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نمیشود کنسرت بدون
حاشیه برگزار شود؟

اول :گمان نمی کنم هيچ موضوع فرهنگی
دیگــری در همدان  -حداقل در چند ســال
گذشته  -مانند برگزاری کنسرت ها با حاشيه
و سر و صدا همراه بوده باشد.

افسانه معبد مدفون شده در نهاوند
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یادداشت روز

مشکالت واحدهای تولیدی کبودراهنگ با حضور معاون استاندار و مسئوالن بررسی شد

سرمایه درگردش و مواد اولیه سنگ راه تولید

تا ریشه درآب است
امید ثمری هست

بــه روز ملی «اهدای عضــو ،اهدای
زندگی» و روز بزرگداشت تمام انسانهای
شریف و آزاداندیش و بزرگمنشی که یک
عضو بدن خود و یا اعضای ســالم عزیزان
از دست رفته...
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ضرورت بسیج ملی سنجش و کنترل بیماری

همدانیها
با فشارخون میمیرند

عضوهای قابل اهداء گنجهایی
گم شده در ناآگاهی

جاودانگی
پایان خوش
یک غم

2

معاون وزیر در همدان تاکید کرد

افزایش توان تولید حداکثری

■ بیش از  20هزار همدانی
کارت اهدای عضو دارند

■ استاندار :مدیري که شجاع نباشد بهدرد استان نميخورد
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا همدان:

انعکاس اخبار از ظریفترین
کارهاست
اینكه بتوانيم حوزه وسيعی از وظایف انعكاس اخبار را ارزیابی و موقعيتیابی
کنيم و به دیدگاه مردم بها دهيم خود یكی از ظریفترین کارها است.
همایش گراميداشت روز ملی روابط عمومی و ارتباطات علوم پزشكی ابنسينا
در حالی در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشكی ابن سينای همدان برگزار شد
که همه مدیران روابط عمومی مراکز بهداشت و ستادهای بهداشت استان حضور
داشتند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكی ابنســينای همدان در این همایش ضمن تبریک
این روز به مدیران روابط عمومی این مرکز گفت :اینكه بتوانيم حوزه وسيعی از
وظایف انعكاس اخبار را ارزیابی و موقعيتیابی کنيم و به دیدگاه مردم بها دهيم
خود یكی از ظریفترین کارها است.
ســيدحبيب ا ...موســوی بهار روابط عمومی را چشم و گوش دانشگاه
دانســت و گفــت :روابــط عمومــی باید همــه جا را رصــد کند و
پاســخگوی مناســب برای همه عكس العمل ها باشــد و نباید برخورد
خشونت بار به کار گيرد.
موســوی بهار در ادامه افزود :دانشگاه جایگاه خود را دارد و انتقادات قوی در
دانشگاه را نباید ســرکوب کرد که البته درون دانشگاه علوم پزشكی هيچ گونه
تنشی وجود ندارد ودانشگاه علوم پزشكی در کشور و استان قوی ترین روابط
عمومی را دارد و ما بهترین تعامل را با سازمانها ،نمایندگان مجلس و دستگاهها
برقرار می کنيم.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی ابنسينای همدان در این همایش از
پوشــش و تهيه  1920خبر توسط روابط عمومیهای مراکز بهداشتی و درمانی
استان در سال  97خبر داد و گفت 1400 :مورد از اخبار مكتوب بوده است.
جعفر شــاهرخی ،شاخصترین خبرها را  720مورد عنوان کرد و افزود3000 :
عنوان خبر در فضای مجازی انعكاس یافته اســت که در کل  3320مورد خبر
از جمله فعاليتهای روابط عمومیهای مراکز بهداشتی استان در سال  97بوده
است.
وی برگزاری شورای پيامرسان را  12عنوان دانست و گفت :پایش اخبار ،نسبت
 16678مورد تصویر منتخب در سایت نيز جزو برنامههای روابط عمومیهای
مراکز بهداشت استان بوده است.

برگزاری نخستین ورکشاپ طراحی چهره
شهدای استان همدان

مســئول بسيج هنرمندان اســتان همدان گفت :نخستين ورکشاپ طراحی
چهره شــهدای استان همدان به مناسبت سوم خرداد ،روز آزادسازی خرمشهر
برگزار می شود.رســول کرمی در گفت و گو با ایسنا ،با بيان اینكه به شرکت
کنندگان گواهی شرکت در ورکشاپ اعطا می شود ،ادامه داد :در پایان برنامه
عكس های طراحی شــده به خانواده های همان شهيد تقدیم و به برگزیدگان
هدایای نفيسی اعطا خواهد شد.
وی درباره مكان برگزاری برنامه نيز گفت :در وهله نخســت پياده راه بوعلی
برای برگزاری نمایشــگاه درنظر گرفته شــده بود که بنا بــه دالیلی به مكان
دیگری جابجا خواهد شــد که در روزهای آینده به اطاع شــرکت کنندگان
می رسانيم.
مسئول بسيج هنرمندان اســتان همدان تأکيد کرد :عاقمندان می توانند برای
ثبــت نــام و دریافت عكس چهره شــهدا تا تاریخ  2خرداد با شــماره تلفن
 08138278149تماس حاصل فرمایند.
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ظرفيت برند انگور مالیر؛ فرصتي بزرگ براي جذب توریست
معاون استاندار و فرماندار ویژه مایر بر لزوم
توجه به کليه اســناد باالدســتي در زمينه تدوین
برنامه ها و سياست هاي آینده اشاره واظهار کرد:
ظرفيت برنــد انگور به عنــوان فرصتي بزرگ و
جاذبه اي مهم براي جذب توریست و عاقمندان
طبيعت گردي و دوســتداران ســنن و آیين هاي
تاریخي به شمار می رود.
به گزارش ایســنا ،قدرت ا ...ولدي در نشســت
مشترک با مدیر و کارکنان جهاد کشاورزي مایر،
فرآوري انگور و اســتفاده از ظرفيت ایجاد شــده
ثبــت جهاني انگــور مایر را وظيفه و رســالتي
همگانــي بخصــوص در حــوزه مدیریت جهاد
کشاورزي عنوان کرد.
وی افزود :ما موظفيــم به پاس تحقق این رخداد
مهم ،جشــن بزرگ و درخوري با حضور مقامات
ارشد ملي و بين المللي در شهرستان برگزار کنيم
تــا مایر بيش از پيش شناســایي و ظرفيت هاي
آن دیده شود.
پرونده قطع درختان «دیوین»
در راه دادگاه

ادعای شهرداری
در ارتباط با «ديوين»
صحت ندارد
مدیر امور اراضی جهاد کشــاورزی اســتان
همدان با اشــاره بــه قطع  60اصلــه درخت در
روســتای «دیوین» و ممانعت از ادامه کار توسط
فرد متخلف گفت :پرونــده قضایی در این زمينه
تشكيل به دادگاه ارجاع میشود.
محمد مهدی نيکمــرادی در گفتوگو با فارس
در رابطه با قطع درختان محدوده روستای دیوین
با اشــاره به اینكه در این منطقه  60اصله درخت
قطع شده اســت اظهار کرد :کار قطع درختان از
سوی اکيپ گشت امور اراضی کشاورزی متوقف
شد.
وی با بيان اینكه رسيدگی به این موضوع به جهاد
کشاورزی شهرستان همدان ارجاع داده شده است
گفــت :پيگيری قضایی برای قطــع این  60اصله

ولدی به تنوع بخشــي به محصــوالت ،افزایش
کشــت هاي گلخانــه اي ،مراقبــت در توزیع به
هنــگام نهاده هاي دامي ،کــود و دیگر ملزومات
کشــاورزان ،اشــاره و اظهارکرد :با دقت ویژه اي
درخت انجام میشود.
مدیر امور اراضی جهاد کشــاورزی استان همدان
با اشاره به اینكه متخلف نيز شناسایی شده است
بيان کرد :پرونده به دادگاه ارســال میشود و امور
اراضی جهاد کشــاورزی براســاس حكم صادره
موضوع را پيگيری خواهد کرد.
وی ادامه داد :این موضوع که شــهرداری مطرح
کرده موضوع قطع درختان این منطقه به آنها ربطی
ندارد قابل قبول نيست چراکه روستای دیوین در
حریم شــهر قرار دارد و شهرداری در فضای سبز
حریم شهر مسئوليت دارد.
نيکمرادی با بيان اینكه فضای ســبز حریم شهر
به دليل اتصال به شهر ریه تنفس منطقه محسوب
میشــود تصریح کرد :شــهرداری نيز در حریم
شــهر وظيفه دارد اما اقدام حقوقی را امور اراضی
کشاورزی انجام میدهد.
وی با بيان اینكه رســيدگی به تمام فضاهای سبز،
کاری بسيار سختی اســت و با یک اکيپ گشت
نمیتوان به همه امور رســيدگی کرد افزود :برای
رســيدگی بهتر نياز به حداقل  10اکيپ گشــت
داریم.

مسائل مربوط به حوزه کشاورزي ،باغداري و دام
و طيور شهرســتان را دنبال می کنيم و در راستاي
بررسي بيشتر و دقيق تر هر یک از مسائل خاص
این حوزه جلسات تخصصی برگزار می شود.

توجه به بعد
اجتماعی شخصیت
آیت ا ...تالهی
مهمترین مساله است
دبيرکنگره آیت ا ...تالهی با اشاره به تاکيد مقام
معظم رهبری بر برگــزاری کنگره آیت ا ...تالهی
توجه به بعد اجتماعی شخصيت این عالم جليل
القدر را بسيار مهم دانستند.
به گزارش روابط عمومی موسسه شهيد محراب
آیت ا ...مدنی ســيد محمــد کاظم حجازی در
نخســتين شورای اســتانی کنگره ملی آیت ا...
تالهی ضمن اشــاره به برگــزاری موفقيت آميز
کنگره آیت ا ...نجفی در همدان از برنامه ریزی
و آماده سازی مقدمات این کنگره از همان زمان
صحبت نمود.
حجازی با اشــاره به دیدار متوليان کنگره آیت ا...
نجفی با مقام معظم رهبری اظهار داشت :در همان
دیدار رهبری معظم انقــاب در برگزاری کنگره

فرمانــدار ویژه مایر بــا تأکيد بــر اینكه باید
بكوشــيم تا در حوزه کشــاورزي محصولي با
کيفيت ،ســالم ،ارزان و بــا قابليت صادرات را
توليد کنيــم ،افزود :اگر توليد ما با اســتفاده از
دانش نویــن و افزایش بهره وري رشــد کند،
ســطح درآمد و ثــروت اجتماعــي و مردم نيز
افزایش می یابد.
وی به بررســي مسائل و چشــم اندازهاي حوزه
کشاورزي شهرســتان پرداخت و به جایگاه مهم
اقتصادي ،کشــاورزي و فرهنگي مایر در استان
همدان و غرب کشور اشاره کرد.
ولدی از مدیران جهاد کشــاورزي خواســت تا
با بررســي تمامي جوانب و تهدیدات و فرصت
هاي محتمــل پيش رو ،گزارشــي از وضعيت
کنونــي ،اهداف تعييــن شــده و ابزارها و راه
هاي دسترســي به آن اهــداف را تهيه و براي
سياســتگزاري و هدایت نيروها بــه فرمانداري
ارسال کنند.
برای این عالم جليل القدر تاکيد فرمودند که این
امر برای همه ســربازان نظام در داخل استان یک
تكليف گردید که گام بعدی را برنامه ریزی نمایند.
دبير کنگره ملی آیت ا ...تالهی ابراز داشت :تا کنون
جلساتی را با مقام عالی وزارت و با حضور اعضاء
شورای سياست گزاری داشته ایم و دبير خانه این
کنگره نيز در آماده سازی مكتوبات ایشان قدمهای
خوبی را برداشته است.
حجازی توجه به بعد اجتماعی شخصيت این عالم
بزرگوار را بســيار مهم دانستند و ارتباط تنگاتگ
وی بــا بدنه اجتماع ،جوانــان و بچهای جنگ و
انقاب را مثال زدنی خواندند.
نماینده ولی فقيه در اســتان و امام جمعه همدان
نيز در این جلسه اظهار داشت :الگوهای زیستی،
فرهنگی و اجتماعی در جامعه دچار آسيب شده
اند و بعضی از افرادی که به عنوان الگو معرفی می
شــوند نه اهل اندیشه هستند و نه قابليت الگو را
دارند و این بزرگترین آسيب به جامعه و تكامل آن
است .حجت االسام شعبانی نخستين هدف این
کنگره را ضرورت الگو سازی درست در حوزه و
دانشگاه دانستند.

مدیرکل دبیرخانه شورای
فرهنگ عمومی کشور:

در ماه رمضان
ایتام و مستمندان را
فراموش نکنیم
مــاه رمضان فرصت بندگی اســت و
فرهنگ قرآنی این ماه میتواند در تلطيف
روابط اجتماعی و ایجاد وحدت و برادری
مؤثر باشد.
دبيرخانه شــورای فرهنگ عمومی کشور
با اشــاره به این مطلب گفت :ماه رمضان
فرصتی مغتنم و آسمانی است که با توجه
به آموزههای دینــی ،مكارم اخاقی مورد
نظر دین مبين اســام بيش از پيش ترویج
شــده و فرهنگ عمومی کشــور حال و
هوای معنوی پيدا کرد.
فاضــل عبــادی افــزود :بــا توجــه بــه
فضــای معنــوی ایجــاد شــده در ایــن
مــاه ،تعــدی و ظلــم نســبت بــه حقــوق
دیگــران کمتــر میشــود و خداترســی
بهعنــوان شــاخصه اصلــی ایــن مــاه
مبــارک ،نقــش مهمــی در کمــک بــه
همنوعــان و مســتمندان دارد.
عبــادی بــه هــزاران جلســه قرآنی و
دینی دایر شــده در این ماه اشــاره کرد
و گفت :هــزاران و بلكــه صدها هزار
گردهمآیی دینی از نوع جلســات قرآن،
وعظ بر منابر ،تشــریح احكام و فرایض
دینی در این ماه دایر میشــود و فضای
عمومی فرهنگــی جامعه به برکت قرآن
و شــبهای قدر به توجه و بازگشت و
سپاس و ستایش ميل میکند.
مدیــرکل دبيرخانــه شــورای فرهنــگ
عمومــی در پایــان خاطــر نشــان کــرد:
بــا توجــه بــه مشــكات اقتصــادی
جامعــه و ســختی معيشــت ،بویــژه بــرای
دهکهــای پایيــن جامعــه ،مؤمنــان
بهعنــوان فریضــهای دینــی ،کمــک بــه
ایتــام و مســتمندان را در دســتور کار
خــود قــرار میدهنــد و از اجــر و ثــواب
اخــروی بهرهمنــد خواهنــد شــد.

اگر به دنبال آگهی های استخدامی میباشیدلطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید

@bazarehamedan

برای عضو در کانال تلگرام نيازمندی لطف ًا
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایيد.
د.
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سن فرزند آوری همدانیها باال رفت
کارشــناس جمعيت و باروری معاونت بهداشتی استان همدان گفت :تحليل درصد
فرزند آوری در مادران باالی  30ســال موید افزایش ســن فرزند آوری در این استان
است.
مریــم بگلری در گفــت و گو با ایرنا بيان کرد :درصد فرزندان متولد شــده از مادران
باالی  30سال استان از  31درصد در سال  90به  44.5درصد در سال  97رسيده است.
وی اضافه کرد :این روند افزایشی ناشی از باال رفتن سن ازدواج ،تاخير در فرزندآوری
و افزایش فاصله گذاری بين فرزندان است.

کارشــناس جمعيت و باروری معاونت بهداشتی همدان گفت :مهمترین تغيير و تحول
جمعيتی در چند دهه اخير در کشــورهای در حال توســعه کاهش چشمگير باروری
بشمار می رود.
بگلری افزود :ميزان باروری کل در ایران در ســه دهه اخير با تحوالت چشمگيری
روبرو بوده و از حدود  7فرزند در ســال  1357به  1.8فرزند در سال  1390تنزل
یافته است.
وی با بيان اینكه این شــاخص در استان همدان کمتر از ميانگين کشوری و  1.7فرزند
است تاکيد کرد :تداوم این امر می تواند بر توازن گروه های سنی و در ساختار جمعيت
تاثير منفی بگذارد.

کارشــناس جمعيت و باروری معاونت بهداشتی اســتان همدان بيان کرد :همچنين بر
اســاس مطالعات جمعيت شناســی و دیدگاه های جمعيت شناسان در صورت تداوم
روند فعلی باروری ،رشــد جمعيت کشور در حدود سالهای  1415تا  1420به صفر
می رســد همچنين رشد جمعيت منفی شده و ســاختار جمعيت در  20سال آینده به
سمت سالخوردگی می رود.
بگلــری توضيــح داد :کاهش نرخ باروری کلی به کمتر از حــد جایگزینی با توجه به
هرم جمعيتی هر کشــور در طول زمان ،ابتدا صفر شدن شاخص رشد جمعيت سپس
منفی شدن این شــاخص و همزمان با منفی شدن این شاخص ،کاهش جمعيت را نيز
به دنبال دارد.
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ضرورت بسیج ملی سنجش و کنترل بیماری

یادداشت روز

تا ریشه در آب است ،امید ثمری هست
« مهدی ناصرنژاد

به روز ملی «اهدای عضو ،اهدای زندگی» و روز بزرگداشــت
تمام انسانهای شــریف و آزاداندیش و بزرگمنشی که یک عضو
بدن خود و یا اعضای ســالم عزیزان از دســت رفته خود را برای
آغاز زندگی دوباره و فرصت حيات به دیگر نوع بشــر میبخشند،
نزدیک هستيم.
چند ســالی هست که مردم مسلمان کشــورمان با تأسی از فتاوی
علمای دینــی و مراجع عظام تقليد ،بدون هيچ دغدغه شــرعی و
اخاقی در موارد اضطرار یک عضو سالم و فعال از بدن خود ،نظير
کليه ،تكهای کبد ،قرنيه چشــم و هر عضو حياتبخش و قابل ترميم
که علم پزشــكی مجاز میداند را به بيماران بدحال و انســانهای
رنجور که با تخریب عضوی از بدن خود ،محكوم به مرگ تدریجی
و ناگزیر به قبول پایان زندگی شيرین هستند ،اهدا میکنند و با این
کار فلســفه حيات و بودن خود را به اوج انســانيت و درک مقام
الهی میرسانند.
در همين راســتا ،بســيارند خانوادههای غمــزدهای که عزیزی از
خانواده خود را در حادثهای دلخراش یا اتفاقهای تلخ روزگار ،از
دست دادهاند و به عبارتی دیگر ،عزیز آنان دچار مرگ مغزی است،
وليكن ســایر قطعههای حياتبخش بدن آنان ســالم و فعال است و
میتواند در صورت گروه خونی مشابه چند نفر دیگر را که نيازمند
چنين قطعهای سالم هستند ،به زندگی دوباره برگرداند.
واقعيت این اســت که در صورت ظاهر ما ایرانی مسلمان آنچنان
به عزیزان هم خانواده خویش وابســته و دلبستهایم که فكر حادثه
تلخ برای هر عزیزی ،تمام تاروپود جسم و روحمان را میخراشد
و زندگی را برای خود در غياب ناخواسته عزیزی دیگر غيرممكن
میدانيم .ما ایرانی و مســلمان بر اســاس باور و آموزههای دینی
خویش در صورت خدای ناکرده از دســت دادن عضوی از جمع
حب دلبستگی و
دوستداشــتنی خانواده به رسم دین و اخاق و ّ
وابســتگیها ،پيكر بيجان اموات را چون گنجينــهای قابل اعتنا و
اعتبار به خاک میســپاریم و قبول داریم که طبق آیه شــریفه قرآن
کریم همــه از خاکيم و به خاک برمیگردیــم و آدمی امانت الهی
بــر روی زمين اســت و باید به حضرت حق بازگــردد .تمام این
سفارشها و بایستههای شــریعت انسانساز خود را میدانيم و بر
آن پایبندیــم و هر فكری غير از این آزارمــان میدهد و از خالق
یكتا دورمان میسازد .غافل از اینكه سفارش همان خالق یكتاست،
آنچنان که ناخن جدا شــده انگشــت خود را بــا احترام به خاک
میســپارید و از خدای بزرگ خود مغفرت میطلبد ،چه اوالتر و
ســزاوارتر اینكه هر عضو جدا شده بدن خود و عزیزانتان در بدنی
دیگر به امانت باشــد تا بلكه طپش حيات و شــوق به زندگی را
برای عمری دیگر و فرصتی دوباره زیر پوست هر انسان نيازمند و
دلبســته به لطف و کرم و معجزه الهی ،احساس کنيد .به طور یقين
همانگونــه که هر عضو کوچک و یک تــار موی عزیزانمان نزد ما
از هر گوهر و ارزشــی ،ارزشمندتر است ،چنانچه بتوانيم آن عضو
را در غيــاب صاحب اصلی آن نيز زنده نگه داریم ،انگار که همان
عزیز از دست رفته خود را در بر داریم و با آن زندگی میکنيم.
بدون شــک تمام انســانهای شــریفی که در ایران بزرگ ما و هر
گوشهای از جهان به این درک واقعی و خداپسندانه رسيدهاند که به
دیگران عضــو اهدا کنند ،ارزش کار خودرا نزد خدا و نزد وجدان
بيدار خود خوب میدانند و به آن واقف هستند.
اینان در عمل ثابت میکنند بندگان راســتين خدا هســتند و رسم
بندگــی و اطاعت از خالق بزرگ خود را بهتر از دیگران آموختهاند
و دوســتدار راستين نوع بشــر و عاقمند به حيات جاوید بندگان
و مخلوقــات خداوندیاند؛ چراکه هر موجــود و حتی یک عضو
فناناپذیــر در روی خاک ،دل خــاک و اعماق جان آدم تا به جایی
وصل اســت ،اميد زندگیاش جاری است و تا ریشه در آب است،
اميد ثمری هست!

اقالم بهداشتی و ورزشی در مدارس
مروج سالمت همدان توزیع شد

کارشــناس مســئول ســامت جوانــان ،نوجوانــان و مــدارس
معاونــت بهداشــتی همــدان گفــت :اقــام بهداشــتی و ورزشــی
در مــدارس مــروج ســامت فعــال واقــع در نقــاط محــروم و
حاشــيه شــهر ایــن اســتان توزیــع شــد.
فاطمــه بختيــاری در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :ایــن طــرح
در راســتای نهادینــه کــردن رفتارهــای بهداشــتی در بيــن نســل
جدیــد و کيفــی ســازی برنامــه مــروج ســامت در مــدارس
اجــرا شــد.
وی اقــام توزیــع شــده در بيــن دانــش آمــوزان مشــغول
بــه تحصيــل در مــدارس مــروج ســامت فعــال را شــامل
حولــه ،ليــوان ،مســواک ،خميردنــدان و طنــاب ورزشــی
اعــام کــرد.
کارشــناس مســئول ســامت جوانــان ،نوجوانــان و مــدارس
معاونــت بهداشــتی همــدان اضافــه کــرد :برنامــه هــای مــروج
ســامت در مــدارس بــا هــدف ایجــاد محيطــی امــن و ســالم
بــرای آمــوزش و تربيــت آینــده ســازان و کارکنــان مدرســه بــا
مشــارکت فعــال اوليــا و مربيــان و دانــش آمــوزان اجــرا مــی
شــود.
بختيــاری اظهــار داشــت :برنامــه مــدارس مــروج ســامت
بــه منزلــه یــک نظــام بــرای ارتقــای ســامت اســت کــه بــا
مشــارکت فعاالنــه کارکنــان مــدارس ،دانــش آمــوزان و اوليــای
آنهــا در زمينــه فرهنــگ خــود مراقبتــی و آمــوزش همســاالن
صــورت مــی گيــرد.
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همدانیها
با فشارخون میمیرند

رئيس شبكه بهداشت شهرستان همدان
نخستين علت مرگومير افراد  30تا  70سال
در ایــران به ویژه همدان را کنترل نشــدن
فشارخون دانست.
محمد خيراندیش در کارگروه ســامت و
امنيت غذایی شهرســتان همدان ،با اشــاره
به توجه وزارت بهداشت نسبت به اهميت
ســامت مردم و توجه رئيــس جمهور به
عملياتی شــدن کمپين بســيج ملی سنجش
فشــارخون باال گفت :ميــزان مرگومير به
علت سكتههای قلبی -عروقی در جامعه در
حال افزایش اســت از این رو ایجاد کمپين
بســيج ملی ســنجش فشــارخون باال یک
فرصت مهم برای آگاه ســازی مردم نسبت
به بيماری خاموش خود است.
به گزارش ایســنا ،خيراندیش با اشــاره به
اینكه درحال حاضر شــيوع سرطان در زنان
نسبت به مردان درحال پيشی گرفتن است،
مطرح کرد :ماشينی شــدن زندگی روزمره
و عدم تحرک باعث شــده تــا بيماریهای
غيرواگير در جامعه افزایــش یافته و علت
اصلی مرگومير در کشور را شامل شوند.

 48درصد فاضــالب همدان وارد
رودخانهها میشود

رئيس مرکز بهداشــت شهرســتان همدان
همچنيــن از ورود  48درصــد فاضــاب
همدان به رودخانههــا و قناتهای همدان
خبر داد.
خيراندیــش جلوگيری از ورود فاضاب به
رودخانهها را الزم دانســت و افزود :با جود
تمام تاشهایی که شــرکت آبفا انجام داده
اما فاضابهای شــهر همدان به سيســتم
تصفيه وصل نيست.
وی با بيان اینكه  52درصد از فاضاب همدان
وارد سيستم فاضاب میشود گفت 48 :درصد
فاضاب همدان وارد رودخانــه و قنات و...
میشود که آلودگی آبها را در پی دارد.
به گــزارش فارس خيراندیش با اشــاره به
اینكه کشاورزان همدان از آب رودخانههای
آلوده به فاضــاب اســتفاده میکردند که
آنها را متقاعد کردیم از آن اســتفاده نكنند
و کشت جایگزین داشــته باشند افزود :دو
حلقه چاه نيز در این راســتا توسط شرکت
آب و فاضاب حفر شد.
رئيس مرکز بهداشــت شهرســتان همدان
با اشــاره به موضوع تقلــب در لبنياتیهای
همدان افزود :شــرکتهای شير پاستوریزه
عنوان میکنند شــيرهایی که مورد تایيد ما
نيســتند و نمیپذیریم به عنوان شير سنتی
وارد بازار میشود.

شیر  99درصد لبنیاتی های سنتی
همدان تقلبی است

رئيس دامپزشكی شهرســتان همدان نيز در
این جلسه گفت :طرح پاالیش لبنياتی های
ســنتی این شهرستان اجرا و شير  99درصد
این واحدها تقلبی از آب درآمد.
اميرحسين نقی پور اظهار داشت :اردیبهشت
ماه  60واحد صنفی لبنياتی ســنتی بازرسی

شنیدهها

 -1استاندار امروز با احزاب جلسه خواهد داشت .گویا این جلسه با
دبيران تمامی احزاب استان خواهد بود.
گفتنی اســت پس از درگيری لفظی استاندار با حزب اتحاد ملت و
اطاع رســانی این حزب از آن و اعتراض به استاندار ،این نشست
می تواند پایانی بر این وضعيت باشد.
 -2تعدادی از استانداران قصد دارند پيشنهاد افزایش قيمت نان را به
شورای امنيت ملی ارائه کنند.
گویا دليل این اقدام قرار گرفتن کشــور در شــرایط جنگ اقتصادی
است .گفتنی است با افزایش قيمت گندم ،کرایه و دستمزد کارگران
طرح افزایش قيمت نان مدتهاست مطرح است.
 -3فراکســيون والیی مجلس امروز برای رقابــت یا حضور نيافتن
حاجی بابایی در انتخابات سال آخر رئيسه مجلس تصميم می گيرد.
گویا نشســت این فراکسيون امروز صبح برای جمع بندی نهایی در
این ارتباط برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت احتماال حاج بابایی کاندیدای این فراکســيون برای
ریاست مجلس در سال آخر خواهد بود.

خبـر

خبرنگار "همدان پیام" برترحوزه رسانه
در شهرستان بهار شد

شــورای هماهنگــی مدیریت بحــران در
و از شــير آنها نمونه برداری شد که در 99
ســيل اخير نشــان از آن دارد که پوشاندن
درصد آنها تقلب ثبت شده است.
رودخانهها خطرساز است.
وی اضافه کرد :بيشــترین تخلف مربوط به
وی با اشــاره به اینكه اگر مصوبهای هست
افزودن آب ،نمک و مواد ضد عفونی کننده
که امروز احســاس میکنيم نياز به اصاح
شناسایی شده است.
دارد باید مورد توجه قــرار گيرد افزود :در
رئيس دامپزشــكی همدان گفــت :نمک با
صورت نياز باید در مورد سياستهای قبلی
هدف جبران غلظت و طعم به شــير اضافه
تجدیدنظر کنيم تا کمتر به مردم خســارت
می شــود و برای پنهان کردن بار ميكروبی
وارد شود.
شــير ،مواد ضدعفونی کننده مانند وایتكس
فرماندار شهرستان همدان بيان کرد :اگر 30
استفاده می شود.
سال گذشته برخی به این نتيجه رسيدهاند که
نقی پور تاکيد کرد :شــير مورد نياز لبنياتی
روی رودخانهای را بپوشانند و بعدها معلوم
های ســنتی به طور مســتقيم از روســتا و
شده این تصميم درست نبوده نباید بر روی
دامــداران خریداری شــده و هيــچ گونه
آن پافشاری کرد.
آزمایشی برای سنجش
وی با بيــان اینكــه به هيچ
بار ميكروبــی و تایيد
وجــه حــرف عمومــی را
ســامت شــير انجام
از یــک کارشــناس قبــول
نمیشود.
نمیکنــم گفت :نظــام برای
وی افــزود :واحدهای
مدیــران هزینــه پرداخــت
متخلــف در مرحلــه
کرده و صاحيت عمومی و
نخست اخطار دریافت
اختصاصی آنها نيز بررســی
می کنند و سپس جهت
نظام برای مديران هزينه
شده اســت پس باید نظرات
پلمپ به مراجع قضایی
پرداخت کرده و صالحیت
و تصميمــات ایــن افــراد
معرفی می شوند.
عمومــی و اختصاصــی
تخصصی باشد.
رئيــس دامپزشــكی
آنها نیز بررســی شده
افشــاری در ادامه با اشاره به
شهرســتان همــدان
اســت پس بايد نظرات
طرح این مطلب در جلســه
یادآوری کــرد :تقلب
و تصمیمات ايــن افراد
کــه طی یک ماه بررســی از
در شير از موارد تخلف
تخصصی باشد
لبنياتیهای همدان  90درصد
صریــح در قوانيــن و
شــير این مراکــز تقلبی بود،
مقررات دامپزشــكی
ضمن تأکيــد بر لزوم تحقيق
محسوب می شود.
بيشــتر در ایــن زمينه گفت:
موضــوع تقلب
چرا مردم را سرگردان میکنيم؟ یک روزی
«شــیر مراکز لبنی» همــدان نیاز به
میگویيم شير خوب است یک روز بد ،یک
بررسی بیشتر دارد
روز میگوین با وجود آلودگی شــير آن را
در ادامه فرماندار شهرستان همدان در پاسخ
بخورنــد ،روزی میگویند نخــوردن آن از
به ایــن مطلب که  90درصد از شــير خام
خوردنش بهتر اســت ،این موضوع در حد
مراکز لبنی همدان تقلبی هســتند گفت :در
وزرا نقل میشد.
این زمينه بيشتر تحقيق کنيد.
وی ادامه داد :یک روز هم گفتند روغن پالم
حســين افشاری با اشاره به موضوع پوشش
بایی را سر محصوالتی آورد که باعث شد
رودخانهها اظهار کرد :نتيجه آسيبشناســی

مردم به مصرف لبنيات ســنتی رجوع کنند؛
مردم نمیدانند از دست ما چه کار کنند؟
فرماندار همدان با اشــاره به اینكه هر کسی
هرچه بر زبانش میآید در جلســات مطرح
میکند گفت :خواهشمندم رسانهها مدیران
را به چالش بكشــند ،اگر کســی موردی را
اعام کــرد از آمار جامعه نمونه بپرســيد؟
اینكــه کی ارزیابی شــده با کدام دســتگاه
ســنجيده شــده و نمونهها چيســت؟ چه
مراحلی طی شده و شاخصهها را چه کسی
و کدام مراجع جهانی تایيد کرده است؟
وی با بيان اینكه برخی مانند کسانی شدهایم
که در تلگــرام مدام مردم را زیــر بمباران
اطاعات غالب ًا نادرســت قــرار میدهد در
ادامه ســخنانش افــزود :بنــده کار رئيس
دامپزشــكی همدان را قبــول دارم اما طرح
موضــوع تقلب در مراکز لبنی باید بعد از 6
ماه تحقيق و بررســی اعام شود نه در بازه
زمانی کوتاه.
افشــاری با انتقاد از اینكــه این روزها همه
در کوچه و محله کارشــناس شدهاند گفت:
نباید این طور باشد که ما هم به عنوان مدیر
دور یک ميز بنشينيم و بدون توجه به دستور
جلسه ،بحث ناشيانه و غيرکارشناسانه مطرح
کنيم.
وی با بيان اینكه اداره دامپزشــكی به جای
اینكه آنچه جلوی چشمش است را نظارت
کند میگوید لبنياتیهــا از ما مجوز بگيرند
گفت :این مراکز اگر از دامپزشــكی مجوز
بگيرنــد باید از  40مرجــع دیگر نيز مجوز
دریافــت کننــد ،گاهی دو ســال فردی را
میچرخانيم؛ دست آخر هم اگر یک مرجع
اعام نارضایتی کند دیگر کار انجام نخواهد
شد.
فرمانــدار همــدان ادامه داد :جلســه آینده
رئيس اتاق اصنــاف را دعوت کنيد چراکه
 50درصد اعضای صنوف در مرکز اســتان
هســتند و بایــد در خصــوص مراکز لبنی
تصميم جدی گرفته شود.

معاون استاندار همدان:

دانش آموزان برای ورود به فضای
مجازی آموزش داده شوند
معــاون سياســی ،امنيتــی و اجتماعی
اســتاندار همدان گفت :پيش از ورود دانش
آمــوزان به فضای مجازی باید آموزش های
الزم به آنها داده شود و در خصوص آسيب
های اجتماعی پيشگيری ها صورت گيرد.
مصطفی آزادبخت در جلسه اعضای شورای
آموزش و پرورش اســتان همــدان افزود:
فضــای مجازی تهدید بزرگــی برای دانش
آموزان اســت و هر کس وارد آن شود مورد
هجمه آسيب های اجتماعی قرار می گيرد.
وی با اشــاره بــه اینكه وظيفــه آموزش و
پرورش بسيار ســنگين است ،اظهار داشت:
در حوزه آســيب هــای اجتماعــی هرچه
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ســرمایه گذاری کنيــم ،در آینده خير آن به
کشور می رسد.
آزادبخت عنــوان کرد :اتحادیه مشــاوران
اماک باید از صــدور قولنامه های صوری
برای ثبت نــام دانش آمــوزان در مدارس
جلوگيری کند.
وی تاکيد کرد :اگر مشاوران اماک رعایت
نكننــد و قولنامه های صوری برای ثبت نام
دانــش آموزان صادر کنند بــه ناچار پلمب
میشوند.
معــاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش
و پــرورش همــدان نيز گفت :برای ســال
تحصيلی  98-99در ســطح استان 30 ،هزار

در ارزیابی صورت گرفته در حوزه رسانه و روابط عمومی "طيبه ایزدی"
خبرنگار همدان پيام به عنوان خبرنگار برتر شهرستان بهار انتخاب شد.
در مراسمی که روز گذشته به منظور تقدیر از روابط عمومی و خبرنگاران
برتر شهرستان بهار با حضور احســان قنبری فرماندارشهرستان بهار،
ربانی مهر مدیرکل روابط عمومی استانداری،مســئوالن روابط عمومی
ادارات و اصحاب رســانه برگزار شد از مسئوالن برتر روابط عمومی و
خبرنگاران پرتاش شهرستان تقدیر شد.
در حوزه روابط عمومی های برتر ،ســيد کمال حســينی از شهرداری
بهــار ،مجيــد فرامرزی شــهرداری اللجين و حميد رضایــی از اداره
جهادکشــاورزی شهرســتان به عنوان روابط عمومی برتر و در حوزه
رســانهها طيبه ایزدی خبرنگار همدانپيام ،سعيد ماهری خبرنگار صدا
وسيما و زهرا طالبی خبرنگار هگمتانه بعنوان خبرنگار برتر شهرستان
بهار در سال 1397معرفی و از ایشان تجليل و تقدیر بعمل آمد.

آغاز موج گرمای تابستان
کارشناس مرکز پيشبينی هواشناسی استان همدان از افزایش دمای
هوا در پایان هفته و آغاز موج گرمای تابستان خبر داد.
محمدحسن باقریشيكب در گفتوگو با ایسنا ،با اعام این خبر مطرح
کرد :امروز آسمان نيمه ابری و در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر همراه
خواهد بود که در برخی از نقاط نيز رگبار باران و رعدو برق پيشبينی
میشــود.وی ادامه داد :از روز چهارشــنبه نيز سامانه بارشی ضعيف از
استان خارج خواهد شد و هيچ بارشی در سطح استان نخواهيم داشت
همچنين موج گرمای تابستانی و افزایش دما پيشبينی میشود.

آغاز ثبت نام اعتکاف از هفدهم ماه رمضان
در مسجد جامع
مســئول ســتاد مردمی اعتكاف در اســتان همدان از آغاز ثبت نام
اعتكاف از روز هفدهم ماه رمضان در مسجد جامع خبر داد.
مهدی صلواتيان از آغاز ثبت نام اعتكاف ماه رمضان در روزهای 18 ،17
و  19ماه رمضان خبر داد و اظهار کرد :اعتكاف رمضان در مسجد جامع
و در سه نوبت سه روزه برگزار میشود.
وی در گفتوگو با فارس با بيان اینكه بيش از  15مسجد در سطح استان
اعتكاف برگزار میکنند افزود :همدان تنها استانی است که اعتكاف ماه
رمضان را در سه نوبت سه روزه کامل برگزار میکند.
مسئول ستاد مردمی اعتكاف در اســتان همدان به برنامههای اعتكاف
اشــاره کرد و گفت :محافل انس ،پاســخ به شــبهات و احكام ،سبک
زندگی اســامی ،مهدویت ،گام دوم انقاب ،تاریخ اسام و تهدیدها و
فرصتهای فضای مجازی از جمله برنامههای اعتكاف است.
وی با اشاره به اینكه اعتكاف ویژه فعاالن فرهنگی در یكی از صحنها
در دور دوم پيشبينی شده است افزود :اعتكاف دانشجویی نيز سه روز
پایانی هفته قبل برگزار شــد.صلواتيان با بيان اینكه ختم صلوات ،عصر
با شهدا ،ختم قرآن ،مناجات شــب و شبهای احيا از دیگر برنامه های
اعتكاف است خاطرنشان کرد :ورود خواهران از  9سالگی و برادران از
 14ســالگی در اعتكاف مجاز است اما در دور دوم خواهران میتوانند
فرزندان خود را نيز به همراه خود بياورند.

پیشرفت  ۶۰درصدی عملیات اجرایی
تصفیه خانه آب شرب تویسرکان

و  466نوآموز وارد کاس اول می شوند.
یاســر نانكلی افزود :این تعداد برای ســال
تحصيلی جاری  29هزار و  576دانش آموز
بود که نشــان از رشــد دانش آموزان استان
را می دهد.
وی اظهار داشــت :امسال نيز ثبت نام دانش
آموزان در مدارس بر اساس محله و با سند
ملكی یا قولنامه اجاره ای صورت می گيرد.

نانكلی عنوان کرد :آموزش و پرورش ناحيه
 1و  2همدان بيشــتر درگير ثبت نام دانش
آمــوزان در مدارس دور از محل ســكونت
آنها هستند که اميدواریم چاره ای برای آن
اندیشيده شود.
در سال تحصيلی جاری نزدیک به  287هزار
دانش آمــوز در مدارس دولتی و غير دولتی
استان همدان تحصيل می کنند.

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همدان از پيشرفت  60درصدی
عمليات اجرایی تصفيه خانه آب شرب شهرستان تویسرکان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقهای همدان ،منصور ستوده
از پيشــرفت  60درصــدی عمليات اجرایی تصفيه خانه آب شــرب
شهرســتان تویسرکان خبر داد .وی گفت :این طرح با هدف تأمين آب
آشاميدنی شهرهای تویسرکان و سرکان ،کاهش هزینه تمام شده توليد
آب و کاهش استفاده از سفرههای آب زیرزمينی در حال ساخت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان اضافه کرد :با بهره برداری از این
تصفيه خانه ،نياز آبی شهرهای تویسرکان و سرکان تا جمعيت  100هزار
نفری تأمين خواهد شد.ستوده افزود :خط انتقال آبرسانی آب شرب از
تصفيه خانه تا شهر تویسرکان  95درصد پيشرفت فيزیكی دارد.
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پسماندهای عفونی بهار ساماندهی شدند
رئيس اداره حفاظت محيط زیست شهرســتان بهار گفت :پسماندهای عفونی مراکز
خصوصی و مطب های واقع در این شهرستان ساماندهی شدند.
معصومه پارچيان بيان کرد :یكی از مشكات شهرستان بهار رها کردن پسماندهای عفونی
با دیگر زباله ها بود.
وی اظهار داشــت :پســماندهای عفونی توليدی در بخش دولتی نظير درمانگاه و مراکز
بهداشــتی در بيمارستان آیت ا ...بهاری بی خطر سازی سپس به محل دفن زباله در شهر
همدان منتقل می شود.

رئيس اداره حفاظت محيط زیست شهرستان بهار اضافه کرد :اما بخش خصوصی به علت
هزینه بر بودن نقل و انتقال پسماندهای عفونی از بی خطر سازی خودداری می کرد.
پارچيان بيان کرد :بنابراین گزارش های از وجود ســرنگ های خونی و پانســمان ها در
سطل های زباله به محيط زیست اطاع داده می شد؛ لوازمی که می توانست برای کارگران
و پاکبانان شهرداری خطر آفرین باشد.
وی ادامه داد :پس از اســتقرار شــرکت «عصر سامت سبز الوند» فعال در امر امحا و بی
خطر سازی زباله های عفونی در شهرستان بهار  ،مقرر شد مراکز خصوصی ،آزمایشگاه ها
و مطب ها نسبت به انعقاد قرار داد با این شرکت اقدام کنند.
رئيس اداره حفاظت محيط زیست شهرستان بهار افزود 16 :مرکز خصوصی از  26مرکز

فعال در این شهرستان نسبت به انعقاد قرار داد اقدام کردند.
پارچيان اضافه کرد :بنابراین اخطار کتبی زیست محيطی به متصدیان  10مطب و آزمایشگاه
برای انعقاد قرار داد با این شــرکت داده شــد که در صورت تمرد از این دستور به مرجع
قضایی معرفی می شدند.
وی بيان کرد :این مراکز نيز در مدت زمان تعيين شده توسط محيط زیست ،نسبت به انعقاد
قرارداد برای ساماندهی پسماندهای عفونی اقدام کردند.
رئيــس اداره حفاظت محيط زیســت شهرســتان بهار یادآوری کرد :پيشــتر مطب ها و
آزمایشــگاه های خصوصی با افراد فاقد صاحيت برای امحای پســماندهای عفونی با
رقم اندک قرار داد می بستند و مشخص نبود پيمانكار این زباله ها را کجا دفن می کند.
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مشکالت واحدهای تولیدی کبودراهنگ با حضور معاون استاندار و مسئوالن بررسی شد

خبر

افسانه معبد مدفون شده در نهاوند

رئيس ميــراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری نهاوند ،از
اختصاص یک ميليارد تومان اعتبار در سال جاری برای کاوش و کشف
معبد الئودیسه خبر داد.
محسن جانجان بيان کرد :در سال  1322کتيبهای در منطقه دوخواهران
کشــف شــد که با ترجمه آن از وجود و دليل ساخت معبد الئودیسه
آگاه شدیم.
وی بابيان اینكه این کتيبه هماکنون در موزه ملی ایران قرار دارد ،ادامه داد:
در محله دوخواهران کشــف آثاری مانند پایه ستون ،سرستون و تمثيل
خدایان یونانی نظير زئوس ،گمانهزنیها را برای وجود این معبد در این
منطقه تقویت کرد.
وی در گفتگو با ایسنا ،بابيان اینكه ملكی را که مشكوک به وجود این معبد
در آن بود را خریداری کردیم و اکنون منتظر مجوز از مرکز پژوهشهای
باستانی هستيم ،افزود :با اخذ مجوز ،کاوش معبد "الئودیسه" نهاوند طی
روزهای آینده آغاز خواهد شد.
وی بابيان اینكه تاکنون سه مرحله کاوش برای این معبد انجامشده است،
اظهار کرد :در ابتدا از باستانشناس معروف فرانسوی ،رومن گریشمن
دعوت کردیم که با مشــاهده ساختوســازهای آن منطقه از کاوش و
پژوهش در آنجا منصرف شد.
وی ذکر کرد :در سال  1384به دعوت سازمان ميراث فرهنگی از مهدی
رهبر ،تنها سلوکی شناس ایرانی ،کاوشها دوباره آغاز شد و که تا سال
 91بینتيجه بود و در فصل ســوم آن تنها ســرنخهایی کشف شد.یک
باستانشــناس همدانی در خصوص این معبد گفت :این معبد در دوره
سلوکيان و به دستور پادشاه آن دوره ،آنتيوخوس سوم برای قدردانی و
ارتقاء مقام همسرش به ملكه خواهر که عنوانی مذهبی بوده ،ساختهشده
است.
رویا اقبالی درخشان ،بابيان اینكه برای نخستين بار در این منطقه کتيبه
بزرگی به خط یونانی از ســنگ مرمر به دســت آمد که اساس و پایه
اکتشافات این مكان شد ،ادامه داد :در این منطقه چندین مجسمه کوچک
برنزی نيز کشفشده که احتمال وجود این معبد را تقویت کرد.وی دليل
یونانی بودن نوشتهها و مجسمهها را چنين بيان کرد :اسكندر دوازده سال
بر ایران حكومت کرد که یكی از اثرات آن رواج فرهنگ و زبان و برخی
عقاید یونانی بود.
وی بابيان اینكه محوطه تاریخی دوخواهران به ثبت ملی رسيده ،اظهار
کرد :قلعه یزدگرد حدود  6قرن بعدازاین معبد ،با معماری ایرانی و سنتی
در مجاورت معبد الئودیسه ساخته شد.

تحقق رونق تولید با تزریق حیات به
قبرستان تجهیزات خاموش واحدهای
تولیدی
تاش برای احيا و تقویت زیر ســاخت های توليد در شهرســتان
نهاوند با انجام بازدید های هفتگی از این از واحدهای توليدی راکد یا
نيمه فعال شهرستان از اولویت های فرماندار در سال رونق توليد است.
مراد ناصری در بازدید از واحدهای توليدی گفت :امروز همچنان که
مقام معظم رهبری بهعنوان سكاندار نظام مقدس جمهوری اسامی بر
کارگزاران نظام تكليف نمودهاند توجه ویژه به صنعت در راستای رونق
توليد و ایجاد اشتغال مدنظر است.
وی بابيان اینكه در شهرســتان نهاوند هر هفتــه یک روز به بازدید از
واحدهای توليدی نيمه فعال و یا مشــكلدار اختصاص دادهشده است
تا از نزدیک با مشــكات توليدکنندگان آشنا شویم ،گفت :مشكات
واحدها در ســتادها و کارگروههای مربوطه رفع و موانع توليد برطرف
میشود.
فرماندار نهاوند در بازدید از واحد تپليدی کامشــير توليد فراورده های
لبنی گفت؛ این واحد توليد فرآوردهای لبنی در سال 90با سرمایه اوليه
یک ميليارد تومان به بهرهبرداری رسيد اما متأسفانه با توجه به مشكات
اقتصادی و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش در سال  93تعطيل شد.
از آنجاکه سرمایه گذار به دنبال راهاندازی مجدد این کارخانه بود با طرح
مشكل این واحد در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان و شهرستان
نهاوند از محل اعتبارات اشتغال روستایی با نرخ  6درصد با اختصاص
مبلغ 2ميليارد و  450ميليون تومان تسهيات و 2ميليارد آورده سرمایه
گذار مجدد به چرخه توليد بازگشت.
ناصری با اشاره به اینكه واحد توليدی کامشير در حال حاضر تنها با 10
درصد ظرفيت در حال فعاليت اســت ،گفت :در حال حاضر این واحد
توليدی بهصورت مستقيم برای  30جوان جویای کار اشتغال ایجاد کرده
که اميدواریم با بهرهگيری از تمام توان این واحد افراد بيشــتری در این
واحد مشغول فعاليت شوند.

سرمایه درگردش و مواد اولیه
سنگ راه تولید

کبودراهنگ -اکرم حميدی
خبرنگار همدانپيام ::ســاالنه 20هزار شغل با  5هزار ميليارد
تومان ســرمایهگذاری در استان
ایجاد شود که سهم کبودراهنگ
یک هزار و  504شغل میباشد.
معاون امور اقتصادی استانداری
همــدان در بازدیــد یک روزه
از واحدهــای توليدی صنعتی
شهرســتان کبودراهنگ با بيان
ایــن مطلب افــزود :به دعوت
فرماندار این شهرستان امروز از
 5واحد توليدی صنعتی بازدید
کردیم و از نزدیک مســائل و
مشكات را مورد بررسی قرار
دادیم همچنين بازدید از ناحيه
صنعتی اورقين و شيرینسو جزو برنامه کاری
مــا بود و با توجه به اینكــه ما امروز در این
شهرســتان دیگر هر واحد توليدی که نياز به
بازدید و رفع موانع و مشكات داشته باشند
بازدید خواهيم کرد.
ظاهر پورمجاهد بيان داشــت :هدف از این
بازدیدها این اســت که بتوانيم پروژههای
راکــد را فعــال کنيم و پروژههایــی که با
ظرفيت پایين کار میکنند بتوانيم ظرفيتها
را افزایــش دهيم و با توجــه به نامگذاری
ســال توســط مقام معظم رهبری به ســال
رونق توليد همه مدیــران باید تاش کنند
که ظرفيتهای گذشــته احيا شوند و توليد
و اشتغال به شكل ویژه باشد.
وی ادامه داد :با توجه به اینكه ســهميه ایجاد
اشتغال برای سال  98دیده شده با بازدیدها و
همگرایی اميدواریم ســرافرازانه در پایان سال
اعام کنيم که به ظرفيتها رسيدهایم.
پورمجاهد خاطرنشان کرد :همه ما باید دست
به دســت هم دهيم تا مراحــل صدور مجوز
و مراحل پرداخت تســهيات کوتاه شــود و
با انجام کارهای کارشناســی ظرفيت ما را در
انــدک زمان ممكن باال ببریــم تا کار توليد و
اشتغال رونق بيشتری بگيرد.
فرماندار شهرســتان کبودراهنــگ نيز در این
بازدید گفت :یكی از کارهای بســيار خوبی
کــه از بدو انتصــاب معاون امــور اقتصادی
اســتانداری همدان انجام شــده بازدیدهای
ميدانی و دورهای از شهرستانهای استان بوده
بنابراین امروز مــا از وی دعوت کردیم تا از
واحدهای غيرفعال بازدیدهای داشــته باشند
تا مسائل و مشــكات این واحدها بررسی و
مرتفع شود تا مجددا ً این واحدها فعال شوند و
برای چندین نفر اشتغالزایی انجام شود.
مهدوی خاطرنشان کرد :شهرستان کبودراهنگ
بزرگترین شهرستان از لحاظ وسعت میباشد
و بزرگترین شــهرک صنعتــی را در دل خود
جای داده است و از پتانسيلهای بسيار باالیی
برخوردار است و به دستور استاندار در تاش
هستيم تا واحدهای توليدی که تعطيل شدهاند
رفع موانع شــوند و در کوتاهترین زمان تعيين
تكليف شوند.
وی افزود :با توجه به اینكه ظرفيتهای بالقوه
ملی و فراملی در این شهرســتان نهفته است
مدیران عامل بانکها و مســئوالن کشوری و

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای

 8درصــد بــرای این شــرکت
پرداخت شود.

ناحیه صنعتی اورقین

استانی نظر مثبتی داشته باشند و سرمایهگذاران
را در این شهرستان حمایت کنند تا از این برهه
در جهت رضایتمندی مردم عبور کنيم تا رونق
توليد در این شهرستان افزایش یابد.
رئيس خانه صنعت اســتان همدان نيز در این
بازدید اظهار داشت :حضور فيزیكی مسئوالن
در واحدهای توليدی و بررســی مســائل و
مشــكات این واحدهــا از نزدیک موضوع
مهمی است و موجب دلگرمی توليد کنندگان
خواهد بود چرا که آنهــا به راحتی میتوانند
مشكاتشــان را مطرح کنند تا مورد حمایت
مسئوالن قرار گيرند.
جعفری افزود :بالغ بــر  50درصد واحدهای
توليدی استان دچار مشكل و یا تعطيل هستند
و یا اینكه با ظرفيت بســيار پایين کار میکنند
و این مسئله توجه بيشتر مسئوالن را میطلبد
و اميدواریم این بازدیدها مثمرثمر باشــند و
دوباره واحدهای توليــدی جانی تازه بگيرند
و فعال شوند.
وی همچنين بيان داشــت :ســرمایهگذاری
نيز باید همت بيشــتری داشــته باشند و در
ســال رونق توليد که از سوی مقام رهبری
نامگذاری شــده و اشــتغال و توليد رونق
چشــمگيری داشته باشــد 5 .واحد توليدی
شهرستان کبودراهنگ که مسئوالن استانی و
شهرستانی بازدید کردند.

بازديد از شرکت آرد ممتاز همدان

مشكات این شــرکت تغيير کار بری زمين،
طــرح جو پوســت کنی غات ،مشــكات
اختصاصی  100درصد ســبوس که قب ً
ا 50
درصد بوده است.مقرر شد طی  10روز برای
رفع مشكات و موانع این شرکت با سرعت،
دقــت و کارهای کارشناســی گامهای مثبتی
برداشته شود تا کار سرمایهگذار سریعتر پيش
رود.

شرکت پیامآوران مهر

برای  8نفر اشــتغالزایی داشته که متأسفانه به
دليل مشــكات مالی  8ماه است که غيرفعال
شده اســت و نياز به تسهيات بانكی با سود
کم دارند.
مقرر شــد برای رفع مشــكات این شرکت
تسهيات بانكی به آنها پرداخت شود تا مجددا ً
این شرکت فعاليت خود را آغاز کند.

*شرکت سبکسازان نوين هگمتان

مشــكل اصلی این شــرکت نبود سرمایه در

(نوبت اول )98/2/31

اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات خودروئی اداره کل و بازداشتگاه  ،زندان مرکزی همدان ،اردوگاه کاردرمانی ،کانون اصالح و تربیت  ،زندان مالیر
،زندان نهاوند و زندان تویسرکان را برای مدت یکسال شمسی از مورخه  1398/3/1الی  1399/2/31از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از موسسه های واجد شرایط که
دارای سوابق مرتبط در این زمینه و صالحیت الزم از مراجع رسمی کشور می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت  9:30روز
شنبه مورخه  98/3/11به آدرس  h t t p ://s e t a d i r a n .i rمراجعه و اسناد مناقصه را دانلود نمایند.
(در صورت تمایل به دریافت اسناد بصورت دستی به آدرس همدان -ابتدای خیابان هنرستان اداره کل زندانهای استان همدان – اداره امور مالی و پشتیبانی مراجعه شود).
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه بصورت دستی(به دبیرخانه اداره کل) و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) :ساعت  9:30مورخه  98/3/21روز سه
شنبه و زمان بازگشائی ساعت  10:00صبح روز چهارشنبه مورخه  98/3/22در محل سالن جلسات اداره کل زندانها می باشد.
مبلغ برآورد اولیه 6.406.260.000 :ریال (شش میلیارد و چهارصد و شش میلیون و دویست و شصت هزار ریال)
خودروهای مورد نیاز  :مینی بوس  ،خودروی سواری  ،خودروی ون و سه نفر راننده (بشرح مورد اشاره در اسناد مناقصه)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  320.313.000 :ریال می باشد که بصورت یکی از بندهای ماده  4آئین نامه تضمین معامالت دولتی از طرف پیمانکار ارائه می گردد.
جهت واریزوجه نقد حساب جاری شماره  2171315610007تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان همدان معرفی می گردد .الزم به ذکر است شرکت کنندگان می
بایست کلیه اسناد مناقصه(محتویات هر سه پاکت الف -ب-ج) را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  h t t p ://s e t a d i r a n .i rثبت و بارگذاری نمایند و اسناد خود
را به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند.
توجه :در صورت عدم درج اسناد در سامانه فوق قیمت پیشنهادی فاقد اعتبار می باشد.
الزم به ذکر است اطالعات فوق در پایگاه ملی مناقصات به آدرس  h t p p .i e t s .m p o r g .i rثبت شده است.
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  08138260752اداره امور مالی و پشتیبانی اداره کل تماس حاصل
فرمائید( .م الف )306

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان همدان

C M

 31اردیبهشت ماه 1398

شماره 3478

گــردش و بازســازی ماشــينهای توليدی
میباشد که مقرر شد برای بازسازی ماشينها
و احيا کارخانه از محل تبصره  18با نرخ سود
پایين حدود  12درصد تسهيلتی در اختيار این
شرکت قرار گيرد.

شرکت آبراهه

مشــكل اصلی این شــرکت توليد مواد اوليه
و ســرمایه در گردش میباشــد که مقرر شد
از محل اشتغال روســتایی تسهيات با سود

از ســال  88آغــاز شــده و
تمام زمين ،تملک شــده زیر
ســاختها معابر انجام شده
انشــعابهای برق ،گاز ،آب
نيز انجام شــده و زیر ساخت
واحدهای صنعتی ایجاد شده
و این ناحيه صنعتی برای ایجاد
واحدهای توليدی مواد غذایی
بسيار مستعد است و مهمترین
امكانــات و زیرســاختها
مهياســت تا ســرمایهگذاری
بتوانند سرمایهگذاری کنند و
از این امكانات بهرهمند شود
و در ایجاد اشتغال شهرستان سهيم باشند.

واحد تولیدی گاو شیری

■ مشكل اصلی نبود سرمایه در گردش
■ مقرر شد برای حمایت از این واحد توليدی
تسهيات بانكی پرداخت شود.
در پایان خاطرنشان میشود تعداد واحدهای
توليــدی شهرســتان کبودراهنــگ  65واحد
میباشــد که  38واحد آن فعــال و  27واحد
غيرفعال میباشند.
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اهدای زمین توسط  2خیر بهاری
به بهزیستی بهار

رئيس اداره بهزیســتی شهرســتان بهار گفت :با توجه به اوضاع
اقتصادی امروز ،توجه به معيشت جامعه هدف اولویت اول بهزیستی
شهرستان بهار است و با بهرهگيری از کمک های مردمی و خيرین تهيه
و توزیع بسته های حمایتی و سبد کاال ،لوازم التحریر ،پوشاک ،لوازم
منزل در ســال  97انجام و برخی از انشعابات رایگان برای مددجویان
اخذ شده است.
منوچهــر نوروزی در شــورای مشــارکت هــای مردمی اداره
بهزیســتی شهرستان بهار با اشــاره به حمایت خيرین در حوزه
مشــارکت های مردمی گفت :در شهرســتان بهار مشــارکتهای
مردمــی در دو بخــش کمک های نقدی و کمكهــای غير نقدی
انجام می شــود که کمک های غيرنقدی به مراتب حجم باالتری
دارد.
نوروزی اظهار داشت 10 :درصد از افراد جامعه تحت پوشش سازمان
بهزیستی قرار دارند و تعداد  12هزار نفر در شهرستان بهار به نوعی از
خدمات بهزیستی بهرهمند می باشند.
وی نبود مجتمع توانبخشــی در شهرستان بهار را از یكی از مشكات
برشمرد و گفت :در شهرستان بهار مرکز توانبخشی و مجتمع حمایتی
وجود ندارد و این خا احساس میشود.
در ادامه فرماندار بهار گفت :سازمان بهزیستی نسبت به کميته امداد و
دیگر نهادهای حمایتی مظلوم واقع شده است و ما موظفيم مردم را با
وظایف این سازمان بيشتر آشنا کنيم.
احســان قنبری اضافه کرد :بازدید از یكی از مراکز توانبخشی و توان
یابی با حضور خيرین در دستور کار قرار گيرد تا خيرین نسبت به این
قشر دید بهتری پيدا کنند.
وی تصریح کرد :یكی از اقدامات اساســی بهزیســتی در شهرستان
اســتقرار اورژانــس اجتماعی در حــوزه اجتماعی اســت که دارای
تشــكيات کارشناسی می باشــد و بســياری از مردم در خصوص
خدمات اورژانس اجتماعی بی اطاع هســتند که باید اطاع رسانی
الزم صورت گيرد.
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نوبت اول

مناقصه گزار  :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  -منطقه همدان
موضوع مناقصه  :تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهاي نفت و مرکز سوختگیري هواپیمائي همدان

مبلغ برآورد اولیه( 10/070/750/300 :ده میلیارد و هفتاد میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و سیصد) ریال
نوع تضمین  :مبلغ ( 503/537/515پانصد و سه میلیون و پانصد و سي و هفت هزار و پانصد و پانزده) ریال با اعتبار سه ماهه (از زمان تحویل پاکات
پیشنهاد قیمت) و بصورت یك یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوبه هیئت محترم وزیران (توضیح
اینکه ضمانت نامه پست بانك قابل پذیرش نمي باشد)
* به پیشنهادهاي فاقد سپرده  ،سپرده مخدوش  ،سپرده کمتر از میزان مقرر  ،چك شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
محل دریافت اسناد :شرکت کنندگان در مناقصه الزم است جهت خرید اسناد مناقصه ضمن واریز مبلغ ( 500/000پانصد هزار) ریال به حساب شماره
 9200030173بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واریز  30126به آدرس  :همدان  ،میدان آرامگاه بوعلي سینا  ،جنب بانك صادارت  -شرکت ملي پخش
فرآورده هاي نفتي منطقه همدان(واحد کمیسیون مناقصات) و یا سایتهاي  h t t p ://i e t s .m p o r g .i r ، h t t p s ://m o n a g h e s e .n i o p d c .i rمراجعه و
اسناد مناقصه را دریافت نمایند .
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه  :از مورخ  98/02/31لغایت 98/03/07
تاریخ بازدید از محل و جلسه توجیهي  :روز یکشنبه ساعت  10صبح مورخ  98/03/12در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه
همدان
تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت  :تا پایان وقت اداري (ساعت  )16روز شنبه مورخ  98/03/18و به آدرس همدان  -میدان آرامگاه بوعلي سینا
 جنب بانك صادرات  -شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان  -دبیرخانه کمیسیون مناقصات (معاونت مالي و اداري)تاریخ بازگشائي پاکات  :ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  98/03/19در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان( .توضیح
اینکه بازگشائي پاکات با حدأقل سه شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد ).
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .
مدت قرارداد یك سال شمسی از تاریخ  98/05/01لغایت  99/04/31مي باشد .
شرایط متقاضي و مدارك الزم :
 دارا بودن و ارائه گواهي تأیید صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعي در خصوص حمل و نقل و یا پروانه کسب از صنف یا اتحادیه مربوطه دارا بودن و ارائه مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور دارا بودن و ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني (صادره از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي) ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت  ،تصویر صفحات اساسنامه شرکت  ،آگهي تأسیس شرکت به همراه آخرینتغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي
 ارائه قراردادهاي انجام کار مشابه و ارائه رضایت نامه از کارفرما در خصوص کیفیت پیمانهاي قبلي و جاري با سایر ادارت و ارگانها (حدأقل یك مورد)(مضاف ًا اینکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملکرد شرکت کنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و از نتیجه آن
در ارزیابي مناقصه استفاده نماید  .همچنین در صورت داشتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار  ،ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با
کارفرما الزامي مي باشد)
 ارائه تصویر برابر اصل شده گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي صادره از سازمان امور مالیاتي و ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعي قراردادهاي قبلي کپي کلیه مدارك ارائه شده در بندهاي فوق الذکر مي بایست ضمن مهر شرکت و امضاء فرد مجاز  ،در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل گردند. ارائه کد ثبت شده در پایگاه ملي مناقصات  ،ارائه کد اقتصادي و شناسه ملي ارائه اصل گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد یا افرادي که طبق اساسنامه شرکت و آگهي آخرین تغییرات (چاپ شده در روزنامهرسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند .
* مسئولیت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغایرت و اثبات خالف آن  ،عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر
مي باشد .
* سپرده شرکت در مناقصه شرکتهایي که در سطح کلیه شرکتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند  ،در صورت شرکت در مناقصه به نفع
مناقصه گزار ضبط خواهد گردید .
* به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از مهلت مقرر واصل گردد  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 98/02/31 :
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم 98/03/04 :
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نمایندگان مجلس با کلیات طرح تشدید مجازات
اسیدپاشی موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسامی با کليات طرح تشدید مجازات اسيدپاشی و حمایت
از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
نمایندگان در جلســه علنی روز گذشته مجلس شورای اسامی با  206رای موافق 4،رای
مخالف و  3رای ممتنع از  230نماینده حاضر با کليات طرح تشــدید مجازات اسيدپاشی
و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
این طرح  7ماده دارد و به تشــدید مجازات اسيدپاشــان و حمایت از قربانيان اسيدپاشی

می پردازد.
مهدی صباغيان نماینده بافق در مخالفت با کليات طرح تشدید مجازات اسيدپاشی گفت:
اسيدپاشی با توجه به پيشرفت تكنولوژی و انواع ترکيبات شيميایی موجود و سوءاستفاده
هایی که از آن ها می شود آثار مخربی بر بدن انسان می شود که برخی از آن استفاده کردند
و خانواده هایی را دچار آسيب کردند.
وی با بيان این که باید این قانون به روز شود ،اظهار داشت  :مجازات شدیدتری باید برای
مسببان در نظر گرفته شود.
محمد کاظمی نماینده مایر در موافقت با کليات این طرح گفت :اسيدپاشی از پدیده های
نامطلوب اجتماعی است که آثار فراوان جسمی و روانی برای بزه دیده دارد و ادامه زندگی

را برای قربانی سخت می کند.
وی افزود :در ســال  1337این موضوع جرم انگاری شده و برای فرد مرتكب به تناسب
لطمه به بزه دیده مجازات در نظر گرفته شده است بعد از انقاب قانون مشخصی تحت
عنوان اسيدپاشی نداریم و قانون  1337منسوخ شده است .
مجازات  5تا بيش از  25سال حبس برای مرتكبين اسيدپاشی تعيين شدن
نمایندگان مجلس شــورای اسامی مقرر کردند :هر گاه شخصی مرتكب جرم اسيدپاشی
شود و مجازات آن قصاص نباشد و این حكم به هر علنی مانند فرار مرتكب یا مصالحه
اوليای دم ،اجرا نشود ،مرتكب عاوه بر پرداخت دیه یا ارش به حبس پنج تا بيش از 25
سال محكوم می شود
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به بهانه فرارسیدن روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی
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دستور رئیس جمهور
برای رونق تولید

رئيــس جمهور ،به وزارتخانهها و ســازمانها دســتور داد تا در
زمينه رونق توليد و رفع موانع ســرمایه گذاری در کشــور و آموزش
مهارتهای عملی با هدف رونق توليد و اشتغالزایی اقدام کنند.
حجت االسام حســن روحانی به دستگاه های اجرایی دستور داد تا
برای تسهيل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن
به ویژه در زمينه مقررات زاید و دســت و پاگير و غيرضرور و جذب
ســرمایه ایرانيان مقيم خارج از کشور و همچنين واگذاری بنگاه های
اقتصادی به بخش غيردولتی به طور جدی تسریع نمایند.
همچنين ،سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با توجه
به وضعيت بارش ها در ســال جاری و تامين شــرایط مناسب برای
جذب گردشگر در زمينه توسعه گردشگری اقدام کند.
وزارت جهاد کشاورزی در جهت حصول خودکفایی در محصوالت
اساسی کشاورزی برای توليد آنها در داخل و یا در صورت ضرورت
توليد از طریق کشورهای همسایه اقدام کند.
افزون بر این ،وزارتخانههای آمــوزش و پرورش و علوم ،تحقيقات
و فناوری با کاهش ســاعات آموزشهای صرف نظری ،برای آموزش
مهارتهای عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.

کوپنی شدن کاال ُمسکن موقتی است
یک عضو کميســيون اقتصادی مجلــس کوپنی کردن کاالها را به
معنای بازگشت به چند سال قبل دانست
محمــود بهمنــی بــا اشــاره بــه صحبتهــای اخيــر معــاون اول رئيس
جمهــور در خصــوص اعــام نظــر کارشناســان دربــاره انتخــاب بين
دو راهــكار کوپنــی و قيمــت آزاد در شــرایط فعلــی گفــت :آزاد
شــدن قيمــت کاال عــدهای را شــدید در مضيقــه قــرار میدهــد و
از آن طــرف کوپنــی شــدن باعــث میشــود کــه نيازمنــدان کاال در
اختيــار داشــته باشــند ولــی بــه طــور کلــی هيــچ کــدام از ایــن دو
راه مشــكات را حــل نمیکنــد.

ترامپ:
کسی نیستم که با ایران وارد جنگ شوم
رئيسجمهــور آمریــكا بــا تكيــه بــر ادعاهــای بیاســاس ایــن
کشــور مبنــی بــر ایــن کــه ایــران بــه دنبــال دســتيابی بــه تســليحات
هســتهای اســت ،بــار دیگــر اظهــار کــرد کــه اجــازه رخ دادن چنيــن
چيــزی را بــه ایــران نخواهــد داد.بــه گــزارش ایســنا ،دونالــد
ترامــپ ،رئيــس جمهــور آمریــكا در گفتوگــو بــا شــبكه فاکــس
نيــوز گفــت :مــن بــه دنبــال جنــگ نيســتم .امــا وقتــی وضعيتــی
ماننــد وضعيــت ایــران وجــود دارد ،نمیتــوان بــه آنهــا اجــازه داد
کــه تســليحات هســتهای داشــته باشــند ،نمیتــوان اجــازه وقــوع
چنيــن چيــزی را داد.
وی بــا بيــان ایــن کــه از جنــگ رویگــردان اســت اظهــار کــرد:
عليرغــم تمــام چيزهایــی کــه در حــال رخ دادن هســتند ،مــن وارد
جنــگ نخواهــم شــد چراکــه جنــگ بــه اقتصــاد و مهمتــر از همــه
بــه مــردم آســيب میرســاند.ترامپ در بخــش دیگــری از ایــن
گفتوگــو گفــت :مــن کســی نيســتم کــه بــا ایــران وارد جنــگ
شــوم ،اگــر بخواهــم وارد جنگــی شــوم آن جنــگ اقتصــادی خواهد
بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،دولــت دونالــد ترامــپ از زمــان خــروج از
توافــق هســتهای کــه ميــان ایــران و پنــج قــدرت جهانــی در ســال
 2015بــه امضــا رســيده بــود و بــه موجــب ایــن قــرارداد ایــران باید
در ازای لغــو تحریمهایــی کــه بــر آن اعمــال شــده بــود ،برنامــه
هســتهای خــود را محــدود کنــد ،ایــران را پــی در پــی بــه تــاش
بــرای دســتيابی بــه تســليحات هســتهای و فعاليــت در راســتای آن
متهــم میکنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه آژانــس بينالمللــی انــرژی اتمــی در
چهــارده گــزارش متوالــی از تأسيســات هســتهای ایــران ،پایبنــدی
کشــورمان را بــه تعهــدات برجامــی خــود اعــام کــرده اســت و
مقامــات ایرانــی نيــز همــواره تاکيــد داشــتهاند کــه ســاح هســتهای
در دکتریــن دفاعــی مــا هيــچ جایگاهــی نداشــته و نــدارد.
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  139660326006000036مورخ  1398/1/24هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملك مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای پوریا رجبی گماســائی فرزند محمد به
شماره شناســنامه  3920521315صادره از مالیر شش دانگ اعیانی بانضمام هشتاد و هشت
شعیر مشاع عرصه یك باب خانه به مساحت  177/75مترمربع قسمتی از پالك  20اصلي اراضی
جعفرآباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالك رســمی تعاونی مسکن نیروی انتظامی
مالیر محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
ميشــود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رس ید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي
تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد(.مالف )55
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/31 :

محمدرضا امینی ،رئیس ثبت اسناد و امالك مالیر

نفسمان تنگ شده است

بین الملل

!

انقاب اســامی تغيير و تحول های
شگرفی را در تمامی زمينه ها به وجود آورد
و منجر به تغيير شرایط حاکم بر بسياری از
مقــوالت گردید کــه از آن جمله می توان
به تغييرات اساســی ایجاد شــده در فرم و
محتوای توليدات رسانه ای اشاره کرد.این
درحالی اســت که تغييرات در رســانه ها
همگام با تغييرات در جامعه و چه بسا بتوان
گفت با کمی تاخير صورت گرفت چراکه
متاسفانه در بيشتر مواقع مسئوالن و دست
اندکاران تكليف خود را با رســانه ها علی
الخصوص رسانه های نوین ندانسته و یا با
سردرگمی برای رسانه ها تصميم گرفته اند.
به عنوان مثال در دهه  60بعد از گذشــت
چند دهه از توليد دستگاه های پخش فيلم
یــا به اصطاح "ویدئو " و بعد از ســال ها
ممنوع بودن آن،مسئوالن در کشور تصميم
گرفتنــد به جای مقابله با این فناوری نوین
البته در آن زمان،خود دســت به راه اندازی
پایگاهی با عنوان رســانه هــای تصویری
زده و بســياری از توليــدات را هدفمند از
طریق ویدئو به مــردم عرضه کنند تا مردم
نيــز به جای رجوع بــه فيلم های خارجی
یا باقيمانده از رژیم قبل،بتوانند آزادانه و با
اطمينان اقدام به تماشای توليدات سينمای
جهان و ایران کرده و در نهایت تكليف همه
از قانون گذار تا مردم نيز روشن باشد.با این
وجود همين تغييــر و یا تغييراتی اینچنينی
کمــک کرد تا رســانه ها بهتــر در جامعه
مورد اســتفاده قرار گيــرد و در نهایت امر
به توســعه جامعه از طریق ارتباطات کمک
شایانی شد.در ســوی دیگر نيز با گذشت
زمان از عمر انقاب اسامی،روابط عمومی
ها نيز رفته رفته نقش بيشــتر و بهتری در
راستای تبيين اهداف سازمان ها در جامعه
پيدا کرده و توانســتند با رسانه ها تعاملی
دو سویه برقرار سازند.تعاملی که گاهی از
مواقع رنگ و بوی آن بيشتر به سمت وادار
سازی به تمكين و ارعاب و تهدید شباهت
داشت تا رابطه ای دو طرفه برای همكاری
و جهت آگاه سازی افكار عمومی.
به هر حال با گذشــت چهل ســال از عمر
انقاب اسامی،بررســی این رابطه پر افت
و خيز و تحليل وضعيت موجود در حوزه
رسانه ها و روابط عمومی ضروری و مهم
به نظر می رسد و به همين خاطر و به بهانه
هفته ارتباطات و روابط عمومی به ســراغ
تحليل گر و فعال ارتباطی رفتيم که ســال
ها است با این دو وادی مهم یعنی رسانه و
روابــط عمومی در ارتباط بوده و علی رغم
تحصيات عاليه دانشگاهی،تجربيات کاری
فراوانــی نيز را به همراه داشــته و به گفته
خودش همواره سعی کرده تا علم و تجربه
را در این عرصه مهم به یكدیگر پيوند بزند
کــه البته اینكه چقدر در این راســتا موفق
بوده،خود موضوعی اســت که قضاوت آن
بر عهده شما خوانندگان گرامی است.
سعيد ثقه ای،پژوهشگر،نویسنده،مدرس و
فعال رسانه ای اســت که چند وقتی خود
به عنوان کارشناس روابط عمومی در یكی
از ســازمان ها نيز مشغول به فعاليت است
و به نوعی در زمينه مذکور دســتی بر آتش
دارد.او دانش آموخته رشته علوم ارتباطات
اجتماعی از دانشگاه عامه طباطبایی است
و سابقه ده ســاله تدریس دارد.همچنين به

را در بين مردم تبيين کنند.
و حال برســيم به روابط دو ســویه روابط
عمومی ها و رسانه ها.

اين رابطــه از چه کــم و کیفی
برخوردار است؟

وقتی منِ رســانه برای امرار معاش ،خودم
را وابســته و محتاج منابع مالی از ادارات و
سازمان ها آن هم از مجرای روابط عمومی
ها کرده و به نوعی تمكين می کنم و یا منِ
روابط عمومی جهت محقق شــدن اهداف
و اطاع رســانی هــای جانبدارانه خودم
در قالب "رپرتاژ " عــادت به واریز پول به
حســاب رســانه ها می کنم تا مجيز من و
ســازمان فقط گفته شود،به این وضع رابطه
دوســویه و یا تعامل نمی توان گفت.بلكه
می توان گفــت دو طرف دســت به یک
مصالحه مصلحتی زده اند.

چرا شــما بیشــتر به نقاط منفی
موجود آن هم بــا بزرگنمايی خاص
خود فقط می پردازيد؟

تازگی نيز کتابش در آمریكای شمالی و در
اروپا چاپ شده است.

تا آنجا که اطالع دارم شــما در
نشــريات مختلفی همچون روزنامه
ايران،اطالعــات و خبرگزاری های
متعددی فعالیت داشته ايد و بنیانگذار
چند مورد نشريه نیز بوده ايد،به نظر
شما در  40ســالگی انقالب اسالمی
وضعیت رســانه ها علی الخصوص
نشــريات مکتوب در جامعه چگونه
است؟

از رســانه شــما ممنونم که با وجود کلی
مقوله و دغدغه همچنان به این عرصه مهم
نيــز توجه دارید.اگه بخواهم کوتاه پاســخ
شــما را بدهم باید بگویــم رمقی نمانده و
اگر بخواهم سياه نمایی نكنم و به اصطاح
دوســتان مطبوعاتی ام "خبر خوب " منتشر
کنم باز با این وجود باید بگویم شرایط می
توانست خيلی از این بهتر باشد.
لطفا بيشتر توضيح دهيد.
اگــر بخواهــم آســيب شناســی بكنــم
بایــد بگویــم متاســفانه امــروز مطبوعــات
و رســانه هــای مكتــوب جایــی در ســبد
خانــواده هــا ندارنــد چــرا کــه رســانه
هــای صوتــی و تصویــری و همچنيــن
رســانه هــای نویــن ماننــد شــبكه هــای
اجتماعــی بــه خوبــی جــای خــود را در
جامعــه و در بيــن مــردم بــاز کــرده انــد و
البتــه همچنيــن رســانه هــای مكتــوب بــر
خــاف دیگــر رســانه هایــی کــه نامبــرده
شــد بــا کلــی تنگنــا و مشــكات متعــددی
مواجهــه انــد کــه این مشــكات نفسشــان
را تنــگ کــرده اســت.اما اگــر بخواهــم از
منظــر محتــوا و چنــد و چــون ارائــه آن
صحبــت بكنــم بایــد بگویــم ســایق
سياســی و جریــان هــای فعــال در حــوزه
عرصــه سياســت بيشــتر در ایــن نشــریات
دیــده شــده اســت تــا مطالبــات و دیــدگاه
هایــی همچــون توســعه،حقوق شــهروندی
و روزنامــه نــگاری تحقيقی.ایــن خــود
نيــز بــه ایــن دليــل اســت کــه رســانه و

مطبوعــات مســتقل آنقــدر تعدادشــان
محــدود اســت کــه مــی شــود گفــت در
عمــل نشــریه مســتقلی نداریــم و بيشــتر
مطبوعــات موجــود حزبــی و مربــوط بــه
ارگان هایــی خــاص هســتند.

به نظر شما مطبوعات برای بهتر
کردن وضع خــود و جامعه چه کار يا
کارهايی بايد بکنند؟

بــرای بهتر کــردن وضــع جامعــه باید
گرایش به نشــر مطالب و گــزارش های
تحقيقی،انتقادی،نوآور و جسورانه به همراه
ارائه محتویات تفسيرگرایانه البته عاری از
هرگونــه جهت گيری و غــرض ورزی از
مسائل جاری جامعه،پيدا کنند و برای بهتر
شــدن وضع خود نيز باید هر چه سریعتر
خود را با شــيوه ها،ابــزار و فناوری های
نوین به روز و ادغام کنند تا بتوانند ســهم
بيشــتری از مخاطبان را به خود اختصاص
دهند.

انقالب اســالمی چــه تاثیرات
يــا تغییراتی را برای رســانه ها به
خصوص مطبوعات به ارمغان آورده
است؟

در کل بایــد بگویــم جریان هــای پيش
از انقــاب با جریان هــای حاکم در زمان
حال حاضر و چند ســال گذشــته به کلی
ماهيتی متفــاوت اما بســتری واحد دارد.
جریــان ســكوالر و کاناليزه شــده قبل از
انقاب متفاوت با جریــان ایدئولوژیک و
همراه با آژیتاســيون فعلی است.این یعنی
تفاوت ماهيتی شــگرف.اما بستر که همانا
جامعه ایرانی است یكی است.جامعه ای که
ميلی به خوانــدن مطبوعات و کتاب ندارد
و کارکرد آن را بيشــتر جهت اســتفاده در
خشكشویی،پاک کردن شيشه و بسته بندی
ســبزی می داند تا فرصتــی برای تحول و
توســعه جامعه.البته باید متذکر شوم منظور
اکثریت مردم نيســت ولی نمی توان آن را
اقليت هم دانســت و باز البته اینكه خيلی
هم خرده ای به مخاطبان وارد نيست چون
مطبوعات ما خود نتوانسته اند جایگاه خود

ببنيــد فرمایــش شــما کامــا منطقــی
و درســت اســت.من بــه عنــوان یــک
دوســتدار رســانه و فعــال ارتباطی،طبيعــی
اســت کــه بيشــتر بــه ارائــه بازخــورد منفــی
بپــردازم چــون دلــم مــی خواهــد و آرزو
دارم شــرایط موجــود بهتــر و ارتقــا یابــد.و
اال چــه کســی مــی توانــد منكــر زحمــات
شــبانه روزی و بــی وقفــه اهالــی رســانه و
کارمنــدان زحمــت کــش روابــط عمومــی
شــود آن هــم در شــرایط ســخت امســال
بــه خصــوص از منظــر مالی.اگــر شــخص
عاشــق خدمــت بــه جامعــه نباشــد چــرا
بایــد در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی
همچنــان در ایــن ورطــه فعاليــت کنــد در
صورتــی کــه مــی توانــد راحــت و بــه
دور از دههــا مشــكل،در عرصــه تجــارت
دســت بــه داللــی و واســطه گــری بزنــد و
ســودهای نجومــی ببــرد؟
به نظر من پرداختن رسانه ها باید به سمت
انتشار مطالب پيگيرانه،آگاه کننده و شفاف
روی بياورنــد و همچنيــن روابط عمومی
های سازمان ها باید با صداقت آشتی کنند
تا اینكه صرفا مجيز سازمان خود را بگویند
و مدام عملكردی که مكلف به آن هســتند
را در بوق و کرنا کنند و سعی در قبوالندن
آن به مردم کنند.ارباب رجوعی که به خاطر
یک کار کوچک و ســطحی که می شود به
مدد رسانه های جدید و فناوری های نوین
آن را در منزل مثا اینترنتی انجام داد،وقت
مــی گذارد و چند روز در ســازمانی مدام
پاس کاری می شود.

به نظر شما حرف های پوپولیستی
مســئوالن روابط عمومی و مديران
ارشد سازمان ها را می پذيرد؟
معلوم و بدیهی اســت که نه! چون تكریم
نشده و رضایتش جلب نگشته است.

و سخن آخر ...

 40ســال از عمــر انقاب مــی گذرد و
بيش از  100سال از مشروطه و همه این
هــا یعنی تازه آغاز راه اســت و تاش.تا
بتوان به جامعه کمک کرد.اطاع رســانی
کرد،آمــوزش داد و از همــه مهمتــر به
توســعه جامعه کمک کرد.بــا اميد آنكه
شــما و همكاران زحمتكشان روز به روز
موفق تر و سربلندتر باشيد.

دولت برای مديريت گرانیهای بازار ورود جدی داشته باشد
رئيس فراکســيون مبارزه با مفاســد
اقتصادی با اشــاره به اینكه سيســتمهای
نظارتــی وظيفــه دارند با تمــام قوا در
برابراخالگــران بازار و گران فروشــان

بایســتند ،گفت :قطع ًا پشــت اخالگران
بازا رانت وجود دارد که باید شناســایی
و قطع شود.
اميــر خجســته در گفتوگو با ایســنا با

کارت دانشجویی وحید عطابخشیان فرزند محمود به شماره ملی
 1263367585مهندسی مکانیك دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجویی  9114400005مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

اشــاره به ضرورت پيگيــری گرانیهای
بازار از سوی سيستمها نظارتی بيان کرد:
فراکســيون مبارزه با مفاســد اقتصادی با
جدیت ریشــه گرانی هــا را دنبال میکند

اگر هر مــدرک مســتندی در خصوص
اخالگــران بــازار و گران فروشــان به
دست فراکسيون برســد با جدیت با آنها
برخورد خواهد کرد.

کارت دانشجویی سیده فرزانه فاطمی اردستانی فرزند سیدرضا به
شماره ملی  2093623293رشته زراعت و اصالح نباتات مقطع
دکترا دانشگاه بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9214415004
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آغاز گشتزنیهای امنیتی کشــورهای عضو شورای
همکاری در آبهای خلیج فارس

■ ایسنا :فرماندهی ناوگان پنجم نيروی دریایی آمریكا که در بحرین
مســتقر است از آغاز گشــتزنیهای نظامی کشــورهای شورای
همكاری خليج فارس به شــكل گســترده در آبهای خليج فارس
خبر داد
ناوگان پنجم نيروی دریایی آمریكا اعام کرد که از شنبه گشتهای
امنيتی را به شــكل گســترده با همپيمانانش در شــورای همكاری
خليج فــارس در آبهای خليج فارس آغاز کرده اســت.در بيانيه
نيروی دریایی آمریكا آمده اســت ،گشتزنیهای امنيتی بر افزایش
ارتباطات و هماهنگی با کشــورهای شورای همكاری خليج فارس
و حمایت از همكاری دریایــی در منطقه و عمليات امنيتی دریایی
متمرکز است

واشــنگتن :حملــه راکتی به منطقه ســبز بغداد هیچ
خسارت و تلفاتی نداشت

■ فــارس :وزارت خارجه آمریكا با انتشــار بيانيهای اعام کرد که
طی حمله راکتی به نزدیكی ســفارتش در بغداد هيچ کس آســيب
ندیده و خســارتی نيز به اماکن آمریكایی وارد نشده است .وزارت
خارجه آمریكا طی بيانيهای در واکنش به حمله راکتی یک شــنبه به
منطقه ســبز بغداد اعام کرد« :یک راکت با درجه پایين به نزدیكی
سفارت آمریكا در بغداد اصابت کرده است؛ هيچ کس آسيب ندیده
و خســارتی نيز به ساختمان سفارت و اماکن مربوط به آمریكا وارد
نشده است».وزارت خارجه آمریكا گفته با مقامات ارشد عراقی در
این زمينه در ارتباط نزدیک هســتند و تحقيقات الزم انجام خواهد
شد .فعا کسی مسئوليت آن را قبول نكرده است

ارتش ســوريه عملیات «جبهه النصره» در حومه حماه
را ناکام گذاشت

■ مهر ،:تروریســتهای تكفيری «جبهه النصــره» تاش کردند به
مناطقی در حومه حماه یورش برند.بر اســاس این گزارش ،تاش
تروریستهای تكفيری با دخالت به موقع نيروهای مقاومت سوری
ناکام ماند.منابع عربی اعام کردند.
که نيروهای مقاومت ســوری با تروریستهای تكفيری به شدت
درگير شــدند .طبق اعام رســانههای عربی ،به دنبال این درگيری
شماری از عناصر تكفيری کشته شــده و جبهه النصره نتوانست بر
«الحماميات» مسلط شود

هیچکس دقیقاً نمیداند ايران چقدر نفت صادر میکند

■ تســنیم :وزیر نفت عربستان در نشســت کميته نظارت بر اوپک
پاس گفت که هيچ کسی نمیداند ایران چقدر نفت توليد و صادر
میکند« .خالد فالح» وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار داشت که
تقاضــا برای خرید نفت ایران همانطور کــه انتظار میرفت ،دیگر
باال نيســت.بهگفته فالح ،امروزه هيچ کــس دقيق ًا نمیداند که ایران
چهمقدار نفت اســتخراج و صادر میکند ،زیرا که بخش عمدهای از
نفت ایران در بازار بهصورت ثبتنشده است.

يمن:عملیات آرامکو آغاز حملــه به 300هدف حیاتی
عربستان و امارات است

■ ایرنا :جنبش انصاراهلل یمن حمله پهپادی اخير به تاسيســات نفتی
آرامكو را بخشــی از عمليات نظامــی احتمالی برای حمله به 300
هدف حياتی و نظامی در امارات و عربستان عنوان کرد
یک مقام مسئول در وزارت دفاع یمن به حمله پهپادی هفته گذشته
این کشور به تاسيســات نفتی آرامكو عربستان اشاره کرد و گفت:
در این رابطه بانک اهدافی شــامل  300نقطه حياتی و نظامی را در
عربســتان و امارات آماده کردهایم.وی با بيان اینكه ارتكاب هرگونه
جنایت از ســوی دشمن پاسخ متقابل و کوبنده ما را در پی خواهد
داشــت ،خاطرنشــان کرد که حمله اخير به تاسيسات نفتی آرامكو
بخشــی از طرح حمله به  300هدف حياتی و نظامی دشمن است.
مقام یمنی همچنين توقف حمات ائتاف متجاوزان به کشورش را
مقدمه ای برای رسيدن به صلح و برقراری امنيت دانست

پیشتازی حزب متبوع نارندرا مودی در انتخابات هند

ایلنا :نتایج اوليه انتخابات سراسری در هند نشان از پيروزی فهرست
نامزدهای اتحاد دموکراتيک ملی در حزب بهاراتيا جاناتا دارد؛ امری
که پيروزی بزرگی برای «نارندرا مودی» ،نخســتوزیر هند خواهد
بود .براســاس نتایج اوليه ،انتظار میرود فهرســت نامزدهای اتحاد
دموکراتيک ملی  317کرســی از  543کرســی پارلمان را به دست
آورد.

رئیسجمهور اوکراين نیامده پارلمان را منحل کرد

■ باشــگاه خبرنگاران« :ولودیمير زلنســكی» رئيسجمهور جدید
اوکراین در ســخنرانی خود در مراســم تحليف از انحال پارلمان
که اکثریت آن با او مخالف اســت ،خبــر داد و برگزاری انتخابات
پارلمانی زودهنگام را خواســتار شد.زلنســكی با وجود تردیدهای
قضایــی در مــورد توانایی او برای آغاز این روند بســيار نظاممند،
در جمــع نمایندگان پارلمان و هيأتهای بينالمللی که در مراســم
تحليــف او شــرکت کردند ،اعام کــرد« :من پارلمــان را منحل
میکنم».انتخابــات پارلمانی اوکراین قرار بــود اواخر اکتبر برگزار
شود.رئيس جمهور جدید اوکراین همچنين در سخنرانی خود پس
از انجام مراسم تحليف اعام کرد« :وظيفه اصلی ما دستيابی به آتش
بس در شرق کشور است».

کارت دانشجویی هوشنگ ترابی زائر فرزند محمد به شماره ملی
 4032082987کارشناسی رشته ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی
کاربردی دادگستری همدان به شماره دانشجویی 95226035190009
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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هشدار پلیس در مورد پیامکهای شماره حسابدار
معاون اجتماعی پليس فتای ناجا در مورد کاهبرداری پيامكی به شهروندان هشدار
شد.رامين پاشــایی در گفت وگو با ایسنا درباره پيامکهایی با شماره ناشناس که در
آن از افراد در خواســت واریز وجه به نام و شماره کارتی مشخص شده است ،گفت:
یكی از شــيوههای کاهبرداری از حســابهای بانكی این است که افراد سود جو با
انجام مهندســی اجتماعی پيامكی را با مضمون ارائه شماره حساب برای واریز وجه
به صورت رندوم و اتفاقی به تعدادی از شــماره تلفنهای از پيش تعيين شده ارسال
میکنند تا شاید فردی در همان لحظه مترصد دریافت شماره حساب یا واریز پول به
حساب فرد دیگری باشد که در همين راستا توصيه میشود شهروندان با دریافت چنين
پيامهایی آن را حذف کنند.

مدیرکل پيشگيری و بهداشت روانی بنياد شهيد از برگزاری نخستين پنل مشورتی «مراقبت
مورد  »Ca s e Ma n a g e m e n tدر قالب پروژه پژوهشــی توانبخشی مبتنی بر خانواده
جانبازان اعصاب و روان خبر داد.به گزارش مهر ،محمد اسماعيل علیپور مدیرکل پيشگيری
و بهداشت روانی بنياد شهيد گفت :نخستين پنل مشورتی تخصصی «مراقبت مورد Ca s e
 « Ma n a g m e n tدر قالب پروژه پژوهشی توانبخشی مبتنی بر جامعه و خانواده جانبازان
اعصاب و روان با همكاری مرکز مطالعات و پژوهشهای بنياد شهيد و امور ایثارگران ،اداره
کل پيشگيری و بهداشت روانی بنياد شهيد و امور ایثارگران و دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
بهداشتی و درمانی ایران در مرکز مطالعات و پژوهشهای بنياد برگزار شد.

رئيس اداره سامت جمعيت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت :در  8سال
گذشــته ازدواج در کشور  30درصد کاهش یافته است.رئيس اداره سامت جمعيت،
خانواده و مدارس وزارت بهداشــت در گفتوگو با فارس با اشاره به کاهش ازدواج
طی سالهای اخبر اظهار داشت :در سال  890 ،89هزار ازدواج در کشور ثبت شد که
متاسفانه ســاالنه حدود  6درصد کم شده و در سال  96تعداد ازدواجها به  660هزار
ازدواج رسيده است.حامد برکاتی افزود :باید توجه داشته باشيم که در یک بازه زمانی
 8ساله از سال  89تا سال  96ازدواج در کشور  30درصد کم شده است.برکاتی تصریح
کرد :در ســال  13 ،1390ميليون جوان در ُشرف ازدواج قرار داشتند و ازدواج نكرده
بودند و این رقم در سال  96به بيش از  11ميليون رسيده است.
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عضوهای قابل اهداء گنجهایی گم شده در ناآگاهی

جاودانگی ،پایان خوش یک غم

یادداشت

جایگزین ساسی مانکن در همدان
« فیضا ...مظفرپور

در هفتههای گذشــته خبرهایی مبنی بر اجــرای آهنگهای یک
خواننده معلومالحال در مدارس کشور به گوش رسيد که با کمال تأسف
کليپها و ویدئوهای از این مراســمها در فضای مجازی پخش شــد.
موضوع به وزارت آموزش و پرورش و مجلس و سایر نهادهای مسئول
در کشــور کشيده شد و بعد از سر و صداهای رسانهای فراوان موضوع
در حال حاضر فروکش کرده اســت .و مسئولين آموزش و پرورش در
صدد حل مشكل و اندیشيدن راهكارهایی برای جلوگيری از موضوعاتی
از این دست در مدارس میباشند .و دستورالعملی نيز برای سرودهای
دانشآموزی ارسال شــده تا ضمن حفظ نشاط و شادی در مدارس از
انجام رفتارهای خاف شئون دانشآموزی جلوگيری به عمل آید.
خوشــبختانه تاکنون گزارشی از اجرای ساسیمانكن در مدارس استان
همدان به گوش نرسيده است و از این بابت باید از آموزش و پرورش
استان سپاسگزار بود که تدابير پيشگيرانهای در مدارس داشتهاند.
با فروکش کردن اخبار ساسیمانكن در کشور دو اتفاق مشابه که با کمال
تأســف هر دو نيز در همدان افتاده است بار دیگر توجه رسانهها را به
همدان جلب نمود .و به نوعی میتوان ادعا کرد که در حقيقت این دو
موضوع خاء نبود ساسی مانكن در همدان را پر کردند.
پخش آهن یک خواننده زن قبل از انقاب در مراســمی در دانشــگاه
بوعلی همدان و انجام حرکات موزون به وســيله برخی از دانشجویان
حاضر در جلسه و دیگری نيز دعوت از مجری معروف صدا و سيما به
همدان در جمع دختران کنكوری همدان که با اســتفاده از الفاظ رکيک
و رفتاری خاف شأن جلســات دانشآموزی یک خبر منفی دیگر به
خبرهای منفی همدان در سطح کشور و استان افزود.
در هر دو موضوع یاد شده به نوعی غفلت برگزارکنندگان مراسم مشاهده
میشود .باید مدیریت اینگونه جلسات به گونهای باشد که مانع رفتارهای
هيجانی شرکت کنندگان در جلسه گردد .وقتی با غفلت مسئولين جلسه
دانشگاه بوعلی آهنگ خواننده لسآنجلسی در سالن پخش میشود باید
منتظر رفتارهای هيجانی دانشجویان نيز بود.
و در مورد دوم نيز اوالً از دعوت کنندگان مجری معروف صدا و سيما
به مراســمی که موضوع آن کنكور میباشد پرســيد چه لزومی دارد با
هزینههــای ميليونی بيتالمال یا غير آن این افراد به مراســمی که هيچ
سنخيت و تخصصی با آن ندارند دعوت شوند؟
موضوعات کنكور را باید به طور تخصصی مشاوران زبده که سالها در
خصوص مسائل کنكور فعاليت داشتهاند در جمع گروههای کنكوری
مطرح کنند حال چه به عنوان ســخنران جلســه و یا مجرمی جلسه و
دعوت از مجری صدا و ســيما از تهران هيــچ موضوعيتی ندارد .ولی
اگر منظور دعوتکنندگان ایجاد نشاط و شــادی در بين دانشآموزان
کنكوری است دیگر نمیتوان جلسه ما تحت عنوان مسائل کنكور مطرح
کرد بلكه بهتر است بين مسائل و جلسات کام ً
ا تفكيک قائل شوند .و
سوم آنكه باید مدیریت جلسه را و به اصطاح اتاق فرمان را در اختيار
داشت .تا مجری خارج شأن و موضوع جلسه مسائل بیربط و انحرافی
را مطرح ننماید.
آنهم استفاده از الفاظ ناشایست در جمع دختران جوان و انجام حرکات
مغایر شــئون دانشآموزی و محيط تعليم و تربيت .اميدواریم اینگونه
مســائل در همدان تكرار نشود .امروزه در برخی موارد میشنویم که به
اجرای کنســرتهای قانونی و مجوز دار در همدان اعتراضاتی میشود
و شایسته است که مســئولين فرهنگی و مذهبی در این خصوص نيز
موضعگيری داشته باشند.
آنگونه که امــام جمعه همدان روز جمعه به موضــوع اتفاق افتاده در
دانشگاه پرداخته و خواستار جلوگيری از این نوع مسائل شدند.
شــعبانی همچنين اعام کرد :در حال بررسی بيشتر موضوع میباشد.
بهتر است برگزار کنندگان دو برنامه فوق برای جلوگيری از شایعات در
خصوص مسائل روی داده شفاف سازی کنند.

نحوه ترمیم «حقوق» بازنشستگان کشوری
طی روزهای گذشته ،تعدادی از بازنشستگان کشوری با درجه استادی
و اعضای هيأت علمی دانشــگاهها در تماس با ایسنا ،از عدم افزایش 18
درصدی حقوق خود گایه داشــتند که صندوق بازنشســتگی کشوری
در همين راســتا توضيحاتی پيرامون نحوه افزایش حقوق این گروه ارائه
داد.به گزارش ایســنا ،اداره کل روابط عمومی و امور بين الملل صندوق
بازنشســتگی کشوری در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی عدم افزایش 18
درصدی حقوق بازنشســتگان عضو هيأت علمی دانشگاهها اعام کرد:
افزایش حقوق درباره همه رستههای شغلی اعم از مشموالن قانون خدمات
کشــوری ،علمی ،قضات و سایر افراد اعمال شده است ،اما از آنجایی که
در مصوبه دولت سقف حداکثر پرداخت مشخص شده بود ،به همين دليل
در این مرحله درباره افرادی که حقوق بازنشستگیشان بيش از رقم 110
ميليون و  495هزار ریال بوده چنين افزایشی تعلق نگرفته است.

■ بیش از  20هزار همدانی کارت اهدای عضو دارند

« شکوفه رنجبر

داســتان اهدای عضــو ،حكایت یک بام
اســت و دو هوا که یک ســرش غم است و
غصه از دســتدادن و سر دیگرش هم حال
خوش بخشــش زندگی .ماجــرای اهدای
عضو،سرگذشت خانوادههای ایثارگری است
که با گذشــتن از اعضای کالبد عزیزانشان،
نااميدی مطلــق را به حيات دوبــاره تبدیل
میکننــد والحق که چه دشــوار اســت این
تصميم ،چه مصمم اســت ایــن اراده و چه
آزمون الهی غریبی است.
انسانهایی که شــاید مثل ما نتوانند لفظ قلم
صحبت کنند و بنویسند اما روحی به بزرگی
آسمان دارند .از سخیترین انسانهای روی
کــره خاکی مینویســم از آنها کــه زندگی
بخشيدن عادتشان است.
اگرچه نوشتن از مرگ چندان شيرین نيست،
امــا گاهي عــروج یک فرشــته ،ناجي جان
کســاني ميشود که لحظات زندگيشان را با
مرگي سخت دستوپنجه نرم ميکنند .فراز
این فرشته مرگ نيست ،جاودان شدن است،
ثبت شدن در خاطرههاســت و ماندن براي
هميشه است.

ســخاوتمندان زير سقف انجمن
اهدای عضو ايرانیان

انجمن اهــدای عضو ایرانيان در ســال 94
تاســيس شــد و تنها بعد از گذشت یكسال
نخستين شــعبه آن یعنی سال  95در همدان
افتتاح شــد تا هدف انجمن که فراهم آوری
اعضای پيونــدی  ،پيگيری رونــد بيماران،
ایجاد ســاز و کارهــای الزم در زمينه پيوند
عضو و فرهنگ سازی در این زمينه است را
در همدان نيز جامه عمل بپوشاند.
مدیــر عامــل این مجوعــه در همــدان که
به مناســبت ســالروز اهدای عضــو ميهمان
همدانپيام بود در این خصوص گفت :انجمن
اهــدای عضو ایرانيان در اســتان با دو هدف
آموزش و فرهنگســازی با نيت خير گروهی
از پزشــكان و معتمدین آغاز به کار کرد و با
حمایتی کــه از جانب انجمن حمایت از کليه
شامل حال ما شد توانســتيم مكان مناسبی را
متشرک با این انجمن برای فعاليت افتتاح کنيم.
مجيــد حميدی ،در پاســخ بــه اینكه چند
درصــد از خانوادههای همدانــی به اهدای
عضو عزیزانشــان رضایت میدهند با اشاره
به تاشهای صــورت گرفته انجمن در این
زمينه ،عنوان کرد :متأســفانه اگر به صورت
نســبی عنوان کنيم تا امروز با وجود فعاليت
و تاشهای زیادی کــه صورت گرفته تنها
 50درصــد از خانوادهها رضایتمندی اهدای
عضو عزیزانشــان را دارند که این مسأله به
دالیل مختلفی از جمله ناآگاهی در خصوص
وضعيت مریض به کما رفته ،اشــتباه گرفتن
مرگ مغزی با کما و  ...میباشد.

ترس از بیآبرويی
مانع بزرگ رضايت وراث

وی با اشــاره به اینكه دليل اصلی بر ندادن
رضایــت از جانب خانوادهها ،ترس و باور
غلط حرف مردم و بیآبرویی است ،گفت:
متأســفانه با باور کاذب و مسمومی که در
خصوص خرید و فروش اعضا در ســطح
جامعه شــيوع پيدا کــرده خانوادههایی که
عزیزشــان قابليت اهدای اعضا به دیگری
را دارد تنهــا بــه دليل تــرس از حرف و
حدیث مردم که ممكن اســت آنها را متهم

دانشگاه

اعتماد به دانشگاه ،کلید رونق اقتصاد دانش بنیان

اعتمــاد به قابليت ها و توانمندی نخبگان دانشــگاهی ،پيش نياز عملياتی کردن
ایدههای نو و خاق دانشــگاهيان در فعاليت های دانش بنيان اســت؛ موضوعی که
همواره با چالش هایی در جامعه همراه بوده است.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــا یــک ارزیابــی ســاده مــی تــوان بــه ایــن نتيجــه رســيد
کــه پایدارتریــن رشــد اقتصــادی در جهــان مربــوط بــه اقتصــاد دانایــی محــور
اســت و در ایــن بيــن موتــور محــرک ایــن اقتصــاد شــرکت هــای دانــش
بنيــان هســتند.
از طرفــی اقتصــاد دانــش بنيــان مطمئــن تریــن راه بــرای مقــاوم ســازی اقتصــاد
کشــور در برابــر وابســتگی اســت .در شــرایط تحریــم کــه بــا ســخت شــدن
واردات و گــران شــدن آن همــراه اســت ،نــگاه بــه ظرفيــت هــای داخلــی
مــی توانــد زمينــه مناســبی را بــرای توجــه بــه فعاليــت هــای دانــش بينــان
فراهــم کنــد.

C M

بررسی چالشهای توانبخشی خانوادههای جانبازان
اعصاب و روان

کاهش  3۰درصدی ازدواج در کشور

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

نکته

دارد ،تأکيــد کرد :جای تأســف دارد که در
بــه دریافت هزینــه در قبــال دادن عضو
آمار رســمی ســال  ،97از این تعداد هر دو
عزیزانشــان کنند از همكاری برای اهدای
ســاعت یک نفر دچار مرگ ،هــر ده دقيقه
عضو به دیگری خودداری میکنند این در
یک نفر نيازمند به دریافت پيوند میشــود و
حالی اســت که در جلسات مشاوره با این
تنها هر  12ســاعت یک بيمار نيازمند موفق
خانوادهها به آنها اعام میکنيم در صورت
به دریافت عضو میشــود این آمار در حالی
تمایــل ،نماینده مــا در جلســه ختم فرد
اســت که تعداد افراد مــرگ مغزی به طور
متوفی شرکت میکند و ضمن اعام تقدیر
تقریــب  2برابر تعداد افــراد واجد دریافت
و تشكر از این خانواده به صورت علنی و
اعضا میباشد.
رسمی هم رایگان بودن و خداجویانه بودن
مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانيان با تاکيد
عمل آنها را در بين عموم متذکر میشــود
بر اینكه ســال گذشته فقط در اثر تصادف هر
تا به شكســتن طلسم این باور اشتباه کمک
دو ساعت یک هموطن را در اثر مرگ مغزی
کرده باشيم.
از دست دادهایم گفت :این آمار به عدد فوت
رئيــس واحد فراهــمآوری اعضــا پيوندی
 16هزار نفر مرگ مغزی میرســد که از این
دانشگاه علومپزشــكی همدان با بيان اینكه
تعداد  3/5هزار نفر ایدهآل اهدا کنندگی عضو
بحث اهدای عضــو در دنيا کامــا رایگان
هستند چرا که متأسفانه رنج سنی تصادف بين
پيوند داده میشــود ،گفــت :از یک متوفی
 20تا  40ســال در کشــور ما میباشد و این
مرگ مغزی حداقل یک نفر تا هشــت نفر را
سن بهترین سن سامت برای افراد اهدا کننده
میتوان به زندگــی بازگرداند اما برای انجام
عضو به دیگری میباشد.
آن رضایت قانونــی وراث افرادی که کارت
حميدی با بيان اینكه در سال گذشته  932نفر
اهدای عضــو دارند و دچــار مرگ مغزی
از موارد مرگ مغزی به
شدهاند الزامی است.
اهدا رســيدهاند ،گفت:
حميدی افزود :داشتن کارت
سال  97در همدان 26
فقط یک راه فرهنگســازی
هم اســتانی راضی به
است و ارزش قانونی ندارد
اهدای عضو شــدند که
بلكــه در قانون بــه رضایت
 13مــورد از این تعداد
وارث قانونــی بــه صراحت
يک متوفی مرگ مغزی
عمــل پيوند خود را در
اشــاره شــده بر این اساس
حداقل يک نفر تا هشت
همــدان انجــام داده و
فرمهــای اهــدای عضو فرد
نفر را میتوان به زندگی
 13مورد هم شامل هم
متوفــی باید احــراز هویت
بازگرداند اما برای انجام
اســتانیهایی میشود
شــود و بعد برای پيوند آماده
آن رضايت قانونی وراث
که در شــهرهای دیگر
گردد بر این اساس  85درصد
افرادی که کارت اهدای
اعضایشــان اهدا شده
افــرادی کــه کارت اهدای
عضو دارند و دچار مرگ
است.
عضو داشتند پذیرش اهدای
مغزی شــدهاند الزامی
وی افــزود :ميانگيــن
عضــو و مرگ مغــزی برای
است
پيوند اعضا  3تا  4عضو
خانوادههایشان راحتتر بوده
اســت که در همدان نزدیک به  100عضو از
است.
بيمار مرگ مغزی جداســازی و برای پيوند
حميــدی در خصــوص آمار تعــداد افراد
به وزارتخانه فرستاده شده چرا که بر اساس
عاقمنــد به اهدای عضو در اســتان همدان
قانــون جدید اهدای عضــو تمامی اعضای
بيان کــرد :در حال حاضر بــاالی  20هزار
افراد مرگ مغزی کــه رضایت اهدا کنندگی
نفر از هم اســتانیهای ما در سامانه دریافت
خانوادههــای آنها احراز شــده بــه وزارت
کارت عضویت ثبت نام کردن که خوشبختانه
بهداشــت فرستاده میشود و از کانال رسمی
با طراحی این سامانه توسط وزارت بهداشت
دولت به افراد واجد شرایط در ليست انتظار
شناسایی این افراد با کد ملی که به عنوان کد
پيوند انتقال داده میشود.
پيگيری محسوب میشود آسانتر شده است.
حميــدی با بيان اینكه پيوند عضو برای اتباع
وی با بيــان اینكه پس از  26هــزار نفر در
خارجی ممنوع اســت ،اظهار داشت :پيوند
سراسر کشــور نيازمند دریافت عضو وجود

چای داغ خطر ابتال به سرطان مری را  1۰برابر
افزایش می دهد

عضــو علمــی پژوهشــكده بيمــاری هــای گــوارش و کبــد دانشــگاه علــوم
پزشــكی تهــران بــا اشــاره بــه مضــرات مصــرف چــای داغ ،گفــت :چــای داغ
خطــر ابتــا بــه ســرطان مــری را  10برابــر افزایــش مــی دهــد.
محمــد امانــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــه مــردم توصيــه کــرد کــه بــه
هيــچ وجــه چــای داغ مصــرف نكننــد تــا در معــرض ســرطان مــری قــرار
نگيرنــد.
وی اظهــار داشــت :در خصــوص داروهــای چربــی ســور بایــد گفــت
هيــچ قــرص چربــی ســوزی نداریــم امــا مــردم براســاس باورهــای
غلــط بــه ادعــای برخــی افــراد ســودجو ،اعتمــاد کــرده و اقــدام بــه
تهيــه اینگونــه قــرص هــا مــی کننــد کــه هيــچ تاثيــری در درمــان کبــد
چــرب نــدارد.

بهداشت

عضو فقــط در بخش دولتی و دانشــگاهی
انجام میشود و بر اســاس قانون از معرفی
شخص دریافت کننده به خانواده اهداء کننده
منع شــدیم تا با هر گونه سوء استفاده مادی
و معنوی برخورد شود چرا که عقيده همگان
این اســت اهدای عضو یک مســأله مهم و
دارای قداست اخاقی است.

ديالیــز تنها راه درمــان بیماران
کلیوی

مدیرعامــل انجمن حمایت از بيماران کليوی
اســتان نيز در ادامه این نشست ،گفت :شعار
انجمن ما کليه سالم برای تمام مردم دنياست
و این بــاور را داریم که عضوهای قابل اهداء
گنجهایی هســتند که متأسفانه در اثر ناآگاهی
افــراد و ترس از حرف مــردم در زیر خاک
مدفون میشــود چرا که مردم عامی جامعه بر
این باورند که در صــورت رضایت به اهداء
عضو عزیزانشان مورد مامت قرار میگيرند
بنابراین مهمترین مسأله در بحث اهدای عضو،
آگاهسازی و دانش است.
ابوالفتح ميرزایــی با بيان اینكــه تنها درمان
بيماران دیاليزی پيوند کليه اســت ،بيان کرد:
از بين افراد متقاضی پيوند نمیتوان همگی را
واجد شــرایط پيوند دانست بلكه باید شرایط
جسمی آنها مهيا باشــد بر این اساس از بين
ليست متقاضی ممكن اســت افرادی وجود
داشــته باشند که شــرایط دریافت را نداشته
باشند.
وی با بيان اینكه پيوند کليه ،تنها پيوند عضوی
اســت که میتواند از فرد زنــده هم دریافت
شــود ،گفت :با اینكه مصوبه قانونی فروش
کليه فرد زنده  20ميليون تومان اســت با این
حال برخی اتفاقات ناگوار و سوء استفادههای
مالی در این بين رخ میدهد که باعث شــده
نگاهها را به موضوع پيوند عضو که به صورت
اهدا انجام میشود نيز تغيير دهد.
این عضو انجمن اهدای کليه در همدان افزود:
متأسفانه یک بيمار کليوی باید در هفته بين 3
تا  4بار دیاليز شــود که با احتساب هر جلسه
 300هــزار تومان در ماه بایــد مبلغ باالیی را
و در ســال هزینه هنگفتــی را هزینه کرد که
سرسامآور است اما با اینكه افراد مرگ مغزی
تعدادشــان  2برابر نيازمنــدان دریافت عضو
هستند همچنان بيماران کليوی در رنج هستند
به طوری که در حال حاضر  70نفر در همدان
در انتظار دریافت پيوند هستند.

بیماران هموفیلی پول دارو نمی دهند

رئيــس گــروه داروی دفتــر خدمــات تخصصــی ســازمان بيمــه ســامت ،گفت:
ارائــه خدمــات بــه بيمــاران هموفيلــی بــر اســاس بســته خدمتــی اباغی اســت.
نوشــين جزایــری در گفتگــو بــا مهــر ،اظهــار داشــت :پرداخــت و هزینــه کــرد
ســازمان بيمــه ســامت در خصــوص بيمــاران هموفيلــی همچــون گذشــته بــر
اســاس قانــون و ضوابــط اباغــی اســت.
وی افــزود :در حــال حاضــر داروهــای اختصاصــی بيمــاران هموفيلــی از جملــه
فاکتورهــای انعقــادی بــه طــور رایــگان در بخــش ســرپایی و بســتری در اختيــار
ایــن بيمــاران قــرار میگيــرد و هيــچ گونــه وجهــی بابــت دریافــت ایــن داروهــا
از ســوی بيمــار پرداخــت نمیشــود.
جزایــری بيــان کــرد :در بســته خدمتــی بيمــاران هموفيلــی هيــچ گونــه
محدودیــت جدیــدی اعمــال نشــده و فرانشــيز پرداختــی بيمــاران نيــز افزایــش
نيافتــه اســت.
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نیش و نوش
همدان پيام :دامنه های شمالی الوند تهدیدی در مواقع سياب
الوند استوار است اجازه نمی دهد به شهر آسیب برسد
اطاعات :بهرهمندی  2900روستایی از آب آشاميدنی سالم
40سال است آب آشامیدنی شده قصه مدیرا
همدانپيام :لزوم آمادگی استانها در برابر سياب احتمالی
سنگر ها رو بچینید دم در
ایرنا :تاکسی هوایی آلمانی برای نخستين بار آزمایش شد
تو آسمون تاکسی دیدید تعجب نکنید!!
همدان پيام :حال صنعت گردشگری کبودر آهنگ خوب نيست
یعنی با پول ،غار علیصدر خوب می شه؟!
اطاعات :افزایشی توليد کلزا در بهبان
آروم بگید که فردا نا یاب می شه!!
همدان پيام :رشــد منفی جمعييت در بلند مدت تهدیدی برای تأمين
نيروی کار
بدون شرح
همدانپيام :جدال سرخاب و سفيد آب با دارو
یعنی کدوم گیس اون یکیو کشیده !!
اعتماد :این ليگ حال نمیده ،بریم یه ليگ دیگه
با این شاخه پریدنات هیچی نمی شی!!
جام جم :شليک به قلب المپيک
با توپ یا تفنگ ؟؟
خراسان :قفل گرانی بر وام مسكن
کلیدش تو صندوقچه بهارستان !!
جامجم :سهم بيشتر پولدارها از یارانه
مگه نمی دونستی ،هر چی پولدارتر باشی عزیزتری!!
ستاره صبح :ارزهایی که رفتند و برنگشتند
البد پناهنده شدن!!
جوان :ظریف :یقين دارم جنگ نمیشود
دکتر جان معلومه ترامپو گول زدی !!
شرق :حلقه مخفی یاران احمدینژاد
کارت نباشه ،دارن یواشکی عمو زنجیر باف بازی می کنن!!

نکته

تولد 19911دوقلو در کشور

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور گفت :از یک ميليون و
 366هزار و  509نفر متولد در ســال گذشــته 19 ،هزار و  911مورد
دوقلوزایی بوده اند.
ســيف اهلل ابوترابی در گفت وگو با ایرنا افزود :در ســال گذشــته،
همچنين  646مورد سه قلوزایی و  21مورد هم چهار قلوزایی و بيشتر
در کشور رخ داد.
وی ادامــه داد :از این  21مورد ســه قلوزایی و بيشــتر ،پنج مورد در
اصفهان ،سه مورد در فارس و خوزستان 2 ،مورد در آذربایجان غربی،
یک مورد هم در استان های آذربایجان شرقی ،اردبيل ،تهران ،سمنان،
کردستان ،ایام ،گلستان و همدان بوده است.
ابوترابی اعام کرد :در سال گذشته  2مورد پنج قلوزایی داشتيم که یک
مورد در اصفهان و یک مورد هم استان مرکزی بود.

يک میلیون و  366هزار تولد

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت :سال گذشته یک ميليون و
 366هزار و  509نفر در ایران متولد شدند و والدت آنها به ثبت رسيد.
ابوترابی از متولدان سال گذشته  704هزار و  54نفر پسر و  662هزار
و  455نفر هم دختر بودند.
ســخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :بيش از  99درصد والدت ها و
 98درصد از موارد فوت در مهلت قانونی ثبت می شوند.
وی تاکيــد کرد :در حــال حاضر مهلت قانونــی برای والدت 15
روز بعد از تولد و مهلت قانونی برای ثبت وفات  10روز اســت و
هموطنان باید دقت داشــته باشند که والدت و وفات را در مهلت
قانونــی ثبت کنند؛ اگــر واقعه والدت در مهلــت قانونی  15روز
ثبت نشــود ،برای ثبت خارج از این مهلت افراد هزینه بيشتری را
متحمل می شوند.

امیرعلی و فاطمه بیشترين نام های انتخاب شده در سال
گذشته

وی خاطرنشــان کــرد :در ســال گذشــته فــراوان تریــن نــام هــا در
بيــش از  10هــزار نفــر بــرای پســران بــه ترتيــب ،اميرعلــی ،محمــد،
علــی ،اميرحســين ،حســين ،ابوالفضــل ،اميرعبــاس و محمــد طاهــا
بــود.
ابوترابــی ادامــه داد :فــراوان تریــن نــام هــای دختــران در بيــن
10هــزار نــام دختــر هــم در ســال گذشــته شــامل فاطمــه ،زهــرا،
حلمــا و زینــب بــود.

انتخاب نام با اعالم کننده است

ابوترابــی گفــت :برابــر مــاده  20قانــون ثبــت احــوال کشــور،
انتخــاب نــام بــا اعــام کننــده اســت ،بــرای نامگــذاری یــک نــام
ســاده یــا مرکــب (مثــل حســين ،محمدمهــدی و ماننــد آن) کــه یک
نــام محســوب مــی شــود ،انتخــاب خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :انتخاب نام هایی که موجب هتک حيثيت مقدســات
اســامی میشــود و همچنين عناوین و القاب و نام هــای زننده و
مستهجن یا نامتناسب با جنس ،ممنوع است .تشخيص نام های ممنوع
با شــورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونه های آن را تعيين
و به این سازمان اعام می کند.
ابوترابــی تاکيد کرد :به موجب ماده  20قانــون ثبت احوال و تبصره
های آن ،انتخاب نام های در فهرســت نام های ممنوعه ،قدغن است
و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نســبت به تغيير
آن اقدام کنند.
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درآمد یک میلیونتومانی
تولید کرم ابریشم برای بهرهبرداران
معاون مدیر امور طيور ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت :هر جعبه تخم
نوغان برای بهرهبردار در یک دوره  45روزه یک ميليون تومان درآمد ایجاد میکند.
علیاصغر خرازی ادامه داد :با تجربه موفقی که ســالهای قبل در پرورش کرم ابریشــم
داشتيم ،امسال هم این طرح را در استان با توزیع  400جعبه تخم نوغان یارانهای اجرایی
کردیم و این جعبهها بين  22نفر بهرهبردار توزیع شد.
وی با بيان اینكه هر جعبه حاوی  27هزار تخم نوغان است و در شرایط مناسب هم هر

شهرســتانهای مستعد پرورش مانند بهار و کبودرآهنگ است که درآمد مناسبی هم برای
بانوان روســتایی ایجاد میکند و میتوانند جعبههای نوغــان را بر روی هم قرار دهند تا
فضای کمتری بگيرد.
برای آنكه پرورش تخم نوغان در اســتان موفقيت آميز باشــد  200نفر هم آموزشهای
الزم فراگرفتند.
معاون مدیر امور طيور ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان گفت :امسال پيشبينی
برداشت یک تن پليه خشک را از تخم نوغانهای توزیع شده داریم.
پيلهها هم با همكاری مرکز نوغانداری کشــور تهيه شده است و هر بهرهبردار برای هر
جعبه هم باید  7هزار و  500تومان بپردازد.

جعبه بين  20تا  30کيلوگرم پليه خيس ابریشم توليد میکند ،افزود :سال قبل  100جعبه
نوغان در استان توزیع شد که امسال تعداد  2برابر شده است.
معاون مدیر امور طيور ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان به تسنيم گفت :کرم
ابرشــيم در از الوری تا بلوغ بين  600تا  800کيلوگرم مصرف برگ جوان و قدیمی
درخت توت دارد.
و هــر جعبه هم تخم نوغان هم برای نگهداری در فضای حدود  25متر نياز دارد .که
پيله خشــک توليد شده آن به صورت تضمينی هر کيلو  150هزارتومان خریداری و
برای توليد ابریشم به شمال کشور ارسال میشود.
خرازی اظهار داشــت :پراکندگی توزیــع جعبههای نوغان در کل اســتان به خصوص

e g h t e sa

معاون وزیر در همدان تاکید کرد

افزایش توان تولید حداکثری

خبر

توضیح متین درباره مشکل
چند کارخانه پر سروصدا

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان در توضيحي
به بررســي مسائل چند کارخانهاي اشاره کرد که مدیران عامل آنها در
چند ماه اخير مشكاتي را مطرح و کارگرانشان را تعدیل کردهاند.
حميدرضا متين در توضيحش گفت :شرکت "کيان کردسا "ی مایر که
نخستين توليدکننده نخهای صنعتی تایر در استان همدان است یكی از
واحدهای پر سرو صدای همدان در چند وقت اخير بوده که در دستور
کار قرار داده شد تا ظرف  2ماه آینده به توليد برگردد.
وی درباره کارخانه "خوش نوش " همدان نيز یادآور شد :این کارخانه
به کار خود ادامه میدهد و فروش خوبی هم دارد اما قرار شده مشكل
این واحد با سازمان تأمين اجتماعی تعيين تكليف شود.
متين با بيان اینكه کارخانه خوش نوش به بهانه تســویه حساب بيمه
تعدادی از کارگران خود را تعدیل کرده اســت ،افزود :تمدید کارت
بازرگانی منوط به تسویه حساب بيمه است و این شرکت به این بهانه
 27نفــر از کارگران خود را تعدیل کرد امــا مجدد  17نيروی جدید
استخدام کرد.
وی با اشاره به اینكه براساس گفته مدیرعامل شرکت "خوش نوش "
این کارخانه از قبل به ســازمان تأمين اجتماعی بدهكار بوده اســت،
عنــوان کرد :مبلغ اصلی بدهی خوش نوش بــه تأمين اجتماعی یک
ميليارد و  100ميليون بوده که بخشی از بدهی فعلی این شرکت جریمه
بوده است.
رئيس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان همدان با بيان اینكه
موضوع شــرکت خوش نوش در ستاد تسهيل استان مطرح و بررسی
شده اســت ،گفت :اینطور که میبنييم سازمان تأمين اجتماعی برنده
است.

کارخانه کیوان موظف به بازگرداندن کارگران شد

متين درباره وضعيت کارخانه "کيوان " همدان هم به ایسنا گفت :این
کارخانه مشكل خاص و بدهی سنگينی نداشته و میتواند توليد خود
را افزایش دهد اما متأسفانه این کار را نمیکند.
وی با اشــاره به بدهی مالياتی شــرکت کيوان ،ادامه داد :این کارخانه
ماليات خود را پرداخت نكرده اســت درحاليكه نياز مالی نداشته و از
وضع مالی خوبی برخوردار است.
وی خاطرنشــان کرد :کارخانه کيوان همدان  35نفر از نيروهای خود
را تعدیل کرده که در جلســهای که در حضور دادســتان داشتيم این
کارخانه موظف شد تا پایان تيرماه این  35نفر را به کار برگرداند.

چرم شهباز در را باز نميکند

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینكه
چرم شهباز همدان وضع مناسبی دارد ،گفت :چرم شهباز مشكل محيط
زیســتی دارد و به همين دليل در را باز نمیکند اما توليد آن همچنان
انجام میگيرد.
متيــن بيان کرد :درحــال حاضر چرم گران شــده و صادرات خيلی
به صرفه شــده اســت بنابراین وضعيت چرم شهباز آنطور که به نظر
میرسد بد نيست.
وی با تأکيد براینكه کششپذیری صادرات چرم باال رفته است ،افزود:
وضعيت چرم در استان نســبت به سالهای گذشته خيلی بهتر شده
است.
متين از بازگشت واحد توليد گرافيت فيلتر تسویه آب به چرخه توليد
خبرداد و افزود :شرکت پاکچينی که توليدکننده گرافيت تسویه آب
است به چرخه توليد برگشته است.

■ استاندار :مدیري که شجاع نباشد بهدرد استان نميخورد

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر
کشــور پس از حضور خــود در همدان
از  2واحد توليدي ســينا گستر و موکت
همدان در شــهرک صنعتی بوعلی و یک
واحد گلخانه گلهــاي زینتي بازدید کرد
تا از نزدیک با خواستهها ومشكات آنها
آشــنا شــود .وي پس از بازدید در ستاد
تســهيل و رفع موانع توليد حضور یافت.
در این جلســه  4واحد صنعتي و گلخانه
نيز براي بيان مشكات و دریافت مصوبه
از ســتاد رفع موانع توليد حاضر شدند که
بنا به درخواست اســتاندار آنها به نوبت
مشكات خود را مطرح کردند که معاون
وزیر کشــور به بخشــي از مشكات که
مربوط به مسائل ملي بود پاسخ و راهكار
ارائه داد و بخش اســتاني را نيز استاندار
پاسخگو شد که نتيجه این جلسه  7مصوبه
شد.
در ایــن جلســه معاون هماهنگــی امور
اقتصادی وزیر کشور بر بازسازی ،نوسازی
و رونق واحدهای توليــدی تأکيد کرد و
گفت :براساس دستور صریح وزیر کشور
بازگشت واحدهای نيمه تعطيل و تعطيل
به چرخه توليد ماک ارزیابی و اســتمرار
خدمت فرمانداران در سال  98است.
بابک دینپرست ادامه داد :هنر فرمانداران
رونق و توسعه بخشيدن به توليد است و
در سالجاری باید برای این موضوع تاش
مضاعف داشته باشند و فكر نكنند که این
فقط وظيفه اســتاندار است و طبق دستور
وزیر کشور ارزیابي و حضور فرمانداران
براساس  7شرط است.
وی از فرمانداران خواســت نســبت به
شناسایی واحدهای فعال و نيمه فعال که
پایينتر از ظرفيت اســمی مشغول توليد
هســتند اقدام کرده و برای رســاندن این
صنایع به حداکثر توان توليد تاش کنند.
دینپرست همچنين به فرمانداران سراسر
کشور توصيه کرد فارغ از مسائل سياسی
به مشارکت اقتصادی اهميت داده و دست
کم نيمی از وقت خود را برای این منظور
صرف کنند تا بــه نتایج مورد نظر دولت
تدبير و اميد برسيم.
معــاون هماهنگی امور اقتصــادی وزیر
کشــور با بيان اینكه  2هــزار و  22واحد
توليــدی تا پایان آذرماه ســال گذشــته
در تملــک بانکها قــرار گرفتند ،گفت:

خودرو برای رئيس جمهوری ،معاون اول
رئيس جمهوری و وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ارسال و مطالبات این شرکتها را
از خودروسازان کشور پيگيری میکنيم تا
شرکتهای خوروساز برای رفع مشكات
این شــرکتها روند پرداختها را شتاب
بيشتری بدهند.

مدير شــجاع و اهل ريســک
ميخواهیم

بازگشــت واحدهای تملک شده توسط
بانکها به چرخــه توليد از دیگر وظایف
فرمانداران در سالجاری است.
وی تاکيــد کــرد :رونق و توســعه توليد
مهمترین شــاخص ارزیابی نمایندههای
عالــی دولــت اســت و ادامــه فعاليت
فرمانداران بر اســاس دســتور صریح و
موکد وزیر کشــور منوط بــه تحقق این
شاخص است.
دینپرست از اختصاص  300هزار ميليارد
ریال در راســتای رونق توليد ،بازســازی
و نوســازی واحدهای توليدی در ســال
گذشته خبر داد و افزود :دولت این ميزان
را در قالب تسهيات در اختيار کارخانهها
و صنایــع مــورد نياز قرار داد که ســهم
همدان از ایــن موضوع  460طرح با رقم
 8هزار و  280ميليارد ریال بود.
وی بــه تبيين طــرح آمایش ســرزمين
اشــاره کرد و گفت :بهجز ســه اســتان،
طــرح مطالعــات آمایش ســرزمين همه
استانها تهيه و تنظيم شــده و اميدواریم
سازمان برنامه و بودجه با شتاب بيشتری
اســتانهای باقی مانده را به اتمام رسانده
و موجب تعادل و تــوازن منطقهای و پر
شدن شــكاف بين اســتانهای محروم و
کمتر توســعه یافته شود.معاون هماهنگی
امور اقتصادی وزیر کشــور به شناسایی
 134طرح نفت و گاز و پتروشــيمی نيمه
تمام در ســطح کشور اشاره کرد و افزود:

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحلهای(نوبت اول)

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

تکميل ابنيه و تاسيسات اکسيالتور شماره  5تصفيه خانه اکباتان
به شماره ع98/127/

شرکت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار تکمیل ابنیه و تاسیسات اکسیالتور
شماره  5تصفیه خانه اکباتان به مبلغ برآورد  5.745.592.659ریال بر اساس فهرست بهای رشته ابنیه و خطوط انتقال آب سال
 98را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه  5ابنیه و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  ،از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذارنماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  w w w .s e t a d i r a n .i rبه شماره فراخوان
 2098007001000002انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد1398/2/31 : هزینه خرید اسنادمناقصه :مبلغ  300،000ریال است که میبایست به حساب سپهر بانك صادرات شماره  0101396197001به نامشرکت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از تاریخ  1398/2/31لغایت  1398/3/7تاپایان وقت اداری. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه :تاپایان وقت اداری ( 1398/3/18مدت اعتبار پیشنهاد ها  3ماه است). تاریخ بازگشایی پیشنهادات :مورخ  1398/3/19ساعت  10:30سالن جلسات مناقصه گزار. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 287.279.633 :ریال است پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاعکار را طبق بند الف ماده  6آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره/123402ت50659ه مورخ  1394/9/22ارائه نماید.اصل
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الك و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری
مورخ  1398/3/18به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
نشانی مناقصه گزار :همدان  -میدان بیمه -جنب اداره ثبت احوال -شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری (شنبه تا
چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام 88969737:و
85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت به نشانی  w w w . h w w . i rدرج شده است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

آب یعنی زندگی

در این راســتا رئيس جمهوری به وزارت
نفت بــرای تعيين تكليف ایــن طرحها
دستور داده است.

اســت اما جلسات مربوط به آن را برگزار
نميکند که باید بــراي آن برنامهریزي و
جلســات منظمي برگزار کند.وی سپس
بــا اشــاره به مشــكل واحد قطعهســاز
خودرو در همدان گفت 4 :قطعهســاز در
استانهاي قم ،مازندران و همدان مطالباتي
از شرکتهاي خودروساز دارند که واحد
توليدي همدان مطالباتش سنگينتر از بقيه
استانهاســت .بنابراین ،تا پایان هفته آتی
گزارشی از وضعيت شرکتهای قطعهساز

در همدان به معادن توجه شود

دینپرســت با اشــاره به ظرفيتهای کم
نظير همدان در زمينه معادن و شهرکهای
صنتعی خواستار رسيدگی و نظارت بيشتر
به آنها برای بهبود شــرایط کســب و کار
و رونق اقتصادی در این بخشها شــد و
گفت :با اینكه تعــداد معادن همدان زیاد

استاندار همدان هم با اشاره به مشكاتي
که بــراي واحدهــاي توليــدي بهخاطر
بررســي پرونده  10ســال گذشته توسط
تأمين اجتماعــي بهوجود آمده خطاب به
معــاون اقتصادي اســتانداري گفت :یک
تيمي به مدیریت مدیر کل تأمين اجتماعي
تشكيل بشــود و تمام پروندههایي که در
این مدت مورد بررسي قرار گرفتهاند را با
دقت بررسي کنند و اگر موردي خارج از
مصوبه سال  96در این مورد انجام شده به
من گزارش بدهند.
ســيد سعيد شــاهرخی افزود :با تأکيد بر
حل مشــكات و اجراي مصوبات گفت:
اجراي مصوبات ســتاد تسهيل در کشور
باید جديتر صورت بگيرد ت با سرعت
بيشتري به اهدافمان برسيم.
وي ادامه داد :مدیري که اهل ریســک و
شجاع نباشــد بهدرد اســتان نميخورد،
مدیري لياقت کار در این استان را دارد که

همراه با قانونمندي نيمه پرليوان را ببيند.
شــاهرخي افزود :مدیران منفينگري که
مدام به جزئيات گير ميدهند و مانع جلو
رفتن کار ميشوند جایي در تيم مدیریتي
استان ندارند.
وی با اشاره به اینكه گرههایی که از گذشته
باقی مانده اســت باید توسط مدیران باز
شــود ،گفت :برآیند کاری مدیران استان
مطلوب اســت اما دستگاهها و بانکهایی
هستند که باید خودشان رابه بقيه برسانند.
اســتاندار همــدان با بيــان اینكــه اگر
دســتورالعملی اجرا نشده باید چرایی آن
بررســی و جبران شود اظهار کرد :باید بر
اساس برنامه حرکت کرد و هيچ دستگاهی
اجازه ندارد دچار روزمرگی شود.
وي با بيان اینكه اولویت اول استان توجه
به معيشــت و اشتغال اســت که از مسير
رونق توليد محقق میشود بيان کرد :سند
راهبردی و عملياتی توسعه استان نقشه راه
ما را مشخص میکند و به ما نشان میدهد
در هر فصلی چه اتفاقی باید رخ دهد.
وی با اشــاره بــه اینكه نــگاه به جذب
ســرمایههای جدیــد و حفــظ و ارتقای
ظرفيتهای موجود با دقت دنبال میشود
ادامه داد:
در ســه ســال پيش رو  15هزار ميليارد
تومان جذب ســرمایهگذاری و ایجاد 60
هزار شغل پيشبينی شده است.

امالك مازاد قابل فروش مدیریت شعب بانک صادرات
چاپ نوبت دوم سه شنبه
استان همدان در مزایده شماره 98/1
مورخ1398 /2 /31 :
بانك صادرات ایران -مدیریت شعب استان همدان در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد خود را از طریق مزایده عمومي و به صورت
نقد و اقساط حداقل  %10مبلغ مورد معامله به صورت نقدي و الباقي حداکثر طي اقساط  60ماهه با نرخ مصوب بانکي به فروش برساند
متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  ،دریافت اسناد مزایده  ،مطالعه مدارك و بازدید از امالك مورد نظر خود  ،همه روزه
از تـاریخ انتشار آگهي (غیر از ایام تعطیل ) از ساعت  08:00صبح لغایت  16:00به دایره تدارکات و ساختمان واقع در  :همــدان ابتداي
خیـــابان شریعتي نبش کوچه شهید یوسفي مراجعه و یا با شماره تلفنهاي  32524061-32510709تماس حاصل نمایند و پــاکت
هاي حاوي پیشنهادات را تا ساعت  16:00روز دوشنبه مورخ 98/03/13به دایره روابط عمومي مدیریت شعب همدان تسلیم و رسید
اخذ نمایند  .پاکات پیشنهادات ارائه شده روز شنبه مورخ 98/03/18رأس ساعت  9:00صبح در طبقه سوم ساختمان مفتوح و قرائت
خواهد شد .
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایي اختیاري و منوط به ارائه رسید و تسلیم پاکات به بانك مي باشد.
تو ضیحات و شرایط :
 -1مبلغ سپرده تودیعي شرکت در مزایده مربوط به هر ملك در آگهــي منـدرج میباشد که طبق مفاد اسناد مزایده الــزام ًا مــي بایست به حساب شماره
 0102490440003به نام دایره تدارکات و ساختمان نزد شعبه همدان کد  51واریز شود یا ضمانت نامه بانکي به غیر از بانك صادرات ایران  .ضمن ًا جهت دریافت
اسناد و اوراق مزایده  ،ارائه فیش واریزي به مبلغ 300/000ریال به حساب یاد شده الزامي است .
 -2مطالعه مـدارك و سوابق مــربوطه و بـازدید از امالك  ،قبل از شرکت در مـزایده براي تمامي شرکت کنندگان در مزایده ضروري است .
 -3بانك در رد و یا قبول یك یا تمامي پیشنهادات خرید به هر دلیل ودر هر مرحله مختار است .
 -4کلیه امالك با وضع موجود به فروش مي رسند و در صورت داشتن متصرف  ،مسئولیت تخلیه و کلیه هزینه هاي متعلقه به عهده خریدار میباشد و اخذ
رضایت مالك (پرداخت حق مالکانه ) در امالك اوقافي  ،سرقفلي ،حق کسب و پیشه و سایر موارد فریضه و متصوره و پرداخت هزینه هاي مربوطه تمام ًا به
عهده خــریدار مي باشد ( .شرکت کنندگان هر گونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمودند )
ردیف

شناسه
ملک

آدرس و نشاني
دقیق

پالك ثبتي

دانگ /
مسكوني ،اداري،
زمین ،ساختمان،
سهم /
آپارتمان ،مغازه ،بانک ،تجاري ،رفاهي،
شعیر/
سالن ،سوله ،کارگاه ،آموزشي ،ورزشي،
کارخانه ،باغ ،ویال ،،کشاورزي/مزروعي( ،کامل  ،مشاعي)
پاساژ  ،خانه ،گاراژ  ،انبار ،کارگاه ،صنعتي،

عرصه

اعیان

قیمت پایه
(به ریال)

سپرده تودیعي
شرایط فروش جهت شرکت در
مزایده
(به ریال)

توضیحات

فروش با وضع
موجود

1

2212

همدان  -خیابان
شهدا

894/6/3/7

ساختمان

تجاري  -بانك

ششدانگ

121.5

246

29.650.000.000

نقد-اقساط

598.250.000

2

2222

اسدآباد-
روستاي جنت
آباد

49/417

ساختمان

مسکونی  -تجاری

ششدانگ

130

308

5.267.806.250

نقد  -اقساط

 263.390.313فروش با وضع
موجود

3

2225

نهاوندخیابان
پیروزي

3817/15

ساختمان

تجاري  -بانك

ششدانگ

283.52

276.62

40.331.600.000

نقد  -اقساط

651.658.000

فروش با وضع
موجود

4

2232

اسدآباد -میدان
مطهری

67/2/67

ساختمان

تجاری-بانك

ششدانگ

341

316

33.130.700.000

نقد  -اقساط

615.653.500

فروش با وضع
موجود

5

2234

همدان -خیابان
کشاورز

16/62216/625

ساختمان

تجاري  -بانك

ششدانگ

445

654

46.361.000.000

نقد  -اقساط

681.805.000

فروش با وضع
موجود

6

2245

همدان -میدان
فلسطین

217/2659209/2659

ساختمان

تجاري  -بانك

اعیانی

206

270

41.000.000.000

نقد  -اقساط

681.805.000

فروش با وضع
موجود

7

2276

نهاوند-میدان
قیصریه-خیابان
شهدا-محله
کاریا

1740/5

زمین

مسکوني

 34متر
ششدانگ38-
متر مشاعي

72

0

122.850.000

نقد  -اقساط

6.142.500

فروش با وضع
موجود

8

5747

مالیر -جاده
بروجرد

7/4

زمین

مزروعي-کشاورزي

ششدانگ

3605

0

670.000.000

نقد  -اقساط

33.500.000

فروش با وضع
موجود

9

6701

کبودراهنگ-
اراضي روستاي
بابان بخش 4
همدان

229/485

ساختمان

مسکوني

 43/72شعیر از
 96شعیر

1093.35

240

452.900.000

نقد  -اقساط

22.645.000

داراي متصرف-
فروش با وضع
موجود

10

9523

نرسیده به رزن
اراضی روستایجامیشلو

88اصلی

کارگاه

صنعتی

ششدانگ

4600

845

1.853.500.000

نقد

92.675.000

11

6703

همدان -
کبودراهنگ
روستاي قباق تپه

245/674/4

ساختمان

مسکوني

 25/51شعیر از
 96شعیر

297.44

400

427.400.000

نقد  -اقساط

21.370.000

داراي متصرف-
به انضمام دوباب
مغازه -فروش با
وضع موجود

بانك صادرات ایران  -مدیریت شعب استان همدان

Y K

پیشخوان
وزیر ورزش دستور اختصاص اعتبار ویژه
را به نهاوند صادر کرد
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان گفــت :در دیــدار بــا مســعود
ســلطانی فــر وزیــر ورزش و جوانــان ،دســتور اختصــاص اعتبــار
ویــژه بــرای رونــد تكميــل طــرح هــای نيمــه تمــام شهرســتان نهاوند
از توابــع ایــن اســتان صــادر شــد.
محســن جهانشــير در گفــت وگــو بــا ایرنــا پيرامون نشســت بــا وزیر
ورزش و جوانــان اظهــار داشــت :در ایــن نشســت حســن بهــرام نيــا

نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس شــورای اســامی نيــز حضــور
داشــت و آخریــن وضعيــت رســيدگی بــه طــرح هــای عمرانــی ایــن
شهرســتان مــورد بررســی قــرار گرفــت.
وی اضافــه کــرد :وزیــر ورزش و جوانــان ضمــن موافقــت بــا
اختصــاص اعتبــار ویــژه بــرای عمليــات تكميــل طــرح هــای نيمــه
تمــام ورزش شهرســتان نهاونــد ،دســتور ســرعت بخشــيدن در اتمــام
طــرح هــا را صــادر کــرد.
جهانشــير بيــان کــرد :پيگيــری نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای
اســامی پيرامــون تكميــل طــرح هــای نيمــه تمــام عمرانــی ورزشــی

جمشیدیان:

لیگ برتر فوتبال
امسال پدیده نداشت

خبـر

مسابقات کشتی جام شهید همدانی مهرماه
امسال برگزار میشود

رئيس هيأت کشــتی اســتان همدان گفت :مسابقات جام سردار
شــهيد حاج حســين همدانی در مهرماه برگزار میشود و برگزاری
هرساله این جام را در تقویم مسابقات ثبت میکنيم.
حميدرضا یاری در جلسه نشست رئيس هيأت کشتی همدان با جامعه
داوری کشتی استان ،اظهار داشت :مشكل کشتی همدان پول و مسائل
مالی نيست؛ مشكل اصلی کشتی همدان نبود همدلی است و ورزش
اول همدان تنها با وفاق به جایگاه اصلی خود میرسد.
به گزارش تســنيم ،وی افزود :کشتی استان همدان مدال آور المپيک
و مسابقات جهانی و آسيایی پرورش داده ،اما در حال حاضر خبری
از افتخارآفرینی کشتیگيران استان در ميادین ملی و جهانی نيست.
رئيس هيأت کشتی اســتان همدان با اشاره به این که تعداد کمی در
جامعه کشتی اســتان به دنبال نام و نان هستند گفت :این افراد زمانی
که از مســئوليت خود به هر دليلی کنار گذاشته میشوند بازی را بهم
میزنند و حاشيه سازی میکنند.
یاری عنوان کرد :وقتی خودم به عنوان رئيس هيأت از ورود به کشتی
انگيــزه مالی ندارم اجازه نمیدهم برخی افراد با چنين انگيزهای برای
ورزش اول استان حاشيه سازی کنند و بازی را بهم بزنند.
وی با اشــاره به این که یک ماه است که برای ایجاد وفاق همدلی بين
اهالی کشتی استان تاش کردهام تصریح کرد :اگر احساس کنم فرد یا
افرادی در حال تحریک دیگران و حاشــيه سازی هستند جرات آن را
دارم که نامشان را مطرح و با آنها برخورد کنم.
یاری با اشاره به این که  20سال است در حوزههای مختلف در استان
مدیر بودم تاکيد کرد :با جوسازی یكی ،دو نفر خراب نمیشوم و نوع
برخورد با این افراد را میدانم.
رئيس هيأت کشتی استان همدان با اعام این که برای سال  98به غير
از اعزام به مسابقات کشوری ،برگزاری  37مسابقه درون استانی برنامه
ریزی شــده است گفت :این مسابقات پس از پایان ماه مبارک رمضان
کليد میخورد و از مسئول برگزاری مسابقات هيأت درخواست کردم
تمام این  37مسابقه بدون کم و کاست برگزار شود.
یاری در رابطه با نشســت چند روز گذشــته خود بــا جامعه مربيان
کشتی استان هم اظهار داشت :در این جلسه به این نتيجه رسيدیم که
تيمهای استان سرمربی داشته باشــند و از مربيان سازنده نيز در کادر
تيم استفاده شود.وی افزود :سرمربی مانند کاتاليزور عمل میکند و تيم
باید سرمربی داشته باشد و در کنار وی مربيان سازنده که کشتیگيران
را پرورش دادهاند در اردو حضور داشته باشند.
رئيس هيأت کشتی اســتان همدان با اشاره به این که مربيان سازنده
اســتان به من اعتماد کنند تاکيد کرد :اجــازه نخواهم داد حق مربيان
سازنده تضعيف شود .با تمام قدرت از مربيان سازنده حمایت می کنم
ومربيان کم کار هم جایی در این هيأت نخواهند داشت.
یاری با اشاره به این که به گونهای در تيمهای استان کادرسازی کردیم
که سليقه شخصی در انتخابها دخيل نباشد گفت :هر مربی سازندهای
که شــاگردش در مسابقات کشوری مقام بياورد مورد تقدیر و تشویق
هيأت قرار میگيرد.
وی تصریح کرد :هر ميزان در بحث مربيان و داوران ســرمایهگذاری
کنيم ضرر نخواهيم کرد و با ایجاد انگيزه برای مربيان و داوران موتور
کشتی همدان را به حرکت درمیآوریم.
رئيس هيأت کشتی استان همدان با اشاره به این که برنامههای تدوین
شــده و مناسبی برای مسابقات ســال  98تدارک دیدهایم عنوان کرد:
مســابقات جام سردار شهيد حاج حســين همدانی در مهرماه برگزار
میشود و برگزاری هرساله این جام را در تقویم مسابقات ثبت میکنيم.
یاری با بيان این که بیتردید بعد از پایان دوره  4ســاله ریاست حتما
از مسئوليتم کنار ميكشم تا سرپرست شــرایط برگزاری انتخابات را
فراهم کند گفت :اگر جامعه کشتی از عملكردم راضی بودند و عاقه
داشــتند که در این مسئوليت حضور داشته باشــم در انتخابات ثبت
نــام میکنم در غير اینصورت در انتخابات شــرکت نخواهم کرد .در
دوران حضورم در هيأت کشــتی استان اجازه نمیدهم زیادهخواهان
به رفتارشان ادامه بدهند.

1
تاریخسازی رئال بتیس
در اللیگا

شــاگردان کيكه سيتن موفق به ثبت
یک رکورد تاریخی در رقابتهای الليگا
شدند
به گزارش ایلنا ،شاگردان کيكه سيتن در
رئال بتيس موفق شــدند در هفته پایانی
رئــال مادرید در در ســنتياگو برنابئو با
نتيجه  2بر  0شكست دهند.
این در حالی است که آنها در این فصل
در  11نوامبر  2018موفق به شكســت
 4بر  3بارســلونا در نيوکمپ شدند ،و
برای نخستين بار از فصل  2002-03که
مایورکا موفق به شكست رئال مادرید در
برنابئو و بارسلونا در نيوکمپ شد پس
از  16سال به این رکورد تاریخی دست
پيدا کند و موفق شــود دو غول فوتبال
اسپانيا و اروپا را در خانه شكست دهد.
همچنين باشــگاه رئال بتيس رسما در
پایان بازی با رئال مادرید رســما قطع
همكاری خود با کيكه ســيتن را اعام
کرد.رئال بتيس در این فصل با کســب
 14برد  8مســاوی و  16باخت و با به
دســت آوردن  50امتيــاز در رتبه دهم
الليگا قرار گرفت.

2
رونالدو جایزه بهترین
بازیکن فصل سریآ را
دریافت کرد

ليگ برتر امســال پدیده نداشــت و 80
درصد توان تيم ها بــردوش همان بازیكنان
سابق بود.
بازیكن ســابق تيم های ســپاهان اصفهان و
اســتقال تهران در گفت وگو با ایرنا اظهار
داشــت :البته امســال شــاهد ليگی جذاب،
پرگل ،پرتماشاچی و با افزایش شمار مدعيان
بودیم منتهی کاســتی هایــی را نيز به همراه
داشت.
احمد جمشيدیان اضافه کرد :یكی از جذابيت
های ليگ امســال در این بود که تيم قهرمان
و تيم های راه یافته به ليگ قهرمانان آسيا تا
آخرین روز مشــخص نبودند و جذابيت در
باال و پایين جدول را شاهد بودیم.
وی بيان کرد :امسال مدعيان سنتی ليگ برتر
حرارت ليگ در بــاالی جدول را دوچندان
کرده بودند اما پدیده مشــهد بدون تردید با
توجه به امكانات و داشــته هــای این تيم،
شگفتی ساز مسابقات بود.

پرسپولیس شايسته قهرمانی بود

بازیكن ســابق اســتقال تهران با اشاره به
قهرمانی تيم پرســپوليس گفت :به نظرم این
قهرمانی حق آنها بود.
جمشيدیان افزود :پرســپوليس در یكی از
ســخت ترین ســال ها کــه در چهار جام
داخلــی و خارجی درگير بود ،موفق شــد
عنــوان قهرمانی فصل جــاری را تصاحب
کند.
وی اضافه کرد :این قهرمانی برای آنها بسيار
ارزشمند بود و حاال با رکورد قهرمانی های
سپاهان نيز برابری می کند.
وی خاطرنشان کرد :پرسپوليس در شرایطی
قهرمان شــد که تيم های خوب دیگر هم در
ليگ حضور داشتند.
این بازیكن ســابق تيم ملی افزود :به باشگاه
پرسپوليس باید تبریک گفت که سه سال در
ليگ ایران قدرت نمایی کرد.

خیزش سپاهان کم سابقه بود

کاپيتان سابق ســپاهان اصفهان با تمجيد از
تيمی که در آن بازی می کرد گفت :سپاهان
فصــل قبل در رتبه چهاردهم قرار گرفت اما
اکنون بــا قرار گرفته در رتبــه دوم ،بهترین
جهش را داشت.
جمشيدیان افزود :این جهش بسيار خوب در
تاریخ ليگ برتر کم ســابقه است و نتيجه ای
درخشان برای امير قلعه نویی و شاگردانش
محسوب می شود.
وی یادآور شــد :سپاهان پس از دو سه سال
دوری از کــورس رقابت هــا ،بار دیگر بين
مدعيان قرار گرفت و حتی شــانس الزم را
داشت که قهرمان شود.

استقالل بازنده لیگ برتر بود

بازیكن ســابق استقال پيرامون عملكرد این
تيم در فصل جاری گفت :به نظرم اســتقال
بازنده ليگ برتر امسال بود.
جمشيدیان افزود :اســتقال می توانست از
خستگی پرســپوليس و شراطی که داشت و
هم چنين امتيازهایی که سپاهان در نيم فصل
دوم از دســت داد ،برای رسيدن به قهرمانی
استفاده کند.
وی اضافه کرد :اســتقال نيم فصل با جذب
چند بازیكن تقویت شد و اگر کمی با هوش
تر و کم حاشــيه عمل می کرد چه بســا می
توانست قهرمان شود.
وی یادآور شد :ناکام امسال استقال بود که
از فرصت ها استفاده نكرد.

پديده شگفتی ســاز بود ،تراکتور
بازنده فصل

جمشــيدیان از تيم پدیده مشــهد به عنوان
شگفتی ســاز این رقابت ها نام برد و گفت:
تيمی که با حداقل داشته ها این چنين نتيجه
گرفت ،قابل تمجيد است.
وی در خصوص عملكرد تراکتورسازی نيز
گفت :بازنده فصل تراکتورســازی تبریز بود

آگهی تغییرات شــرکت فراز الکترون پیروز صنعت هگمتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  700و شناسه
ملی  14004904331به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - :محل شــرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس استان همدان  ،شهرستان کبودرآهنگ  ،بخش مرکزی  ،دهستان
سبزدشت  ،روســتا روعان ،قبرستان  ،کوچه ولیعصر  ،کوچه شــهید رجائی  ،پالك  ، 469طبقه همکف کدپستی
 6553153214تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید)472230( .

آگهــی تغییــرات شــرکت فــراز الکتــرون پیــروز صنعــت
هگمتــان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  700و شناســه
ملــی  14004904331بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ
 1397 /10 /17تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1ســمت اعضــا مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد  :آقــای
رضــا معصومــی بــا کــد ملــی  4030436048بــه ســمت مدیــر عامــل و
عضــو مدیــره خانــم عاطفــه معصومــی بــا کــد ملــی  4020302960بــه
ســمت رئیــس هیــأت مدیــره آقــای قربانعلــی معصومــی بــا کــد ملــی
 4030431771بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره
 -2صاحبــان امضــاء مجــاز کلیــه اوراق و اســناد تعهــدآور و چــك
هــا و ســفته هــا و بــروات و قراردادهــا و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا
امضــاء منفــرد مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
)472245( .
 .اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

C M

قابــل تقدیــر اســت و بــدون تردیــد در کــم کــردن زمــان تكميــل
طــرح هــا بســيار اثرگــذار خواهــد بــود.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان خاطرنشــان کــرد :نهاونــد یكــی
از شهرســتان هــای مهــم در افتخارآفرینــی در عرصــه ورزش ملــی
و بيــن المللــی اســت .وی ،پيگيــری در تكميــل طــرح هــای نيمــه
تمــام را اولویــت اصلــی دســتگاه ورزش اســتان برشــمرد و خواســتار
حمایــت هــای الزم از ســوی نماینــدگان مجلــس شــد.
هــم اکنــون بيــش از  60طــرح نيمــه تمــام ورزشــی در اســتان همــدان
وجود دارد.
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و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

آگهــی تغییــرات شــرکت فــراز الکتــرون پیــروز صنعــت هگمتــان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  700و شناســه ملــی  14004904331بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1397/10/17تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1آقــای جــالل معصومــی بــه شــماره ملــی  4030437680بــه عنــوان
بــازرس علــی البــدل  ،آقــای رســول عیوضــی بــه شــماره ملــی
 4030435408بــه عنــوان بــازرس اصلــی بــرای یــك ســال مالــی
انتخــاب گردیدنــد.
 - 2اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
گردیدنــد:
خانــم عاطفــه معصومــی بــه شــماره ملــی  4020302960و آقــای قربانعلــی
معصومــی بــه شــماره ملــی  4030431771و آقــای رضــا معصومــی بــه شــماره
ملــی 4030436048
()472232
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ

که با هزاران هوادار و ميلياردها هزینه و این
همه ظرفيت ســخت افزاری و نرم افزاری،
نتایــج خوبی نگرفت و ناکام بزرگ و بازنده
فصل بود.
جمشيدیان خاطرنشان کرد :در مجموع یكی
دیگر از مزیــت های ليگ امســال حضور
پرشمار تماشاگر طرفدار تيم های استقال،
پرســپوليس ،ســپاهان ،ســپيدرود رشت،
نساجی مازندران ،نفت آبادان ،پدیده مشهد
و تراکتورســازی تبریز بود که گرمی بخش
مسابقات بودند و باعث شد ليگ برتر بازهم
جذاب شود.

ضعف های فوتبال برتر

بازیكن سابق ســپاهان و استقال تهران به
ضعف های ليگ امســال اشاره می کند و
می گوید :امســال با تعطيلی  45روزه ليگ
مواجــه بودیم که قابل هضــم نبود ضمن
اینكه نوع برگزاری جــام حذفی همچنان
مشكل دارد.
وی اضافــه کرد :دور نيمه نهایی جام حذفی
بایــد قبل از ليــگ برتر تمام شــود و تنها
فيناليست ها مشــخص شوند تا پایان دهنده
مسابقات هر فصل باشند.
جمشيدیان بيان کرد :پایان نيافتن جام حذفی
باعث ایجاد حواشی و ذهنيت هایی پيرامون
این رقابت ها می شود.
وی با اشــاره به اینكه امســال پدیده ای در
ليگ برتر نداشــتيم ،گفت :فلسفه برگزاری
ليــگ باید شــكوفایی اســتعدادها و زمينه
حضورشان در تيم های ملی باشد اما امسال
خيلی بازیكنان جوان و پدیده نداشتيم.
جمشيدیان خاطرنشــان کرد :به عنوان مثال
پرســپوليس که قهرمان شــد پدیده نداشت
و ســيدجال حسينی ،شــجاع خليل زاده و
عليرضا بيرانوند مامور گل نخوردن بودند و
علی عليپور نيز در نوک حمله وظيفه گلزنی
داشت.
آگهي حصر وراثت

ســتاره پرتغالــی درخشــش خود
را همچون ســالهای گذشــته اینبار
در رقابتهای ســریآ ادامه میدهدبه
گزارش ایلنا ،دو تيم آتاالنتا و یوونتوس
از هفته ســی و هفتم سریآ در دیداری
حساس در یوونتوس آرنا به مصاف هم
رفتند کــه بازی با نتيجه  1بر  1به پایان
رســيد.پيش از این دیدار که رونالدو به
عنوان برترزین بازیكن این فصل سریآ
معرفی شده بود جایزه خود را دریافت
نمود ،رونالدو تبدیل به نخستين بازیكن
در تاریخ میشــود که در ســه ليگ از
پنج ليگ معتبــر اروپایی ( ليگ جزیره،
الليگا و ســریآ )موفق میشود جایزه
بهترین بازیكن فصل را از آن خود کند.
رونالدو در نخستين فصل حضور خود
توانســت در  31بازی بر روی  20گل
تاثير بگذارد21 ،او در این فصل موفق به
زدن  21گل شد 8 .پاس گل داد.
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افتخاری دیگر برای
امباپه جوان در
لیگ فرانسه
مهاجــم جوان پاری ســن ژرمن به
عنوان بهترین بازیكن فصل ليگ فرانسه
انتخاب شد.
به گــزارش ایســنا ،مراســم انتخاب
بهترینهای فوتبال فرانسه برگزار شد و
کيليان امباپه ،مهاجم جوان پاریسیها به
عنوان بهترین بازیكن فصل انتخاب شد.
امباپه که در تابســتان قهرمانی در جام
جهانی را هم با تيم ملی فوتبال فرانســه
اضافــه کرد در حالی توانســته اســت
افتخارات فردی و انفرادی زیادی را به
دست بياورد که تازه  20سال سن دارد.
این بازیكن که با رقم  166ميليون پوند
به پاری سن ژرمن پيوست ،توانست در
این فصل طــی  42بازی  38گل به ثمر
برساند و  17پاس گل ثبت کند تا آقای
گل ليگ فرانسه نيز شود.

آقــای میــالد داودیفــر دارای شــماره شناســنامه  4040117425بــه
شــرح دادخواســت کالســه 111/118/98ش از ایــن حــوزه درخواســت
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
امامعلــی داودیفــر بــه شــماره شناســنامه  1168در تاریــخ 90/7/22
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حینالفــوت
آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه-1 :متقاضــی گواهــی حصــر
وراثــت بــا مشــخصات فوقالذکــر پســر متوفــی -2حســن داودیفــر
فرزنــد امامعلــی بــه شــماره شناســنامه 2380صــادره از بهــار متولــد
1348پســر متوفــی -3ابراهیــم داودیفــر فرزنــد امامعلــی به شــماره
شناســنامه 22صــادره از بهــار متولــد 1360پســر متوفــی -4اســماعیل
داودیفــر فرزنــد امامعلــی بــه شــماره شناســنامه 3197صــادره
از بهــار متولــد 1357پســر متوفــی -5ســمیه داودیفــر فرزنــد
امامعلــی بــه شــماره شناســنامه 65صــادره از بهــار متولــد1363
دختــر متوفــی -6شــهال داودیفــر فرزنــد امامعلــی بــه شــماره
شناســنامه 2952صــادره از بهــار متولــد 1353دختــر متوفــی -7لیــال
داودیفــر فرزنــد امامعلــی بــه شــماره شناســنامه 2951صــادره
از بهــار متولــد 1352دختــر متوفــی -8زینــب داودیفــر فرزنــد
امامعلــی بــه شــماره شناســنامه 161صــادره از بهــار متولــد1365
دختــر متوفــی -9ملیحــه زنگــه ونــد فرزنــد امامعلــی بــه شــماره
شناســنامه 2682صــادره از بهــار متولــد 1349دختــر متوفــی
-10فاطمــه داودیفــر فرزنــد امامعلــی بــه شــماره شناســنامه2086
صــادره از بهــار متولــد 1342دختــر متوفــی -11زهــرا بابایــی فرزنــد
رضــا بــه شــماره شناســنامه 234صــادره از بهــار متولــد 1326همســر
متوفــی اینــك بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را
در یــك نوبــت آگهــي مينمایــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا
وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي
ظــرف یــك مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
(مالف )77
رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف صالحآباد
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کشتی از بالتکلیفی ضرر میکند

دارنــده مدال برنز کشــتی آزاد جهان در ســال  2016گفت :در
شــرایطی که همه تيمها و رقبای ما دارند خودشــان را برای جهانی
و گرفتن ســهميه المپيک آماده میکنند این باتكليفی برای کشتی ما
اصا خوب نيست.
مصطفــی حســينخانی در گفتوگو با تســنيم در مــورد وضعيت
جسمانیاش اظهار داشت :اردوهای خوبی را پشت سر گذاشتهایم .من
در تمامی اردوهای بعد از جهانی ،غير از یكی از آنها حضور داشتم.
وی در مورد اینكه قرار است در چه تورنمنتی حضور پيدا کند ،تاکيد
کرد :در ساســاری قرار نيست کشــتی بگيرم و فكر کنم باید به جام
یاشاردوغو بروم .تمرینات خوبی را سپری کردم و اميدوارم بتوانم در
ترکيه خوب کشتی بگيرم.

ناکامی تکواندو در منچستر
و بهانههایی که کارساز نیست
در حالی که تيم ملی تكواندوی ایران با نمایشی ضعيف در جایگاه
دوازدهمی جهان جای گرفته ،به نظر میرســد مســئوالن فدراسيون
بجای قبول نقاط ضعف بيشــتر بدنبال برجستهکردن بحثهای غير
فنی در این باره هستند.
به گزارش ایســنا ،تيمهای ملی تكواندو ایــران در پایان رقابتهای
قهرمانی جهان  2019با نمایشــی دور از انتظار در مجموع با کســب
 2مــدال نقره مها مومنزاده و ســروش احمــدی و تک مدال برنز
آرميــن هادیپور در جایگاهی بهتر از دوازدهمی جهان جای نگرفت
تا ضعيفترین نتيجه تكواندوی ایران در  22سال اخير بدست بياید؛
در جایی که تنها ســه تكواندوکار از جمع  12نفر اعزامی موفق شدند
روی سكو بروند .انگليس ميزبان این رقابتها در کمال تعجب ویزای
ميرهاشــم حســينی و عرفان ناظمی دو ملیپوش تكواندوی ایران را
بــرای حضور در این رقابتها صادر نكــرد و ویزای برخی دیگر از
ملیپوشان مثل آرمين هادیپور را نيز در دقيقه نود صادر کرد که همين
امر باعث شد وی با دیر رسيدن به محل برگزاری رقابتها ،در صبح
روز مسابقات وزنکشی کند.
در تاثير این اقدام غيرمنطقی و غيراخاقی و شاید سياسی انگليس در
اینباره شكی نيست اما به نظر نمیرسد مشكل ویزا دليل اصلی ناکامی
تكواندوی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان باشد ،چرا که به فرض
حضور دو غایب ایران در این رقابتها و کسب خوشرنگترین مدال
نيز باز هم ایران به عنوان یكــی از قدرتهای برتر تكواندوی جهان
امتياز الزم برای رفتن بر روی سكو را بدست نمیآورد.
فدراســيون تكوانــدو و مســئوالن ورزش ایران قطعــ ًا باید پيگير
این رفتار خارج از عرف انگليســیها باشــند اما اگر بخواهيم این
مباحث را پوششــی بر نقاط ضعف چه در مباحث فنی و یا مدیریتی
فدراســيون قرار دهيم قطع ًا به بيراهه رفتهایم و این امر در سالی که
باید برای کسب سهميه و حضور موفق در المپيک برنامهریزی کنيم،
میتواند فدراســيون را از اهداف و وظایــف اصلی خود در چنين
شرایط حساسی دور کند.
در قابليتهای فنی فریبرز عسكری و مهرو کمرانی سرمربيان تيمهای
ملی و زحماتی که آنها و ملیپوشــان برای کســب موفقيت در این
رویداد متحمل شــدند ،شكی نيست اما بهتر اســت مسئوالن ارشد
فدراسيون به جای تاکيد بيش از اندازه بر بحث اقدام سفارت انگليس،
نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف و برنامهریزی بهتر اقدام کنند چرا
که با توجه به عدم نتيجهگيری اکثریت تيم در این رقابتها که ســهم
بسزایی در رنكينگ تكواندوکاران داشت ،کار بسيار سختی برای کسب
سهميه المپيک  2020و موفقيت در این رویداد پيش رو داریم.
کسب مدالهای طا ،نقره و برنز در رقابتهای جهانی به ترتيب ،120
 72و  43امتياز در پی داشت و میتوانست نقش تعيينکنندهای در راه
کسب سهميه برای نفرات تيم ملی باشد اما این فرصت در بيشتر اوزان
براحتی از دســت رفت و فدراسيون باید برای رویدادهای پيش رو با
برنامه ریزی بهتر و دقيقتری وارد عمل شود.
در جاییکه محمدرضــا پوالدگر رئيس فدراســيون تكواندو ارتباط
چندانی با کارشناســان و رســانهها به عنوان نمایندگان مردم ندارد،
مســئوالن ورزش باید تاشهای الزم برای رفع نقاط ضعف در این
باره را نيز بكار گيرند.
آگهی اعالن نظر افراز

پیرو آگهی منــدرج در روزنامه ســپهر غرب به
شــماره  1416مورخ  97/12/5مورد درخواســت
آقای محمد کریم خزایی فرزند ابراهیم به شــماره
ملی  3961991561یك فقره ســند شماره 109119
مورخ 95/11/2دفتر اســناد رســمی شماره 81
فیروزان مالك پنجاه و ســه صدم مشاع از  2سهم
از  5سهم از  8ســهم از  172سهم از  44شعیر از
 96شعیر روســتای زاپن پالك  -22اصلی بخش 4
که عملیات افراز در موعد مقرر  1398/2/4ساعت
 9:00به عمل آمده و جهاد کشاورزی نهاوند برابر نامه
شماره  7/18111مورخ  97/12/2با افراز مقدار فوق
موافقت خود را اعالم نموده است .که حدود و حقوق
به شرح ذیل می باشد .ششدانگ یك واحد گلخانه
قسمتی از پالك -22اصلی بخش چهار نهاوند قریه
زاپن به مساحت ( 5000مترمربع) شماالً به طولهای
 7/98متر دیواریســت و  47/68پی است به جاده
خاکی بین مزارع شــرق ًا به طول  87/66متر فنس
است به باقیمانده جنوب ًا به طول  56/42متر فنس
اســت به باقیمانده پالك اصلی غرب ًا به طولهای
 72/04متــر و  19/06متر اول پــی دوم دیوار به
باقیمانــده حقوق ارتفاقی که با افــراز مقدار فوق
برابر تصیم شــماره /1038ن 98/مورخ 98/2/28
مبنی بر قبول افراز موافقت گردیده است و نظر به
اینکه متقاضی اعالم نموده است که اسامی و نشانی
سایر مالکین مشاعی را نمیداند لذا به سایر افراد
حقیقی و حقوقی که به هر نحو خود را دارای حقی
میدانند ابالغ میگردد که در اجرای ماده  2قانون
افراز و فروش امالك مشــاع ماده  6آییننامه همان قانون چنانجه به عملیات افراز معترض میباشند اعتراض خود را ظرف مدت
ده روز از تاریخ انتشــار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت نهاوند
تقدیم نمایند در غیر این صورت پس از سپری شدن موعد مقرر نسبت به صدور سند مالکیت افراز اقدام خواهد شد(.مالف )45
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بیفکن تا که بارت کمترك بی

شماره 3478

باباطاهر

فناوري

«نهنگ پرنده» در بدن انسان حرکت می کند!

خودروهای خودران جدید می ترسند

قیمت مکالمات بین الملل  2.۵برابر شد

محققان مشغول ســاخت ربات کوچک «نهنگ پرنده» هستند که
می تواند در بدن انســان حرکت کند و دارو را مستقيما به سلول های
ســرطانی منتقل کند.به گزارش تلگراف ،محققان مشغول ابداع یک
ربات نهنگ پرنده هســتند که میتواند در بدن انســان حرکت کند و
دارو را به سلولهای سرطانی برساند.
این ربات تغيير شكل دهنده توسط محققان کالج دارتموث و دانشگاه
ســيتی (در هنگ کنگ) ابداع شده و بخشی از پژوهشی بلندمدت با
هدف توسعه رباتهایی است که میتوانند نسبت به گرما ونور واکنش
نشان دهند.این ربات خاص انعطاف پذیر است و با پرینتر سه بعدی
ساخته میشود .ربات مذکور شبيه نهنگ است اما میتواند شكل خود
را تغيير دهد تا حرکات انتهای دم نهنگ را تقليد کند.

محققان مایكروســافت مشغول ابداع هوش مصنوعی برای
سيســتم هدایت خودرو خودران هستند که ترس را حس می
کنــد و به این ترتيــب هنگام رانندگی بهتــر تصميم می گيرد.
بــه گــزارش دیلی ميل ،هــوش مصنوعی در ســال های اخير
بسيار پيشــرفته شده است و کارشناســان معتقدند استفاده از
آنها در خودروهای خودران گســترده تر می شــود.اما با وجود
قابليت هــای مختلف ایــن فناوری ،هــوش مصنوعی یكی از
مهم تریــن ویژگی های راننده انســانی را نــدارد .این ویژگی
ترس است.
واکنش روانشناختی ناشی از ترس به انسان کمک میکند تصميمات
حياتی بگيرد و به خصوص هنگام کاری مانند رانندگی تمرکز کند.

معــاون وزیر ارتباطات گفــت :به دليل افزایش نــرخ ارز ،قيمت
مكالمات بين الملل از مقصد ایران به سایر کشورها نسبت به سال گذشته
حدود  2تا  2.5برابر افزایش یافته است.حميد فتاحی با اشاره به افزایش
 2تا  2.5برابری قيمت تماس تلفنی از سمت ایران با سایر کشورها گفت:
قيمت مكالمات تابعی از قيمت ارز اســت و زمانی که مكالمه از کشور
ما به سمت کشورهای خارج حرکت میکند ،هزینه آن به صورت ارزی
محاسبه میشود.وی با بيان اینكه باید بابت ترافيک مكالمات صادره از
کشــور به ســمت اپراتورها و کریرهای بين المللی که ترافيک را از ما
تحویل میگيرند ،هزینــه ارزی پرداخت کنيم ،افزود :چون به ازای هر
یــک دقيقه ترافيک مكالمه ،باید هزینــه ارزی بپردازیم ،زمانی که نرخ
ارز باال میرود ما نيز مجبور خواهيم شد قيمت مكالمات را باال ببریم.

دانشمندان بلندترین صدای ممکن را
تولید کردند

گروهی از محققان بلندترین صدای ممكن را زیر آب توليد کردند.
آنها برای این منظور جت های کوچكی از آب را ایجاد کردند تا فشار
صوتی باالتر از  270دسی بل را به وجود بياورند.
بــه گزارش نيواطلــس ،گروهی از محققان به رهبــری گابریل باج
دانشــمند آزمایشــگاه S L A C N a t i o n a l A c c e l e r a t o r
 L a b o r a t o r yو دانشــگاه استنفورد بلندترین صدای ممكن را زیر
آب خلق کردند.
آنها با اســتفاده از ليزر اشــعه ایكس  L CL Sمتعلق به آزمایشــگاه
 S L A Cجتهای کوچكی از آب را ایجاد کردند تا یک فشار صوتی
باالتر از  270دسی بل ایجاد کنند.

وسیله نقلیه ای که با پدال زدن
برق تولید می کند

یک وسيله نقليه پدالی ميكرو ابداع شده که با پدال زدن کاربر برق
توليد می کند .این وســيله نقليه بدنه ای از جنس فایبر گاس دارد و
می تواند با سرعت  25کيلومتر برساعت حرکت کند.
بــه گــزارش نيواطلــس ،خودروهــای Me s s e r s c h m i t t
 Ka b i n e n r o l l e rیكــی از عجيبترین وســایل حمل و نقل
بودنــد .این خودروهــای ميكرو در دهه  1950ميادی ســاخته
میشدند 5 .سال قبل اعام شد یک وسيله نقليه الكتریكی-پدالی
ميكــرو جدید به نام  V e l o s c h m i t tدر حال ســاخت اســت.
البته این مدل هم اکنون موجود نيســت اما جانشــين آن در حال
توليد است.

گزارش

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده در بازدید از موزه هگمتانه:

یادداشت

زنان موزهگردی را در برنامه خود
قرار دهند

داستان ادامه دار کنسرت

نمیشود کنسرت بدون حاشیه برگزار شود؟
« حسین پارسا

دیدن موزه ،گذری اســت بــه تاریخ ،تاریخ پر
فراز و نشــيب و آميخته با غــرور و افتخار ملی ،با
رفتن به موزه میتوان دریافت تاریخ ما ریشه در چه
رفتارهایی داشته و میتوان فهميد که زنان و مردان
هموطن چگونه بودهاند .مدیرکل دفتر امور بانوان و
خانواده اســتانداری همدان با عنوان این مطلب در
حاشــيه بازدید از موزه هگمتانه گفت  :موزه ،مكان
مناســبی برای حفظ رابطه ميان نسلهاست .جایی
برای مرور تاریخ به صورت زنده  .هر نســل وارث
گنجينهای از منابع مادی و معنوی است که حافظه
جمعی را میسازد و تعلق اجتماعی را تقویت میکند.
این منابع ،ودیعهای گرانبها برای جامعه بشری هستند
که در حال حاضر جوامع بشــری به نحوی فزاینده
برای حفظ و احيای این منابع سرمایهگذاری میکنند.
«ربيعــه علی محمدی» گفت  :در حقيقت برقراری
ارتباط با گذشــته به اندازه حفظ آثار تاریخی حائز
اهميت است.از نگاه کارشناسان امور فرهنگی ،توجه
به تاریخ باید به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود تا
این «عنصر فرهنگســاز جامعه» بتواند نقش واقعی
خود را در امر توسعه به خوبی ایفا کند .وی گفت به
بانوان شاغل و مادران پيشنهاد ميكنم در برنامه های
روز مره و اردوهای کاری خود از برنامه ریزی برای
حضور در موزه ها غفلت نكنند
مدیــرکل دفتر امــور بانوان و خانواده اســتانداری
همدان افزود  :شــاید بســياری از ما فقط وقتی به
مدرســه میرفتيم در قالب اردوهــای دانشآموزی
ســری به موزهها زده باشيم .برای چند درصد از ما
رفتــن به موزه یک نوع تفریح یا راه پرکردن اوقات
فراغت محســوب میشــود؟ رفتن به کوه ،سينما
و پارک ،نهایت تفریح ماســت و کمتــر بازدید از
موزه را در برنامــه اوقات فراغت خود میگنجانيم.

چرا تعطيالت باید
کوتاه شود؟

«دولت ،قــوه مقننه و ســایر بخشهای مرتبط
برای ساماندهی تعطيات و کاهش تعطيات نوروز

موزههــا ظرفيت باالیی برای جــذب جهانگردان و
فرهنگشناســان دارند و از اینرو از نقش بانوان در
آشتی دادن نسل امروز با مرور تاریخ دیروز نميتوان
غافل شد
عليمحمدی بر این عقيده اســت که برای افزایش
ميزان استقبال از موزهها باید آنها را در دسترس مردم
قــرار داد .اگر موزه به گذرگاه زندگی روزمره مردم
تبدیل شــود ،آنگاه قادر خواهد بود جایی در ميان
برنامههای زندگی روزانه آنها پيدا کند.
وی تاکيد کرد  :بــرای افزایش بهرهوری از موزهها

بایــد این مكانهــا را به یــک کاس درس برای
دانشآموزان و دانشجویان تبدیل و امكانات مناسب
برای تحقيق دانشپژوهان را فراهم کرد.
گفتنی اســت ؛ موزه هگمتانه در بخشی از محوطه
باســتانی هگمتانه واقع شده است که که بهصورت
بيضی شــكل در مرکز شــهر همدان دیده میشود.
هرچند محدوده فعلی هگمتانه  35هكتار است ،اما
تخمين زده میشود که هنوز بقایای این شهر در زیر
همدان جدید مدفون شده باشد.
شــهر گمشده هگمتانه مرکز حكومت دولت ماد در

اواسط قرن  8قبل از مياد بوده و تا دوره هخامنشی
و ســلوکی و همچنين در ادوار اسامی از شهرهای
مهم ایران محسوب میشده است.
همدان یكــی از مهمتریــن شــهرهای تاریخی و
گردشــگری ایران اســت و به دليل قرارگيری شهر
هگمتانه در وسط این شهر که سند بزرگی از تاریخ
قبل هخامنشــایان و دوران ماد ایران را رقم میزند،
گردشــگران بســياری از داخل و خارج ایران برای
بازدید از جاهای دیدنی همدان به این شهر تاریخی
سفر میکنند.

و تقســيم آن در فصلهای پایيز و زمستان بصورت
پنــج روز در عيد نوروز و پنج روز در طول پایيز و
همچنين پنج روز در طول زمستان اهتمام ورزند».
بيش از یک دهه اســت کــه درباره ســامان دهی
تعطيات بحث میشود اما هنوز نتيجهای به دست
نيامده است .پرونده تعطيات زمستانی همچنان باز

است و ذیمدخان هنوز به اجماع نهایی نرسيدهاند.
از ســوی دیگر بارها بحث کوتــاه کردن تعطيات
نوروز و طوالنیتر شدن تعطيات آخر هفته مطرح
شده اما واکنشهای تندی که به این طرحها شده ،از
ادامه پيگيری آنها مانع شده است.پيشنهاددهندگان
ایــن طرح ها بر این یقينانــد که کاهش تعطيات

نــه تنها از بار ترافيک ســفر در بازههــای کوتاه و
حتــی در نوروز کم خواهد کــرد ،بلكه در موضوع
آلودگی هوا و حتی در مواقعی بحرانی مثل ســيلی
که تعطيات نوروز امسال را درگير کرد ،مدیریت و
خدماترسانی را آسانتر میکند.
منوچهر جهانيان " رئيس دانشكده علوم گردشگری
و عضو مدیره انجمن علمی گردشگری ایران " در
یادداشــتی که در اختيار ایسنا قرار داده به ضرورت
ســاماندهی تعطيات به عنوان فرصتی برای ترویج
فرهنگ سفر و گردشگری پرداخته و مدلی را به این
منظور پيشــنهاد کرده که نزدیک به طرحی است که
در دولت بررســی شده و تا مرحلهای از جلب نظر
مثبت دستگاه های مسؤول پيش رفته است.
در یادداشــت او آمده اســت« :تعادل ميان کار و
زندگــی از جمله مواردی اســت که با گســترش
زندگی شهرنشينی و صنعتی شدن کشورها هر چه
بيشــتر مورد توجه قرار گرفته است .یكی از موارد
با اهميت در این زمينه ،تعطياتی است که در طول
سال و در بازههای زمانی متنوع ،عاوه بر تعطيات
پایــان هفته وجود دارد ،کــه میتواند بر کيفيت و
وضعيت عملكرد کاری و زندگی اشــخاص تاثير
بســزایی داشته باشــد .این موضوع به طور بالقوه
میتواند بــر بهرهوری کارکنــان و بهبود عملكرد
اقتصادی جامعه اثر مثبت داشته باشد .همچنين در
ارتقاء کيفيت اجتماعی ،فرهنگی جامعه ،تاثير مثبت
وکارآمد داشته باشد.
همانگونه که اشــاره شــد ،این تاثيرگذاری ممكن
اســت ،به صورت بالقوه مثبت و مفيد باشد ،وليكن
تاثير مثبت آن بستگی به چگونگی استفاده از فرصت
فراهم شده تعطيات دارد.

عک

سینـما
■ قدس . ...................تگزاس -سامورايی در برلين

■ قدس................. .. 2تولدت مبارک-انيميشن
پاکوچولو

■فلسطين .................................. 1زندانیها -نبات
فلسطين ..................................2متری شيشو نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد - 3تگزاس2

■بهمن مالير........... ............تگزاس -2غالمرضا
تختی  -متری شيشو نيم

■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
شيشو نيم-چهارانگشت -غالمرضا تختی

 40درصد جمعیت کشور زیر خط فقرهستند

معافیت مرمت امالک تاریخی از
هزینههای تغییر کاربری
نمایندگان در مصوبــهای مقرر کردند مرمت و
تغييرات اماک تاریخــی و فرهنگی از هزینههای
تغيير کاربری و بازسازی معاف هستند .نمایندگان
مجلس در جلســه علنی صبح دیــروز با  189رای
موافق 8 ،رای مخالــف و  3رای ممتنع از مجموع
 234نماینــده حاضــر ماده  14طــرح حمایت از
مرمــت و احيــای بافتهای تاریخــی  -فرهنگی
را به تصویب رســاندند که بر اســاس آن هرگونه
مرمت ،احيا و تعميرات اساســی و بهرهبرداری از
اماک تاریخی-فرهنگی ثبتشــده یا اماک واجد
ارزشهای تاریخی -فرهنگــی موضوع این قانون
در صورت اســتقرار فعاليتهای مطابق با ضوابط
ميراثفرهنگی از هزینههای مربوط به تغيير کاربری
و مرمت و بازســازی معاف هســتند .کليات طرح
 19مادهای حمایت از مرمــت و احيای بافتهای
تاریخی-فرهنگی پيش از این در  15اردیبهشت ماه
در صحن علنی مجلس تصویب شده بود.

افزایش  22درصدی قیمت بلیت
قطار از  1۵خرداد

س
روز

اول :گمــان نمی کنم هيچ موضــوع فرهنگی دیگری در همدان -
حداقل در چند ســال گذشته  -مانند برگزاری کنسرت ها با حاشيه و
ســر و صدا همراه بوده باشد .اتفاقی که در شــهرهای بزرگتر عموما
بــدون حرف و حدیث خاصی برگزار می شــود ،بــرای همدانی ها
همچنان خوراک خبری و رسانه ای و فكری و جدلی است .هنوز چند
ماهی از اســتعفای مدیرکل سابق ارشاد اســتان نگذشته که سرپرست
این اداره مجددا از عزم اش برای برگزاری کنســرت ها و مقاومت در
برابر حاشيه ســازان خبر می دهد .مدیرکل اسبق اتفاقا با همين منطق
جلو آمد و بعد طوری اســتعفا داد که گویــی در مقاومت ناتوان بوده
اســت .حرف های چند روز بعد استاندار همدان البته توپ را از زمين
موسيقی بيرون برد.
حرف های چند روز قبل سرپرســت اداره ارشــاد همدان اما باز هم
نشــان می دهد که مشكل حل نشــده و همچنان کنسرت حاشيه ساز
اســت .آقای سرپرســت اگرچه از برگزاری کنسرت ها دفاع کرده اما
برای کســانی که طرفدار چنين برنامه های فرهنگی هستند این حرف
ها نشــانه خوبی نيست .چنين اظهار نظرهایی نشان می دهد نشان می
دهد حواشــی همچنان و گویا پرقدرت تر از گذشته وجود دارند .اما
بــه واقع چرا باید برنامه ای که با مجوز قانون برگزار می شــود دچار
حاشيه شود؟ حاشيه سازان دقيقا چه منطقی دارند و چه می خواهند؟
در کنسرت ها کدام قانون و هنجار زیرپا گذاشته می شود؟
راســتش نه طرفداران برگزاری کنسرت و نه منتقدان آن پاسخ روشنی
به این ســواالت ندارند .گویی دو طرف در دو سوی ميز پينگ پنگی
هستند و هر لحظه برای پاسخ دادن آماده :یكی در خفا فشار می آورد
و نقد می کند و دیگری در روشنی از عزم و قانون حرف می زند .در
این ميان آنچه نادیده گرفته می شــود راه سومی است که این خصم را
فرو بكاهد و با تكيه بر قانون بر حواشی پایان دهد.
■ دوم :آیا در برگزاری کنســرت ها عملــی غيرقانونی رخ می دهد و
موسيقی و اجرا و کام با موازین مخالف است؟ اگر چنين است اداره
ارشــاد مسئول مســتقيم آن خواهد بود و باید به افكار عمومی جواب
پس دهد .ولی اگر عملی غيرقانونی وجود نداشــته باشــد و مجوزها
صادر و همه اصول رعایت شــود چه؟ در آن صورت چطور حاشــيه
هایی برای برگزاری کنســرت ها به وجود خواهد آمد و منطق حاشيه
سازان کدام است؟
به نظر می رســد اداره ارشاد استان و سرپرست آن ،باید کاری جدی
و مهم انجام دهند .همه کســانی که عاقمند به کنسرت هستند و یا از
برگزاری آن دفاع می کنند ،حق دارند از اداره ارشاد شهرشان بخواهند
که در برابر حاشــيه های غيرقانونی  -از هر ســو که باشد  -واکنش
جدی و صریح انجام دهد و این مشكل را برای هميشه حل کند .فكر
می کنم در دعوای کنســرت ها در همدان آنچه که مظلوم واقع شــده
فقط قانون است.
■ سوم :در این جدال آشكار و پنهان چه باید کرد؟ آیا راهی برای پایان
حواشــی برای اتفاقی که در پایتخت روزانه رخ می دهد و آب از آب
تــكان نمی خورد ،وجود دارد؟ به نظرم بایــد با هم حرف بزنيم .اگر
حاشــيه سازان  -آنطور که سرپرســت اداره ارشاد می گوید  -وجود
دارند ،باید منطقشان را ارائه کنند و با طرفداران برگزاری کنسرت ها به
گفتگو و مباحثه بنشينند .باور کنيد در زمانه ای که هزار و یک مشكل
از زمين و آســما به دوش این مردم فشار می آورد ،دعوا بر سر بود و
نبود کنسرت کمی دور از منطق است.
برای مردمی که واقعا دل هاشــان از این همه گرفتاری خسته است،
هفته ای یا ماه ای یک یا چند کنســرت – آن هم با خوانندگان مجاز-
آرامش بخش و تسكين دهنده است.

فرهنگ

عکس :فریبا عزیزی

پس ارائه پيشنهاد افزایش متوسط  25درصدی
قيمت بليت قطار ،با افزایش متوســط  22درصدی
قيمت ها پس از ماه مبارک رمضان موافقت شد.
به گزارش ایسنا ،شهرام آدم نژاد  -معاون حملونقل
وزیر راه و شهرســازی  -در حاشيه جلسه امضای
تفاهمنامــه همكاری مشــترک معاونت حملونقل
وزارت راه و شهرســازی و مرکــز همكاریهای
تحول و پيشــرفت ریاست جمهوری اعام کرد که
با توجه به تقاضای مربوطه از ســوی شرکتهای
ریلی شــورای عالی ترابری تصميــم گرفت پس
از مــاه مبارک رمضان به طور متوســط  22درصد
افزایش یابد.
به تازگی محمد رجبی  -مدیرعامل شرکت حمل و
نقل ریلی رجا  ، -از ارائه پيشــنهاد افزایش متوسط
 25درصــدی قيمــت بليت قطارهای پرســرعت
(ترنســت) ،حومــهای و بينشــهری (واگنهای
خواب و اتوبوسی) خبر داده بود.
وی با اشــاره به اینكــه پيشــنهاد افزایش قيمت
بليت قطارهای پرســرعت (ترنســت) ،حومهای
و بينشــهری (واگنهای خواب و اتوبوســی) از
ســوی شــرکت حمل و نقل ریلی رجا به وزارت
راه و شهرســازی ارائه شده اســت ،اظهار کرد که
این موضوع در انتظار تصميم شورای عالی ترابری
اســت و تا قبل از تابســتان ســال جاری افزایش
قيمتها اعام و اباغ شود.
مدیرعامــل شــرکت حمــل و نقــل ریلــی رجــا بــا
بيــان اینكــه متوســط افزایــش قيمتهــا از 10
تــا  60درصــد اســت ،خاطرنشــان کــرده بــود کــه
در صــورت موافقــت بــا ایــن پيشــنهاد بــه طــور
متوســط قيمتهــا حــدود  25درصــد افزایــش
خواهنــد یافــت و احتمــال افزایــش حداقــل 50
درصــدی قيمــت بليــت قطارهــای حومــهای در
ســال جــاری وجــود دارد.
رجبــی بــا اشــاره بــه اینكــه در ســال جــاری
افزایــش  40درصــدی دســتمزد ،هزینههــای
ســنگينی را تحميــل خواهــد کــرد و  24درصــد
بــه صــورت مســتقيم قيمــت بليــت را تحــت تأثير
قــرار میدهــد ،خاطرنشــان کــرد کــه در ســال
جــاری افزایــش هزینههــای مربــوط بــه قطعــات
و مــواد مصرفــی  246درصــد رشــد داشــته و بــه
طــور مثــال قيمــت چــرخ واگــن مســافری دو
ميليــون و  200هــزار تومــان بــود کــه قيمــت آن
بــه  12ميليــون تومــان رســيده اســت.
از ابتــدای تيرمــاه ســال جــاری قيمــت بليــت
قطارهــای تنــدرو و بينشــهری  10درصــد
افزایــش داشــت و قيمــت بليــت قطارهــای
حومــهای طــی پنجســال اخيــر رشــدی نداشــته
اســت.
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