایی 2 هزار و 644 مددجوی 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 می داشتند و شکر نعمت وجود این 
نهاد را می کردند جای بسی سوال بود که 
چرا دستگاه های 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 می شود که 
به گفته مســئوالن این نهاد تنها 5 درصد 
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 می شود. 
قائم مقام كميته امداد كشــور كميته امداد در 
انجام وظايف و تكاليــف خود ۲0 درصد 
اشــتغال كشــور را به وجود آورده است. 
اين در حالي اســت كه كميته امداد دستگاه 

اشتغالزا نيست.
 سيد منصور برقعی با بيان اين مطلب در جشن 
خودكفايی مددجويان امداد استان همدان كه 
در سالن شهدای استانداری برگزار شد اظهار 
داشت: در كشور ما دشواري هاي بسياري در 
مباحث اجتماعي وجود دارد كه خانواده ها را 
در معرض تزلزل قرار داده اســت اما اگر اراده 
براي كار و تالش باشد، همه اين دشواري ها 

قابل حل است.
وی بــا بيان اينكه ۳ هــزار و 800 فرصت 
شــغلي براي اســتان رقم خورده اســت، 
گفت: اين ميزان شــغل با 16 ميليون تومان 
ســرمايه گذاري 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، قطعاً مســأله بيكاري حل خواهد 
شد و اين نمونه اتفاقاتي كه در استان همدان 
براي اشتغال توسط نهادی چون كميته امداد 
به وجود آمده، نشان مي دهد كه امكان غلبه 

بر بيكاري وجود دارد.
قائم مقام كميته امداد كشــور ادامه داد: وظيفه 
همه دستگاه هاست كه به جنگ بيكاري رفته 
و برنامه اشــتغال استان كه پيش بيني 1۹ هزار 
شغل است را تحقق ببخشد كه خوشبختانه در 
اين ارتباط كميته امداد با ايجاد ۳ هزار و 800 
شغل توانســته است در اين راستا گام بردارد. 
وي يكــي از برنامه هاي 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.
دانشــگاههایمابیــکارتربیت

میکنند
نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان گفت: 
بر اساس روايات، زنان و مردان غيرتمندي 
كه تن بــه كار مي دهند و با عرق جبين نان 
مي خورند، ثواب آنها مانند رزمنده اي است 

كه در خون خودش دست و پا مي زند.
آيــت ا... غياث الدين 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 گرفته اند كه  دنبال پشــت ميزنشيني 

باشند. 
محمدي افزود: دانشگاه ها مدركي را دست 
جوانان مي دهند كه در حقيقت با اين اقدام 

خود هم او را از عمل كــردن باز می دارند 
و هم ازدواج آنها را پشت ديوار دانشگاه ها 

ذبح مي كنند.
مهارتآموزساولویتاولجامعه

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

حيث اشتغال را دارد.
ســليمان پاک سرشــت افزود: بــه موجب 
تفاهم نامــه اي كــه بيــن كميته امــداد و 
فني وحرفه اي 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 تجربه هاي موفقی 
چون اشتغال توســط كميته امداد را سپري 
مي كنيم كــه عده اي در تالش هســتند كه 
بگويند دولت در شرايط فعلي نتوانسته كار 
كند آنها در حقيقت نااميدي را پمپاژ ميكنند.

پاک سرشت ادامه داد: طبق آمارها در همدان 
در ســال ۹5 تعداد ۲ هزار و ۲۳5 نفر دوره، 
در ســال ۹6 تعداد ۲ هزار و ۲۹6 نفر دوره 
و در سال ۹۷ تاكنون 5۲0 نفر دوره آموزش 
فني وحرفه اي را گذرانده اند كه اين همكاري 
دوجانبه نشــان مي دهد مهارت در استان به 

كار تبديل شده است.
رئيس ســازمان فنی و حرفه ای كشور ادامه 
داد: مشــكالت فعلي كشــور جز با نگاه به 

حوزه مهارت آموزي قابل حل نيست.
پاک سرشــت بيان كرد: نظام آموزشــي در 
كشــور ما بروكراتيک است؛ چراكه افرادي 
را تربيت مي كند كه عالقمند به نشستن در 

پشت ميز مديريتي هستند.
وي افزود: بايد تربيت افراد از دوره مدرسه 
تا دانشگاه به گونه اي باشــد كه آنها بتوانند 
تمــام نيازهاي بــازار كار را با مهارت خود 

حل كنند.
رئيس ســازمان فني وحرفه اي كشور گفت: 
آموزش هــاي مهارتي عالوه بــر باال بردن 
راندمان كار، احساس هويت به فرد مي دهد. 
وي تاكيد كرد:  اگر سياســت هاي حمايتي 
متكي بر مهارت آموزي نباشــد و به شكل 
گذشــته به هر فرد متقاضی كار تسهيالت 
پرداخت شــود، مســير پرخطري در پيش 

اســت. لــذا تأكيد بــر اين اســت كه در 
سياست هاي اشتغال سند مهارت آموزي يک 

ضرورت باشد.
امدادیکســوممشاغل کمیته 

کشورراایجادکردهاست
معاون اشــتغال و خودكفايــي كميته امداد 
كشــور نيز گفــت:  كميته امــداد به قدرت 
اقتصادي خانواده هــا كمک كرده و فراتر از 

آن، آنها را به مرز خودكفايي مي رساند.
وي عبدالملكي مهمتريــن مؤلفه اقتصاد را 
توليد دانســت و گفت:  از ســال ۷4 به بعد 
كه معاونت اشــتغال در كميته امداد تشكيل 
شــد، 1/5 ميليون فرصت شغلي ايجاد شد 
كه ۷00 هزار خانواده به خودكفايي رسيده و 
بدين ترتيب ۷00 هزار خانواده نيازمند وارد 

كميته امداد شدند.
وي بيان كرد: قرار بود كه 140 هزار فرصت 
شــغلي از محل اجراي طرح هاي اقتصادي 
كميته امداد محقق شــود كه  1۷0 هزار نفر 
شــاغل شــدند كه طبق آخرين آمار، سهم 
كميته امداد از اشــتغال كشور به ۲5 درصد 

رسيده است.
عبدالملكي ادامــه داد: كميته امداد به لحاظ 
كيفي، يک سوم مشاغل كشور را ايجاد كرده 
اســت، اما معتقديم كه با ايده آل هايي 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 
معاون خودكفايی  اســت.  باالتر  دستگاه ها 
كميتــه امداد امام خمينــی)ره( بيان كرد: با 
توجــه به اينكه يک ســوم بيكاران كشــور 
مشتري كميته امداد هستند، لذا بايد يک سوم 
منابع اشتغال به كميته امداد تعلق گيرد. اين 
در حالي اســت كه ما تنهــا 5 درصد منابع 
كشــور را در اختيار داريم. وي گفت: تمام 
كساني كه بر طبل فلج كننده بودن تحريم ها 
مي زنند بايد بدانند كــه در اين برهه نه تنها 
به كل كشــور خيانت مي كنند، بلكه عرصه 
كســب وكار كشــور را نيز دچــار اختالل 

مي نمايند.
معاون خودكفايی كميته امداد كشــور ادامه 
داد: هم اينــک 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 

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 دانشگاه هاي ما و نظام 

آموزش وپرورش برمي گردد.
باوجودتهدیداتدشکنانتالش

مشئوالنبرایخدمتادامهدارد
مديركل كميته امداد اســتان همدان گفت: 
كشــور ما در شرايط بحراني بسر مي برد اما 
اين فشــارها باعث نخواهد شد ما مسئوالن 
بويژه آن دسته از مسئوالني كه به مستضعفان 
خدمات رساني مي كنند، از تالش هاي خود 

دست بردارند. 
پيمــان تركمانه با اشــاره بــه اينكه در كل 
تا  گرفته  رياســت جمهوري  از  مملكــت، 
كارگــزارن دولت، همه تــالش مي كنند تا 
شــرايط بهتر از اين شــود، گفت: هم اينک 
در شــرايطی هستيم كه بايد گوش به فرمان 

بيانات رهبر معظم انقالب بسپاريم.
وي بيــان كرد: خودكفايــي ۲ هزار و 644 
نفر توسط طرح هاي 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 
امروز  افزود:  نيكبخت  داشــت.محمدناصر 
شــاهديم كه در اســتان بــاالي ۲ هزار و 
۷00 نفــر به خودكفايي رســيده اند كه اين 
جاي قدرداني از جمهوري اسالمي، دولت 

خدمتگزار و كميته امداد دارد.
وي گفت: در سال گذشته دولت و مجلس 
مستمري ها را ۳ برابر افزايش دادند. هرچند 
با توجه به اين شــرايط كافي نمي باشد، اما 
اين نشان مي دهد كه دولت ولي نعمتان خود 
را فراموش نمي كند و مجلس هم اين عنايت 

را به قشر آسيب پذير دارد.
وي ادامه داد:  طبق آمارها 146 جلســه در 
سال ۹۷ و ۲۳۷ جلسه در سال ۹6 در حوزه 
سرمايه گذاري و اشتغال استان برگزار شده 
اســت كه عايدي خوبي براي استان داشته؛ 
چنانچه نرخ مشــاركت اقتصادي مردم در 
استان همدان 41/۲ درصد، نرخ بيكاري 8/۲ 
درصد و رتبه مشــاركت در كسب وكار 11 

شده است.
وي ادامه داد: تعهد اســتان براي اشتغال 1۹ 
هزار و ۹00 نفر شــغل بوده است كه طبق 
آمار هم اينک ۳۳ هزار و 65۷ نفر شــغل در 

سامانه به ثبت رسيده است.
نيكبخت ادامه داد: هزار و ۳۳1 ميليارد تومان 
از محل اشتغال به مردم وام داده ايم. همچنين 
هزار و 400 ميليارد نيز بانک ها از تسهيالت 
خود بــه مردم وام پرداخــت كردند كه در 
مجمــوع ۲ هزار و ۷۳1 ميليــارد تومان وام 

اشتغال به هم استاني ها پرداخت شده است.
اســتاندار همدان گفت: در سال ۹6، ۳ هزار 
و ۷5۹ فرصت شــغلي با سرمايه گذاري 51 

ميليارد تومان در همدان به وجود آمد.
در پيايان اين مراسم كه با حضور نمايندگان 
مسئوالن كشوری، اســتانی و نظامی و نيز 
خانواده شهدا برگزار شد از خانواده هايی كه 
به خودكفايی رسيده بودند با اهدای هدايايی 

تقدير به عمل آمد.

20 درصد بار اشتغالزايی کشور به دوش  کميته امداد

جشن خودکفايي 2600 مددجوي 
کمیته امداد برگزار شد
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لوازم خانگی بی تفاوت به مصوبه ستاد تنظیم بازار!

 علی رغم مصوبه ستاد تنظيم بازار مبنی بر ارائه فرصت 15 روزه به توليدكنندگان لوازم 
خانگــی در پی گرانی و كمبود محصــوالت داخلی در بازار، هيچ گونه كاهش قيمتی در 

اين حوزه رخ نداده است.
ســخنگوی انجمن صنفی توليد كنندگان لوازم خانگی در پاســخ به آخرين وضعيت 
قيمت لوازم خانگی پس از مصوبه ســتاد تنظيم بازار مبنی بر تامين و بهبود وضعيت 
قيمت لوازم خانگی توليد داخل پس از افزايش 40 درصدی محصوالت توليدكنندگان 
از ابتدای ســال جاری تاكنون به ايسنا اعالم كرد: از سوی ستاد تنظيم بازار موضوعی 

به انجمن توليد كنندگان لوازم خانگی اعالم نشده است و چنين امكانی جهت كاهش 
قيمت لوازم خانگی وجود ندارد.

حميدرضا غزنوی ادامه داد: آن گونه كه شــما می گوييد مصوبه ســتاد تنظيم بازار 
11 مرداد ســال جاری مــد نظر قرار گرفته اســت اما 16 مرداد مــاه بود كه در 
بخشنامه جديد ارزی دولت اعالم شــد بايد مابه التفاوت قيمت ثبت سفارش های 
صورت گرفته در مورد كاالهای غير اساســی پس از ۲1 فروردين ماه سال جاری 

شود. پرداخت 
ســخنگوی انجمن صنفی توليد كنندگان لوازم خانگی با اشاره به اينكه بايد مابه التفاوت 
تمامی مواد اوليه و قطعات ثبت ســفارش شده از ۲1 فروردين ماه تا زمان ابالغ بخشنامه 

ارزی دوم دولت پرداخت شــود گفت: بايد مابه التفاوت قيمت ارز در بازار ثانويه نسبت 
به دالر 4۲00 تومانی تامين شده در بسته ارزی اول توسط توليدكنندگان پرداخت شود؛ 

بنابراين حتی شاهد افزايش قيمت ها خواهيم بود.
غزنــوی با بيــان اينكه چنيــن اقدامی موجب كاهــش توليد خواهد شــد اظهار 
كــرد: پرداخت مابه التفاوت قيمت ارز نيازمند اين اســت كه ســرمايه در گردش 
توليدكنندگان دو برابر شــود و اين مســاله موجب گران شــدن قيمت و كاهش 
قــدرت خريد مصرف كنندگان خواهد شــد و در نهايت ركود تورمی دامن بازار 
لــوازم خانگی را خواهد گرفت و تنها راهكار اين اســت كــه دولت در تصميم 

كند. بازنگری  اتخاذ شده خود 

خبـر

نرخ متعادل دالر بین 6 تا ۷ هزار تومان است
 آشــفتگی و التهاب بازار ارز نتيجه پياده شدن سياست های اشتباه 
است. ايده بازار ثانويه از جمله تصميمات درست دولت بود كه آن هم 
در عمل ناكام ماند و جديتی برای اجرای درســت آن وجود نداشت. 
شايد دولت با تكيه  بر ذخاير ارزی خود پيش از اين می توانست بازار 
را كنترل كند اما حاال با توجه به كمبودی كه در اين ذخاير احســاس 

می شود، بايد سياست های ديگر را پيش بگيرد.
ضمن آنكه بايد تأكيد كرد بــا توجه به باال رفتن قيمت دالر در بازار 
غيررســمی ذخاير ارزی در حال از بين رفتن است؛ حتی در پی اين 
وضعيت شاهد ثبت سفارش های چند برابری بوديم. اساس كار دولت 
اين است كه نظارت بيشتری بر بازار داشته باشد و ارز بيشتری به بازار 
غيررســمی عرضه كند تا ميزان عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد. 
اين نظارت ها بر بازار ثانويه می تواند آن را به نقطه تعادلی برســاند كه 
نشــان دهنده آن است كه اكتفای دولت به راه اندازی بازار ثانويه كافی 
نيســت وگرنه قيمت ها باال می رود و مانند آنچه از نرخ 8 هزارتومانی 
در اين بازار می شــنويم، شــاهد پيامد مثبتی به دنبال شروع كار اين 

بازار نباشيم.
ارزی كــه وارد بازار ثانويه شــد ارز فعاالن اقتصــادی خرد بود كه 
نمی توانســت پاســخگوی مطالبات ارزی در اين بازار باشد. در چند 
روز اخير اعالم شــده ارز پتروشــيمی ها وارد بازار ثانويه خواهد شد 
و شــورای اعتبار پول نيز آن را تصويب كرده است. اگر اين اقدام نيز 
مانند تصميمات گذشــته در مرحله اجرا ضعف داشته باشد آشفتگی 
بيشــتر خواهد شــد؛ اما اگر اين ايده به درستی پياده شود ارز بيشتری 
به بازار ثانويه وارد می شــود و عرضه در جايــگاه باالتری از تقاضا 
قرار خواهد گرفت و آرامش به بازار بر خواهد گشــت و قيمت ارز 
پايين خواهد آمد. سياست های نابخردانه ای وضع شده كه باعث شده 
افراد ســودجويی از حجم باالی بازار نقدينگی استفاده كنند و اوضاع 

را آشفته تر كنند.
اگر سياســت درســتی پيش بگيريم و اجازه دهيم بازار ثانويه رونق 
بگيرد، بازار آزاد را تشكيل دهيم و از سهم ارز واردات و صادرات ۳0 
درصد در دســت دولت برای تأمين كاالهای اساسی مانند غذا و دارو 
قــرار بگيرد بازار خود را پيدا می كند و به آرامش می رســد. در چنين 

شرايطی مديريت نيز برای دولت راحت تر خواهد بود.
دولت اعــالم كرده بود كــه تمامــی ارز موردنيــاز واردكنندگان و 
صادركنندگان را تأمين خواهد كرد كه نهايتا مشخص شد در اين اقدام 

ناتوان است و تصميم اشتباهی اتخاذ كرده است.
دولت اكنون قدرت خريدی نــدارد زيرا هيچ گاه تمام قد در بازار ارز 
ورود نكرده اســت. دولت در تصميم هايی كه می گيرد خود را عقب 
می كشــد و پای خود را از معادالت بيرون می كشد در چنين شرايطی 
افراد سودجو از شرايط سوءاستفاده می كنند و سناريوهايی می نويسند 
كه اين آشفته بازار شكل می گيرد. اگر دولت سناريو را خود بنويسد و 
اجرای آن را به عهده بگيرد و در بازار ثانويه حضور قوی داشته باشد 
آرامش به بازار بر خواهد گشت. بيش از هرزمانی نياز به جديت دولت 
در اجرايی كردن تصميمات داريم. تصميمات پيشين به علت كوتاهی 
بانک مركزی و دولت به درستی اجرا نشد. بازار ثانويه هشداری است 
به سركشی قيمت ارز، اين بازار در آينده نزديک می تواند ثبات بخش 
قيمت دالر باشــد، اما به شرطی كه دولت بازيگر اصلی بازار باشد و 
به جز كاالهای گروه ۳ كاالی گروه دو هم به اين بازار اضافه شــود در 
اين صورت با اصالح يكسری ساختارهای اقتصادی پيش بينی می شود 
قيمت دالر به نقطه مطلوبی برســد كه نرخ متعادل آن بين 6 تا ۷ هزار 

تومان است.
حمیدرضا صالحی- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

کشاورزان از دپو کود مرغی در اراضی 
خودداری کنند

 مدير جهاد كشاورزی شهرســتان همدان با بيان اينكه كشاورزان 
از دپو كود مرغی در مزارع و اراضی خودداری كنند، گفت: انباشــت 
و رهاســازی كودهای مرغی بصورت فله در مزارع عالوه بر انتشــار 
بوی نامطبوع در محيط، شــرايط مساعدی برای رشد، تكثير و تجمع 

حشرات و جوندگان فراهم می كند.
حسين فضلی افزود: كود مرغی مملو از عوامل بيماری زا است كه اين 
عوامل توسط باد و جوندگان انتشار می يابد و باعث بروز انواع بيماری 
می شود. فضلی به مهر گفت: در پی شكايت محيط زيست شهرستان 
همدان مبنی بر انباشت حجم بااليی از كود مرغی در اراضی روستای 
»نهران« كارشناســان كشــاورزی از منطقه مورد نظر بازديد و به فرد 
خاطی ۷۲ ســاعت فرصت داده شد تا نســبت به جمع آوری كارگاه 

فاقد مجوز خود كه در اين زمينه فعاليت می كرد؛ اقدام بعمل آورند.
فضلــی احداث كارخانه توليــد كود آلی و ايجاد مكانی مناســب و 
استاندارد با شرايط زيست محيطی به منظور دپو كود مرغی را از جمله 

راهكارها برای جلوگيری از ايجاد مشكالت عنوان كرد.

خانه های کلنگی 33 درصد گران شد
گزارش رسمی دولت از افزایش ۲6 درصدی 

اجاره بها
 تازه ترين گزارش مركز آمار ايران نشان می دهد متوسط مبلغ اجاره  
ماهانه به عالوه  ســه درصد وديعه  پرداختــی برای اجاره  يک مترمربع 
زيربنای مسكونی معامله شده در بهار ۹۷، نسبت به فصل مشابه سال 

قبل، ۲6/۷ درصد افزايش داشته است.
به گزارش خبرآنالين، بر اساس اعالم مركز آمار ايران، متوسط قيمت 
فروش هر مترمربع زمين يا زمين ســاختمان مسكونی كلنگی معامله 
شده در بهار ۹۷ از طريق بنگاه های معامالت ملكی 61۷56 هزار ريال 
با ميانگين مســاحت ۲5۹ مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 
۳/1 درصد و نســبت به فصل مشابه ســال قبل ۳۳/۷ درصد افزايش 
داشته  است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربنای مسكونی معامله 
شده از طريق بنگاه های معامالت ملكی 6۲4۷5 هزار ريال با ميانگين 
مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است كه نسبت 
به فصل قبل 6/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳6/۹ درصد، 
افزايش داشــته است. متوســط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه  سه درصد 
وديعه  پرداختی برای اجاره  يک مترمربع زيربنای مسكونی معامله شده 
از طريق بنگاه های معامالت ملكی ۲۹8۳6۷ ريال با ميانگين مساحت 
۷8 مترمربع و متوســط عمر بنای 14 ســال بوده است كه نسبت به 
فصل قبل 5/8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲6/۷ درصد، 

افزايش داشته است.

آگهـی مزايـده عمومی

   دهيــاری خــور

دهیــاری خورونــده از توابع شهرســتان رزن 
بــا شــماره مجــوز 28875/324/43/95 بــه 
تاریــخ 1397/4/28 اســتانداری همــدان در 
نظــر دارد یــک دســتگاه بیــل بکهــو لــودر 
مــدل 86 را از طریــق مزایــده عمومــی بــه 

فــروش برســاند.
ــدت  ــرف م ــد ظ ــان می توانن ــذا متقاضی ل
10 روز از انتشــار آگهــی بــرای بازدیــد 
ــا  ــه محــل دهیــاری مراجعــه و ی وســیله ب
ــل  ــاس حاص ــماره 09188165692 تم ــا ش ب

ــد. نمایی

ف آگهـي مناقصه عمومي

روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستائی  استان همدان

شهرستانروستا/مجتمعپروژه
مدت 
اجرا   
)ماه(

مبلغ اوليه    
)ریال(

شاخص 
تعدیل

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

حداقل 
تهيه مصالحرتبه

روستاهای انجام خدمات امور مشترکين
خدمات یا 225.350.000ندارد124.506.800.000رزنتحت پوشش

پيمانکارآب

روستاهای انجام خدمات امور مشترکين
خدمات یا 127.000.000ندارد122.539.896.000اسدابادتحت پوشش

پيمانکارآب

بدون آب ، کتاب زندگی را بايد بست

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.

123402/ت  شماره  به  دولتی  معامالت  تضمین  نامه  آیین  طبق  کار(:  ارجاع  مناقصه)فرآيند  در  شرکت  تضمین 
50659/ه مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام 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   1397/6/1 دریافت 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 12 ظهرتاریخ 1397/6/12 نسبت به بارگزاری اسناد 
بصورت فایل Pdf در 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 1397/6/13 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامالت این شرکت 

طبق آدرس مزبور انجام می شود.
با شماره تلفن های  32516900-081 تماس  متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری 

حاصل نمایند .
الزامیست پیمانکار بر اساس صالحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصالح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم 

که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت 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 مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی 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
www.iets.mporg.ir :  پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور

www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان

شماره مناقصه :973031
مرحله چهارم  - نوبت اول
روزشنبه مورخ :1397/5/27

 11 انبار كاالهاي احتكار شده در همدان 
كشف شده كه ۷ مورد آن به تشكيل پرونده 
در تعزيرات حكومتــي منتهي و براي يک 

مورد حكم غيرقطعي صادر شده است.
آنطور كه بخشــعلي كامراني صالح، فرمانده 
انتظامي اســتان همــدان اعالم كــرده 11 
انبــار كاالهاي احتكار شــده و يک كاميون 
لوازم التحرير قاچــاق به ارزش 500 ميليون 
تومان لوازم التحرير قاچاق در استان كشف 

شده است.
رئيــس اداره نظارت و بازرســي ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان هم 
گفت كه در ۲ هفته اخيــر بعد از 65 مورد 
بازرسي از انبارهاي اســتان، 16 پرونده به 
ارزش 6 ميليــارد و ۲00 ميليــون تومان به 

تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
طبق اعالم عليرضا شــجاعي، از 16 پرونده 
تشكيل شده در اســتان، ۷ مورد آن احتكار 
و ۹ مــورد عدم اعالم موجــودي انبار بوده 
است. وي افزود: انبارهاي كشف شده، لوازم 
خانگي، مواد غذايي از قبيل برنج و روغن، 
آهن آالت و روغن موتور، الستيک، سبوس 
گندم و مواد شوينده احتكار كرده بودند. به 
گفته شجاعي، بيشترين احتكار به ترتيب در 
شهرســتان هاي همدان، نهاوند، بهار و رزن 

بوده است.
آنطور كه رئيــس اداره صنعــت، معدن و 
تجارت هم اعالم كــرد: ۳ انبار احتكار در 
حاشــيه شهر نهاوند قرار داشته كه همه آنها 
از طريق گزارش هاي مردمي كشف شده اند.

بيژن ترابيان ادامــه داد: جديداً گزارش هاي 
مردمي براي اطالع از انبارها زياد شــده كه 
بالفاصله بازرسان در محل حضور مي يابند 
و پس از بازرســي و شناسايي در صورت 
ظن احتكار يا ثبت نشدن كاالهاي موجود، 
پرونــده آن به تعزيــرات حكومتي ارجاع 
مي شود و اگر در اين سازمان ثابت شود كه 
احتكار صورت گرفته، مراحل قانوني آن طي 

مي شود.

رئيس تعزيرات حكومتي استان همدان هم 
در نهايت اعالم كــرد كه تاكنون يک مورد 
حكم براي انبارهاي احتكار صادر شــده كه 
غيرقطعي اســت و بقيه انبارهاي شناسايي 
شــده در حال ســپري كردن روال قانوني 
هستند.عليرضا حسن پور ادامه داد: تا كنون 
در استان همدان پرونده ۲ انبار لوازم خانگی، 
يک پرونده انبار حبوبات، يک پرونده انبار 
روغــن موتور و ۲ پرونده انبار برنج كه ظن 
قوی بر تخلف دارند، شناســايی شده است 
كه برخی از پرونده ها ۲ وجهی بوده و عالوه 

بر احتكار، تخلف قاچاق نيز دارند.
وي بيــان كــرد: در صورت محرز شــدن، 
پرداخت جريمه  به  احتكاركننده  شــخص 
نقــدي ۷0 درصــد از ارزش كاالي احتكار 
شــده و توزيع آن در بــازار تحت نظارت 

مرجع رسمي محكوم مي شود.
وي افــزود:  اگر اين تخلف تكرار شــود، 
آن شــخص به پرداخت ۳ برابر قيمت كاال 
جريمه نقدي، نصب پارچه يا تابلو در محل 

كار و تعطيلــي به مدت يــک ماه محكوم 
مي شود.

حســن پور گفت: در اين زمينه شهروندان 
بسيار خوب وارد عمل شده و وجود انبارها 

را به ما گزارش مي دهند.
حســن پور با اشاره به اينكه اعالم موجودی 
انبارهای اســتان به صورت هفتگی شــده 
است، يادآور شــد: در مرحله اول سازمان 
صنعــت، معدن و تجــارت تخلفــات را 
شناســايی كرده و بعد از بررســی اوليه در 
صورتی كه تخلف محرز شــود به تعزيرات 

حكومتی ارجاع می شود.
مديركل تعزيرات حكومتی اســتان همدان 
با تأكيد بر اينكه احتكار مشــمول كاالهايی 
می شــود كه دولت ضــرورت توزيع آن را 
اعالم كرده اســت، گفت: تا زمانی كه دولت 
اين ضرورت را اعالم نكرده باشد می توانند 
كاالی خود را در انبار نگهدارند اما هر كس 
با قصد گرانفروشــی كااليــی را انبار كند، 

مشمول احتكار است.

وی با اشاره به اينكه دولت ضرورت توزيع 
61 قلم كاال را اعالم كرده اســت، ادامه داد: 
در گذشــته نيز انبارداری وجود داشــته اما 
زمانی كه دولت اعالم می كند حتماً بايد كاال 
عرضه شود، اگر عرضه نشود احتكار است و 
در حال حاضر دولت اعالم كرده تجار بايد 
تمام كاالهای خود را عرضه كنند و به همين 
علت موضوع احتكار بيشتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
حسن پور اظهار كرد: استان همدان در بحث 
لوازم خانگی ضرورت توزيع را اعالم كرده 
اســت به طوريكه رســماً اعالم شده تمام 
انبارهای لوازم خانگی بايــد اقدام به توزيع 

كاالهای خود بكنند.
مديركل تعزيرات حكومتی استان همدان در 
پايان گفت: اگر شــهروندي انبار مشكوكي 
ديد يا با فروشــگاه هايي مواجه شــد كه از 
فروش كاال يــا ارايه فاكتور امتناع مي كردند 
مي تواند با شماره تلفن ۳۲5۲۳44۲ تماس 

بگيرد.

با گزارش هاي مردمي شناسايي شد

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

 رئيس اتحاديه فروشــندگان مرغ و ماهی همدان گفت: 
آخرين روز هفته گذشــته هركيلو مــرغ با قيمت 10 هزار و 

500 تومان به فروش رسيد.
جواد عاشوری بيان كرد: جوجه ريزی در همدان و استان های 
همجوار آغاز شــده و حداكثر تا 15 روز ديگر شاهد كاهش 

قيمت مرغ در استان خواهيم بود.
وی با بيان  اينكه هيــچ گونه كمبودی در بازار مرغ وجود 
ندارد، تصريح كرد: ســتاد تنظيم بازار استان برای كمک به 
افزايــش قدرت خريد مردم اقدام بــه عرضه مرغ منجمند 
در فروشــگاه های زنجيره ای كرده اســت.رئيس اتحاديه 
فروشــندگان مرغ و ماهــی همدان قيمت هــر كيلو مرغ 
منجمد را 6۷50 تومان اعالم كرد و افزود: روزانه 6 الی ۷ 
تن مرغ منجمند و 50 تن مرغ گرم به بازار عرضه می شود.

تقاضایخریدمرغکاهشیافتهاست
عاشــوری گفت: با افزايش قيمت مرغ، تقاضای مردم نسبت 
به خريد مرغ گرم كمتر شــده و مانند ماه های گذشته شاهد 
تقاضای مازاد نيســتيم.وی در خصوص قيمت تخم مرغ نيز 
اظهار داشــت: در روزهای گذشته شاهد افزايش قيمت تخم 
در اســتان بوديم به طوريكه قيمت هر شانه تخم مرغ تا 18 
هزار تومان هم پيش رفت، اما امروز با كاهش قيمت تخم مرغ 

قيمت هرشانه از آن به 16 هزار تومان رسيده است.عاشوری 
به شــدت نظارت ها بر بازار اشــاره كرد و گفت: همه مرغ 
فروشی ها موظف به نصب تابلو روان و قيمت مرغ هستند در 

غير اين صورت با متخلفان برخورد قانونی می شود.
ــرغ و ماهــی همــدان در  ــه فروشــندگان م رئيــس اتحادي
ــی های  ــده فروش ــه پرن ــو ب ــری از گفت وگ ــش ديگ بخ
ــن  ــزود: اي ــرد و اف ــاره ك ــان اش ــان اكبات ــای خياب انته
ــه روی  ــه رو ب ــده و ب ــع آوری ش ــی ها جم ــده فروش پرن

ــت. ــده اس ــال داده ش ــا انتق ــال اتوبوس ه ترمين

قيمت هر کيلو مرغ در همدان از 10 هزار تومان عبور کرد

دوهفتهدیگرارزانميشود

نرخ بلیت پروازهای خارجی کاهش یافت

 اگرچه هنوز دستورالعمل بانک مركزی مبنی بر تخصيص ارز ثانويه 
به ايرالين های ايرانی ابالغ نشــده، اما روز پنجشنبه قيمت بليت برخی 
پروازهای خارجی با كاهش روبه رو شــد.به گزارش مهر، در حالی كه 
سازمان هواپيمايی كشوری اعالم كرد ايرالين های خارجی در ايران ملزم 
به فروش بليت پرواز به صورت ريالی به مسافران هستند، هنوز هم برخی 
ايرالين هــای غير ايرانی فروش بصورت ارزی هم دارند كه البته اجباری 
نيســت. به اين صورت كه نرخ بليت را با دو نــرخ، يكی نرخ ريالی و 
ديگری نرخ دالری در ســامانه ثبت می كنند و خريــداران می توانند به 
انتخاب خود، پرداخت وجه بليت را بصورت ريالی يا ارزی انجام دهند. 
گزارش ميدانی مهر حاكی اســت به تبع اين رويه ايرالين ها، آژانس های 
هواپيمايی نيز به مراجعان پيشــنهاد می دهند در صورتی كه مايل هستند 

می توانند هزينه خريد بليت را به صورت ارزی پرداخت كنند.

آگهـي استخدام

ـــتخدامي  ـــون اس ـــزاري آزم ـــا برگ ـــر دارد ب ـــرو در نظ وزارت ني
ـــرو  ـــتخدام ني ـــه اس ـــبت ب ـــنبه 97/07/26 نس ـــز در روز پنجش متمرک
در شـــرکت هاي آب وفاضـــاب شـــهري در ســـطح کشـــور 

ـــد. ـــدام نماي اق
ــت 97/05/27  ــخ 97/05/21 لغايـ ــد از تاريـ ــان مي تواننـ داوطلبـ
ــه آدرس ــور بـ ــوزش کشـ ــنجش آمـ ــازمان سـ ــايت سـ ــه سـ  بـ

 www.sanjesh.org مراجعه نموده و ثبت نام نمايند.

وزارت نیرو در شرکت هاي آب وفاضالب 
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آگهي حصر وراثت
خانم فرزانه نیک رویي فرزند خداداد دارای شــماره شناســنامه  116068 
متولد 1361/6/2 به شــرح دادخواست کالسه 127/970374ح از این حوزه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تیمور 
شمسي تبار فرزند جهانگیر به شماره شناســنامه  1806 متولد 58/1/1 در 
تاریخ 79/4/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفي منحصر اســت به:یک پسر و سه دختر و یک همسر دائم به شرح 
زیر 1-فرزانه نیک رویي فرزند خداداد به شــماره شناسنامه 116068 صادره 
از همدان همســر متوفي 2-مرجان شمســي تبار فرزند تیمور به شماره 
ملي 3241929604 صادره از کرمانشــاه فرزند متوفي 3-غزل شمسي تبار 
فرزند تیمور به شــماره ملي 3861538563 صادره از قزوین فرزند متوفي 
4-عسل شمسي تبار فرزند تیمور به شــماره ملي 3861768860 صادره 
از همدان فرزند متوفي 5-حســین شمسي تبار فرزند تیمور به شماره ملي 
3862472841 صادره از همدان فرزند متوفي 6-کوکب برف رو فرزند اکبر 
به شماره ملي 202 صادره از شاهمار مادر متوفي ما ترک متوفي بیش از سي 
میلیون ریال مي باشد اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضــي دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 2118(
رئیس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139760326005000239 مورخ 1397/5/13هیأت اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي نورمرادپهلواني کیا فرزند اسکندر 
به شماره شناسنامه یک شماره ملی 3962241825 صادره ازنهاوند در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 397/20 مترمربع پالک 1574 فرعي از 3871/232 اصلي بخش 
یک ثبت نهاوند واقع در بلوار شــاهد نرسیده به سراهي شاطرآباد حقوق ارتفاقي ندارد 
خریداري از مالک رسمي محمدمراد مومیوند و غیره تصرفات مالکانه متقاضي نسبت به 
مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 95(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/11

محمدعلي جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

برابر رأي شماره 139760326005000240 مورخ 1397/5/13هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي صفدر ده پهلواني فرزند اسکندر به شماره شناسنامه 
85 شماره ملی 3960750481 صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
397/20 مترمربع قسمتي از پالک 1574فرعي از 3871/232 اصلي بخش یک ثبت نهاوند 
واقع در بلوار شاهد نرسیده به سراهي شاطرآباد حقوق ارتفاقي ندارد خریداري از مالک رسمي 
محمدمراد مومیوند و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.میزان مالکیت نامبرده سه دانگ 

مشاع از ششدانگ پالک فوق است. )م الف 94(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/11

محمدعلي جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي علیار متقي دارای شماره شناسنامه  4010845163 
به شرح دادخواست کالسه 114/970223ح از این حوزه 
توضیح  و چنین  نموده  گواهی حصروراثت  درخواســت 
به شماره شناسنامه   داده که شــادروان مصطفي متقي 
4000284649 در تاریــخ 96/11/28 در اقامتگاه دائمی 
خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن متوفي 
منحصر اســت به: 1- محمد آزار متقــي فرزند مصطفي 
به شــماره شناســنامه 3862898067 پســر متوفي 
2- علي یار متقي فرزند خســرو به شــماره شناسنامه 
فرزند  میرزایي مســرور  ویدا  متوفــي 3-  پدر   2078
همسر   3860722733 به شــماره شناســنامه  حسن 
متوفي 4-عذرا زرین شــعاع فرزند کرمعلي به شــماره 
انجام  با  اینک  متوفي  مادر   4010525533 شناســنامه 
نوبت  در یک  را  مزبور  مقدماتي درخواســت  تشریفات 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 368(

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

مديرعامل باشگاه پاس: 
انحاللی در کار نیست

 مديرعامل باشــگاه پاس همدان با تأكيد بر اينكه پاس زنده است 
و انحاللی هم در كار نيســت، اعالم كــرد: تيم فوتبال پاس زمانی به 
همدانی ها »هبه« شــد كه تصميم به انحالل آن از سوی مقامات ناجا 

گرفته شد.
اميرعظيمی در جمع خبرنگاران، بــا بيان اينكه به زودی وضعيت تيم 
پاس برای ادامه كار در ســالجاری طی جلسه ای كه با حضور اعضای 
هيئت مديره تشــكيل می شود، مشخص خواهد شد، اظهار كرد: سال 
گذشته با وجود تزريق مالی بسيار مناسب، متأسفانه با ضعف های فنی 

در نتيجه گيری نتوانستيم در ليگ ۲ ابقا شويم.
وی افزود: به طور قطع برای فصل جاری تغييرات گسترده ای خواهيم 
داشــت و از افراد باتجربه و كاردان كــه بتوانند به احيای دوباره پس 
كمک كنند، دعوت به كار می شــود، مشــكل خاصی برای ادامه كار 
وجود ندارد و به طور قطع و يقين مسئوالن حمايت می كنند و با عزم 

همه جانبه می توانيم پاس را از اين وضعيت خارج كنيم.
وی با بيان اينكه اســتاندار همدان تا كنون برای اين تيم ســنگ تمام 
گذاشــته اســت، خاطرنشــان كرد: آنهايی كه مدعی هستند استاندار 
حمايت الزم را نداشــته، بهتر اســت اسناد مالی باشــگاه را نگاهی 
بيندازند. در چند ســال اخير ميلياردها تومان بودجه صرف اداره تيم 
پاس شده و حتی اسپانسر مالی مناسب به نام فوالد ويان هم با رايزنی 
مدير ارشــد استان جذب تيم شد. مشــكل جايی ديگر بوده و نبايد 
مغرضانه مدعی برخی مسائل كه نســجيده است، بود. ساير اعضای 

هيئت مديره هم در توان خود حامی تيم بوده اند.
به گزارش ايسنا، مديرعامل باشــگاه پاس همدان اضافه كرد: آنهايی 
كه مغرضانه دســت به انتقاد از مســئوالن همــدان زده اند، االن كجا 
هســتند؟ تا كنون چرا جايی ديگر مشغول تيمداری نشده اند. معتقدم 
اگر مديرعاملی نسبت به شرايط وقت ناراضی بوده، بايد استعفايش را 
تقديــم می كرد و می رفت، پس چرا برخی از آنها به هر قيمتی ماندنی 

شدند بنابراين شرايط وفق مرادشان بوده كه ماندنی شدند. 
وی اظهار كرد: آنهايی كه كمر همت برای نابودی پاس بسته اند، همان 
نفراتی هســتند كه دور و نزديک اطراف تيم نشسته اند و مدام خود را 
دلسوز و دلواپس اوضاع تيم می دانند. آيا در اين چند سال شده است 
كه حمايتی هر چند كوچک از تيم داشــته باشــند؟ آنها در جاده يک 

طرفه نشسته اند و برای نابودی پاس می تازند.
عظيمی يادآور شــد: از پيشكسوتان پاس در تهران قدردان هستيم كه 
نگران باشــند. به هر حال پايه اين تيم در تهران و توســط آنها شكل 
گرفت اما اگر قرار بود كه اين چنين با انتقاد و بعضا تخريب خواستار 
واگذاری پاس به تهران شــوند چــرا از روز اول جلوی اين انتقال را 
نگرفتند؟ پاس زمانی به همدانی ها هبه شد كه تصميم به انحالل آن از 

سوی مقامات ناجا گرفته شد. 
وی تصريح كرد: پاس تمام شدنی نيست و انحاللی هم در كار نيست. 
اگر به واقع اســتاندار همدان اعتقادی به حيات اين تيم نداشت همين 
چند ســال قبل كه زمينه بازگرداندن آن به تهران هم مهيا بود، تصميم 
می گرفت. رئيس هيئت مديره پاس شــخصيتی فوتبالی است و نبايد 
گناه و اشتباهات نابخشــودنی عده ای در باشگاه را به گردن شخصی 
انداخت كه حمايت همه جانبه از تيم را در اين مدت داشته است. اينكه 
بازيكن در زمين با اشتباهاتش تيم را به باخت می رساند يا كادر فنی كه 
با تصميم گيری های غيرقابل بخشــش كمر به نابودی تيم می بندد و يا 
انتخاب همين بازيكنان و مربی، مقصرش شخص رئيس هيئت مديره 

يا اعضا هستند؟!
عظيمی اضافه كرد: امسال با صالبت كار خود را آغاز می كنيم و تمام 
جوانــب را نيز درنظر می گيريم. راه های مختلفی را برای تيمداری در 
سطوح فوتبال بررسی كرده ايم و طی چند روز آينده نيز تصميم گيری 

الزم را در نشست اعضای هيئت مديره خواهيم داشت.
وی خاطرنشان كرد: از تمامی هواداران تشكر می كنم كه همواره حامی 
تيم هســتند. نگرانی آنها طبيعی اســت اما اين انتظار هم می رود كه 
سنجيده به مسائل نگاه كنند. امروزه خيلی از باشگاه ها توان تيمداری 
را ندارند. حال اينكه همچنان مسئوالن همدان رويكرد حمايتی از تيم 

دارند و مسير برای جبران فراهم است.
مديرعامل باشگاه پاس همدان يادآور شد: اطمينان می دهم در صورت 
برطرف شدن پاره ای از مسائل، مشكل خاصی برای تيم امسال وجود 
نداشته باشــد و با حمايت مسئوالن و كمک دلســوزان واقعی پاس 

بتوانيم جايگاه اين تيم را احيا سازيم.
وی افــزود: وامــدار هيچ كس نيســتيم و با عــزم همه جانبه به 
فوتبال كشــور ثابــت می كنيم كه همدانی ها كننده كار هســتند و 
هر وقت اراده كنند، می توانند از صفر به موفقيت برســند. برای 
پاس هيچ چيز تمام نشــده و برای تعالی و بازگشت باشكوه اين 

بست. خواهيم  همت  كمر  تيم 
وی در پايان گفت: اســتاندار همدان طی ســال های اخير مبلغ قابل 
توجهی را برای تســويه بدهی های سرسام آور خارجی های تيم پاس 
پرداخت كرد. اين هم گوشــه ای از حمايت هــای وی بود. حال اگر 
كــم كاری صورت گرفته مقصرش برخی از افرادی بودند كه در پاس 
مسئوليت داشته اند. معتقدم انتقادها مغرضانه و به دور از انصاف است 
و پاس زنده اســت و با برنامه ريزی منسجم و اصولی جان تازه ای به 

اين تيم خواهيم بخشيد.

با صعود کوهنورد همدانی
»همدان ۲0۱8« بر بام اروپا به اهتزاز درآمد

 كوهنورد همدانی موفق شد با صعود به مرتفع ترين قله اروپا، نماد 
همدان ۲018 را در بام اروپا برافراشته كند.

»علــی بيات« از كوهنوردان مطرح همدانی اســت كه موفق شــد در 
صعودی 6 روزه در قالب تيمی هشــت نفره متشــكل از كوهنوردان 
شهرهای يزد، مشهد، كرمان، دزفول، تهران و اصفهان، قله 564۲ متری 

»البروس« در كشور روسيه را فتح كند.
اين صعود در شــرايط بسيار بد آب و هوايی با بارش برف و كوالک 
همراه بود كه اين ورزشكار خوب همدانی موفق شد آن را طی مدت 

شش روز به سرانجام برساند.
بيــات از مربيان و كوهنوردان خوب همدانی می باشــد كه صعود به 
مرتفع ترين قله آفريقا را نيز در كارنامه خودش دارد و اين بار به مناسب 
رويــداد همدان ۲018، صعود به بام اروپا را نيز به كارنامه ورزشــی 

خودش اضافه كرد.
كوه البروس، قله ای در باختر رشــته كوه قفقاز واقع در شمال فالت 
ايران در غرب روسيه و نزديک به كشور گرجستان است كه با توجه 
به شــرايط آب و هوايی ويژه اش همواره پوشيده از برف و يخ و دارا 

بودن يخچال های دائمی است.
صعود به اين كوه يكی از سخت ترين صعودها در جهان است كه اين 
كوهنورد همدانی موفق شد با شعار همدان ۲018 پايتخت گردشگری 

كشورهای آسيايی، آن را فتح كند.

برگزاری دور دهم مسابقات شطرنج 
جشنواره سراسری آقایان کشور 

 هفدهمين دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقايان كشور، 
با برگزاری دور دهم پيگيری شد.

در بازی ميز يک، برديا ويسی از البرز برابر استاد فيده مهدی حسينی 
پور از خوزســتان به تســاوی رسيد، تا به صدرنشــينی خود در اين 
مسابقات ادامه دهد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر روی ميز 
دو مسابقات، مازيار باقری از خراسان شمالی برابر عليرضا مظفری از 

فارس پيروز شد و به رده سوم جدول صعود كرد.
در پايان دور دهم مسابقات، برديا ويسی با 8/5 امتياز، در صدر جدول 
قرار گرفته اســت و امير رضا پور آقا باال از آذربايجان شرقی، مازيار 
باقری از خراســان شمالی و حميد طهماســبی از فارس، همگی با 8 
امتياز، در رده های دوم تا چهارم ايســتادند. دور يازدهم و پايانی اين 

مسابقات روز پنجشنبه در سالن انقالب همدان آغاز شد.

برگزاری مسابقه دوستانه بهکاپ به 
مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن

 مسابقه دوســتانه بهكاپ به مناسبت بزرگداشــت سالروز ورود 
آزادگان سرفراز به ميهن عزيزمان در مجموعه ورزشی شهيد شمسی 

پور در بخش آقايان برگزارشد . 
به گــزارش روابط عمومــی اداره كل ورزش و جوانان همدان، علی 
اصغر سالوند رييس هيئت گلف همدان در اين باره گفت: اين مسابقه 

با حضور هجده ورزشكار مرد و به صورت تک حذفی برگزار شد .
همچنين وی خاطر نشــان كرد در پايان اين مســابقه دوستانه كه به 
صورت انفرادی برگزار شــد خسرو افكار، اميرحسن قدسی و محمد 
جواد حيدری توانســتند به ترتيب عناوين نخســت تا سوم را كسب 

نمايند .

کاتاروهای اعزامی به مسابقات جهانی 
معرفی شدند

 رقابتهــای انتخابــی تيم ملــی كاراته در بخش كاتا با شــناخت 
كاتاروهای اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان به پايان رسيد. 

اين دوره از مســابقات در حاشيه روز نخســت از دوازدهمين دوره 
رقابتهای بين المللی جام وحدت و دوســتی در اروميه و با قضاوت 
داوران ارشــد فدراســيون جهانی و نظارت »خاوير اسكاالنته« رئيس 

كميته داوران فدراسيون جهانی  برگزار شد. 
بــه گزارش مهر، در كاتای انفرادی مــردان مهران قربانعلی پور، علی 
زند، ابوالفضل شهرجردی، احمدرضا محمودی و بهمن جاه به رقابت 
پرداختند كه در نهايت ابوالفضل شهرجردی در پايان سه دور مسابقه 
و با مجموع 65.۳ امتياز رقبا را پشت سر گذاشت و جواز حضور در 

اسپانيا را كسب كرد. 
در بخش بانوان نيز نگين باقری، فاطمه صادقی، حديثه جمال، مهســا 
افسانه و پريسا رحمانی به روی تاتامی رفتند كه فاطمه صادقی هم در 
مجموع با 64/6 در جای نخســت ايستاد و بليط خود را برای سفر به 

مادريد از هم اكنون رزرو كرد. 

 بيــژن حيــدری برتريــن داور فوتبال 
كشــورمان يــک اتفــاق جالــب در حال 
تكــرار دارد كــه آن هــم مصدوميت های 
شــديد بازيكنــان در داوری های اوســت، 
مصدوميت هايی كه با حضور به موقع آقای 

داور رسيدگی می شود.
به گزارش فارس ، بيژن حيدری داوری كه 
امســال سوت طال را كســب كرد در اصل 
جراح ارتوپد اســت و در بازی ها به غير از 
داوری می تواند به بحث ســالمت بازيكنان 

نيز توجه داشته باشد.
مدت هاست كه فدراســيون فوتبال روی او 
برای بازی های ســخت حســاب باز كرده 
اســت و حتی سوت زدن در دربی را هم به 

او واگذار كرده است.
پزشک اين روزهای داوری فوتبال ايران كه 
بهترين داور فوتبال كشــورمان هم شناخته 
شده اســت، يک نكته جالب در داوری اش 

دارد كه بسيار قابل توجه است.
1. قضــاوت ديدار حســاس دو تيم بادران 
و برق جديد شــيراز در ليگ دســته اول از 
سوی كميته داوران فدراسيون فوتبال به بيژن 

حيدری رسيد.
در اواخــر بازی بود كه ناگهــان نگاه بيژن 
حيدری به دروازه بان بادران افتاد كه در حال 
تشنج است و اين داور كه اتفاقاً يک پزشک 
است به سرعت خود را باالی سرش رساند 
و زبانش را از حلقش بيرون كشيد تا دچار 

خفگی نشود.
۲. ديدار اســتقالل تهران و فوالد خوزستان 
در هفته بيســت و چهارم ليگ برتر را بيژن 

حيدری سوت زد.

اواخــر نيمه اول بازی بود كه پادوانی مدافع 
استقالل در برخورد با بازيكن خودی دچار 
مصدوميت شديد شد و دكتر حيدری اولين 
كسی بود كه باالی سرش حاضر شد و تيم 

پزشكی را به زمين فراخواند.
۳. داوری ديدار حساس هفته دوم ليگ برتر 
فصل جاری بين دو تيم ذوب آهن و استقالل 

به بيژن حيدری واگذار شد.
اوايل بازی بود كه حبيب زاده بعد از به ثمر 
رساندن گل، با مصدوميت شديد مواجه شد. 
باالی سرش كه رسيد از صدای نفس نفس 
زدنش فهميد كه چه مشــكلی برايش پيش 
آمده، به همين دليل از رحمتی خواســت با 

دست زبانش را بيرون بكشد.
توصيه اش به بازيكنان اين بود كه دست به 
گردنش نزنند تا مشكلی برای حبيب زاده به 
وجود نيايد. همان موقع متوجه شد كه فكش 
شكسته، وقتی ســتوده هم به كادر پزشكی 

اضافه شد، خيالش راحت شد.
صحنه مصدوميت شــديد حبيــب زاده در 
بازی استقالل و ذوب او را به ياد مصدوميت 
پادوانی در بازی اســتقالل و فوالد انداخت 
همــان صحنه ای كه شــانس بــازی كردن 

پادوانی را برای هميشه از او گرفت.
اتفاقات قسمتمااستکهاین

بیافتد
ايــن داور بين المللــی كشــورمان پيرامون 
مصدوميت بازيكن ذوب آهن اظهار كرد: من 
ديدم كه بازيكن روی زمين افتاده و بازيكنان 
زيادی دور و اطراف او هستند، پزشكان هم 
به ســمت او می رفتند من هــم خودم را به 
او رســاندم. باالی سرش كه رسيدم فهميدم 

كه ضربه مغزی نشــده  بــه همين دليل هم 
به رحمتی گفتم زبانش را بيرون بكشد البته 
رحمتی هم در اين صحنه زحمت كشــيد و 

خيلی كمک كرد.
بيژن حيدری ادامه داد: خوشبختانه كه دكتر 
ستوده هم به موقع رسيد و ايشان هم كمک 
كرد تا حبيب زاده آسيب جدی نبيند، درست 

مثل مصدوميت پادوانی.
وی با اشــاره به مصدوميت شديد پادوانی 
نيز اشــاره كرد و افزود: در آن بازی هم من 
داور بــودم اما در آن بازی نمی دانســتم كه 
شدت مصدوميت پادوانی آن قدر زياد باشد. 
تنفس پادوانی هم در آن بازی مشكل بود اما 

شرايط حبيب زاده به نظر بدتر بود.
داور بين المللی فوتبال كشــورمان از تشنج 
دروازه بان تيــم بادران نيز گفت و بيان كرد: 
در بازی بادران و بــرق جديد، اواخر بازی 
دروازه بان بادران همينطور روی زمين افتاد 
و تشــنج كرد در آن بازی من درنگ نكردم 
و خودم زبان اين بازيكن را بيرون كشيدم تا 

مشكل خاصی برای آن پيش نيايد.
وی اضافه كرد: اتفاقاً بعد از بازی ذوب آهن 
و اســتقالل به دكتر ستوده پزشک استقالل 
گفتم كه قســمت ماســت كه اين اتفاقات 

بيافتد.
حيدری خاطرنشــان كرد: البته اين را بايد 
بگويــم كه كميته پزشــكی و همچنين فيفا 
خواســته كه نبايد به بازيكن دســت بزنيم 
و دور و اطرافــش را شــلوغ كنيم. فقط در 
صورتی وارد عمل می شوم كه ببينم زمان كم 
اســت و امكان دارد با تعلل ســالمت او به 

خطر بيفتد.

اردوی استعدادیابی وزنه برداری غرب 
کشور در همدان دایر شد

 دبيــر هيات وزنه برداری همدان گفت: اردوی اســتعداديابی 
نخبه های وزنه برداری غرب كشــور با شــركت 80 وزنه بردار 

در همدان داير شد.
به گــزارش ايرنا، دراين اردوی اســتعداديابی، وزنه برداران منتخب از 
استان های آذربايجان غربی، همدان، قزوين، مركزی، اردبيل، آذربايجان 

شرقی و كردستان حضور دارند.

اميرحســين حسنی اضافه كرد: طرح اســتعداديابی نخبگان رشته وزنه 
برداری در پنج منطقه از كشــور به طور همزمان آغاز شده و قرار است 

در پنج هفته به صورت دوره ای در هر استان برگزار شود.
وی بيان كرد: شــركت كنندگان در ۲ رده ســنی نونهــاالن و پايه اول 
نوجوانان زير نظر مربيان منتخب فدراســيون و نيز اســتان های حاضر 

در طرح تمرين می كنند.
وی خاطرنشان كرد: احسان جاهد، محسن داودی و محمدرضا شيرازی 
مربيان اســتعدادياب فدراسيون هستند ضمن اينكه از هر استان شركت 

كننده نيز يک مربی و كمک مربی حضور دارد.

وی يادآور شــد: دوره تئوری اين اردو در ســالن اجتماعات ورزشگاه 
شــهدای قدس و دوره عملی در سالن اختصاصی وزنه برداری همدان 

برگزار می شود.
دبير هيات وزنه برداری همدان هدف از اجرای اين طرح اســتعداديابی 
را شناسايی، پرورش و شكوفايی نخبه های وزنه برداری برای اعزام به 

المپيک ۲0۲4 عنوان كرد.
همدان يكی از اســتان های مســتعد وزنه برداری كشور به شمار می 
رود. اين استان در چند سال اخير ميزبان رويدادهای مهم وزنه برداری 

كشور بوده است.

باشگاه پاس با 
رضا عنایتی 

قطع همکاری کرد
ــه دليــل حاصــل نشــدن توافــق   ب
ــا  ــتيم ب ــی، نتوانس ــن مرب ــا اي الزم ب
عنايتــی همــكاری خــود را ادامــه 

ــم. دهي
مديرعامــل باشــگاه پــاس همــدان 
افــزود: عنايتــی از چهــره هــای قابــل 
ــت و در  ــور اس ــال كش ــرام فوتب احت
ــرای  ــاه ب ــد كوت ــر چن ــدت ه ــن م اي

ــيد. ــت كش ــاس زحم پ
ــر  ــه ه ــرد: ب ــه ك ــر عظيمــی اضاف امي
حــال مهمتريــن هــدف مــا موفقيــت 
تيــم پــاس اســت و بــرای ايــن مربــی 
در عرصــه فوتبــال كشــور آرزوی 

ــم. ــربلندی داري ــرفت و س پيش
وی بــه ايرنــا گفــت : تــا پايــان هفتــه 
جــاری ضمــن معرفــی ســرمربی 
ــاده  ــن آم ــد تمري ــد، دور جدي جدي

ــم. ــی كني ــاز م ــم را آغ ــازی تي س
رضــا عنايتــی تيرمــاه امســال بــه 
ــی  ــاس معرف ــم پ ــوان ســرمربی تي عن
شــد.اين مربــی بــا باشــگاه پــاس 
نداشــت.پاس در  قــرارداد رســمی 
ليــگ دســته دوم فوتبــال كشــور 

دارد. حضــور 

فرانسه در صدر جدول رنکينگ 
فيفا

 ایران در رده ۳۲ جهان و 
اول آسیا

 در جديدتريــن رنكينــگ اعالمــی 
ــال  ــی فوتب ــم  مل ــا، تي ــوی فيف از س
ــود در رده  ــه صع ــج پل ــا پن ــران ب اي
۳۲ جهــان و اول آســيا قــرار گرفــت.

فيفــا   ايســنا،  گــزارش  بــه 
رنكينــگ  نخســتين  روزپنج شــنبه 
ــس  ــان پ ــال جه ــی فوتب ــای مل تيم ه
ــالم  ــيه اع ــی ۲018 روس از جام جهان
ــی  ــم  مل ــگ تي ــن رنكين ــد. در اي ش
رده  در  امتيــاز   1۷۲6 بــا  فرانســه 
نخســت جهــان و تيــم ملــی فوتبــال 
ايــران بــا 14۷1 امتيــاز در رده ۳۲ دنيا 
قــرار گرفــت و دوبــاره توانســت رده 
ــاورد. ــت بي ــيا را به دس ــت آس نخس
ــه  ــز ك ــان ني ــال آلم ــی فوتب ــم مل تي
پيــش از ايــن در صــدر جــدول قــرار 
داشــت بعــد از نمايــش ضعيــف 
ــه  ــارده پل ــا چه ــی ب ــام جهان در ج
ــا  ــه رده پانزدهــم رفــت. ام ســقوط ب
ــان جــام جهانــی ۲018  روســيه، ميزب
ــدی  ــش را در رتبه بن ــن افزاي بيش تري
فيفــا داشــت و بــا ۲1 پلــه صعــود در 

ــت. ــرار گرف رده 4۹ ق

تمام پرچمداران کاروان های 
آسيايی ورزش ايران

 کیمیا دومین بانو شد!
هجدهميــن  در  ايــران  ورزش   
تــا  كــه  آســيايی  بازی هــای  دوره 
و  جاكارتــا  در  ديگــر  مــاه  يــک 
ــود،  ــاز می ش ــزی آغ ــگ اندون پالمبان
ــود در ادوار  ــور خ ــن حض پانزدهمي
مختلــف ايــن بازی هــا را تجربــه 
ــور  ــن حض ــرای اي ــرد. ب ــد ك خواه
اعضــای هيــات اجرايــی كميتــه ملــی 
امروزكيميــا  نشســت  در  المپيــک 
عليــزاده را بــه عنــوان پرچمــدار 
كاروان اعزامــی انتخــاب و معرفــی 

ــد.  كردن
مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
دوازدهميــن  واقــع  در  عليــزاده 
ــف  ــی در ادوار مختل ــدار ايران پرچم
بازی هــای آســيايی اســت و البتــه 
دوميــن پرچمــداری كــه از رشــته 
تكوانــدو و جمــِع ورزشــكاران زن 
ــاب  ــيايی انتخ ــای آس ــرای بازی ه ب

ــت. ــده اس ش

بيژن حيدری و يک اتفاق جالب در دنيای فوتبالش!

مصدومیت های شديد 
در داوری های آقای پزشک

 در حالــی كه تنهــا دو روز تا افتتاحيه 
بازی های آسيايی ۲018 باقی مانده به نظر 
می رسد ميزبان مسابقات هنوز كامال برای 
اســتقبال از بزرگ ترين رويداد قاره كهن 

آماده نيست.
فرودگاه ورزشی شهر جاكارتا هر ساعت 
ميزبان كاروان های ورزشــی كشــورهای 
مختلف اســت كه خود را برای شــركت 
در بازی های آســيايی ۲018 به اين شهر 
می رســانند. در حالی كه تنهــا دو روز تا 

افتتاحيه اين مســابقات باقی مانده به نظر 
می رسد هنوز ميزبان، آماده استقبال از اين 
رويداد بين المللی نيست. تيم های ورزشی 
مختلــف معموال بيش از يک ســاعت در 
فرودگاه منتظر می مانند تا اتوبوس آن ها را 
تا دهكده بازی ها برساند. همين تعلل بيش 
از اندازه در هوای شــرجی جاكارتا گاليه 
تعدادی از ميهمانان اين مسابقات از جمله 

خبرنگاران را به دنبال داشته است.
به گزارش ايســنا ، تيم های ورزشی ايران 

با پرواز ماهــان به كواالمپــور در مالزی 
ســفر كرده و از آن جا با پرواز ملی كشور 
اندونزی به شــهرهای جاكارتا و پالمبانگ 

سفر می كنند.
تــا كنون تيم هــای فوتبال هندبال، شــنا، 
قايقرانی، بسكتبال سه نفره، كبدی مردان و 
زنان، ووشو و تكواندو، تنيس، بدمينتون و 
تيراندازی به اندونزی سفر كرده اند و ساير 
رشــته ها در روزهای آينده به اين كشور 

سفر می كنند.

بازی های آسيايی 2018

همهازبیبرنامگیمیزبانغافلگیرشدند
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توزیع گوشی موبایل در انتظار 
حکم مقام قضایی

 معاون ســتاد مبارزه با قاچــاق كاال و ارز از ورود مقام قضايی به 
مســاله واردات گوشی موبايل در جهت حل مشكالت به وجود آمده 
در اين بازار به دليل تغييرات نرخ ارز و تخلف واردكنندگان خبر داد.

حميدرضا دهقانی نيــا در گفتگو با مهر، درباره آخرين وضعيت 
بازار گوشــی تلفن همراه و وعده های داده شــده برای توزيع 
600 هزار گوشــی به اين بازار، اظهار داشــت: هم اكنون مرجع 
قضايی به مســاله واردات گوشــی موبايل ورود كرده اســت و 
تمامــی كاالهايی كه از گمرک ترخيص شــده و نيز كاالهايی كه 
توسط تعزيرات توقيف شــده بود، در انتظار حكم قضايی برای 

بازار هستند. به  ورود 

محدودیت دسترسی کاربران ایرانی 
به ۴۷ درصد خدمات گوگل

 معــاون مركز ملی فضای مجازی گفت: 4۷ درصد خدمات اصلی 
گوگل برای كاربران ايرانی مسدود بوده و امكان استفاده از اين خدمات 

در فعاليت های علمی، پژوهشی، زيرساختی و فناوری وجود ندارد.
به گزارش مركز ملی فضای مجازی، امير خوراكيان اظهار داشت: 4۷ 
درصد خدمات اصلی گوگل برای مردم كشور ما بسته شده است و ما 
در فعاليت های علمی، پژوهشی و زيرساختی و فناوری امكان استفاده 
از ايــن خدمات را نداريم و تنها مــواردی كه ما را مصرف كننده بار 

می آورد، در دسترس است.
وی با اشاره به شيوع استعمار مدرن در فضای مجازی گفت: امروزه در 

فضای مجازی با مسئله استعمار مدرن مواجه هستيم.

سیستمی که با وای فای اسلحه را 
ردیابی می کند

 محققان دانشگاهی سيستمی ابداع كرده اند كه با سيگنال وای فای 
می تواند اســلحه و مواد شيميايی را رديابی كند. به گزارش ديلی ميل، 
طبق تحقيقی جديد سيگنال های عادی وای فای به زودی می توانند به 
يک ابزار ارزان قيمت امنيتی برای رديابی مواد شيميايی، بمب و اسلحه 
تبديل شوند. محققان دانشگاه های راتگرزو نيو برنزويک نشان داده اند 
چگونه سيگنال های بی سيم می توانند با نفوذ به كيف و چمدان ابعاد 
دقيق اشيای خطرناک را رديابی كنند يا حجم مايعات را تخمين بزنند.

محققان پس از چند آزمايش متوجه شدند دقت اين سيستم ۹5 درصد 
اســت.  آنها اميدوارند اين سيستم به ايمن كردن موزه ها، استاديوم ها ، 

پارک های موضوعی، مدارس و اماكن عمومی ديگر  كمک كند.  

نصب آنتن ردیابی پرندگان روی ایستگاه 
فضایی بین المللی

 دو فضانورد روس در ايســتگاه فضايی بين المللی، طی يک پياده 
روی چند ساعته فضايی 4 ماهواره تحقيقاتی را در آسمان رها كردند. 
همچنين آنها آنتنی را برای رديابی پرندگان روی ايستگاه نصب كردند.
به گزارش آسوشــيتدپرس، روز گذشــته  فضانوردان روس در يک 
راهپيمايی فضايی آنتنی برای رديابی پرندگان روی ايســتگاه فضايی 
  ISS بين المللی نصب كردند. آنها همچنين چند ماهواره كوچک را از
در فضا رها كردند. ســرگی پروكوپيف فضانورد روس چهار ماهواره 
تحقيقاتی را در فضا رها كرد.نخستين ماهواره به سالمت در فضا پرواز 
كرد و به ارتفاع ۲50 مايلــی در ايالت ايلينويز رفت. اين ماهواره 14 

دقيقه بعد تقريبا به اسپانيا نزديک شد.

سیستم »ثبت سیگنال های عصبی از سطح 
مغز« ساخته شد

 سيستم پوشيدنی »الكتروكورتيكوگرافی« برای ثبت سيگنال های 
عصبی از سطح مغز توســط محققان و متخصصان كشور طراحی و 

ساخته شد.
به گزارش ســتاد توســعه علوم و فناوری شناختی، دكتر امير مسعود 
سوداگر عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی 
و پژوهشگر علوم و فناوری  های شناختی گفت: در اجرای اين طرح 
تحقيقاتی يک سيستم ثبت هشت كاناله »الكتروكورتيكوگرافيم« برای 
برقراری ارتباط با سيســتم عصبی طراحی و ســاخته شد.وی گفت: 
از اين فنــاوری می توان برای ثبت فعاليت  های برون غشــايی مغز 

استفاده كرد.
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زنان بی همسر را، همسر دهید؛ زیرا  با این کار، خداوند متعال، اخالق آنان را نیکو 
می گردانَد، و روزی هایشان را گشایش می بخشد، و بر مرّوت آنان می افزاید.
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آثار کاخ گلستان از موزه لوور فرانسه 
برگشت

 1۹ اثر از شاهكارهای هنری منحصر به فرد كاخ گلستان از نمايشگاه 
»امپراطوری گل های ســرخ « موزه لوور شهر النس فرانسه به مخازن 

كاخ بازگشت.
مســعود نصرتی مدير مجموعه ميــراث جهانی كاخ گلســتان گفت: 
نمايشگاه هنر قاجار با عنوان »امپراطوری گل های سرخ« در موزه لوور-

النس فرانسه فروردين امسال برگزار شد، در مدت برپايی اين نمايشگاه 
با استقبال هنردوستان زيادی روبرو شد به طوری كه بيش از 1۹0 هزار 

نفر از شاهكارهای هنری كاخ گلستان بازديد كردند.
به گزارش مهر،وی افزود: مجموعه ميراث جهانی كاخ گلستان 1۹ اثر از 
شاهكارهای هنری دوره قاجار را كه شامل 8 تابلو نقاش رنگ و روغن 
و آب و رنگ، يک آلبوم عكس كه عكس های آن توســط ناصرالدين 
شاه گرفته شده است به همراه دوربين عكاسی، تاج مسی مربوط به آقا 
محمدخان، ۲ جلد قرآن نفيس خطی كه يک جلد آن در ۲ برگ كتابت 
شــده و 6 مرقع به خط های  ناصرالدين شــاه، ميرزا بابا و محمد باقر، 
اسداهلل شيرازی، اســماعيل جالير و جعفر خان نوشته شده است برای 

نمايش در موزه لوور از گنجينه مخازن كاخ برای نمايش انتخاب كرد.
مدير مجموعه ميراث جهانی كاخ گلستان تصريح كرد: اين آثار منحصر 

به فرد قرار است به زودی در كاخ گلستان به نمايش گذاشته شود.

معاون گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی تغییر می کند

 معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی از آنجا كه معاونت سرمايه 
گذاری اين ســازمان را نيز بر عهده دارد، قرار است در هفته آينده تغيير 

كند.
محمد محب خدايی معاون گردشــگری فعلی سازمان ميراث فرهنگی 
در ايــن باره به خبرنــگار مهر گفت: از آنجا كه من اكنون دو ســمت 
معاونت گردشــگری و معاونت سرمايه گذاری را دارم بايد طبق قانون 
پــس از چهار ماه يكی از آنها را تحويــل دهم. چون تنها چهار ماه می 
توانم سرپرست يک معاونت باشم. قرار است در چارت جديد سازمان 
ميــراث فرهنگی يعنی در وزارتخانه جديد اين معاونت ها تغيير كند و 
اين مشكل نيز حل شــود و من هم در يكی از اين دو معاونت حضور 

داشته باشم. 
وی ادامه داد: ســازمان ميراث فرهنگی می بايست در يک سال بتواند 8 
هزار ميليارد تومان تســهيالت در حوزه سرمايه گذاری جذب كند كه 
تحول بزرگی در صنعت گردشــگری و ايجاد زيرساختها خواهد بود. 
در بخش گردشــگری برخی از اتفاقات افتاده اســت بايد ديد كه كدام 

بخش ارجح است. 
محب خدايی بيان كرد: تا شنبه هفته آينده تكليف معاونت گردشگری و 

سرمايه گذاری در چارت جديد مشخص می شود.
پيش از اين گفته شــده بود كه ســازمان ها تنها مــی توانند 5 معاونت 
داشته باشند و بايد در سازمان ميراث فرهنگی نيز معاونت گردشگری و 
سرمايه گذاری با هم ادغام شود به همين دليل محب خدايی دو معاونت 

را مدتی در اختيار داشت.

بزرگداشت استاد سید حسین 
قاری در همدان برگزار می شود

 واحد موســيقی حوزه هنری استان همدان با 
همكاری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در ســيزدهمين شــب آواز 
هگمتانه خود، بزرگداشت اســتاد » سيدحسين 

قاری« را برگزار می كند.
در ســيزدهمين شــب از برنامه های شــب آواز 
هگمتانــه واحد موســيقی حوزه هنری اســتان 
همدان، بزرگداشت استاد »سيد حسين قاری« نيز 

برگزار می شود.
ايــن كنســرت بــا همــكاری معاونــت فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری شــهر همــدان 
و بــا اجــرای ويــژه گــروه اركســتر پــارت 
همــدان بــه رهبــری» نــادر شهســواری« همــراه 

ــود. خواهــد ب
در ايــن اجرای گروه اركســتر پــارت آثاری با 
صــدای خوانندگانی همچــون مصطفی آزادی 
مقتدر، عليرضا شــادمانی و صالح عظيمی اجرا 

می گردد.
اين برنامه در ساعت 16 روز جمعه ۲6 مردادماه 
جــاری و در ســالن تاالر فجر واقــع در ميدان 

آرامگاه بوعلی همدان برگزار می شود.

دیدگاه وزیر ارشاد درباره 
انتشار عکس های معنوی در 

فضای مجازی
ــد  ــالمی معتق ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن  وزي
اســت: عكــس می توانــد لحظه هــای نــاب 
ــازی  ــای مج ــد و فض ــت كن ــارت را رواي زي
ــا را  ــن لحظه ه ــوان اي ــه می ت ــتری اســت ك بس

ــت. ــتراک گذاش ــه اش ــران ب ــا ديگ ب
ســيدعباس صالحــی وزير فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره 
عكس تلفن همراه »هشت« با موضوع زيارت، 
درباره مقوله زيارت و وجوه مختلف آن اظهار 
داشــت: زيارت با لحظه های نابی همراه است 
كه در زندگی انســان وجود دارد. اين لحظه ها 
كه از روح بر می خيزد و بر جان می نشــيند و 
در تــن نمای آن پديدار می شــود، لحظه هايی 
اســت كه می تواند برای ديگران هم تأثيرگذار 

باشد. افق برانگيز  و 
وی اظهار داشت: عكس می تواند اين لحظه های 
نــاب را روايت كند و به با ديگران به اشــتراک 

بگذارد.
به گــزارش خبرگــزاری فارس،وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در بخش ديگری از اين گفت وگو 
به ضــرورت توليد محتوای رضــوی در فضای 
مجــازی پرداخــت و ادامه داد: بــه نظر می آيد 
فضای مجازی بستری اســت كه می تواند برای 
تصويرســازی و تصويردهی از لحظه های ناب 

زيارت به كمک بيايد.
ــارت  ــاب زي ــای ن ــت: لحظه ه ــار داش وی اظه
باشــند  اختصاصــی  ابتدائــًا  اســت  ممكــن 
ــرار  ــی ق ــتراک عموم ــک اش ــی در ي ــا وقت ام
ــازند  ــی می س ــران فرصت ــرای ديگ ــد، ب می گيرن
ــرای  ــاب را ب ــای ن ــن لحظه ه ــه اي ــه چگون ك

ــد. ــد بياورن ــم پدي ــان ه خودش
صالحــی در پايــان خاطرنشــان كــرد: هــر مقــدار 
ــاب را درســت  ــای ن ــن لحظه ه ــم اي ــه بتواني ك
روايــت كنيــم، كمــک می كنيــم بــه اينكــه 
ــود  ــه وج ــم ب ــاب را ه ــای ن ــم لحظه ه بتواني

ــم. بياوري

 به اعتقاد كارشناســان، رســانه ها می توانند 
منجر به تغيير و تحوالت گســترده ای شوند و 
زمينه ساز اتفاقاتی مهم و باورنكردنی در عرصه 
های مختلف حتی هزاران كيلومتر دورتر از خود 
باشند. از اين رو، هرچه به عمق نفوذ رسانه های 
مختلف به خصوص رســانه های تصويری در 
زندگــی امروزی خود فكر كنيم شــايد به نتايج 
غيرقابل تصوری دســت پيدا كنيــم كه اهميت 

توجه به آن ها را برايمان دو برابر می كند.  
از نظر »اوليــور هنری« به عنوان يكی از مديران 
فعال در حوزه گردشــگری؛ »ساخت يک فيلم 
در محوطــه ای تاريخی خيلی بيشــتر از روش 
های ســنتی تبليغ و بازاريابــی برای جلب نظر 
گردشــگران به آن محل تاثير خواهد داشــت«. 
بنابراين بهتر اســت مديران شهری برای توسعه 
صنعت گردشــگری به ويژه امســال كه همدان 
ميزبان رويدادهای بين المللی گرد شگری است  
در عرصــه رقابت های جهانی، رابطه مناســبی 
با رســانه های تصويری و صنعت سينما برقرار 

كنند.  
اين ارتباط در بســياری از كشورهای مطرح در 
جذب گردشــگران بين المللی به خوبی شناخته 
شــده اســت. اين موضوع حتی باعث شده كه 
عــالوه بر تلويزيون، آن ها صنعت ســينما را به 
خدمت رشــد و توسعه گردشــگری كشورشان 
بگيرند و البته نتايج پرثمری نيز به دســت آورده 

اند. 
 طبق آمار و تحقيقات تخصصی از سوی آژانس 
 TCI  كه درباره صنعت گردشگری و رقابت بين 
كشــورها به صورت تخصصی فعاليت می كند، 
حدود 40 ميليون گردشگر، مقصد سفرهای خود 
را بر اســاس فيلم ها يا ســريال هايی كه ديده 
اند انتخاب كرده اند. عمده كشــورهای اسالمی 
نظير مصر، تركيه، ايران، لبنــان، مالزی، تونس، 
اندونــزی و مراكش در رديف ســرزمين های 
پــر جاذبه درابعاد و گونه های مختلف هســتند 
و جاذبــه های مورد توجه گردشــگران در نوع 
هنری را نيز دارا می باشند.  اين صنعت تا اندازه 
ای پر ســود و درآمدزا شــده است كه برخی از 
كشورها به اندازه درآمد نفتی كشوری مثل ايران 
توانســته اند از اين صنعت مهم و پرسود و كم 
هزينه، درآمدزايی كننــد. اين صنعت در بخش 
های مختلف تفريحی و ســياحتی و تخصصی 
گســترش يافته است و بايســتی به آن در ابعاد 

وسيع تری نگريست.
يكی از بخش هايی كه در اين صنعت در بعضی 
كشورهای در حال توســعه از جمله كشورمان 
شــايد كمتر به آن پرداخته شــده است، استفاده 
از پتانسيل های مهم وسايل نوين ارتباط جمعی 
برای توســعه صنعت گردشگری و توريسم در 
بعد محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. 
از قديم االيام بوده اند كســانی كه به سرزمين 
هــای مختلف ســفر كرده و آنچــه را ديده و 
شــنيده اند، پس از ســفر به نگارش در آورده 
اند و خاطرات و برداشــت ها و ويژگی های 
فرهنگی، اخالقی، اجتماعــی، تاريخی، هنری 
ســرزمين هايی را كه در آن به گشــت وگذار 
پرداخته اند، در قالب سفرنامه به رشته تحرير 
درآورده اند و همين اثــر باعث رونق هر چه 
بيشــتر گردشــگری در آن مكان های يادشده 
گرديده اســت و هر چه سفرنامه جذاب تر و 
عميق تر بــوده، رونق افزايی آن نيز در كميت 
و كيفيت گردشــگران موثرتر بوده است، ولی 
متاسفانه سال هاســت كه چنين سفرنامه هايی 
نوشــته نشده و يا اين كار بسيار محدود انجام 

شده است.
 دســت اندركاران گردشگری كشــور اگر چه 
برای مكان های مختلــف، ويژه نامه هايی تهيه 
نموده و در دســترس گردشــگران قرار داده اند 

ولی آن هم كافی نيســت و از 
آنجا كــه جنبه تبليغی و دولتی 
اندكی  تاثيرگذاری بسيار  دارد، 

داشته است.
علمی  نگرش  و  گردشــگری 
و همه جانبه بــه آن در ايران، 
كه  اســت  هايی  اولويــت  از 
توسعه پايدار گردشگری را به 
همراه خواهد داشــت. امروزه 
ارتباطــات در شــكل دادن به 
زندگی و خواســته های افراد 
نقش اساســی بــازی می كند. 
اجرای  و  تدويــن  طراحــی، 
اطالع  منســجم  برنامــه های 
رسانی همگانی از سوی رسانه 
ها، مشــاركت عمــوم مردم و 
افزايش درک و برداشــت آن 

ها از گردشــگری را به دنبال دارد. جاذبه های 
طبيعی و فرهنگی خاص كشورمان اين استعداد 
را دارد تــا با رويكردی جامع تر و همه جانبه تر 
به آن نگريست و از تمامی امكانات و توانمندی 
های موجود در اين راســتا بهره برد؛ يكی از اين 
فرصــت ها قوانين و مقرراتی اســت كه در اين 
راستا تنظيم شده است. بخشی از اين مقررات به 
صورت كالن بوده و بخشی ديگر به طور خاص 
به توسعه گردشــگری از طريق رسانه ها تاكيد 
دارد. همچنين با توجه به اينكه در اهداف كمی 
سند چشم انداز ۲0 ساله گردشگری، جذب ۲0 
ميليون نفر گردشگر، به صورت كلی عنوان شده، 
و دسترسی به آن نيازمند پرداختن به راهبردهای 
اجرايــی و تدوين برنامه ها و اســتراتژی هايی 
اســت كه هدف فوق را محقق سازد. در همين 

اســتراتژی  و  راهبردها  رابطه، 
های رســانه ای نيز بايد معين 
و مشــخص شــوند، بنابراين 
ارائه چنين الگوها و تحقيقاتی 
كشور  علمی  از جانب سيستم 
مورد انتظار بوده و دسترسی به 
اهداف را عملی تر می ســازد. 
ضمــن اينكه بــه لحاظ جديد 
برای  را  بــودن، زمينه هايــی 
تر و  بيشــتر، عميق  تحقيقات 

گسترده تر فراهم می سازد.
در گردشگران حضور 

همدان
نظريه رســانه  از طرفی مطابق 
های قدرتمند، رسانه ها بايد از 
مرزهای ســازمانی عبور كرده و 

با حرفه ای گــری و تخصص 
مديران و كاركنان، سازمان های 
گردشــگری را از فوايد حضور 
گردشگر در جامعه آگاه سازند 
و شــيوه های برخورد با آنان را 
بياموزند؛ چيزی كــه در رابطه 
با گردشــگری ايران و به ويژه 
گردشگری شهر همدان بيشتر به 

چشم می خورد. 
چراكه رســانه هــا در تمامی 
مراحل از زمان شــروع ســفر 
و بعد از آن همراه گردشــگر 
بوده و جامعه ميزبان نيز تحت 
تاثير رسانه ها، پذيرای ايده آل 

گردشگران است. 
در اين ميان، فناوری اطالعات و 
ارتباطات به عنوان نيرويی بسيار 
قوی عمل می كند و به صنعت گردشگری شكل 
جديدی می بخشــد و می تواند شركت ها را در 
صحنه رقابت نگــه دارد. طبق نتايج يک تحقيق 
داخلی، رســانه های نوين بر توســعه استراتژی 
های گردشــگری اثر مثبت داشــته و براســاس 
اينكه رســانه های نوين كاركردهــای خود را به 
درستی ايفاء كنند، می توانند از نقش واسط بودن 
گامی فراتر نهاده و در تمامی فرآيندهای توســعه 
استراتژی های گردشگری نقش داشته باشند. در 
اين صورت، رســانه ها تنها به عنوان ابزار به كار 
نمــی روند، بلكه به لحــاظ اهميت جزء يكی از 
اركان مهم توســعه استراتژی های گردشگری به 

حساب می آيند.
 اين تحقيق همچنين نشــان می دهــد از ميان 
كاركردهای رســانه ها، كاركرد بسيج كنندگی و 
پس از آن كاركرد همبســتگی 
رسانه های نوين بيشترين تاثير 
كاركردهای رســانه  بين  از  را 
های نوين در توسعه استراتژی 
بر  مبتنی  گردشــگری  هــای 
فناوری اطالعات داشته است. 
از ســوی ديگر، نتايج تخمين 
استراتژی  توســعه  استاندارد 
هــای گردشــگری مبتنی بر 
فنــاوری اطالعــات نشــان 
می دهد اســتراتژی توســعه 
خدمــات  و  محصــوالت 
عناصــر  و  گردشــگری 
هماهنگــی بيــن صنعتی در 
ســطوح مختلف گردشگری، 
همــكاری های اســتراتژيک 

منطقه ای برای استفاده مشترک از منابع موجود 
و نيز استراتژی توسعه زيرساخت های عمومی 
فناوری اطالعات، عناصر، قوانين گردشــگری 
در حوزه الكترونيكی، كانال های توزيع جهانی 
خدمات گردشــگری، برون ســپاری فعاليت 
های خدمات گردشــگری، امنيت الكترونيكی 
كاربران گردشگری، تبادالت مالی الكترونيكی 
در بخش گردشــگری و نام هــای تجاری در 
بخش گردشگری بيشتر تحت تاثير رسانه های 
نوين قرار دارند اما اســتراتژی توسعه سيستم 
های اطالعاتی و اطالع رســانی نيز نشان می 
دهد رســانه های نوين در بخش های نظارت 
بر عملكرد برنامه های گردشــگری، هماهنگی 
طرح های گردشــگری، جمــع آوری و طبقه 
بندی آمار گردشگری، تورهای مجازی مقاصد 
گردشگری و اشتراک گذاری تجربيات سفر در 

فضای مجازی دارای نقش موثرتری هستند.
حوزه فعاليت رســانه ها در رابطه با توســعه و 
تبليغ گردشــگری به دو جامعه مقصد و جامعه 
مبداء گردشگران قابل تقسيم بندی است. فعاليت 
در جامعــه مبداء اغلب فعاليتــی تبليغی و زمينه 
سازی برای تشويق و تحريک گردشگران برای 
ســفر به مقصدی خاص است. اما فعاليت رسانه 
ها در جامعه مقصد و ميزبان بيشــتر روی مردم 
محلــی و ميزبان صورت مــی گيرد كه به نوعی 
جامعه ميزبان را برای پذيرش گردشــگران آماده 

می كند.
در همين حال نتايج كاركردهای رســانه های 
نويــن در رابطه با گردشــگری شــهر همدان 
نشــانگر آن است كه اين رســانه ها نتوانسته 
انــد كاركردهای خود را به خوبــی ايفاء كنند 
و در اين بين، كاركرد اطالع رســانی رســانه 
های نوين كه شــامل اطالع رســانی منسجم، 
تخصصــی بــودن، نوآورانه بــودن، تعامل و 
اعتماد اســت در پايين ترين حالت قرار داشته 

و بسيار ضعيف عمل كرده است.
 اما از ســوی ديگر، مثبت بودن كاركرد فراهم 
كنندگی تفريح و ســرگرمی رســانه ها شامل 
ايجــاد شــوق و عالقه به تفريح و ســرگرمی، 
كاهش دهنــده تنش های اجتماعــی، افزايش 
بهــره مندی از جاذبه های گردشــگری و غنی 
ســازی اوقات فراغت نشــان گر آن است كه 
رســانه های نوين توانسته اند شوق و عالقه به 
تفريح و ســرگرمی ايجاد كنند و باعث افزايش 
بهره مندی از جاذبه های گردشگری شوند. اين 
وابستگی در بســياری از كشورهای صدرنشين 
در جــذب گردشــگران بين المللــی به خوبی 

شناخته شده است. 

همدان را تصويری معرفي کنید
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