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فاصله حرف تا عمل
 مردادمــاه هر ســال در آســتانه روز 
خبرنگار غبارروبي گلزار شــهدا و تجديد 
ميثاق با آرمان هاي امام و شــهدا، سرآغاز 
هفته اي اســت بــراي گراميداشــت ياد و 
خاطره شــهيد صارمي و شهداي اهل قلم. 
ايــن هفته همچون ســال هاي پيش، خانه 
مطبوعات و فعاالن رســانه هاي استان در 
برنامه ريزي منسجم، بار ديگر به جاي آنكه 
پوشش دهنده برنامه ها و جلسات دولتي و 

غيردولتي باشند، خودشان سوژه خبر شده

از موزه
میدان مرکزی شهر همدان 

چه خبر؟
■ آیا شکل و شمایل موزه منطبق بر همان طرح رونماییی 

شده در اینستاگرام مدیرکل خواهد بود؟

 مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان خواســتار راه اندازی فرهنگســرای 

رسانه در استان همدان شد.
عليرضا درويش نژاد با تبريک روز خبرنگار 
اظهار داشت: پويايی، نشاط و ايجاد جريان 
سيال برای رسيدن به توسعه از ويژگی های 

رسانه به شمار می رود.
وی با بيان اينكه تاريخ همدان غنای بااليی 
دارد و شــخصيت های فاخــری در ايــن 
اســتان به ظهور و بروز رســيده اند، عنوان 
فرهيختگی  کرد: همدان در شــاخص های 
جايگاه وااليی دارد و نســبت به بسياری از 
اســتان ها عقب ماندگی فرهنگی نداشته و 
رشد خوبی در زيرساخت های فرهنگی را 

شاهد است.
مديرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان بابيان اينكه ميزبانی جشــنواره تئاتر 
کــودک و نوجوان به عنــوان برند همدان 
از توســعه اين اســتان خبر می دهد، عنوان 
کرد: در حوزه سياســت گذاری های کالن 
تــا ســال ۱۴۰۰ برنامه ريزی هايی صورت 

گرفته است.
درويش نژاد استفاده از مشارکت مردمی در 
اجرای برنامــه های فرهنگی را مورد تاکيد 
قرار داد و گفــت: در حوزه فرهنگ و هنر 
تصدی گری دستگاه های دولتی بايد کاهش 
يابد و رويدادهای فرهنگی با بهره گيری از 
توان بخش خصوصی در اين مســير انجام 

شود.
وی استمرار روابط و تعامل روان با جامعه 
مطبوعاتــی را از اهداف فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان همدان برشــمرد و گفت: 
انسجام دستگاه های فرهنگی نيز در دستور 
کار قــرار دارد. مديرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی استان همدان با اشاره به ضرورت 
پژوهــش در تمــام حوزه هــای فرهنگی، 
اظهار داشــت: در صورت وجود پژوهش 

نگاه انديشــمندانه بر برنامه ريزی ها حاکم 
خواهد شد.

درويش نــژاد بــا تأکيد بر بسترســازی و 
حمايت از رسانه ها، عنوان کرد: اختصاص 
تسهيالت ارزان قيمت برای خبرنگاران در 
دســتور کار قرار گرفتــه کمااينكه پيگيری 
مشــكالت بيمه خبرنگاران نيز از الزامات 
و برنامه های فرهنگ و ارشــاد اسالمی به 

شمار می رود.
وی از پيگيری ايجاد فرهنگسرای رسانه در 
همــدان خبر داد و بابيــان اينكه بايد برای 
تأمين رايگان مكان اســتقرار رسانه ها قدم 
برداشــت، گفت: فرهنگ و ارشاد از طريق 
خانه مطبوعات از مشارکت خبرنگاران در 

تصميم گيری ها استفاده خواهد کرد.
مديرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همــدان در ادامــه با بيان اينكــه برگزاری 
اجتماعی  نشــاط  ايجــاد  در  کنســرت ها 
اثرگــذار هســتند، اظهار داشــت: بايد در 
خصوص برگزاری کنســرت های موسيقی 
ذهنيت زدايــی صورت گيــرد و نگرش ها 

تغيير يابد.
وی بــا بيــان اينكه عــده ای از قانون خبر 
ندارنــد که بايد به آن ها اطالع داده شــود، 
گفت: عده ای نيز دلسوزی می کنند که بايد 
نگرش ها به اين افراد نيز توضيح داده شود.

وی بابيــان اينكه صدور مجــوز برگزاری 
کنســرت ها بــه مديران فرهنگ و ارشــاد 
شهرســتان ها سپرده شده اســت؛ اولويت 
صدور مجوز کنسرت را مختص گروه های 
موســيقی بومی دانســت و افــزود: با اين 
وجود برگزاری کنســرت ديگر خواننده ها 
نيز در استان منع قانونی ندارد اما اولويت با 

گروه های بومی است.
درويش نژاد با بيان اينكه کار آموزشگاه های 
موسيقی برگزاری کنســرت نيست، گفت: 
بايد شــرکت هايی کــه در اساســنامه آنها 

اجرای کنســرت قيد شده وارد اين عرصه 
شــوند. مديرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان همدان از راه انــدازی جمعه بازار 
کتاب در همــدان خبــر داد و تأکيد کرد: 
شورای فرهنگ عمومی اســتان همدان از 
لحاظ بانــک اطالعاتــی و بودجه تقويت 

خواهد شد.
برگــزاری کنســرت در یک فضای 

مناسب منع قانونی ندارد
وی در ادامه در خصوص برگزاری کنسرت 
موسيقی در همدان بيان کرد: بايد در ابتدای 
کار برای کســانی که با کنســرت مشكل 
دارند، شــبهه زدايی شــود زيــرا برگزاری 
کنسرت در يک فضای مناسب منع قانونی 

ندارد.
مديرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان با اشــاره به اينكه کنســرت ها تابع 
قوانيــن جمهوری اســالمی بــوده و جنبه 
رسمی و قانونی دارد، گفت: ما تابع وزارت 
ارشاد هســتيم و بايد برگزاری کنسرت به 

عنوان يک اصل تبيين شود.
وی کنسرت ها را در ايجاد نشاط اجتماعی 
و بازدارندگی از آســيب هــای اجتماعی 
بســيار نقش آفرين دانســت و بيــان کرد: 
اگر در برگزاری کنســرت مشكلی باشد با 

مذاکره و گفت وگو آن را حل می کنيم.
درويش نژاد با اشاره به اينكه بايد به سمتی 
برويم که کنســرت ها در يک شيب ماليمی 
که نياز مردم اســت، برگزار شود، تصريح 
کــرد: اولويت مــا برای صــدور مجوز به 

برگزارکنندگان بومی است.
وی بــا اشــاره بــه اينكــه شــرکت های 
کنســرت گزار در کل کشــور مــی توانند 
برگزارکننده کنســرت باشند و منع قانونی 
ارتباط يک  نــدارد، گفــت: در مواقعــی 
خواننده با يک شرکت برگزارکننده کنسرت 

اســت که در ايــن مورد نمی تــوان کاری 
کرد و بــه ناچار غيربومی هــا برگزارکننده 
می شوند. مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان همدان با اشاره به اينكه در مواقعی 
آموزشــگاه ها برگزارکننده کنسرت هستند، 
گفت: بايد کنســرت از ســوی شــرکت 
دارای مجوز کنســرت برگزار شود. وی در 
خصوص استاندارد نبودن سالن سينما برای 
برگزاری کنســرت نيز گفت: ســالن های 
سينما استاندارد نيست اما نمی توان کنسرت 
را تعطيل کرد و بايد استانداردها را باال برد. 
درويش ن ژاد بــا بيان اينكه ســالن هايی که 
مشــكل فنی دارند بايد مشكل آنها برطرف 
شود، گفت: ما تاسيسات فنی پايه ای سالن 
ها را برطرف می کنيم تا در ادامه کنســرت 

ها در اين سالن ها برگزار شود.
وی در ادامــه در خصوص تئاتر نيز گفت: 
مشــكلی برای اجرای نمايش و محدوديت 
فضــا بــرای تمريــن هنرمنــدان نداريم. 
مديرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان اضافه کــرد: در زمينه اجرای تئاتر 
محدوديتی برای اجــرا نداريم و هنرمندان 
با مراجعه ضمن اخذ مجوز می توانند اجرا 

داشته باشند.
وی در ادامه با تاکيد بر اينكه برای بيمه همه 
خبرنگاران تالش می کنــم، افزود: وزارت 
ارشــاد حمايت خود را از همــه نهادهای 
زيرمجموعه دارد هر چند رسيدگی به همه 

اين صنوف فرهنگی کار سختی است.
درويش نــژاد ضمــن قدردانــی از خانــه 
مطبوعــات برای تدويــن برنامه های هفته 
گراميداشــت روز خبرنــگار اظهــار کرد: 
اميدواريم خبرنگاران نيــز از اين برنامه ها 
اســتقبال کــرده و در آنها حضــور يابند. 
در پايان مراســم از پوســتر روز خبرنگار 

رونمايی شد.

شوراي اسالمي و شهرداري کبودراهنگ

تبریک و تهنیت

جنــاب آقــاي 

دکتر عبدالناصر همتي 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالي به ریاست بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران که 
نشان از لیاقت، شایستگي و اعتماد نظام مقدس و دولت خدمتگزار به حضرت عالي 

مي باشد را از صمیم قلب تبریک عرض مي نماییم.
امیدواریم با استعانت از خداوند متعال و علم و درایتي که در وجود شما نهفته است در سایه 

رهنمودهاي مقام معظم رهبري برگ زرین دیگري در کارمامه درخشانتان ثبت گردد.

مدیرکل ارشاد همدان خواستار شد

فرهنگسرای رسانه در استان همدان راه اندازی شود
■ برگزاری کنسرت در یک فضای مناسب منع قانونی ندارد

طرح تحقيق و تفحــص از مجلس با ۲۰ امضاء 
تقديم هيات رئيسه مجلس شد

خجســته از طراحان تحقيق و تفحص از مجلس 
شورای اسالمی از تقديم اين طرح به هيات رئيسه 

مجلس با امضای ۲۰ تن از نمايندگان خبر داد.
امير خجسته با بيان اينكه نظارت مجلس نظارتی 
عاليه اســت چراکــه هم قانونگــذار و هم ناظر 
اســت، گفت: متاســفانه نظارت مجلس به نحو 

احسن و اکمل انجام نمی شود.
نماينده همدان وفامنيــن درمجلس با بيان اينكه 
مجلس در نظارت بی خاصيت اســت در حالی 
که قدرت مجلس با نظارت آن سنجيده می شود، 
گفت: اگر مجلس به درســتی نظارت کند تمام 
اتفاقاتی که با روبرو هستيم سروسامان می گيرد 
و مديريت می شــود اما اگر نظارت نكند شاهد 
رها شدن بازار و گرانی دالر و اين موارد هستيم.

به حداقل رساندن مشكالت اقتصادی و فرهنگی 
کشور در گرو تقويت نظارت ها است

عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
بــا تاکيد بر اينكــه اگر مجلس بــه دولت، قوه 
قضاييه و خودش نظــارت کند، در اين صورت 
پويايی در مجلس و کشــور ايجاد خواهد شــد، 
ادامه داد: به حداقل رساندن مشكالت اقتصادی 
و فرهنگی کشــور در گرو تقويــت نظارت ها 

است.
خجســته درگفتگوبامهــر با بيــان اينكه تحقيق 
و تفحــص از گمــرک، بنياد شــهيد، صندوق 

ذخيــره فرهنگيان انجام و به نتيجه نيز رســيده 
اســت، گفت: در خصوص کمرگ ورود جدی 
صورت گرفته چراکــه برای صدها ميلياردتومان 
در گمــرک اتفاقاتی افتاده کــه در حال به نتيجه 

رساندن آن هستيم.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به اينكه در بحث خودرو نيز 
ورود پيدا کرده و تعيين تكليف شــده اســت، 
گفت: ۳۴ هزار خودرو غيرقانونی و غيرمتعارف 
اثبات شــد و ضمن عذرخواهــی وزير، رئيس 
جمهور نيروها را بســيج کرد تا امــور پيگيری 

شود.
مجلس بايد از قدرت نظارت خود استفاده کند

وی با بيان اينكــه مجلس بايد از قدرت نظارت 
خود اســتفاده کند، گفت: خاصيــت مجلس به 
نظارت آن اســت بــه طوری که وقتــی قانونی 
تصويب می شــود بايد امور نظارتی نيز تقويت 

شود.
خجسته بابيان اينكه هم دولت، هم قوه قضاييه و 
هــم مجلس بايد نظارت را جدی بگيرند، گفت: 
تا به حال در خصوص مجلس کســی تحقيق و 
تفحص را بيان نكرده بود که به اتفاق شماری از 
نمايندگان مجلس؛ موضوع را پيگيری و بررسی 

کرديم.
وی با بيان اينكه در بررسی قراردادهای مجلس، 
ســاخت و ســازهای مجلس و اتفاقاتی که در 
مجلس رخ داده و هزينه هايی که انجام شــده به 

اين نكته دست يافتيم که بايد تحقيق و تفحصی 
نيز از مجلس صورت گيرد، گفت: قريب ۲۰ نفر 
از نمايندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی 
اين طرح را امضــا کرده و هم اکنون موضوع به 
هيات رئيسه ارائه شده و در حال پيگيری است.
نماينده مردم همــدان و فامنين با بيان اينكه کار 
در حال انجام اســت و در کميســيون نيز مطرح 
خواهد شــد، گفت: آقای تاج گردون بايد سريع 
اين طرح را در صحن کميســيون مطرح و سپس 
در صحــن علنی اعالم کند و به ســمتی برويم 
کــه تحقيق و تفحص قوی و قدرتمند از مجلس 
داشته باشيم تا درس عبرتی برای ساير قوا باشد.

به متخلفان رحم نمی کنيم
وی بابيان اينكه ما به هر کســی که تخلف کرده 
و فســاد ايجاد کند رحم نخواهيم کرد، افزود: از 
امتياز نظارت مجلس استفاده می کنيم و برخورد 
محكمی با مفاســدی که در قــوه ها وجود دارد 

خواهيم داشت.
عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
بــا بيان اينكــه در خصوص موضــوع تحقيق و 
تفحص از مجلــس تاکنون کاری انجام نشــده 
کمااينكــه شــماری نيــز جــرات ورود به اين 
موضــوع را ندارند، گفت: ۲۰ نماينده مجلس به 
اين موضوع پرداختنــد در حالی که عده ای نيز 
نگران بودند که طــرح بازگردد اما به آنها اعالم 
کرديم چنين چيزی ممكن نيســت و تا آخر کار 

خواهيم رفت و آن را به نتيجه می رسانيم.

 آخوندي:
 باید به سمت حمل ونقل ریلي برویم

 استاندار:
 ایستگاه راه آهن همدان سریع 

ساخته شود
 خجسته:

 قطار همدان را برقي كنید

طرح تحقیق و تفحص از مجلس با ۲۰ امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

خجسته:به متخلفان ر حم نمي کنيم

طرح تحقیق و تفحص از مجلس با ۲۰ امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

خجسته:به متخلفان ر حم نمي کنيم

پیاده روی  بــزرگ  همایش 
برگزار  همدان  در  خانوادگی 

شد
همايش پيــاده روی خانوادگی صبح جمعه به 

مناسبت هفته خبرنگار در همدان برگزار شد.
در اين برنامه فرهنگی ورزشــی خبرنگاران و 
فعاالن عرصه مطبوعات در استان همدان مسير 
۲ کيلومتری ميدان قائم تــا تپه عباس آباد را 

پيمودند.
صرف صبحانه در تپه توريســتی عباس آباد 

همدان و برگزاری مراســم قرعه کشی و اهدا 
جوايز از برنامه های اين همايش بود.

در اين مراســم که به همــت خانه مطبوعات 
همدان برگزار شــد، نمايندگان مردم همدان 
و فامنين در مجلس شــورای اسالمی، معاون 
هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار همدان، 

اعضای شورای شهر همدان، شرکت سياحتی 
عليصدر و شــماری از مســئوالن استانی و 

شهرستانی نيز حضور داشتند.
برنامه های هفته خبرنــگار در همدان از پنج 
شنبه باغبارروبی گلزارشهدا آغاز شده و تاپايان 

هفته ادامه خواهدداشت.

بر اين اســاس ســازمان ميراث فرهنگي کشور مبلغ 
۲۹۰ ميليــون تومان اعتبار به اســتان اختصاص پيدا 
کرد تا به واسطه آن مطالعه و انجام پروژه پيش رود. 
بر اين اساس قسمت حساس کار را ميراث فرهنگي 
اســتان بر عهــده گرفت و پــروژه را در چارچوب 
قانوني کليد زد و با مديريت پايگاه بافت خاکبرداري 

را بر عهده گرفتيم و به دنبال آن مراحل مستندسازي 
دقيق با نظارت کامل در حال انجام است.

طرح سايت موزه همان طرحي است که در ابتدا به مردم 
نشان داده شد و در حال حاضر هرگونه ساخت وسازي 
منطبق با طرح در ميدان مرکزي شــهر همدان در حال 

اتفاق افتادن است.

با حضور وزیر 
راه وشهرسازي در 

همدان آغاز شد

ساخت 
راه آهن 

همدانـ  مالیر

سنا
س:ای
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/
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 پنجشنبه کلنگ احداث راه آهن همدان ـ 
مالير در ايستگاه گل کهريز با حضور وزير 
راه وشهرســازي به زمين خورد. آنطور که 
نقشه ريلي کشــور نشان مي دهد با احداث 
اين راه آهن، همدان از مسير مالير به شبكه 
ريلي بين المللي که در آينده به غرب کشور 

و تا مديترانه خواهد رفت، متصل مي شود.
اين پروژه 75 کيلومتر طول دارد که عالوه بر 
کاهش مصرف سوخت و هزينه ها، همدان 
را به عراق متصل مي کند. اتصال مرکز استان 
به بندر امام خميني)ره( از طريق مسير مالير 
ـ اراک و کاهش ۳۰ کيلومتري مســير ريلي 

تهران ـ مالير از مزاياي ديگر طرح است.
طبق اعالم شــرکت ســاخت و توســعه 
زيربناهاي حمل ونقل کشــور قطعه اول اين 
پروژه در ايســتگاه گل کهريز به طول ۴۱/5 
کيلومتر به ارزش حدود 6۹ ميليارد تومان و 
قطعه دوم آن در ايستگاه طاسبندي به طول 

۳۳/5 کيلومتر است.
 وزير راه وشهرســازي عنوان کرد:  اين 
خط آهن فقط براي مالير و همدان نيست، 
بلكه تكميل کريدور غرب و شمال و شرق 
و غرب اســت و ريل کشــور را به شبكه 

بين المللي متصل مي کند.
عبــاس آخونــدي تأکيــدش بر توســعه 
حمل ونقل ريلي در کشــور بود تا عالوه بر 
صرفه جويــي کالن در مصرف ســوخت و 
کاهش هزينه حمل بار و مسافر رقم بخورد، 

سفري ايمن نيز به وجود بيايد.
وي گفت: در حال حاضر حمل ونقل داخلي 
ايران ۹۰ درصد متكي بــه جاده و تنها ۱۰ 
درصد متكي به ريل است که بايد اين عدد 

را به ۳5 درصد برسانيم.
آخوندي عالوه بر آن در پاسخ به درخواست 
خجسته، نماينده همدان در مجلس شوراي 
اسالمي براي برقي شدن قطار همدانـ  تهران 
گفت: اين موضوع در حال پيگيري است و 
اين اقدام نيازمند تأمين مالي بين المللي است.

وي اضافه کرد: نياز اســت که خطوط ريلي 
که به همدان و کرمانشــاه آمده را با احداث 
خطوط فرعي و کوتاه به هم متصل کنيم تا 
حمل بار پااليشگاه، پتروشيمي و معادن هم 
از اين خطوط اســتفاده شود و اين نيازمند 

کمک مقامات محلي است.
  همچنين مديرعامل شــرکت ساخت 
و توســعه راه هاي کشــور از احداث ۹۱۹ 
کيلومتر خــط ريلي در کشــور خبر داد و 

گفت: با پايان آن 5 مرکز اســتان به شــبكه 
ريلي متصل مي شوند.

خيرا... خادمي ادامه داد: اين تعداد اســتان 
مدت زيادي است که منتظر اتصال به شبكه 
ريلي هستند که تا پايان سال ۹7، اين مقدار 

ريل به بهره برداري مي رسد.
وي بيان کرد: براي احداث اين خطوط، ۳7 
کيلومتر تونل، ۱7 کيلومتر پل و ۱۱۰ ميليون 
مترمكعب خاکبرداري شــده و تا پايان سال 

انجام مي شود.
خادمي گفت: اتصال مراکز استان ها به شبكه 
ريلي، از همدان شــروع شد و در سال ۹6، 
۴۴۰ کيلومتر از مســير برنامه ريزي شده به 
شــبكه ريلي متصل شد و امسال باقي آن به 
شــبكه متصل مي شود که گيالن، آذربايجان 

غربي و شرقي جزو آن هستند.
 اداره کل راه آهن ایجاد شود

نماينــده مردم همدان در مجلس شــوراي 
اســالمي هم به چند درخواســت مردمي 
اشــاره کرد و خطاب به وزيــر راه گفت: 
مــا مي خواهيم ايســتگاه راه آهــن همانند 
کشورهاي پيشرفته، در داخل شهر باشد اما 
پس از اين توقف طوالنــي انتظار داريم با 
سرعت بيشتر و طبق زمان بندي در احداث 

آن جلو برويم.
امير خجســته ادامه داد: برقي شــدن قطار 
همــدان ـ تهــران خواســته اي اســت که 

مي خواهيم همين امسال عملياتي شود.
وي گفت: اســتاندار همدان محل اداره کل 
راه آهــن در همــدان را مشــخص کرده و 
منتظريم که آقاي وزير دســتور احداث آن 

را بدهد.
استاندار همدان هم خواستار راه اندازي اداره 

کل راه آهن در استان همدان شد.

 محمدناصر نيكبخــت همچنين گفت: 
وقفه اي در پروژه انتقال ايســتگاه همدان به 
داخل شهر وجود داشت اما اميدواريم حاال 
که طرح ايســتگاه پس از برگزاري فراخوان 
انتخاب شده اســت، وقفه اي در کار ايجاد 
نشود و هرچه ســريع تر اين اقدام صورت 

بگيرد.
پروژه راه آهن همــدان ـ مالير به طول 75 
کيلومتر با هدف گســترش شبكه ريلي در 
غرب کشور و تسهيل ارتباطات و ترانزيت 
کاال و مســافر بويژه زائران عتبات عاليات و 
کاهش ترافيک جاده اي به عنوان بخشــي از 
طرح کلي راه آهن غرب کشــور محسوب 
شده که عالوه بر اهداف فوق کاهش مسير 
ريلي تهران به مرز خســروي را نيز در پي 

دارد.
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همدان میزبان 150 نخبه قرآنی 

 ۱5۰ نخبه قرآنی نوجوان از 6 اســتان غرب کشور در اردوی سه 
روزه ميهمان همدانی ها هستند. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، در اين اردو منتخبان 
مســابقات قرآنی از استان های ايالم، لرســتان، کرمانشاه، کردستان، 

مرکزی و همدان شرکت دارند. 
در ايــن اردو نوجوانان قرآن آموز عالوه بر گــردش در مكان های 
تاريخی همدان در کالس های آموزشی شرکت کرده و با بهره گيری 

از محضر اساتيد به تبادل تجربيات می پردازند.

10۸ میلیون مترمکعب در مصرف 
آب کشاورزی  رزن صرفه جویی شد 

 فرماندار رزن با اعالم اين خبرگفت: از ابتدای امسال تا به امروز 
۱7حلقه چاه غيرمجاز در اين شهرستان مسدود شده است.

ســيد رضا ســالمتی، در جلسه شــورای حفاظت از منابع آب اين 
شهرســتان با اشاه به اينكه حفظ منابع آب امروزه يكی از اولويت ها 
مهم شهرستان رزن است، اظهار داشــت: برنامه حفظ منابع آب که 
نزديک به ۴سال است در شهرستان رزن با جديت اجرا می شود، در 

حفظ ذخاير زيرزمينی بسيار موثراست.
به گزارش تسنيم، سالمتی افزود: اين ميزان انسداد صرفه جويی بالغ 

بر يک ميليون مترمكعب را به دنبال داشته است.
فرماندار رزن با بيان اينكه از زمان اجرای برنامه حفاظت از منابع آب 
در شهرستان رزن اين شهرستان دارای ۹۰۰حلقه چاه غير مجاز بود 
افزود:در طول چند سال گذشته بيش از 5۰7چاه غير مجاز در سطح 

شهرستان رزن مسدود شده است.
وی تاکيدکــرد: ايــن ميزان انســداد موجب صرفه جويــی بيش از 
۱۰8ميليون مترکعبی در مصرف آب در ســطح شهرستان رزن شده 

است.
سالمتی افزود: انســداد 5۰7چاه غير مجاز به عمق ۳7کيلومتر اجرا 

شده است.
فرماندار رزن تصريح کرد: 85حلقه چاه غير مجاز در شهرستان رزن 

دارای حكم انسداد است.
سالمتی از پملپ ۲۰۰حلقه چاه غير مجاز از ابتدای امسال خبرداد و 
افزود:۴۰۰چاه غير مجاز باقی مانده در ســطح شهرستان رزن همگی 

در مرحله اول پلمپ و سپس مسدود می شوند.
وی نصب کنتور هوشــمند را از ديگر اقدامات شهرســتان رزن در 
راستای جلوگيری از اضافه برداشت چاه های غيرمجاز عنوان کرد و 
گفت: تا به امروز ۳۴۴عدد کنتور هوشــمند در سطح شهرستان رزن 

نصب شده است.
ســالمتی با بيان اينكه شهرســتان رزن در نسب کنتورهای هوشمند 
مقام دوم استان را دارد گفت: از ابتدای سال ۳۲عدد کنتور هوشمند 

در شهرستان رزن نصب شده است.

بیمارستان ۸۴ تختخوابی بهار
 افتتاح می  شود 

  معاون امور عمرانی اســتانداری همدان خبــر داد: هفته دولت 
امسال بيمارستان بهار افتتاح می شود. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، عراقی معــاون امور عمرانی 
استاندار در بازديد از اين بيمارستان گفت: بيمارستان 8۴ تختخوابی 
شهرســتان بهار پيشــرفت خوبی دارد و ســعی می کنيم هم از نظر 
فيزيكی و هم از نظر تجهيزات در هفته دولت به بهره برداری برسد.

عراقی همچنين در بازديد از منطقه گردشــگری جزيره شــادی اين 
شــهر افزود: در اين منطقه کارهای خوبی انجام شده است و برخی 
مشكالت حقوقی وجود دارد که سعی می کنيم آنها را بر طرف کنيم.

۱- اقدام فرا قانوني در امور رســانه ها از ســوي برخي مســئوالن 
گزارش شده است. گفته مي شود يكي از شهرستان هاي استان اقدام 
به تهيه ليســت مجاز و غيرمجاز براي دسته بندي خبرنگاران کرده 
و در حال محدودســازي حوزه فعاليت رسانه ها مي باشد. گويا اين 
تصميم در اين شهرســتان با بي اطالعي از وظايف قانوني مسئوالن 
مربوطه و عدم آشــنايي با قانون مطبوعات مي باشــد. گفتني است 
مســئوالن مربوطه تفسير شخصي از قانون را در توجيه خود عنوان 

مي کنند.
۲-به ليســت ســؤال کننده ها از رئيس جمهور اضافه شــده است. 
گفته مي شــود پس از اعالم وصول طرح ســؤال، برخي نماينده ها 
درخواســت امضا داده اند که گويا از سوي هيأت رئيسه قبول نشده 
است. گويا بجز ۲ نماينده اصالح طلب استان، 7 نماينده ديگر جزو 

سؤال کننده ها هستند.
۳-بازديد وزير راه وشهرســازي از پياده راه همدان، حاشــيه داشته 
اســت. گويا اين بازديد که با اســتقبال مردم مواجه شده، در پايان 
با درخواســت پاسخگويي از سوي چند نفر به حاشيه کشيده شده 
است. گفته مي شود برخي از افراد با حضور در اين بازديد، خواستار 
شكستن سكوت و پاسخگويي دولت به اوضاع آشفته اقتصادي در 
جامعه شده اند. گفتني است در حال حاضر مسئوالن دولتي از سخن 

گفتن با مردم اجتناب مي کنند.

فاصله حرف تا عمل
 مردادماه هر سال در آســتانه روز خبرنگار غبارروبي گلزار شهدا 
و تجديد ميثاق با آرمان هاي امام و شهدا، سرآغاز هفته اي است براي 
گراميداشــت ياد و خاطره شهيد صارمي و شهداي اهل قلم. اين هفته 
همچون سال هاي پيش، خانه مطبوعات و فعاالن رسانه هاي استان در 
برنامه ريزي منســجم، بار ديگر به جاي آنكه پوشش دهنده برنامه ها و 
جلســات دولتي و غيردولتي باشند، خودشان سوژه خبر شده و آنچه 
را که مي تواند به نشان دهنده توانمندي، اتحاد و همبستگي بين جامعه 

رسانه اي استان کمک کند را به اجرا درمي آورند.
اين روزها بهانه اي شده است تا بار ديگر دغدغه ها و مطالبات رسانه ها 
پررنگ شده و خود رسانه ها که هميشه پيگير مطالبات جامعه هستند و 
نقاط ضعف و قوت ها را با هدف کمک به اصالح ضعف ها و تقويت 
ظرفيت هاي مثبت در جامعه مردمي و مسئوالن مطرح مي کنند، به دنبال 

پيگيري مطالبات صنفي خود باشند.
حرف وحديث درباره جايگاه رســانه و خبرنــگار و قلم زياد گفته و 
شنيده شده است و اگر به بايگاني اخبار و گزارش هاي منتشر شده از 
زبان مسئوالن و رسانه ها مراجعه شود، شاهنامه اي حماسي که قهرمانان 
مختلف در آن به دنبال احقاق حقوق خبرنگاران و رسانه ها هستند را 

مي توان بار ديگر از نو سرود.
اين روزها هم کم نيستند مسئوالن، صاحب نفوذان و چهره هاي مختلف در 
صنوف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، دولتي و... که بنا بر فراخور و جايگاه 

خود و نياز به رسانه، لب به تمجيد و لزوم تكريم خبرنگاران گشوده اند.
اين ضرب المثل معروف که »کار به عمل برآيد، نه به گفتار« را حداقل 
چند بار هر کدام از ما شنيده ايم و شرايط مختلف آن را به کار برده ايم. 
جمله اي گه اگر به صورت علمي بررســي شود، بيشتر براي مسئوالن 
دولتي مصداق پيــدا مي کند؛ کما اينكه در همين روزها مســئوالني 
هستند که زبان به تمجيد و تكريم و لزوم توجه به جايگاه خبرنگاران 

مي گويند اما حرف و عملشان چيز ديگري را نشان مي دهد.
زماني که پاسخگويي و توضيح مسئوالن درباره موضوعي که مستقيم 
با مردم ارتباط دارد يا پيگيري چرايي تأخير در اجراي برنامه و پروژه 
و يا در نهايت لزوم شفاف ســازي مديــران از برنامه ها، عملكردها و 
پيگيري مطالبات مردم با روزه ســكوت و پاســكاري مديران مواجه 
مي شــود. به راحتي نحوه عملكرد و اعتقاد به حرف از سوي مديران 

براي مردم و رسانه ها شفاف و مشخص مي شود.
اخيراً مسئولي که اتفاقاً خود را سنگ محک مي داند! از به درد نخوردن 
مديران غيررسانه اي سخن گفته و اعتراف کرده است که کوتاهي هايي از 
جانب گروه مديريتي در امر اطالع رساني و پاسخگويي به مردم داشته اند 
و از لزوم بيان عملكردها صحبت کرده است. موضوعي که در بررسي 
دوران تصدي پســت مديريتي نامبرده چيــزي از عمل به اين وعده ها 
ديده نمي شود که هيچ، به صراحت استفاده از الفاظ رکيک و توهين به 

خبرنگاران در رفتار وي مشاهده شده است.
حال که در اين هفته اينگونه مســئوالني فرصت را براي سخن پراني 
درباره جايگاه رسانه ها و خبرنگاران مغتنم شمرده اند، بايد منتظر بمانيم 
تا در آينده مشخص شود که اين سخنان جامه عمل خواهد پوشيد يا 
چند صباحي براي پر کردن رزومه و اجراي دستورالعمل هاي ابالغي 

از مرکز به اين موضوع پرداخته خواهد شد. زمان تعيين مي کند.

مدیرکل سازمان تعاون روستایی همدان تأکيد کرد
ضرورت تخلیه سریع تر گندم از مراکز خرید 

تعاون روستایی

 مديرکل ســازمان تعاون روستايی همدان بر ضرورت تخليه و حمل هر چه سريع تر 
گندم از مراکز خريد تعاون روستايی تأکيد کرد.

 رضا عباســی با بيان اينكه در حال حاضر حمل گندم از مراکز خريد با مشــكل مواجه 
شده است، اظهار کرد: بخشی از اين مشكل به علت برداشت همزمان محصوالتی چون 
ســيب زمينی از مزارع و حمل آن است. وی ادامه داد: برخی از کاميون ها در حال حمل 

محصوالت کشاورزی از مزارع به مراکز خريد هستند، بنابراين برای حمل مجدد از مزارع 
با مشكل کمبود مواجه هستيم که همين باعث کاهش فضا برای خريد گندم هستند.

مديرکل ســازمان تعاون روستايی همدان به فارس گفت: بخش عمده گندم از همدان به 
اســتان های دور می رود و همين باعث می شــود که تردد زمان بر باشد و مشكل کمبود 

کاميون رخ دهد.
وی با بيان اينكه در اســتان همدان اکثر شهرها اين مشكل را دارند، گفت: در شهرستان 
رزن روند حمل گندم بهتر شده است و علت آن نيز اين است که رزن نزديک تر به شمال 

کشور است و آهنگ حمل اعالم می شود.
عباسی با تأکيد بر اينكه قطب برداشت سيب زمينی تا مرداد ماه همدان است، افزود: حدود 

بيش از ۴۰۰ هزار تن برداشــت ســيب زمينی داريم که ۳۰۰ هزار تن آن بايد تا مرداد ماه 
برداشت و به نقاط مختلف حمل شود.

وی با اشاره به اينكه در حال حاضر جو نيز در حال برداشت است، بيان کرد: همزمان با 
برداشــت گندم، ۲8۰ هزار تن پيش بينی برداشت جو شده که هنوز تحويل دولت نشده 

ولی در حال فروش است و نيازمند کاميون برای حمل است.
مديرکل سازمان تعاون روستايی همدان با بيان اينكه امسال کاشت و برداشت گندم نسبت 
به ســال قبل رشد قابل توجهی داشته است، افزود: ســال قبل کل خريد گندم زير ۴۰۰ 
هزار تن بود در حالی که تاکنون خريد گندم از مرز ۴۳۰ هزار تن عبور کرده و پيش بينی 

می شود تا 5۰۰ الی 6۰۰ هزار تن نيز خريد صورت گيرد.

 معاون وزير راه و شهرســازی با اشاره 
به اينكه ايــران از نظر پايين بودن ايمنی در 
شهرها، جزو ۱۰ کشور بالخيز در دنياست، 
گفت: متأســفانه در شرايط کنونی شهرهای 
کشور تاب آوری الزم را در هنگام رويارويی 

با پديده های مختلفی مانند زلزله ندارند.
محمد ســعيد ايزدی در چهارمين نشســت 
هم انديشی شهرانديشــی با عنوان بازآفرينی 
شهری بيان کرد: خوشــبختانه محالت شهر 
همدان قابل قياس با شهرهای ديگر کشور از نظر 
کيفيت زندگی نيست، برای مثال در سيستان و 
بلوچستان و تبريز ميزان نابرابری کيفيت زندگی 
مشهود است و در چابهار نيز در حال حاضر 6۴ 

درصد مردم حاشيه نشين هستند.
معاون وزير راه و شهرسازی با اعالم اينكه 
حتی ساختمان های نوساخته ما نيز در بخش 
تاب آوری و غيره دارای مشكل هستند ابراز 
کرد: عالوه بر موارد ذکرشــده ما با بحران 
هويت نيز روبه رو هستيم هرچند مانند ديگر 
پديده های شــهری آن طور که بايد ملموس 

نيست.
وی بيان کرد: متأســفانه پيشينه و گذشته ما 
کــه ماحصل گفت و گــوی فرهنگی بوده 
هم اکنون در حال تخريب اســت به همين 
دليل آنچه امروز می ســازيم هيچ ربطی به 

فرهنگ و پيشينه ما ندارد.
ايزدی اجرای سياســت باز آفرينی را راه حل 
مســائل و مشــكالت مختلفی مانند بحران 
پی درپی،  خشک ســالی های  محيط زيست، 

تخريب زيست بوم ها و... در شهرها دانست 
و گفت: بايد عرصه های گسترده ای در اين 

زمينه مورد بازآفرينی قرار گيرند.
وی با اشــاره به اينكه بازآفرينی شــهری، 
سياســتی جامع و يكپارچه بــرای هدايت 
روند رشــد و توســعه شهرهاســت، بيان 
کــرد: دولت در اجرای اين سياســت کالن 
بايد به جای مداخله گــری نقش حمايتگر 
و تسهيل گر را داشته باشــد چراکه در اين 
سياست نقش محوری بايد مديريت شهری 

با مشارکت مردمی بر عهده بگيرد.
بــه گزارش تســنيم، معــاون وزيــر راه و 
شهرســازی با تأکيد بر اينكه سياســت باز 
آفرينــی بايد به صورت کالن و بر اســاس 
تقاضای مردم در محــالت مختلف آن هم 
بر اســاس اولويت بندی انجام شود  افزود: 
اقدامات انجام شده در اين عرصه بايد تقاضا 

محور باشد.
اراضی  قیمــت  بودن  متفــاوت   

به خاطر توسعه نامتوازن شهر است
مديرکل راه و شهرسازی همدان هم گفت: 
در حــال حاضر قيمت زمين در همدان بين 
يــک تا ده ميليون تومان اســت که نشــان 

می دهد توسعه شهر متوازن نبوده است.
 فرهــاد فرزانه ادامه داد: از ســال گذشــته 
بازنگری طرح جامع شهری را آغاز کرده  و 
حداقل دو رويكرد را مدنظر قرار داده ايم و 
آن اينكه اعتقاد داريم طرحی موفق است که 

مطابق با نياز مردم و هدايت شده باشد.

وی بــا بيان اينكه عدم توجــه به دو محور 
ياد شده سبب می شــود طرحی مانند طرح 
تفضيلی سال 85 تهيه شود که تا امروز بيش 
از ۱7۰۰ مصوبه اصالحی داشته است گفت: 
در بخش بازآفرينی شــهری همدان بيش از 
دو هــزار صفحه مطالعات شــناخت وضع 
موجود انجام شــده است که نشان می دهد 
متاسفانه همدان دارای خط ميانی شده و به 

دوبخش تقسيم شده است.
مديرکل راه و شهرسازی همدان عنوان کرد: 
در حال حاضر قيمــت زمين در همدان بين 
يک تا ده ميليون تومان است که نشان می دهد 
نه تنها توسعه شهر متوازن نبوده است بلكه از 
يک سو شهر به باغات متصل شده و از سوی 
ديگر نيز ما نتوانسته ايم قيمت و کيفيت شهری 

را متناسب با نياز شهر ارائه دهيم.
وی با تشــريح ويژگی هــای موجود در باز 
آفرينی شــهری و اقدامات رخ داده در اين 
عرصه ابراز کرد: طرح جامع شــهری بايد 
به ســمتی حرکت کند که همه نقاط شهر از 

امكانات يكسانی برخوردار شوند.
  احیــای محالت قدیــم از بروز 

بحران هویت جلوگیری می کند
رئيس شــورای شــهر همدان با بيان اينكه 
همدان درگذشــته به دليل داشــتن باغ های 
بســيار و دامنه های سرســبز به باغ شــهر 
معروف بوده اســت گفت: اســناد باغ شهر 
بودن همدان درگذشــته که می توان در آثار 
افرادی چون حمدا... مستوفی يافت امروز به 

دليل داشتن همين سابقه توانسته عنوان شهر 
سبز پايدار جهان اسالم را به دست آورد.

ابراهيــم مولوی با اعالم اينكه اگر بتوانيم از 
فضای سبز کنونی همدان به درستی استفاده 
کنيــم می توانيم گام هــای خوبی در عرصه 
بازآفرينی برداريم گفت: خوشــبختانه هنوز 
در جای جای همدان باغاتی وجود داشته و 
هم اکنون نيز ۴۰۰ هزار هكتار از اراضی سد 
اکباتان در حال احيا شدن است که می توان 
از ايــن ظرفيت در کنار احيای رود دره های 

شهری برای بازآفرينی استفاده کرد.
مولــوی با بيان اينكه وجــود باغات و رود 
دره ها ســبب شــد همدان از گزند اتفاقاتی 
ماننــد وارونگی هوا در امــان بماند اظهار 
داشــت: خوشــبختانه وجــود پادگان های 
مختلف در همدان سبب شده است هزاران 
هكتار از اراضی جنگی شهر از دست افراد 

سود جود در امان بماند.
وی افزود: اگر ما در طرح بازآفرينی شهری 
بتوانيم ضمن احيای رود دره ها و مشارکت 
دادن شــهروندان در اين عرصه، از ظرفيت 
سمن ها برای حفاظت از اين مناطق استفاده 

کنيم می توانيم در بازآفرينی موفق شويم.
رئيس شــورای شــهر همدان با اشاره به 
اينكه انبوه ســازان عالقه زيادی به ساخت 
بلندمرتبه در شهر و فضای  ساختمان های 
باغــات دارند ابراز کرد: افتخار شــورای 
چهارم و پنجم اين اســت که در پنج سال 
بلندمرتبه سازی که  برای  گذشته مجوزی 
می تواند به زندگی مردم آسيب بزند صادر 

نكرده است. 

در جلسه بازآفریني شهري مطرح شد:

معاون وزیر راه: شهرها تاب زلزله را ندارند 
■ مدیرکل راه وشهرسازي: همدان توسعه متوازن ندارد

فرماندار مالیر:
دولت تسهیالت اشتغالزایي روستایي 

پرداخت میکند 
 معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير گفت: دولت 
تســهيالت مناسبي را در حوزه اشــتغالزايي به ويژه در روستاها و 
شهرهاي کوچک پرداخت مي کند که بايد از اين فرصت به وجود 

آمده نهايت استفاده به عمل آيد. 
باب ا... فتحی در کارگروه اشتغال و سرمايه  گذاري شهرستان، افزود: 
در سطح استان وضعيت خوبي در پرداخت اعتبارات به طرح هاي 

ارائه شده نداريم و بايد تالش ها در اين زمينه بيشتر شود. 
به گزارش ايسنا، وی تصريح کرد: مالير به عنوان دومين شهرستان 
بزرگ و پرجمعيت استان با قابليت هاي بسيار زيادي مطرح است 

و بايد شأن و جايگاه شهرستان حفظ شود و براي آن تالش کرد. 
فتحی عنوان کرد: اســتاندار همدان به شــدت پيگيــر طرح ها و 
پرداخت تسهيالت اشتغالزايي است و در شهرستان نيز با تالش ها 

و پيگيري هاي نمايندگان بايد اين امر محقق شود. 
فرماندار مالير با اشــاره به اين که يكي از خصلت هاي يک مدير 
موفق وقت شناســي اســت، اظهارکرد: بايد حرکت ما رو به جلو 
باشد و معضالت و مشكالت در حين کار احصاء و نسبت به رفع 

آن اقدام شود. 
معاون استاندار همدان خاطرنشــان کرد: موانعي که در استان قابل 
طرح و پيگيري اســت را در جلسات کارگروه اشتغال استان مطرح 
و راهكارهاي الزم را با پيگيري هاي خوبي که استاندار دارند اخذ 
خواهيم کرد.  وي تاکيد کرد: هنر يک مدير اين است که از ظرفيت 
هاي قانوني براي تســهيل امور و پيشــرفت کارها و حل مسائل و 
مشــكالت اســتفاده کند و تا جايي که امكان دارد از سخت گيري 
هاي بي مورد پرهيز شود. فتحي با اشاره به اين که شهرستان مالير 
وضعيت خوبي در پرداخت تسهيالت اشتغالزايي ندارد، عنوان کرد: 
بايــد حداکثر تالش مان را کنيم تا بتوانيم اين اعتبارات را جذب تا 

در جهت ايجاد اشتغال بتوانيم گام هاي مثبتي برداريم. 
وي ادامه داد: در شرايطي که دشمن هجمه اقتصادي سنگيني را بر 
عليه ما شــروع کرده است اين وظيفه تک تک مسئولين است تا با 
فعاليت بيشتر و تالش جهادي در مقابل اين حرکت ظالمانه دشمن 

ايستادگي کنند. 
فتحی گفت: اين يک فرصتي اســت که براي مسئولين مهيا شده و 
بايد براي رضايت خداوند و مردم از اين فرصت نهايت استفاده را 

ببريم که شايد ديگر هرگز چنين فرصتي به ما داده نشود.

راه آهن همدانـ  مالير در 2 قطعه احداث خواهد شد كه قطعه يك 
اين پروژه به طول 41/5 كيلومتر از ايســتگاه راه آهن همدان آغاز 
و پس از عبور از ايســتگاه هاي گل كهريزي، طاسبندي و كهريز 
به ايســتگاه مالير منتهي مي شود. اين مســير در ادامه با عبور از 
شهرهاي كنگاور، صحنه، كرمانشاه، اسالم آباد غرب، گيالن غرب، 
قصرشيرين، نهايتًا به مرز خســروي )مرز ايران و عراق( متصل 
مي شــود و پس از آن از طريق خانقين، بغداد، موصل، قامشلي، 
ديرالزور، رقه و حلب به بندر الذقيــه در درياي مديرترانه ختم 

مي شود.
راه آهن همدان ـ مالير به دليل كاهش مســير حدفاصل تهران تا 
ـ  مالير جايگزيني  مالير نسبت به مسير فعلي تهران  ـ قم ـ اراك 

مناسب براي ترانزيت كاال و مسافر بين تهران و مالير مي باشد.

ايجاد كريدور ريلي جديد تهرانـ  غرب كشــور با كاهش مسير، 
اتصال مسير استان همدان به بندر امام خميني)ره( از طريق مسير 
مالير ـ اراك، كاهش 30 كيلومتري مســير ريلي تهران ـ مالير، 
كاهش زمان ســفر و هزينه جابه جايي كاال و مسافر، صرفه جويي 
سوخت در ســال اول به ميزان 3/5 ميليون ليتر معادل 70 ميليارد 
ريال، جابه جايي كاال در ســال اول به ميــزان 1/6 ميليون تن و 
در سال بيســتم 3/3 ميليون تن، جابه جايي مسافر در سال اول به 
ميزان 1/5 ميليون نفر و در ســال بيســتم 3/3 ميليون نفر، كاهش 
بــار ترافيكي گلوگاه راه آهن تهرانـ   قمـ   اراك، افزايش ظرفيت 
ترافيك ريلي راه آهن غرب كشــور و ايجاد پدافند غيرعامل در 
شبكه ريلي غرب كشور از مزاياي احداث راه آهن همدان ـ مالير 

به حساب مي آيد.

با حضور وزیر راه وشهرسازي در همدان آغاز شد

ساخت راه آهن همدان ـ مالير
  آخوندي: باید به سمت حمل ونقل ریلي برویم                              استاندار: ایستگاه راه آهن همدان سریع ساخته شود                                      خجسته: قطار همدان را برقي كنید
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

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

برابر رأي شــماره 139760326007000321 مورخه 1397/4/12 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملک بهار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم شهناز شرفخاني راد 
فرزند اصغر به شماره شناسنامه 174 صادره از بهار در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 216/58 مترمربع قسمتي از 
پالك 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خریداري مع الواسطه از مالک رسمي خدیجه وکیلي محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 341(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/28
هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

شکوه و عظمت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي 
مثال زدني خواهد شد 

 کبودراهنگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيام: چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي با شكوه تر و با عظمنت تر از هر سال ديگر برگزار مي شود تا مشتي محكم بدون 

ياوه گويان باشد.
رئيس فرهنگ و اراشــد اسالمي شهرستان کبودراهنگ درستاد هماهنگي برنامه هاي دهه 
فجر براي چهلمين سالگرد پيروزي انقالب با بيان شرايط سياسي کشور در جهان گفت: 
برنامه هاي دهه فجر امسال با شكوه تر و گسترد تر از هر سال ديگر برگزار خواهد شد تا 

ياوه گويان و دشمنان انقالب بدانند هيچگاه هيچ غلطي نمي توانند بكنند.

ناصر قره باقي با اعالم برنامه هاي مختلف فرهنگي و هنري در سطح شهرستان گفت: تمام 
برنامه هاي فرهنگي هنري که از مهرماه سال جاري در شهرستان اجرا مي وشد در راستاي 
بيان و ترويج برکات و ثمرات انقالب اســالمي براي نســل جديد جامعه خواهد بود و 
ادارات و نهادهاي و ارگان هاي فرهنگي اقدامات و فعاليت هاي خود را با محوريت بيان 

دستاورد هاي انقالب اسالمي انجام خواهد داد.
قره باغــي برگــزاري نشســت هاي مختلف ادبي، هنري، هم انديشــي، آموزشــي 
با موضوع انقالب اســالمي، برگزاري نمايشــگاه هاي مختلــف کتاب با موضوع 
دســتاوردهاي انقالب، اجــراي نمايش هاي دفاع مقدس و انقالب ســخنراني در 
مســاجد و پيش از نماز جمعــه، ديدار با خانواده هاي شــهداي هنرمند عضويت 
رايــگان در روز شهرســتان، دهــه فجــر در کتابخانه هاي عمومــي برپايي چادر 

ســالمت در ميادين اصلي شهرستان و اعزام کاروان هاي سالمت به مناطق محروم 
توســط هالل احمر شهرستان، را بخشــي از اين برنامه ها از مهر ماه تا پايان سال 
در راستاي گراميداشت چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي خواند و ادامه 
داد: اجــراي بيش از 7۰ عنوان برنامه فرهنگي هنري، آموزشــي توســط آموزش 
و پــرورش فكري کودکان و نوجوانان شهرســتان نيز همزمانــي با محوريت بيان 
دســتاوردهاي انقالب اســالمي و بزرگداشت چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب 

برگزار و اجرا مي شود. از مهرماه  اسالمي 
وي با اشــاره به مصادف شدن ايام فاطميه و ايام دهه فجر گفت: برنامه ها متناسب با اين 
دو ايام خواهد بود و حضور حداکثري در راهپيمايي نشان ن داد اتحاد و همدلي مردم و 

مسئولين نيز بخش اصلي برنامه ها در ايام دهه فجر خواهد بود.

خبـر

۲00 حلقه چاه غیرمجاز 
در رزن مسدود شد

 فرماندار رزن گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۰۰حلقه چاه غير 
مجاز در شهرستان رزن مسدود شده است.

به گزارش مهر، ســيدرضا سالمتی در جلسه شورای حفاظت از منابع 
آب شهرستان رزن با اشــاره به اهميت حفظ و حراست از منابع آبی 
در شرايط بحرانی حال حاضر گفت: طی سالجاری ۲۰۰حلقه چاه غير 

مجاز در شهرستان رزن مسدود شده است.
وی از پلمــب بيــش از 5۰7 حلقه چاه غير مجــاز از زمان اجرای 
برنامه حفاظت از منابع آب در شهرســتان رزن خبر داد و افزود: اين 
ميزان انســداد صرفه جويی ۱۰8ميليون متــر مكعبی آب را به دنبال 

داشته است.
فرماندار رزن افزود: همچنين طی سالجاری ۱7حلقه چاه غير مجاز با 
حجم صرفه جويی يک ميليون مترمكعب و عمق انسداد يک کيلومتر 

مسدود شده است.
ــداد  ــم انس ــاه دارای حك ــه چ ــه 85 حلق ــان اينك ــا بي ــالمتی ب س
ــه چــاه غيرمجــاز شهرســتان رزن  ــرد: ۴۰۰حلق ــه ک هســتند، اضاف

ــد. ــد ش ــب خواهن پلم
رای چـــاه هـــای  اظهـــار داشـــت: روســـتاهای دا وی 
ر  ــرا قـ د  ــدا نسـ ا ــت  ولويـ ا ــاال در  بـ ــت  برداشـ ــق و  عميـ

رنـــد. دا
ــر روی  ــمند ب ــور هوش ــب ۳۴۴ کنت ــه نص ــاره ب ــا اش ــالمتی ب س
ــز ۳۲  ــالجاری ني ــدای س ــت: از ابت ــتان رزن گف ــا در شهرس چاه ه

ــت. ــده اس ــب ش ــتان نص ــن شهرس ــمند در اي ــور هوش کنت
وی افزود: شهرســتان رزن حائز رتبه دوم اســتان همدان در نصب 

کنتور هوشمند است.
فرماندار رزن با بيــان اينكه حفظ منابع آب يک کار جمعی و تيمی 
است، گفت: می توان با وحدت و همدلی اقدامات موثری در سطح 

شهرستان انجام داد.
ــه  ــدت رويـ ــی و وحـ ــن همدلـ ــايه هميـ ــه داد: در سـ وی ادامـ
ـــت  ـــه نخس ـــع آب رتب ـــظ مناب ـــتان رزن در حف ـــه شهرس ـــت ک اس

اســـتان همـــدان را دارد.

عامل آتش سوزی منطقه حفاظت شده 
»آلموبالغ« به مرجع قضایی معرفی شد

 رئيس حفاظت محيط زيســت شهرستان اســدآباد گفت: فردی از 
عشاير منطقه حفاظت شــده »آلموبالغ« اسدآباد که اقدام به آتش زدن 

پوشش های گياهی منطقه کرده بود به مراجع قضايی معرفی شد.
بــه گزارش مهر، روح اله زال پور عنــوان کرد: ماموران يگان حفاظت 
محيط زيســت شهرستان اسدآباد هنگام گشت زنی در منطقه حفاظت 
شــده آلموبالغ  متوجه آتش گرفتن پوشش گياهی منطقه به مساحت 
يک هكتار شده و در بررسی های بعدی مشخص شد، اين آتش سوزی 

توسط يكی از عشاير آن منطقه صورت گرفته است.
وی بيان کرد: فرد متخلف شناسايی شده و به مراجع قضايی معرفی شد. 
زال پور يادآور شد: آتش سوزی هر ساله وسعت زيادی از عرصه های 
مرتعی و جنگلی استان را که از ارزشمندترين سرمايه های طبيعی است 
تهديد می کند و با ســوختن و خاکســتر شــدن آنها فرسايش خاکی، 

بيابان زايی و گرد و غبار در کمين استان است.

برق جان کارمند اداره برق تویسرکان را 
گرفت

 مديرکل پزشــكی قانونی همدان اظهار داشــت: يــک از عوامل 
رســيدگی به اتفاقات برق تويسرکان هنگام انجام تعميرات بر اثر برق 

گرفتگی جان باخت.
علی احســان صالح در گفت و گو با ايرنا بيان کرد: جســد اين فرد به 
پزشكی قانونی منتقل و پس از معاينات اوليه مرگ بر اثر برق گرفتگی 
تاييد شد.وی اضافه کرد: اين فرد ۳۴ ساله و متاهل است و بر اثر ورود 
و خروج جريان برق از بدون اش دچار برق گرفتگی شــده و پيش از 
رسيدن به بيمارستان جان باخته است.وی يادآوری کرد: چهار تن شامل 
يک زن و سه مرد بر اثر برق گرفتگی در سه ماهه نخست سالجاری جان 
باختند که اين آمار در سه ماهه نخست سال گذشته پنج تن بود.فرمانده 
انتظامی شهرســتان تويسرکان بيان کرد: ساعت ۱۲ روز گذشته يكی از 
عوامل اتفاقات برق تويسرکان، با حضور در شهرک ناجا اين شهرستان 

اقدام به رفع ايراد برق کرد.

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 973029
مرحله اول  - نوبت اول   روز شنبه مورخ :1397/5/13

شركت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه 
و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال 1397 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بصورت یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری 

دارند واگذار نماید.
* نوع ، کيفيت و کميت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

* انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
* ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت سهماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه معتبر بوده و برای سه ماه دیگر 

قابل تمدید باشد.
* تضمين شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 

1394/09/22 هيات وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت 
فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

* کليه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکراز مورخ اولين نشر اگهی تا مورخ 
1397/5/17 دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه ، مدارک الزم را شامل پاکات الف ، ب و ج تهيه و عالوه بر ارسال پاکات 
)بصورت فيزیکی( به دبيرخانه شرکت تا ساعت 12 ظهرتاریخ 1397/5/28 نسبت به بارگزاری اسناد بصورت فایل Pdf در سامانه 

مذکوراقدام نمایند  ؛ در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مذکور )ارسال پاکات بصورت فيزیکی و یا عدم ثبت در سامانه از 
بازگشایی پاکات مناقصه شرکت کنندگان خودداری خواهد شد( .

* بازگشائی پاکات پيشنهادی در روز دوشنبه مورخ 1397/5/29 راس ساعت 9 در محل کميسيون معامالت این شرکت طبق آدرس 
مزبور انجام می شود.

*متقاضيان جهت دریافت اطالعات بيشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .
* الزاميست پيمانکار بر اساس صالحيت و ظرفيت کاري مورد تائيد از مراجع ذیصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم که درصورت 

تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
* به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش 

و پيشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد .
* تبيعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.

* ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کميسيون مجاز می باشد.
* برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .

* آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائجی-بلوک یک
www.iets.mporg.ir :پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور *

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

روستا/پروژه
شاخص مبلغ اولیه )ریال(مدت اجرا )ماه( شهرستانمجتمع

تعدیل
مبلغ ضمانتنامه 

)ریال(
حداقل 

تهیه مصالحرتبه

تجهیز و فنس کشی 
پیمانکارآب107/650/000ندارد62/152/958/308کبودراهنگدستجرداطراف چاه مکانیکی

بدون آب ، كتاب زندگی را باید بست
روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستائی  استان همدان

مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه همدان
موضوع مناقصه : تأمین خودروي استیجاري سبك )سواري و وانت(

مبلغ برآورد اولیه 6/605/589/500 )شش میلیارد و ششصد و پنج و پانصد و هشتاد و نه هزار و پانصد( ریال
نوع تضمین : مبلغ 331/000/000 )سیصد و سي و یک میلیون( ریال با اعتبار سه ماهه )از زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت( و بصورت یک یا 
ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوبه هیئت محترم وزیران )توضیح اینکه ضمانت نامه پست 

بانک قابل پذیرش نمي باشد(
* به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک 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 300/000 )سیصد هزار( ریال به حساب 
شماره 9200030173 بانک ملت شعبه جهان نما و با شناسه واریز 30126 به آدرس : همدان ، ميدان آرامگاه بوعلي سينا ، جنب بانك صادارت 

-  شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان )واحد کميسيون مناقصات( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . 
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه : از مورخ  97/05/09 لغایت تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/05/16 

تاریخ بازدید از محل و جلسه توجیهي : روز چهارشنبه ساعت 10 صبح مورخ 97/05/24 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه همدان 

تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97/05/27 و به آدرس همدان - میدان آرامگاه بوعلي سینا - جنب 
بانک صادرات - شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان – دبیرخانه کمیسیون مناقصات )معاونت مالي و اداري( 

تاریخ بازگشائي پاکات : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 97/05/28 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان )توضیح 
اینکه بازگشائي پاکات با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد(

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است . 
مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ 97/06/01 لغایت 98/05/31  مي باشد .

شرایط متقاضي و مدارك الزم :
- ارائه گواهي تأیید صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعي در خصوص حمل و نقل به همراه پروانه کسب از مراجع ذیصالح جهت شرکتهاي 

پیمانکاري و یا ارائه پروانه کسب از اتحادیه و صنف مربوطه )جهت آژانسها و موسسات کرایه اتومبیل(
- ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني )صادره از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي(

- ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره شرکت ، تصویر صفحات اساسنامه شرکت ، آگهي تأسیس شرکت به 
همراه آخرین تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي )جهت شرکتهاي پیمانکاري( و یا ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیریت آژانس )جهت 

آژانسها و موسسات کرایه اتومبیل(
- ارائه قراردادهاي انجام کار مشابه و ارائه رضایت نامه )اصل یا برابر اصل شده( از کارفرماي قبلي در خصوص کیفیت پیمانها )حدأقل دو مورد( 
)مضافاً اینکه در صورت داشتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با مناقصه گزار 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 )یا آژانس( و امضاء فرد مجاز )یا مدیریت آژانس( ، در دفاتر اسناد 
رسمي برابر اصل گردند.  

- ارائه کد ثبت شده در پایگاه ملي مناقصات ، ارائه کد اقتصادي و شناسه ملي )جهت شرکتهاي پیمانکاري(
- ارائه گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد یا افرادي که طبق اساسنامه شرکت و آگهي آخرین تغییرات و چاپ شده در روزنامه 
رسمي مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند )جهت شرکتهاي پیمانکاري( و یا ارائه گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي مدیریت 

آژانس 
* 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 .

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 97/05/09                 تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 97/05/13

نوبت دوم.شماره مجوز 2029 1397

بیمه نامه رازي خودرو به شماره بیمه نامه 
31220073/97/000056 به شماره پالك 972س42ایران28 

به شماره موتور 11686106796 به شماره شاسي 
61393502 به نام حسن نعمتي مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

 معاون سياســی و اجتماعی فرمانداری 
ويژه مالير خواســتار همكاری و همراهی 
بيشتر مديران دستگاه های اجرايی و روسای 
بانک های مرتبط با تسهيالت ازدواج آسان 
جوانان شــد و گفت: زمينه ازدواج آسان را 

بايد برای جوانان فراهم کنيم.
سعيد کتابی در ستاد ساماندهی امور جوانان 
شهرستان مالير اظهار داشت: برای فرهنگ 
ســازی ازدواج آســان در بين خانواده ها و 
تغيير نگرش در بين جوانان برای گرايش به 

ازدواج بايد تالش کنيم.
وی با اشــاره به تالش های دولت تدبير و 
اميد برای ترويج ازدواج آسان و افزايش مبلغ 
وام های ازدواج جوانان بيان کرد: نياز است 
مديران و روسای بانک های عامل با بررسی 
های الزم برای رفع مســايل و مشــكالت 
موجود بر سر راه تســهيالت ازدواج آسان 
تالش کننــد تا زوج های جوان در کمترين 

زمان تسهيالت خود را دريافت کنند.
وی ادامــه داد: همزمان با ســالگرد ازدواج 
حضرت علی)ع( و فاطمه زهرا)س( و هفته 
ازدواج افزود: دســتگاه های اجرايی مرتبط 
با پيش بينی برنامه های فرهنگی، اجتماعی، 
هنری و ورزشی نسبت به برگزاری باشكوه 
اين برنامه ها و غنی سازی فرهنگ ازدواج 

تالش کنند.
ـــب  ـــا تشـــويق و ترغي ـــرد: ب ـــان ک ـــی بي کتاب
جـــوان بـــه ازدواج بايـــد زمينـــه هـــای 
ـــود  ـــم ش ـــان فراه ـــرای آن ـــان ب ازدواج آس
تـــا بـــا ســـاده گرفتـــن ايـــن امـــر در ابتـــدای 
ــواده ای  ــكيل خانـ ــرای تشـ ــی، بـ زندگـ

خـــوب تـــالش کننـــد.

رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير نيز با 
تقدير از تالش بانک های عامل در پرداخت 
تســهيالت ازدواج، از روســای بانــک ها 
خواســت: در حد امكان زوج های نيازمند 
را شناسايی و در اولويت پرداخت تسهيالت 

قرار دهند.
بـــرای  افـــزود:  اکبـــری  غالمحســـن 
ــته  ــال گذشـ ــان سـ ــان جوانـ ازدواج آسـ
کارگروهـــی بـــا دبيـــری کميتـــه امـــداد 
ــه  ــد کـ ــكيل شـ ــی)ره( تشـ ــام خمينـ امـ
بايـــد گزارشـــی از فعاليـــت هـــای ايـــن 
ــه  ــان بـ ــه ازدواج آسـ ــروه در زمينـ کارگـ
ـــان  ـــان ورزش و جوان ـــور جوان ـــد ام واح

ارايـــه شـــود.

ـــای  ـــتگاه ه ـــكاری دس ـــتار هم وی خواس
اجرايـــی مرتبـــط بـــا هفتـــه ازدواج و 
ــن  ــود در ايـ ــای خـ ــه هـ ــی برنامـ معرفـ
ـــرد: در  ـــدواری ک ـــراز امي ـــد و اب ـــه ش هفت
ـــوع  ـــای متن ـــه ه ـــاهد برنام ـــه ش ـــن هفت اي
ــان و ترغيـــب و  ــرای جوانـ ــادی بـ و شـ
تشـــويق آنـــان بـــه امـــر ازدواج آســـان 

باشـــيم.
وی بـــا بيـــان اينكـــه رونـــد ارايـــه تســـهيالت 
ـــن  ـــر خـــوب اســـت و از اي ازدواج در مالي
ـــر اســـتان  نظـــر جـــزء شهرســـتان هـــای برت
ـــت  ـــد پرداخ ـــت: رون ـــار داش ـــتيم اظه هس
ـــی  ـــد خيل ـــر رش ـــای ازدواج در مالي وام ه
ـــه  ـــی ک ـــت و در صورت ـــته اس ـــه داش خوب

ـــند،  ـــته باش ـــه نداش ـــكل وثيق ـــن مش زوجي
ـــود. ـــی ش ـــت م ـــريع پرداخ ـــا س وام آنه

اکبـــری همچنيـــن خواســـتار همـــكاری 
شـــهرداری در نصـــب بنرهـــای مرتبـــط 
ــی  ــای تبليغاتـ ــه ازدواج و فضـ ــا هفتـ بـ
ـــی  ـــای آموزش ـــه ه ـــزاری برنام ـــهر، برگ ش
ــه و  ــای تابعـ ــش هـ ــتاها و بخـ در روسـ
ـــه  ـــای هفت ـــه ه ـــردم در برنام ـــارکت م مش

ــد. ازدواج شـ
ـــال  ـــدای امس ـــا، از ابت ـــزارش ايرن ـــه گ ب
ـــره وام ازدواج  ـــزار فق ـــک ه ـــون ي تاکن
ـــهيالت  ـــال تس ـــارد ري ـــادل ۱5۰ ميلي مع
در شهرســـتان ماليـــر پرداخـــت شـــده 

ـــت. اس

زمينه ازدواج آسان برای جوانان فراهم شود
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منیژه فرهانپور «

 اســتان همدان با داشتن سه نشريه 
فعال بومی، 16 هفته نامه، 16 ماهنامه، 16 
فصل نامه، 6 دو فصل نامه و نمايندگی 
35 دفتر نشــريه سراسری  در مجموع با 
69 نشريه چاپی خوشبختانه توانسته در 
غرب كشور نســبت به نشريات ديگر 
اســتان های غربی موفق تر و فعال تر 

عمل كند.
با وجود تالش و پويايی رســانه ها و 
فعاليت حدود 550 نفر در رســانه های 
مختلف وجود هم افزايی و اتحاد بيشتر 
رسانه های استان همدان همواره خواسته 
به حق دلسوزان مطبوعات بوده و هست 
به طوری كه رسانه ها در فضای خالی از 
تعامل و اتحاد گاهی رقابت را در مسير 
تخريب قرار می دهند كه اين عامل می 
تواند تبعات مختلفی برای فعاالن رسانه 
ای استان در برداشته باشد. البته در اين 
مسئوالن  مدير  مشــترك  گفتمان  مسير 
رســانه ای می تواند تــا حدود زيادی 
مرتفع كننده بســياری از اين تخريب ها 
و اختالف نظرها در فضای رســانه ای 
استان باشــد. همزمان با فرارسيدن هفته 
خبرنگار و به منظور انتشار مشكالت و 
دغدغه های فعاالن رسانه ای استان پای 
درد و دل چندی از پيشكسوتان و فعاالن 
رسانه ای استان نشسته ايم كه در ادامه 

می خوانيم.
 أخذ مجوز و امتیاز نشریه نیاز به 

تخصص دارد
سرپرســت روزنامه کيهان و مدير مسئول 
نشــريه همدان ســالم در گفــت و گو با 
خبرنگار همدان پيام در خصوص بررسی  
دغدغه ها و مشــكالت رسانه های استان 
در شرايط کنونی گفت: در برخی  شرايط 
مزيــت ها تبديل به معايب می شــوند به 
طوری که در ســال های گذشته اگر کسی 
می خواست امتياز يک روزنامه يا نشريه را 
بگيرد بايد ســالها در صف مجوز می بود، 
اما امروز اينگونه نيســت و شرايط  خيلی 
راحتر از گذشــته برای گرفتن امتياز يک 

نشريه شده است.
غالمرضا فريدونی با بيان اينكه اضافه شدن 
بر تعداد نشريات کشور و استان می تواند 
يک مزيت باشــد، افزود: استان همدان از 

لحــاظ کثرت وجود روزنامه و نشــريات 
مختلف و با داشتن ســه روزنامه بومی و 
هفته نامه و ماهنامه های مختلف در شرايط 

خوب و مطلوبی به سر می برد.
وی با اشــاره به اينكه توانايی و تخصص 
هر فردی که اقدام به گرفتن امتياز نشريات 
مختلــف را می کند بســيار حايز اهميت 
است، ادامه داد: کسی که رسانه ای نيست 
اما مديريت يک نشريه را می گيرد، عالوه 
بر ايجاد مشــكل برای خــود برای ديگر 
نشريات نيز منجر به مشكالت عديده ای 
می شود. مشــكلی که در شرايط فعلی در 
اســتان همدان وجود دارد يعنی نشرياتی 
که مجــوز الزم را دارند امــا  اين قدرت 
و توانايی را ندارند که اين نشــريات را به 

چاپ برسانند.
فريدونی با بيان اينكه متاسفانه اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمی در مواجهه با اين افراد 
هيچ عزمی بــرای لغو امتيــاز و يا اعمال 
قانون را نــدارد، اظهار کــرد: ورود افراد 
غير متخصــص در حوزه مطبوعات منجر 
به ايجاد رقابت غير سالم در فضای رسانه 
ای شــده به طوری که بعضی رسانه ها با 
نداشتن وزن و اعتبار کافی رقم آگهی ها را 
می شكند و با قيمت های نازل برای ساير 

روزنامه ها مشكالتی را ايجاد می کنند.
وی با اشــاره بــه اينكه در حــال حاضر 
روزنامــه داری در اســتان همــدان دچار 
مشــكل شــده چراکه رقابت های ناسالم 
منجر به ايجاد کسادی درآمد گرفتن آگهی 
از ادارات مختلف شده است، خاطرنشان 
کرد: هيچ يک از مسئوالن اداره فرهنگ و 
ارشــاد، استانداری و مجموعه های صنفی 
همچون خانــه مطبوعــات درصدد رفع 

اينگونه مشكالت و معضالت نيستند.
فريدونــی با بيان اينكه در شــرايط فعلی 
رســانه ها با افزايش هزينــه چاپ، هزينه 
کاغذ و نيروی انســانی مواجه هســتند، 
تصريح کرد: متاســفانه امروزه نشــريات 
با کاهش فروش روزنامــه و تنزل قيمت 
آگهی ها به دليل رقابت های ناسالم  هنوز 
در حــال فعاليت هســتند و هيچ ارگان و 
ســازمانی نيز با رسانه ها همكاری الزم را 

در اين زمينه ندارد.
وی در خصوص ديگر مشــكالت رسانه 
های اســتان نيز ادامه داد: دسترسی آزاد به 

اطالعات در اســتان ما در حد شعار باقی 
مانده يعنی با مراجعه به هر اداره و سازمانی 
اطالعات کافی در اختيار رســانه قرار داده 
نمی شود که همين منجر به درج اطالعات 
نادرســت و يا ننوشــتن يک خبر مهم در 
حوزه رســانه  به دليل نداشــتن اطالعات 

کافی می شود.
فريدونی با بيان اينكه رقابت نشريه مكتوب 
بايد در مقابل نشــريه مكتوب اتفاق بيفتد، 
يادآور شد: متاسفانه در يک رقابت ناسالم 
حضور يک پايگاه خبری در فضای مجازی 
منجر به رقابت ناسالم در مطبوعات استان 
می شود، يعنی فعاليت روزنامه برای رقابت 
ايجاد کانال و ارســال خبرهــا از کانال در 

فضای مجازی می شود.
وی با بيان اين موضوع که خانه مطبوعات 
اهرم اجرای قانون در مطبوعات نيســت و 
قدرت اجرايی ندارد، گفت: انتظارات فراتر 
از حوزه خانه مطبوعات نبايد اتفاق بيفتد 
البتــه نقش خانه مطبوعــات مطالبه گری 
صنف مطبوعات اســت کــه معتقدم بايد 

پررنگ تر از هميشه انجام شود.
 جایگاه مطلوب مطبوعات استان 
همــدان در غرب کشــور، مرهون 

زحمات  خود رسانه ای هاست
ســردبير روزنامه سپهر غرب نيز به عنوان 
يــک فعال رســانه بومــی با بيــان اينكه 
خوشــبختانه وضعيت کمی و کيفی رسانه 
های اســتان همدان در فضای رســانه ای 
همراه با تالش و کوشــش نسبت به استان 

های ديگر غربی کشور بسيار 
در حد مطلوب قــرار دارد، 
بيان کرد: ســبب اين برتری 
رسانه های استان تالش خود 
رســانه ای هاست يعنی عزم 
خود را جزم کرده اند که در 
برای  حرفی  رســانه  فضای 
گفتن داشته باشند به طوری 
که در اســتان هــای غربی 
ديگر کشور به تعداد همدان 
وجود  چــاپ  روز  روزنامه 
ندارد و بيشــتر در هفته نامه 
و ماهنامه ها فعاليت می کنند.

زهــره پوروهابــی افــزود: 
های  خبرگــزاری  صفحات 
فضای  در  همــدان  اســتان 

مجــازی از نظر تعدد خبر نيز نســبت به 
اســتان های غربی کشــور ممتاز و برتر 
نشــان داده می شــود که مرهون زحمات 
خبرنگاران و فعاالن رسانه ای استان است 
اما آنچه  در اين مســير رسانه ها را نگران 
و ناراحت کرده اين اســت که هيچگونه 
حمايت عملی از ايــن تالش ها صورت 

نمی گيرد.
وی با اشاره به اينكه رسانه های استان اگر 
امــروز حرفی برای گفتــن دارند  نه خانه 
مطبوعات، نه استانداری و نه اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی هيچ کدام تاکنون  کاری 
برای رسانه ها نكرده اند و اين خود رسانه 
ها بــوده اند که با 
اتــكا بــر خود و 
تالش و پشــتكار 
به جايگاه مطلوب 
مطبوعــات  در 

استان رسيده اند.
از  انتقــاد  با  وی 
برنامه های هيات 
مديره جديد خانه 
استان  مطبوعات 
برنامه  تاکنون  که 
بسته های غنی  و 
های  رسانه  برای 
نداشــته  اســتان 
تصريح  اســت، 
دوستان  اين  کرد: 

بيشــتر از اينكه به فكر فعاالن رســانه ای 
و احقاق حق آنها باشــند بيشــتر به فكر  
ســپری کردن دوران مديريتی خود در اين 
خانه هســتند که همين منجر به اين شده 
که فعاالن رسانه در حوزه مالی و اقتصادی 

با معضل چاپ مواجه شوند.
پوروهابــی در خصوص ديگر مشــكل 
موجــود در رســانه هــای اســتان نيز 
افزود: در طی اين چند ســال متاسفانه 
رســانه ها و مديران مســئول نشريات 
و روزنامــه ها به يک گفتمان مشــترک 
در حوزه رســانه نرسيده اند و هر مدير 
مســئول بيشــتر به دنبال منافع رســانه 
خود در دنيای مطبوعات اســت که البته 
اميدواريــم  بزودی با کار کيفی رســانه 
ها اين گفتمان مشــترک در بين رســانه 

يابد. تحقق 
باید  مطبوعات  خانــه  اعضای    
توســط رســانه ها حمایت معنوی 

شوند
سرپرست روزنامه دنيای اقتصاد و مدير 
مســئول همدان نامه هم بــا بيان اينكه 
در گام نخســت رســانه ها بايد با خانه 
باشند  داشته  مطبوعات مشارکت جمعی 
تا خانه مطبوعــات نيز بتواند در احقاق 
حق و پيگيری مشكالت رسانه ها اقدام 
کنــد، اظهار کرد: فعاالن رســانه بايد به 
اين مهم توجــه کنند که خانه مطبوعات 
مشــكالت   پيگيری  و  حمايتگری  نقش 

صنف رسانه ای را برعهده دارد اما بايد 
مطبوعاتــی ها نيــز از منتخبين خود در 
خانه مطبوعات به عنوان روسای صنف 

کنند. معنوی  رسانه حمايت 
مجيد ملكيان با بيان اينكه خانه مطبوعات 
به جديت پيگير مطالبات حوزه صنفی خود 
جلساتی را با استانداری، مدير کل فرهنگ 
و ارشاد استان و شــخص استاندار برگزار 
کرده است، ادامه داد: خانه مطبوعات به دليل 
بروز برخی مشــكالت برای فراهم کردن 
مواد اوليه چاپ رسانه های نوشتاری استان 
در حال پيگيری رفع اين مشــكل از طريق 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی است و 
در خصوص کاهش يارانه مطبوعات استان 
همدان به دليل عدم پيگيری اداره فرهنگ و 

ارشاد در حال اقدام است.
وی تاکيد کرد: تا زمانی که اتحاد در رسانه 
های استان نباشد نتيجه قابل قبول از اين 
پيگيری ها توسط خانه مطبوعات استان به 
دست نمی آيد چراکه تغيير جايگاه رقابت 
به تخريب نمی تواند خانه مطبوعات را به 
خانه ای مطالبه گر و پيگيری تبديل کند.

ملكيان افــزود: ايجاد اميد و نشــاط در 
جامعه مستلزم داشتن مطبوعات و رسانه 
های فعالی اســت که بايد مجموعه های 
دولتــی در بحث پيوســت فرهنگی يک 
درصــد از اعتبارات خود را به امر آگاهی 
و اطالع رســانی به مطبوعات و رسانه ها 

اختصاص دهند.

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ایران و جهان

آگهي مزایده 
نظــر به اینکه بــه موجب دادنامه شــماره 9509978110200521 مــورخ 95/5/30 صادر از 
شــعبه دوم دادگاه حقوقي همدان حکم ورشکستگي شــرکت در حال تصفیه پوشین پا )ثبت 
510 قانون تجارت در امور  2673( صادر و قطعیت یافته اســت لذا در اجراي مواد 457 الــي 
ورشکســتگي و ماده 6 نظامنامه قانون مذکور و هم چنین مفاد آیین نامه اجراي اســناد رسمي 
الزم االجراي ثبت اســناد مصوب 1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( ملک و اموال شــرکت 

شامل  تصفیه  حال  در 
1- ششدانگ یک باب کارخانه  به مســاحت 2100 مترمربع واقع در شهرك صنعتي بوعلي خیابان 16 که 
کارشناس رسمي دادگستري بهاي آن را مبلغ 5/255/000/000 ریال ارزیابي نموده است. امتیازات کارگاهي 

شامل حق االمتیاز و انشعاب برق حق االمتیاز و انشعاب گاز شهري 
2- ماشــین آالت جوراب بافي و والزم و تأسیســات که قدمت آنها حدوداً 15 سال بوده و در حال حاضر 
فاقد فعالیت تولید مي باشد که کارشناس رسمي دادگستري بهاي آنها را مبلغ 354/000/000 ریال تعیین 

و اعالم نموده است.
با توجــه به موارد فوق ارزش کل کارخانه و ماشــین آالت و تأسیســات طبق نظر کارشناســان مبلغ 

5/609/000/000 ریال تعیین گردیده است.
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابي کارشــناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي 
فروخته مي شود متقاضیان شــرکت در مزایده باید 5 درصد مبلغ پایه را به حساب 0111811923006 
نزد بانک ملي دادگستري واریز و اصل فیش را در جلسه مزایده ارائه نمایند فروش کاًل نقدي یا توافق 
با هیأت تصفیه بوده و تمامي هزینه ها )هزینه آگهي، کارشناســي- آب و برق و گاز و نیز مالیات نقل و 
انتقال و هزینه عوارض شــهرداري( بر عهده برنده مزایده خواهد بود بدیني است برنده مزایده کسي 
تلقي مي گردد که بیشــترین قیمت را پیشنهاد و ظرف یک ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت 
مبلغ 5 درصد واریزي به نفع شرکت در حال تصفیه ضبط خواهد شد 5 درصد واریزي سایر متقاضیان 

در مورخ 97/5/22 مسترد مي گردد.
شــرکت در جلسه مزایده براي عموم آزاد است و خریداران مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده 

حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مکان اجراي مزایده: مزایده هاي فوق الذکر که در روز یکشنبه مورخ 97/5/21 رأس ساعت 10 صبح 
در محل دفتر تصفیه شــرکت واقع در همدان، خیابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفیه 

برگزار مي گردد.
شــرکت در جلسه مزایده براي عموم آزاد است و خریداران مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده 

حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مکان اجراي مزایده: مزایده هاي فوق الذکر در روز یکشــنبه مورخ97/5/21 رأس ساعت 10 صبح 
در محل دفتر تصفیه شــرکت واقع در همدان، خیابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفیه 

برگزار مي گردد.
متقاضیان محترم جهت کســب اطالعات بیشــتر از ســاعت 9 صبــح الي 12 ظهر با شــماره تلفن 
38265729)081( تماس حاصل نمایند و با هماهنگي مدیر تصفیه از تاریخ نشر آگهي از ملک مورد مزایده 

بازدید به عمل آورند.)م الف 1782(
مدير تصفيه 
علي هاشم کريمي 

آگهي مزایده 
نظــر بــه اینکه بــه موجــب آگهــي تغییراتــي ثبتي شــماره 
139530426778003098 صادره از اداره ثبت اســناد همدان حکم 
انحالل شــرکت در حال تصفیه تعاوني محلــي 39 )ثبت 953( اعالم 
گردید لذا در اجــراي مواد 223 الي 225 قانون تجارت در امور انحالل 
و همچنین مفاد آیین نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد 
مصــوب 1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( امالك شــرکت در حال 

تصفیه شامل:
1- ششدانگ سه دهنه مغازه )ساختمان سابق تعاوني محلي 39( حدودا 
200 مترمربع که فاقد سابقه تجاري در شهرداري بوده و به عنوان محل 
شرکت تعاوني داراي سابقه 20 ســاله مي باشد. که کارشناس رسمي 
دادگستري بهاي عرضه و اعیان و سابقه استفاده از آن به عنوان شرکت 
تعاوني و حق االمتیاز برق بهاي آن را مبلغ 7/000/000/000 ارزیابي نموده 

است.
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابي کارشناس )پایه( شروع 
و به باالترین قیمت پیشــنهادي فروخته مي شود متقاضیان شرکت 
در مزایده باید 10 درصد مبلغ پایه را به حســاب 0111033381001 
نزد بانک ملي دادگســتري واریز و اصل فیش را در جلســه مزایده 
ارائــه نمایند فروش کاًل نقدي یا توافق با هیأت تصفیه بوده و تمامي 
هزینه ها )هزینه آگهي، کارشناسي و مالیات و نقل و انتقال و هزینه 
عوارض شهرداري و سایر ادارات در خصوص نقل و انتقال( بر عهده 
برنده مزایده خواهد بود بدیني اســت برنده مزایده کســي تلقي 
مي گردد که بیشــترین قیمت را پیشــنهاد و ظرف یک ماه مبلغ را 
تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ 5 درصد واریزي به نفع شرکت 
در حال تصفیه ضبط خواهد شد 10 درصد واریزي سایر متقاضیان در 

مورخ 97/5/22 مسترد مي گردد.
شرکت در جلســه مزایده براي عموم آزاد است و خریداران مي توانند 

در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مکان اجراي مزایده: مزایده هاي فوق الذکر که در روز یکشــنبه 
مورخ 97/5/21 رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر تصفیه شرکت واقع 
در همدان، خیابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفیه 

برگزار مي گردد.
متقاضیان محترم جهت کســب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح الي 
12 ظهر با شــماره تلفن 38265729)081( تمــاس حاصل نمایند و با 
هماهنگي مدیر تصفیه از تاریخ نشر آگهي از ملک مورد مزایده بازدید 

به عمل آورند.)م الف 1780(
مدير تصفيه 
علي هاشم کريمي 

آگهي مزایده 
نظر به اینکه به موجب دادنامه شــماره 9609978111600892 مورخ 
96/9/18 صادره از شــعبه چهاردهــم دادگاه حقوقي همدان حکم 
ورشکستگي شــرکت در حال تصفیه شاخ طالیي )ثبت 198( صادر و 
قطعیت یافته است  لذا در اجراي مواد 457 الي 510  قانون تجارت در 
امور انحالل و همچنین مفاد آیین نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي 
ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( امالك شرکت 

در حال تصفیه شامل:
1- شش دانگ یک واحد گاوداري به مساحت 5000 مترمربع پالك هاي 
ثبتي 12/246 و 12/22 و امتیازات ان واقع در پلیس راه همدان تهران- 
جاده کارخانه قند حسین آباد سمت چپ جاده جدیداالحداث که شامل 
امتیازات کارگاهي شــامل حق االمتیاز و انشعاب برق با ترانس هوایي 

حق االمتیاز و ارزش یک حلقه چاه مي باشد.
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابي کارشناس )پایه( شروع 
و به باالترین قیمت پیشــنهادي فروخته مي شود متقاضیان شرکت 
در مزایده باید 5 درصد مبلغ پایه را به حســاب 0111812485005 
نزد بانک ملي دادگســتري واریز و اصل فیش را در جلسه مزایده 
ارائه نمایند فروش کاًل نقدي یا توافق با هیأت تصفیه بوده و تمامي 
هزینه ها )هزینه آگهي، کارشناســي- آب و برق و گاز و نیز مالیات 
نقل و انتقال و هزینه عوارض شــهرداري( بــر عهده برنده مزایده 
خواهد بود بدیني اســت برنده مزایده کســي تلقي مي گردد که 
بیشــترین قیمت را پیشــنهاد و ظرف یک ماه مبلغ را تأدیه نماید 
در غیر این صورت مبلغ 5 درصد واریزي به نفع شــرکت در حال 
تصفیه ضبط خواهد شد 5 درصد واریزي سایر متقاضیان در مورخ 

97/5/23 مسترد مي گردد.
شــرکت در جلســه مزایده براي عموم آزاد اســت و خریداران 
مي توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر و در جلســه 

نمایند. شرکت 
زمان و مکان اجــراي مزایده: مزایده هــاي فوق الذکر که در روز 
دوشنبه مورخ 97/5/22 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر تصفیه 
شــرکت واقع در همدان، خیابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه 

دوم دفتر تصفیه برگزار مي گردد.
متقاضیان محترم جهت کســب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح 
الي 12 ظهر با شماره تلفن 38265729)081( تماس حاصل نمایند 
و با هماهنگي مدیر تصفیه از تاریخ نشر آگهي از ملک مورد مزایده 

بازدید به عمل آورند.)م الف 1784(
مدير تصفيه 
علي هاشم کريمي 

آگهی مزایده نوبت دوم
در کالسه اجرایي 960024 اج م آقاي حجت باقري فرزند محرمعلي طي 
دادنامه صادره از دادگاه عمومي اللجیــن محکوم گردیده به پرداخت 
مبلغ 308/606/300 ریال بابت  اصل خواسته و هزینه دادرسي در حق 
محکوم له که در این خصوص و جهت اســتیفاي محکوم به شخص ثالث 
اقدام به معرفی یک قطعه زمین مزروعی واقع در روســتای دینار آباد 
را نموده که مطابق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 

به فروش خواهد رسید. 
مشخصات مال منقول:

یک قطعه زمین مزروعی فاقد ســند رسمی ،دارای حق آب مشاع از چاه 
آب موســوم به چاه حاج فرج و شــرکا که زمین مورد نظر تحت سیستم 
آبیاری تحت فشــار که در عرض زمین قرار دارد آبیاری می شود حدود و 
اربعه ملک مورد نظر عبارتست از شماال به زمین ورثه حاج حسین ،شرقا 
به زمین نوروز زیادی ،جنوبا  به جاده خاکی امزاجرد و غربا به زمین ورثه 
حاج یدا.. میباشد. مختصات گوشه زمینx= 169810وy3870869میباشد. 

قیمت پایه و نظر کارشناس دادگستري:
با لحاظ جمیع عوامل مذکور مال تعرفه در صورت داشتن حق آب مداوم از 
آب چاه پروانه دار برابر 10000 تومان و ارزش کل زمین به مساحت تقریبی  
3130 متر مربع توســط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 313000000 

ریال ارزیابی و  قیمت گذاري شده است.
زمان و مکان مزایده: 

زمان روز سه شنبه مورخ 1397/5/30 از ساعت 10 الي 10:30 صبح در دفتر 
اجراي احکام مدني دادگاه اللجین واقع در خیابان مهدیه دادگاه اللجین 

برگزار خواهد شد.
توضیح اینکه مزایده به صورت حضوری بوده و فروش مال تعرفه شده 
از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد 
از برنده مزایده 10 درصد فی المجلس دریافت و الباقی ظرف مدت 20 
روز قابل وصول خواهد بود. بدیهی اســت در صورت انصراف خریدار 
مبلغ واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. عالقمندان به 
شــرکت در مزایده می توانند 3 روز قبــل از تاریخ برگزاری مزایده 
به دفتر اجرا مراجعه تــا زمینه بازدید فراهم گردد.  هزینه های نقل و 
انتقال تابع شــرایط عمومي معامالت خودرو مي باشد هزینه خالفي و 
پارکینگ تا تاریخ صورتجلســه مزایده به عهده محکوم علیه بوده و 
ســایر هزینه ها )اعم از مبلغ قطعیو غیر قطعي( بر عهده برنده مزایده 
مي باشــد در صورتي که روز مزایده به هر علتي تعطیل گردید مزایده 
فرداي همان روز و رأس ساعت تعیین شده برگزار خواهد شد.)م الف 

)445
شعبه اجرای احکام مدنی بخش اللجين

آگهي حصر وراثت
آقــاي حمیدرضا امیري طالب فرزند غالمعلي دارای شــماره شناســنامه  97 مورخه 
1356/1/1 به شرح دادخواست کالســه 970312ح127 از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمعلــي امیري طالب فرزند 
حاجعلي به شــماره شناســنامه  715 متولد 1323 در تاریخ 1397/3/29 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: یک 
همسردائمي و 4 فرزند پسر و یک دختر با اسامي ذیل 1-محبوبه بیابادي فرزند نعمت ا... 
به شماره شناسنامه 5268 متولد 1333/2/1 صادره از حوزه مرکزي همدان 2-علیرضا 
امیري طالب فرزند غالمعلي به شــماره شناســنامه 449 متولد1351/9/17 صادره از 
حوزه یک همدان 3-حمیدرضا امیري طالب فرزند غالمعلي به شــماره شناسنامه 97 
متولد1356/1/1 صادره از حــوزه مرکزي همدان 4-عباس امیري طالب فرزند غالمعلي 
به شماره شناســنامه 113286 متولد1357/7/1 صادره از حوزه یک همدان 5-یوسف 
امیري طالب فرزند غالمعلي به شــماره ملی 3860415611 متولد1370/10/17 صادره از 
حوزه مرکزي همدان 6-فاطمه امیري طالب فرزند غالمعلي به شــماره شناسنامه 163 
متولد1360/1/1 صادره از حوزه 17 همــدان ارزش ماترك متوفي غالمعلي امیري طالب 
فرزند حاجعلي بیش از ســي میلیون ریال مي باشــداینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 1905(
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم طیبه منصوري دارای شماره شناسنامه  یداله داراي شماره ملي 3934651577به 
شرح دادخواست کالســه 970387 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان یداله منصوري فرزند ولي اله به شــماره شناسنامه  
3933261120 در تاریــخ 1397/4/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-طیبه منصوري فرزند یداله به شماره ملي 
3934651577 دختر متوفي 2-شیدا منصوري فرزند یداله به شماره ملي 3920131282 
دختــر متوفي 3-نرگس منصوري فرزند یداله به شــماره ملي 3933373883 دختر 
متوفي 4-مریم منصوري فرزند یداله به شــماره ملــي 3930843323 دختر متوفي 
5-عین اله منصوري فرزند یداله به شماره ملي 3930845873 پسر متوفي 6-حمد اله 
منصوري فرزند یداله به شماره ملي 3930840472 دختر متوفي 7- اقدس عبدلي فرزند 
عزیزاله به شماره ملي 3933293227 همسر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 375(
قاضي شوراي حل اختالف شعبه 111 سامن

تهدیدات شبکه های مجازی را 
به فرصت تبدیل می کنیم

 رئيـــس پليـــس فتاگفـــت: پيـــرو فرمايشـــات مقـــام معظـــم 
ـــت  ـــک فرص ـــازی ي ـــبكه های مج ـــه ش ـــر اينك ـــی ب ـــری مبن رهب
ـــم  ـــل کني ـــزی و عم ـــوری برنامه ري ـــد ط ـــت باي ـــد اس و دو تهدي
ـــک  ـــت و ي ـــه دو فرص ـــبكه ها را ب ـــن ش ـــدات اي ـــم تهدي ـــا بتواني ت

ـــم. ـــل کني ـــد تبدي تهدي
ـــتفاده  ـــا اس ـــور م ـــه در کش ـــان اينك ـــا بي ـــر ب ـــال هاديانف ـــردار کم س
از شـــبكه هـــای مجـــازی و اينترنـــت بـــرای ســـنين متفـــاوت 
ــار داشـــت:به هميـــن منظـــور  تعريـــف خاصـــی نـــدارد، اظهـ
ـــته  ـــال گذش ـــه در س ـــراد جامع ـــف اف ـــنين مختل ـــوزش س ـــرای آم ب
ـــوزش و  ـــات و آم ـــكاری وزارت ارتباط ـــا هم ـــترک ب ـــی مش طرح

ـــتيم. ـــرا گذاش ـــه اج ـــرورش ب پ
وی اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه ســـرعت انتقـــال اخبـــار و 
ـــازی  ـــای مج ـــف در فض ـــای مختل ـــبكه ه ـــعه ش ـــات و توس اطالع
ــه  ــار مختلـــف جامعـ ــا اقشـ ــم تـ ــن نداريـ ــز ايـ ــاره ای جـ چـ

آمـــوزش هـــای الزم را در ايـــن زمينـــه فراگيرنـــد.
ــازی  ــای مجـ ــت فضـ ــرد: امنيـ ــح کـ ــر تصريـ ــردار هاديانفـ سـ
محصـــول نيســـت کـــه بتـــوان آن را خريـــداری کـــرد، امنيـــت 
ـــتگاه  ـــه دس ـــک هم ـــاری و کم ـــه همي ـــت ک ـــدی اس ـــک فرآين ي

هـــا را طلـــب مـــی کنـــد.
ـــايبری  ـــی س ـــعه ديپلماس ـــه توس ـــان اينك ـــا بي ـــا ب ـــس فت ـــس پلي رئي
ـــت:  ـــت، گف ـــوده اس ـــا ب ـــدی م ـــای ج ـــزو راهبرده از روز اول ج
ـــای انجـــام  ـــزی ه ـــه ري ـــات، برنام ـــزات، امكان ـــه تجهي ـــا توجـــه ب ب
شـــده و نحـــوه عملكـــرد مجموعـــه پليـــس فتـــا در مقايســـه 
ـــتم  ـــن سيس ـــای اي ـــه ه ـــعه يافت ـــزو توس ـــورها ج ـــر کش ـــا ديگ ب

ـــتيم. هس
ــای  ــت فضـ ــن امنيـ ــرد: تاميـ ــح کـ ــر تصريـ ــردارهاديان فـ سـ
ـــت  ـــدور نيس ـــتگاهی مق ـــچ دس ـــرای هي ـــی ب ـــه تنهاي ـــازی ب مج
بلكـــه ايـــن مهـــم نيازمنـــد يـــک همـــت جـــدی همـــه دســـت 

انـــدرکاران ايـــن فضـــا اســـت.
وی بـــا بيـــان اينكـــه آغـــاز فعاليـــت جـــدی و رســـمی پليـــس 
ـــون در ۱۳5  ـــم اکن ـــه داد: ه ـــت، ادام ـــكل گرف ـــال ۹۰ ش ـــا از س فت
ـــاالی  ـــف ب ـــه شـــهرهای مختل ـــی در هم ـــه عبارت ـــه کشـــور و ب نقط
۱5۰ هـــزار نفـــر جمعيـــت پليـــس فتـــا فعاليـــت دارد و همـــه 

ـــد. ـــی کن ـــد م ـــازی را رص ـــای مج ـــبكه ه ش
ـــايبری  ـــده س ـــزار پرون ـــت: ۱۲۰ ه ـــار داش ـــا اظه ـــس فت ـــس پلي رئي
ـــات  ـــی و اقدام ـــدود 85 درصـــد بررس ـــس ح ـــن پلي ـــود در اي موج
ـــت. ـــم نظيراس ـــود ک ـــوع خ ـــه در ن ـــت ک ـــه اس الزم صـــورت گرفت
وی بـــا اشـــاره بـــه اينكـــه رســـيدگی بـــه جرايـــم ســـايبری در 
ـــت،  ـــده اس ـــالم ش ـــد اع ـــدود ۲5 درص ـــی ح ـــورهای اروپاي کش
گفـــت: موفقيـــت پليـــس فتـــا در رســـيدگی شـــكايات جرايـــم 
ـــت. ـــم گيراس ـــی چش ـــورهای اروپاي ـــا کش ـــه ب ـــايبری در مقايس س
ســـردارهاديانفر افـــزود: پليـــس فتـــا در ۲۴ ســـاعت شـــبانه روز 
آمـــاده ارايـــه خدمـــات بـــه هموطنـــان بـــوده و ايـــن مهـــم را 

ــد. ــس می دانـ ــارات پليـ ــی از افتخـ يكـ

اگر امروز حرفی برای گفتن 
مطبوعات،  خانه  نه  دارند  
نه اســتانداری و نه اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
هیچ کــدام تاکنون  کاری 

برای رسانه ها نکرده اند

در گفت و گو با فعاالن رسانه ای فعال استان همدان مطرح شد

همدان مطلوبتراز استان های غربی کشور

دستگاه قضا 
با اخاللگران 
اقتصادی به عنوان 
خائن برخورد كند

ــی از مراجــع  ــوری همدان ــت ا... حســين ن  آي
تقليــد گفــت: بايــد دســتگاه قضايــی و مســئوالن 
ــاد  ــه در اقتص ــی ک ــر کس ــا ه ــور ب ــرم کش محت
کشــور اخــالل ايجــاد مــی کنــد و موجــب 
ــه  ــا او ب ــود ب ــی ش ــردم م ــش مشــكالت م افزاي

ــد. ــورد کنن ــن برخ ــک خائ ــوان ي عن
ــا، ايــن مرجــع تقليــد افــزود:  ــه گــزارش ايرن ب
می شــنوند  وقتــی  هســتند  ناراحــت  مــردم 

فــالن آقــا چنــد هــزار ميليــارد اختــالس 
ــتگاه  ــتند، دس ــج هس ــده ای در رن ــد و ع می کن
قضايــی بايــد هرچــه ســريعتر بــه پرونــده 
مفســدان اقتصــادی رســيدگی کنــد و بــه مــردم 

ــد. ــزارش ده گ
ــر  ــا بيــان ايــن کــه مراجــع و علمــا در براب وی ب
ــز ســكوت  ــردم هرگ ــه م فشــارهای اقتصــادی ب
ــئوالن  ــرر از مس ــده مك ــت: بن ــد گف ــرده ان نك

ــی  ــورت خصوص ــه ص ــه ب ــی چ ــرم اجراي محت
ــه تنهــا تذکــر بلكــه خواهــش  و چــه عمومــی ن
کرديــم بــه وضــع مــردم رســيدگی کنيــد، چراکــه 

ــج هســتند. ــردم در رن م
بــه گــزارش ايرنــا، ايــن مرجــع تقليــد بــر 
ضــرورت مديريــت و نظــارت صحيــح بــر بــازار 
ــياری از مشــكالت  ــه داد: بس ــرد و ادام ــد ک تاکي
معيشــتی ربطــی بــه تحريــم نــدارد، بــا مديريــت 

قيمت هــا  و  بــازار  بــر  نظــارت  و  صحيــح 
مشــكالت حــل می شــود.

ــر  ــردم اگ ــه داد: م ــی ادام ــوری همدان ــت ا... ن آي
بداننــد تبعيــض نيســت، بــی عدالتــی نمی شــود و 
مســئوالن در تــالش بــرای حل مشــكالت کشــور 
هســتند، بــه طــور قطــع تحريــم را تحمــل کــرده 
ــت  ــالب حماي ــام و انق ــه از نظ ــد هميش و مانن

می کننــد.

مدیرکل کانون پرورش فکري استان:
دستگاه ها وجود خبرنگاران را فرصت تلقي کنند

 پروين سليمی - انعكاس خبر و خبرنگاران در جامعه بايد به عنوان فرصت تلقي شوند؛ 
زيرا که اين قشر زحمتكش حامي و کمک کار نهادها هستند و بدون هيچ چشم داشتي به 
عنــوان پل ارتباطي بين دولت و مردم عمل مي کنند و اگر نگاه ما مديران اينگونه باشــد، 

جايگاه خبرنگار در سطح باالي خود حفظ خواهد شد.
مديرکل کانون پرورش فكري کودکان استان ضمن تبريک روز خبرنگار، اين قشر را افرادي 

تالشگر دانست که بدون چشم داشت در خط مقدم اطالع رساني فعاليت مي کنند.

محمدرضــا جوادي در گفت وگو با همدان پيام افــزود: مجموعه مطبوعات و خبرنگاران 
هميشــه همراه مديران هستند و چه در بحث فعاليت هاي دســتگا ه ها و چه در انعكاس 
ديدگاه هايي که مردم و مخاطبان نسبت به نهاد ومؤسسات دارند، بسيار تأثير گذار هستند. 
که در اينجا بنده  از اين خانواده بزرگ کالتشــكر را دارم و به اين اميد هســتم که در اين 

مجموعه با کمک خبرنگاران بتوانيم بهترين خدمات رابه مردم رائه  بدهيم.
وي گفت: لزوم انعكاس خبر جايگاه وااليي دارد؛ زيرا که ادارات و نهادها شرح خدماتي 
دارند که بايد به نحو مطلوب به اطالع مردم رســانده شــود و به دليل اينكه هر نهاد طبق 
مســئوليتش با بخش کوچكي از جامعه ســروکار دارد، واين در حالي است که  خدمات 
دســتگاه ها در بحث کالن نظام براي مجموعه شهروندان انجام مي شود و در اينجا نقش 

خبرنگاران بسيار مهم است که خدمات را با قلم گويا و روان خود به اطالع مردم مي رسانند.
جوادي شغل خبرنگاري را بسيار سخت و مسئوليتي سنگين دانست و گفت:  از هر ديدگاه 
که بنگريم، خبر و خبرنگاري شغل هنري و حرفه اي  بسيار سنگيني همينطور اثرگذار است 
. که اگر ما اين قشر از جامعه را به معناي واقعي خود به عنوان فرصت بزرگ تلقي کنيم که 
در کنار مديران هستند وبه هيچ وجه نقش رقيب و تخريب را ندارند. در اين صورت است 

که جايگاه خبرنگار به معناي واقعي خود حفظ خواهد شد.
وي گفت:  عوامل مختلفي در اين مورد وجود دارد و بايد مســائل معيشتي خبرنگاران از 
سوي مديران تقويت شود. دستگاه هاي دولتي نيز  بايد چه در حوزه خبر و چه در بحث 

کاهش و رفع مشكالت مطبوعات بيش از پيش با خبرنگاران همكاري داشته باشند.
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مراقب باشید گرما شما را به کشتن ندهد
 متخصصان می گويند، اگر به اندازه کافی آب بنوشــيد و مراقب کم آب نشدن بدنتان 

باشيد، احتمال اينكه گرما آسيب جدی به جسم شما برساند، باال نيست.
به گزارش ســالمت نيوز، باال رفتن دمای هوا، به خودی خــود، آمار مرگ ومير را باال 
نمی برد. در روزهای گرم، شايد عصبی شويد يا بيشتر از روزهای معتدل دچار استرس 
شويد، اما بعيد اســت که جانتان در لحظه تابيدن خورشيد و عرق ريختن تهديد شود. 
متخصصان می گويند، اگر به اندازه کافی آب بنوشيد و مراقب کم آب نشدن بدنتان باشيد، 

احتمال اينكه گرما آسيب جدی به جسم شما برساند، باال نيست.
اما هميشــه تهديدهای جسمی، جان شــما را به خطر نمی اندازند. اگر مراقب سالمت 
روانتان نباشيد، آسيب های روانی، بيشتر از بيماری هايی مثل سرطان يا ديابت عمر شما 

را کوتاه خواهند کرد.
محققان در يک پژوهش تازه، نتيجه نااميدکننده ای را به اثبات رسانده اند. آن ها می گويند 

آمار خودکشی، در زمانی که دمای هوا باالتر از حد طبيعی است افزايش پيدا می کند. 

امکان ثبت نام و انتخاب رشته برای غایبان کنکور ۹۷
 ثبت نام و انتخاب رشــته برای رشته های تحصيلی با پذيرش صرفا بر اساس سوابق 

تحصيلی از ۱5 مرداد آغاز می شود. 
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته های تحصيلی که 
پذيرش در آنها بر اساس سوابق تحصيلی و يا معدل کتبی ديپلم صورت می گيرد، از روز 

دوشنبه ۱5 مرداد ۹7 از طريق سايت سازمان سنجش آغاز می شود.
به گزارش مهر، حســين توکلی افزود: اين مهلت در ۲۴ مرداد به پايان می رســد و کليه 
داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۹7 ثبت نام کرده اند ولی در جلسه آزمون غايب 
بودند و همچنين متقاضيانی که در کنكور سراســری ۹7 ثبت نام نكرده اند می توانند بر 
اســاس اطالعيه سازمان سنجش که از پنجشــنبه ۱۱ مرداد ۹7 بر روی سايت سازمان 
ســنجش قرار گرفته است و در اين دوره ثبت نام کنند.  وی تاکيد کرد: دفترچه ثبت نام 
و راهنمای انتخاب رشــته پذيرش کدرشته های صرفا بر اساس سوابق تحصيلی از روز 

يكشنبه ۱۴ مرداد ۹7 بر روی سايت سازمان سنجش قرار می گيرد.

بهداشت
تعامل وزارت بهداشت و گمرک در حوزه 

دارو و تجهیزات پزشکی
 همكاری بيشتر بين وزارت بهداشت و گمرک، منجر خواهد شد تا مشكالتی که در 

اين مقطع برای حوزه دارو و تجهيزات پزشكی وجود دارند، حل شود.
وزير بهداشت در مراسم امضای تفاهم نامه همكاری با گمرک جمهوری اسالمی گفت: 
در جلساتی که با گمرک جمهوری اسالمی ايران برگزار شد، شاهد بوديم که اين دستگاه، 
برای برداشــتن موانعی که برسرراه تمامی دستگاه ها از جمله حوزه سالمت وجود دارد، 
چند گام فراتر است و يكی از اين گام های مهم نيز با امضای تفاهم نامه همكاری مشترک 

بين وزارت بهداشت و گمرک برداشته خواهد شد.  
به گزارش مهر، حسن هاشمی درخصوص مزايای اين تفاهم نامه اظهار داشت: همكاری 
و تعامل بيشــتر بين وزارت بهداشت و گمرک جمهوری اسالمی، منجر خواهد شد تا 
مشكالتی که در اين مقطع برای حوزه دارو و تجهيزات پزشكی وجود دارند، حل شود 

و آمادگی بيشتری برای مقابله با تحريم های جاری کسب کنيم.  

آغاز بررسی مدارک و مصاحبه پذیرفته شدگان 
»آزمون استخدامی« از امروز

 فرآيند بررسی مدارک و مصاحبه پذيرفته شدگان آزمون استخدامی از ۱۳ مرداد شروع 
می شود.يارمحمد حسين بُر؛ مديرکل امور اداری و تشكيالت وزارت آموزش و پرورش 
اظهار کرد: مراحل مصاحبه و گزينش تا شهريور به اتمام می رسد و پذيرفته شدگان نهايی 
از مهر ماه وارد دانشــگاه فرهنگيان شده و دوره يكساله مهارت آموزی را می گذرانند.به 
گزارش ايسنا، در همين راستا سازمان اداری و استخدامی کشور اطالعيه ای منتشر کرده 
که در آن آمده است معرفی داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد 
تلقی نمی شود، بلكه در گزينش نهايی با توجه به شغل محل انتخابی و براساس مجموع 

نمرات فضلی داوطلبان معرفی شده صورت خواهد گرفت.

آمادگی هالل احمر برای تامین داروهای حیاتی 
در شرایط اضطراری

 جمعيت هالل احمر اين امكان را دارد که در شرايط اضطراری بتواند بسياری از داروهای 
حياتی بيماران را وارد کشور کند. معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعيت هالل احمر 
کشور با بيان اينكه »جمعيت هالل احمر به واسطه وجاهت و ارتباط بين المللی اين امكان را 
دارد که در شــرايط اضطراری بتواند بسياری از داروهای حياتی بيماران را وارد کشور کند«، 
اظهار کرد: در دوران جنگ تحميلی هم اين نقش را برعهده داشتيم و اينک هم آمادگی اين امر 
وجود دارد. به گزارش ايسنا، حسن صفاريه ادامه داد: طبق بند 8 ماده ۳ اساسنامه جمعيت هالل 
احمر مصوب مجلس شورای اسالمی کمک در تامين داروی بيماران از جمله وظايف هالل 

احمر است که در اساسنامه سازمان تدارکات پزشكی جمعيت مبنای عمل قرار گرفته است .

رشد 33 درصدی پیشرفت کشور
 در حوزه زنان پس از انقالب

  پس از پيروزی انقالب اســالمی، حوزه زنــان و خانواده در بخش های مختلف 
از جمله علمی، فرهنگی، هنری، آموزشــی، سياسی و اقتصادی پيشرفت های خوبی 
داشته اند. به گزارش ايرنا، در خصوص اين دستاوردها، به ۳۳ مورد رشد در حوزه زنان 
و خانواده اشاره شده است به طوری که به عنوان نمونه در سال ۱۳57 تنها ۳5 درصد 
زنان کشور باســواد بودند اما امروز نزديک به ۹۰ درصد آنان باسواد هستند.همچنين 
تعــداد دانش آموزان دختر از دو ميليون و 777 هزار و 7۲۴ نفر در ســال ۱۳55 به 6 
ميليون و ۹56 هزار و ۳۴ نفر در سال ۱۳۹6 رسيده و تعداد دانش آموختگان دانشگاهی 

زن از 6 درصد در سال ۱۳55 به ۴۴ درصد در زمان حاضر افزايش يافته است.

ايرنا: مخالفت با ازدواج منجر به آتش زدن خانه مادربزرگ شد
 خونه مادربزرگه هزار تا قصه داره

فارس: انبارهای گندم همدان همچنان در انتظار کاميون
 انتظار خيلی سخته ... به دادشون برسيد

تسنيم: برتری ۴ برابری ايران نسبت به آمريكا در کشف جرايم سايبری
 ماشاا... به خودمون

ايسنا: هوای همدان خنک تر می شود
 خوب خداروشكر... مرديم از گرما

تسنيم: روزی يک بطری آب 
 يك بطری آب به كجا می رسه

فارس: ۳۰ درصد از محالت شــهرها دچار عدم کيفيت زندگی 
هستند

 خوب خوبه حاال 70 درصد از محالت با كيفيت هستند
ايرنا: شرق آسيا در محاصره گرما

 امان از دست گرما ديگه واقعا كالفه شديم
قانون: ابطال روزه سكوت

 بدون شرح
آفتاب: بايد مردم بدانند چه خبر است

 مگه چه خبره كه ما خبر نداريم؟؟
ابتكار: غول ناميرای کنكور

 اونم چه غولی
اعتماد:خطاب به کی روش: بازار خويش و آتش ما تيز می کنی

  ماندن يا نماندن مسئله اين است
گسترش صنعت: آخرين تير ترکش
 ان شاا... اين آخری جواب بده

جوان: دام ۲ ميليون تومانی انتخاب رشته
 ای وای از اين دام ها

دنيای اقتصاد: فرود قيمت ها در دو بازار
 فرودها كه ماندگار نيست باز صعود می كنه

شرق: دوباره عليه رئيس جمهوری
 بدون شرح

مخالفت با ازدواج منجر به آتش زدن خانه 
مادربزرگ شد

 مخالفت مادربزرگ با ازدواج نوه اش موجب آتش زدن درب 
منزل توسط اين دختر نوجوان شد.

رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطالعات انتظامی همدان گفت: 
چنــدی پيش يک دختر نوجــوان که به علت مرگ پدر و ازدواج 
مجــدد مادر در کنار مــادر بزرگ خود زندگی مــی کرد پس از 
آشــنايی و عالقه مندی به يک پســر موضوع ازدواج با فرد مورد 

عالقه خود را با مادر بزرگش در ميان گذاشت.
به گزارش ايرنا، فيروز سرخوش نهاد اظهار داشت:مخالفت مادر 
بزرگ با اين ازدواج، موجب طراحی نقشــه ای شــوم توسط اين 
دختر ۱6 ســاله و همكاری فرد مورد عالقه اش برای عملی شدن 
اين نقشــه شد و از آنجا که اين دختر نوجوان از ترس های مادر 
بزرگش خبر داشــت درصدد انجــام کاری ترس آور برای جلب 

رضايت وی با ازدواجش برآمد.
وی ادامه داد: اين دختر با همكاری پســر جوان، شبانه درب خانه 
مادر بزرگ را که در آن ســاعت تنها در خانه به سر می برد آتش 
زدند تا با ايجاد رعب و وحشــت در دل اين مادر کهنســال، نياز 
به وجود يک مرد در خانه برای پيشگيری از بروز اين حوادث و 

مراقبــت از جان و مال آنها را به وی القا کنند.
ســرخوش نهاد گفت: عامالن اين آتش سوزی معتقد بودند حتی 
در صــورت بی نتيجه بــودن اين اقدام در جلــب رضايت مادر 

بزرگ، حداقل آنها با اين شــيوه انتقام خود را از او گرفته اند.
وی اظهار داشت: اين آتش سوزی خســارت چندانی نداشت با 
اين وجود پس از شكايت مادر بزرگ، پرونده ای قضايی تشكيل 
شــد. وی ادامــه داد: با پيگيری های پليســی و انجام يكســری 
کارهای فنی اين پســر جوان دستگير و با اعتراف او عامل اصلی 

طراحی اين نقشــه هم شناسايی و دستگير شد.
ســرخوش نهاد اضافه کرد: شــاکی پرونده وقتی از دست داشتن 
نوه خود در اين ماجرا باخبر شــد از ادامه شكايت خود صرفنظر 

کرد.

 دانشــگاه پيام نــور همــدان جزو ۱۰ 
دانشگاه برتر دانشــگاه هاي پيام نور کشور 

است.
معاون اداري، مالي و عمراني دانشگاههاي 
پيام نورکشــور ضمن تبريک روز خبرنگار 
در جمع خبرنگاران استان، گفت: دانشگاه 
آزمايشــگاهي  پيام نور همــدان در حوزه 
زيرســاخت هاي خوبــي دارد تا حدي که 
مي توانيم اين دانشگاه را جزو ۱۰ دانشگاه 

برتر کشور بدانيم. 
حســن عليــزاده افــزود:  ۳۰ درصــد از 
کارشناسي  مقطع  در  پيام نور  دانشــجويان 
ارشــد و دکتري در دانشــگاه هاي دولتي 
قبول می شوند که اين موضوع خود حاکي 
از قــوی بــودن آموزش در اين دانشــگاه  
اســت چرا که برای بررسي دانشگاه ها بايد 
دانشجويان ورودي و خروجي آن دانشگاه 
را بررســي کنيم و با اين بررسی  است که 

کيفيت هر دانشگاه مشخص می شود.
وی گفت:  نظام آموزشي پيام نور توانسته با 
کمترين فشار هزينه مالي به دولت از چنين 
کيفيتي در خدمات آموزشــي بهره مند شود 
؛ چراکه ســرانه آموزشی اين دانشگاه براي 
هر دانشجو کمتر از ۹۰۰ هزار تومان است. 
معاون اداري، مالي و عمراني دانشگاه هاي 
پيام نور کشــور اظهار کرد: بــه دنبال عقد 
تفاهم نامه اي با دانشــگاه هاي دولتي هستيم 
تا بتوانيم مدارک مشترکی با اين دانشگاه ها 
صــادر کنيم و در اين تفاهم نامه دانشــجو 
می تواند  بخشي از تحصيل را در دانشگاه 
پيام نــور و  بخشــي از تحصيلــش را در 

دانشگاه دولتي بگذراند.
پيام نور  دانشــگاه  افزود:  وضعيت  عليزاده 
اســتان همدان با ســرانه اي کــه براي هر 
دانشجو دارد، باالتر از ميانگين دانشگاه هاي 
باز است و دانشــگاه پيام نور تنها دانشگاه 
باز کشور اســت که دانشجو به صورت از 
راه دور، نيمــه حضــوري و غيرحضوري  

مي پذيرد.
وي ادامه داد: ســرانه دانشجويي دانشگاه 
پيام نور استان همدان ۴ مترمربع است که با 
ميانگين سرانه دانشجويي کشور که تقريبًا 
5 مترمربع اســت، فاصلــه کمي دارد و در 
دانشــگاه پيام نور ۳ هزار و ۹۲۰ نفر عضو 
علمي وجود دارد که اين آمار در کل کشور 
مي تواند تأثير بزرگي در توســعه کشــور 

داشته باشد.
معاون اداري، مالي و عمراني دانشگاه هاي 
پيام نور کشــور با بيــان اينكــه اين نظام 
 IT آموزشــي توانسته با زيرســاخت هاي
اقدامــات ارزنده اي ارائه دهــد، بيان کرد: 
اين دانشگاه توانسته با يكي از شرکت هاي 
اينترنتي کشور وارد تعامل شود و اينترنت 
را بــا تخفيــف ۱5 درصــدي در اختيار 
دانشجويان خود و  دانشــجويان روستايی 

قرار دهد.

وي افــزود:  در تخصيص بودجه اســتان 
همدان را به عنوان اســتان برخوردار قرار 

داده ايم.
عمرانــي  و  مالــي  اداري،  معــاون 
دانشــگاه هاي پيام نور کشور ادامه داد: در 
راه انــدازی خدمات آنالين در دانشــگاه 
پيام نور بــه جايي رســيده ايم که فروش 
آنالين را اجرايی کرده ايم و از اين طريق 
هر دانشــجو در خانه مي تواند کتاب هاي 
مورد نظر خود را سفارش دهد و دريافت 
کند و از اين طريق مي توان کتاب ها را با 

موبايل سفارش داد.
تحصيلي  شــهريه هاي  دربــاره  عليــزاده 

گفت:   نيز  دانشــجويان 
ميانگيــن شــهريه دوره 
کارشناســي مــا نهايت 
اســت  تومان  ميليون   5
و ميزان اين شــهريه در 
ارشد  کارشناســي  دوره 
نزديــک بــه ۱5 ميليون 
تومان و در دوره دکتري 
نيز نزديک به 55 ميليون 

تومان است.
وي در مورد تســهيالت 
دانشجويي  شــهريه هاي 
اظهــار کــرد:  در مورد 
توافقی که  با  شــهريه ها 
با بانک ها داشــتيم، ۳۰۰ 
اعتباربرای  ميليارد تومان 
نظــر  در  تســهيالت 

گرفته ايم که دانشــجو مي تواند در هر ترم 
از اين تسهيالت استفاده کند. 

معاون اداري، مالي و عمراني دانشگاه پيام 
نور کشــور ادامه داد: حتي اين دانشــگاه 
تســهيالتي براي خريد کتــاب هم در نظر 
گرفته است و دانشجوياني که توانايی مالی 
برای تامين هزينه کتاب دارند، مي توانند از 
اين تسهيالت با کارمزد ۲ درصدبهره ببرند.

عليــزاده در اين بــاره توضيــح داد:  يک 
دانشــجوي کارشناســي در طــول دوران 
تحصيــل، 5 ميليــون تســهيالت دريافت 
مي کنــد و کل کارمزد تســهيالت دريافت 

شده وی، ۱۰۰  هزار تومان خواهد بود.
وی درآمد دانشــگاه پيام نور ۲ سال گذشته 
را 75۰ ميليارد تومــان اعالم کرد و افزود: 
اين درآمد در سال جديد هم نسبت به سال 

گذشته تغيير محسوسي نخواهد داشت.
معاون اداري، مالي و عمراني دانشگاه هاي 
پيام نور کشور با بيان اينكه تعداد دانشجويان 
دانشــگاه پيام نور کاهش يافته است، گفت: 
در استان همدان از نيمسال اول سال ۹5 تا 
دانشجويان  تعداد  امروز 
حدود  نور  پيام  دانشگاه 
۲/۹ درصد کاهش داشته 

است.
عليزاده علت اين کاهش 
را حــذف يكســري از 
دانشگاه ها  از  رشــته ها 
داد:  ادامــه  و  دانســت 
همچنيــن در ســالهای 
اخيــر، عمــده جمعيت 
دانشــجويي به ســمت 
رشــته هاي تجربي رفته 
اســت و چون دانشگاه 
پيام نــور از رشــته هاي 
است  محروم  پزشــكي 
پس اين مقــدار کاهش 
در تعداد دانشجو طبيعی 
است ولي الزم به ذکر است اين عدد نسبت 
به بعضي از دانشــگاه هاي دولتي به مقدار 

کمتری کاهش يافته است.
عليزاده تأکيد کرد: نظام آموزشــي پيام نور 
تنها نظام آموزشي است که کارکنان تمامي 
ادارات چه دولتي و چه غيردولتي می توانند 
بــه راحتــی در آن تحصيل کننــد چرا که 
تحصيل در اين دانشــگاه نيــاز به حضور 

داشتن و مرخصی گرفتن ندارد. 
عليزاده گفت: ميانگيــن افزايش بودجه اي 
در دانشــگاه پيام نور ۱۲ درصد اســت و 
دولت در اين بودجــه ۴۴۰ ميليارد تومان 

سهيم است.
وي افزود:  ســرانه دانشجويي يک دانشجو 
در دانشــگاه پيام نور براي دولت ۹۰۰ هزار 
تومان اســت، در حالي که سرانه آموزشي 
دانشجو در دانشگاه پيام نور ۲ ميليون تومان 

است.
معاون اداري، مالي و عمراني دانشگاه پيام نور 
کشور گفت:  تعداد دانشجو در دانشگاه هاي 
پيام نور چيزي حدود 65۰ هزار نفر است که 
نسبت به ســال 8۹ که يک ميليون نفر بود، 

کاهش داشته است.
عليــزاده با بيــان اينكــه ۹۹/۹ درصد از 
کارکنان دانشــگاه پيام نور همــدان داراي 
شناسه اســتخدامي هســتند، گفت: قصد 
تقويت مراکز واحدهای دانشگاه پيام نور را 
داريم تا اختيارات ستاد مرکزي استان ها را 

به مراکز دانشگاه پيام نور اختصاص دهيم.
معاون اداري، مالي و عمراني دانشگاه های 
پيام نور کشور گفت: در تجهيز آزمايشگاه ها 
اعتبــارات خاصی از محــل ارزی در نظر 
گرفته شده اســت که اگر تخصيص يابد، 
پيام نور  آزمايشــگاه هاي  براي  بودجه هايي 

تخصيص مي دهيم.
عليزاده ادامــه داد: قصد تكميل پروژه هاي 
نيمه تمــام را داريم و حــدود ۳۰ ميليارد 
تومان اعتبار براي ۱8 پروژه در کل کشــور 

در نظر گرفته ايم.
وي افــزود:  بــراي شــهريه نخبــگان و 
دانشجويان ورزشي کشور به دنبال تدوين 
آيين نامه اي هســتيم تا تخفيفاتي را داشته 
باشيم البته الزم به ذکر است چون دانشگاه 
پيام نور دولتي است، چيزي به اسم تخفيف 
نداريم بلكه مســأله تغيير شهريه را در نظر 

داريم.

معاون اداری، مالی دانشگاه های  در جمع خبرنگاران اعالم کرد 

پيام نورهمدان در بين 10واحد برترکشوري
خط پزشکان خوانا می شود

 يكی از معضالت کشور در حوزه درمان که گاهی خطاهای پزشكی 
را به دنبال دارد، بدخط بودن پزشكان است. اين مشكل با اجرای »طرح 

نسخه الكترونيک« برطرف و خط پزشكان خوانا می شود.
معاون درمان ســازمان تامين اجتماعی گفت: بســياری از پزشكان به 
شيوه ای نسخه تجويز می کنند که حتی گاهی اوقات خودشان هم نمی 
توانند آن نسخه را بازخوانی کنند و در نهايت با هنر داروسازان، نسخه 

خوانده شده و داروها به بيماران داده می شود.
به گزارش ايرنا، مهدی درخشــان افزود: به دليل بدخط بودن پزشكان 
خطاهای پزشــكی نيز به وجود می آيد زيرا بسياری از داروخانه ها نمی 
توانند نســخه پزشــک را بخوانند اما با اجرای طرح نسخه الكترونيک 

بسياری از اين مشكالت حل خواهد شد.
وی بــا بيان اينكه اکنون فقط در بخش درمان مســتقيم )مراکز ملكی 
سازمان تامين اجتماعی( نسخه بيماران به صورت الكترونيكی تجويز 
می شــود، افزود: با اجرای نسخه الكترونيک می توان با اطمينان گفت 
که ديگر خطای پزشــكی در تجويز دارو مشاهده نخواهيم کرد زيرا 
اســامی تمام داروها به صورت الكترونيكی در اختيار پزشــكان قرار 
می گيرد و فقط پزشک با انتخاب داروها، آنها را در نسخه الكترونيک 

بيماران ثبت می کند.
درخشان اظهار داشت: همچنين روی نسخه های بيماران برچسب هايی 
به صورت الكترونيكی چسبانده می شود و دستور دارويی هم برای آنها 
لحاظ می شــود و ديگر مانند گذشته نيســت که با خودکار روی دارو 
دستور آنها نوشته شــود. همچنين تداخل دارويی با الكترونيكی شدن 

خدمات به صفر می رسد. 
وی اظهار داشت: در مراکز درمانی و بيمارستانی تامين اجتماعی طرح 
نســخه الكترونيک محقق شده اســت و اميدواريم با همكاری وزارت 
بهداشت اين طرح در تمام مراکز طرف قرارداد تامين اجتماعی اجرايی 
شــود تا بتوان از بروز خطاهای پزشكی و تداخل دارويی در اين مراکز 
و مطب های پزشكان جلوگيری کرد و بيماران با اطمينان خاطر بيشتری 

داروهای خود را مصرف کنند.
معاون درمان سازمان تامين اجتماعی گفت: با اجرای نسخه الكترونيک 
حتی ســابقه مصرف دارويی بيماران نيز مشخص می شود؛ زيرا ممكن 
است يک بيمار در طول يک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به اين 
ترتيب پزشــكانی که اين فرد بيمار را ويزيت می کنند، می دانند که در 

نسخه های قبل چه داروهايی را مصرف کرده است. 
وی با بيان اينكه اجرای اين طرح از انبار شــدن داروها توسط بيماران 
نيز جلوگيری می کند، اظهار داشت: در اين طرح سابقه مصرف داروی 
بيماران نيز مشخص اســت و بيماران برای مراجعه ديگر نيازی به در 
دست داشتن دفترچه های درمانی خود در مراکز ملكی تامين اجتماعی 
ندارند. درخشــان افزود: تاکنون 8۰ ميليون نسخه الكترونيک در مراکز 
درمانی و بيمارســتانی سازمان تامين اجتماعی توليد شده است که گام 
بعــدی پس از اجرای اين طرح در مراکز ملكی تامين اجتماعی، اجرای 
طرح نسخه الكترونيكی در تمام مراکز بهداشتی و درمانی طرف قرارداد 

اين سازمان است.
وی ادامه داد: يكی از اهداف اصلی ســازمان تامين اجتماعی اين است 
که خدمات نســخه الكترونيكی به سمت درمان غيرمستقيم برود و در 
مراکز طرف قرارداد اعم از مراکز دولتی و خصوصی اجرايی شود، البته 
ابزار اصلی اين کار در دست سازمان تامين اجتماعی نيست اما وزارت 
بهداشت تاکنون اقدامات خوبی برای تامين زيرساخت های اين طرح در 

کشور انجام داده است.
ســازمان تامين اجتماعی با حدود ۴۲ ميليون نفر بيمه شده و مستمری 
بگير، ۱8 نوع خدمت بيمه ای و درمانی به افراد زير پوشش ارائه می دهد. 
اين ســازمان دارای مراکز مختلــف بيمه ای و درمانی اســت و ۳56 
بيمارســتان و درمانگاه تامين اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات 

درمانی مورد نياز بيمه شدگان را به صورت رايگان تامين می کند. 
بخش بيمه ای تامين اجتماعی دارای ۴8۰ شــعبه در سراســر کشور 
اســت و خدمات بيمه ای اين ســازمان از طريق ايــن واحدها به 
جامعه تحت پوشــش ارائه می شــود. همچنين برای تسهيل امور و 
دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامين اجتماعی، شعب اقماری و 
کارگزاری های اين سازمان نيز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، 

مشغول فعاليت هستند.

میزان خون اهدایی 
در همـدان 
فراتر از نیاز است
  با توجه به نوع دوست بودن مردم استان 
همدان خوشبختانه ميزان خون اهدايی در 

همدان فراتر از نياز است.
مديرکل ســازمان انتقال خــون همدان با 
بيان اينكــه در حال حاضــر68 درصد از 
اهداکنندگان خون در همدان، اهداکنندگان 
مستمرو۳۲ درصد با سابقه هستند، گفت: 

هدف از اجرای اين برنامه افزايش ضريب 
سالمت خون های اهدايی است.

به گزارش ايسنا، افشــين محمدی با بيان 
اينكه خون کافــی داريم و در حال حاضر 
اولويت ما کيفيت خون اســت، اظهارکرد: 
در سال ۱۳۹6 تعداد مراجعين اهدای خون 
نزديــک به 5۰هزار نفر بوده اســت که از 
اين تعــداد ۳۴هزار نفر موفق به اهدا خون 
شــدند.وی با بيان اينكه شــاخص اهدای 
خون در آقايــان ۹6درصد و در خانم ها ۴ 
درصد است، افزود: از ابتدای سال تاکنون 
۲هــزار و ۲۲۴ واحد خون از اين مرکز به 

تهران صادر شده است.
مديرکل انتقال خون استان همدان با اشاره 
اينكه تمام افراد رده  ســنی ۱8 تا 65 سال 
امكان اهداء خــون را دارند، بيان کرد: در 
۴ ماه ابتدای ســال ۱۲ هــزارو ۱5۰ واحد 
خون گيری در استان انجام شده که نسبت 
به مدت مشــابه در ســال گذشته ۲درصد 

افزايش يافته است.
وی با اشاره به وجود خون مازاد بر نياز در 
استان همدان، گفت: با توجه به نوع دوست 
بودن مردم استان همدان خوشبختانه ميزان 
خون اهدايی در همدان فراتر از نياز است 

و بــه همين دليل طرح بــاال بردن ضريب 
ســالمت خون در اســتان همدان اجرايی 
شــده به نحوی که ســعی بر آن اســت که 
بــرای مراجعين واهداکنندگان بار اول تنها 

نمونه گيری انجام شود.
مديرکل انتقال خون استان همدان  با بيان 
اينكه همدان جز ســه استان برتر در حوزه 
اهدای خون اســت، تصريح کرد: شاخص 
اهدا کنندگان مســتمر در همدان باالست 
و نزديک 68 درصد اهدا کننده مســتمر  و 
۳۲ درصد اهدا کننده با سابقه داريم که از 

ميانگين کشوری باالتر هستند.

 30 درصد از دانشجویان 
مقطــع  در  پیام نــور 
و  ارشــد  کارشناســي 
دانشگاه هاي  در  دکتري 

دولتي قبول می شوند

سرویس       جـامعه ارتباط با

ejtemaei@hamedanpayam.com
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مردم همدان رغبتی به خرید طالی ساخته شده ندارند
 رئيس اتحاديه طال و جواهر اســتان در مورد پيش بينی بازار ســكه و طال بيان کرد: اولين تأثير افزايش نرخ دالر در بازار طال و ســكه 

مشاهده می شود به همين دليل با وجود افزايش قيمت دالر بايد شاهد افزايش قيمت طال و سكه و نوسانات موجود در بازار باشيم.
مهدی غالمی اظهارکرد: با توجه به متغيير بودن قيمت دالر شــاهد تغيير و نوســانات در بازارطال و سكه نيز هستيم به طوريكه در اولين 
ساعات روز سه شنبه قيمت طال به ۳۳۰ هزار تومان بوده که در آخرين ساعات همان روزبه ۲۹8هزار تومان رسيد و روز پنجشنبه طال  با 

قيمت ۳۰6هزار تومان معامله می شد.
وی با اشاره به اينكه در بازار سكه نيز نوسان وجود دارد، به ايسنا گفت: اين نوسانات در بازار سكه نيز وجود دارد به طوريكه در ساعات 

اوليه روز سه شنبه سكه با مبلغ ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و در آخرين ساعات با ۴۰۰ هزار تومان کاهش به فروش رسيد.
غالمی با اشاره به تأثير مستقيم نرخ دالر بر بازار سكه و طال بيان کرد: اولين تأثير نوسانات دالر در بازار سكه و طال مشخص می شود و 

تنها راه برای به ثبات رساندن بازار طال و سكه، مهار تزلزل در بازار ارز است.

قیمت مرغ تا ۲0 روز دیگر کاهش می یابد
 رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهی همدان گفت: حداکثر تا ۲۰ روز ديگر قيمت مرغ به طرز محسوسی کاهش می يابد.

جواد عاشوری افزود: گرمای سوزان هوا در مناطق جنوبی و گرمسير موجب قطع جوجه ريزی در اين نقاط شده و اين امر موجب 
افزايش قيمت مرغ در استان هايی مانند همدان شده است.وی تصريح کرد: به تدريج جوجه ريزی در استان های گرمسير قوت 

می گيرد و حداکثر تا ۲۰ روز آينده قيمت مرغ در همدان کاهش می يابد و به مرز 7 هزار تومان می رسد.
رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهی همدان با بيان اينكه پنجشنبه قيمت هرکيلوگرم مرغ گرم در بازار به ۹هزار و ۹5۰ تومان 

رسيد، ابراز کرد: اين قيمت، باالترين قيمت عرضه مرغ در روزهای گذشته بوده است.
عاشــوری از عرضه مرغ منجمد به فروشــگاه های سطح شهر خبر داد و به تسنيم گفت: در طرح تنظيم بازار روزانه 6 الی 7 تن 
مرغ منجمد به بازار عرضه می شود.وی با بيان اينكه روزانه ۴۰ تن مرغ گرم نيز در بازار عرضه می شود، تصريح کرد: هيچ گونه 

کمبودی در بازار وجود ندارد و تقاضای مردم نسبت به عرضه کمتر است.

ارز

گمانه زنی ها از جزئیات بسته جدید ارزی
 برخی می گويند: دولت بنا دارد قيمت ارز تک نرخی را از ۴۲۰۰ 
تومان به 55۰۰ تومان تغيير دهد. اين سياست ارزی البته هنوز تاييد 

نشده و فقط در حد يک گمانه زنی است.
از ديگر گمانه زنی ها درباره بسته جديد ارزی به پمپاژ ارزی از سوی 
پتروشــيمی ها و فوالدی ها مربوط می شود؛ شنيده شده شرکت های 
پتروشيمی، فوالدی و معدنی ۲۰ درصد از صادارات خود را به نرخ 
طرح های توســعه ای و ۲۰ درصد را با نرخ بــازار ثانويه می توانند 
بفروشند. البته اين شرکت ها بايد 6۰ درصد باقی مانده از منابع ارزی 

خود را با نرخ 55۰۰ تومان به بازار ثانويه بدهند.
به گزارش تســنيم، فعاالن بازار معتقدند در صورتی که بسته جديد 
ارزی دولت هم مشابه بســته های قبل باشد بازار رنگ آرامش را به 

خود نخواهد ديد.
از روزی که اعالم شــد، دولت بنا دارد بسته جديد ارزی خود را 
رونمايی کند، ســير نزولی در بازار طــال و ارزی که پيش از اين 

رکوردهای عجيب و غريب به ثبت رســانده بودند، آغاز شد.
برهمين اساس، دالر از ســقف قيمتی ۱۲ هزار تومان تا نزديک ۱۰ 
هزار تومان عقب نشــينی کرد و قيمت ســكه نيز کــه تا ۴ ميليون و 
7۰۰ هــزار تومان هم باال رفته بود به کمتر از ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار 

تومان سقوط کرد.
همچنين شــاخص بورس نيز روند صعودی پر قدرتی را همزمان با 

اعالم خبر رونمايی از بسته جديد ارزی، پيش گرفت.
ولی بعد از اينكه گمانه زنی رسانه ها درباره تكرار سياست های غلط 
ارزی در محافل خبری مطرح شد، سير صعودی در بازار قيمتی طال 
و ارز آغاز شــد. در بورس هم معامله گران با احتياط بيشتری عمل 
کردند. بنابراين، دالر بار ديگر روند افزايشــی بخود گرفت و به ۱۱ 
هزار تومان هم نزديک شد. برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت 
توصيه کردند که از تكرار سياست غلط ارزی که در گذشته هم اجرا 
کرد، بپرهيزد. فعاالن بازار می گويند: دولت بايد طرف عرضه ارز در 

بازار را تقويت کند تا مانع از التهاب های ارزی شود.
فــروش ارز پتروشــيمی ها و فوالدی ها در بــازار ثانويه يكی 
از راه هــای پيشــنهادی فعــاالن اقتصادی به دولت اســت و 
معتقدند با اين روش طرف عرضه تقويت شــده و به دنبال آن 

می رود. بين  از  کاذب  قيمت های 

گذري در سرگذر
فیض ا... مظفرپور «

  روز شــنبه نخستين روز کاري هفته در مســير منزل به دفتر 
کارم در روزنامــه براي اطالع از اوضــاع و احوال بازار، گذري 
در ســرگذر کردم تا از قيمت کاالهاي اساســي مورد نياز مردم و 
تغييرات احتمالي قيمت هــا در روزها و هفته هاي اخير اطالعات 

درست و کافي به دست آورم. 
از جوان فروشــنده اي پرســيدم: »چه چيزهايــي در اين روزها گران 

شده؟«،  که از من پرسيد: »چه چيزي گران نشده؟«
وي تأکيد کرد: گراني ها به حدي اســت که مردم ديگر قدرت خريد 
ندارند و در حقيقت بازار دچار رکود است. اين جوان مثال عيني برايم 
آورد و گفت: کســي که مي آيد از من نيم کيلو برنج خارجي مي خرد، 

گوياي وضع اقتصادي مردم در اين روزهاست. 
او تأکيد مي کند وقتي با چنين افرادي روبه روم مي شوم، حالم منقلب 
مي شود. جوان ۲۰ ساله از گراني اقالمي چون نوشابه و کمبود آن در 
بازار سخن گفت و از افزايش قيمت قند و شكر نيز خبر داد. به مغازه 
قصابي ســر زدم از قيمت گوشت پرسيدم که وي نيز قيمت گوشت 
گوسفندي را حدود 6۰ هزار تومان و قيمت گوشت گوساله را حدود 

5۰ هزار تومان ذکر کرد.
وي گفت: به احتمال زياد امروز شــنبه قيمت گوشت باالتر از هفته 
قبل خواهد بود. به مغازه ديگري رفتم که پيرمرد فروشنده حدود 6۰ 
ســاله بود، در خصوص قيمت ها پرسيدم وي از گراني لبنيات خبر 
داد و گفت: قيمت پنير به شــدت افزايش يافته است و مثال زد که 
حلب پنير را تا هفته گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان مي گرفتم، امروز 
حدود ۱۲۰ هزار تومان شده است. يک مغازه دار ديگر نيز گفت پنير 
عالوه بر گراني، فروش آن نقدي شــده، ديگر چک قبول نمي کنند. 
بايــد در جا پولش را بدهيم. برگرديم بــه مغازه دار پيرمرد که گفت 
دبه هاي ماســت نيز نســبت به هفته قبل گران شده اند. حدود هزار 
تومان يعني 7/5 شــده 8/5 براي خريد کلي، به طور کلي لبنيات ۳۰ 

درصد گران شده است.
در خصوص برخي اقالم برنج از مغازه داري که برنج مي فروخت 
پرســيدم که گفت برخي اقالم برنج افزايش ۱۰۰ درصد داشــته 
اســت. يک نوع برنج خارجي که قبــاًل کيلويي ۳ هزار تومان بود 
به 6 هزار تومان رســيده و قيمت ارقــام ديگر برنج در حال باال 
رفتن ســت. وي از گراني رب گوجه فرنگي، قند و شكر و روغن 

نباتي نيز خبر داد.
سپس گذري در بازار ميوه کردم. تقريبًا هيچ ميوه اي کمتر از 5 هزار 
تومان در بازار يافت نمي شــود. از انگــور 7 هزار توماني، گالبي 8 
هزار توماني، هلوي 6 هزار توماني و شليل ۹-8 هزار توماني گرفته 
و خربــزه ۳ هزار توماني و هندوانه ۲ هزار توماني که اين روزها به 

علت افزايش گرماي هوا، مشتريان بيشتري نيز دارند.
از طرفــي نيز خيــار و گوجه فرنگي با کيفيت پاييــن و قيمت باال 
بــه فروش مي رســند به طوري کــه خيار حدود 5 هــزار تومان و 

گوجه فرنگي حدود ۳ هزار تومان به فروش مي رسند.
از بازار ميوه به بازار مرغ و تخم مرغ ســر زدم. افزايش قيمت در اين 
بازار بيش از ساير بازارهاست. تخم مرغ شانه اي از ۱5 هزار تومان در 
اين هفته به ۱8 هزار تومان افزايش يافته و مرغ که در هفته گذشــته 
6 تا 7 هزار تومان بوده، اين روزها ۹ تا ۱۰ هزار تومان رســيده که 

افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصد را نشان مي دهد.
ســپس از قيمت حبوبات پرسيدم که فروشندگان در اين بازار اعالم 
کردند قيمت هــاي حبوبات تقريبًا ثابت مانده و دچار تغيير نشــده 
است و برچســب هاي قيمتي که از قبل مانده جديد نشده است. که 

جاي خوشحالي دارد.
نكتــه اي که بايد ذکر کرد اين اســت که نرخ ها و قيمت هاي مذکور 
همگي به صورت همزمان از طرف اتحاديه ها اعالم مي شــود؛ يعني 
اينكه فزايش قيمت ها ناشــي از ســودجويي افراد سودجو نيست، 
بلكه تا حدودي برنامه ريزي شده است و با اطالع مسئوالن مربوطه 
انجام مي شــود. اين در حالي اســت که تعزيــرات نيز نظاره گر اين 

افزايش هاست و مشغول کنترل برچسب هاي قيمتي.
قرار بود در دولتي که تدبيرواميــد لقب گرفته بود، تدابير زيادي به 
نفع مردم انديشــيده شــود تا اميد آنان به بهبود اوضاع افزايش يابد. 
ولي گويا اين روزها ديگر اميدي به تدبير نيســت و ياد شعر مولوي 

مي افتم که گفت:
»از قضا اسكنجبين صفرا فزود/ روغن بادام گرمي مي نمود«

مسئوالن اســتان و شهرســتان ها به خود آيند و زحمت سرکشي 
مســتقيم به بازارها را به جــان بخرند و گذري در بازارها و ميان 
مردم کوچه و بازار داشــته باشــند تا از نزديک بــا واقعيت هاي 
موجــود در بازار و وضع اقتصــادي مردم را از عمق وجود لمس 
کننــد و درنگ نكنند و هرچه زودتــر چاره جويي نمايند که فردا 

خيلي دير است.

دومين همايش بزرگ دانش آموختگان و فارغ التحصيالن 
دبيرستان ماندگار شريعتي با يادي از شهداي واالمقام دبيرستان

90 سال قدمت 
65 ســال سابقه آموزشی همواره ماندگار

 زمان- جمعه 19 مرداد ماه نود و هفت از ساعت 9 تا 12 
سالن اجتماعات دبيرستان

دالالن  و  ســودجویان 
دنبــال پر کــردن جیب 
خــود هســتند، آنها به 
رانت هایي وصل هستند و 
پرونده شان هم یکي یکي 
مسئوالن  اما  مي شود  رو 
داشته  جرأت  باید  کشور 
را  حقایق  برخي  و  باشند 

به مردم بگویند

 شــرايط اقتصادي کشور طوري پيش 
مي رود کــه توليدکنندگان نمي تواند ثبت 
ســفارش کنند و همزمان با مشكل تهيه 
مواد اوليه و توليد شــده اند اين در حالي 
اســت که مفســدان به راحتي در کشور 
زندگــي مي کنند و يــا در صورت لزوم 
از کشــور خارج مي شــوند؛ و تمام بار 
مشــكالت بــه دوش توليدکننده و مردم 

مي افتد.
يک فعــال اقتصادي در همــدان گفت: 
واحدهاي توليدي بــه خاطر متغير بودن 
قيمت ارز آينده روشني براي برنامه ريزي 
و ســرمايه گذاري ندارنــد. مــن تعجب 
مي کنم که وضعيت اقتصاد چطور اينگونه 

رقم خورد.
حميدرضا رهبر ادامه داد: شــرايط از اين 
بدتر نمي شود؛ ۲ هزار نفر جلوي وزارت 
صنعت و معدن جمع شــده اند تا بتوانند 
ثبت سفارش کنند اما نمي توانند، وضعيت 

از ماه قبل بدتر شده است.
وي افزود: ما شــاهد هســتيم هيچكدام از 
افرادي کــه ارز دولتي دريافت کردند توليد 
کننده نبودند، برخي مســئوالن و آقازاده ها 
اختالس و فساد کردند اما حجم مشكالت 

به دوش توليد کننده ها افتاد. 
بــه  توليدکننــدگان  کــرد:  بيــان  وي 
ــواد  ــاي م ــن قيمت ه ــاال رفت ــر ب خاط
ــود  ــاي خ ــد کااله ــا نمي توانن ــه ي اولي
را بفروشــند و يــا واحدشــان را تعطيــل 
هــم  خريــداران  حتــي  کرده انــد، 
ــع  ــي موق ــد. از طرف ــف مانده ان بالتكلي
ــا  ــم چــون قيمت ه ــروش ه ــد و ف خري
و  جــر  مي شــود  تعييــن  لحظــه اي 
بحث هايــي بيــن توليدکننــده و مشــتري 
ــه  ــر ب ــي منج ــه گاه ــد ک ــش مي آي پي
نفروختــن کاال از طــرف توليدکننــده 

. مي شــود
همدان  اســتان  کارفرمايان  کانون  رئيس 
گفت: با وجود همه اين مشكالت حرکت 

راســتاي  در  مثبتــي 
اصــالح در هيچ جاي 
کشــور ديده نمي شود، 
حد  در  همه صحبت ها 
شــعار اســت و وقتي 
شعار هم مي دهند وضع 
بدتر از قبل مي شود. در 
مي کنند  اعالم  رسانه ها 
و  نيست  مشــكلي  که 
من  مي کنيم.  فراهم  ارز 
فكر مي کنــم آنها که از 
مي دهند  شــعارها  اين 
جز  بــه  کشــوري  در 
دارند  تابعيت  هم  ايران 
و شــرايط آنجا را براي 
مردم ايران بازگو و رقم 
تــورم را بســيار پايين 

اعالم مي کنند.
وي گفت: اين وضعيت شرايطي را فراهم 
کــرده که تصور کنيم اقتصاد کشــور در 

حال فروپاشي است.
رهبــر اضافــه کــرد: اتفاقــات افســار 
هيــچ  و  مــي رود  پيــش   گســيخته 
ــي  ــاي خارج ــه تحريم ه ــم ب ــي ه ربط
ــاز  ــا آغ ــوز تحريم ه ــون هن ــدارد چ ن

. ند نشــده ا
رهبــر گفــت: افــرادي کــه بــا نــام 
آشــوب  بــه  را  کشــور  تحريم هــا 

کشــيدند پــس از اجــراي تحريم هــا 
اداره  را  کشــور  مي خواهنــد  چگونــه 
کننــد؟ متأســفانه وضعيــت نااميــد کننــده 
ــتعفا  ــهامت اس ــم ش ــي ه ــت و کس اس

ــدارد. ن
نايــب رئيــس اول اتــاق بازرگانــي ادامــه 
ــي  ــود تحريم ــه خ ــان ب ــا خودم داد: م
يــک  روز  هــر  و  آورده ايــم  روي 
سياســتي بــراي ارز اعــالم مي کننــد کــه 
ــي  ــد روش غلط ــم مي دانن ــان ه خودش

ــت. اس
دالالن  و  ســودجويان  گفــت:  رهبــر 
دنبــال پــر کــردن جيــب خــود هســتند، 
آنهــا بــه رانت هايــي وصــل هســتند 
رو  يكي يكــي  هــم  پرونده شــان  و 
ــد  ــور باي ــئوالن کش ــا مس ــود ام مي ش
جــرأت داشــته باشــند و برخــي حقايــق 

ــد. ــردم بگوين ــه م را ب
رهبر گفت: بسياري از مسئوالن بي کفايت 
و بي عرضه هســتند اما پست ها را اشغال 
کرده اند چون نگراني ندارند، آنها ويالها 
و پول هايــي در خارج 
که  دارنــد  کشــور  از 
در شــرايط نامســاعد 
بــه آنجا مي رونــد. اما 
است  اين  مردم  تعجب 
باالي  رده  مسئوالن  که 
کشور اينها را مي بينند و 

کاري انجام نمي دهند.
کننــده  توليــد  ايــن 
چند  اگــر  کــرد:  بيان 
و  از فســادگران  نفــر 
مانند  را  اختالل گــران 
کشورهاي شرقي اعدام 
کنند حساب کار دست 
همه مي آيد اما مشــكل 
اين اســت که نــه تنها 
براي اين افــراد مانعي 
وجود نــدارد که در صورت رو شــدن 
تخلف شان راه برايشان هموار مي شود که 

به کشورهايي مانند کانادا بروند.
ــم  ــپ ه ــت هاي ترام ــاره سياس وي درب
ــد  ــان بياي ــم بدم ــدر ه ــر چق ــت: ه گف
تاجــر  سياســت مدار  يــک  ترامــپ 
ــودش را در  ــور خ ــع کش ــت و مناف اس
نظــر مي گيــرد. البتــه اصــال نيــازي 
نيســت کــه او زحمتــي بكشــد چــون در 
داخــل کشــور آنقــدر ضدانقالبــي داريــم 
کــه ريشــه هاي نظــام را بــه راحتــي بــه 

فســاد مي کشــانند.
رهبــر ادامــه داد: ترامــپ برنامه ريــزي اش 
را کــرده و کار خــودش را انجــام مي دهد 
ــاد  ــده اقتص ــاز نش ــم آغ ــوز تحري و هن
کشــور بــه ســمت نابــودي رفتــه اســت 
ــد  ــن را بدانن ــئوالن اي ــي مس ــا برخ ام
کــه درســت اســت مــا کشــور ضعيفــي 
ــه  ــد ک ــه مي خواهن ــردم ن ــا م نيســتيم ام
ــويم  ــي ش ــگ نظام ــكا وارد جن ــا آمري ب
ــلطه اش  ــر س ــه زي ــد ک ــه مي خواهن و ن
برويــم. هميشــه حدواســطي وجــود دارد 

و همانطــور کــه خــود سياســتمداران مان 
ــد  ــد و مي توانن ــا کار بلدن ــد آنه مي گوين

راه مناســبي را پيــدا کننــد.
گفــت:  ســخنانش  پايــان  در  رهبــر 
را  جنــگ  آســيب هاي  هنــوز  مــردم 
خانواده هــاي  و  نكرده انــد  فرامــوش 
ــال  ــس از ۳۰ س ــه پ ــتند ک ــادي هس زي
ــا آن دســت  ــه طــور مســتقيم ب ــوز ب هن
ــق  ــا حقاي ــد. اينه ــرم مي کنن ــه ن و پنج
ــأله را  ــورت مس ــوان ص ــت و نمي ت اس

ــرد. ــاک ک پ

توليدکنندگان مي گویند مواد اوليه در بازار نيست

توقف توليد در نبود مواد اوليه
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پیشخوان
ادامه تغییرات در استقالل

 بــا روی کار آمدن فتحی بعنوان سرپرســت باشــگاه 
استقالل، تغييراتی در چارت مديريتی اين باشگاه ايجاد شد 
و احتمال اين که اين تغييرات ادامه داشته باشد وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور امير حسين فتحی پشت 
ميز مديريت اســتقالل و در دست گرفتن سكان هدايت 
اين باشــگاه مهــم ترين و اولين تغييری بــود که بعد از 
ملتهب شدن فضای اين باشــگاه در آن ايجاد شد و امير 

حسين فتحی در نخستين اقدام بعد از پذيرفتن اين سمت 
گامهای مثبتی برداشت که از جمله آن می توان به گرفتن 
حق ترانســفر از مجيد حسينی و جذب مرتضی تبريزی 

اشاره کرد.
اما مدير جديد آبی ها تغييراتی هم در چارت مديريتی اين 
باشگاه ايجاد کرد و در اولين قدم هادی مباشری را بعنوان 
مدير اجرايی به کار گرفت، علی خطير را جانشــين پندار 
توفيقی کرد و اصغر حاجيلو را به جای نصرا... عبداللهی 

بعنوان سرپرست اعالم کرد.

اين ها اولين تغييرات در باشگاه استقالل بعد از مديريت 
فتحی بودند اما نمی تواند آخرين تغييرات باشند. فتحی در 
اصول مديريتی اش در اين باشگاه اولويت بندی کرده و 
ابتدا به فكر ايجاد آرامش در اين تيم و سر و سامان دادن 

به تيم اصلی بوده و هست.
اين احتمال کــه بعد از فروکش کــردن التهاب و ايجاد 
آرامش کامل در اين باشــگاه تغييرات ديگری در سطوح 
مديريتی و برخی قســمت های ديگر باشگاه هم به وقوع 

بپيوندد، وجود دارد.

بانوان قایقران همدانی در بازی های آسیایی 
 دو قايقران همدانی در ترکيب تيم ملی رويينگ اعزامی به بازی های 

آسيايی جاکارتا قرار گرفتند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مريم اميدی پارسا و مريم کرمی 
ملی پوشان رويينگ استان که هم اکنون در اردوی چين به سر می برند، 

به طور مستقيم از چين راهی بازی های آسيايی جاکارتا خواهند شد.
براســاس نتايج و عملكرد ملی پوشان در تمرينات مريم اميدی پارسا 
در ترکيب تيم های ۲ نفره ســنگين وزن، ۲ نفره سبک وزن و ۴ نفره 

سبک وزن قرار گرفت.
مريم کرمی هم فقط در بخش ۴ نفره ســبک وزن تيم ملی روئينگ را 

همراهی خواهد کرد.

پوالد زنان همدان راهی
 مسابقات کشوری شدند

 رئيس هيأت وزنه برداری همدان گفت: برای نخســتين بار۲ 
بانوی همدانــی به رقابت های وزنه برداری قهرمانی زنان ايران 

شدند. اعزام 
 محمد زارعی اظهار داشــت: نخســتين دوره مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی بانوان کشور از عصر امروز به ميزبانی مشهد برگزار می شود.

وی به ايرنا گفت: در اين دوره از مســابقات ۱7۰ وزنه بردار در قالب 
۲۳ تيم در سه رده نوجوان، جوانان و بزرگساالن به مدت سه روز در 

سالن وزنه برداری مشهد رقابت می کنند. 
زارعی بيان کرد: پريا حاجــی علی اکبری و مريم می آبادی ۲ بانوی 

وزنه بردار همدان در اين دوره از بازی ها شرکت کرده اند.
وی خاطرنشــان کرد: همچنين معصومه شمخانی تيم همدان در اين 

دوره از مسابقات را سرپرستی می کند.
رئيس هيأت وزنه برداری همدان يادآور شــد: زنان وزنه بردار در اين 
چارچوب در سه رده نوجوان، جوانان و بزرگساالن رقابت می کنند. 

همدان طی ماه های اخير اقدام به راه اندازی رشته وزنه برداری بانوان 
کرده است.

دعوت سه بانوی همدانی 
به ارودی تیم ملی هاکی 

 ســه بانوی هاکی بازی همدانی بــه اردوی تيم ملی هاکی که در 
اردبيل برگزار می شود دعوت شدند. 

به گزارش خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از 
همدان؛ سمانه قاسمی، ساناز بهرامی و معصومه جليليسه بانوی هاکی 
باز همدانی به ارودی تيم ملی هاکی که در اســتان اردبيل ،شهرستان 
سرعين و از تاريخ دوازدهم تا نوزدهم تيرماه برگزار می شود دعوت 

شدند.
گفتنی اســت، برگزاری اين اردوها برای آماده ســازی تيم ملی برای 

شرکت در مسابقات آسيايی است.

ساحلی بازان ایران آقای آسیا و سوم 
جهان شدند

 ساحلی بازان کشورمان در جديد ترين اعالم رده بندی اين رشته 
اولين تيم آســيا و باالتر از تيم های قدرتمند روسيه و ايتاليا، سومين 

تيم جهان شدند.
به گزارش مهر، آخرين رنكينگ تيم های ملی فوتبال ســاحلی جهان 
اعالم شد و تيم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در اين رنكينگ در رده 

سوم جهان قرار گرفت.
بر همين اســاس تيم های ملی فوتبال ســاحلی برزيل با ۳6۲۰ امتياز، 
پرتغــال با ۲867 امتياز، ايران با ۲۴88 امتياز، روســيه با ۲۳۴۰ امتياز 
و ايتاليــا با ۱۹6۲ امتياز در رده های اول تــا پنجم رده بندی جهانی 

ايستادند.
ضمن اينكه ســاحلی بازان کشورمان با ۲۴88 امتياز و اختالف زيادی 
نسبت به ساير تيم های قاره، عنوان آقای آسيا را يدک می کشند و پس 
از آن تيم های ژاپن )۱۱88 امتياز( ، امارات )۱۰۹6 امتياز(، عمان )768 
امتياز( و لبنان )5۲۹ امتياز( در رده های دوم تا پنجم آسيا قرار گرفته اند.

مهاجم تیم ملی عراق به استقالل پیوست

 طارق همام بازيكن عراقی با قراردادی ســه ســاله به تيم فوتبال 
استقالل پيوست.

به گزارش مهر، با اعالم اميرحســين فتحی سرپرســت باشگاه طارق 
همام مهاجم ۲۲ ساله تيم ملی عراق با امضای قراردادی ۳ ساله رسما 
به اســتقالل پيوســت. اين بازيكن عضو تيم ملی بزرگساالن و اميد 
عراق اســت و با نظر وينفرد شفر و بعد از مذاکره با اميرحسين فتحی 
سرپرســت و علی خطير معاون ورزشــی قرارداد خود را با باشگاه 

استقالل امضا کرد تا به اين ترتيب به جمع آبی پوشان اضافه شد.
اين بازيكن بعد از ديدار تيم عراق برابر فلســطين به ايران باز خواهد 
گشــت و بعد از موفقيت در تست های پزشكی، قرارداد اين بازيكن 

معتبر و اجرايی می شود.  

احتمال کم شدن محرومیت افشین پیروانی

 مدير سابق تيم های ملی ايران و پرسپوليس با محروميت پنج ساله 
از حضور در فوتبال مواجه بود که احتمال کم شــدن اين محروميت 

وجود دارد.
به گزارش مهر، چندی پيش افشين پيروانی سرپرست سابق پرسپوليس 
و تيم ملی ايران بنا به داليلی از سوی کميته اخالق با محروميت پنج 
ساله از فعاليت های فوتبال مواجه شد که اين پرونده با اعتراض وی به 

کميته استيناف سپرده شد.
اين کميته امروز با صدور اطالعيه ای از قرار داشتن پرونده سرپرست 
ســابق تيم ملی در مرحله تخفيف خبر داد و اعالم کرد با تكميل اين 
روند، حكم قطعی در خصوص افشين پيروانی از طرف کميته استيناف 

رسما اعالم خواهد شد.

ليگ هجدهم جذابتر از قبل شد؛
دوکاپیتان تیم ملی 

در تراکتورسازی
 دو کاپيتان تيم ملی فوتبال ايران که ســابقه حضور در بيســت و 
يكمين دوره رقابت های جام جهانی در جمع شــاگردان کی روش را 
داشتند، به عنوان اتفاق ويژه نقل و انتقاالت به تراکتورسازی پيوستند.

به گزارش مهر، تيم فوتبال تراکتورسازی در ادامه خريدهای خود در 
فصل نقل و انتقاالت در آخرين ساعات چهارشنبه شب دو کاپيتان تيم 

ملی را جذب کرد. 
در اين راســتا اشكان دژاگه و مسعود شــجاعی ۲ بازيكن ملی پوش 
حاضــر در جام جهانی روســيه با امضای قراردادی ۳ ســاله به تيم 

تراکتورسازی پيوستند. 
مسعود شجاعی بازيكن سابق اوساســونا اسپانيا بوده و متولد شيراز 
است.  اشكان دژاگه بازيكن ايرانی- آلمانی نيز سابقه پوشيدن پيراهن 

تيم ملی زير ۲۱ سال آلمان و تيم ملی ايران را در کارنامه دارد. 
اشكان دژاگه دوبار به همراه تيم ملی فوتبال ايران در جام های جهانی 
برزيل و روسيه و مسعود شجاعی در سه دوره جام های جهانی آلمان، 

برزيل و روسيه حضور داشته اند.

 ســرمربی تيم ملی فوتبال ايران با انتشار 
متنی دو پهلو به حضور هفت ســاله اش در 
ايران اشــاره و تاکيد کرد کــه ايران دومين 
کشــور بعد از پرتغال است که مدت زيادی 

را در آن کار کرده است.
به گــزارش مهر، در حالی که فدراســيون 
فوتبال در تالش برای حل مشــكل مالی و 
دالری برای مانــدن کارلوس کی روش در 
تيم ملی فوتبال ايران اســت، مرد پرتغالی با 
انتشار متنی دو پهلو در صفحه شخصی خود 
بر ابهامات ادامه اين همكاری افزوده است.

کی روش در متنی که به درســتی مشخص 
نيســت برای خداحافظی اســت يا روش 
تكراری گذشــته بــرای ادامــه همكاری، 
آورده اســت: »احساس خوشــبختی دارم. 
هفت و نيم ســال گذشت. چه ماجراجويی 
قرارداد طوالنی  اين دومين  شگفت انگيزی. 
مدت من پــس از ســرمربيگری تيم ملی 
فوتبال پرتغــال به مدت ۱۰ ســال بود که 
يادآور تجربياتی فراتر از فوتبال برايم است 
که همگــی در مورد زندگی هســتند. هيچ 
واژه ای نمی توانــد مراتب قدردانی، غرور و 
افتخار من بابت عضويت در اين دو خانواده 
فوتبالی فراموش نشدنی و فوق العاده يعنی 
تيم هــای ملی فوتبــال پرتغــال و ايران را 
توصيف کند. از همه شــما متشكرم. به اميد 

ديدار در آينده«
اين متن مشــكوک در حالی منتشر شده که 
به نظر می رسد ســرمربی تيم ملی ايران به 
روش چند ســال اخير قصد دارد با مطرح 

کردن خداحافظــی اش امتيازات الزم برای 
اجرای برنامه هايش را بگيرد. در ســالهای 
گذشــته اين روش چندين بار اجرا شده اما 
بازهم فدراسيون نتوانسته برنامه های مد نظر 

کی روش را پياده کند. 
در هفته های اخير و اتفاقاتی که پيرامون نرخ 
ارز رخ داده است کار فدراسيون برای تامين 
مبلغ قرارداد کی روش و برنامه هايی که او 
برای تيم ملی در نظر گرفته، بســيار سخت 
شــده و حتی از توان اين فدراسيون خارج 

شده است. 
بــا اين حال بايد ديد دولــت به تيم ملی و 
فدراسيون فوتبال برای تامين هزينه های تيم 
ملی کمک خواهد کرد يا فدراســيون ناچار 
است تمام بودجه اش را صرف اين کار کند.

 حضور کی روش در الجزایر منتفی 
شد

به نظر می رسد که حضور کارلوس کی روش 
در نيمكت الجزاير منتفی شده است.

فدراســيون فوتبال الجزاير به دنبال انتخاب 
جايگزينی برای رباح ماجر اســت. رســانه 
های الجزايری در روزهای اخير از کارلوس 
کی روش ســرمربی تيم ملی فوتبال ايران به 
عنوان يكــی از گزينه های اصلی جايگزينی 
رباح ماجر ســخن به ميان آورده اند و پيامی 
که اخيرا ســرمربی تيم ملــی فوتبال ايران 
منتشــر کرد باعث شــد تا گمانه زنی های 
زيادی در ايــن زمينه به وجــود آيد اما به 
نظر می رســد که فدراسيون فوتبال الجزاير 
با جمال بلماضی سرمربی سابق الدحيل به 

توافق نهايی رســيده و به زودی او سرمربی 
جديد الجزاير می شود.

به گزارش ايســنا، رئيس فدراسيون فوتبال 
الجزاير با بلماضی به توافق نهايی رسيده و 
به زودی او رســما به عنوان سرمربی جديد 

جديد الجزاير انتخاب می شود.

معلول: برای بازی با 
پرسپولیس در آسیا 

آماده خواهیم شد
 سرمربی الدحيل قطر درباره ديدار با 
پرسپوليس در مرحله يک چهارم نهايی 
ليگ قهرمانان آســيا عنــوان کرد: تمام 
تالش خودمان را می کنيم تا برای آسيا 

آماده شويم.
به گزارش فارس، نبيل معلول، ادامه داد: 
مــا در بازی با الريان از فرصت هايمان 
استفاده نكرديم ولی اين را می گويم که 
هدفمان آسياست و خود را برای ديدار 
با پرســپوليس در مرحلــه يک چهارم 
نهايی ليگ قهرمانان آسيا آماده خواهيم 
کرد. تمام تالش خودمان را می کنيم تا 
بتوانيم بــه اوج آمادگيمان در ديدار با 

پرسپوليس برسيم.

حریفان فوتبال بانوان 
ایران در نخستین مرحله 

مشخص شدند
 حريفان تيم ملی فوتبال کشــورمان 
در نخســتين مرحله مسابقات انتخابی 

سهميه المپيک ۲۰۲۰ مشخص شدند.
به گزارش فارس، مسابقات قرعه کشی 
فوتبال بانــوان در مرحله اول انتخابی 
کسب سهميه المپيک ۲۰۲۰ برگزار شد.
تيم ملی کشــورمان در گروه B در اين 
مسابقات با هنگ کنگ، امارات،ماکائو و 

لبنان هم گروه است.
مســابقات تيم ملی فوتبــال ايران از ۴ 
نوامبر شــروع می شود در راند اول ۱7 
تيم رقابت می کنند که تيم های ويتنام و 
ازبكستان به صورت اتوماتيک به راند 

دوم صعود کرده اند.
دو تيم برتر و بهترين تيم سوم هر گروه 
به راند دوم صعود می کنند که مسابقات 
اين مرحله آوريل برگزار می شــود. در 
مجموع ۱۲ تيم در سه گروه و در راند 
دوم به رقابت می پردازند که برترين های 

هر گروه به راند سوم صعود می کنند.
مســابقات اين مرحله ژانويه و فوريه 

سال ۲۰۲۰ برگزار می شود

 کميتــه المپيک عراق 
در پی اتفاقــات رخ داده 
در قرعه کشی رقابت های 
فوتبال بازی های آسيايی 
به  ۲۰۱8 جاکارتا تصميم 
کناره گيری از اين رقابت 

ها گرفته است.
"ورزش سه"،  گزارش  به 
زبان  عرب  های  رســانه 

حاشــيه خليج فارس امروز از اتفاقی پرده 
برداشــتند که در فاصله يــک هفته تا آغاز 
رقابت های فوتبال بازی های آسيايی ۲۰۱8 
جاکارتا به بحرانی بزرگ برای afc تبديل 
شــده است. کناره گيری تيم فوتبال زير ۲۳ 
ســال عراق از اين رقابت ها خبری بود که 
اين رســانه ها به نقــل از يک منبع آگاه در 
بغداد منتشــر کردند تا بحرانی جديد بازی 

های فوتبال آسيا را در بر بگيرد.
اين خبر که در توسط رويترز هم پوشش داده 
شــد در پی اتفاقات رخ داده در قرعه کشی 
دوم بازی های فوتبال توســط کنفدراسيون 
فوتبال آسيا از ســوی عراقی ها اتخاذ شده 
اســت گرچه هنوز اين تصميم به صورت 
رسمی از ســوی کميته المپيک اين کشور 
اعالم نشــده اما با قطعی شــدن آن رقابت 
های فوتبال که از يک هفته ديگر يعنی ۱۰ 

آگوست آغاز می شود برنامه و نحوه صعود 
تيم ها دستخوش تغييرات خواهد شد.

بنا به نوشته سايت ارم نيوز شورای المپيک 
آسيا هنوز به اين اخبار و شايعات واکنشی 
نشــان نداده ضمــن اين که ســخنگوی 
فدراسيون فوتبال عراق هم تاييد کرده هنوز 
از ســوی کميته المپيک اين کشور تصميم 
رسمی اعالم نشده و تمرينات آماده سازی 
تيم زير ۲۳ سال عراق در شهر اربيل در حال 

پيگيری است.
قرعه کشــی رقابت های فوتبال بازی های 
آسيايی جاکارتا به خاطر حذف غيرمنتظره 
نام تيم های فلسطين و امارات در اولين قرعه 
کشی برای بار دوم به نحوی صورت گرفت 
که دو گروه پنــج تيمی بايد برای صعود با 
هم بجنگند و اين تصميم از ديد عراقی ها 

چندان عادالنه تلقی نشده است.

دالر مشکل اصلی  است

متن مشکوك کی روش 
در مورد ايران

کناره گیری عراق از بازی های فوتبال 
آسیایی جاکارتا
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در نخستين روز از هفته خبرنگار رقم خورد
اداي احترام اصحاب رسانه همدان 

به مقام شامخ شهدا
 در نخستين روز از هفته خبرنگار، اصحاب رسانه همدان به مقام شامخ 
شهدا اداي احترام کردند صبح روز پنج شنبه و همزمان با آغاز گراميداشت 
هفته خبرنگار اهالی رسانه استان همدان ضمن حضور بر سر مزار شهيد 
سرلشكر حاج حسين همدانی، به شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای 

احترام کردند.
در اين مراسم معاون سياسیـ  امنيتی استاندار همدان، عليرضا درويش نژاد 
مديرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی همدان، ناصر محمودی مديرکل امور 
اقتصادی و دارايی استان همدان، مهرداد حمزه مديرعامل خانه مطبوعات 

استان و جمعی از اهالی رسانه استان حضور داشتند.
در اين مراسم معاون سياسیـ  امنيتی استاندار همدان اظهار کرد: خبرنگاران 
رسالت خطيری در جامعه دارند و اطالع رسانی جزو الينفک کار آنهاست 
که نمی توان از آن سر باز زد. همه ما بايد عهد خود را با شهدا برای حفظ 
آرمان های نظام محكم کنيم و در راســتای تحقق منويات و اهداف اين 
بزرگان حرکت کنيم. وی زحمات رســانه ها را ارزشمند دانست و گفت: 
رسانه ها همواره در کنار مديران اجرايی فعال هستند و بايد اين بزرگواران 

را ارج نهاد. 
مديرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان نيز با بيان اينكه 
روز خبرنگار روز ارزش نهادن به قلم و اطالع رســانی است، گفت: 
در نخســتين روز از روز خبرنگار در کنار شهدای گرانقدر حاضر 
شــديم تا با آرمان های آنها تجديد ميثاق کنيم. عليرضا درويش نژاد 
بيان کرد: از مديران اســتان برای حضور در اين مراســم قدردانی 
می کنــم و اميدوارم همواره ياد و نام شــهدا در دل هايمان ماندگار 
باشد. خبرنگاران و اصحاب رسانه استان همدان در ادامه با حضور 
بر ســر مزار شــهدای فرهنگی و رســانه اســتان و همچنين شهيد 

داشتند. فاتحه  قرائت  خوش لفظ 

بسته جدید ارزی تا پایان هفته جاری تدوین می شود
تعیین تکلیف تبدیل ارز گردشگران ورودی و 

خروجی در بسته جدید ارزی
 رئيس ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری از تدوين 
بسته جديد ارزی از ســوی دولت تا پايان هفته جاری خبر داد و گفت: 
»موضوع تبديل ارز گردشــگران ورودی و خروجی در اين بسته جديد، 

تعيين تكليف خواهد شد.«
به گزارش ميراث آريا، علی اصغر مونســان معــاون رئيس جمهوری و 
رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، امروز سه 
شنبه ۹ مرداد،  با اعالم اين خبر در حاشيه بازديد از بيست و چهارمين 
نمايشگاه بين المللی الكامپ در محل نمايشگاه های بين المللی تهران 
گفت: »خوشــحاليم که در حال حاضر بســياری از خدمات سازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری به صورت الكترونيک 

ارائه می شود.«
او افزود: »حداکثر تالش مان را انجام می دهيم که اخاللی در روند ورود 
گردشــگر خارجی به کشور وارد نشود، در ابتدای سال گذشته ۳ درصد 
کاهش ورود گردشگر خارجی به کشور را داشتيم اما در پايان سال شاهد 

رشد ۴درصدی در اين خصوص بوديم.«
او گفت: »در ســه ماهه اول امســال شــاهد افزايش ۳۰ درصدی ورود 
گردشگر به کشور بوديم، تفاوت های نرخ ارز باعث کاهش هزينه های 
بسته خدمات گردشگری شــده و برای گردشگر خارجی اکنون شرايط 
ســفرهای ارزان تری فراهم شده است، اگرچه مشكالتی نيز ايجاد شده 
که به عنوان مثال کنسل شدن يا محدود شدن پروازهای مستقيم به کشور 
اســت، اما به دنبال مهار عوارض اين موضوع هســتيم تا بتوانيم حداکثر 

بهره را ببريم.«

ترک اعتیاد با کمک واقعیت مجازی در چین
 مراکز توانبخشــی و ترک اعتياد در چين با کمک فناوری واقعيت 
مجازی، حسگرهای پوستی و فناوری رديابی حرکات چشم معتادان 
را درمــان کنند. بــه گزارش انگجــت، مراکز توانبخشــی چين  از 
فناوری برای درمان اعتياد اســتفاده می کننــد. آخرين روش در اين 
حوزه کمی عجيب به نظر می رســد.  مراکز توانبخشــی ترک اعتيا 
در شــانگهای با کمک فناوری های واقعيت مجازی، رديابی حرکات 
چشــم و حسگرهای پوستی به روند درمان و تاثيرگذاری روش های 
درمانی  تــرک اعتياد کمک می کنند.در اين روش بيماران به تصاوير 
و ويدئوهايی نگاه می کنند که نشــان دهنده تاثيرات دارو هستند و از 
ســوی ديگر فناوری رديابی حرکات چشم به تعيين واکنش های آنها 

)مانند  آنكه به تصاوير توجه دارند ياخير( کمک می کند.

بازی های محبوب رایانه ای به خودروهای 
تسال اضافه می شوند

 الون ماسک قصد دارد در آپديت نسخه ۹.۰ نرم افزار خودروهايش 
بازی های آنالين را ارائه کند.

به گزارش مهر ، تسال مشغول اضافه کردن آپديت های سرگرم کننده 
است که در آينده رونمايی می شوند. درهمين راستا الون ماسک تعهد 
کرده برخی از بهترين بازی های شرکت آتاری را در خودروهای تسال 
نصب کند. اين بازی ها در نسخه ۹.۰ آپديت نرم افزار در چهار هفته 
ديگر اعالم می شــوند و قابل استفاده در خودرو هستند.البته تاکنون 
فهرســتی از بازی های انتخابی منتشر نشــده است. اما ماسک اشاره 
کرده بازی هــای Missile Command، Pole Position و 

Tempest احتماال در آپديت جديد ارائه شوند. 

تاثیر نوشتن احساسات مثبت بر کاهش 
استرس و اضطراب

 نتايج مطالعات حاکی از آن اســت که نوشتن احساسات مثبت در 
کاهش اســترس و اضطراب موثر اســت.به گزارش ايسنا،  تحقيقات 
پيشين حاکی از آن بود که نوشــتن درباره احساسات منفی می تواند 
سالمت روان را بهبود بخشد و با سالمت جسم هم در ارتباط است.

دراين راستا محققان اظهار کردند: استرس بر سالمت جسم هم تاثير 
می  گذارد و در واقع عواملی مانند افسردگی و اضطراب باعث کاهش 
سالمت جسمی می شوند.مطالعات بسياری درباره نوشتن احساسات 
منفی انجام شده است و نتايج نشان می دهد که نوشتن اين احساسات 
می تواند برای مقابله با حاالت ناخوشــايند موثر باشــد، اما نوشــتن 

احساسات مثبت هم می تواند منجر به اثر مثبت در افراد شود.

نرخ و کیفیت مکالمات مناسب است
 مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت گفت: آخرين گزارشها از 
وضعيت کيفيت ارتباطات حجاج ايرانی زائر بيت اهلل الحرام نشان می 
دهد که ارتباطات زائران با کيفيت مناسب دسترسی و نرخ قابل قبول 
برقرار است.صادق عباسی شاهكوه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد 
آخرين وضعيت برقراری ارتباطــات حجاج ايرانی در ايام حج تمتع 
گفت: گزارشها نشان می دهد هيچ مشكلی در ارتباطات حجاج ايرانی 
ديده نمی شــود و ارتباطات با کيفيت مناسب برقرار است.مديرعامل 
شرکت ارتباطات زيرساخت با اشاره به مذاکراتی که قبل از آغاز ايام 
حج تمتع ۹7 با اپراتورهای عربستانی برای برقراری ارتباطات صورت 
گرفته است، افزود: مطابق با هماهنگيهای صورت گرفته، تمامی تالش 

اين است که تا جای ممكن ارتباطات حجاج به خوبی تامين شود.

هوش مصنوعی، جاده ها را تعمیر می کند!
 پژوهشــگران کانادايی، نرم افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی 
ابــداع کرده اند که می تواند بــه تعمير بهتر و ســريع تر جاده ها 

کند. کمک 
به گزارش ايسنا ، گودال های خيابان هميشه برای رانندگان آزاردهنده 
هستند و روش های قديمی برای پيدا کردن و رفع آنها، به اندازه کافی 
کارآمد نبوده است اما شايد هوش مصنوعی بتواند به سادگی و سرعت 

اين فرآيند کمک کند.
پژوهشــگران "دانشــگاه واترلو" )UW( کانادا که استفاده از هوش 
مصنوعی را برای تعمير جاده ها بررســی می کننــد، نرم افزاری ابداع 
کرده انــد که نه تنها می تواند به تعميــر جاده ها کمک کند بلكه برای 

تعمير و نگه داری ساختمان نيز کارآمد است.
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از موزه ميدان مرکزی شهر همدان چه خبر؟
■ آیا شکل و شمایل موزه منطبق بر همان طرح رونماییی شده در اینستاگرام مدیرکل خواهد بود؟

 مديــرکل ميــراث فرهنگــي، 
صنايع دســتي و گردشگري استان 
همدان در زمينه چگونگي پيشرفت 
پــروژه ميدان مرکزي شــهر و در 
پاســخ به اين سؤال که گويا شكل 
فعلي اين سايت موزه با طرحي که 
پيش از اين در صفحه اينســتاگرام 
شــده،  رونمايي  مديــرکل  ايــن 
متفــاوت اســت، در گفت وگوي 
با همدان پيــام چنين  اختصاصــي 
ايجــاد  آنكــه  از  پــس  گفــت: 
برنامه ريزي  دستور  در  سايت موزه 
قرار گرفــت، تمام مراحل اين کار 
بــا هماهنگــي و مصوبه هايي که 
از ســوي ميراث فرهنگي، صنايع 
دســتي و گردشگري ابالغ شد، در 

دست انجام قرار گرفت.
در ايــن پروژه کار به مراحل متعددي 
تقســيم بندي شــد. در قدم نخست 
کاوش توســط کارشناسان مطرح در 
حوزه ميراث فرهنگي همدان انجام شد 
و در مرحله دوم طراحي سايت موزه 
منطبق با ضوابط ميراث فرهنگي رقم 

خورد که در نتيجــه آن مصوبه اي از 
کميته فني ســازمان ميراث فرهنگي 
گرفتيم تا به واسطه آن شهرداري بتواند 

کار ساخت موزه را انجام دهد.
به دليــل آنكه ميدان مرکزي شــهر 
همــدان در محوريت بافت تاريخي 
اين شــهر قرار گرفته است، هرگونه 
ساخت وســاز و تغييــر و تحولــي 
با حساســيت بااليي روبه روســت. 
زماني هم که در ساخت وســازهاي 
شــهري با يافته هاي تاريخي در اين 
منطقه روبه رو شديم، برنامه ريزي ها 
به سمت و سويي ســوق پيدا کرد 
کــه مبني بر آن با حفظ داشــته ها و 
يافته هــاي تاريخي فضايي در قالب 
موزه براي مردم شهر و گردشگران 
در ميدان مرکزي همدان شكل گيرد 
تا بتوان به واسطه آن ارتباط مستقيم 
بين آنها با اليه اليه هاي تاريخ شــهر 

فراهم کرد.
قــرار اوليه بر اين بــود که در حين 
ساخت، کارشناسان ميراث فرهنگي 
در مراحــل متعدد حضور داشــته 

باشــند تا اگر اثر تاريخي در مسير 
مشاهده شــد، براي چگونگي روند 
ساخت وسازها تصميم گيري هاي آني 

اتفاق افتد.
بــر اين اســاس ســازمان ميراث 
فرهنگي کشــور مبلغ ۲۹۰ ميليون 
اســتان اختصاص  به  اعتبار  تومان 
پيــدا کرد تا به واســطه آن مطالعه 
و انجام پروژه پيــش رود. بر اين 
اســاس قســمت حســاس کار را 
ميــراث فرهنگي اســتان بر عهده 
گرفت و پــروژه را در چارچوب 
قانونــي کليــد زد و بــا مديريت 
پايــگاه بافــت خاکبــرداري را بر 
عهده گرفتيم و به دنبال آن مراحل 
مستندســازي دقيق با نظارت کامل 

در حال انجام است.
طرحي  همــان  ســايت موزه  طرح 
اســت که در ابتدا به مردم نشــان 
داده شــد و در حال حاضر هرگونه 
با طرح در  ساخت وســازي منطبق 
ميدان مرکزي شــهر همدان در حال 

اتفاق افتادن است.

به دليل اهميــت باالي اين پروژه، 
اســتاندار مبلغ 5۰۰ ميليون تومان 
اعتبار به ساخت آن اختصاص داد 
کــه از اين مبلغ ۳5۰ ميليون تومان 
به شــهرداري براي ســاخت موزه 
ميليون  پيدا کرد و ۱5۰  اختصاص 
تومــان براي بحث هــاي کاوش و 
نظر  در  بدهي ها  جهــت  پرداخت 
گرفته شد. بر اين اساس کار روال 
انجام خود را پيش گرفت. در حال 
حاضر ميــراث فرهنگي مجري فاز 
يک اجرايي ســاخت موزه است و 
پــس از پايان خاکبــرداري در فاز 
يک و مســتندنگاري، شهرداري با 
نظارت کارشناسان ميراث فرهنگي 
ادامــه کار را در دســت خواهــد 
گرفت. در مورد زمان بندي به پايان 
رسيدن موزه بايد گفت؛ منتظريم تا 
فازهاي تعريف شده به پايان برسد 
و به دليل حساســيت بــاالي کار 
ســرعت منطبق با دقت در اجراي 
مرکزي  ميدان  ســايت موزه  پروژه 

شهر تنظيم مي شود.

ایسنا
 24 آبان ماه 1396

مدیرکل میراث فرهنگي همدان:
کشف تابوت سفالي در میدان مرکزي 

شهر همدان 
مديركل ميراث فرهنگي صنايع دســتي و گردشگري 
اســتان همدان از كشف تابوت سفالي در ميدان امام 
همدان خبر داد و گفت: يك شئ تاريخي شبيه به 

تابوت در حفاري هاي اخير در ميدان مركزي 
شهر همدان كشف شده است.

همشهري
 3 دي ماه 1396

کشف دومین تدفین در میدان 
امام)ره( همدان

با كشف دومين تدفين در سايت 
باستان شناسي ميدان امام كه مركز 

شهر همدان است، به واقعيت 
نزديك تر مي شود

تسنیم
 20 دي ماه 1396

سایت موزه میدان امام)ره( 
همدان بزودي ساخته مي شود

معاون خدمات شــهري شهرداري همدان 
گفت: ســايت موزه ميدان امام همدان 

بزودي ساخته مي شود.

ایرنا
 16 اردیبهشت 97

طرح سایت موزه میدان امام همدان 
ابالغ شد

شهردار همدان گفت: طرح سايت موزه ميدان 
مركزي شهر همدان در شــوراي عالي فني 
ســازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

به شهرداري  و  تصويب  گردشگري 
ابالغ شد.

نافع
 8 آذر 1396

موزه شیشه اي در میدان امام 
همدان احداث مي شود

شهردار منطقه يك همدان گفت: با پيشنهاد 
شهرداري و همكاري تعامل مطلوب اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

استان، موزه شيشه اي در ميدان مركزي 
شهر همدان احداث مي شود.

ایسنا
 8 خرداد 1397

سخنگوي شوراي شهر همدان:
سایت موزه میدان امام همدان 3 ماهه 

ساخته مي شود
سخنگوي شوراي اسالمي شهر همدان 

گفت: نقشه اجرايي سايت موزه ميدان امام 
خميني)ره( شهر همدان اوايل خردادماه 

به شهرداري تحويل داده شده 
است.

تسنیم
 23 دي ماه 1396

طرح اولیه اجراي سایت موزه در میدان 
مرکزي همدان در حال طراحي است

معاون ميراث فرهنگي استان همدان با بيان اينكه 
كاوش ها در ميدان امــام مراحل پاياني خود را 
سپري مي كند، گفت: ســايت موزه در ميدان 

مركــزي همدان در جذب گردشــگر 
داخلي و خارجي مؤثر است.

 اين اخباری بود  که پس از دستيابی مجريان 
طــرح پياده راه اکباتان به آثار تاريخی در ميدان 
مرکزی شهر همدان منتشر شد .  از اجرای طرح 
تفضيلی شــهر همدان و پياده راه شدن 6 خيابان 
منتهی به ميدان مرکزی پس از کش و قوس های 
فراوان شروع شد . پس از پياده راه شدن خيابان 
بوعلی دامن اجرای پروژه به  فاز بعدی کشيده 
شد،  اما اين بار فقط تبديل يک خيابان به شهر 
مالک نشــد از زمانی که   پياده راه شدن خيابان 
اکباتــان و ميدان امام)ره( در دســتور کار قرار 
گرفــت تاريخ خاک خــورده پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران زمين زنگارها را زدود و آنچه پنهان 
داشــت نمايان کرد .  از همان شروع حتی مردم 
عامی شــهر هم زمزمه می کردنــد که  احتمال 
کشــف آثار تاريخی پس از اجرای پروژه پياده 
راه شدن خيابان اکباتان و حتی ميدان امام )ره( 

وجود  خواهد داشت .
حفاری ها که عمق پيدا کردند  و اليه های تاريخی 
کــه به زبان آمدند  آنچه همگان را می توانســت 
عالقمند به دانستن کند خبری شد . خبرهايی اما 

ضد و نقيض يک روز خبر ضد و نقيضی از کشف 
چندين خمره به گوش رسيد که سرانجام از سوی 

ميراث فرهنگی و شهرداری همدان تكذيب شد!
در ادامــه حين حفــاری در خيابــان اکباتان دو 
سرستون سنگی مربوط به دوره ايلخانی کشف و 

به موزه هگمتانه انتقال يافت.
اما ماجرا به همين اشــيا ختم نشد و پس از مدتی 
تابوت های سفالی مربوط به دوره اشكانی در حين 
اجرای پياده راه ســازی مرکز ميدان امام )ره(، سر 
از خاک بيرون آورد و ادامه کار به باستانشناســان 
سپرده شــد تا کاوش ها به شكل منظم و از سوی 

کارشناسان ادامه يابد.  
بعد از انتشار اخبار مربوط به لزوم ادامه کاوش 
در محوطــه تاريخی ميدان امام)ره( و ضرورت 
ايجاد ســايت ـ مــوزه در اين مكان از ســوی 
رســانه ای ها و عالقه منــدان به آثــار تاريخی، 
هنرمندان همدانی و فعاالن مدنی نيز دســت به 
کار شــدند و در نامه ای سرگشــاده درخواست 
حفاظت از محوطه باســتانی ميدان امام )ره( را 

عنوان کردند.

 علی مالمير آذرماه سال ۱۳۹6 در گفتگوهای 
رسانه ای در اين زمينه چنين عنوان کرد که   ادامه 
کاوش باستان شناسی در ميدان امام به اين بستگی 

دارد که به آثار قابل توجهی برسيم . 
کاوش اضطراری از زمان کشــف تابوت ســفالی 
شــروع شــد، با توجه به اجرای پياده راه سازی 
فضای مناســبی برای کاوش فراهم شد و بخش 

زيادی از خاک های انباشــته شده مربوط به دوره 
معاصر بود که با برداشتن اين انباشت، زمينه برای 

کاوش ايجاد شد.
وی در آن زمان يادآور شــد ،  در جلســاتی که با 
شورای اسالمی شــهر و شهرداری همدان برگزار 
شد،  از اين موضوع که در صورت کشف آثار قابل 
توجه، سايت موزه در محل راه اندازی شود، توافق 

به عمل آمد. حدود يــک ماه بعد بحث احداث 
موزه به يكي از مطالبات جدي تبديل شد و کار به  
رونمايي طرح تأييد شــده موزه ميدان  در صفحه 

اينستاگرام مديرکل ميراث فرهنگي کشيده شد
اما امروز شــواهد موجود در ميدان مرکزی شهر 
همدان  بيانگر تغييرات احتمالی است که در طرح 

اوليه موزه رقم خورده است .

مریم مقدم «


	HP 3256 ALL PAGE (8P)

