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مديران 
بازنشسته در 
همدان 
دعوت به كار 
مى شوند؟

700 پارك همدان 
استاندارد  نيست

جشنواره 
مطبوعات غرب 
كشور در همدان 
برگزار مى شود

خوشحالم مزد 
تالش هايمان را 
گرفتيم 
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بى اهميتى به عملكردها 
از مدير تا رسانه

 هفته اول شــهريورماه كــه مصادف با 
شهادت شــهيدان رجايي و باهنر و به نام 
هفته دولت نامگذاري شــده اســت، هفته 
تجليل از شــهدايي است كه در اوج اقتدار 
سياســي و اقبال اجتماعــي ،صفات بارز 
انساني خود شامل تواضع ،عشق به مردم و 
كار و خدمت براي آنان ،پرهيز از فرادستي 
و نخوت ، كسوت خدمتگزاري را از دست 
ندادند و لحظه لحظه عمر نه چندان طوالني 
ولي عريض خود را در راه خدمت به مردم 
به زيباتريــن وجه بــه كار گرفته و مورد 

استفاده قرار دادند...

يادداشت

5

سيري در كتاب الغدير
  واقعه غدير از چنان اهميتي برخوردار 
است كه در طول تاريخ 1400 ساله اسالم، 
دانشمندان و علما و بزرگان ديني مطالب 
فراواني پيرامون آن گفته و نوشــته اند و به 
دليل بزرگي امر واليت، مؤمنان و جانشيني 
پيامبر اسالم(ص) كه قرآن كريم در آيه 70

ســوره مائده به حالت تهديدآميز به پيامبر 
فرمود: «يا ايها الرســول بّلغ ما اُنزل اليك 
من ربك و ان لم تفعل فما بّلغَت رســالته 
و اهللا يعصمــك من الناس ان اهللا ال يهدي 
القوم الكافرين.» «اي پيامبر معبوث، برسان 
آنچه را كه به سوي تو فرو فرستاده شد...

توافق عراق و افغانستان با ايران براي همكاري گردشگري
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1-  نگاهي به عملكرد بخش دولتي در استان
2- سفر معاون اول رئيس جمهور

3- "رويداد 2018"
4- روز همدان

5- توانمندي هاي بخش خصوصي
6- شهرستا ن ها و توسعه استان

همراه با تحليل، گزارش و مصاحبه
با ما تماس بگيريد

دفتر مركزي: 081-38264433
امور بازرگاني (داخلي 110-113)

ي كند
شر م

م منت
ن پيا

همدا
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  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي
www.HamedanPayam.com

همزمان با اجالس سفراي كشورهاي آسيـايي 
وسفرمعاون رئيس جمهورى در همـدان

آگهـي منـاقصـه
شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

 روابط عمومي شركت سيمان هگمتان 

سنگ  تن  هزار  سي  دارد  نظر  در  هگمتان  سيمان  شركت   
سيليس مصرفي كارخانه با عيار حداقل 80درصد Sio۲  و 
ابعاد كمتر از 80 سانتي متر  را به صورت تحويل در سيمان 
هگمتان (كرايه حمل به عهده فروشنده) از طريق مناقصه 

عمومي خريداري نمايد.
شرايط  اوراق  دريافت  منظور  به  توانند  مي  عالقمندان 

مناقصه از تاريخ 97/6/7 تا  97/6/18 به سايت:
از  يكي  يا  و   www. HegmatanCement.Com  
هماهنگي  منظور  به  همچنين  و  مراجعه  ذيل  آدرس هاي 
بازديد از معدن حداكثر تا تاريخ 97/6/12 تمايل خود را به 
دورنگار (081-36337529)  روي  كتباً  مناقصه  در  شركت 

منعكس نمايند. 
1)  دفتــر تهــران: خيابــان فردوســي، خيابــان كوشــك 

(تقــوي)، بــن بســت انوشــيرواني، پــالك 6 ،
 تلفن: 66716585-66734893

2)  كارخانــه: شهرســتان رزن، بخــش قــروه درجزيــن، 
روســتاي شــاهنجرين، 

تلفن: 7316-20  3633  081
 

آگهـي مناقصه به كارگيري لـودر 
شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

 روابط عمومي شركت سيمان هگمتان 

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد يكدســتگاه 
لــودر كوماتســو 470 را بــا راننــده جهــت فعاليتهاى 
ــدت  ــه م ــان ب ــيمان هگمت ــه س ــارى در كارخان ج
ــد  ــى عق ــي ط ــه عموم ــق مناقص ــال از طري يكس
قــرارداد بــا پيمانــكار واجــد شــرايط بــه كار گيــري 

نمايــد.
 عالقمنــدان مــى تواننــد جهــت دريافــت شــرايط 
مناقصــه از تاريــخ 97/6/7 تــا 97/6/18 بــه ســايت:

ــا يكــي   www. HegmatanCement.Com و ي
از آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نماينــد. 

ــان  ــي، خياب ــان فردوس ــران: خياب ــر ته 1)  دفت
كوشــك(تقوي)، بــن بســت انوشــيرواني، پــالك 6 ،

 تلفن: 66716585-66734893
درجزين،  قروه  بخش  رزن،  شهرستان  كارخانه:    (2

روستاي شاهنجرين، 
تلفن: 7316-20  3633  081

يــر  و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
كنيد ــرى  پيگي ــذاب  ج

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  
hamedanpayam

جشنواره سير و موسير سوالن در حال برگزاري است

دست دالالن را از سيركوتاه كنيد
پاسخ هاى رئيس جمهوري قانع كننده نبود

مجلس گله منـد 
دولت طلب كـار

اوقاف به معلوالن بهزيستي 
به مناسبت عيد غدير ويلچر مي دهد

وظيفه نسل حاضر 
در قبال غديـر  

گزارشى از دومين جشنواره مبل و منبت مالير

حكاكى احساس بر تن چوب
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بهره بردارى از مجتمع خدماتى رفاهى بين راهى در همدان 
 به مناسبت هفته دولت مجتمع خدماتى رفاهى بين راهى قبادى در محور همدان-اسدآباد به بهره بردارى رسيد. 

در آيين افتتاح اين مجتمع سرپرست اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان خطاب به مالك اين مجموعه 
خدماتى رفاهى اظهار داشت: آنچه كه موجب پيشرفت كار شما مى شود كيفيت مطلوب كار است.

وى با اشاره به اينكه احترام به مشترى و استفاده از نيروهاى آموزش ديده در اين مجموعه بايد حرف اول را بزند، افزود: برند 
كارى شما ارائه خدمت به مردم است و وجود اينن افراد از سرمايه و آبروى شما حمايت مى كند.

مصطفى پناهنده ابراز اميدوارى كرد اميداست نام اين مجتمع عجين با خدمتگذارى صادقانه و سالمتى باشد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سرپرست اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان در ادامه با اشاره به 
اينكه اين مجتمع با احداث فضاهاى خدماتى براى 30 نفر اشــتغالزايى كرده اســت، يادآور شد: مجتمع قبادى با 38 ميليارد 
ريال آورده شــخصى و 3 هزارو 800 ميليون ريال هزينه دولتى احداث شــده كه داراى امكاناتى شامل رستوران، سرويس 
بهداشتى، نمازخانه، كارواش، تعميرگاه، فروشگاه، جايگاه گازوئيل و بنزين، اقامتگاه رانندگان، فضاهاى ادارى و فضاى بازى 

كودكان است.

طرح برق رسانى در همدان بهره بردارى شد
 همزمان با هفته دولت 89 طرح برق رســانى با اعتبار 109 ميليارد و 131 ميليون ريال در نقاط مختلف اين اســتان بهره 
بردارى شد.مديرعامل شركت توزيع نيروى برق همدان گفت: عمليات اجرايى 29 طرح نيز با اعتبار 21 ميليارد و 469 ميليون 

ريال در هفته دولت آغاز شده است.
محمد مهدى شــهيدى افزود: از مجموع طرح ها قابل افتتاح 12 طرح با 27 ميليارد و 210 ميليون ريال اعتبار در شهرســتان 
همدان، 11 طرح با 32 ميليارد و 48 ميليون ريال در مالير، 13 طرح با اعتبار 10 ميليارد و 80 ميليون ريال در نهاوند و هفت 
طرح با پنج ميليارد ريال در تويســركان به بهره  بردارى رســيده است.به گزارش روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق ، 
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان اضافه كرد: همچنين در اين هفته 9 طرح با اعتبار 12 ميليارد و 210 ميليون 
ريال در اسدآباد، هشت طرح با اعتبار 10 ميليارد و 949 ميليون ريال در بهار، 21 طرح با اعتبار هفت ميليارد و 303 ميليون 
ريــال در كبودرآهنگ، 2 طرح با اعتبار 2 ميليــارد و 740 ميليون ريال در رزن و 6 طرح با اعتبار يك ميليارد و 591 ميليون 
ريال در فامنين بهره بردارى شده است.شهيدى با اشاره به استفاده از انرژى پاك و پيشگامى استان همدان در اين حوزه گفت: 

تاكنون پنج نيروگاه خورشيدى با ظرفيت 35 مگاوات وارد مدار شده و سه نيروگاه نيز در دست اجرا است .

مديران بازنشسته در همدان 
دعوت به كار مى شوند؟

  رئيس ســازمان برنامه و بودجه استان همدان با اشاره به وجود 
2325 مدير در 64 دســتگاه اجرايى استان گفت: موعد بازنشستگى 

23 مدير در استان همدان تا پايان امسال فرامى رسد. 
سيداســكندر صيدايى  با اشــاره به اينكه در ســازمان امور ادارى 
اســتخدامى 3 رده مديريتى مدير ارشــد، مدير ميانــى و مدير پايه 
تعريف شــده است، اظهار كرد: در استان همدان يك مدير ارشد كه 
همان استاندار است، 374 مدير ميانى كه شامل رؤساى سازمان ها و 
معاونان آنهاســت و 1950 مدير پايه كه شامل رئيس گروه ها در هر 

اداره است، وجود دارد. 
وى با بيان اينكه 64 مديركل در اســتان همدان فعاليت دارند، افزود: 
از ايــن تعداد 15 مديركل معادل 23/5درصــد داراى مدرك دكترا، 
26 نفــر معادل 40 درصد مديران داراى فوق ليســانس و 24 نفر از 
مديران كل اســتان معادل 34 درصد مديران داراى مدرك ليســانس 

هستند. 
صيدايــى با تأكيد بر اينكه تا پايان امســال 23 مدير اســتان همدان 
بازنشســتگى طبق قانون دارند، اضافه كرد: براســاس قانون مديران 
داراى مدرك دكترا و فوق ليســانس بعد از 35 سال سابقه بازنشسته 
مى شــوند كه در اســتان همدان 5 نفر از مديران را شامل مى شود و 
همچنين مديرانى كه داراى مدرك ليســانس هستند، بعد از 30 سال 
سابقه بايد بازنشست شوند كه 18 مدير استان براساس اين قانون تا 

پايان امسال بازنشسته مى شوند. 
وى در پاســخ بــه خبرنگار ايســنا درباره اينكه آيا تــا كنون قانون 
بازنشســتگى مديران در موعد مقرر در اســتان اجرايى شده است؟ 
عنوان كرد: تا كنون اين قانون در اســتان اجرا شــده و مديران پس 
از بازنشســتگى به كارگيرى نشده اند و اگر قانون اجرا نمى شد مورد 

بازخواست دستگاه هاى نظارتى قرار مى گرفت. 
صيدايى تأكيد كــرد: اين قانون براى اعضاى هيأت علمى و مديران 
دانشگاه ها استثناء اســت به طوريكه اعضاى هيأت علمى و مديران 
دانشــگاه ها تابع قانون اساتيد دانشــگاه هستند كه با توجه به رتبه و 
سن شرايط متفاوتى دارند به طوريكه در صورتى كه رتبه آنها دانشيار 
باشد تا 65 سالگى و رتبه استادى تا 70 سالگى مى تواند خدمت كند. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با اشاره به اينكه ميانگين 
سنى مديران استان همدان 45,1 ســال است، تصريح كرد: ميانگين 
ســنوات خدمت مديران استان همدان 22,1 سال و ميانگين سنوات 

مديريت در اين استان 11,7 سال است. 
صيدايى با بيان اينكه 25 نفر از مديران استان همدان شامل ايثارگرى 
مى شــوند، يادآور شد: در استان همدان 266 مدير زن و 2059 مدير 
مــرد خدمت مى كنند كه در اين ميان 273 مدير داراى مدرك دكترا، 
741 مديــر داراى مدرك فوق ليســانس و 1314 مدير داراى مدرك 

ليسانس و كمتر هستند. 
وى درباره وجود مديران 2 شغله در استان همدان، تأكيد كرد: مديران 
نمى توانند همزمان با مديريت خود كار اقتصادى داشــته باشند و در 
استان همدان مدير 2 شغله نداريم البته اعضاى هيأت علمى دانشگاه 

مى توانند همراه شغل آموزشى خود شغل مديريتى داشته باشند. 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه استان همدان درباره اينكه قانون منع 
به كارگيرى بازنشستگان در پســت استاندارى و پست هاى حساس 
اجرايى نمى شــود، به ايســنا گفت: در مجلس شــوراى اســالمى 
نمايندگان بــر روى اين موضوع كار مى كنند و هنوز قانون نشــده 

است.

با توجه به عدم ارائه گزارش مديران در هفته دولت
بى اهميتى به عملكردها از مدير تا رسانه

مهدى غالمى »
 هفته اول شهريورماه كه مصادف با شهادت شهيدان رجايي و باهنر 
و به نام هفته دولت نامگذاري شــده اســت، هفته تجليل از شهدايي 
اســت كه در اوج اقتدار سياسي و اقبال اجتماعي ،صفات بارز انساني 
خود شامل تواضع ،عشق به مردم و كار و خدمت براي آنان ،پرهيز از 
فرادســتي و نخوت ، كسوت خدمتگزاري را از دست ندادند و لحظه 
لحظه عمر نه چندان طوالني ولــي عريض خود را در راه خدمت به 
مردم به زيباترين وجه به كار گرفته و مورد استفاده قرار دادند. رجايي 
و باهنر ، دو شــهيد ارزنده و بزرگوار عرصه دولت ، نمونه هاي بارز 
خادمين امين مردم و مســئولين وفادار به ملت و دولت هســتند كه 

خالصانه خود و علم و آگاهي خود را وقف مردم نمودند.
در اصــل اينگونه بايد باشــد كه ايــن هفته بهانه خوبي بــراي ارائه 
دســتاوردها و عملكرد مجموعه دولت به مردم باشد. اين هفته زمان 
مناسبي براي معرفي عملكرد يكساله دستگاههاي دولتي و مقايسه آن 
با عملكرد سالهاي گذشته به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي اينگونه 

فعاليت هاست. 
مجموعه دولت با نگاهي اجمالي به ســاز و كارهاي خود به شناسايي 
راههاي بهينه سازي رفتار سازماني خود مي پردازند و با تعيين مديران و 
كاركنان نمونه و تقويت انگيزه ها براي كار بهتر بر اساس وجدان كاري 
بدنه عملكردي خود را تقويت مي كنند. بى شــك ارائه دستاوردهاى 
دولت در اين هفته باعث افزايش اعتماد عمومى و مشــاركت بيشتر 

مردم در همبستگى بين دولت و ملت خواهد بود.
منتهى در ســالهاى گذشته براى مدير ارشــد اجرايى استان در دولت 
يازدهم و دوازدهم اينگونه بود كه در هفته دولت استاندار به دستاوردها 
و عملكرد خود در ســالى كه گذشــته بود درست يا غلط اشاره هايى 
مى كرد و مديران كه مى دانستند مدير ارشد بيخيال از تغييرشان است؛ 

زيرمجموعه خود را مبرا از ارائه عملكرد و پاسخدهى ميدانستند.
البته نيكبخت در طول اين سالها بارها و بارها از اينگونه مديران گاليه 
كرده و اتفاقاً در نشســت هاى خبرى نيــز اين انتقاد و گاليه را عنوان 
نموده بود و اين اميد را هر ســاله تقويت مى كرد كه امســال شاهد 
تغييرات هســتيم و اين روند در طول اين شش سال بدون نتيجه تنها 
تكرار شد تا جايى كه هفته گذشته خود استاندار اذعان كرد كه مديرى 
120 پروژه نيمــه كاره را پنهان كرده بود؟! اگر اين پنهان كارى را در 
كنــار بى توجهى مديرانى قرار دهيم كه در اين ســالها حتى به ضرب 
االجل هاى استاندار در ارائه گزارش بى تفاوت بودند؛ متوجه آثار سو 

عملكردى مديران و نارضايتى بحق مردم خواهيم شد.
با اين وضعيــت آماردهى، تقارن هفته دولت(هفتــه ارائه عملكرد و 
برنامه براى يكســال كارى) با رويداد همدان 2018 را نيز اضافه كنيم. 
تنها زمانيكه مى شود از برنامه هاى ادارات باخبر شد و آنرا در كارنامه 
عملكردى دولت ثبت كرد و همچينين از برنامه يكســال آينده اطالع 
داشــت و پيگير به ثمر نشستن آنها بود همين هفته دولت است. اين 
رويداد بهترين بهانه بود تا همان آمار و ارقام ناقص نيز امســال ارائه 
نشود و مسئولين در پشت اين برنامه به پنهان كارى خود ادامه دهند. 
همانطور كه استاندار دولت احمدى نژاد از مديران همدان گله مند بود 
و قرار بود اســتاندار دولت روحانى با انتصابات خود روند توسعه اى 
اســتان را از سراشيبى نزول نجات دهد مى بينيم تغييرات تنها چكشى 
نبود كه نوازشى تا امروز پيش رفته و تنها گروهها و نمايندگان هستند 
كه هر از چندگاهى از نامهاى جديد اســتفاده مى كنند كه قرار اســت 
جايگزين اســتاندار شــوند و مديران همچنان بر صندلى هاى خود 

نشسته اند.
از طرف ديگر رســانه ها هستند كه بايد با سنجش و ارزيابى دولت ها 
در اجراى وظايف قانونى به نحو احسن رابط بين دولت و ملت باشند 
و جلب رضايت مردم همواره از موضوعات اساسى شــان باشد. هفته 
دولت زمان تخصصى بررسى اين موضوع مى باشد. ارزيابى درست و 
واقع بينانه در صورتى اتفاق مى افتد كه همراه با اطالع رسانى مستمر 
وكارشناسانه باشــد و اين روند پنهان كارى همواره بايد مورد سوال 
قرارگيرد و اينكه چرا مديران همدانى همواره از گزارش و پاسخدهى 
فرارى هستند. نبايد بداليل مختلف از اين مسئوليت شانه خالى كرد و 
صرفا بخاطر برپايِى برنامه هفته خبرنگار، حمايت استاندار همدان از 
رسانه ها را بى نظير عنوان كرد!؟ در اين راستا از وى تقدير هم مى شود! 
البته با توجه به شــاخص هاى دريافــت تقديرنامه ، جاى تقدير براى 
بســيارى از مديران نيز فراهم است. حال تصور كنيد بايد در نكوهش 

عملكردى مديرى بنويسيم كه از او تقدير كرده ايم.

مريم مقدم »
 ايــن پنــل از برنامه هــاى تخصصى 
كنفرانس بين المللى همدان 2018 اســت. 
پنــل آموزشــى تخصصى گردشــگرى با 
موضوع " توسعه همكارى هاى گردشگرى 
بيــن كشــورهاى عضو مجمــع گفتگوى 
همــكارى آســيا " در دو روز كنفرانــس 

بين المللى همدان 2018 برگزار شد 
اين پنل آموزشى تخصصى گردشگرى نيز 
با حضور اساتيد كشــورى ناصر رضايى، 
على زنگى آبــادى، محمــود جمعه پور، 
در هتل بيــن المللى باباطاهــر با حضور 
عالقمندان و فعالين حوزه گردشگرى روز 

گذشته برگزار شد.
علــى زنگى آبــادى عضو هيــأت علمى 
و مــدرس دانشــگاه در رابطــه با صنعت 
گردشــگرى  در ايــن نشســت تخصصى 
اظهار كرد: بحث گردشگرى با همه بحث ها 
متفاوت اســت ما معتقديم گردشــگرى را 
همه دوســت دارنــد اما بايد فــوت كوزه 
گرى را گردشــگران ما بداننــد هرچند ما 
در گردشــگرى بــا فقدان نيروى انســانى 
مواجه هستيم.استاد دانشگاه اصفهان با بيان 
اينكه همدان رتبه پنجم گردشــگرى است، 
تاكيد كرد: در بحث آموزش گردشــگرى، 
دانشــگاه هاى همدان در اين زمينه ضعيف 

ورود كرده اند.
زنگى آبــادى با بيان اينكه بايــد از رويداد 
همدان 2018 براى توســعه همدان استفاده 
كرد، خاطرنشان كرد: بايد اطلس گردشگرى 
همدان ايجاد شــود تا بتوان توسعه همدان 
را شــاهد بود.وى با اشــاره ايجــاد مثلث 
گردشــگرى بيان كــرد: در طــرح مثلث 
گردشگرى ايران باســتان استان هاى تبريز، 
شيراز، كرمانشاه و همدان را قرار داده ايم و 
بايد مســئوالن اين استان ها با هم در ارتباط 
باشــند.وى ادامه داد: ما بايد گردشــگر با 
كيفيت را به همدان بياوريم نه گردشــگرى 
كه در پارك و آرامگاه باباطاهر همدان چادر 
مى زند و آشغال خود را هم در همدان مى 
ريزد بلكه بايد شــب مانى مســافران را در 
همدان افزايش دهيم و كارى كنيم گردشگر 

با كيفيت به همدان سفر كند.
زنگــى آبــادى خاطرنشــان كــرد: همه 
مشــكالت و چالش ها را بايد در ســطح 
مديران، دانشــجويان و در ســطح فعاالن 
گردشــگرى، خدمات گردشگرى حل كرد 
و بايد طرح جامعه گردشــگرى همدان به 

زودى ايجاد شود
گردشگرى  برند  همدان  رســما   

پايتخت آسيا را عهده دار شد
 افسانه احســانى از ديگر ســخنرانان اين 
نشست  در سخنرانان خود در پنل تخصصى 
تجارب گردشگرى جوامع محلى به عنوان 
جزء جدايى ناپذير گردشگرى، اظهار كرد: 
يكى از مســائل مهم در صنعت گردشگرى 
اين اســت كه انتقاد بتواند عامل انگيزه در 
بين اســاتيد گردشگرى و فعاالن اين حوزه 
قرار گيرد. وى با ذكر چندنكته در خصوص 
دانش بومى گفت:ســعى كنيــم در صنعت 

گردشگرى بينش خود را باال ببريم. 
وى با بيان اينكه از روز گذشته رسما همدان 
برند گردشــگرى پايتخت آسيا را عهده دار 
شد گفت مى توان با رويكرد كودك به مقوله 
گردشگرى در همدان پرداخت. وى گفت: 
با كمك دريافت اطالعات از گردشگرى در 
گذشــته مى توان گردشگرى بونى و پايدار 
محور را گســترش داد. احســانى در ادامه 
افزود: در سازمان جهانى يونسكو به دانش 
گردشگرى بالخص گردشرى با محوريت 
دانش بومى توصيه مى شود. وى گفت: در 
دانش بومى بايــد بهره ورى پايدار صورت 
پذيرد و دانش بومى مى تواند بعنوان ابزارى  
در كنار دانش روز نقشــه راه توسعه پايدار 
باشــد. وى با اشــاره به مهاجــرت فصلى 
عشــاير گفت:اين مهاجرت هــا با رويكرد 
مديريــت پايدار حوزه و زندگى در طبيعت 

به دانش بومى كمك مــى كند. وى گفت: 
جمع آورى اطالعات اكولوژيكى از طبيعت 
،گردآورى اطالعات از گذشتگان براى درك 
ظرفيت برد در انواع اكوسيستم ها براساس 
هزاران سال تجربه الزمه ى دانش لومى مى 
باشــد.  وى به ابزار مدل هاى رياضياتى در 
خصوص بومى ســازى اشاره كرد و گفت 
اين ابزار مى تواند در جهت پيش برد اهداف 
و اســتفاده صحيح از منابع طبيعى در  سال 
هاى متمادى و مديريت آن به ماكمك كند.

احســانى با بيان اينكه گردشگرى پايدار به 
عنوان ابزارى براى توسعه متوازن مى تواند 
در حفــظ و احياى دانــش بومى و ميراث 
ناملموس موثر باشد گفت: با تفسير درست 
ايــن دانش و ارزش آن مــى توان جوامع 
بومى بويژه نســل جوان را در جهت پيش 

برد اهداف گردشگرى يارى كرد.
وى با تاكيد بر  اســتفاده از برخى ملزومات 
گردشــگرى روستايى عشــايرى باتكيه بر 
دانش بومى گفت: شــناخت كافى و دقيق 
ازاين دانش، توليد محتواى مناسب و تفسير 
صحيح و عميق آن، شناخت كافى از ميراث 
داران اين دانش بومى و جســتجوى شيوه 
مناســب براى تعامل صحيح با آنها، صرف 
وقت كافى براى درك صحيح دانش بومى و 
استفاده از تكنولوژى در استفاده از اين دانش 
الزمه فرهنگ سازى دانش بومى مى باشد. 

مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى همــدان در بخــش پايانى 

پنل هاى تخصصى بــه اهميت آموزش به 
عنوان مهمترين اصل توسعه گردشگرى در 

حوزه هاى مختلف اشاره كرد.
 آموزش به عنــوان بهترين راه 

توسعه گردشگرى
على مالمير مديركل ميراث فرهنگى،صنايع 
دستى و گردشــگرى در اختتاميه پنل هاى 
تخصصــى آموزشــى گردشــگرى گفت: 
با برگــزارى پنل ها ســعى داشــته ايم به 
اهميت آموزش به عنوان بهترين راه توسعه 
گردشگرى در حوزه هاى مختلف بپردازيم .
وى در ادامه به برگزارى مطلوب پنل ها و 
اســتقبال خوب عالقمندان و فعاالن حوزه 

گردشگرى از اين كنفرانس ها اشاره كرد.
مالمير در ادامه چنين اذعان كرد: در سال 
96 بالــغ بر 190 قرارداد داشــتيم كه در 
اين راســتا توانسته ايم حدود 80  درصد 
از كارگاههاى اســتان همــدان را مرمت 

نماييم. 
گفتنى اســت: در دو روز گذشته در هتل 
بين المللى باباطاهــر  پنل هاى تخصصى 
آموزشى گردشگرى با موضوعات" تطبيق 
شــاخص هاى شهر گردشــگر با ظرفيت 
هاى شــهر همدان" ،" تجارب گردشگرى 
جوامــع محلى بــه عنوان جــزء جدايى 
ناپذير گردشــگرى" ، "توسعه همكاريهاى 
ACD گردشگرى بين كشــورهاى عضو

" بــا حضور عالقمنــدان و فعاالن برگزار 
گرديد.

 از 700 پارك محله اى استان همدان تنها 
يك پارك تاييديه اداره اســتاندارد را گرفته 

است.
مديركل اســتاندارد همدان با اعالم اين خبر 
اظهار كرد: با توجــه بهخ اينكه قبل از اقدام 
به ايجاد اين پاركها الزم اســت استاندارد آن 
دريافت شود متاسفانه نهاد متولى همكارى 

الزم با استاندارد را ندارد.
محمد مددى در جمع خبرنگاران گفت: اداره 
اســتاندارد پس از بازرسى اخطار الزم را به 
صاحبان شهرهاى بازى و نيز شهردارى براى 
وســايل موجود در پاركهاى محله اى داده 
اســت اما متاســفانه همچنان از اين وسايل 
استفاده مى شود. وى در ادامه با اشاره به اينكه 
استانداردها زمانى به اهداف خود مى رسند كه 
همكارى ساير دستگاهها و مردم را به همراه 
داشته باشــند افزود: سامانه استاندارد همدان 

آماده ثبت و پيگيرى تخلفات است.
مددى با بيان اينكه حمايت از توليد ملى در 
راستاى وظايف حاكميتى سازمان استاندارد 
است افزود: در همين زمينه امسال به  صورت 
ويژه بحث ارتقاى كيفيت و استانداردسازى 
در حــوزه صادرات و واردات و توليد داخل 
مدنظر قرار گرفت و بسته هاى حمايتى در اين 

زمينه تعريف شد.
مديركل استاندارد اســتان همدان ادامه داد: 
تدوين، تجديدنظر و بازنگرى استانداردهاى 
ملى در سطح استان هر 5 سال يكبار مدنظر 
است تا اثربخشى و تأثيرگذارى مستقيمى بر 

ارتقاى كيفيت كاالهاى توليد داخل و حضور 
آن هــا در بازارهاى داخلى و خارجى محقق 
شــود. وى بيان كرد: از شهريور سال قبل تا 
امروز با اســتفاده از فناورى روز، نخبگان و 
ذى نفعان در سطح استان 40 استاندارد ملى به  
عنوان شناسنامه و شرح كلى كاال و خدمات 
تدوين شــد.مددى در مورد صدور يا تمديد 
كاربرد نشان استاندارد اجبارى تصريح كرد: 
78 پروانه كاربرد نشان اســتاندارد طى اين 

مدت در استان صادر شد.
وى با اشــاره به انجام 10 هزار بازرســى از 
شــبكه توزيع طى يك ســال و 350 مورد 
نمونه بردارى در ايــن زمينه گف: در بحث 
اوزان و مقياس هــا تأكيد ما درج نشــان و 
كد رهگيرى اســت كه در اين زمينه سازمان 
بازرسى هايى از واحدهاى صنفى انجام داده و 
يك هزار و 761 دستگاه توزين سبك پلمب  
شد ه اند. به گفته مددى، در بحث اوزان ثابت 
(باســكول همكف و جاده اى) 265 دستگاه 
توزين ثابت كاليبراسيون شد و در زمينه اوزان 
سبك خدماتى يك هزار و 500 دستگاه توزين 

كاليبره شده است.
وى از  62مورد نمونه بردارى از مراكز توزيع 
و كارگاه هــاى فلزات گران بهــا خبر داد و 
گفت: 50 برنامه تدوين اســتاندارد در دست 
تدوين است خبر داد و اظهار كرد: نمايشگاه 
آثار هنرى استاندارد كه قرار بود هفته دولت 
برگزار شود به سبب تقارن با رويداد 2018 به 

دهه پايانى شهريورماه موكول شد.

 رئيس دانشگاه بوعلى سينا 
در  اينكه  از  ابرازاميدوارى  با 
آينده نزديك دانشكده شيمى 
را افتتــاح خواهيــم كــرد، 
توليدات  درصــد   30 گفت: 
علمى و دانشــگاهى همدان 
از دانشــكده شيمى است كه 
همدان  استان  براى  افتخارى 

محسوب مى شود.
يعقوب  ايســنا،  گزارش  به 

محمدى فر در ســومين ســمينار شــيمى 
كاربــردى در دانشــگاه بوعلى ســينا، با 
اشاره به برگزارى رويداد همدان 2018، 
پايتخت گردشــگرى كشورهاى آسيايى، 
اظهار كرد: همدان بــه عنوان مركز علم، 
عرفان و هنر به خوبى مى تواند در كشور 
نقش آفرين باشد به طوريكه در رده بندى 
شانگهاى، دانشــگاه بوعلى در بين 500
دانشگاه برتر و در ســطح بين المللى در 

رتبه 930 قرار دارد.
وى با بيان اينكه از 4 اســتاد برجســته در 
بخش ISI، 3 استاد مربوط به رشته شيمى 
است، تأكيد كرد: در سال 2016 تعداد 200
مقاله و در ســالجارى تــا كنون 187 مقاله 
ISI توسط اساتيد برجسته كشورى در اين 

دانشگاه ارائه شده است.
 كتاب «5 هزار نفر از پيشــگامان 

شيمى ايران» در دست چاپ است
دبير انجمن شــيمى ايران نيز با بيان اينكه 

اگر امروز شــاهد درخشــش رشته شيمى 
ازخودگذشتگى  مرهون  هســتيم  كشــور 
و صبورى بزرگان علمى كشــور هســتيم، 
گفت: شيمى نخســتين رشته اى در كشور 
است كه در ســال 65 و در دانشگاه شيراز 

دكتراى اين رشته ايجاد شد.
محمدعلى زلفــى گل با بيــان اينكه كتابى 
توسط انجمن شيمى با عنوان «5 هزار نفر از 
پيشگامان شيمى ايران» در دست چاپ است، 
افزود: كتاب تاريخچه علوم ايران و اســناد 
كارگشــا تاريخچه انجمن شيمى نيز توسط 

محققان انجمن در دست چاپ است.
زلفى گل با اشــاره به برگزارى سمينارهاى 
انجمن، اظهار كرد: 6 تا 12 سمينار در سال 
توســط انجمن برگزار مى شود كه در اين 
ســمينارها توزيع جغرافيايــى مورد تأكيد 
مســئوالن امر قرار دارد به طوريكه اساتيد 
در اســتان هاى كمتر برخوردار حساسيت 

بيشترى دارند.

طرح هاى دريافت تسهيالت بانكى
 بايد توجيه اقتصادى داشته باشد

  طرح هاى متقاضيان دريافت تســهيالت بانكــى بايد توجيه 
اقتصادى داشته باشد تا بازگشت پول به بانك تضمين شود.

استاندار همدان در ديدار با مديرعامل بانك كشاورزى با بيان اينكه 
صنايع تبديلى، كشاورزى و گردشگرى مهمترين اولويت توسعه اى 
اين استان محسوب مى شوداظهار داشت:همدان در زمينه كشاورزى 

و صنايع تبديلى كشاورزى جاى كار بسيارى دارد.
محمدناصر نيكبخت با بيان اينكه توسعه سطح كشاورزى در همدان 
متوقف شده، اظهار داشت: توجه به صنايع تبديلى، ترويج گلخانه 
و تغيير الگوى كشــت و بهره ورى آب براى افزايش راندمان توليد 

در استان انجام مى شود.
به گزارش روابط عمومى اســتاندارى ، استاندار گفت: پايه فعاليت 
هاى اين اســتان حوزه كشاورزى اســت بنابراين براى تسريع در 
اجراى طرح ها و رونق اين بخش بانك كشاورزى بايد نقش آفرينى 

و همكارى بيشترى داشته باشد.
نيكبخت خاطرنشــان كرد: سهميه اشتغال اســتان در سال گذشته 
حدود 20 هزار شغل بوده كه تاكنون 33 هزار و 600 فرصت شغلى 

ايجاد شده است.
مديرعامل بانك كشاورزى نيز گفت: طرح هاى بزرگ استان همدان 
پيشرفت اندكى داشته اســت بنابراين در حال پيگيرى براى حل و 

فصل مشكالت آنها هستيم.
روح ا... خدارحمى اضافه كرد: بانك كشــاورزى استان همدان در 
پرداخت تســهيالت به طرح هاى كوچك اشــتغالزايى رتبه ششم 

كشور را دارد. 

 عضو هيأت علمى و مدرس دانشگاه در دومين نشست تخصصى رويداد همدان 2018 مطرح كرد 

بايد اطلس گردشگرى همدان ايجاد شود
■ رسما همدان برند گردشگرى پايتخت آسيا را عهده دار شد

دانشكده شيمى همدان 
به زودي افتتاح مي شود

700 پارك همدان 
استاندارد نيست

1- نبود ســالن ويژه همايش هاي بين المللي در استان، مورد انتقاد 
اســت. گفته مي شود اســتان ســالن براي برگزاري همايش هاي 
بين المللي كه تجهيزات به روز داشــته باشــد، نــدارد. گويا دليل 
انتخاب ســالن شــهداي استانداري، نبود ســالن استاندارد است. 
گفتني اســت تاكنون 2 استاندار وعده ســاخت سالن اختصاصي 

را داده اند كه محقق نشده است.
2- پرونده فساد شــهرداري در حال پيگيري است. گويا تعدادي 
از عوامل در اين زمينه بازداشــت شده اند. گفته مي شود اطالعات 
فســاد ميلياردي در اين پرونده بزودي اعالم خواهد شد.  گفتني 
اســت برخي افراد در يكي از شــهرداري هاي همــدان اقدامات 
خــالف قانون داشــته اند كه دســتگاه هاي نظارتي بــه آن ورود 

كرده اند.
3- پرايد 40 ميليوني، ســوژه كاربران فضاي مجازي شده است. 
گفتــه مي شــود در حالي كه هر روز كيفيــت خودروهاي داخلي 
كاهش مي يابــد، افزايش قيمت ها مورد نقد واقع شــده اســت. 
پيش بيني  مي شــود با ايــن اتفاق، ميزان جرايم و خشــونت در 
حوزه بازار خودرو نيز تغيير كند. گفتني اســت هفته پيش قتل در 

نمايندگي خودرو در همدان خبرساز شد.
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مالير جشن اتمام گازرسانى مي گيرد
 اين شهرســتان در آســتانه اتمام گازرسانى به روستاها اســت و بزودى جشن اتمام 

گازرسانى در مالير برگزار مى شود.
معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه ماليــر گفت در آيين بهره بردارى از طرح هاى 
گازرســانى مالير اظهار داشــت: يكى از اولويت هاى دولت تدبير و اميد گازرسانى به 
روســتاها به ويژه روستاهاى باالى 20 خانوار است كه اين امر به خوبى در مالير محقق 

شده است.
به گزارش ايرنا باب ا... فتحى افزود: امروز به خوبى خدمات عمرانى دولت در روستاها 

مشهود است و با وجود تنگناها و مشكالت اقتصادى اين خدمات همچنان ادامه دارد.

فرماندار ويژه مالير با تقدير از تالش ها و پيگيرى نمايندگان و نگاه ويژه استاندار همدان 
بيان كرد: اين توسعه و پيشرفت در حوزه هاى مختلف شهرستان جز با تعامل، همراهى 

و همدلى مجموعه مديران محقق نمى شد.
فتحى همچنين برگزارى اجالس بين المللى گردشگرى به ميزبانى همدان در سال جارى 
ميالدى را موقعيتى ممتاز براى استان دانست و گفت: اين رويداد بين المللى نقطه آغازى 

براى تحول صنعت گردشگرى و ساير حوزه هاى استان همدان است.
وى ادامه داد: مالير نيز به عنوان شهر ملى منبت و شهر جهانى انگور با دارا بودن ظرفيت 
هاى ويژه گردشگرى، آثار تاريخى و طبيعى مى تواند سهم مهمى در ميزبانى گردشگران 

و مهمانان خارجى اين رويداد ايفا كند.

معاون اســتاندار همدان بيان كرد: در حال حاضر صد درصد از جمعيت شــهرى و 99 
درصد از جمعيت روستايى اين شهرستان از نعمت گاز بهره مند هستند.

فتحى يادآور شد: همزمان با هفته دولت 118 طرح عمرانى با اعتبارى بالغ بر 526 ميليارد 
ريال به بهره بردارى رسيد كه از اين تعداد 6 طرح آن گازرسانى بود.

رئيس شــركت گاز مالير نيز افزود: همزمان با هفته دولت طرح گازرسانى به روستاهاى 
مكربى، دايلر، گوجك، محرا، ناصح آباد و بهمن آباد با اعتبارى بالغ بر 6 ميليارد و 250 

ميليون ريال به بهره بردارى رسيد.
جهانگير ملكى ادامه داد: با اجراى اين تعداد طرح گازرسانى، 27 هزار و 693 متر شبكه 

پلى اتيلن و 114 انشعاب انجام شده است.

خبـر

بازديد ميهمانان رويداد همدان 2018
 از «فرسفج»

 همزمان با هفته دولت و مصادف با آغاز نشســت اصلى رويداد 
همدان 2018 و اجالس ســران گردشگرى كشــورهاى آسيايى در 
همدان جمعى از خبرنگاران و گردشــگران در شهر تاريخى فرسفج 

حضور يافته و از كاروانسراى اين شهر ديدن كردند.
به گزارش ايسنا، فرماندار تويسركان در اين بازديد مناطق تاريخى و 
تفريحى و گردشگرى شهرستان تويسركان را براى آشنايى ميهمانان 
معرفى كرد و گفت: در راستاى اقتصاد مقاومتى و توليد ملى مى توان 
از طــرح سرشــاخه كارى و پيوند 20 هزار اصلــه درخت گردو به 
صــورت دولتى و به همين ميزان پيوند توســط بخش خصوصى و 
صنعت مبل منبت تويسركان به عنوان صنعتى اشتغالزا با وجود بيش 
از 4000 كارگاه مبل منبت و اشتغالزايى افزون بر 8000 نفر نام برد.

شهردار فرســفج نيز ضمن تبريك اعياد پيش رو و بزرگداشت هفته 
دولت با اهداء شــاخه گل از خبرنگاران و گردشگران و ميهمانان به 

نحو شايسته اى استقبال و پذيرايى كرد.
جاللوند در اين ديدار از عملكرد هشت ماهه حضور خود به عنوان 
شــهردار فرسفج در زمينه هاى عمرانى،  فرهنگى، خدمات شهرى از 
جمله طراحى و اجراى فضاهاى ســبز، خدمات ترافيكى، خدمات 
عمرانى و راه ســازى شهرى و برگزارى جشــنواره هاى ورزشى و 
فرهنگى در ســطح شــهر نام برد و گفت: با كمك و هميارى مردم 
فرســفج را به شــهرى آباد، زيبا و هدف گردشگرى تبديل خواهيم 

كرد.
در حاشــيه اين ديدار خبرنگاران و گردشگران از نزديك با صنعت 
سفالگرى آشنا شده و شاهد ساخت سفال توسط سفالگرى با تجربه 
بودند كه با هنر دست خود به گل نقش و طرحى زيبا مى داد و با آش 

سنتى و بومى تويسركان با نام آش سماق پذيرايى شدند.

آبرسانى به دو روستاى كبودراهنگ
 همزمان با هفته دولت و به همت شركت آب و فاضالب روستايى 

استان همدان، آبرسانى به دو روستاى ايده لو و طاهرلو عملياتى شد.
در آييــن بهره بردارى از اين پروژه؛ معاون فرماندار كبودراهنگ ضمن 
گرامى داشــت هفته دولت و ياد و خاطره شــهداى اين هفته و با بيان 
اينكه خدمت رسانى به مشتركان روستايى نيازمند همت وااليى است، 
گفت: يكى از مشكالت روستاييان آبرسانى به صورت سيار است كه 
با بهره بردارى از اين پروژه ها اهالى شــريف روســتاها از نعمت آب 

برخوردار مى شوند.
عمران ضيغمى با اشــاره به اينكه روستاييان با مصرف بهينه مى توانند 
يارى گر شــركت آب و فاضالب روستايى باشند، اظهار كرد: از آنجا 
كه آب منشــأ حيات در همه جا و به ويژه روستاهاست، حفظ آن از 

الزامات است.
مدير امور آب شهرستان كبودراهنگ نيز با بيان اينكه با بهره بردارى از 
اين پروژه؛ يك هزار و 580 نفر از جمعيت روســتاى ايده لو از نعمت 
آب برخوردار خواهند شد،گفت: آبرسانى به اين روستا از سال گذشته 
كليد خورد كه خوشــبختانه در هفته دولت موفــق به بهره بردارى از 

پروژه شديم.
باقر پورقاســمى ادامه داد: اين پروژه از محل اعتبارات ملى به مبلغ 3

هزار و 540 ميليون ريال تامين اعتبار شد.
وى همچنين يادآور شد: سال گذشــته در راستاى خدمت رسانى به 
مردم روستاى ايده لو 19 حلقه چاه حفر و مورد بهره بردارى روستاييان 

قرار گرفت.
باقــر پورقاســمى بــا بيــان اينكــه در پــروژه آبرســانى بــه روســتاى 
ــى، فنس كشــى  ــاه مكانيك ــه چ ــك حلق ــز ي ــر و تجهي ــو؛ حف ايده ل
محوطــه و اجــراى 200 متــر خــط انتقــال محقــق شــد، عنــوان كــرد: 
همزمــان بــا ايــن پــروژه، پــروژه آبرســانى بــه روســتاى طاهرلــو نيــز 

ــد. ــردارى مى رس ــه بهره ب ب
مدير امور آب شهرســتان كبودراهنگ خاطرنشان كرد: با بهره بردارى 
از پروژه، 849 نفر از جمعيت روستاى طاهرلو از نعمت آب بهره مند 

خواهند شد.

به مناسبت هفته دولت انجام شد
افتتاح 3 پروژه عمرانى، خدماتى و 

كشاورزى در نهاوند
 همزمان با هفته دولت 3 پروژه عمرانى، خدماتى و كشــاورزى در 
روســتاهاى شعبان، فاماســب و بيان از توابع بخش مركزى نهاوند با 

اعتبارى افزون بر يك ميليارد تومان به بهره بردارى رسيد.
به گزارش ايسنا، فرماندار نهاوند در آئين افتتاحيه اين پروژه ها گفت: 
خوشــبختانه با توجه به پيگيرى هاى صورت گرفته طى ســال هاى 
گذشــته و حال حاضر توسط مســئوالن شهرســتان امروز فاز دوم 
آسفالت روستاى شعبان توسط بنياد مسكن با مشاركت دهيارى روستا 

انجام شده است.
مراد ناصرى با بيان اينكه فاز دوم بهسازى اين روستا شامل زيرسازى 
و عمليات خاكى به ميزان 16 هزار مترمربع و اجراى آســفالت است، 
افزود: در اين پروژه 12 هزار و 500 مترمربع آســفالت صرف شده كه 

با اعتبار 560 ميليون تومان به بهره بردارى رسيده است.
مــراد ناصرى با بيــان اينكه عمليات آســفالت و روكش آســفالت 
روســتاهاى كوهانى و جهان آباد توسط بنياد مســكن و با همكارى 
اين دو روســتا در حال انجام است، اظهار كرد: بنياد مسكن در حوزه 
طرح هادى روســتايى و همچنين ارائه تسهيالت نوسازى و بازسازى 
منازل اقدامات خوبى انجام داده است.مراد ناصرى ادامه داد: افتتاح سه 
واحد مســكونى ويژه مددجويان كميته امداد امام خمينى(ره) با اعتبار 
150 ميليــون تومان از محل اعتبارات اين نهــاد از ديگر پروژه هايى 
بــود كه به بهره بردارى رســيدند.مراد در ادامه از افتتاح پروژه گلخانه 
ســبزى و صيفى جات در روستاى بيان خبر داد و گفت: مساحت اين 
پــروژه 3 هزار 500 مترمربع با اعتبــارى افزون  بر 455 ميليون تومان 
نيز به بهره بردارى رسيده اســت.فرماندار نهاوند با اشاره به اينكه توليد 
ساالنه اين گلخانه 1000 تن از انواع سبزى وصيفى جات برآورد شده 
اســت، افزود: اين گلخانه به صورت مســتقيم براى 5 نفر اشتغالزايى 
داشته اســت.مراد ناصرى  در پايان يادآور شد: مجموع اعتبارات اين 
ســه پروژه مبلغى افزون بر يك ميليارد و 165 ميليون تومان از محل 

اعتبارات ملى و آورده متقاضى بوده است.

 ديار كريم خان زنــد اين روزها پذيراى 
ميهمانان و گردشــگرانى اســت كه براى 
حضور در دومين جشنواره ملى مبل و منبت 

به مالير سفر كرده اند.
ايــن روزها پايتخــت ملى مبــل و منبت 
ايران زمين با شــور و حال و هوايى خاص 
پذيراى هموطنانمان از سراسر كشور است 
تا دومين جشــنواره ملى مبــل و منبت را  

پرشورتر از سال گذشته برگزار كند.  
با ثبت ملى منبت مالير و عنوان شــهر ملى 
مبل و منبت براى ديار كريم خان زند، ســال 
گذشته  نخستين جشنواره ملى مبل و منبت 
با حضور گردشگرانى از اقصى نقاط كشور 
در اين خطه برگزار شــد، جشــنواره اى كه 
با تبليغات گســترده اش از رسانه ملى آوازه 
مالير را تا آن ســوى مرزها برد تا آن جا كه 
امروز نام مالير را با عنوان پايتخت ملى مبل 

و منبت ايران مى شناسند.
امســال نيز پايــان مردادماه چــراغ دومين 
جشــنواره ملى مبل منبت ايــران زمين در 
مالير روشن شد، جشنواره اى با عنوان «عيد 
تا عيــد»  براى مردمى كــه 10 روز ميزبان 

هموطنانمان از سراسر كشور هستند.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى مالير با اشــاره به ظرفيت ها 
و پتانسيل هاى مالير در حوزه هاى مختلف 
فرهنگى، تاريخى و هنــرى اظهار كرد: در 
حال حاضر بيش از 15 رشته صنايع دستى 
در مالير فعال است كه در بين آنها هنر مبل 
و منبت سرآمد صنايع دستى شهرستان است.
ابراهيــم جليلى از فعاليــت 4 هزار و 500

كارگاه مبل و منبت در شهرستان خبر داد و 
گفت: در حوزه صنعت مبل و منبت 8 هزار 
نفر به صورت مســتقيم و 20 هزار نفر نيز 

به صورت غير مستقيم مشغول كار هستند.
وى با بيــان اينكه بيش از 60 درصد مبل و 
منبت كشور در مالير توليد مى شود، تصريح 
كرد: در حال حاضر مبل و منبت مالير عالوه 
بر تامين نياز داخل به كشــورهاى مختلف 

حوزه خليج فارس نيز صادر مى شود.
رئيس ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دســتى مالير با اشــاره به نامگــذارى اين 
شهرســتان به عنوان شهر ملى مبل و منبت 
افــزود:  با توجه به بارديدهاى مســؤوالن  
ميراث فرهنگى و با توجــه به قابليت ها و 
شــاخص هاى الزم در صنعت مبل و منبت 
در سال 95 با پيگيرى مسؤوالن و نمايندگان 
شهرســتان اين عنوان بــه مالير اختصاص 
يافت كه در آينده مى تواند توسعه شهرستان 

را به دنبال داشته باشد.
جليلى با بيــان اينكه با وجود مشــكالت 
اقتصــادى، فعــاالن  عرصه مبــل و منبت 
شهرستان امسال نيز پاى كار آمده و دومين 
جشنواره را در مالير برگزار كرده اند گفت: 
برنامه هاى مختلفى شامل جشن هاى مردمى 
و پخش زنده آن از شبكه استانى، برگزارى 

300 نمايشگاه مبل و منبت با تخفيف ويژه 
براى خريداران در ايام جشــنواره در حال 

برگزارى است.
وى اضافه كرد: شهرك صنعتى مبلمان مالير 
در حاجى آباد نيز با نمايشــگاه هايى بزرگ 

تكميل كننده اين جشنواره است.
فرمانــدار ماليــر نيز ايــن فرصت طاليى 
همزمان بــا رويداد «همدان 2018» را گامى 
ارزشمند  براى رسيدن به اهداف بزرگ در 
مالير دانست و گفت: مالير داراى ظرفيت ها 
و پتانسيل هاى بسيار بااليى است و يكى از 
موفق ترين شهرســتان هاى اســتان در ارائه 
برنامه هاى 2018 است كه اين برنامه ها مورد 

توجه مسؤوالن استان نيز قرار گرفته است.
وى با اشاره به از برگزارى دومين جشنواره 
ملــى مبل و منبت مالير از 29 مردادماه تا 8

شهريور گفت: براى اين ثبت ملى زحمات 
زيادى كشيده شده است.

به گزارش فارس، فرماندار مالير از برگزارى 
جشن مردمى در بوســتان سيفيه و درياچه 
كوثــر، جشــن مردمى در شــهر جوكار و 
روستاى دهنو آورزمان؛ پخش زنده مراسم 
افتتاحيه از شــبكه اســتانى در قالب برنامه 
شــب هاى فيروزه اى و اختتاميه  با حضور 
مردم، مسووالن، گردشگران و فعاالن عرصه 

مبل و منبت خبر داد.
وى برگزارى جشنواره فيلم و عكس منطقه  
با حضور اســتان هاى مختلف از 15 تا 18
شــهريورماه را نيز از ديگر برنامه هاى مالير 
دانست و تصريح كرد: همه اين برنامه هادر 
راســتاى جذب گردشــگران و مسافران و 
اســتفاده از ظرفيت هــاى فرهنگى و هنرى 

مالير خواهد بود.
فرماندار مالير گفــت: تيمى از منبت كاران 
ماليرى به گرجستان سفر كرده اند تا ضمن 
بررسى و نيازســنجى بازارهاى كشورهاى 

اطراف، در حوزه آموزش نيز گام بردارند.
عضــو هيأت مديــره بازار مبــل مالير نيز 

خودكفايى هنرمندان اين شهرستان در توليد 
مبلمان منبــت را موفقيتى بزرگ در عرصه 
صنايع دستى كشور برشمرد و افزود: منبت 
با هنر دست وجه تمايز مبل منبت مالير در 

عرصه جهانى است.
مهدى محمودى بيان كــرد: درصدد ايجاد 
بســترهاى الزم براى افزايش صادرات اين 
هنر صنعت هســتيم و در حــال حاضر نيز 
از كشورهاى مختلف مانند آفريقاى جنوبى 

و كشــورهاى عربى تجارى براى بازديد از 
صنعت مبل و منبت به اين شهرستان آمده اند 
تا بتوانم در قالب تهاتر، در حوزه صادرات و 

واردات آن گام برداريم.
عضو هيــأت مديره بازار مبــل مالير بيان 
مى كند: بــا همت صنعتگــران اين عرصه 
در كارگروه هاى مشــخصى براى صادرات 
داخلــى مبل و منبــت مالير بــه صورت 

تخصصى ورود پيدا كرده ايم.

گزارشى از دومين جشنواره مبل و منبت مالير

حكاكى احساس بر تن چوب

پ

واحد مزايدات و مناقصات دانشگاه 

آگهي مزايده عمومي دو مرحله اي تجديد 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان همدان در نظر دارد داروخانه هاي مركز آموزشي درماني ذيل را به منظور انجام امور دارويي شامل 
تهيه كليه داروها، تجهيزات مصرفي، لوازم مصرفي آزمايشگاهي و راديولوژي لوازم بهداشتي بيماران بستري، سرپايي، اتاق عمل ها، درمانگاه ها و... را مطابق 
آيين نامه داروخانه ها از طريق مزايده عمومي دو مرحله اي به بخش خصوصي و يا تعاوني ها واگذار نمايد. بدين منظور از كليه متقاضيان واجدالشرايط دعوت 
بعمل مي آيد از تاريخ 97/6/7 لغايت 97/6/14 نسبت به دريافت اسناد شركت  در مناقصه به آدرس همدان چهارراه شريعتي ابتداي بلوار آيت ا... كاشاني، 
ساختمان شماره 3 دانشگاه طبقه اول دبيرخانه مزايدات و مناقصات مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2529710-0813 تماس حاصل 
فرمايند. مهلت ارائه قيمت پينهادي و تحويل پاكت هاي الك و مهر شده الف- ب- ج از تاريخ97/6/15 تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخه 97/6/25 بوده و 
پيشنهادات واصله پس از تاريخ و ساعت فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. كميسيون مزايده  مرحله اول رأس ساعت  9 صبح روز دوشنه مورخ97/6/26 

تشكيل جلسه خواهد داد.
تضمين شركت در مزايده اجاره بهاء ماهيانه مزايده رديف 

مركز آموزشى تخصصى و فوق 1
تخصصى بعثت

1/100/000/000 ريال1/700/000/000 ريال 

مدت موضوع قرارداد يكسال شمسي.
تضمين شركت در مزايده: يك طغرى ضمانت نامه بانكى كه حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و براى سه ماه ديگر قابل تمديد باشد در وجه دانشگاه علوم پزشكى 
همدان (دقيقا بنام موضوع مزايده) يا ضمانت نامه هاى صادر شده از موسسات اعتبارى غير بانكى داراى مجوز از بانك مركزى و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 

جارى 156648660 بانك رفاه شعبه شريعتى
كد اقتصادي، شناسه ملى و كد پستي دانشگاه علوم پزشكي به ترتيب ذيل مي باشد: 

651761965351-14002603818-411376716391
شركت كنندگان در مزايده بايد جهت دريافت اسناد مبلغ400/000 ريال به شماره حساب 2178065757002 با شناسه ملى 171700015310024 واريز نمايند.

هزينه درج آگهى بر عهده برنده مزايده مى باشد
دريافت اسناد شركت در مزايده توسط نماينده شركت با در دست داشتن معرفى نامه كتبى اماكن پذير مى باشد.

شماره: 97/406/م
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خبـر

بـرخبرخبر
خ اعتقاد به دشمنى روسيه با اروپا غيرمنطقى است 

 وزير خارجه روســيه در مصاحبه اى اعتقاد برخى به دشمنى روسيه با اروپا را 
غير منطقى دانست. سرگئى الوروف وزير خارجه روسيه در مصاحبه با رسانه اى از 
كشور اسلواكى گفت: اعتقاد به اينكه روسيه در پى ايجاد اختالف و شكاف در اروپا 
است غير منطقى است. ما به طور مرتب براى ايجاد نظامى از همكارى ها با اروپا بر 
اساس امنيت مشترك و غيرقابل شكاف گفتگو كرده ايم.به گزارش مهر وى در ادامه 
گفت: ابتكار رئيس جمهور پوتين براى ايجاد فضاى اقتصادى و انسانى از آتالنتيك 
تا اقيانوس آرام نيز در همين راستا اعالم شده است.ماكرون با اشاره لزوم بازنگرى 
در معمارى دفاعى و امنيتى اروپا گفت: امروز، ما بايد خودمان مسئوليت و تضمين 
امنيت و حاكميت اروپا را به عهده بگيريم. بايد يك گفتمان جديد در مورد امنيت 
سايبرى، سالح هاى شيميايى، سالح هاى كالسيك، درگيرى هاى منطقه اى، امنيت 

فضايى و حفاظت از مناطق قطبى با روسيه صورت بگيرد.

تالش اروپا براى فرار از تحريم هاى آمريكا عليه ايران
 آلمان و فرانسه اعالم كردند كه به دنبال راهكارى براى گريز از تحريم هاى 
آمريكا عليه كشــورهايى همچون ايران هستند و براى اين منظور گزينه هايى از 

جمله نقش بانك هاى مركزى را بررسى مى كنند.
به گزارش ايســنا به نقل از پايگاه خبرى بلومبرگ، اين اقدامات كه انگليس نيز 
در آن همكارى دارد، نشــانى از تالش قدرت هاى اروپايى براى اقدامى جدى 
در خصوص افزايش استقالل خود در برابر دولت دونالد ترامپ، رييس جمهور 
آمريكا اســت.برونو لومير، وزير دارايى فرانســه در همين باره اظهار كرد: ما به 
همراه آلمان براى كار بر روى يك ابزار مالى اروپايى مستقل يا آلمانى- فرانسوى 
كه از قربانى شــدنمان در تحريم هاى خارجــى آمريكا جلوگيرى كند، مصمم 
هستيم.وى افزود: مى خواهم اروپا يك قاره مقتدر باشد، نه يك قاره تابع و اين 
به معناى داشتن يك ابزار تامين مالى كامال مستقل است كه امروز وجود ندارد.

دولت با شفافيت به مقابله با رانت اطالعاتى 
پرداخته است

 رئيس دفتر رئيس جمهورى اســالمى ايران با اشــاره به تالش دولت براى 
عدم دسترسى عده اى به رانت اطالعاتى گفت: دولت دوازدهم با سرلوحه قرار 
دادن شفافيت به مقابله با دسترسى برخى به رانت هاى اطالعاتى پرداخته است.

به گزارش ايرنا، محمود واعظى ، اظهار كرد: اعضاى دولت با درك اين مساله كه 
شرايط براى بسيارى از مردم سخت شده در تالش براى يافتن راه حل هستندو 
اين در حالى است كه جنگ شديد روانى نيز عليه كشورمان به راه افتاده است.

وى يادآور شد: ميزان نقدينگى در ميان مردم باال رفته است و دولت و فعاالن اقتصادى 
بايد فضايى براى استفاده درست از آن پديد بياورند.رييس دفتر رييس جمهورى تاكيد 
كرد: نقدينگى بايد به بورس و توليد هدايت شود تا شغل ايجاد كند و خسارت وارد 

نكند و اگر نقدينگى به سمت داللى برود خسارت بار مى شود.

در گير و دار تصويب قانون منع به كارگيرى بازنشستگان :
 « منع استثنا »

 بــا وجود اينكه چندين روز از بررســى اصــالح قانون منع به 
كارگيرى بازنشستگان توسط شوراى نگهبان و ارجاع آن با دو ايراد 
جزيى به مجلس مى گذرد همچنان روند بررســى قانون مذكور به 
جوالنگاهى بــراى ابراز ديدگاه ها و اظهــار نظراتى متفاوت و گاه 
متناقض تبديل شــده اســت به گونه اى كه ديــروز اظهار نظرى از 
عبدا... حاتميان نماينده درگز منتشــر شد كه بر اساس آن گفته بود: 
«يك ســرى اســتثناعاتى در قانون منع به كارگيرى بازنشستگان در 
ادارات دولتى گذاشته شده اســت به طورى كه با تشخيص  دولت، 
مشاغل حســاس كه به احتمال زياد استاندارى، فرماندارى و برخى 
مشــاغل ديگر را شامل مى شود مشمول اين قانون نمى شوند.» اين 
در حالى است كه بر اساس متن صريح آيين نامه ى داخلى مجلس، 
نمايندگان صرفا در مواردى كه شوراى نگهبان به آنها ايراد گرفته مى 

توانند تغييراتى را اعمال نمايند.
 آيا دولت به دنبال ايجاد روزنه است؟

ــا  ــو ب ــت و گ ــان در گف ــدا... حاتمي ــرا، عب ــرف ماج ــك ط دري
انتخــاب دربــاره ى صحــت و ســقم اظهــارات منســوب بــه وى و 
تناقــض آن بــا آييــن نامــه داخلــى مجلــس گفــت: ايــن نقــل قــول 
از مــن نقــل خامــى بــوده اســت امــا آن كليتــى كــه مــن شــنيده ام 
ولــى هنــوز نديــده ام مــى گويــد كــه «برخــى از  مشــاغل حســاس 
بــه تشــخيص دولــت» مســتثنى خواهنــد شــد. ايــن را مــن شــنيده 
ــن را از همــكاران  ــد اي ــده ام. باي ــوز مســتنداتش را ندي ــا هن ام ام

 تحقيــق كنيــم تــا اطالعــات دقيــق تــرى بدهيــم.
وى همچنين درباره تناقض اين اظهارات با آيين نامه داخلى مجلس 
گفت: شــوراى نگهبان نمى تواند قانون را تغيير دهد فقط مى تواند 
پيشنهاد  اصالحى بدهد كه مثال اگر اين طور باشد ما مى توانيم قانون 
را تاييد كنيم.  حاتميان افــزود: البته هنوز اين خبر را تاييد نمى كنم 
اما به آن سختى قبل نيست كه مى گويند 15 استاندار كنار مى روند. 

گويا  روزنه اى ايجاد كرده اند.  
نماينده درگز درباره اينكه اين پيشــنهاد اصالحى از كجا به مجلس 
رسيده گفت: اين قانون به شوراى نگهبان رفته و اين شورا هم  اجازه 
دخل و تصرف نداشته. اين پيشنهاد يك پيشنهاد ضمنى است كه مثال 

«به اين شرط تاييد مى شود» 
او در پاســخ به اين سوال كه دولت يا برخى فراكسيون ها منبع اين 
پيشــنهاد بوده اند؟ نيز گفت: نه هنوز منبعش معلوم نيست. نه  دولت 
است نه فراكسيون ها. اين پيشنهاد بعد از شوراى نگهبان مطرح شده. 
حاال بايد بررسى كنم و اطالعات دقيقترى بگيرم. من  گفتم شنيده ام 
كه برخى مشاغل حساس به پيشنهاد دولت مستثنى مى شوند. تفسير 
شــنونده هم اين بود كه مشاغل حســاس ممكن است  استاندارى يا 

مشاغل ديگرى باشند. 
 خبر نادرست است؛ مصوبه مجلس استثنا ندارد

در ســوى ديگر ماجرا اما فاطمه ذوالقــدر نماينده تهران  در گفت و 
گــو با انتخاب، درباره ى خبر منتشرشــده مبنى بر مســتثنى كردن 
 استانداران و فرمانداران در قانون منع بكارگيرى بازنشستگان گفت: 
قانون مذكور استثنايى ندارد واين خبر درست نيست.  او افزود: وقتى 
قانون به شــوراى نگهبان رفته يعنى تصويب شــده و تغييرى در آن 

ايجاد نخواهد شد. 
حال بايد ديد در اين رفت و آمدهاى «قانونى» و تردد قانون مذكور 
بين شوراى نگهبان و مجلس، روزنه ى مد نظر دولت گشوده خواهد 
شــد يا اينكه با اســتناد به آيين نامه ى داخلــى مجلس و ضرورت 
اجراى بالشــرط مصوبات اين نهاد قانون گذار، شاهد كناره گيرى 

مديران مستعد مستثنا شدن خواهيم بود.

 به موجب طــرح اصالح مــواد 196 و 197 آيين نامه داخلى 
مجلس كه در ارديبهشت ماه سال 91 به تصويب رسيد و بر اساس 
اصل 88 قانون اساســى هرگاه در خصوص كار و وظايف رئيس 
جمهور يا هريك از وزرا ابهاماتى براى مجلس پيش آيد يا مجلس 
نياز به تنوير مســائلى داشته باشد، قوه مقننه قانونًا چهار راه عمده 
در پيش دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. اين چهار راه عبارتند 
از: تذكر، سؤال، اســتيضاح و تحقيق و تفحص. چنانچه اكثريت 
نمايندگان حاضر در جلســه از پاسخ رئيس جمهور به سؤالى قانع 
نشده باشــند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنكاف از 

قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاييه ارسال مى شود.
در اين راستا با امضاى هشتاد و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى، رئيس جمهور  روزگذشته براى پاسخ به سوال نمايندگان 
در صحن علنى قوه مقننه حضوريافت و پاســخگوى ســواالت 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بود. محوريت سوال نمايندگان 
از رئيس جمهــور حولِ  عدم موفقيت دولت در كنترل قاچاق كاال 
و ارز، اســتمرار تحريم هاى بانكى، عدم اقدام شايســته دولت در 
خصوص كاهش نرخ بيكارى، ركود اقتصادى شديد چندين ساله 
و افزايش شتابان نرخ ارزهاى خارجى و كاهش خريد ارزش پول 

ملى بود.
 بى تدبيرى با اين همه ژنرال 

نماينــده طرقبه به عنوان اولين نماينده ســوال كننده  از رئيس جمهور 
پشــت تريبون قرار گرفت؛  وى خطاب به روحانى گفت:  همان موقع 
كه آقاى جهانگيرى ارز 4200 تومانى را اعالم كرد، كارشناسان گفتند 
اين روش غلط اســت، سه ماه و نيم طول كشيد شما اين نظر را قبول 
كنيد. محمد دهقان به رئيس جمهور گفت: چه كسى توصيه كرده بود 
دولت شما ارز را به واردات كاالهاى لوكس و گران قيمت بدهد؟ وى 
در ادامه اشاره داشــت: در زمانى كه مردم با گرانى دست و پنجه نرم 
مى كنند، دولت شــما صدها ميليون دالر را براى سفر اختصاص داد تا 
بروند آنتاليا و ... اگر شــما توان نداشتيد، دولت شما مردم را به صف 
كرد و ســكه فروخت و جيب دالالن را پر كرد؟ دهقان با اشــاره به 
آمار ارائه شــده از ذخاير ارزى گفت: شما ارزيابى از ذخاير خودتان 
نداشــتيد؟ دولت چطور با اين همه ژنرال، اين بى تدبيرى داشت؟ به 
قيمت خالى كردن جيب مردم، گفته اند بيش از 80 هزار ميليارد تومان 
پول به كيسه تعدادى آدم مفت خوار و اندكى از ثروتمندان داده شود و 

ذخاير طالى كشور تلف شود.
 نويد تورم 60 درصدى در سال جارى

نماينــده اســكو خطــاب بــه روحانــى گفــت: ركــود معضلــى نيســت 
ــت،  ــوده اس ــل ب ــد، از قب ــده باش ــود آم ــما بوج ــت ش ــه در دول ك
امــا نبــود برنامــه مشــخص بــراى آن در دولــت شــما، تشــديد كــرد. 
برنامــه هــاى علمــى بــراى ركــود وجــود دارد، امــا در دولــت شــما 
برنامــه ريــزى مدونــى وجــود نــدارد. محمدحســين فرهنگــى افــزود: 
كاهــش ظرفيــت كارخانه هــا و تعطيلــى آنهــا در طــول دوران شــما 
و ركــود در عمــران از آثــار ركــود اقتصــادى اســت؛ ايــن ركــود بــى 
ســابقه در حالــى اســت كــه در ايــن ســال ها بودجــه جــارى افزايــش 
يافتــه اســت. چــرا دولــت در مهــار نقدينگــى ناكارآمــد بــوده اســت؟ 
افزايــش حجــم نقدينگــى نســبت بــه ســال گذشــته و عبــور از مــرز 
1600 تريليــارد تومــان موجــب التهــاب در بــازار ارز و طــال و 
ــى  ــمى نقدينگ ــاى رس ــاس گزارش ه ــر اس ــده اســت. ب مســكن ش
ــد سياســت هايتان  ــه بودي ــه گفت ــى ك بيــش از GDP شــده در حال
ــالم  ــورم 9.7 اع ــدم رشــد نقدينگــى اســت. وى گفــت: ت ــراى ع ب
شــده در حالــى كــه واقعيــت آن را تاييــد نمى كنــد. نويــد تــورم 60 

درصــدى در ســال جــارى مــى رود.
 مشكل اشتغال؛ مصيبت امروز كشور 

نماينده مــردم ورامين به عنــوان يكى ديگر از ســؤال كنندگان طى 
سخنانى اظهار داشت: همه ما مى دانيم كه مشكل اساسى كشور بيكارى 
و عدم اشــتغال است. سيدحسين نقوى حســينى با اشاره به وجود 5 
ميليون بيكار در كشــور عنوان كرد:  آقاى رئيس جمهور شــما مجرى 
قانون اساســى است.اصل 34 قانون از شــما خواسته اشتغال مناسب، 
تامين اجتماعى و دســتمزد مكفى براى ملت فراهم كنيد. به نمايندگان 
ملت بگوييد شوراى عالى اشــتغال در طول 5 سال مديريت شما چه 
كرده است و بانك اطالعات اشــتغال سرانجامش چه شد و سرانجام 
طرح كارورزى شما چه شد.. آقاى رئيس جمهور پشت سر شما هستيم 
و آنانى كه ادعا دارند مى توانند بين مســئوالن و قواى كشور اختالف 
ايجاد كنند كور خوانده اند. وى در بخش ديگرى از ســخنانش عنوان 
كرد: مشكل اشتغال امروز مصيبت كشــور است. اينقدر روى بودجه 

براى اشتغال مانور ندهيم.
 پايبندى به شعار اصالح مديريتى

نماينــده مردم اصفهان كه به عنوان يكى از متقاضيان ســوال از رئيس 
جمهور در جلســه علنى صبح روز گذشــته مجلس سخن مى گفت، 
اظهار كرد: شــما در سال 92 به درستى مشكالت اقتصادى را بيش از 
آنكه ناشــى از تحريم هاى بانكى و اقتصادى بدانيد ناشى از مشكالت 
مديريتى و ساختارى برشمرديد. آيا امروز هم به اين موضوع پايبنديد؟ 
اگر هســتيد چه اقدامى براى اصالح ســاختارهاى اقتصادى و حيطه 
مسائل مديريتى و اجرايى انجام داديد؟ حميدرضا فوالدگر با طرح اين 
ســوال كه آيا دولت به وعده خود براى ترميم تيم اقتصادى عمل كرده 
يا خير؟  افزود:  مجلس در زمينه مســائل اقتصادى همكارى زيادى با 
دولت داشــته و دولت بايد از اختيارات وسيع و قانونى خود استفاده 

كند.

 استيضاح وزراى خطاكار بايد از سوى 
دولت انجام شود 

 دبيــركل جمعيــت ايثارگران گفت: دولت بايد بــا اقدامى پيش 
دســتانه وزرا و مديرانى كه دچار خطاهاى فاحش شــدند را از كار 

بركنار كند. 
محمدجــواد عامرى دبيركل جمعيت ايثارگران انقالب اســالمى به 
تسنيم  با اشاره به نشست علنى روز گذشته  مجلس كه با دستوركار 
سوال از رئيس جمهور برگزار شد، گفت: آنطور كه نمايند گان مجلس 
مطرح كردند، هدف از نشســت ديروز اين است كه در قالب بحثى 
كارشناســى از حــق و وظيفه نظارتى كه نماينــدگان مجلس  براى 
پيگيــرى مطالبات مــردم و راهكارهاى برطرف كردن مشــكالت 

اقتصادى كشور دارند، استفاده شود.

طرح استيضاح وزير صنعت تقديم 
هيأت رئيسه شد

 طرح استيضاح وزير صنعت و معدن و تجارت از سوى تعدادى 
از نمايندگان مجلس تقديم هيأت رئيسه شد.

مــردم  نماينــده  حســين على حاجى دليگانى  اســتيضاح  طــرح   
ــا  ــوان، ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــا باش ــو ب ــهر در گفت وگ ــاهين ش ش
اشــاره بــه نامــه نماينــدگان بــراى اســتيضاح وزيــر صنعــت گفــت: 
اول طــرح اســتيضاح محمــد شــريعتمدارى وزيــر صنعــت ، معــدن 
ــا 51 امضــا تقديــم هيــأت رئيســه مجلــس شــد امــا  و تجــارت ب
ــور  ــس جمه ــدگان از توضيحــات رئي ــع نشــدن نماين ــس از قان پ

ــه 70 امضــاء رســيد. تعــداد امضــاى ايــن طــرح ب
حسين على حاجى دليگانى افزود: طرح استيضاح  وزير صنعت  در 15

محور تدوين شده است.

پاسخ هاى رئيس جمهوري قانع كننده نبود

مجلس گله مند 
دولت طلب كار

سخنگوى هيأت رئيسه مجلس:
سوال از رئيس جمهورى فعال به قوه قضاييه ارجاع نمى شود

■ چهار سوال از رئيس جمهورى كه نمايندگان قانع نشدند، فعال به قوه قضاييه ارجاع نمى شود و ارسال آن منوط به جمع بندى و نظر حقوقى مجلس است.   
سخنگوى هيأت رئيسه مجلس در حاشيه جلسه علنى روز گذشته مجلس در پاسخ به سوالى درباره اين كه آيا سوال از رييس جمهورى به قوه قضاييه ارجاع مى شود، افزود: در تبصره 
ماده 213 آيين نامه آمده است درصورتى كه نمايندگان مجلس از پاسخ هاى رييس جمهورى درباره پاسخ هاى مطروحه قانع نشدند اگر موضوع مربوط به نقض يا استنكاف از قانون باشد 

به قوه قضاييه ارجاع مى شود.
به گزارش ايرنا، «بهروز نعمتى» با بيان اين كه هنوز بحث قوه قضاييه مطرح نيست، يادآور شد: معاونت تقنينى و حقوقدانان و كميسيون حقوقى مجلس شوراى اسالمى بايد تطابق هاى 

الزم با قوانين مختلف را بدهند تا مشخص شود آيا تخلف يا استنكافى صورت گرفته است.
سخنگوى هيأت رئيسه مجلس ادامه داد: به احتمال زياد كميته ويژه اى در مجلس براى بررسى اين موضوع تشكيل مى شود.

نعمتى تصريح كرد: قوانينى همچون برنامه توسعه، كسب وكار، مبارزه با قاچاق كاال و ارز و مواردى ديگر بايد بررسى و تطبيق داده شود و بعد جمع بندى به هيأت رييسه ارائه شود، در 
صورتى كه هيأت رييسه به جمع بندى رسيد آن را موضوع به قوه قضاييه ارجاع مى شود.

وى افزود: ارجاع سوال رييس جمهورى به قوه قضاييه منوط به نظر و جمع بندى حقوقى مجلس شوراى اسالمى و هيأت رييسه است، از امروز نمايندگان سوال كننده و حقوقدانان بايد 
نظراتشان را به هيأت رييسه بدهند تا تطابق هاى الزم صورت گيرد.

سخنگوى هيأت رئيسه مجلس گفت: اگر نظر آن بود در هر يك از سواالت از قانون استنكاف شده و يا قانون نقض شده باشد آنگاه سوال به قوه قضاييه مى رود.

 موفق در كمك به سوريه و عراق و ناكام 
در كنترل قاچاق

نماينــده مــردم فيروزآبــاد نيــز در ســوال از رئيــس 
ــوده  ــت ب ــى دول ــواره حام ــت: هم ــور گف جمه
ــس  ــور رئي ــروز حض ــد ام ــا بدان ــتم . دني و هس
جمهــور بــرگ زرينــى از پاســخگويى ايــن نظــام 
ــى  ــود م ــه خ ــه آن را وظيف ــت ك ــردم اس ــه م ب
دانيــم. مگــر رهبــر معظــم انقــالب نفرمودنــد اگــر 
كااليــى بــه صــورت قاچــاق وارد كشــور شــد بــه 
ــد مــراد مــن  آتــش كشــيده شــود. ايشــان فرمودن
ــر ضعيــف نيســت قاچاق هــاى  ــه ب از قاچــاق كول
بــزرگ را مــى گويــم. كــوروش كــرم پورخطــاب 
بــه روحانــى گفــت: آيــا دســتور قاطــع رهبــرى بــا 
ــورد انجــام  ــك م ــى در ي ــده حت ــان عم قاچاق چي
شده اســت؟ موانــع و مشــكالت پيــش روى شــما 
ــا قاچــاق كاال و ارز چيســت؟ خطــر  ــارزه ب در مب
جــدى اســت. لطفــا نفرماييــد نمــى شــود و نمــى 
گذارنــد. مــن از قــدرت نظــام جمهــورى اســالمى 
صحبــت مى كنــم كــه بــه كمــك مــردم ســوريه و 
ــد  ــت مى ده ــش را شكس ــى رود و داع ــراق م ع
ــدى  ــارزه ج ــاق مب ــا قاچ ــم ب ــى تواني ــور نم چط
كنيــم. چطــور صدهــا كانتينــر قاچــاق مــى شــود 

وكســى نمــى بينــد.
 كاخى ساختيد به اسم كاخ آرزوها

ديگر نماينده ســوال كننده از رئيس جمهور نماينده 
قم بــود كه به روحانى گفت: شــما رئيس جمهور 
سوييس هســتيد يا جمهورى اســالمى؟تضادهاى 
آمارى را چگونه ما بايد بفهميم؟ اگر اين آمارهايى 
كه آقاى رئيس جمهور صحت داشــته باشــد بايد 
در يك جا نمود داشــته باشــد بايد جنس خارجى 
در بازار كم شــده باشــد و توليدات داخلى بيشتر 
شده باشــد و بايد مصرف ما كم شده باشد كه اين 
اتفاق نيفتاده اســت.  شــما هنوز نماينده ويژه در 
ســتاد مبارزه با قاچاق نداشــتند و حتى يك جلسه 
خودتان حضور نداشــتيد. مجتبى ذوالنور اشاره اى 
به ارز داشــت و گفت: گفتيد ســاعت 9 نمى دانيم 
ساعت 11 قيمت ارز چه مى شود. مشكل كجاست؟ 
مشكل خودشيفتگى است، مشكل مشورت نكردن 
با كارشناســان اســت. چه اتفاقى افتاده كه بازار ما 
بهم مى ريــزد؟ اين فضا را كى درســت كرد؟ يك 
كاخى ســاختيد به اسم كاخ آرزوها، برجام و تهش 
ارتباط با آمريكا بود. توانمندى داخلى تكيه نشــد، 
ارتباط با همسايگان فراموش شد. بارها گفتيد براى 
گزينه هــاى مختلف برنامه داريد. اما ما نتوانســتيم 

مديريت كنيم.

 پاسخ هاى رئيس جمهور به اختصار
حسن روحانى در پاسخ به ســواالت نمايندگان مجلس گفت: 
اميــدوارم  بتوانم توصيه  هايى كه مقام معظم رهبرى نســبت به 

اين جلسه به من فرمودند مراعات كنم.
 روز مبارك براى دموكراسى

روز  اين  گفت:  خــود  ســخنان  ابتداى  در  جمهور  رئيس 
دينى  ســاالرى  مردم  و  دموكراســى  براى  مباركــى  روز 
اســت. هيــچ كس فكــر نكند كه پاســخگو بــودن نقطه 
ضعف اســت. هيــچ كس از مردم شــريف ايــران و از 
دوســتان مــا در جهان و دشــمنان ما فكــر نكنند امروز 
آغــاز شــكافى در بين مجلــس و دولت اســت؛ مجلس 
دولت هدف بزرگى را بر دوش دارنــد و مى بينند و اين 

برســانند. مقصد  به  هم  با  بايد  را  بار 
 شك مردم به آينده نظام و ايران

روحانى با اشاره به اينكه ســوال نماينده هاى محترم ، سواالت 
ملت ايران هم هســت،گفت: مردمى كه در طول دولت يازدهم 
در چهارســال شــاهد تحول در اقتصاد، فرهنگ، امنيت ملى و 
سياســت داخلى و خارجى بودند، اين ســوال مهم مطرح بوده 
كه چه شده اســت كه مردم بايد از آينده زندگى و كشور خود 
نگران باشــند.چرا حركت ما در طول 4/5ســال همه چيز رو به 
تحول بود، همه آمارها وجود دارد. اما در اين 7-8 ماه اخير چرا 
شرايط نويى آغاز شد. وى در ادامه افزود: ممكن است بفرماييد 
اين شــرايط نو از قاچاق بود، از سيستم بانكى بود، از ارز بود. 
به نظر بنده اشــكال از تصور مردم از آينــده ايران بود؛ ناگهان 
تصور مردم دچار تغيير شد. اشــتغال بسيار مهم است، بيكارى 
درد بزرگى است، نابســامانى بانكى مهم است، مساله ركود هم 
هم است، ارز هم مهم است، اما در برابر اميد مردم ناچيز است. 
چرا مردم نسبت به آينده ايران دچار ترديد شده اند؟ حتى باالتر 
نسبت به آينده عظمت نظام دچار شك و ترديد شده اند؟ رئيس 
جمهور راهكار برون رفت از اين شرايط را اينگونه ارزيابى كرد: 
بايد با زبان درســت و صحيح به گونه اى با مردم سخن بگوييم 
كه مشــكالت اين چند ماه زودگذر است. بايد به مردم توضيح 
بدهيم با هدايت رهبرى و هماهنگى مردم و نيروهاى مســلح، 

عبور خواهيم كرد.
 مبارزه با قاچاق فرا قوه ايست 

رئيس جمهور در پاســخ بــه بحث مبارزه بــا قاچاق گفت: 
براى جلوگيرى از قاچاق توليد باكيفيت داخلى اســت و بايد 
كمــك كنيم به توليد داخلى و خدمات بــا كيفيت در داخل.

مگــر كااليى كه به لحاظ فرهنگى نمى توانيم ســمتش برويم. 
چطور توانســتيم از 25 ميليادر دالر قاچاق توانســتيم برسيم 
به 12/5 ميليارد دالر در مدت 4/5 ســال مى دانيد ستاد مبارزه 
بــا قاچاق كاال و ارز، فرا قوه ايســت. مبارزه بــا قاچاق تنها 
كار دولت نيســت. سوال بايد چنين باشــد كه دولت چطور 
توانســت قاچاق 25 ميليارد را به 12/5ميليارد رساند و حاال 

برنامه اش چيست كه به صفر برساند.

 دستاوردهاى برجام از بين نمى رود
روحانى در خصوص برجام نيز به نمايندگان گفت: برجام براى 
ايــن بود كه ما به دنيا ثابت كنيم كه فعاليت هســته اى ما صلح 
آميز است. آنها بنابر دروغى كه ما را تهديد جهانى هستيم، ما را 
به فصل هفتم منشور سازمان ملل بردند. دستاوردهايى در برجام 

داشتيم كه از بين نمى رود. 
 700 هزار اشتغال خالص طى دو سال

روحانى در پاســخ به ســوال درباره كاهش نرخ بيكارى هم 
گفت: نرخ مشــاركت نيروى كار طى سال هاى 1396-1393 
به طور مســتمر افزايش يافته و از 37/2 درصد به 40/4 درصد 
افزايش يافته است و نشــانه اى از افزايش فشار عرضه نيروى 
كار است. اوبا اشاره به آمار معتقد بود: متوسط ساالنه عرضه 
جديــد نيــروى كار در 1394-1396 حــدود 936 هزار نفر 
اســت كه متوسط ســاالنه خالص ايجاد اشــتغال در 1394-

1396 حــدود 700 هزار نفر مى باشــد.  روحانــى در ادامه 
افــزود: ورود جمعيت عظيم تحصيل كرده متولد دهه 1360 و 
آغــاز موج ورود متولدين دهه 1370 و همچنين افزايش نرخ 
مشــاركت اقتصادى زنان، بازار كار كشور را از آغاز فعاليت 
دولت يازدهم با تحوالتى جديد و بى سابقه مواجه كرد. روند 
افزايشى جمعيت فعال از نيمه دوم سال 1393 شروع شد و تا 
زمستان ســال 1396، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال 
قبل، به طــور ميانگين بيش از 900 هزار نفــر افزايش يافت. 
اين در حالى اســت كه از سال 1384 تا 1391 به طور متوسط 
ســاالنه حدود 26 هزار نفر به جمعيت فعال اضافه شده بود. 

تغيير در اين مقياس امرى كامًال بى ســابقه است
 فيضيه در جبهه دشمن

روحانى در خصوص اختالفاتى كه ســبب مى شود فشارهاى 
روز افزون بر مردم وارد شــود،گفت: گفتم راه من راه اعتدال 
اســت و بازهم مى گويم، ملت ايران با تندروى به جايى نمى 
رســيم. اگر من تهديد به ترور شوم مهم نيست اما آنها رئيس 
جمهور كشــور را تهديد به ترور كردنــد چون حس كردند 
بين ما و شــما فاصله ست .اگر باهم باشــيم فيضيه ى مركز 
انقالب به جايى براى ريختن آب به آســياب دشــمن تبديل 
نمى شــود. لمس اين مســاله كه زندگى مردم توام با سختى 
شده، وجود دارد. مردم درمان موقت نمى پذيرند. درمان دائم 
مى خواهند. چطور درســت مى شود؟ با كار دولت؟ بهتنهايى 
نــه، با كار مجلس؟ به تنهايى نه. با كار قوه قضاييه؟ به تنهايى 

نه. همه با هم. 
 قانع شدن از تنها يك پاسخ

بعد از اظهارات نمايندگان ســوال كننده و پاســخ هاى رئيس 
جمهور پنج ســوال نماينــدگان از رئيس جمهــور در مجلس 
شوراى اســالمى به راى گذاشته شــد كه نمايندگان مجلس از 
پاسخ رئيس جمهور در مورد كنترل قاچاق، كاهش نرخ بيكارى، 
ركود اقتصادى و افزايش نرخ ارز قانع نشدند و پاسخ هاى رئيس 

جمهور تنها درباره استمرار تحريم هاى بانكى آنها را قانع كرد.
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بهداشتدانشگاه

عمل  ساكشن در مطب ها ممنوع است
 فوق تخصص جراحى پالســتيك و زيبايى با اشاره به ممنوعيت انجام عمل هاى 
ساكشــن و زيبايى در مطب ها گفت: تبليغات دستگاه كوچك كننده بينى صد در صد 
كذب اســت. به گزارش ايلنا، عليرضا صابرى، گفت: مردم زمانى كه براى جراحى به 
پزشك مراجعه مى كنند تجربه، علم و مدرك آن را كه بايد مورد تاييد وزارت بهداشت 
وانجمن هاى علمى باشد در نظر گيرند همچنين اسامى پزشكان فوق تخصص جراحى 
پالستيك در ســايت انجمن آن ها به تفكيك شهرستان و محل كار آنها موجود است 
ومردم مى توانند از آن اســتفاده كنند.وى نسبت به انجام عمل هاى ساكشن و زيبايى 
در مطب ها هشــدار داد و گفت: اين مساله على رغم ممنوعيت گاهى وجود داشته و 

عوارض مختلفى همچون عفونت، هماتوم، آبسه و مرگ و مير را به همراه دارد.

آموزش وپرورش با مشاركت همه دستگاه ها مى تواند 
به شرايط مطلوب برسد

 وزير آموزش وپرورش اظهار داشت: آموزش وپرورش با مشاركت و حمايت همه 
دستگاه هاى اجرايى مى تواند به شرايط مطلوب برسد.

به گزارش ايلنا، ســيد محمد بطحايى در اين جلسه، ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
شــهيدان و به ويژه شــهيد رجايى و باهنر اظهار داشت: مسيرى كه ما براى تحول در 
آموزش وپرورش در پيش گرفته ايم، مبتنى بر ســند تحول بنيادين است و اين مسير از 
دو جهت بايد پيش برود؛ تحول در برنامه ها و ارتقاى كيفيت برنامه هاى آموزشــى و 
پرورشى كه ناخواسته و به دليل مشغله هاى كمى در طى سال هاى گذشته، كيفيت در 

آموزش وپرورش، مورد غفلت قرارگرفته است، تغيير مديريت در آموزش وپرورش.

روزانه 20 ميليارد تومان در كشور دود مى شود
 دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات گفت: در شرايط اقتصادى فعلى روزانه 
20 ميليارد تومان در كشور براى مصرف سيگار هزينه مى شود  و حداقل 2 تا سه برابر 

اين مبلغ را دولت براى درمان بيمارى ها هزينه مى كند. 
ــاس  ــر اس ــه ب ــان اينك ــا بي ــا ب ــا ايرن ــو ب ــجدى در گفت وگ ــا مس محمدرض
آمارهــاى وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، بيــش از 98  درصــد نيــاز 
ــود،  ــن مى ش ــى تامي ــات داخل ــط كارخانج ــور توس ــات كش ــرف دخاني مص
اظهــار داشــت: مــا ايــن ادعــا را قبــول نداريــم و معتقديــم كــه ميــزان توليــد 
 داخلــى ســيگار بســيار بيشــتر از ايــن ميــزان اســت و قصــد دارنــد در آينــده 

ــد.  ــز انجــام دهن صــادرات ني

دانشگاه ها بايد در يك چارچوب حمايتى 
ويژه قرار بگيرند

 وزيــر علوم، تحقيقات و فناورى گفت: دانشــگاه ها بايد به عنوان ظرفيت هاى فكرى، 
علمى و فناورى در يك چارچوب حمايتى ويژه قرار بگيرند زيرا داشــتن دغدغه كمبود 

امكانات علمى مانع پيشرفت و نوآورى دانشگاهيان است.
به گزارش ايلنا، منصور غالمى با تاكيد بر حمايت همه جانبه ستاد وزارت علوم از توسعه 
كيفى دانشــگاه ها اظهار داشت: وزارت علوم در طول فعاليت خود پس از انقالب اسالمى 
همواره در حمايت از دانشگاه ها تالش كرده است.وى تصريح كرد قطعاً مجموع سياست  ها 
و برنامه هاى تدوين شــده در مجلس شوراى اسالمى و شوراى عالى انقالب فرهنگى نيز 
در راستاى حمايت از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى است.غالمى تصريح كرد: از جمله 
برنامه هاى اساسى ستاد وزارت علوم حمايت همه جانبه از دانشگاه هاست و تالش مى كنيم 
در اين راســتا برنامه هاى بهتر و كاربردى ترى را به دولت و مجلس شوراى اسالمى ارائه 

دهيم تا بتوانيم توسعه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى را سرعت ببخشيم.

پرداخت 4 هزار ميلياردى بيمه سالمت به دانشگاه هاى 
علوم پزشكى

 عضو كميســيون بهداشــت و درمان مجلس گفت: مجلس بيش از چهار هزار ميليارد 
تومان از بودجه خزانه را براى پرداخت بدهى هاى انباشته شده در تأمين دارو و ملزومات 

مصرفى نظر گرفته است.
على نوبخت درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مسئوليت سنگين وزارت 
بهداشت و دانشــگاه هاى علوم پزشكى در شرايط فعلى، در زمينه تأمين دارو و ملزومات 
مصرفى، افزود: امروزه در شــرايط خاص تحريم كشــور از بيمارستان ها و مراكز درمانى 
انتظار داريم دارو و تجهيزات پزشكى را كه خود توان تهيه آن را ندارند، تجويز نكنند، نبايد 
بيماران به خارج از بيمارستان ارجاع داده شوند، مسلما اين افراد نمى تواند دارو يا ملزومات 

مصرفى مورد نياز خود را از جايى ديگر تامين كنند.
على نوبخــت اظهار كرد: بايد در شــرايط تحريم مايحتاج مصرفــى و داروها در درون 

بيمارستان ها و مراكز درمانى در دسترس مردم قرار گيرد.

سيري در كتاب الغدير
فيض ا... مظفرپور»

  واقعه غدير از چنان اهميتي برخوردار اســت كه در طول تاريخ 
1400 ساله اسالم، دانشمندان و علما و بزرگان ديني مطالب فراواني 
پيرامون آن گفته و نوشــته اند و به دليل بزرگي امر واليت، مؤمنان و 
جانشــيني پيامبر اسالم(ص) كه قرآن كريم در آيه 70 سوره مائده به 
حالت تهديدآميز به پيامبر فرمود: «يا ايها الرســول بّلغ ما اُنزل اليك 
من ربك و ان لم تفعل فما بّلغَت رســالته و اهللا يعصمك من الناس 
ان اهللا ال يهدي القوم الكافرين.» «اي پيامبر معبوث، برســان آنچه را 
كه به سوي تو فرو فرستاده شد از طرف پروردگارت و اگر نرساني 

رسالت خود به پايان نرسانده اي.
 خــدا نگاه مي دارد تــو را از كينه و عداوت مــردم. همانا خداوند 

هدايت نمي كند قوم كافران را».
اين آيه تهديدآميز از طرف جبرئيل امين بر رســول اكرم(ص) نازل 
مي شــود و از اين روي در ســال دهم هجري در مراسم حج كه به 
«حجه الوداع» معروف اســت، پيامبر در سرزمين جحفه در نزديكي 
مكه و در محلي به نام غدير خم رســالت خود را به حاجيان اعالم 
نموده و به آنان مي فرمايد: «هر كس من موالي اويم، اين علي موالي 

اوست».
و اينگونه بود كه آيه اكمال دين و اتمام نعمت بر پيامبر نازل شــد و 
آيه سوم از ســوره مباركه مائده چنين مي فرمايد: «اليوم اكملت لكم 

دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دينًا».
واقعــه غديــر را بيــش از يكصــد هــزار حاجــي ناظــر بودنــد و بــا 
ــل  ــز نق ــس از آن ني ــنيدند و پ ــده و ش چشــم و گــوش خــود دي
ــل  ــال نق ــل و اجم ــه تفصي ــي ب ــاي تاريخ ــد و در كتاب ه كرده ان
ــتمداران و  ــي برخــي سياس ــراض سياســي ـ مذهب ــا اغ گشــت ام
مورخيــن مغــرض در طــول زمــان، زنگارهــاي فراموشــي بــه روي 
ــردان خــدا و  ــردي از م ــا اينكــه م ــم كشــاندند ت ــه مه ــن حادث اي
محــب مــوال در قــرن 14 هجــري شــروع بــه تحقيــق در خصــوص 
ــي(ره)  ــه امين ــز عالم ــي ج ــود و آن كس ــزرگ نم ــه ب ــن حادث اي
ــه  ــا 30 ســال تحقيــق و انجــام ســفرهاي گوناگــون ب ــود كــه ب نب
كشــورهاي مختلــف و مطالعــه منابــع فــراوان كــه بــه قــول خــود 
ــي  ــاب را بررس ــد كت ــزار جل ــر 10 ه ــغ ب ــي(ره) بال ــه امين عالم
ــرد آورد  ــي گ ــد عرب ــر را در 20 جل ــر الغدي ــاب بي نظي ــرده، كت ك
ــار  ــد در اختي ــه و در 22 جل ــي ترجم ــه فارس ــد آن ب ــه 11 جل ك

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــدان فارس زب عالقمن
كتابــي كه در آن عالمه اميني از زبان 110 تن از صحابه و 84 تن از 
تابعين پيامبر كه اين حديث را شنيده اند، اسامي شان را نقل كرده و از 

كتب معتبر اهل سنّت اسناد آن را گردآوري كرده است.
محمدتقي واحــدي، مترجم الغدير چنين مي گويــد: «عالمه اميني 
كتاب هاي زيادي از جمله «شــهداء الفضيله» را تأليف كرده است اما 
نخبه و گل سرســبد تأليفات آيت ا... اميني موجب شهرت ايشان در 
اقطار ممالكت اســالمي كتاب بي مانند «الغدير» است كه بالغ بر 20
جلد خواهد شد. اسم اين كتاب از موضوع آن است. به طور اختصار 
اثبات وصايت و خالفــت منصوصه حضرت اميرالمؤمنين از طرف 
حضرت خاتم االنبياء محمدبن عبدا...(ص) و نقل نص هايي راجع به 
غدير خم و ســاير نصوص از طريق غيرشيعه و از كتب علماي اهل 
ســنّت و تواريخ قرون اسالمي (كتب خطي و چاپي) و آشكار كردن 
و اثبــات اغراض بعضي از تاريخ نگاران پيشــين كه در نقل روايات 
تعصب ناروا به كار برده اند و نســبت به مطالب تحرفي و تصحيف 

و تبديل روا داشته اند.»
مرحوم عالمه اميني(ره) خود چنين مي فرمايد: «داستان بزرگ و مهم 
(واقعه غدير خم) داســتان دعوت خدايي اســت و داستان واليت 
كبري اســت. داســتان آراستن و كامل ســاختن دين و تمام نمودن 
نعمت و خشــنودي پروردگار است. بر طبق آياتي كه كتاب صريح 
خداونــد بدان نازل گشــته و اخبار متواتره رســيده از پيغمبر(ص) 
تصريح بدان نموده و رشــته مدارك و اسناد آنها مانند حلقه هاي بهم 
پيوســته يك زنجير از دوران صحابه (ياران پيغمبر) و تابعين تا اين 

زمان امتداد يافته.
بــاز در ادامــه مي گويــد: «ايــن كتــاب متضمــن مطالبــي اســت كــه 
ــق روشــن و آشــكار  ــر رســيده از حقاي ــون حديــث غدي در پيرام
مربــوط بــه متــن حديــث مزبــور و ســند آن در ايــن كتــاب آنچــه 
بــا درســتي و صراحــت در آشــكارترين مظاهــر دايــر بــه ايــن امــر 
ــم  ــب دره ــي از مطال ــان انبوه ــته، از مي ــط گش ــت و ضب ــم ثب مه
ــده  ــتخراج ش ــه اس ــم ريخت ــوزون و به ــاي نام ــه و آهنگ ه آميخت

ــده آن آشــكار و جلوه گــر شــود. ــر خوانن ــا حقيقــت حــال ب ت
عالمــه اميني در خصوص اهداي اين كتاب بــه اميرالمؤمنين چنين 
مي گويد: «براي اهداي اين كتاب خود كسي را سزاوارتر از صاحب 
اصلي آن نيافتم. پرچمدار واليت عظمــي اميرالمؤمنين صلوات ا... 
عليه. اين كتاب خود را به عنوان يك ســرمايه ناچيز و نموداري از 
دوستي بي شائبه خود به پيشــگاه مقدس تو اهدا مي كنم. با پذيرش 
آن بر من بزرگواري فرما و مشــمول عنايت و احســان بيكران خود 
قرار ده و به پاس اين خدمت به من نيكي فرما؛ همانا خدا نيكوكاران 

را دوست دارد.»
درباره ارزش و اعتبار كتاب گرانسنگ «الغدير» دانشمندان و علماي 
اســالمي و حتي غيراسالمي مطالبي بيان كرده اند كه ذكر همه آنها از 
حوصله اين مقال خارج اســت و عالقمندان را به مطالعه آن مطالب 
در البــه الي كتاب الغدير دعوت مي كنيم و فقط به ذكر يك نمونه از 

آنها اشاره مي كنيم.
مرحوم آيت ا... سيد صدرالدين صدر درباره الغدير مي گويد: «كتاب 
الغدير دايره المعارف اســالمي است كه انواع دانستني ها و فضايل را 
در آن خواهي يافت. آن دانســتني ها و فضائلــي كه آثار و مؤلفات 
پيشــين از آن تهي است و در اين معني شــگفتي و تعجب نيست؛ 
چراكه مؤلف آن پيشوا و دانشمند نامي يكي از مفاخر طائفه (علماء 
اماميه) اســت و يكي از محصول هاي نيكو و پسنديده اي است كه از 

پايتخت علم و دين (نجف اشرف) به دست آمده است».

درخواست ايجاد تشكل هاى مردم نهاد
 200 درصد افزايش يافت

 معاون ســاماندهى امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
اجرايى شــدن تعهدات دولت سبب شده است، مراجعه و درخواست 
جوانان براى تشــكيل تشكل هاى مردم نهاد در دو ماهه نخست سال 
جارى بيش از 200 درصد نسبت به همين زمان در سال گذشته رشد 

داشته باشد.
محمدمهــدى تندگويان در گفت و گو با ايرنا، با بيان اينكه در 10 ماه 
گذشــته مراجعه جوانان براى ايجاد تشكل هاى مردم نهاد بيش از 20
درصد رشد داشته اســت، افزود: جوانان كارآفرين اين باور را دارند 
كه اعطاى تســهيالت وعده اى غيرواقعى نيست و همين مساله سبب 

اميدوارى آنان شده است.
وى گفت: دولت به تعهداتش در اين حوزه به خوبى عمل كرده است 
و جوانان مى دانند كه اگر طرحى براى كارآفرينى داشــته باشند، مى 
توانند در هر اســتانى از وام 100 ميليون تومانى با سود چهار درصد 

استفاده كند.
تندگويان از برگزارى مجمع ملى ســازمان هاى مردم نهاد در دى ماه 
سال جارى به عنوان يكى ديگر از اقدامات اين وزارتخانه در حمايت 
از جوانان خبر داد و افزود: وقتى مجمعى مانند سنديكاى تشكل هاى 
مردم نهاد در كشــور شكل بگيرد، ديگر نهادها و ارگان ها نمى توانند 

سبب فعاليت نكردن اين تشكل ها شوند.
وى ادامه داد: به عنوان مثال وزارت مسكن نمى تواند مانع فعاليت 
انجمن مهندســان مشــاور شود زيرا ثبت شده اســت. اين انجمن 
انتخابات و مطالبات صنفى دارد كه با ثبت شدن اين نهاد مى تواند 
به دنبال مطالبات خود باشد؛ البته به دليل اينكه اين نهاد نوپا است، 
بايد حمايت هاى مالى دولت كه در چهارچوب وام اســت به آنها 

پرداخت شود.
تندگويان افزود: تشــكلى در استان ايالم زمينى را از استاندارى گرفته 
و تجهيزات شــهربازى را از خارج كشــور وارد كرده اســت و از ما 
درخواست تســهيالت دارد؛ معاونت جوانان نيز در راستاى وظايف 
خــود در حوزه اوقات فراغت به آنها كمك مى كند كه ســبب ايجاد 

اشتغال براى بيش از 200 جوان در استان نيز مى شود.
وى با اعالم اينكه در مدت يك ماه آينده شرح وظايف معاونت جوانان 
در صحن مجلس شــوراى اسالمى مطرح مى شود و به تصويب مى 
رســد، گفت : در صورتى كه در اين شرح وظايف اين مورد نيز ثبت 
شناســه شــود، ديگر نيازى به تاييد وزارت كشور نخواهيم داشت و 
مى توانيم اعتبارنامه سازمان هاى مردم نهاد حوزه جوانان را صادر كنيم.

پيش از اين قرار بود وزارت كشــور شناســه ثبت تشكل هاى مردم 
نهــاد را اعطا كند كه تاكنون با وجود نامه نگارى هاى زياد اين اتفاق 

نيفتاده است.

همدان پيام: فروچاله در كمين فامنين 
 مگه آدم از مهمون مي ترسه 

شهروند: روحاني: از درد و مشكالت مردم مي كاهيم 
 راست مي گه كليد همه قفل ها را داره

ابرار ورزشي: احسان عزيزي: دينت را به سپاهان ادا كن 
  به سپاهان چرا به مردم ادا كن

همشهري: شواري شفاف، شهر شيشه اي 
 خدا كنه منظورش از شيشه، شيشه دخانيات نيست!!

كيهان: آقاي ظريف قيمت امروز دالر يكي از ميوه هاي برجام است 
 به نظرت ميوه هاي ديگه ارزونتر بشن؟

قانون: راز دو مرد ناراضي 
 حتما رازشون زن دومه

شرق: كارت قرمز به كارنامه اقتصادي دولت 
 پس باالخره از ميدان بازى حذف شد!! 

همدان پيام: اسكناس نو در همدان توزيع مي شود
 كاش دست مردم پول باشه همش هم كهنه باشه!!

ايران: تشكيل پرونده تهديد روحاني 
 كسي كه كليد داره ترس نداره

اطالعات: حمايت كشورها از برجام بايد عملي شود
 در ايران كه عملي شده همه چيز ارزون و فراوانه

اعتماد: رحيم مشايي در دادگاه علني پيراهنش را درآورد 
 همين يه كارش مونده بود

همدان پيام: بن بست روياهاي كودكانه با ازدواج 
 اتفاقا روياها شروع مي شه 

آرمان: بازرگاني باز جهاني و بازرگاني بسته ما 
 ما گذاشتيم تو صندوق نامحرم نبينه

همدان پيام: كره شمالي در مقابل اياالت متحده بسيار هوشمندانه عمل 
مي كند 

 حتما ميگو زياد خورده
ايران ورزشي: كاپيتان آبي در روزگار رنگارنگ

 حتما با طيف نور آبي شده بوده!!

 هجدهــم ذى الحجه يــادآور واقعه اى 
تاريخى اســت كه در آن رسول خدا(ص) 
به امر خداوند متعــال حضرت على(ع) را 
به عنوان خليفه و جانشــين خود در منصب 

امامت و واليت امت منصوب كرد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛آنچه 
پيامبر اكرم صلى ا... عليه و آله در روز غدير 
بر همه مســلمانان تكليف فرموده اند. اين 
اســت كه اميرالمؤمنين على عليه السالم و 
ائمه از فرزندان ايشــان تا حجة بن الحسن 
(عج) را موالى خويش بدانيم و قيد غالمى 
ايشان را بر گردن انداخته، به لوازم آن مقيد 

گرديم. 
آنچــه از واقعــه غديــر تا كنــون، مورد 
فراموشى قرار گرفته، توجه مبحث واليت 
لحظات  همان  اســت.از  (ع)  اميرالمومنين 
اوليه در سال دهم هجرى بسيارى از مردم، 
منافقانــه با اميرالمؤمنين (ع)دســت بيعت 
دادند و آنگونه كه پيامبر صلى ا... عليه و آله 
دستور فرموده بودند با دل و جان، دست و 
زبان، تسليم على بن ابى طالب عليه السالم 
نشده و به واليت امام على (ع)تن ندادند، 
هــم اكنون كه ما در زمــان واليت آخرين 
وصى پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله قرار 
گرفتــه ايم بايد منصفانــه درباره وضعيت 
خويش به داورى بنشــينيم كــه چقدر در 
انجام اين وظيفه ى قلبى و جوارحى خود 

موفق بوده ايم؟ 
حداقــل در روز غدير كــه متعلق به وجود 
مقدس ولــى عصر (عج)اســت, چقدر از 
صاحب غدير و حقوق ايشان ياد مى شود؟ 
گاهى بى توجهى و غفلت شيعيان نسبت به 
ايشــان چنين مى نمايد كه عهد پيامبر صلى 
ا... عليه و آله در بين مســلمانان زمان غيبت 
هم به دست فراموشى سپرده شده و در روز 
غدير هم آن چنان كه شايسته است، حق امام 

عليه السالم ادا نمى شود.
 با وجود اينكه جشــن ها و مراســمى به 
مناســبت اين روز برگزار مى شــود و اين 
عيد مورد اكرام و بزرگداشت قرار مى گيرد 
ولى پيام غدير كه همان فرمان واليت حجة 
بن الحسن(عج) اســت در اين زمان كامًال 
مسكوت باقى مى ماند و ما كه مدعى تشيع 
در زمان غيبت حضرت مهدى (عج)هستيم 
در پايبندى به مفاد اين خطبه مرتكب قصور 
گشته ايم و چه بسا وظيفه ى خود را هنوز 

نشناختيه ايم.
بنابراين كســى كه حضرت مهدى (عج) را 
موالى خــود مى داند همــواره بايد اعمال 
خويش را در جهت رضايت ايشان قرار داده 
و مورد بررسى قرار دهد كه مرتكب كوتاهى 
در ايفاى نقش سر سپردگى نگشته و چيزى 

از حقوق ايشان را پايمال نكرده باشد. 
واقعه ى غديــر از ابعاد مختلف و از جهات 
متفاوت داراى درخشندگى خاصى در تاريخ 

اسالم از لحاظ سند، اطمينان از اصل و فرع 
آن، كثرت راويان و اعتماد بزرگان و علماى 
مسلمين، داراى قدرت و استحكامى بى نشير 
است كه در راس راويان نام اهل بيت رسول 
خدا(ص) يعنى على و فاطمه و حســن و 

حسن عليه السالم مى باشد. 
بــه عبارتى ديگر با فرارســيدن عيد غدير، 
ايــن واقعه بزرگ تاريخى در اســالم دل ها 
متوجــه يك امر مهم اعتقــادى و اجتماعى 
و سرنوشت ســاز در زندگى مى شود كه آن 

«واليت و رهبرى جامعه دينى» است. 
در تاريخ اســالم دو حادثــه مهم و بزرگ 
خودنمايى مى كند كه از يكى رســالت و از 
ديگرى امامت به وجود آمد. نخستين حادثه 
نزول وحى بر قلب مبارك پيامبر اسالم بود 
كه رســالت پيامبر(ص) را در پى داشت و 
دومين حادثه غدير بود كه امامت را به وجود 
آورد و در حقيقت ادامه رســالت بود يعنى 
روز غدير همان قــدر اهميت دارد كه روز 

بعثت در رسالت پيامبر اعظم.
انقالب اسالمى ما و ثمرات بى شمار آن در 
داخل و خارج نگاه ها را متوجه مذهب تشيع 
كه برگرفته از پيام غدير است نموده است. 
بر همه كســانى كه تريبونى در اختيار دارند 
و شنونده اى، مخصوصا مبلغين و سخنرانان 
و مداحان گرانقدر الزم است كه پيام غدير 
را به جامعيت بيش ترى به ويژه براى نسل 
جوان بازگو كنند و بعضى شبهات را كه از 
ناحيه مغرضين و غافلين و جاهلين راجع به 
مســاله واليت مطرح مى شود عالمانه پاسخ 

گويند.
 پيام هــاى ديگر غدير به نســل 

امروز
اســالم دين كامل و جامع است و برنامه اى 
مــدون بــراى اداره زندگى بشــر در تمام 
عرصه هــاى فردى و اجتماعــى دارد و لذا 
«دين از سياســت جداناپذير اســت» پيام 

جاودانه غدير. تربيت انســان دينى احتياج 
به تاســيس يك جامعه دينى دارد و تاسيس 
آن فرايندى است كه تنها از طريق حكومت 

دينى امكان پذير است.
انقالب اســالمى ايران به عنوان جلوه اى از 
عينيت و تحقق آرمان پيامبر در غدير خم و 
نيز با اجرايى كردن نظريه حاكميت واليت 
فقيه به عنوان استمرار امامت كارآمدى دين 
را براى اداره بشــر اثبات نمود. غدير مركز 
ثقل تاريخى انديشــه سياســى در اســالم 
و ســند تاريخى تفكيك ناپذيــرى دين از 
سياست است. راهبرد پيوسته دين در عرصه 
روابط اجتماعى ملت هــا به ويژه ملت هاى 
مســلمان دعوت به اصول و مبانى مشترك 
اســت. اگر پيام غدير در صدر اسالم عملى 
مى شــد امامت امام معصوم و حاكميت آن 
باعث ايجاد وحدت در امت پيامبر مى شــد 
و ثمره اين وحدت رسيد به آرمان شهرى كه 
خداوند متعال بــا حاكميت دين وعده داده 

بود مى شد.
ما در زمان خود ثمــره حاكميت امامت را 
ديده  ايــم كه جامعه ى مــا از ميان اين همه 
طوفان ها، بحران ها و چالش هاى متفاوت كه 
هر يك مى توانست باعث گسيختگى ملت 
ما شود به سالمت عبور كرد و نمام تهديدها 
بــا مديريت واليت فقيه به فرصت تبديل و 
ما امروز زمينه ساز باز توليد تمدن اسالمى با 
مركزيت ايران اسالمى هستيم. نظريه واليت 
فقيه تضمين كننده حضور پيوســته دين در 
قلمرو زندگى بشر است و لذا ما دفاع نظرى 
و عملى از ضرورت حضور انسان كامل در 
قلمرو زندگى انســان اثبات كننده حقانيت 

«غدير» است.
رســالت اصلى انقالب اســالمى ايران به 
عنوان پيش درآمــد انقالب جهانى حضرت 
زيرا  اســت  عدالت  اســتقرار  مهدى(عج) 
كه عدالت علت تامــه، معنويت در جامعه 

مى باشــد در صورت استقرار نسبى عدالت، 
جمهورى اســالمى مدل موفق از مديريت 
دينى به شايســتگى معرفت اسالم علوى و 
مبشر اســالم مهدوى خواهد بود. استقرار 
عدالت جوهره اصلى پيام غدير اســت در 
ســايه حاكميت انســان كامل. پيام غدير به 
نســل ما اين است؛ ســعادت و رستگارى 
جامعه انســانى تنها در گرو جارى شــدن 
احكام الهى در تمامــى زمينه هاى فردى و 
اجتماعى تحت زعامت و مديريت انســان 

كامل و الهى است.
تبيين  براى  قم  از  مبلغانى  اعزام   

واقعه غدير
مدير كل اوقاف و امورخيريه استان همدان 
از اعزام تعداد21 مبلغ از قم به همدان براى 
تبيين واقعه غدير درمســاجد حسينيه ها و 
تكايا خبر داد و گفت: براى پاسداشت غدير 
در 31 بقعه همدان مراســم جشن از يك تا 

سه شب برگزار خواهد شد.
حجت االســالم محمد كارونــد افزود: در 
ســطح بقاع متبركه همدان برپايى ايستگاه 
صلواتى را براى زائــران داريم اظهار كرد: 
به مناسبت عيد غدير بيماران سخت درمان 
مالير و 31 روســتاى استان بر اساس نيت 
واقف، بسته به نوع بيمارى در روز عيد مبلغ 

يك ميليون تومان دريافت خواهند كرد.
وى با اشــاره به اينكــه در روز عيد غدير 
همچنيــن اهــداى ويلچر به افــراد معلول 
بهزيستى را داريم، بيان كرد: همايش تجليل 
از پيرغالمان مالير با كمك سازمان تبليغات 

اسالمى برگزار مى شود.
 حجت االســالم كاروند از برگزارى مراسم 
مولــودى خوانى،تجليل از ســادات خطبه 
خوانى و ... در مراسم هاى جشن غدير خبر 
داد و اظهار كرد: برگزارى تاتر واقعه غدير و 
پرده خوانى در امامزاده عبداله از ديگر برنامه 

اين روز مبارك است.

اوقاف به معلوالن بهزيستي به مناسبت عيد غدير ويلچر مي دهد

وظيفه نسل حاضر در قبال غدير  

ميزان شكايت 
از پزشكان 
در حال افزايش 
است
 مديركل پزشــكى قانونى با اشاره به 
اينكه ميزان شــكايت از پزشكان در حال 
افزايش اســت،  گفت: پزشكان در مورد 
عوارض جراحى با بيمــاران خود كمتر 
صحبــت مى كنند و اين مســئله ســبب 

مى شــود كه افــراد گمان كننــد عارضه 
پزشكى همان خطاى پزشكى است.

مسعود قادى پاشا در گفت وگو با فارس، 
در ارتباط با شــكايت هايى كه از جامعه 
پزشكى مى شود و پرونده آن در پزشكى 
قانونى مورد بررسى قرار مى گيرد، اظهار 
داشــت: عليرغم اينكــه كادر درمانى در 
كشــور زحمات زيادى مى كشــند ولى 
متأسفانه ميزان شكايت ها از كادر درمانى 

در حال افزايش است.
وى افزود: اين پرونده ها هم توسط نظام 
پزشكى و پزشكى قانونى بررسى مى شود 
ولى مردم بيشتر تمايل داشته كه پزشكى 

قانونى پرونده هــاى آنها را دقيق ارزيابى 
و نتيجه را مشــخص كند البته براى اين 
مســئله بايد حتمًا مرجــع قضايى از ما 

درخواست داشته باشد.
قادى پاشــا بــا بيــان اينكه در بررســى 
پرونده هــا تالش مى كنيم از حقوق بيمار 
و پزشــك دفــاع كنيم ادامــه داد: برخى 
از ارباب رجوع هــا تمايــل دارند كه كار 
كارشناسى ما به نفع جامعه پزشكى باشد 
اما اصال سياســت پزشكى قانونى چنين 
نيست و همكاران ما دقت مى كنند حقى 
از كسى ضايع نشود و ما مدافع بيماران و 

پزشكان هستيم.

تهران  استان  قانونى  پزشــكى  مديركل 
عنــوان كرد: ارتباط پزشــك بــا بيمار 
امروزه بســيار اندك شــده و پزشكان 
براى اينكه قبــل از جراحى به بيماران 
اعالم كنند كه عوارض جراحى چيست 
جايگزين  روش هــاى  مى تــوان  آيا  و 
را انتخــاب كــرد يــا نه، زمــان كافى 
فرد  كه  هنگامى  ايــن  بنابر  نمى گذارند 
پس از جراحى دچار عارضه شد جهت 
شكايت از پزشــك اقدام مى كند و در 
كميســيون پزشــكى متوجه مى شود كه 
اين مشــكل پيش آمده تنها يك عارضه 

است.
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مدير تنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى استان همدان:
توزيع گوشت وارداتى در بازار اثرگذار نيست

ــه  ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم ــاورزى اس ــازمان جهادكش ــازار س ــم ب ــر تنظي  مدي
هفتــه اى 20 تــن گوشــت قرمــز وارداتــى بــه اســتان همــدان داده مى شــود، گفــت: 
ــازار نــدارد. شــرايط بــه حــدى بغرنــج اســت كــه توزيــع گوشــت اثرگــذارى در ب

ــزار  ــن 23 ه ــفند و فروردي ــده از اس ــت دام زن ــرد: قيم ــار ك ــان اظه ــدى نجفي مه
تومــان دام ســبك و 16هــزار و 500 تومــان دام ســنگين ثابــت مانــده امــا همچنــان 

ــز باالســت. قيمــت گوشــت قرم

ــه  ــاد باشــد ك ــدر زي ــد اينق ــى باي ــع گوشــت واردات ــر اينكــه توزي ــد ب ــا تأكي وى ب
اثرگــذار باشــد، تصريــح كــرد: شــايد مقــدار گوشــتى كــه مــا توزيــع مى كنيــم كــم 

بــوده كــه اثرگــذارى نــدارد.
نجفيــان بــا اشــاره بــه اينكــه جــو روانــى موجــود باعــث شــده قيمــت همــه كاالهــا 
افزايــش يابــد، افــزود: قيمــت هــر كيلوگــرم گوشــت قرمــز مخلــوط 48 هــزار تومــان 

و گاو و گوســاله مخلــوط 47 هــزار تومــان اســت.
ــا اشــاره بــه قيمــت  ــازار ســازمان جهادكشــاورزى اســتان همــدان ب مديــر تنظيــم ب
گوشــت قرمــز وارداتــى در بــازار، خاطرنشــان كــرد: هــر كيلوگــرم گوشــت 
ــازار 34 هــزار تومــان، ران 37 هــزار تومــان، ران بشــقابى 46 هــزار  سردســت در ب

و 800 تومــان، سردســت تميــز شــده 48 هــزار و 500 تومــان و راســته بشــقابى بــا 
ــان اســت. ــزار توم ــردن 38 ه ــان و گوشــت گ ــزار توم اســتخوان 38 ه

وى از افزايــش قيمــت گوشــت مــرغ خبــر داد و اعــالم كــرد: قيمــت گوشــت مــرغ 
بــراى مصرف كننــده 11 هــزار و 400 تومــان اســت در حاليكــه در يك مــاه گذشــته 

7000 تومــان بــود.
ــه روز گذشــته 3 درصــد افزايــش  ــرغ نســبت ب ــان اينكــه قيمــت م ــا بي ــان ب نجفي
دارد، گفــت: از زمــان افزايــش قيمــت گوشــت مــرغ در بــازار روزانــه 50 تــن مــرغ 
ــازار همــدان توزيــع شــده به طوريكــه در مجمــوع 265 تــن از زمــان  منجمــد در ب

ــع شــده اســت. ــازار توزي ــرغ در ب ــا م افزايــش قيمت ه

به مناسبت هفته دولت و در دهه امامت و واليت انجام شد
3 جايگاه سوخت در همدان افتتاح شد

 سه باب جايگاه خصوصى عرضه سوخت بنزين و نفتگاز به نام هاى 
"فرضيان"، "قبادى" و "ابر و ماه" با هدف گســترش خدمت رســانى 
مطلوب به هموطنان، به مناســبت هفته دولــت و در ايام مبارك دهه 

امامت و واليت در منطقه همدان افتتاح شد.
مدير شــركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همــدان، با راه اندازى 
اين سه جايگاه در مجموع تعداد جايگاه هاى عرضه فرآورده بنزين ـ 
نفتگاز به 45و در مجموع تعداد جايگاه هاى عرضه سوخت در استان 

همدان به 110باب رسيد.
به گزارش روابط عمومى شــركت پخــش فرآورده هاي نفتي منطقه 
همدان، امين روســتايى، افزود: مجتمع خدماتــى ـ رفاهى قبادى در 
كيلومتر 25 جاده همدان - اســدآباد، جايگاه فرضيان در ابتداى جاده 
شهرك صنعتى شهر جهانى سفال، اللجين و جايگاه ابر و ماه در شهر 
زنگنه از توابع ناحيه مالير قرار دارد و در مجموع مى توانند در  حوزه 

سوخت رسانى به طيف وسيعى از هموطنان خدمات  ارائهدهند.
وي گفت: عمليات اجرايى احداث اين جايگاه ها به ترتيب (فرضيان، 
قبادى و ابر و ماه)از خردادماه 96، فروردين ماه 95، و ارديبهشــت ماه 
95آغاز شــده بودكه درچهارم شهريورماه ســال 97 با حضورچند از 

مديران محلى و مسئوالن منطقه به بهره  بردارى رسيد.
امين روســتايى، با بيان اينكه مجتمع قبادى در زمينى به مســاحت 
10 هزار متر مربعاحداث شده، تصريح كرد: هزينه عمليات اجرايى 
اين طرح با احتســاب هزينه خريد زمين حــدود 4 ميليارد تومان، 
داراى 2 مخزن 100 هزار ليترى بنزين و نفتگاز، 4 ســكو (2 سكو 
بنزين و 2 ســكو نفتــگاز) و 4 تلمبه دونازلهاز نوع جايگاه ســبز، 
امكانات رستوران، نمازخانه، ســرويس هاى بهداشتى، فروشگاه، 
تعويض روغنى، كارواش، باســكول بوده و 8 نفر به طور مستقيم 

مشغول به كار شده اند.
روستايي از وجود 2 مخزن 60 هزار ليترى براى فرآورده هاى نفتى بنزينو 
نفتــگاز در جايگاه فرضيان اللجين خبــر داد و افزود: جايگاه مذكور در 
مســاحتى بالغ بر 2هزارمترمربع و با هزينه حــدود 2 ميليارد تومانى(با 
احتساب خريد زمين)، داراى 2سكوى بنزين و1سكوى نفتگاز و جايگاه 
ويژه سوختگيرى موتورسيكلت در مجموع مجهز به 7تلمبه دو نازله از نوع 

تكنوتار بوده كه مستقيما براى 7 نفر ايجاد شغل كرده است.
همچنين اين مقام مســئول اضافه كرد: جايگاه عرضه ســوخت ابر و 
ماه در شهرســتان مالير در مســاحتى به متراژ 4هزار متر مربع، داراى 
2 مخــزن 45هزار ليترى نفتگاز و بنزين،2 ســكو با  5 تلمبه 2 نازله 
از نوع تكنوتار(2نفتگاز، 3بنزين)، 4 نفر مســتقيما شاغل شده و براى 
راه اندازى آن با احتســاب خريد زمين، حدود 3 ميليارد تومان هزينه 

شده است.

شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان

آگهـي مزايـده

كارت دانشجويى فرشته محمدى فرزند شمس ا..به 
شماره شناسنامه 22رشته فيزيولوژى ورزشى دانشگاه 
بوعلى سينا به شماره دانشجويى 9413458002 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد .

كارت شناسايى غالمرضاخسرونژاد فرزند 
حسينعلى مربوط به فرماندارى نهاوند مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد

كارت دانشجويي رويا مشتاق فرد فرزند جعفر به شماره 
ملي 0019775504 رشته آمار و كاربردها دانشگاه 
بوعلي به شماره دانشجويي 9412116033 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي زهرا آريايي نژاد فرزند احمد به 
شماره ملي 3920180038 رشته شيمي تجزيه دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9634131001 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند راننده به نام حميد حميدى منظم 
فعال در ناوگان مسافرى با گواهينامه پايه يك به 
شماره 2926444 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد .

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــروري پــگاه 
ــر  ــدادي گوســاله ن ــدان در نظــر دارد تع هم
ــده  ــق مزاي ــود را از طري ــه خ ــير گرفت از ش

عمومــي بفــروش رســاند.
 لــذا متقاضيــان مــي تواننــد جهــت شــركت 
در مزايــده از تاريــخ چــاپ آگهــي بــه مــدت 
ــع در  ــده واق ــل مزاي ــه مح ــه ب ــك هفت ي
ماليــر روســتاي آورزمــان شــركت كشــت و 
صنعــت و دامپــروري پــگاه همــدان مراجعــه 
نماينــد. اطالعــات بيشــتر آدرس اينترنتــي:
www.proteinhamedan.pegah.ir
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روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان 

بر شيعيان و پيروان واليت 
خجسته باد

پ

آگهي تجديد مناقصه

شهــرداري زنگنه

نوبت دوم  

بر اساس ماده 5 آيين نامه مالي شهرداري ها، شهرداري زنگنه در نظر دارد پروژه 
زيرگذر تقاطع غيرهمسطح بلوار امام خميني(ره) شهر زنگنه (جاده ماليرـ  اراك) 
را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگــذار نمايد.

مبلغ برآوردمدت اجراحداقل رتبه مورد نيازمحل اجرانام پروژه
 (ريال)

مبلغ تضمين 
شركت در 
مناقصه 
(ريال)

احداث زيرگذر 
تقاطــع بـلوار  
امام خميني(ره)
 و بلوار شهدا

شهر زنگنه 
(جاده مالير ـ 

اراك)

رتبه 5 ابنيه يا راه از 
معاونت برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي 

رئيس جمهور

6 ماه شمسي از 
تاريخ صورتجلسه 

تحويل زمين
 5/046/274/977260/000/000

*شرايط مناقصه
متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه از تاريخ 97/05/29 لغايت 97/06/19 به شهرداري زنگنه مراجعه و پس 

از تكميل تا پايان وقت اداري مورخ 97/06/19 به واحد حراست شهرداري زنگنه تحويل و رسيد دريافت نمايند.
متقاضيان مي بايست مبلغ 260/000/000 ريال را جهت تضمين شركت در مناقصه را به حساب شماره 636855308 بانك كشاورزي 

به نام شهرداري زنگنه واريز و با ضمانت بانكي و با اسناد خزانه در وجه شهرداري زنگنه تهيه نمايند.
تاريخ و محل بازگشايي پاكت ها روز چهارشنبه مورخه 97/06/21 ساعت 10 صبح در محل ساختمان اداري شهرداري زنگنه مي باشد.
سپرده نفر اول و دوم و سوم تا زمان تنظيم قرارداد در حساب شهرداري باقي خواهد ماند. چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت مقرر 
نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننمايند، سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و با نفرات دوم و سوم 

نيز به همين صورت مي باشد.
پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند يك، هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفاهي خواه 
قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمين الزم و كافي 

و الك و مهر نشده، معذور است.
شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

به پيشنهاد مخدوش و قلم خورد و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
به پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر به شهرداري واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ساير اطالعات و جزييات مربوط به پروژه ومناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص ساير شرايط مناقصه به شهرداري زنگنه مراجعه يا با شماره تلفن 32362470-081 تماس 
حاصل نمايند.

ف آگهي مزايده

  محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت در مدت اجارهقيمت پايهشرحرديف
مزايده 

واگذارى عمليات بازيافت و جمع آورى پسماندهاى 1
خشك به بخش خصوصى در سطح شهر 

100/000/000 ريال  2 سال 70/000/000 ريال

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه شهرداري و با توجه به بند يك از يكصد و پانزدهمين  جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر دارد عمليات 
بازيافت و جمع آوري پسماندهاي خشك را از طريق آگهي مزايده عمومي به شركتهاي واجد شرايط صالحيت واگذار نمايد.

پايه  سال  قرارداد  مبلغ  به  درصد  سي  بعد  سال  براي  و  باشد  مي  سال  دو  خشك  پسماندهاي  آوري  جمع  و  بازيافت  عمليات  اجاره  زمان  مدت   *
افزوده مي گردد.

* متقاضيان براي كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده به واحد امورقراردادها مراجعه و يا با شماره تلفن 7-332377445-0811 داخلي 208 
تماس حاصل نمايند.متقاضيان جهت شركت در مزايده حتما مي بايست اسناد مزايده را از امور قراردادها تهيه نمايند.

مدت توزيع اسناد مزايده از مورخ 97/6/7 لغايت مورخ 97/6/27 مي باشد.
- متقاضيان مي بايست مبلغ 100/000/000 ريال  را به عنوان سپرده شركت در مزايده را به يكي از صورت هاي مشروحه ذيل در پاكت الف قرار دهند:

سپرده شهرداري نهاوند. -2  حساب  بنام  زاگرس  شعبه  ملي  بانك  نزد  شماره 0104868466003  حساب  به  مذكور  وجه  بانكي واريزي  فيش   1-
ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداري نهاوند كه بايد داراي حداقل سه ماه اعتبار از تاريخ ارائه پيشنهاد باشد.-3 اسناد خزانه ( اوراق مشاركت) مدت اعتبار 

اسناد خزانه(اوراق مشاركت) حداقل سه ماه از تاريخ ارائه پيشنهاد باشد .
- متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت را در پاكت ج قرارداده و رزومه كاري و اسناد  مزايده و ديگر اوراق مربوط به مزايده و فتوكپي شناسنامه،كارت ملي 
و كارت پايان خدمت مدير عامل شركت و اساسنامه شركت آخرين تغييرات شركت كه در روزنامه سراسري درج شده است و گواهي تائيد صالحيت از 
اداره كار را در داخل پاكت ب قرار دهند.و سه پاكت الف،ب و ج را در داخل پاكتي ديگر قرار داده و تا پايان وقت اداري مورخ 97/6/27 تحويل دبيرخانه 

شهرداري نمايند و رسيد دريافت نمايند. 
قيمت پيشنهادي پايه جهت واگذاري جمع آوري ، حمل و تفكيك پسماند از ميدا ( در سطح شهر ) به بخش خصوصي هفتاد ميليون ريال مي باشد.

- حداقل و حداكثر غرفه بازيافت  5 و 3 غرفه در نظر گرفته شود ضمناً برنده مزايده ملزم به رعايت زيبايي مبلمان شهري درخصوص غرفه هاي نصب 
شده با نظر كارشناسان فني شهرداري باشد.

- حق انتفاع و بهره برداري از غرفه ها صرفاً مربوط به تفكيك بازيافت بوده و برنده مزايده حق هرگونه خريد و فروش اقالم خوراكي وغيرخوراكي را 
نداشته و صرفاً با نصب تابلوهاي تبليغاتي مربوط به عناوين تفكيك پسماند اطالع رساني نمايد.

- هزينه چاپ و آگهي و هزينه كارشناسي و ديگر هزينه هاي مرتبط با موضوع مزايده مربوط به برنده مزايده مي باشد.
- متقاضيان مي بايست كليه اسناد مزايده گرفته شده از شهرداري را ممهور به مهر و امضاء شركت نمايند.

- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
- رعايت شركت هاي واجد صالحيت در مزايده مي بايست رعايت منع مداخله كاركنان دولت در مزايده را نمايد.

- به پيشنهادهاي مشروط، مخدوش وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- پرداخت هرگونه كسورات قانوني و وجوهي كه قانوناً بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گيرد به عهده پيمانكار است.و ايشان بايستي موارد را در پيشنهاد 

قيمت لحاظ كرده و در صورت برنده شدن مبالغ را بايد خالص بپردازد.
- هنگام عقد قرارداد معادل 10٪ كل مبلغ قرارداد به منظور تضمين حسن انجام كار از برنده مزايده ضمانت نامه بانكي دريافت مي گردد.

- هزينه ساخت غرفه هاي بازيافت بر عهده برنده مزايده مي باشد همچنين برنده مزايده مي بايست نسبت به بيمه نمودن غرفه ها اقدام نمايد در غير 
اينصورت عواقب ناشي از بيمه ننمودن غرفه ها بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- برنده مزايده با شهرداري حق هيچگونه حقوق مكتبه اي درخصوص غرفه هاي نصب شده تحت هر عنواني نداشته و در پايان قرارداد اقدام به جمع 
آوري تجهيزات نصب شده خود در مناطق مختلف شهر نمايند.

- نصب غرفه ها و همچنين جانمايي غرفه ها مي بايست زير نظر شهرداري و با تاييد كارشناسان فني شهرداري و مسئول خدمات شهري و واحد 
زيباسازي انجام گردد. 

- شهرداري نهاوند نسبت به نيروهاي گرفته شده توسط برنده مزايده هيچگونه مسئوليت استخدامي نداشته و كليه حقوق و مزايا و بيمه و... مي بايست 
توسط برنده شركت درمزايده و تعهدات برنده مزايده الزامي است .

- چنانچه برنده مزايده (نفر اول) ظرف مدت 7 روز پس از اعالم نظر كميسيون عالي معامالت به انعقاد قرارداد اقدام ننمايد سپرده ايشان به نفع 
شهرداري ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد مي گردد.و چنانچه نفر دوم مزايده نيز ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد امتناع ورزد سپرده ايشان نيز به 

نفع شهرداري ضبط مي گردد.
- پيمانكار مي بايست محلي را براي انباشت موقت پسماندهاي خشك در اختيار داشته باشد كه مورد تائيد دستگاه نظارت (شهرداري نهاوند ) باشند.

- حذف كامل چرخ هاي دستي و عوامل غيرمجاز (گوني به دوش و ماشين هاى ) و عدم بكارگيري اين عوامل در سطح شهر توسط پيمانكار با عوامل 
تحت امر وي مي باشد.

- پيمانكار حق جدا نمودن پسماندهاي خشك از ديگر پسماندها و معابر،جلوي درب منزل و ساير مراكز توليد كننده پسماند درون سطل ها و مخازن 
پسماند و خودروهاي جمع آوري را ندارد.

- بازگشايي پيشنهادات در ساعت 12 مورخ 97/6/31 در محل شهرداري نهاوند و با حضور اعضاء كميسيون عالي معامالت شهرداري تشكيل جلسه و 
پيشنهادات رسيده را مفتوح و حداكثر ظرف مدت 7 روز زير نظر كميسيون در مورد برنده مزايده مشخص و ابالغ مي گردد.

آگهي چاپ نوبت اول97/6/7 
آگهي چاپ نوبت دوم97/6/17 

غزل اسالمي »
 2 ســال اســت كه ســوالني ها 
آنها  مي گيرند.  جشن  را  سير  برداشت 
موسير  و  سير  جشنواره  دومين  امسال 
را برگــزار كردند كه ميهماناني هم از 
داشتند.  حضور  آن  در  همدان  سراسر 
اين كشاورزان تالششان اين است كه 
بجز همداني ها، مردم كشــور و دنيا 
بدانند سوالن بهترين سير دنيا را دارد.

يكي از سيركاران مي گفت: «آلماني ها 
تحقيــق كرده و متوجه شــده اند كه 
بهترين ســير به ايران تعلق دارد. و از 
آنجا كه بهترين ســير ايران در سوالن 
كشت مي شود و تا تابستان گذشته اين 
سير به كشورهاي ديگر صادر مي شد، 
سوالن  روستاي  سير  كه  مي كنيم  فكر 
تأثير زيــادي در اين اتفاق داشــته 

است.» 
هر همداني كه از اين روســتا ســير 
خريده باشــد، با كيفيت آن آشناست 
به همين دليل شب هاي جشنواره تردد 
خودرو در جاده ســوالن باالســت. 
بســياري از آنها مي آيند تا جشنواره 
سير و موســير و مراسم سنتي آنها را 

ببينند و سير هم بخرند.
با  جشنواره  افتتاحيه  در  ســوالني ها 
لباس و مراســم سنتي سيرهاي تزيين 
شــده را جلوي چشم حضار چيدند. 

اگر كســي از اين روستا سير خريده 
باشد، مي داند اين بشقاب هاي سير كه 
روي سن چيده شدند و سيرهايي كه 
در غرفه هاي متعدد توسط كشاورزان 

عرضه مي شود، چه كيفيتي دارند.
بسياري از همداني ها سوالن را بخاطر 
سيرش مي شناسند و مي دانند اگر سير 
باكيفيت بخواهنــد، بايد بروند از آن 

روستا بخرند. 

اما اهميت اين جشنواره آنجايي است 
كه قرار است اين سير به مردم استان ها 
و كشورهاي ديگر هم شناسانده شود. 
يك  درجه  محصول  چند  همدان  مگر 
دارد كه كيفيتش هم در دنيا قابل قبول 
اســت؟ پس براي برند كردن آن بايد 
كار را آغــاز كرد. خودِ روســتاييان 
را  موسير  و  ســير  جشنواره  نخستين 
سال گذشــته به صورت خودجوش 

برگزار كردند و همين شــد كه نظر 
مســئوالن و مردم به آن جلب شــد. 
حاال اگر آنها بخواهند اين جشنواره را 
ملي يا بين المللي برگزار كنند، نياز به 
حمايت مسئوالن دارند. البته آنچه كه 
توسط مردم و بخش خصوصي انجام 
مي شود به مراتب بهتر و اثرگذارتر از 
برنامه هايي است كه با محوريت و يا 
مي شود.  برگزار  دولتي  بخش  دخالت 

پس گســترش چنين برنامه هايي فقط 
حمايت دولتي را مي طلبد.
 برندسازي مي كنيم

ــدات  ــاون تولي ــه مع ــاري ك ــق آم طب
جهادكشــاورزي  ســازمان  گياهــي 
اســتان همــدان در ايــن مراســم اعــالم 
ــتان  ــير در اس ــن س ــزار ت ــرد، 60 ه ك
ــته 2  ــال گذش ــه س ــود ك ــد مي ش تولي
ــورهاي  ــه كش ــن آن ب ــزار و 636 ت ه
ديگــر صــادر شــده اســت و در 4 
ــزار و  ــم ه ــال ه ــي امس ــه ابتداي ماه
200 تــن صــادرات يــك ميليــون 100 
هــزار دالر ارزآوري داشــته اســت كــه 
بخــش عمــده اي از آن مربــوط بــه ســير 

ــت. ــوالن اس س
بــه گفته شــهرام پرورش، مشــكل در 
محصول سير همدان پايين بودن ضريب 
مكانيزاســيون و نداشــتن برند اســت 
كــه طبق برنامه ريزي هــا و اقداماتي كه 
صورت گرفته برندسازي تا 5 سال آينده 
انجام مي شود و مكانيزاسيون هم در اين 

مدت تا حد مطلوبي پيش مي رود.
البته سيركاران اين روستا مشكالت ديگري 
از جمله وجود دالل و كاشتن بي رويه سير 
در نقاط مختلف استان همدان و استان هاي 

ديگر را عنوان كردند.
 حرف سيركاران

علي طريقي تابش يكي از كشــاورزان 
باســابقه اين منطقه مي گفت: ســال 96 
سير به كيلويي 18 هزار تومان هم رسيد 
كه همين باعث شــد تا بســياري بيايند 
و تخم ســير را از مــا بخرند و بكارند. 
به خاطــر همين مقدار كشــت به حدي 
باال رفت كه امسال سير كيلويي 4 هزار 

تومان را هم نمي خرند.
به گفته وي سال گذشــته دالل ها مدام 

ســير مي خريدنــد و بــار مي زدنــد و 
مي بردند اين شد كه بسياري فكر كردند 

سير بكارند و سود كنند.
ابوالفضــل پاشــايي هــم كــه ماننــد 
ســوالني  ســيركاران  از  بســياري 
مي دهــد،  ادامــه  را  پدريــش  شــغل 
گفــت: پاييــز 96 بــا فــرض اينكــه 
ســير كيلويــي 18 هــزار تومــان اســت 
ــا  ــتيم ام ــم و كاش ــاره كردي ــن اج زمي
نمي خرنــد  هــم  تومــان  هــزار   4
دليلــش هــم ايــن اســت آنهــا كــه ســير 
ــاالي آن  ــت ب ــي قيم ــتند وقت نمي كاش
را ديدنــد بــراي امســال كاشــتند و 
ــغلمان  ــه ش ــم ك ــا ه ــدند م ــث ش باع

ــم.  ــرر كني ــت ض اس
به گفته وي، جهاد كشاورزي بايد براي 
هر محصول در هرســال برنامه بدهد تا 
هركس بــه دلخواه خود كشــت نكند. 
امسال فقط ســير نيست كه مانده روي 
دســتمان بلكه ســيب زميني هم همين 

شرايط را دارد.
محمد كريمي كه فوق ليســانس صنايع 
است و كشاورزي مي كند، مي گفت: در 
سال 96 مي گفتند ســير باالي 12 هزار 
تومان است اما اين رقم براي كشاورزان 
نبود؛ چون دالل ها اجازه ندادند سودي 
بــه جيب ما بــرود. آنقدر كه از ســال 
گذشته تا امروز سيركاران به حدي ضرر 
داده و بدهكار شــده اند كه 4 نفر از آنها 
زندان هســتند و معلوم نيست چند نفر 
ديگر هم به خاطر بدهي دستگير شوند.

جشــنواره ســير و موسير ســوالن از 
5 مــرداد در روســتاي ســوالن جنب 
پســت بانك آغاز شــده و با برنامه هاي 
شاد، نورافشــاني و مراسم هاي سنتي تا 

9 شهريور ميزبان مهمانان است.

جشنواره سير و موسير سوالن در حال برگزاري است

دست دالالن را از سيركوتاه كنيد
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ايــن فدراســيون بــا 
همــكارى همه جانبه در 
در  ورزش  توسعه  حوزه 
دوره  اجراى  بانوان،  بين 
توسعه  و  آموزشى  هاى 
هاى  رتبه  كارآفرينــى 
كسب  را  كشور  نخست 

كرده است

آگهي حصر وراثت
شــماره  داراى  صادقــي  محمدعلــي  آقــاي 
شناســنامه  109455 به شرح دادخواست كالسه 
گواهى  درخواست  حوزه  اين  از  97/520ش112ح 
كه  داده  توضيــح  چنين  و  نمــوده  حصروراثت 
شــادروان نبي اله صادقي به شــماره شناسنامه  
اقامتگاه  در  تاريــخ 96/10/17  در   4040309162
دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفي منحصر است به: 1-محمدعلي صادقي 
فرزند رمضان به شــماره شناســنامه 109455 
فرزند  چراغي  متوفي 2-فاطمه  پدر   1350 متولد 
سيدمحمد به شماره شناسنامه 1221 متولد 1357 
مادر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
مي نمايد  آگهي  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست 
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 
يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 462)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

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

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

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

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 139760326034000424 مورخه 1397/5/10 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك همدان ناحيــه دو تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي نظامعلي عبادي فرزند قربان به شــماره شناســنامه 
244 صادره از مالير در ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 122/10 مترمربع 
پالك10014 فرعى از 175 اصلى واقع در حومه دو همدان ميدان سيلو 10 متري 
طالقاني پالك 10 حوزه ثبت ملك- ناحيه 2 خريداري مع الواسطه از مالك رسمي 
آقاي رجب سيارپور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 2018)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/05/23

تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/06/07
موسى حنيفه 

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي حصر وراثت
خانم عشــرت اصفهاني فرزند ابوالحسن داراى شماره شناســنامه  762 متولد 1317/12/22 به شرح 
دادخواست كالســه 970273ح127 مورخ 97/4/13 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالحسن اصفهاني فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه  75180 
متولد 1277 در تاريخ 1343/5/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن پسر 
منحصر اســت به: 1-محترم اصفهاني به شماره شناسنامه46677 متولد1283 صادره از حوزه همدان 
2-محمدجعفر اصفهاني فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه80858 متولد1305/11/5 صادره از حوزه 
1 همدان  3-محمدرضا  اصفهاني فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه46682 متولد1305/1/1 صادره 
از حوزه 1 همدان  4-غالمحسين اصفهاني فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه267 متولد1324/4/22 
صادره از حوزه تهران 5-علي اصغر اصفهاني فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه75182 متولد1294 
صادره از حوزه 1 ساري 6-عشرت اصفهاني فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه762 متولد1317/12/22 
صادره از حوزه 1 همدان  7-فاطمه اصفهاني به شماره شناسنامه279 متولد1312/11/7 صادره از حوزه 1 
همدان  8-صديقه اصفهاني فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه933 متولد1308/12/5 صادره از حوزه 
1 همدان  9-رقيه اصفهاني فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه46681 متولد1301/7/1 صادره از حوزه 
1 همدان 10-سكينه اصفهاني فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه75183 متولد 1296  صادره از حوزه 
1 همدان ارزش ماترك متوفي اصفهاني فرزند غالمحســين طبق نامه شماره 30065 مورخه 97/4/12 
دارايي بيش از ســي ميليون ريال ارائه شده اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2259)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

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

برابر رأي شماره 139760326002000570- 1397/5/30 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى آقاي ســيدناصر جعفري فرزند سيداكبر به شماره 
شناســنامه 11634 صادره از كبودراهنگ  در  يك باب خانه به مساحت 
243/21 مترمربع پالك 1256 فرعي مجزي شــده از 918 فرعي از 268 
اصلي بخش 4 همدان واقع در كبودراهنگ خريدارى بالواســطه از مالك 
رســمى آقاي نادعلي رمضان زاده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 108)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/22
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

خبـر خبـر

ورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

همايش بزرگ ورزش صبحگاهى 
در همدان برگزار شد

 همايــش بــزرگ ورزش صبحگاهى با حضور يكهــزار و 500
ورزشكار روز گذشته در همدان برگزار شد.

به گــزارش ايرنا، در ايــن همايش على مجدآرا رئيس فدراســيون 
ورزش هاى همگانى كشــور، هيأت هاى استانى منطقه هفت كشور و 

ورزشكاران صبحگاهى همدان حضور داشتند.
شركت كنندگان اين مراسم مسير ميدان قائم تا بوستان ارم را با انجام 

حركات ورزشى پيمودند.
رئيس فدراســيون ورزش هاى همگانى كشــور در اين مراسم گفت: 
ورزش صبحگاهى يكى از مهمترين برنامه هاى اجرايى فدراسيون در 

سطح استان هاست.
مجــدآرا افزود: امروزه ورزش صبحگاهى به عنوان يك اصل مهم در 
زندگى روزمره خانواده ها مورد توجه اســت و برگزارى اين ورزش 
به صورت گروهى و همايشــى مى تواند در ترغيب اقشار مختلف به 

ورزش تاثير بسزايى بگذارد.
رئيس ورزش همگانى منطقه 7 كشور نيز در اين مراسم گفت: همدان 
يكى از استان هاى فعال و پيشتاز در ورزش صبحگاهى كشور است.

هادى ســبزوارى افزود: امــروزه ورزش صبحگاهى به عنوان يكى از 
رشته هاى فعال در بين آحاد جامعه به طور روزانه گسترش مى يابد.

وى بيــان كرد: ورزش صبحگاهى بهترين زمان براى شــروع فعاليت 
روزمــره زندگى مردم اســت و عامل مهمى در نشــاط و شــادابى 

ورزشكاران به شمار مى رود.
ســبزوارى اضافه كرد: ورزش صبحگاهى نياز به آموزش تخصصى 
ندارد و تمامى رده هاى ســنى مى توانند در اين ورزش فعاليت داشته 

باشند.
اين همايش در حاشــيه نشست اســتان هاى تحت پوشش منطقه 7

كشور برگزار شد.

دارنده دو مدال بازى هاى آسيايى جاكارتا 
خوشحالم مزد تالش هايمان را گرفتيم 

 مريم اميدى پارسا 
بازى  مدال  دو  دارنده 
هاى آســيايى جاكارتا 
گفت:بــراى اين مدال 
ها بسيار تالش كرديم 
اردو  در  يكســال   .
سختى  واقعا  و  بوديم 
و  كشــيديم  زيــادى 
خوشــحالم كــه مزد 

تالشمان را گرفتيم.
روابط  گــزارش  بــه 
كل  اداره  عمومــى 
جوانــان  و  ورزش 
اميدى  مريم  اســتان، 

پارسا ملى پوش قايقرانى كشورمان و دارنده دو مدال نقره بازى هاى 
آسيايى جاكارتا در مراسم استقبال گفت: مسابقات آسيايى سطح بسيار 
بااليى دارد و همه تيم ها بــا تمام قدرت حضور پيدا كرده بودند كه 

خوشبختانه توانستيم مقام دوم را در دو رشته كسب كنيم.
وى افزود: براى اين مدال ها بســيار تالش كرديم . يكســال در اردو 
بوديم و واقعا سختى زيادى كشــيديم و خوشحالم كه مزد تالشمان 

را گرفتيم.
بانوى ملى پوش كشــورمان با بيان اينكه در مسابقات آينده نيز تالش 
مضاعفى خواهد داشت گفت: با توجه به سن پايينى كه دارم مى توانم 
در دو دوره المپيك حضور داشته باشم در اين جهت تمام تالش خودم 
را خواهم كرد تا با ارتقاى آمادگى به مســابقات المپيك توكيو اعزام 

شوم و در آنجا نيز نتيجه خوبى بگيرم.

محمد نعيم كلوندى قهرمان مسابقات بليتس 
شطرنج دانش آموزان كشور 

 محمد نعيم كلوندى قهرمان مسابقات بليتس شطرنج دانش آموزان 
كشور شد. 

به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان ، 
مسابقات بليتس شطرنج دانش آموزان مقطع دبستان كشور به ميزبانى 
رامسربرگزارشــد و محمد نعيم كلوندى با كسب 8 امتياز از 9 بازى، 
قهرمان ايران شد و محمد حسين قنبر على فرزاد با 7 امتياز سوم شد. 
در اين مسابقات 123 نفر حضور داشتند و با فرمت زمانى 3 دقيقه به 
اضافه 2 ثانيه به مصاف هم رفتند. در پايان اين مســابقه داوود عقيلى 

مفيد 6 و امير محمد غالمى 5/4 امتياز كسب كردند.

تيم پرش با اسب ايران حذف شد
 تيم پرش با اسب كشورمان از حضور در مرحله نهايى بازى هاى 

آسيايى بازماند.
به گزارش ايرنا، مرحله نخســت مسابقات رشته سواركارى در بخش 
پرش تيمى از صبح ديروز (ســه شــنبه) در جاكارتا آغاز شــد و 68

سواركار از 17 كشور (هر تيم چهار نفر) با هم رقابت كردند. 
تيم ايران هم متشــكل از فرهنگ صادقى، آريانا روانبخش، مســعود 
مكارى نــژاد و داوود پوررضايى رقابت خــود را برگزار كرد كه بر 
اساس نتايج اعالم شده تيم ايران با توجه به امتيازات چهار سوار كار 

خود با قرارگرفتن در رده يازدهم از صعود به فينال بازماند.
همچنيــن در رده بندى انفرادى مرحله نخســت داوود پوررضايى و 
فرهنگ صادقى با قرار گرفتن در ميان پنجاه نفر نخست، روز پنج شنبه 

در بخش انفرادى پرش رقابت خواهند كرد. 

عملكرد دختران سنگ نورد
 بهتر از پسران بود

 مربى تيم   ملى سنگ نوردى با ارزيابى از شرايط بازى هاى آسيايى 
عملكرد تيم هاى دختران را بهتر از پسران دانست.

به گزارش ايســنا، عليرضا بالغى،  مربى تيم   ملى سنگ نوردى ايران 
درباره عملكرد تيم اعزامى به بازى هاى آســيايى اندونزى، بيان  كرد: 
به نظر من دختران ما بهتر از پسران نتيجه   گرفتند. با توجه به اين كه 
سطح امكانات و نوع تمرينات در نتيجه  به دست  آمده تاثيرگذار بود، 

انتظار بيش از  اين هم نمى رفت.
 وى گت : در بســيارى از موارد دختران ما به دليل دورى راه مجبور 
هستند در شهرهاى خودشان تمرين كنند و اين قضيه باعث مى شود با 
كمبود مربى در سطح ملى مواجه باشند. مربيان خانم در سطح كشور 
تعدادشان كم است. اينها محدوديت هاى هست كه كار خانم ها را براى 
رسيدن به آمادگى مطلوب دشوار مى كند. با همه اينها نتايج دختران ما 

در پالمبانگ قابل قبول بود.
بالغى در ادامه به عملكرد پسران در اين دوره از بازى هاى آسيايى 
اشــاره و اظهار كرد: اگرچه يك مدال طال در بخش سرعت توسط 
رضا عليپور كســب شد اما  در دو بخش كمباين و سرعت امدادى 
انتظار داشــتيم بهتــر از اين عمل كنند و حداقــل يك مدال ديگر 

كسب شود.
وى ادامه  داد: البته اگر امكان اين وجود داشت مثل اكثر رقبايمان با 
دو تيم در مسابقات شركت مى كرديم با شرايط بهتر و متفاوت ترى 
مواجه مى شــديم چرا كه خطاهاى احتمالى و بعضا اشتباهات اگر 
موجب حذف يك تيم از آن كشــور مى شد تيم ديگر همان كشور 
اين فرصت را داشــت كه جبران كند. اين موضوع در تيم اندونزى 
و چين مشــاهده شــد. به عنوان مثال يك تيم اندونزى در مسابقه 
با ايران مرتكب خطا شــد اما  ديگر تيم شــان با اقتدار مدال طال را 

كسب كرد.
بالغــى در ادامه   صحبت هاى خود، بيان  كرد:  در بخش بانوان امكان 
حضور دو تيم را نداشــتيم اما  در بخش آقايان مى توانستيم با دو تيم 
شركت كنيم اما  سهميه ما از  سوى كميته ملى المپيك يك تيم عنوان 

شده بود.
مربى تيم   ملى سنگ نوردى ايران به وضعيت اين رشته در ايران اشاره 
كرد و گفت :  در حالى كه اين رشــته در دنيا به سرعت در حال رشد 
و توســعه است در ايران به لحاظ امكانات دچار مشكل هستيم و اين 
باعث شده كه سنگ نوردهاى ما مثل رضا عليپور كه ركورددار جهان 

است به صورت گلخانه رشد پيدا كنند.

استقبال 300 كماندار جوان و نوجوان از 
مسابقات رنكينگ كشورى

 مسابقات تيروكمان رنكينگ كشورى و انتخابى تيم ملى نونهاالن، 
نوجوانــان و جوانان با حضور 300 كمانــدار در دو بخش دختران و 

پسران در شهركرد برگزار مى شود.
به گزارش ايرنا، مســابقات تير وكمان رنكينگ كشورى و انتخابى 
تيم ملى نونهاالن نوجوانان و جوانان داخل ســالن، با حضور 300 
كماندار در دو بخش دختران و پســران و در رشــته هاى ريكرو و 
كامپوند روزهاى هشــتم و نهم شهريور امسال به ميزبانى هيأت تير 
وكمان چهار محال و بختيارى در ســالن شــهداى گمنام شهركرد 

برگزار مى شود.
در اين مســابقات كماندارانى از استانهاى آذربايجان غربى، آذربايجان 
شــرقى، اردبيل، تهران، چهار محال و بختيارى، خراســان شــمالى، 
خراســان رضوى، خوزستان، زنجان، فارس، قزوين، كرمان، گلستان، 
گيالن، مازندران، مركزى، هرمــزگان، همدان، يزد، اصفهان و البرز و 

همچنين كيش حضور دارند.

درخشش دختران همدانى در مسابقات 
دو و ميدانى كشور

 معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش استان همدان از 
افتخارآفرينى دانش آموزان ورزشــكار اســتان در مسابقات دو و ميدانى 

دختران سراسر كشور خبر داد.
عبدا... جعفرى در گفت وگو با فارس با اشــاره بــه اينكه دانش آموزان 
ورزشكار آموزش و پرورش ناحيه 2 همدان به عنوان نماينده استان در 
مسابقات ورزشــى دانش آموزان دختر كشور خوش درخشيدند، اظهار 
كرد: در ماده پرتاب وزنه دوره متوســطه اول زهرا بختيارى موفق شــد 

مقام اول را كســب كنــد.وى افزود: در اين دوره از مســابقات در ماده 
800 متر متوســطه دوم و متوســطه اول به ترتيب مريم خوش نيت و 
پانته آقلى پور به مقام هاى دوم و سوم دست يافتند.معاون تربيت بدنى 
و سالمت آموزش و پرورش استان همدان گفت: آنچه كه جامعه امروز 
از آموزش  و پرورش به عنوان نهادى كه بهترين استعدادها را در اختيار 
دارد مطالبه مى كند شناســايى همه اســتعدادها در زمينه هاى مختلف به  
خصوص ورزش است.وى با اشاره به اينكه برگزارى مسابقات مى تواند 
به افزايش شــور و نشاط دانش آموزان كمك شايانى كند، عنوان كرد: بر 
اســاس تحقيقات، كسانى كه به محيط هاى سالم ورزشى روى مى آورند 

قطعاً در عملكرد تحصيلى آنها اثرگذار است.
جعفرى با اشاره به اينكه امروز در مدارس با دانش آموزانى مواجه هستيم 
كه به دليل آپارتمان نشينى، كم تحركى و تغذيه نامناسب به شدت مستعد 
خطر و آسيب هستند، يادآور شد: ممكن است با كوچكترين حركتى اين 

افراد در معرض آسيب قرار گيرند و حال آنكه اين تعداد كم نيستند.
وى با بيان اينكه بايد در كنار پرداختن به مسائل آموزشى به موضوعات 
اجتماعى دانش آموزان نيز توجه شــود، ادامه داد: آموزش و پرورش به 
دنبال ايجاد محيطى است كه بتواند حيات طيبه را براى دانش آموزان در 

كنار آموزش فراهم كند.

 مديــركل ورزش و جوانــان همدان با 
بيــان اينكه هم اينك 26 درصد از جمعيت 
اين اســتان فعاليت ورزشــى دارند گفت: 
همدان يكى از اســتان هاى فعال و پيشتاز 
در ورزش اســت و جايــگاه خوبــى در 

عرصه هاى قهرمانى و همگانى دارد.
به گزارش ايرنا رســول منعم در نشســت 
اعضــاى هيــأت ورزش هــاى همگانى 
منطقه هفت كشــور اظهار داشت: در اين 
بين ورزش همگانى نقش بســيار مهمى در 
توسعه ورزش اين استان دارد و هم اكنون 
بيش از 20 هزار ورزشكار سازمان يافته در 

رشته هاى همگانى فعاليت مى كنند.
وى ادامــه داد: البتــه هم اكنــون 76 هزار 
ورزشكار ســازمان يافته در همدان فعاليت 
دارند كه با رشد 18 درصدى مواجه هستيم 
و در مجموع پنج درصد از جمعيت استان 

زير پوشش بيمه ورزشى هستند.
منعم بيان كرد: امروزه دغدغه اى در توسعه 
ورزش هاى همگانــى همدان نداريم و از 
عملكرد هيأت همگانى اين استان رضايت 

كامل داريم.
وى در ادامــه بــا اشــاره بــه اينكــه اجــراى 
ســند تحــول توســعه ورزش همگانــى 
ــور  ــراى ورزش كش ــادر ب ــتاوردى ن دس
ــدام  ــتا اق ــن راس ــت: در همي ــت گف اس
هــاى موثــرى را در ســطح اســتان همــدان 

ــم. ــام داده اي انج
اكنــون  هــم  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
در  همــدان  اســتان  ورزش  فضاهــاى 
صــورت  بــه  صبــح  اوليــه  ســاعات 
رايــگان در اختيــار ورزش هــاى همگانــى 

قــرار دارنــد.
همــدان  جوانــان  و  ورزش  مديــركل 
خاطرنشــان كــرد: توســعه ورزش كاركنان 
نيــز از ديگــر برنامــه هــاى مهــم اجرايــى 
در توســعه ورزش همگانــى اســت كــه بــه 
صــورت مســتمر در حــال انجــام اســت.
رئيــس كميته تحول و مشــاوره راهبردى 
فدراسيون ورزش هاى همگانى نيز در اين 
نشست گفت: امروزه بسيارى از كشورهاى 
موفــق در ورزش قهرمانى ابتدا در ورزش 

همگانى هدفگذارى داشته اند.
مجتبى اصالنى افــزود: در مطالعه صورت 
گرفتــه پيرامــون عملكرد موفقيــت آميز 
روسيه،  چين،  فنالند،  كشــورهاى  ورزش 
اســتراليا، آلمــان، نيوزيلند بــه اين نتيجه 
رســيديم كه افتخارآفرينى آنها در ورزش 

هــاى قهرمانى به واســطه برنامه ريزى و 
توسعه ورزش همگانى بوده است.

وى بيــان كــرد: 90 طــرح در توســعه 
ورزش همگانــى تهيــه شــده و اكنــون 
ــرا  ــه اج ــند تحــول در مرحل ــب س در قال
اســت كــه بــه طــور حتــم انقــالب 
فرهنگــى در ورزش همگانــى ايجــاد مــى 

ــد. كن
وى اضافــه كــرد: افــق برنامــه هــاى 
ــش  ــى افزاي ــول ورزش همگان ــند تح س
ــه  ــور در عرص ــت كش ــد جمعي 50 درص
ــال 1404  ــا س ــد ت ــه باي ــت ك ورزش اس

ــد. ــق ياب ــى تحق شمس
اصالنــى، ارتقــا ســالمت، بهزيســتى و 
ــوم  ــركت عم ــش ش ــق افزاي ــاه از طري رف
فعاليــت  و  همگانــى  ورزش  در  مــردم 
هــاى بدنــى و نيــز كســب جايگاهــى 
ــان را از  ــن كشــورهاى جه مناســب در بي

ــت. ــند دانس ــن س ــداف اي اه
وى، احياى فلسفه نهضت ورزش همگانى 
مبتنى بر راهبرد ترويج سبك جديد زندگى 
متكى بر ورزش، توســعه كمــى و كيفى 
همگانى، اصالح بهبود ساختار ملى ورزش 
و گسترش مشــاركت نهادهاى مختلف از 

ديگر اهداف اين سند است.
 سند راهبردى ورزش همگانى در 

قالب 14 طرح اجرا مى شود
رئيس فدراســيون ورزش همگانى كشور 
نيز گفت: سند تحول، تعالى و آينده نگرى 
نظــرات  همگانيبــا  ورزش  فدراســيون 
كارشناســان تدوين شده و امسال در قالب 

14 طــرح در تمامى اســتان ها اجرايى مى 
شود.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان استان، على مجدآرا افزود: امسال 
راهكارهــا و برنامه  هاى ســند راهبردى 
همگانى كشــور در قالــب 14 طرح اجرا 
و بر اســاس ســند تحول ورزش همگانى 

گزارش ها احصا مى شود.
وى بيان كرد: در سند جديد تحول، تعالى و 
آينده  نگرى فدراسيون ورزش هاى همگانى 
و آموزش درســت ورزش كردن به عنوان 
يك اصل و مبنا مورد توجه قرار مى گيرد.

وى ادامه داد: ســند تحول و تعالى ورزش 
هاى همگانى در قالب 2 جلد كتاب با هفت 
هزار نفر ساعت كار توسط متخصصان تهيه 
و تدوين شــده تا چراغ راهى براى توسعه 
ورزش همگانى باشــد و بر اساس منويات 

مقام معظم رهبرى تدوين شده است.
ــى  رئيــس فدراســيون ورزش هــاى همگان
بــا اشــاره بــه اينكــه هيــأت هــاى اســتانى 
ــتانى  ــاى شهرس ــأت ه ــع آن هي ــه تب و ب
ايــن  قــوت  نقطــه  و  ثقــل  مركــز 
ــردن  ــى ك ــتاى همگان ــيون در راس فدراس
ــه شــمار مــى  ورزش در ســطح جامعــه ب
رود، افــزود: ايــن فدراســيون بــا همــكارى 
همــه جانبــه در حــوزه توســعه ورزش در 
بيــن بانــوان، اجــراى دوره هــاى آموزشــى 
و توســعه كارآفرينــى رتبــه هــاى نخســت 

ــرده اســت. كشــور را كســب ك
مجــدآرا اضافــه كــرد: ايــن فدراســيون بــه 
لحــاظ تعــداد ورزشــكاران ســازمان يافتــه، 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــار را ب ــن آم باالتري
ــه ورزش  ــدان ب ــه من ــت و عالق داده اس
ــاى  ــه نيازه ــن هزين ــا كمتري ــع ب در واق

ــد. ــى كنن ورزشــى خــود را برطــرف م
ــى  رئيــس فدراســيون ورزش هــاى همگان
ــب  ــى موج ــاى همگان ــت: ورزش ه گف
و  عمومــى  نشــاط  و  ســالمت  رشــد 
كارآمــدى ارتباطــات اجتماعى و اســتحكام 
ــردم  ــن آحــاد م پيوندهــاى عاطفــى در بي

ــود. ــى ش م
هــاى  هيــأت  افــزود:  مجــدآرا  علــى 
ــن  ــوت اي ــه ق ــتانى نقط ــتانى و شهرس اس
ــردن  ــى ك ــتاى همگان ــيون در راس فدراس
ــتند و  ــه هس ــراد جامع ــن اف ورزش در بي
بايــد تمامــى تــالش خــود را در راســتاى 
ــوى ورزش  ــه س ــا ب ــواده ه ــذب خان ج

ــم. ــكار گيري ــى ب ــاى همگان ه

بازيكن سابق پيكان و 
راه آهن درگذشت

كاپيتــان فصل گذشــته تيــم فوتبال 
راه آهن دارفانى را وداع گفت.

به گزارش ايرنا، «آرمــان قربان نژاد» 
بازيكن فصل گذشــته تيم فوتبال راه 
آهن و پيكان صبح امروز ســه شنبه 6

شهريور دار فانى را وداع گفت.
اين بازيكــن چند روز پيش در محور 
قزوين دچار ســانحه رانندگى شد و 

پس از چند روز كما درگذشت.
قربان نژاد كه در چند سال گذشته در 
عضويت تيم پيكان قرار داشت، فصل 
گذشــته به راه آهن پيوست و بازوبند 
كاپيتانى اين تيم راه هم در چند بازى 

به بازو بست.

مشتاقانه در انتظار 
اولين 90 دقيقه خود 

هستم
 «عليرضا جهانبخش» بازيكن تيم 
برايتون گفت كه مشــتاقانه در انتظار 
است تا براى نخستين بار در ورزشگاه 
خانگى از ابتــدا در تركيب تيمش به 
ميــدان رفته و 90 دقيقــه كامل مقابل 

ساوتهمتون به ميدان برود.
تارنمــاى  ايرنــا،  گــزارش  بــه 
رســمى باشــگاه فوتبــال برايتــون 
ــل  ــه نق ــنبه ب ــه ش ــس روز س انگلي
از جهانبخــش نوشــت: مــى خواهــم 
تركيــب  در  بــار  نخســتين  بــراى 
ــه  ــى ب ــگاه خانگ ــى و در ورزش اصل
ــت  ــزى اس ــن چي ــروم و اي ــدان ب مي
كــه واقعــا مشــتاقانه در انتظــار آن 
هســتم. اگــر كادر فنــى مــرا انتخــاب 
كــرده آمــاده ام تــا نهايــت تالشــم را 

ــم. ــام ده ــم انج ــراى تي ب
وى ادامــه داد: قرار گرفتن مقابل يك 
تيم ســطح باال آن هم به اين سرعت، 
موضوعى نيست كه به آن عادت داشته 
باشــم، در واقع من در هلند در بازى 
هاى ابتدايى معمــوال مقابل تيم هاى 

دسته دو و سه به ميدان مى رفتم.

قضاوت سيد عادل 
برقعى در مسابقات 

گرنداسلم تنيس آمريكا 
 داور حرفه اى تنيس كشورمان كار 
خود را در مسابقات گرنداسلم تنيس 

جهان در آمريكا آغاز كرد.
در حاليكــه اين روزها شــاهد افتخار 
آفرينى ورزشكاران ، مربيان و داوران 
خــوب اســتان و كشــور در عرصه 
بازيهاى آســيايى در اندونزى هستيم ، 
در آن سوى دنيا نيز سيد عادل برقعى 
داور حرفه اى تنيس كشورمان جهت 
قضاوت در آخرين گرنداســلم تنيس 
جهان سال 2018 در آمريكا عازم اين 

كشور شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 
ــابقات  ــتان مس ــان اس ورزش و جوان
ــار  ــى از چه ــكا يك ــس آمري آزاد تني
گرنداســلم بــزرگ تنيــس جهــان 
ميزبــان  نيــز  امســال  كــه  اســت 
ســتارگان تنيــس جهــان از جملــه 
راجــر فــدرر سوئيســى و رافائــل 
نــادال اســپانيايى مــى باشــد. داور 
حرفــه اى تنيــس كشــورمان همزمــان 
ــه از روز  ــا ك ــن رقابته ــاز اي ــا آغ ب
دوشــنبه در نيويــورك آغــاز شــد 
قضــاوت خــود را در ايــن مســابقات 

ــرد. ــاز ك آغ
عالوه بر مســابقات تنيــس آمريكا ، 
برقعى امســال در دو گرنداسلم ديگر 
تنيس جهان مســابقات آزاد اســتراليا 
و جام ويمبلدون در انگســتان نيز به 
قضاوت پرداخت و افتخارات ديگرى 
را براى كشــورمان در عرصه ورزش 

حرفه اى به ثبت رساند.

26 درصد همداني ها
 ورزش مى كنند



 

Y K

 

خبـر

گزارش 

فرهنگخبـر

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمي ابري - غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  7 شهريورماه 1397  17 ذي الحجه 1439  29 آگوست 2018  شماره 3276

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:18 
خورشيد         06:45                   طلوع 
اذان ظهر                      13:18
غروب خورشيد              19:50
اذان مغرب                   20:08 
نيمه شب شرعي           00:34

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

29 34 35 34 32 31 34 34 34 36 34
26 38 20 31 27 26 22 21 28 23 22  
25 35 35 25 25 30 30 25 30 25 30

چاپ سه بعدى لوله اى جايگزين 
رگ هاى انسان

 محققان به تازگى موفق به ارائه روشــى براى چاپ ســه بعدى لوله  اى 
كه مى تواند جايگزين رگ هاى انسان باشد، شدند.به گزارش فارس، محققان 
روشى را براى چاپ سه بعدى ساختار لوله اى شبيه به رگ ها و مجارى اصلى 
بدن انســان ارائه كردند.اين مطالعه كه در هفته جارى منتشــر شد نشان داد 
تكنيك چاپ زيستى سه بعدى امكان تنظيم خواص بافت چاپ شده مانند 
تعداد اليه ها و توانايى انتقال مواد مغذى را فراهم مى كند.طبق اين مطالعه؛ اين 
بافت هاى بسيار پيچيده براى جايگزين بافت هاى آسيب ديده مناسب هستند.

محققان سلول هاى انسانى را با يك هيدروژل (ساختار انعطاف پذير متشكل از 
پليمرهاى هيدروفيليك) تركيب مى كنند و بهينه سازى ماده شيميايى هيدروژل 

اجازه مى دهد تا سلول هاى انسانى در سراسر اين تركيب تكثير شوند.

هدفونى كه براى بهبود كيفيت تمرينات 
ورزشى هم مناسب است

 امروزه هدفون هاى زيادى عرضه شده اند كه كيفيت شنيدن صدا 
را با استفاده از فناورى هاى مختلف ارتقا مى بخشند. اما يك هدفون 
جديــد هوش مصنوعى امكانات بيشــترى دارد. امروزه هدفون هاى 
زيادى عرضه شــده اند كه كيفيت شنيدن صدا را با استفاده از فناورى 
هاى مختلف ارتقا مى بخشند. اما يك هدفون جديد هوش مصنوعى 
امكانات بيشترى دارد.به گزارش فارس، هدفون Livio AI عالوه بر 
قابليت تقويــت صداى دريافتى از طريق الگوريتم هوش مصنوعى و 
حسگرهاى متعدد خود مى تواند به طور خودكار صداى دريافتى را بر 
مبناى شــدت صداى محيط اطراف تنظيم كند تا اطمينان حاصل شود 

كه فرد با كيفيت الزم اصوات مدنظر خود را دريافت مى كند.

قرص هاى مكمل  روغن ماهى از حمالت قلبى 
جلوگيرى نمى كند 

 محققان پس از انجام آزمايشى دريافتند كه قرص هاى مكمل روغن 
ماهى از حمالت قلبى جلوگيرى نمى كنند. به گزارش فارس، تحقيقات 
روزافزون پيرامون عدم اثربخشى قرص هاى حاوى اسيدهاى چرب امگا 
3 نشان داد كه مكمل هاى روغن ماهى به جلوگيرى از حمالت قلبى در 
افراد مبتال به ديابت كمكى نمى كنند.در مطالعه اى نيمى از شركت كنندگان 
روزانه كپسول هاى امگا 3 و نيمى ديگر قرص هاى شبه دارو روغن ماهى 
را مصرف مى كردند.اين بيماران به مدت 7 سال اين كار را دنبال كردند.

لوئيس بومن محقق اصلى اين تحقيق از دانشگاه آكسفورد گفت: نتايج 
اين آزمايش نشان داد كه مكمل هاى روغن ماهى خطر حمالت قلبى و 

عروقى را در بيماران مبتال به ديابت كاهش نمى دهد.

صادرات 770 ميليون دالرى شركتهاى پاركى 
 معــاون پژوهــش و فنــاورى وزيــر علــوم، تحقيقــات و فنــاورى 
ــتقر  ــان مس ــركت هاى دانش بني ــون دالرى ش ــادرات 770 ميلي از ص
در پارك هــاى علــم و فنــاورى از ســال 91 تــا 96 خبــر دادو افــزود: 
بــازار محصــوالت دانش بنيــان بــه وســعت بازارهــاى جهانــى اســت 
و الزم اســت توانمندى هــاى داخلــى در حوزه هــاى بين المللــى 

معرفــى شــود.
مســعود برومنــد بــا بيــان اينكــه اقتصــاد دانش بنيــان در دنيــا 
ــان  ــاد دانش بني ــه اقتص ــرد: اگرچ ــار ك ــدارد، اظه ــى ن ــر طوالن عم
ــژه در  ــى به وي ــى پيچيدگى هاي ــت، ول ــاده اى اس ــات س داراى ادبي
ــان همــه عوامــل و ســرمايه گذارى  حوزه هــاى انســجام بخشــى مي

ــت دارد. ــعه خالقي ــه توس در زمين

فرار از گاز گرفتن سگ ها با واقعيت مجازى!
 پژوهشــگران در مطالعات اخيرشــان موفق به توسعه يك سگ 

توسط فناورى واقعيت مجازى شده اند.
براى نجات جان افراد از گازگرفتن سگ ها، توسعه دهندگان رايانه با 
همكارى يك موسســه خدمات نجات حيوانات، يك تجربه واقعيت 

مجازى منحصر به فرد را خلق كرده اند.
دانشمندان علوم كامپيوتر موفق به توسعه يك توله سگ توسط فناورى 
واقعيت مجازى شده اند. هدف دانشــمندان از توسعه اين توله سگ 
مجازى، كمك به آموزش مردم درباره نحوه برخورد با اين حيوانات و  

جلوگيرى از گاز گرفتن آنان است.
دانشمندان "مركز مهندسى مجازى دانشگاه ليورپول"(VEC)  موفق 

به خلق اين توله سگ شده اند.
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امام حسن(ع):

اگر مردم سخن خدا و رسولش را به گوش مى گرفتند، آسماْن باران خويش را به آنان مى بخشيد و 
زمين بركتش را به ايشان عطا مى كرد و هيچ دو شمشيرى در اين اّمت [به نزاع] رّد و بدل نمى شد و 

تا روز رستاخيز ، مردم از سرسبزى و طراوت زمين مى خوردند و بهره مى بردند .
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 ISSN ايران ميزبان اجالس جهانى
در سال 2020 شد

  ميزبانى جمهورى اســالمى ايران بــراى اجالس جهانى ISSN در 
سال 2020 قطعى و نهايى شد. به گزارش روابط عمومى سازمان اسناد و 
كتابخانه ملى ايران، صالح زمانى، مشاور امور بين الملل رياست سازمان 
اســناد و كتابخانه ملى ايران، اين خبر را پــس از مالقات با گائل بكت، 
مدير ISSN در امور بين الملل اعالم كرد.در اين نشســت كه در حاشيه 
هشتادمين مجمع جهانى كتابدارى در كواالالمپور برگزار شد، بكت نتيجه 
بررســى ها را مثبت ارزيابى و ايران را ميزبانى شايســته براى اين مجمع 
توصيف كرد.پيشنهاد ميزبانى ايران، در نشست سال گذشته اين مجمع در 

مراكش تسليم هيأت مديره ISSN  شده بود.

گروه نمايشى راسپينا نمايش« عكاسخانه» را 
در همدان به روى صحنه مى برد

 نمايش «عكاسخانه» نوشته سيد جواد رحيم زاده و با كارگردانى فرهاد 
لباسى در مجموعه تئاتر شهر همدان به روى صحنه مى رود.

 نمايش« عكاسخانه» كارى از گروه نمايشى راسپينا تا 18 شهريور ساعت 
19 در مجموعه تئاتر شهر همدان به روى صحنه مى رود.

در نمايش«عكاســخانه » شاهد ورود يك نوجوان به فضاى زندگى اقوام 
مختلف ايرانى هســتيم و در مدت گذر او از بخش هاى مختلف، نكات 
آموزشى متنوع به مخاطبان ارائه مى شود.اميد نوعى شاد، امين فعله گرى، 
مصطفى كرمى راسخ، اميد خدا بنده لو، مهدى معزغالمى، سينا ابراهيمى، 
محمد مرادى، على دولتى به عنوان بازيگر و محمد مهدى فتحى به عنوان 

آهنگساز در نمايش« عكاسخانه» حضور دارند.

بهره مندى 4500 نهاوندى 
از دوره هاى مختلف قرآنى

 رئيس تبليغات اسالمى نهاوند از بهره مندى 4500 نفر نهاوندى از دوره 
هاى مختلف قرآنى اين اداره خبرداد.

حجت االسالم موســى محبى در گفتگو با مهر گفت: طى نيمه اول سال 
جارى 4500 نفر از قرآن  آموزان از طرح هاى قرآنى اداره  تبليغات اسالمى 
شهرســتان نهاوند بهره مند شــده اند.وى عنوان كرد: از فروردين ماه تا 
شهريور سال جارى اين تعداد قرآن آموز در برنامه هاى در نظر گرفته شده 
توسط تبليغات اسالمى نهاوند حضورداشته و كالس هايى كه برنامه هاى 
آموزشى ياد شده را پوشش داده اند شامل حفظ جزء 29 و 30 و آموزش 
صحيح خوانى، روانخوانى و مفاهيم و همچنين حفظ قرآن كريم بوده است.

مدير تبليغات اســالمى نهاوند اظهار داشت: 35 كالس آموزشى در نيمه 
نخست سال 97 در اين شهرستان  توسط مؤسسات قرآنى و خانه هاى قرآن 

شهرى و روستايى برگزار شده است.

فراخوان سى و چهارمين جشنواره موسيقى 
فجر منتشر شد 

 متن فراخوان ســى و چهارمين جشنواره موسيقى فجر منتشر شد تا 
گروه هاى موسيقى بتوانند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سى و چهارمين 
جشــنواره موسيقى فجر قرار اســت برخالف چند دوره ى قبل فراخوان 
داشــته باشد. در بخشــى از اين فراخوان آمده اســت: سى و چهارمين 
جشنواره موسيقى فجر هم زمان با گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى ايــران از تاريخ 24 تا 30 بهمــن 1397 برگزار خواهد 
شد.ستاد جشنواره با انتشار اين فراخوان از كليه گروه ها و هنرمندان فعال 
در عرصــه اجراى صحنه اى دعوت مى كند تا در صورت تمايل با مطالعه 
دقيق فراخوان و ارســال آثار و مدارك خود در برگزارى و هرچه پربارتر 

شدن اين رويداد هنرى مشاركت نمايند.

جشنواره مطبوعات غرب كشور 
در همدان برگزار مى شود

 با پيگيــرى هاى صورت گرفته مجوز برگزارى 
جشــنواره مطبوعات غرب كشــور در اين استان 

برگزار مى شود.
مديــركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان روز 
گذشــته در نشســتى با خبرنگاران اظهار داشــت: 
جشنواره مطبوعات از مطالبات اهالى رسانه همدان 
بود كه با پيگيرى هاى صورت گرفته به ســرانجام 

رسيد.
 بــه گزارش ايرنا، عليرضا درويش نژاد رســانه ها 
و مطبوعات را از بدنه و خانواده فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى دانســت و افزود: براى برآورده ساختن 
خواســته هاى رســانه ها و مشــكالت اين قشر 

اثرگذار، تالش مى كنيم. 
وى همچنيــن از برگــزارى جشــنواره فيلم كوتاه 
كشورهاى اســالمى با محوريت همدان خبر داد و 
گفت: همدان ظرفيت هــاى خوبى در زمينه نوليد 
فيلم دارد و اين موضوع موجب رشد و پويايى اين 

رشته هنرى مى شود.
درويش نژاد به اجراى گــذرگاه فرهنگ و هنر در 
شهر همدان اشاره كرد و افزود: در اين طرح برخى 
گــذرگاه ها و مســيرهاى همــدان تبديل به محل 
اجراى دائمى برنامه هاى هنرى از جمله موســيقى، 
هنرهاى تجســمى و نمايش هاى خيابانى و ديگر 

رشته هاى هنرى خواهد شد.
وى اضافــه كــرد: بــزودى تفاهــم نامــه ايــن طــرح 
بــا شــهردارى و شــوراى اســالمى همــدان امضــاء 

مــى شــود. 
ــدى  ــش تص ــه كاه ــن ب ــژاد همچني ــش ن دروي
ــى  ــورات فرهنگ ــاد در ام ــگ و ارش ــرى فرهن گ
و تفويــض اختيــار بــه شهرســتانها اشــاره كــرد و 
يــادآور شــد: در ايــن راســتا مجــوز كنســرت هــا 

ــده اســت.  ــذار ش ــتانى واگ ــران شهرس ــه مدي ب
ــع  ــه رف ــالمى ب ــاد اس ــگ و ارش ــركل فرهن مدي
ــد  ــرى تاكي ــى و هن ــاى ادب ــن ه مشــكالت انجم
كــرد و گفــت: بــا بررســى و پيگيــرى هــاى انجــام 
شــده 50 درصــد گرفتــارى هــاى ايــن قشــر 

ــد.  ــع ش مرتف

اداره كل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى 
اعالم كرد؛

11 شهريور آخرين مهلت 
روزنامه ها براى اعالم وصول 

پرداخت يارانه
  اداره كل مطبوعــات و خبرگزارى هاى داخلى 
طى اطالعيه اى آخريــن مهلت تاييد اعالم وصول 
روزنامه هاى كشــور بــراى محاســبه يارانه را 11

شهريور ماه اعالم كرد.
در ايــن اطالعيه كه نســخه اى از آن براى اطالع و 
اقدام مديران كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان ها 
نيز ارسال شده، 11 شهريورماه 97 به عنوان آخرين 
مهلت اعالم وصول روزنامه هاى سراسرى و استانى 

تعيين شده است.
به گــزارش مهر، طبق ضوابط حمايتى رســانه ها 
در ســال 1397، آن تعداد از شماره هاى نشريات 
كــه در بــازه زمانى مــورد حمايت، منتشــر و 
اعــالم وصول تأييد شــده داشــته باشــند، در 
اساس،  فهرســت حمايتى قرار مى گيرند. بر اين 
گزارش گيــرى اداره حمايــت، 10 روز پــس از 
پايان هر بازه زمانى اعالم شــده، انجام مى شود و 
شــماره هايى كه پس از موعد مقرر اعالم وصول 
شــوند، مشــمول حمايت نخواهند بود؛ بنابراين 
فراينــد اعالم وصول در موعــد مقرر و تاييد در 
ســامانه، توســط كارشناســان وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى در محاســبه و تخصيص يارانه 

داشت. خواهد  زيادى  مطبوعات، اهميت 
الزم به يادآورى است روزنامه هاى استانى و منطقه 
اى نيــز مى بايســت فرآيند اعالم وصــول خود را 
در تعامل با ادارات كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 

استان ها تكميل كنند.

سينـما

سينما ≡
..... . تگزاس - هزارپا ■ قد  س1.............................
■ قد  س2.......................... ...تگزاس - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................. هزارپا - كاتيوشا
فلسطين 2................................................ تنگه ابوغريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه
■بهمن مالير................. .هزارپا - تنگه ابوغريب
■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام
■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

 در ميــان برنامه ها و نتايــج حاصل از برگزارى 
كنفرانس بيــن المللى همدان 2018 مدون شــدن  
برنامه اجرايى همكارى گردشــگرى بين جمهورى 
اسالمى ايران و جمهورى اســالمى افغانستان يك 
اتفاق متمايز شــد . اين برنامه ها كه در نخســتين 
شامگاه كنفرانس بين المللى بين طرفين منعقد شد  ، 
قرار است از سال 2018 تا سال 2020 به اجرا برسد.
آنچــه حايز اهميت و قابل ذكر اســت اين مهم مى 
باشــد كه در ايــن توافقات صــورت گرفته مقرر 
شــده است دولت جمهورى اســالمى افغانستان و 
دولت جمهورى اســالمى ايــران و عراق كه از اين 
پس"طرف هــا" ناميده ميشــود، بر اســاس روابط 
دوستانه، با عالقه متقابل نسبت به توسعه و گسترش 
روابط دو جانبه در زمينه همكارى هاى گردشگرى 
و به منظــور اجرايى كردن مفاد يادداشــت تفاهم 
همكارى هاى گردشــگرى فيمابين دو كشــور كه 
در تاريــخ 14 بهمن ماه مطابق با 4 ژانويه 2016 در 
همدان به امضاى طرفين رســيده اســت.اين برنامه 
اجرايى كه بين سه كشور ايران و افعانستان و عراق 

است،  در 13 بند اجرا خواهد شد  .
در بندهــاى ايــن تفاهمنامه زمينه هــاى همكارى 
در جهــت ارتقاى عرصه محصوالت گردشــگرى 
ســالمت، تفريحى، زيارتى و حالل قيد شده است. 
در حوزه محصول گردشــگرى سالمت مواردى از 
قبيل اسامى بيمارســتانهاى داراى دپارتمان بيماران 
بين المللى(IPD) ســه كشور به تفكيك تخصصى 

در هر رشته پزشكى انجام مى شود.
همچنين برگزارى تورهاى آشنا سازى با پزشكان و 
رايزنى با وزارت امور خارجه به منظور تغيير تعرفه و 
تسهيل رواديد گردشگرى سالمت به انجام مى رسد.

در حوزه گردشــگرى تفريحــى و زيارتى مواردى 
مــورد توافق قرار گرفته اســت از قبيل حوزه هاى 
هزينه دار حمــل و نقل بين المللى، اقامت و غذا و 
گفت وگو به منظور رفع مشــكل سفرهاى زيارتى 
ميان جمهورى اســالمى ايران و جمهورى اسالمى 

افغانستان و جمهورى عراق.
در بند ديگر برنامه هاى اجرايى گردشگرى بين سه 
كشور زمينه هاى شركت در جشنواره ها و نمايشگاه 
هاى گردشــگرى و تبادل تقويم هاى ســاالنه اين 

رويدادها مطرح شده است.

طرف ها همكارى هاى خود در زمينه گردشگرى 
در ســطح ســازمانهاى تخصصى بين المللى نظير 
سازمان جهانى گردشگرى(UNWTO)، سازمان 
ســازمان   ،(ECO) اقتصــادى همكارى هــاى 
همكارى هاى اســالمى (OIC) و سازمان گفت 
وگوى همكارى هاى آســيايى (ACD) را بهبود 

بخشيد. خواهند 
در بند ديگر انعقاد توافق نامه در خصوص برقرارى 
تعرفه هاى ترجيحى در حوزه صنايع دستى و برنامه 
ريزى براى تعامل با تشــكل هــاى غيردولتى ويژه 

بانوان با كارافرينان صنايع دســتى  در كشور ايران 
مطرح شده است.

اين برنامه اجرايى براى يك دوره ســه ساله اعتبار 
خواهد داشت و از تاريخ امضا الزم االجرا شد.

اين برنامه اجرايى در 13 بند و در تاريخ 5 شهريور 
1397 مطابق با 27 آگوست 2018 ميالدى در شهر 
همدان در حاشــيه كنفرانس پايتخت گردشــگرى 
كشورهاى آســيايى در دو نســخه به زبان فارسى 
به امضا رســيد كه هر يك از انها از اعتبار يكســان 

برخوردار است.

 وقتــى آييــن آغازين كنفرانس بيــن المللى 
همدان 2018 برگزار شد بيش از هر چيز طراحى 
دكور در جايگاه مراســم حضار را به تحســين 
واداشــت اين نكته را پيام هاى متعدد مخاطبان 
تاييــد ميكند  . اجراى يك دكور متمايز زكه ايده 
آن زاييــده خرد جمعى در يــك كار  گروهى و 
البته بومى اســت چيزى غير از اين نمى توانست 
باشد . در اين زمينه عضو موسسه هنرى رسانه اى 
«ناميــرا»   با اشــاره به اينكه برگزارى مراســم 
افتتاحيه از ســوى اين موسسه فرهنگى هنرى و 
به پيشــنهاد آنها انجام شــد، گفت: هدف از اين 
كار نشــان دادن ظرفيت همدانى ها بود، هرچند 
مجموعه هــاى مختلفى از خــارج از همدان نيز 
پيشنهاد داده بودند اما اعتماد به همدان و موسسه 

«ناميرا» نيز ارزشمند است.
وى بــا بيــان اينكــه 70 نفــر بــراى مراســم 
افتتاحيــه بكارگيــرى شــدند، افــزود: بــراى 
ــى  ــاى نمايش ــرا، كاره ــوه اج ــم نح ــن مراس اي
ــه  ــد ك ــام ش ــه انج ــوى موسس ــا از س و تيزره

كيفيــت ايده آلــى را نيــز شــاهد بوديــم.
عضــو ايــن موسســه هنــرى رســانه اى بــا بيــان 
اينكــه بــراى توليــدات كارهــا از بهترين هــا 
ــاى  ــادآور شــد: جــز آق ــه شــد، ي ــه كار گرفت ب
ــدان و رضــوى  ــگ هم ــده آهن معتمــدى خوانن
ــى  ــد، مابق ــران بودن ــه از ته ــا ك ــده متن ه گوين

ــد. ــام ش ــا انج ــط همدانى ه ــا توس كاره
وى خاطرنشــان كرد: بــراى اينكــه بتوانيم از 
متون بهترى در كار اســتفاده كنيم، يك نويسنده 

مشخص شد كه تمام متن هاى مجرى، كليپ ها و 
آيتم ها توســط وى نوشته شد تا از ابتدا تا انتهاى 

كار از كليد واژه هاى تكرارى استفاده نشود.
ينگجــه بــا بيــان اينكــه كار نقالــى ابتــداى برنامه 
ــد،  ــام ش ــى انج ــدان همدان ــط هنرمن ــم توس ه
ــود  ــه ايــن صــورت ب افــزود: كارگردانــى كار ب
ــاز  ــدان آغ ــى هم ــا معرف ــه ب ــداى برنام ــه ابت ك
شــود و در انتهــا بــا پايتخــت گردشــگرى 

ــد. ــان ياب ــيايى پاي ــورهاى آس كش
وى بــه فرايند اجراى دكــور از طراحى تا اجرا 
اشــاره كرد و گفت: در اين كار 30 نفر فعاليت 
كردند كه سعى شــده بود در دكور از المان هاى 
سنتى همدان و سفال استفاده شود، هرچند حجم 

كمــى از فضا روى ســن برنامه بــود، اما با كار 
گرافيكى و نصب LED جانمايى خوبى صورت 

گرفت و تصاويرى به نمايش درآمد.
عضــو موسســه هنــرى رســانه اى «ناميــرا» 
ــط  ــى توس ــورت گروه ــه ص ــى را ب كارگردان
حميــد  و  ينگجــه  رضــا  ماه انبــارى،  ميثــم 
ارشــادى دانســت و گفــت: نويســندگى كار 
ــش  ــى نماي ــليمى، كارگردان ــاد س ــده فره برعه
تهيــه  كبودراهنگــى،  محمدجــواد  توســط 
ــادى،  ــد ارش ــگ از ســوى حمي ــا و نماهن وله ه
طراحــى دكــور را خانــم نجفــى و اجــراى 
ــده داشــت و  ــماواتى برعه ــرا س ــه را المي برنام
ــح  طراحــى فضــاى گرافيكــى محيطــى را صال

تشــكرى انجــام داد.
گفتنى اســت ؛ طراحى دكور مراســم از بين سه 
طرح پيشــنهادى انتخاب شــد و طرح نفيســه 
نجفى پذيرفته شــد و توسط مجموعه( كيادكور 
و بــه نگار) اجرا شــد. عكاســى برنامه برعهده 
پوريا پاكيزه و مصطفى شــيرمحمدى بود و البته 
مستندسازى مراسم توسط اميرحسين غفارى  و 

رضا فرجى انجام شد
در كنــار فعاليت اين هنرمنــدان و براى توليد 
يك اثر فاخــر و ماندگار در حوزه موســيقى 
براى همدان، قطعه همدان با خوانندگى اســتاد 
محمد معتمدى انجام شــد كه شــعر اين قطعه 
توســط اســتاد عبدالجباركاكايى سروده شد و 
توسط افشين عزيزى آهنگسازى شد و تدوين 
نماهنگ آن نيز توســط حميد ارشــادى انجام 
شــد.  از ديگر آيتم هاى اين مراســم توليد و 
پخش نماهنــگ زيبايى بــراى معرفى همدان 
با صداى اســتاد بهروز رضــوى و زيرنويس 
انگليســى بود كه توسط حميد ارشادى تدوين 
شــد و مورد اســتقبال مدعوين و خبرنگاران 
خارجــى نيز قــرار گرفت. آيتم ديگــر توليد 
ســرود ملى با اجراى گــروه 30 نفره از دانش 
آموزان دختر و پســر هنرســتان هاى ديباج و 
حضرت آمنه با لبــاس نمادين دوره مادها در 
اماكن  تفريحى و گردشــگرى همدان بود كه 
در مراســم افتتاحيــه پخش گرديــد. همچنين 
آيتم هاى كوتاه تصويرى نيز توليد و در مراسم 

گرديد. پخش 

در كنفرانس بين المللى همدان 2018 صورت گرفت

توافق عراق و افغانستان با ايران 
براي همكاري گردشگري

ظرفيتهاي بومي همدان در برگزاري افتتاحيه رويداد 2018 نمايان شد
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