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پيامنورهمدان
در بين 10واحد
برترکشوري

توقف توليد در
نبود مواد اوليه

گذري
در سرگذر

همدان مطلوبتراز استانهای غربی کشور

یادداشت روز

فاصله حرف تا عمل
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مردادمــاه هر ســال در آســتانه روز
خبرنگار غبارروبي گلزار شــهدا و تجديد
ميثاق با آرمانهاي امام و شــهدا ،سرآغاز
هفتهاي اســت بــراي گراميداشــت ياد و
خاطره شــهيد صارمي و شهداي اهل قلم.
ايــن هفته همچون ســالهاي پيش ،خانه
مطبوعات و فعاالن رســانههاي استان در
برنامهريزي منسجم ،بار ديگر به جاي آنكه
پوششدهنده برنامهها و جلسات دولتي و
غيردولتي باشند ،خودشان سوژه خبر شده

طرح تحقیق و تفحص از مجلس با  ۲۰امضاء تقدیم هیاترئیسه مجلس شد

خجسته:بهمتخلفانرحمنميکنيم

2

1

با حضور وزير
راهوشهرسازي در
همدان آغاز شد

از موزه
میدان مرکزی شهر همدان
چه خبر؟
■ آیا شکل و شمایل موزه منطبق بر همان طرح رونماییی
شده در اینستاگرام مدیرکل خواهد بود؟
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آخوندي:

بايدبهسمتحملونقلريليبرويم

را بر عهده گرفتيم و به دنبال آن مراحل مستندسازي
دقيق با نظارت كامل در حال انجام است.
طرح سايتموزه همان طرحي است كه در ابتدا به مردم
نشان داده شد و در حال حاضر هرگونه ساختوسازي
منطبق با طرح در ميدان مركزي شــهر همدان در حال
اتفاق افتادن است.

استاندار:

ايستگاه راهآهن همدان سريع
ساخته شود
/عكس:ايسنا

بر اين اســاس ســازمان ميراث فرهنگي كشور مبلغ
 290ميليــون تومان اعتبار به اســتان اختصاص پيدا
كرد تا به واسطه آن مطالعه و انجام پروژه پيش رود.
بر اين اساس قسمت حساس كار را ميراث فرهنگي
اســتان بر عهــده گرفت و پــروژه را در چارچوب
قانوني كليد زد و با مديريت پايگاه بافت خاكبرداري
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مدیرکل ارشاد همدان خواستار شد

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

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
همدان خواســتار راهاندازی فرهنگســرای
رسانه در استان همدان شد.
علیرضا درویش نژاد با تبریک روز خبرنگار
اظهار داشت :پویایی ،نشاط و ایجاد جریان
سیال برای رسیدن به توسعه از ویژگیهای
رسانه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه تاریخ همدان غنای باالیی
دارد و شــخصیتهای فاخــری در ایــن
اســتان به ظهور و بروز رســیدهاند ،عنوان
کرد :همدان در شــاخصهای فرهیختگی
جایگاه واالیی دارد و نســبت به بسیاری از
اســتانها عقب ماندگی فرهنگی نداشته و
رشد خوبی در زیرساختهای فرهنگی را
شاهد است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
همدان بابیان اینکه میزبانی جشــنواره تئاتر
کــودک و نوجوان به عنــوان برند همدان
از توســعه این اســتان خبر میدهد ،عنوان
کرد :در حوزه سیاســت گذاریهای کالن
تــا ســال  ۱۴۰۰برنامهریزیهایی صورت
گرفته است.
درویش نژاد استفاده از مشارکت مردمی در
اجرای برنامــه های فرهنگی را مورد تاکید
قرار داد و گفــت :در حوزه فرهنگ و هنر
تصدیگری دستگاههای دولتی باید کاهش
یابد و رویدادهای فرهنگی با بهره گیری از
توان بخش خصوصی در این مســیر انجام
شود.
وی استمرار روابط و تعامل روان با جامعه
مطبوعاتــی را از اهداف فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اســتان همدان برشــمرد و گفت:
انسجام دستگاههای فرهنگی نیز در دستور
کار قــرار دارد .مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اســامی استان همدان با اشاره به ضرورت
پژوهــش در تمــام حوزههــای فرهنگی،
اظهار داشــت :در صورت وجود پژوهش

همایش بــزرگ پیادهروی
خانوادگی در همدان برگزار
شد
همایش پیــادهروی خانوادگی صبح جمعه به

C M

اجرای کنســرت قید شده وارد این عرصه
شــوند .مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اســتان همدان از راه انــدازی جمعه بازار
کتاب در همــدان خبــر داد و تأکید کرد:
شورای فرهنگ عمومی اســتان همدان از
لحاظ بانــک اطالعاتــی و بودجه تقویت
خواهد شد.

نگاه اندیشــمندانه بر برنامه ریزیها حاکم
خواهد شد.
درویشنــژاد بــا تأکید بر بسترســازی و
حمایت از رسانهها ،عنوان کرد :اختصاص
تسهیالت ارزان قیمت برای خبرنگاران در
دســتور کار قرار گرفتــه کمااینکه پیگیری
مشــکالت بیمه خبرنگاران نیز از الزامات
و برنامههای فرهنگ و ارشــاد اسالمی به
شمار میرود.
وی از پیگیری ایجاد فرهنگسرای رسانه در
همــدان خبر داد و بابیــان اینکه باید برای
تأمین رایگان مکان اســتقرار رسانهها قدم
برداشــت ،گفت :فرهنگ و ارشاد از طریق
خانه مطبوعات از مشارکت خبرنگاران در
تصمیم گیریها استفاده خواهد کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
همــدان در ادامــه با بیان اینکــه برگزاری
کنســرتها در ایجــاد نشــاط اجتماعی
اثرگــذار هســتند ،اظهار داشــت :باید در
خصوص برگزاری کنســرتهای موسیقی
ذهنیتزدایــی صورت گیــرد و نگرشها
تغییر یابد.
وی بــا بیــان اینکه عــدهای از قانون خبر
ندارنــد که باید به آنها اطالع داده شــود،
گفت :عدهای نیز دلسوزی میکنند که باید
نگرشها به این افراد نیز توضیح داده شود.
وی بابیــان اینکه صدور مجــوز برگزاری
کنســرتها بــه مدیران فرهنگ و ارشــاد
شهرســتانها سپرده شده اســت؛ اولویت
صدور مجوز کنسرت را مختص گروههای
موســیقی بومی دانســت و افــزود :با این
وجود برگزاری کنســرت دیگر خوانندهها
نیز در استان منع قانونی ندارد اما اولویت با
گروههای بومی است.
درویشنژاد با بیان اینکه کار آموزشگاههای
موسیقی برگزاری کنســرت نیست ،گفت:
باید شــرکتهایی کــه در اساســنامه آنها

وی در ادامه در خصوص برگزاری کنسرت
موسیقی در همدان بیان کرد :باید در ابتدای
کار برای کســانی که با کنســرت مشکل
دارند ،شــبههزدایی شــود زیــرا برگزاری
کنسرت در یک فضای مناسب منع قانونی
ندارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
همدان با اشــاره به اینکه کنســرتها تابع
قوانیــن جمهوری اســامی بــوده و جنبه
رسمی و قانونی دارد ،گفت :ما تابع وزارت
ارشاد هســتیم و باید برگزاری کنسرت به
عنوان یک اصل تبیین شود.
وی کنسرتها را در ایجاد نشاط اجتماعی
و بازدارندگی از آســیب هــای اجتماعی
بســیار نقشآفرین دانســت و بیــان کرد:
اگر در برگزاری کنســرت مشکلی باشد با
مذاکره و گفتوگو آن را حل میکنیم.
درویشنژاد با اشاره به اینکه باید به سمتی
برویم که کنســرتها در یک شیب مالیمی
که نیاز مردم اســت ،برگزار شود ،تصریح
کــرد :اولویت مــا برای صــدور مجوز به
برگزارکنندگان بومی است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکتهای
کنســرتگزار در کل کشــور مــی توانند
برگزارکننده کنســرت باشند و منع قانونی
نــدارد ،گفــت :در مواقعــی ارتباط یک
خواننده با یک شرکت برگزارکننده کنسرت

مناسبت هفته خبرنگار در همدان برگزار شد.
در این برنامه فرهنگی ورزشــی خبرنگاران و
فعاالن عرصه مطبوعات در استان همدان مسیر
 ۲کیلومتری میدان قائم تــا تپه عباس آباد را
پیمودند.
صرف صبحانه در تپه توریســتی عباس آباد

همدان و برگزاری مراســم قرعه کشی و اهدا
جوایز از برنامه های این همایش بود.
در این مراســم که به همــت خانه مطبوعات
همدان برگزار شــد ،نمایندگان مردم همدان
و فامنین در مجلس شــورای اسالمی ،معاون
هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار همدان،

برگــزاری کنســرت در یک فضای
مناسب منع قانونی ندارد

ساخت
راهآهن
همدان ـ مالير

اســت که در ایــن مورد نمیتــوان کاری
کرد و بــه ناچار غیربومیهــا برگزارکننده
میشوند .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان همدان با اشاره به اینکه در مواقعی
آموزشــگاهها برگزارکننده کنسرت هستند،
گفت :باید کنســرت از ســوی شــرکت
دارای مجوز کنســرت برگزار شود .وی در
خصوص استاندارد نبودن سالن سینما برای
برگزاری کنســرت نیز گفت :ســالن های
سینما استاندارد نیست اما نمیتوان کنسرت
را تعطیل کرد و باید استانداردها را باال برد.
درویشنژاد بــا بیان اینکه ســالنهایی که
مشــکل فنی دارند باید مشکل آنها برطرف
شود ،گفت :ما تاسیسات فنی پایهای سالن
ها را برطرف می کنیم تا در ادامه کنســرت
ها در این سالنها برگزار شود.
وی در ادامــه در خصوص تئاتر نیز گفت:
مشــکلی برای اجرای نمایش و محدودیت
فضــا بــرای تمریــن هنرمنــدان نداریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
همدان اضافه کــرد :در زمینه اجرای تئاتر
محدودیتی برای اجــرا نداریم و هنرمندان
با مراجعه ضمن اخذ مجوز میتوانند اجرا
داشته باشند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای بیمه همه
خبرنگاران تالش میکنــم ،افزود :وزارت
ارشــاد حمایت خود را از همــه نهادهای
زیرمجموعه دارد هر چند رسیدگی به همه
این صنوف فرهنگی کار سختی است.
درویشنــژاد ضمــن قدردانــی از خانــه
مطبوعــات برای تدویــن برنامههای هفته
گرامیداشــت روز خبرنــگار اظهــار کرد:
امیدواریم خبرنگاران نیــز از این برنامهها
اســتقبال کــرده و در آنها حضــور یابند.
در پایان مراســم از پوســتر روز خبرنگار
رونمایی شد.

اعضای شورای شهر همدان ،شرکت سیاحتی
علیصدر و شــماری از مســئوالن استانی و
شهرستانی نیز حضور داشتند.
برنامه های هفته خبرنــگار در همدان از پنج
شنبه باغبارروبی گلزارشهدا آغاز شده و تاپایان
هفته ادامه خواهدداشت.

خجسته:

قطار همدان را برقي كنيد
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طرح تحقیق و تفحص از مجلس با  ۲۰امضاء تقدیم هیاترئیسه مجلس شد

خجسته:بهمتخلفا نرحمنميکنيم

طرح تحقیق و تفحــص از مجلس با  ۲۰امضاء
تقدیم هیاترئیسه مجلس شد
خجســته از طراحان تحقیق و تفحص از مجلس
شورای اسالمی از تقدیم این طرح به هیاترئیسه
مجلس با امضای  ۲۰تن از نمایندگان خبر داد.
امیر خجسته با بیان اینکه نظارت مجلس نظارتی
عالیه اســت چراکــه هم قانونگــذار و هم ناظر
اســت ،گفت :متاســفانه نظارت مجلس به نحو
احسن و اکمل انجام نمی شود.
نماینده همدان وفامنیــن درمجلس با بیان اینکه
مجلس در نظارت بی خاصیت اســت در حالی
که قدرت مجلس با نظارت آن سنجیده می شود،
گفت :اگر مجلس به درســتی نظارت کند تمام
اتفاقاتی که با روبرو هستیم سروسامان می گیرد
و مدیریت می شــود اما اگر نظارت نکند شاهد
رها شدن بازار و گرانی دالر و این موارد هستیم.
به حداقل رساندن مشکالت اقتصادی و فرهنگی
کشور در گرو تقویت نظارت ها است
عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی
بــا تاکید بر اینکــه اگر مجلس بــه دولت ،قوه
قضاییه و خودش نظــارت کند ،در این صورت
پویایی در مجلس و کشــور ایجاد خواهد شــد،
ادامه داد :به حداقل رساندن مشکالت اقتصادی
و فرهنگی کشــور در گرو تقویــت نظارت ها
است.
خجســته درگفتگوبامهــر با بیــان اینکه تحقیق
و تفحــص از گمــرک ،بنیاد شــهید ،صندوق

ذخیــره فرهنگیان انجام و به نتیجه نیز رســیده
اســت ،گفت :در خصوص کمرگ ورود جدی
صورت گرفته چراکــه برای صدها میلیاردتومان
در گمــرک اتفاقاتی افتاده کــه در حال به نتیجه
رساندن آن هستیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای
اســامی با اشــاره به اینکه در بحث خودرو نیز
ورود پیدا کرده و تعیین تکلیف شــده اســت،
گفت ۳۴ :هزار خودرو غیرقانونی و غیرمتعارف
اثبات شــد و ضمن عذرخواهــی وزیر ،رئیس
جمهور نیروها را بســیج کرد تا امــور پیگیری
شود.
مجلس باید از قدرت نظارت خود استفاده کند
وی با بیان اینکــه مجلس باید از قدرت نظارت
خود اســتفاده کند ،گفت :خاصیــت مجلس به
نظارت آن اســت بــه طوری که وقتــی قانونی
تصویب می شــود باید امور نظارتی نیز تقویت
شود.
خجسته بابیان اینکه هم دولت ،هم قوه قضاییه و
هــم مجلس باید نظارت را جدی بگیرند ،گفت:
تا به حال در خصوص مجلس کســی تحقیق و
تفحص را بیان نکرده بود که به اتفاق شماری از
نمایندگان مجلس؛ موضوع را پیگیری و بررسی
کردیم.
وی با بیان اینکه در بررسی قراردادهای مجلس،
ســاخت و ســازهای مجلس و اتفاقاتی که در
مجلس رخ داده و هزینه هایی که انجام شــده به

این نکته دست یافتیم که باید تحقیق و تفحصی
نیز از مجلس صورت گیرد ،گفت :قریب  ۲۰نفر
از نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی
این طرح را امضــا کرده و هم اکنون موضوع به
هیات رئیسه ارائه شده و در حال پیگیری است.
نماینده مردم همــدان و فامنین با بیان اینکه کار
در حال انجام اســت و در کمیســیون نیز مطرح
خواهد شــد ،گفت :آقای تاج گردون باید سریع
این طرح را در صحن کمیســیون مطرح و سپس
در صحــن علنی اعالم کند و به ســمتی برویم
کــه تحقیق و تفحص قوی و قدرتمند از مجلس
داشته باشیم تا درس عبرتی برای سایر قوا باشد.
به متخلفان رحم نمی کنیم
وی بابیان اینکه ما به هر کســی که تخلف کرده
و فســاد ایجاد کند رحم نخواهیم کرد ،افزود :از
امتیاز نظارت مجلس استفاده می کنیم و برخورد
محکمی با مفاســدی که در قــوه ها وجود دارد
خواهیم داشت.
عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی
بــا بیان اینکــه در خصوص موضــوع تحقیق و
تفحص از مجلــس تاکنون کاری انجام نشــده
کمااینکــه شــماری نیــز جــرات ورود به این
موضــوع را ندارند ،گفت ۲۰ :نماینده مجلس به
این موضوع پرداختنــد در حالی که عده ای نیز
نگران بودند که طــرح بازگردد اما به آنها اعالم
کردیم چنین چیزی ممکن نیســت و تا آخر کار
خواهیم رفت و آن را به نتیجه می رسانیم.

تبریک و تهنیت

جنــاب آقــاي

دکتر عبدالناصر همتي

انتصاب بجا و شايسته جنابعالي به رياست بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران که
نشان از لياقت ،شايستگي و اعتماد نظام مقدس و دولت خدمتگزار به حضرت عالي
ميباشد را از صميم قلب تبريک عرض مينماييم.
اميدواريم با استعانت از خداوند متعال و علم و درايتي که در وجود شما نهفته است در سايه
رهنمودهاي مقام معظم رهبري برگ زرين ديگري در کارمامه درخشانتان ثبت گردد.

شوراي اسالمي و شهرداري کبودراهنگ

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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مدیرکل سازمان تعاون روستایی همدان تأکید کرد

ضرورت تخلیه سریعتر گندم از مراکز خرید
تعاون روستایی

مدیرکل ســازمان تعاون روستایی همدان بر ضرورت تخلیه و حمل هر چه سریعتر
گندم از مراکز خرید تعاون روستایی تأکید کرد.
رضا عباســی با بیان اینکه در حال حاضر حمل گندم از مراکز خرید با مشــکل مواجه
شده است ،اظهار کرد :بخشی از این مشکل به علت برداشت همزمان محصوالتی چون
ســیب زمینی از مزارع و حمل آن است .وی ادامه داد :برخی از کامیونها در حال حمل

محصوالت کشاورزی از مزارع به مراکز خرید هستند ،بنابراین برای حمل مجدد از مزارع
با مشکل کمبود مواجه هستیم که همین باعث کاهش فضا برای خرید گندم هستند.
مدیرکل ســازمان تعاون روستایی همدان به فارس گفت :بخش عمده گندم از همدان به
اســتانهای دور میرود و همین باعث میشــود که تردد زمان بر باشد و مشکل کمبود
کامیون رخ دهد.
وی با بیان اینکه در اســتان همدان اکثر شهرها این مشکل را دارند ،گفت :در شهرستان
رزن روند حمل گندم بهتر شده است و علت آن نیز این است که رزن نزدیکتر به شمال
کشور است و آهنگ حمل اعالم میشود.
عباسی با تأکید بر اینکه قطب برداشت سیبزمینی تا مرداد ماه همدان است ،افزود :حدود

بیش از  400هزار تن برداشــت ســیبزمینی داریم که  300هزار تن آن باید تا مرداد ماه
برداشت و به نقاط مختلف حمل شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جو نیز در حال برداشت است ،بیان کرد :همزمان با
برداشــت گندم 280 ،هزار تن پیشبینی برداشت جو شده که هنوز تحویل دولت نشده
ولی در حال فروش است و نیازمند کامیون برای حمل است.
مدیرکل سازمان تعاون روستایی همدان با بیان اینکه امسال کاشت و برداشت گندم نسبت
به ســال قبل رشد قابل توجهی داشته است ،افزود :ســال قبل کل خرید گندم زیر 400
هزار تن بود در حالی که تاکنون خرید گندم از مرز  430هزار تن عبور کرده و پیشبینی
میشود تا  500الی  600هزار تن نیز خرید صورت گیرد.

khabar@hamedanpayam.com

با حضور وزير راهوشهرسازي در همدان آغاز شد

يادداشت روز

فاصله حرف تا عمل
مردادماه هر سال در آســتانه روز خبرنگار غبارروبي گلزار شهدا
و تجديد ميثاق با آرمانهاي امام و شهدا ،سرآغاز هفتهاي است براي
گراميداشــت ياد و خاطره شهيد صارمي و شهداي اهل قلم .اين هفته
همچون سالهاي پيش ،خانه مطبوعات و فعاالن رسانههاي استان در
برنامهريزي منســجم ،بار ديگر به جاي آنكه پوششدهنده برنامهها و
جلســات دولتي و غيردولتي باشند ،خودشان سوژه خبر شده و آنچه
را كه ميتواند به نشاندهنده توانمندي ،اتحاد و همبستگي بين جامعه
رسانهاي استان كمك كند را به اجرا درميآورند.
اين روزها بهانهاي شده است تا بار ديگر دغدغهها و مطالبات رسانهها
پررنگ شده و خود رسانهها كه هميشه پيگير مطالبات جامعه هستند و
نقاط ضعف و قوتها را با هدف كمك به اصالح ضعفها و تقويت
ظرفيتهاي مثبت در جامعه مردمي و مسئوالن مطرح ميكنند ،به دنبال
پيگيري مطالبات صنفي خود باشند.
حرفوحديث درباره جايگاه رســانه و خبرنــگار و قلم زياد گفته و
شنيده شده است و اگر به بايگاني اخبار و گزارشهاي منتشر شده از
زبان مسئوالن و رسانهها مراجعه شود ،شاهنامهاي حماسي كه قهرمانان
مختلف در آن به دنبال احقاق حقوق خبرنگاران و رسانهها هستند را
ميتوان بار ديگر از نو سرود.
اين روزها هم كم نيستند مسئوالن ،صاحبنفوذان و چهرههاي مختلف در
صنوف سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،دولتي و ...كه بنا بر فراخور و جايگاه
خود و نياز به رسانه ،لب به تمجيد و لزوم تكريم خبرنگاران گشودهاند.
اين ضربالمثل معروف كه «كار به عمل برآيد ،نه به گفتار» را حداقل
چند بار هر كدام از ما شنيدهايم و شرايط مختلف آن را به كار بردهايم.
جملهاي گه اگر به صورت علمي بررســي شود ،بيشتر براي مسئوالن
دولتي مصداق پيــدا ميكند؛ كما اينكه در همين روزها مســئوالني
هستند كه زبان به تمجيد و تكريم و لزوم توجه به جايگاه خبرنگاران
ميگويند اما حرف و عملشان چيز ديگري را نشان ميدهد.
زماني كه پاسخگويي و توضيح مسئوالن درباره موضوعي كه مستقيم
با مردم ارتباط دارد يا پيگيري چرايي تأخير در اجراي برنامه و پروژه
و يا در نهايت لزوم شفافســازي مديــران از برنامهها ،عملكردها و
پيگيري مطالبات مردم با روزه ســكوت و پاســكاري مديران مواجه
ميشــود .به راحتي نحوه عملكرد و اعتقاد به حرف از سوي مديران
براي مردم و رسانهها شفاف و مشخص ميشود.
اخيرا ً مسئولي كه اتفاق ًا خود را سنگ محك ميداند! از به درد نخوردن
مديران غيررسانهاي سخن گفته و اعتراف كرده است كه كوتاهيهايي از
جانب گروه مديريتي در امر اطالعرساني و پاسخگويي به مردم داشتهاند
و از لزوم بيان عملكردها صحبت كرده است .موضوعي كه در بررسي
دوران تصدي پســت مديريتي نامبرده چيــزي از عمل به اين وعدهها
ديده نميشود كه هيچ ،به صراحت استفاده از الفاظ ركيك و توهين به
خبرنگاران در رفتار وي مشاهده شده است.
حال كه در اين هفته اينگونه مســئوالني فرصت را براي سخنپراني
درباره جايگاه رسانهها و خبرنگاران مغتنم شمردهاند ،بايد منتظر بمانيم
تا در آينده مشخص شود كه اين سخنان جامه عمل خواهد پوشيد يا
چند صباحي براي پر كردن رزومه و اجراي دستورالعملهاي ابالغي
از مركز به اين موضوع پرداخته خواهد شد .زمان تعيين ميكند.
فرماندار مالیر:

دولت تسهيالت اشتغالزايي روستايي
پرداخت ميکند
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.
بابا ...فتحی در کارگروه اشتغال و سرماي ه 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 ایسنا ،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 مالیر با اشــاره به اين که يکي از خصلت هاي يک مدير
موفق وقت شناســي اســت ،اظهارکرد :بايد حرکت ما رو به جلو
باشد و معضالت و مشکالت 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 راهکارهاي 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
مشــکالت اســتفاده کند و تا جايي که امکان 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.

shenide@hamedanpayam.com

ساخت راهآهن همدان ـ مالير

آخوندي :بايد به سمت حملونقل ريلي برويم

پنجشنبه كلنگ احداث راهآهن همدان ـ
مالير در ايستگاه گل كهريز با حضور وزير
راهوشهرســازي به زمين خورد .آنطور كه
نقشه ريلي كشــور نشان ميدهد با احداث
اين راهآهن ،همدان از مسير مالير به شبكه
ريلي بينالمللي كه در آينده به غرب كشور
و تا مديترانه خواهد رفت ،متصل ميشود.
اين پروژه  75كيلومتر طول دارد كه عالوه بر
كاهش مصرف سوخت و هزينهها ،همدان
را به عراق متصل ميكند .اتصال مركز استان
به بندر امام خميني(ره) از طريق مسير مالير
ـ اراك و كاهش  30كيلومتري مســير ريلي
تهران ـ مالير از مزاياي ديگر طرح است.
طبق اعالم شــركت ســاخت و توســعه
زيربناهاي حملونقل كشــور قطعه اول اين
پروژه در ايســتگاه گل كهريز به طول 41/5
كيلومتر به ارزش حدود  69ميليارد تومان و
قطعه دوم آن در ايستگاه طاسبندي به طول
 33/5كيلومتر است.
وزير راهوشهرســازي عنوان كرد :اين
خط آهن فقط براي مالير و همدان نيست،
بلكه تكميل كريدور غرب و شمال و شرق
و غرب اســت و ريل كشــور را به شبكه
بينالمللي متصل ميكند.
عبــاس آخونــدي تأكيــدش بر توســعه
حملونقل ريلي در كشــور بود تا عالوه بر
صرفهجويــي كالن در مصرف ســوخت و
كاهش هزينه حمل بار و مسافر رقم بخورد،
سفري ايمن نيز به وجود بيايد.
وي گفت :در حال حاضر حملونقل داخلي
ايران  90درصد متكي بــه جاده و تنها 10
درصد متكي به ريل است كه بايد اين عدد
را به  35درصد برسانيم.
آخوندي عالوه بر آن در پاسخ به درخواست
خجسته ،نماينده همدان در مجلس شوراي
اسالمي براي برقي شدن قطار همدان ـ تهران
گفت :اين موضوع در حال پيگيري است و
اين اقدام نيازمند تأمين مالي بينالمللي است.
وي اضافه كرد :نياز اســت كه خطوط ريلي
كه به همدان و كرمانشــاه آمده را با احداث
خطوط فرعي و كوتاه به هم متصل كنيم تا
حمل بار پااليشگاه ،پتروشيمي و معادن هم
از اين خطوط اســتفاده شود و اين نيازمند
كمك مقامات محلي است.
همچنين مديرعامل شــركت ساخت
و توســعه راههاي كشــور از احداث 919
كيلومتر خــط ريلي در كشــور خبر داد و

استاندار :ايستگاه راهآهن همدان سريع ساخته شود

خجسته :قطار همدان را برقي كنيد

ايجاد كريدور ريلي جديد تهران ـ غرب كشــور با كاهش مسير،
راهآهن همدان ـ مالير در  2قطعه احداث خواهد شد كه قطعه يك
اتصال مسير استان همدان به بندر امام خميني(ره) از طريق مسير
اين پروژه به طول  41/5كيلومتر از ايســتگاه راهآهن همدان آغاز
مالير ـ اراك ،كاهش  30كيلومتري مســير ريلي تهران ـ مالير،
و پس از عبور از ايســتگاههاي گل كهريزي ،طاسبندي و كهريز
كاهش زمان ســفر و هزينه جابهجايي كاال و مسافر ،صرفهجويي
به ايســتگاه مالير منتهي ميشود .اين مســير در ادامه با عبور از
سوخت در ســال اول به ميزان  3/5ميليون ليتر معادل  70ميليارد
شهرهاي كنگاور ،صحنه ،كرمانشاه ،اسالمآباد غرب ،گيالن غرب،
ريال ،جابهجايي كاال در ســال اول به ميــزان  1/6ميليون تن و
قصرشيرين ،نهايت ًا به مرز خســروي (مرز ايران و عراق) متصل
در سال بيســتم  3/3ميليون تن ،جابهجايي مسافر در سال اول به
ميشــود و پس از آن از طريق خانقين ،بغداد ،موصل ،قامشلي،
ميزان  1/5ميليون نفر و در ســال بيســتم  3/3ميليون نفر ،كاهش
ديرالزور ،رقه و حلب به بندر الذقيــه در درياي مديرترانه ختم
بــار ترافيكي گلوگاه راهآهن تهران ـقم ـاراك ،افزايش ظرفيت
ميشود.
ترافيك ريلي راهآهن غرب كشــور و ايجاد پدافند غيرعامل در
راهآهن همدان ـ مالير به دليل كاهش مســير حدفاصل تهران تا
شبكه ريلي غرب كشور از مزاياي احداث راهآهن همدان ـ مالير
مالير نسبت به مسير فعلي تهرانـ قم ـ اراك ـ مالير جايگزيني
به حساب ميآيد.
مناسب براي ترانزيت كاال و مسافر بين تهران و مالير ميباشد.
نماينــده مردم همدان در مجلس شــوراي
گفت :با پايان آن  5مركز اســتان به شــبكه
محمدناصر نيكبخــت همچنين گفت:
ريلي متصل ميشوند.
اســامي هم به چند درخواســت مردمي
اشــاره كرد و خطاب به وزيــر راه گفت:
خيرا ...خادمي ادامه داد :اين تعداد اســتان
وقفهاي در پروژه انتقال ايســتگاه همدان به
مــا ميخواهيم ايســتگاه راهآهــن همانند
مدت زيادي است كه منتظر اتصال به شبكه
داخل شهر وجود داشت اما اميدواريم حاال
ريلي هستند كه تا پايان سال  ،97اين مقدار
كشورهاي پيشرفته ،در داخل شهر باشد اما
كه طرح ايســتگاه پس از برگزاري فراخوان
ريل به بهرهبرداري ميرسد.
پس از اين توقف طوالنــي انتظار داريم با
انتخاب شده اســت ،وقفهاي در كار ايجاد
سرعت بيشتر و طبق زمانبندي در احداث
وي بيان كرد :براي احداث اين خطوط37 ،
نشود و هرچه ســريعتر اين اقدام صورت
كيلومتر تونل 17 ،كيلومتر پل و  110ميليون
آن جلو برويم.
بگيرد.
امير خجســته ادامه داد :برقي شــدن قطار
مترمكعب خاكبرداري شــده و تا پايان سال
پروژه راهآهن همــدان ـ مالير به طول 75
انجام ميشود.
همــدان ـ تهــران خواســتهاي اســت كه
كيلومتر با هدف گســترش شبكه ريلي در
خادمي گفت :اتصال مراكز استانها به شبكه
ميخواهيم همين امسال عملياتي شود.
غرب كشور و تسهيل ارتباطات و ترانزيت
ريلي ،از همدان شــروع شد و در سال ،96
وي گفت :اســتاندار همدان محل اداره كل
كاال و مســافر بويژه زائران عتبات عاليات و
راهآهــن در همــدان را مشــخص كرده و
 440كيلومتر از مســير برنامهريزي شده به
كاهش ترافيك جادهاي به عنوان بخشــي از
منتظريم كه آقاي وزير دســتور احداث آن
شــبكه ريلي متصل شد و امسال باقي آن به
طرح كلي راهآهن غرب كشــور محسوب
شــبكه متصل ميشود كه گيالن ،آذربايجان
را بدهد.
شده كه عالوه بر اهداف فوق كاهش مسير
استاندار همدان هم خواستار راهاندازي اداره
غربي و شرقي جزو آن هستند.
ريلي تهران به مرز خســروي را نيز در پي
اداره كل راهآهن ايجاد شود
كل راهآهن در استان همدان شد.
دارد.

در جلسه بازآفريني شهري مطرح شد:

معاون وزیر راه :شهرها تاب زلزله را ندارند
■ مديرکل راهوشهرسازي :همدان توسعه متوازن ندارد

معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره
به اینکه ایــران از نظر پایین بودن ایمنی در
شهرها ،جزو  10کشور بالخیز در دنیاست،
گفت :متأســفانه در شرایط کنونی شهرهای
کشور تابآوری الزم را در هنگام رویارویی
با پدیدههای مختلفی مانند زلزله ندارند.
محمد ســعید ایزدی در چهارمین نشســت
هماندیشی شهراندیشــی با عنوان بازآفرینی
شهری بيان کرد :خوشــبختانه محالت شهر
همدان قابل قیاس با شهرهای دیگر کشور از نظر
کیفیت زندگی نیست ،برای مثال در سیستان و
بلوچستان و تبریز میزان نابرابری کیفیت زندگی
مشهود است و در چابهار نیز در حال حاضر 64
درصدمردمحاشیهنشینهستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه
حتی ساختمانهای نوساخته ما نیز در بخش
تابآوری و غیره دارای مشکل هستند ابراز
کرد :عالوه بر موارد ذکرشــده ما با بحران
هویت نیز روبهرو هستیم هرچند مانند دیگر
پدیدههای شــهری آن طور که باید ملموس
نیست.
وی بیان کرد :متأســفانه پیشینه و گذشته ما
کــه ماحصل گفت و گــوی فرهنگی بوده
هماکنون در حال تخریب اســت به همین
دلیل آنچه امروز میســازیم هیچ ربطی به
فرهنگ و پیشینه ما ندارد.
ایزدی اجرای سیاســتباز آفرینی را راهحل
مســائل و مشــکالت مختلفی مانند بحران
محیطزیست ،خشکســالیهای پیدرپی،

تخریب زیستبومها و ...در شهرها دانست
و گفت :باید عرصههای گستردهای در این
زمینه مورد بازآفرینی قرار گیرند.
وی با اشــاره به اینکه بازآفرینی شــهری،
سیاســتی جامع و یکپارچه بــرای هدایت
روند رشــد و توســعه شهرهاســت ،بیان
کــرد :دولت در اجرای این سیاســت کالن
باید به جای مداخلهگــری نقش حمایتگر
و تسهیلگر را داشته باشــد چراکه در این
سیاست نقشمحوری باید مدیریت شهری
با مشارکت مردمی بر عهده بگیرد.
بــه گزارش تســنیم ،معــاون وزیــر راه و
شهرســازی با تأکید بر اینکه سیاســتباز
آفرینــی باید به صورت کالن و بر اســاس
تقاضای مردم در محــات مختلف آن هم
بر اســاس اولویتبندی انجام شود افزود:
اقدامات انجامشده در این عرصه باید تقاضا
محور باشد.

متفــاوت بودن قیمــت اراضی
بهخاطر توسعه نامتوازن شهر است

مدیرکل راه و شهرسازی همدان هم گفت:
در حــال حاضر قیمت زمین در همدان بین
یــک تا ده میلیون تومان اســت که نشــان
میدهد توسعه شهر متوازن نبوده است.
فرهــاد فرزانه ادامه داد :از ســال گذشــته
بازنگری طرح جامع شهری را آغاز کرده و
حداقل دو رویکرد را مدنظر قرار دادهایم و
آن اینکه اعتقاد داریم طرحی موفق است که
مطابق با نیاز مردم و هدایتشده باشد.

وی بــا بیان اینکه عدم توجــه به دو محور
یاد شده سبب میشــود طرحی مانند طرح
تفضیلی سال  85تهیه شود که تا امروز بیش
از  1700مصوبه اصالحی داشته است گفت:
در بخش بازآفرینی شــهری همدان بیش از
دو هــزار صفحه مطالعات شــناخت وضع
موجود انجام شــده است که نشان میدهد
متاسفانه همدان دارای خط میانی شده و به
دوبخش تقسیم شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان عنوان کرد:
در حال حاضر قیمــت زمین در همدان بین
یک تا ده میلیون تومان است که نشان میدهد
نه تنها توسعه شهر متوازن نبوده است بلکه از
یک سو شهر به باغات متصل شده و از سوی
دیگر نیز ما نتوانستهایم قیمت و کیفیت شهری
را متناسب با نیاز شهر ارائه دهیم.
وی با تشــریح ویژگیهــای موجود در باز
آفرینی شــهری و اقدامات رخ داده در این
عرصه ابراز کرد :طرح جامع شــهری باید
به ســمتی حرکت کند که همه نقاط شهر از
امکانات یکسانی برخوردار شوند.

احیــای محالت قدیــم از بروز
بحران هویت جلوگیری میکند

رئیس شــورای شــهر همدان با بیان اینکه
همدان درگذشــته به دلیل داشــتن باغهای
بســیار و دامنههای سرســبز به باغ شــهر
معروف بوده اســت گفت :اســناد باغ شهر
بودن همدان درگذشــته که میتوان در آثار
افرادی چون حمدا ...مستوفی یافت امروز به

دلیل داشتن همین سابقه توانسته عنوان شهر
سبز پایدار جهان اسالم را به دست آورد.
ابراهیــم مولوی با اعالم اینکه اگر بتوانیم از
فضای سبز کنونی همدان به درستی استفاده
کنیــم میتوانیم گامهــای خوبی در عرصه
بازآفرینی برداریم گفت :خوشــبختانه هنوز
در جایجای همدان باغاتی وجود داشته و
هماکنون نیز  400هزار هکتار از اراضی سد
اکباتان در حال احیا شدن است که میتوان
از ایــن ظرفیت در کنار احیای رود درههای
شهری برای بازآفرینی استفاده کرد.
مولــوی با بیان اینکه وجــود باغات و رود
درهها ســبب شــد همدان از گزند اتفاقاتی
ماننــد وارونگی هوا در امــان بماند اظهار
داشــت :خوشــبختانه وجــود پادگانهای
مختلف در همدان سبب شده است هزاران
هکتار از اراضی جنگی شهر از دست افراد
سود جود در امان بماند.
وی افزود :اگر ما در طرح بازآفرینی شهری
بتوانیم ضمن احیای رود درهها و مشارکت
دادن شــهروندان در این عرصه ،از ظرفیت
سمنها برای حفاظت از این مناطق استفاده
کنیم میتوانیم در بازآفرینی موفق شویم.
رئیس شــورای شــهر همدان با اشاره به
اینکه انبوهســازان عالقه زیادی به ساخت
ساختمانهای بلندمرتبه در شهر و فضای
باغــات دارند ابراز کرد :افتخار شــورای
چهارم و پنجم این اســت که در پنج سال
گذشته مجوزی برای بلندمرتبه سازی که
میتواند به زندگی مردم آسیب بزند صادر
نکرده است.

شنیدهها

 -1اقدام فرا قانوني در امور رســانهها از ســوي برخي مســئوالن
گزارش شده است .گفته ميشود يكي از شهرستانهاي استان اقدام
به تهيه ليســت مجاز و غيرمجاز براي دستهبندي خبرنگاران كرده
و در حال محدودســازي حوزه فعاليت رسانهها ميباشد .گويا اين
تصميم در اين شهرســتان با بياطالعي از وظايف قانوني مسئوالن
مربوطه و عدم آشــنايي با قانون مطبوعات ميباشــد .گفتني است
مســئوالن مربوطه تفسير شخصي از قانون را در توجيه خود عنوان
ميكنند.
-2به ليســت ســؤالكنندهها از رئيسجمهور اضافه شــده است.
گفته ميشــود پس از اعالم وصول طرح ســؤال ،برخي نمايندهها
درخواســت امضا دادهاند كه گويا از سوي هيأترئيسه قبول نشده
است .گويا بجز  2نماينده اصالحطلب استان 7 ،نماينده ديگر جزو
سؤالكنندهها هستند.
-3بازديد وزير راهوشهرســازي از پيادهراه همدان ،حاشــيه داشته
اســت .گويا اين بازديد كه با اســتقبال مردم مواجه شده ،در پايان
با درخواســت پاسخگويي از سوي چند نفر به حاشيه كشيده شده
است .گفته ميشود برخي از افراد با حضور در اين بازديد ،خواستار
شكستن سكوت و پاسخگويي دولت به اوضاع آشفته اقتصادي در
جامعه شدهاند .گفتني است در حال حاضر مسئوالن دولتي از سخن
گفتن با مردم اجتناب ميكنند.

خبـر

همدان میزبان  150نخبه قرآنی
 ۱۵۰نخبه قرآنی نوجوان از  ۶اســتان غرب کشور در اردوی سه
روزه میهمان همدانی ها هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از همدان ،در این اردو منتخبان
مســابقات قرآنی از استانهای ایالم ،لرســتان ،کرمانشاه ،کردستان،
مرکزی و همدان شرکت دارند.
در ایــن اردو نوجوانان قرآن آموز عالوه بر گــردش در مکانهای
تاریخی همدان در کالسهای آموزشی شرکت کرده و با بهرهگیری
از محضر اساتید به تبادل تجربیات میپردازند.

 ۱۰۸میلیون مترمکعب در مصرف
آب کشاورزیرزن صرفهجویی شد
فرماندار رزن با اعالم این خبرگفت :از ابتدای امسال تا به امروز
17حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان مسدود شده است.
ســید رضا ســامتی ،در جلسه شــورای حفاظت از منابع آب این
شهرســتان با اشاه به اینکه حفظ منابع آب امروزه یکی از اولویتها
مهم شهرستان رزن است ،اظهار داشــت :برنامه حفظ منابع آب که
نزدیک به 4سال است در شهرستان رزن با جدیت اجرا میشود ،در
حفظ ذخایر زیرزمینی بسیار موثراست.
به گزارش تسنیم ،سالمتی افزود :این میزان انسداد صرفه جویی بالغ
بر یک میلیون مترمکعب را به دنبال داشته است.
فرماندار رزن با بیان اینکه از زمان اجرای برنامه حفاظت از منابع آب
در شهرستان رزن این شهرستان دارای 900حلقه چاه غیر مجاز بود
افزود:در طول چند سال گذشته بیش از 507چاه غیر مجاز در سطح
شهرستان رزن مسدود شده است.
وی تاکیدکــرد :ایــن میزان انســداد موجب صرفهجویــی بیش از
108میلیون مترکعبی در مصرف آب در ســطح شهرستان رزن شده
است.
سالمتی افزود :انســداد 507چاه غیر مجاز به عمق 37کیلومتر اجرا
شده است.
فرماندار رزن تصریح کرد85 :حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان رزن
دارای حکم انسداد است.
سالمتی از پملپ 200حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای امسال خبرداد و
افزود400:چاه غیر مجاز باقی مانده در ســطح شهرستان رزن همگی
در مرحله اول پلمپ و سپس مسدود میشوند.
وی نصب کنتور هوشــمند را از دیگر اقدامات شهرســتان رزن در
راستای جلوگیری از اضافه برداشت چاههای غیرمجاز عنوان کرد و
گفت :تا به امروز 344عدد کنتور هوشــمند در سطح شهرستان رزن
نصب شده است.
ســامتی با بیان اینکه شهرســتان رزن در نسب کنتورهای هوشمند
مقام دوم استان را دارد گفت :از ابتدای سال 32عدد کنتور هوشمند
در شهرستان رزن نصب شده است.

بیمارستان  ۸۴تختخوابی بهار
افتتاح می شود
معاون امور عمرانی اســتانداری همدان خبــر داد :هفته دولت
امسال بیمارستان بهار افتتاح میشود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،عراقی معــاون امور عمرانی
استاندار در بازدید از این بیمارستان گفت :بیمارستان  ۸۴تختخوابی
شهرســتان بهار پیشــرفت خوبی دارد و ســعی میکنیم هم از نظر
فیزیکی و هم از نظر تجهیزات در هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
عراقی همچنین در بازدید از منطقه گردشــگری جزیره شــادی این
شــهر افزود :در این منطقه کارهای خوبی انجام شده است و برخی
مشکالت حقوقی وجود دارد که سعی می کنیم آنها را بر طرف کنیم.
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شکوه و عظمت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي
مثال زدني خواهد شد
کبودراهنگ -عظيمي مجذوب -خبرنگار همدانپيام :چهلمين سالگرد پيروزي انقالب
اسالمي با شکوهتر و با عظمنتتر از هر سال ديگر برگزار ميشود تا مشتي محکم بدون
ياوهگويان باشد.
رئيس فرهنگ و اراشــد اسالمي شهرستان کبودراهنگ درستاد هماهنگي برنامههاي دهه
فجر براي چهلمين سالگرد پيروزي انقالب با بيان شرايط سياسي کشور در جهان گفت:
برنامههاي دهه فجر امسال با شکوهتر و گستردتر از هر سال ديگر برگزار خواهد شد تا
ياوهگويان و دشمنان انقالب بدانند هيچگاه هيچ غلطي نميتوانند بکنند.

ناصر قرهباقي با اعالم برنامههاي مختلف فرهنگي و هنري در سطح شهرستان گفت :تمام
برنامههاي فرهنگي هنري که از مهرماه سال جاري در شهرستان اجرا ميوشد در راستاي
بيان و ترويج برکات و ثمرات انقالب اســامي براي نســل جديد جامعه خواهد بود و
ادارات و نهادهاي و ارگانهاي فرهنگي اقدامات و فعاليتهاي خود را با محوريت بيان
دستاوردهاي انقالب اسالمي انجام خواهد داد.
قرهباغــي برگــزاري نشســتهاي مختلف ادبي ،هنري ،همانديشــي ،آموزشــي
با موضوع انقالب اســامي ،برگزاري نمايشــگاههاي مختلــف کتاب با موضوع
دســتاوردهاي انقالب ،اجــراي نمايشهاي دفاع مقدس و انقالب ســخنراني در
مســاجد و پيش از نماز جمعــه ،ديدار با خانوادههاي شــهداي هنرمند عضويت
رايــگان در روز شهرســتان ،دهــه فجــر در کتابخانههاي عمومــي برپايي چادر

ســامت در ميادين اصلي شهرستان و اعزام کاروانهاي سالمت به مناطق محروم
توســط هاللاحمر شهرستان ،را بخشــي از اين برنامهها از مهر ماه تا پايان سال
در راستاي گراميداشت چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي خواند و ادامه
داد :اجــراي بيش از  70عنوان برنامه فرهنگي هنري ،آموزشــي توســط آموزش
و پــرورش فکري کودکان و نوجوانان شهرســتان نيز همزمانــي با محوريت بيان
دســتاوردهاي انقالب اســامي و بزرگداشت چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب
اسالمي از مهرماه برگزار و اجرا ميشود.
وي با اشــاره به مصادف شدن ايام فاطميه و ايام دهه فجر گفت :برنامهها متناسب با اين
دو ايام خواهد بود و حضور حداکثري در راهپيمايي نشان ن داد اتحاد و همدلي مردم و
مسئولين نيز بخش اصلي برنامهها در ايام دهه فجر خواهد بود.
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زمینه ازدواج آسان برای جوانان فراهم شود

خبـر

 ۲۰۰حلقه چاه غیرمجاز
در رزن مسدود شد

معاون سیاســی و اجتماعی فرمانداری
ویژه مالیر خواســتار همکاری و همراهی
بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی و روسای
بانک های مرتبط با تسهیالت ازدواج آسان
جوانان شــد و گفت :زمینه ازدواج آسان را
باید برای جوانان فراهم کنیم.
سعید کتابی در ستاد ساماندهی امور جوانان
شهرستان مالیر اظهار داشت :برای فرهنگ
ســازی ازدواج آســان در بین خانواده ها و
تغییر نگرش در بین جوانان برای گرایش به
ازدواج باید تالش کنیم.
وی با اشــاره به تالش های دولت تدبیر و
امید برای ترویج ازدواج آسان و افزایش مبلغ
وام های ازدواج جوانان بیان کرد :نیاز است
مدیران و روسای بانک های عامل با بررسی
های الزم برای رفع مســایل و مشــکالت
موجود بر سر راه تســهیالت ازدواج آسان
تالش کننــد تا زوج های جوان در کمترین
زمان تسهیالت خود را دریافت کنند.
وی ادامــه داد :همزمان با ســالگرد ازدواج
حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س) و هفته
ازدواج افزود :دســتگاه های اجرایی مرتبط
با پیش بینی برنامه های فرهنگی ،اجتماعی،
هنری و ورزشی نسبت به برگزاری باشکوه
این برنامه ها و غنی سازی فرهنگ ازدواج
تالش کنند.
کتاب ــی بی ــان ک ــرد :ب ــا تش ــویق و ترغی ــب
جـــوان بـــه ازدواج بایـــد زمینـــه هـــای
ازدواج آس ــان ب ــرای آن ــان فراه ــم ش ــود
تــا بــا ســاده گرفتــن ایــن امــر در ابتــدای
زندگـــی ،بـــرای تشـــکیل خانـــواده ای
خـــوب تـــاش کننـــد.

فرماندار رزن گفت :از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۰۰حلقه چاه غیر
مجاز در شهرستان رزن مسدود شده است.
به گزارش مهر ،ســیدرضا سالمتی در جلسه شورای حفاظت از منابع
آب شهرستان رزن با اشــاره به اهمیت حفظ و حراست از منابع آبی
در شرایط بحرانی حال حاضر گفت :طی سالجاری ۲۰۰حلقه چاه غیر
مجاز در شهرستان رزن مسدود شده است.
وی از پلمــب بیــش از  ۵۰۷حلقه چاه غیر مجــاز از زمان اجرای
برنامه حفاظت از منابع آب در شهرســتان رزن خبر داد و افزود :این
میزان انســداد صرفه جویی ۱۰۸میلیون متــر مکعبی آب را به دنبال
داشته است.
فرماندار رزن افزود :همچنین طی سالجاری ۱۷حلقه چاه غیر مجاز با
حجم صرفه جویی یک میلیون مترمکعب و عمق انسداد یک کیلومتر
مسدود شده است.
ســامتی بــا بیــان اینکــه  ۸۵حلقــه چــاه دارای حکــم انســداد
هســتند ،اضافــه کــرد۴۰۰ :حلقــه چــاه غیرمجــاز شهرســتان رزن
پلمــب خواهنــد شــد.
وی اظهـــار داشـــت :روســـتاهای دارای چـــاه هـــای
عمیـــق و برداشـــت بـــاال در اولویـــت انســـداد قـــرار
دارنـــد.
ســامتی بــا اشــاره بــه نصــب  ۳۴۴کنتــور هوشــمند بــر روی
چاههــا در شهرســتان رزن گفــت :از ابتــدای ســالجاری نیــز ۳۲
کنتــور هوشــمند در ایــن شهرســتان نصــب شــده اســت.
وی افزود :شهرســتان رزن حائز رتبه دوم اســتان همدان در نصب
کنتور هوشمند است.
فرماندار رزن با بیــان اینکه حفظ منابع آب یک کار جمعی و تیمی
است ،گفت :می توان با وحدت و همدلی اقدامات موثری در سطح
شهرستان انجام داد.
وی ادامـــه داد :در ســـایه همیـــن همدلـــی و وحـــدت رویـــه
اس ــت ک ــه شهرس ــتان رزن در حف ــظ مناب ــع آب رتب ــه نخس ــت
اســـتان همـــدان را دارد.

رئیــس اداره ورزش و جوانان مالیر نیز با
تقدیر از تالش بانک های عامل در پرداخت
تســهیالت ازدواج ،از روســای بانــک ها
خواســت :در حد امکان زوج های نیازمند
را شناسایی و در اولویت پرداخت تسهیالت
قرار دهند.
غالمحســـن اکبـــری افـــزود :بـــرای
ازدواج آســـان جوانـــان ســـال گذشـــته
کارگروهـــی بـــا دبیـــری کمیتـــه امـــداد
امـــام خمینـــی(ره) تشـــکیل شـــد کـــه
بایـــد گزارشـــی از فعالیـــت هـــای ایـــن
کارگـــروه در زمینـــه ازدواج آســـان بـــه
واحـــد امـــور جوانـــان ورزش و جوانـــان
ارایـــه شـــود.

شرکت 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  1397از 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  ،کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
* انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ  %30مبلغ 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.
* تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار) :طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت /50659ه مورخ
 1394/09/22هيات وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور  ،مراحل ثبت نام در سایت
فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
* کلیه واجدین شرایط می توانند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکراز مورخ اولین نشر اگهی تا مورخ
 1397/5/17دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه  ،مدارک الزم را شامل پاکات الف  ،ب و ج تهیه و عالوه بر ارسال پاکات
(بصورت فیزیکی) به دبیرخانه شرکت تا ساعت  12ظهرتاریخ  1397/5/28نسبت به بارگزاری اسناد بصورت فایل  Pdfدر سامانه
مذکوراقدام نمایند ؛ در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مذکور (ارسال پاکات بصورت فیزیکی و یا عدم ثبت در سامانه از
بازگشایی پاکات مناقصه شرکت کنندگان خودداری خواهد شد) .
* بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ  1397/5/29راس ساعت  9در محل کمیسیون معامالت این شرکت طبق آدرس
مزبور انجام می شود.
*متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  081-32516900تماس حاصل نمایند .
* الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت
تخلف  ،ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
* به پیشنهادات فاقد امضا و مهر  ،سپرده  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط  ،مخدوش
و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
* تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی ( )HSEالزامی است.
* ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
* برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .
* آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان  :بلوار آیت ا ..کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائجی-بلوک یک
* پايگاه اطالع رساني مناقصات كشورwww.iets.mporg.ir :
* شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدانwww.Abfarhamedan.ir :
پروژه
تجهیز و فنس کشی
اطراف چاه مکانیکی
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پیمانکار

بدون آب  ،کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائی استان همدان

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

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139760326007000321مورخه  1397/4/12هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم شهناز شرفخاني راد
فرزند اصغر به شماره شناسنامه  174صادره از بهار در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت  216/58مترمربع قسمتي از
پالك  139اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري معالواسطه از مالك رسمي خديجه وکيلي محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )341
تاريخ انتشار نوبت اول1397/5/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/5/28 :

هادي يونسي عطوف -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

C M

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

رئیس حفاظت محیط زیســت شهرستان اســدآباد گفت :فردی از
عشایر منطقه حفاظت شــده «آلموبالغ» اسدآباد که اقدام به آتش زدن
پوشش های گیاهی منطقه کرده بود به مراجع قضایی معرفی شد.
بــه گزارش مهر ،روح اله زال پور عنــوان کرد :ماموران یگان حفاظت
محیط زیســت شهرستان اسدآباد هنگام گشت زنی در منطقه حفاظت
شــده آلموبالغ متوجه آتش گرفتن پوشش گیاهی منطقه به مساحت
یک هکتار شده و در بررسی های بعدی مشخص شد ،این آتش سوزی
توسط یکی از عشایر آن منطقه صورت گرفته است.
وی بیان کرد :فرد متخلف شناسایی شده و به مراجع قضایی معرفی شد.
زال پور یادآور شد :آتش سوزی هر ساله وسعت زیادی از عرصههای
مرتعی و جنگلی استان را که از ارزشمندترین سرمایههای طبیعی است
تهدید میکند و با ســوختن و خاکســتر شــدن آنها فرسایش خاکی،
بیابانزایی و گرد و غبار در کمین استان است.

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

شاخص
تعديل

خبـر

بيمهنامه رازي خودرو به شماره بيمهنامه
 31220073/97/000056به شماره پالک 972س42ايران28
به شماره موتور  11686106796به شماره شاسي
 61393502به نام حسن نعمتي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

وی خواســـتار همـــکاری دســـتگاه هـــای
اجرایـــی مرتبـــط بـــا هفتـــه ازدواج و
معرفـــی برنامـــه هـــای خـــود در ایـــن
هفتـــه شـــد و ابـــراز امیـــدواری کـــرد :در
ای ــن هفت ــه ش ــاهد برنام ــه ه ــای متن ــوع
و شـــادی بـــرای جوانـــان و ترغیـــب و
تشـــویق آنـــان بـــه امـــر ازدواج آســـان
باشـــیم.
وی بــا بیــان اینکــه رونــد ارایــه تســهیالت
ازدواج در مالی ــر خ ــوب اس ــت و از ای ــن
نظ ــر ج ــزء شهرس ــتان ه ــای برت ــر اس ــتان
هس ــتیم اظه ــار داش ــت :رون ــد پرداخ ــت
وام ه ــای ازدواج در مالی ــر رش ــد خیل ــی
خوب ــه داش ــته اس ــت و در صورت ــی ک ــه

زوجی ــن مش ــکل وثیق ــه نداش ــته باش ــند،
وام آنه ــا س ــریع پرداخ ــت م ــی ش ــود.
اکبـــری همچنیـــن خواســـتار همـــکاری
شـــهرداری در نصـــب بنرهـــای مرتبـــط
بـــا هفتـــه ازدواج و فضـــای تبلیغاتـــی
ش ــهر ،برگ ــزاری برنام ــه ه ــای آموزش ــی
در روســـتاها و بخـــش هـــای تابعـــه و
مش ــارکت م ــردم در برنام ــه ه ــای هفت ــه
ازدواج شـــد.
ب ــه گ ــزارش ایرن ــا ،از ابت ــدای امس ــال
تاکنـــون یـــک هـــزار فقـــره وام ازدواج
مع ــادل  150میلی ــارد ری ــال تس ــهیالت
در شهرســـتان مالیـــر پرداخـــت شـــده
اس ــت.

شماره مجوز 1397.2029

برق جان کارمند اداره برق تویسرکان را
گرفت
مدیرکل پزشــکی قانونی همدان اظهار داشــت :یــک از عوامل
رســیدگی به اتفاقات برق تویسرکان هنگام انجام تعمیرات بر اثر برق
گرفتگی جان باخت.
علی احســان صالح در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :جســد این فرد به
پزشکی قانونی منتقل و پس از معاینات اولیه مرگ بر اثر برق گرفتگی
تایید شد.وی اضافه کرد :این فرد  34ساله و متاهل است و بر اثر ورود
و خروج جریان برق از بدون اش دچار برق گرفتگی شــده و پیش از
رسیدن به بیمارستان جان باخته است.وی یادآوری کرد :چهار تن شامل
یک زن و سه مرد بر اثر برق گرفتگی در سه ماهه نخست سالجاری جان
باختند که این آمار در سه ماهه نخست سال گذشته پنج تن بود.فرمانده
انتظامی شهرســتان تویسرکان بیان کرد :ساعت  12روز گذشته یکی از
عوامل اتفاقات برق تویسرکان ،با حضور در شهرک ناجا این شهرستان
اقدام به رفع ایراد برق کرد.

نوبت دوم

مناقصه گزار  :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه همدان

موضوع مناقصه  :تأمين خودروي استيجاري سبك (سواري و وانت)

مبلغ برآورد اوليه ( 6/605/589/500شش ميليارد و ششصد و پنج و پانصد و هشتاد و نه هزار و پانصد) ريال
نوع تضمين  :مبلغ ( 331/000/000سيصد و سي و يك ميليون) ريال با اعتبار سه ماهه (از زمان تحويل پاكات پيشنهاد قيمت) و بصورت يك يا
تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزيران (توضيح اينكه ضمانت نامه پست
بانك قابل پذيرش نمي باشد)
* به پيشنهادهاي فاقد سپرده  ،سپرده مخدوش  ،سپرده كمتر از ميزان مقرر  ،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
محل دريافت اسناد  :شركت كنندگان در مناقصه الزم است جهت خريد اسناد مناقصه ضمن واريز مبلغ ( 300/000سيصد هزار) ريال به حساب
شماره  9200030173بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز  30126به آدرس  :همدان  ،ميدان آرامگاه بوعلي سينا  ،جنب بانك صادارت
 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان (واحد كميسيون مناقصات) مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند .زمان و مهلت توزيع اسناد مناقصه  :از مورخ  97/05/09لغايت تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 97/05/16
تاريخ بازديد از محل و جلسه توجيهي  :روز چهارشنبه ساعت  10صبح مورخ  97/05/24در سالن جلسات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
منطقه همدان
تاريخ و محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت  :تا ساعت  16روز شنبه مورخ  97/05/27و به آدرس همدان  -ميدان آرامگاه بوعلي سينا  -جنب
بانك صادرات  -شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان – دبيرخانه كميسيون مناقصات (معاونت مالي و اداري)
تاريخ بازگشائي پاكات  :ساعت  10روز يكشنبه مورخ  97/05/28در سالن جلسات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان (توضيح
اينكه بازگشائي پاكات با هر تعداد شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد)
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است .
مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ  97/06/01لغایت  98/05/31مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك الزم :
 ارائه گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي در خصوص حمل و نقل به همراه پروانه كسب از مراجع ذيصالح جهت شركتهايپيمانكاري و يا ارائه پروانه كسب از اتحاديه و صنف مربوطه (جهت آژانسها و موسسات كرايه اتومبيل)
 ارائه گواهينامه معتبر تائيد صالحيت ايمني (صادره از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي) ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل شركت و اعضاء هيأت مديره شركت  ،تصوير صفحات اساسنامه شركت  ،آگهي تأسيس شركت بههمراه آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي (جهت شركتهاي پيمانكاري) و يا ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه مديريت آژانس (جهت
آژانسها و موسسات كرايه اتومبيل)
 ارائه قراردادهاي انجام كار مشابه و ارائه رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرماي قبلي در خصوص كيفيت پيمانها (حدأقل دو مورد)(مضاف ًا اينكه در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با مناقصه گزار الزامي مي باشد)
 ارائه تصوير برابر اصل شده گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي كپي كليه مدارك ارائه شده در بندهاي فوق الذكر مي بايست ضمن مهر شركت (يا آژانس) و امضاء فرد مجاز (يا مديريت آژانس)  ،در دفاتر اسنادرسمي برابر اصل گردند.
 ارائه كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات  ،ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي (جهت شركتهاي پيمانكاري) ارائه گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات و چاپ شده در روزنامهرسمي مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند (جهت شركتهاي پيمانكاري) و يا ارائه گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي مديريت
آژانس
* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن  ،عواقب بعدي بر عهده مناقصه
گر مي باشد .
* سپرده شركت در مناقصه شركتهايي كه در سطح كليه شركتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند  ،در صورت شركت در مناقصه به
نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گرديد .
* به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد  ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 97/05/09 :

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 97/05/13 :

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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گزارش

مديركل كانون پرورش فكري استان:

دستگاهها وجود خبرنگاران را فرصت تلقي كنند

پروین سلیمی  -انعكاس خبر و خبرنگاران در جامعه بايد به عنوان فرصت تلقي شوند؛
زيرا كه اين قشر زحمتكش حامي و كمككار نهادها هستند و بدون هيچ چشمداشتي به
عنــوان پل ارتباطي بين دولت و مردم عمل ميكنند و اگر نگاه ما مديران اينگونه باشــد،
جايگاه خبرنگار در سطح باالي خود حفظ خواهد شد.
مديركل كانون پرورش فكري كودكان استان ضمن تبريك روز خبرنگار ،اين قشر را افرادي
تالشگر دانست كه بدون چشمداشت در خط مقدم اطالعرساني فعاليت ميكنند.

محمدرضــا جوادي در گفتوگو با همدانپيام افــزود :مجموعه مطبوعات و خبرنگاران
هميشــه همراه مديران هستند و چه در بحث فعاليتهاي دســتگاهها و چه در انعكاس
ديدگاههايي كه مردم و مخاطبان نسبت به نهاد ومؤسسات دارند ،بسيار تأثیر گذار هستند.
که در اينجا بنده از اين خانواده بزرگ کالتشــکر را دارم و به اين اميد هســتم كه در این
مجموعه با كمك خبرنگاران بتوانيم بهترين خدمات رابه مردم رائه بدهيم.
وي گفت :لزوم انعكاس خبر جايگاه وااليي دارد؛ زيرا كه ادارات و نهادها شرح خدماتي
دارند كه بايد به نحو مطلوب به اطالع مردم رســانده شــود و به دلیل اینکه هر نهاد طبق
مســئوليتش با بخش كوچكي از جامعه ســروكار دارد ،واین در حالي است که خدمات
دســتگاهها در بحث كالن نظام براي مجموعه شهروندان انجام ميشود و در اينجا نقش

خبرنگاران بسيار مهم است که خدمات را با قلم گويا و روان خود به اطالع مردم ميرسانند.
جوادي شغل خبرنگاري را بسيار سخت و مسئوليتي سنگين دانست و گفت :از هر ديدگاه
كه بنگريم ،خبر و خبرنگاري شغل هنري و حرفهاي بسيار سنگيني همينطور اثرگذار است
 .كه اگر ما اين قشر از جامعه را به معناي واقعي خود به عنوان فرصت بزرگ تلقي كنيم كه
در كنار مديران هستند وبه هيچ وجه نقش رقيب و تخريب را ندارند .در اين صورت است
كه 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 .دستگاههاي دولتي نیز بايد چه در حوزه خبر و چه در بحث
كاهش و رفع مشكالت مطبوعات بيش از پيش با خبرنگاران همكاري داشته باشند.

gozaresh@hamedanpayam.com

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

ايران و جهان

تهدیدات شبکههای مجازی را
به فرصت تبدیل میکنیم

همدان مطلوبتراز استانهای غربی کشور
»»منیژه فرهانپور

رئیـــس پلیـــس فتاگفـــت :پیـــرو فرمایشـــات مقـــام معظـــم
رهبـــری مبنـــی بـــر اینکـــه شـــبکههای مجـــازی یـــک فرصـــت
و دو تهدیـــد اســـت بایـــد طـــوری برنامهریـــزی و عمـــل کنیـــم
ت ــا بتوانی ــم تهدی ــدات ای ــن ش ــبکهها را ب ــه دو فرص ــت و ی ــک
تهدی ــد تبدی ــل کنی ــم.
س ــردار کم ــال هادیانف ــر ب ــا بی ــان اینک ــه در کش ــور م ــا اس ــتفاده
از شـــبکه هـــای مجـــازی و اینترنـــت بـــرای ســـنین متفـــاوت
تعریـــف خاصـــی نـــدارد ،اظهـــار داشـــت:به همیـــن منظـــور
ب ــرای آم ــوزش س ــنین مختل ــف اف ــراد جامع ــه در س ــال گذش ــته
طرح ــی مش ــترک ب ــا هم ــکاری وزارت ارتباط ــات و آم ــوزش و
پـــرورش بـــه اجـــرا گذاشـــتیم.
وی اظهـــار داشـــت :بـــا توجـــه بـــه ســـرعت انتقـــال اخبـــار و
اطالع ــات و توس ــعه ش ــبکه ه ــای مختل ــف در فض ــای مج ــازی
چـــاره ای جـــز ایـــن نداریـــم تـــا اقشـــار مختلـــف جامعـــه
آمـــوزش هـــای الزم را در ایـــن زمینـــه فراگیرنـــد.
ســـردار هادیانفـــر تصریـــح کـــرد :امنیـــت فضـــای مجـــازی
محصـــول نیســـت کـــه بتـــوان آن را خریـــداری کـــرد ،امنیـــت
یـــک فرآینـــدی اســـت کـــه همیـــاری و کمـــک همـــه دســـتگاه
هـــا را طلـــب مـــی کنـــد.
رئی ــس پلی ــس فت ــا ب ــا بی ــان اینک ــه توس ــعه دیپلماس ــی س ــایبری
از روز اول ج ــزو راهبرده ــای ج ــدی م ــا ب ــوده اس ــت ،گف ــت:
ب ــا توج ــه ب ــه تجهی ــزات ،امکان ــات ،برنام ــه ری ــزی ه ــای انج ــام
شـــده و نحـــوه عملکـــرد مجموعـــه پلیـــس فتـــا در مقایســـه
بـــا دیگـــر کشـــورها جـــزو توســـعه یافتـــه هـــای ایـــن سیســـتم
هســـتیم.
ســـردارهادیان فـــر تصریـــح کـــرد :تامیـــن امنیـــت فضـــای
مجـــازی بـــه تنهایـــی بـــرای هیـــچ دســـتگاهی مقـــدور نیســـت
بلکـــه ایـــن مهـــم نیازمنـــد یـــک همـــت جـــدی همـــه دســـت
انـــدرکاران ایـــن فضـــا اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه آغـــاز فعالیـــت جـــدی و رســـمی پلیـــس
فت ــا از س ــال  90ش ــکل گرف ــت ،ادام ــه داد :ه ــم اکن ــون در 135
نقط ــه کش ــور و ب ــه عبارت ــی در هم ــه ش ــهرهای مختل ــف ب ــاالی
 150هـــزار نفـــر جمعیـــت پلیـــس فتـــا فعالیـــت دارد و همـــه
شـــبکه هـــای مجـــازی را رصـــد مـــی کنـــد.
رئی ــس پلی ــس فت ــا اظه ــار داش ــت 120 :ه ــزار پرون ــده س ــایبری
موج ــود در ای ــن پلی ــس ح ــدود  85درص ــد بررس ــی و اقدام ــات
الزم ص ــورت گرفت ــه اس ــت ک ــه در ن ــوع خ ــود ک ــم نظیراس ــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه رســـیدگی بـــه جرایـــم ســـایبری در
کشـــورهای اروپایـــی حـــدود  25درصـــد اعـــام شـــده اســـت،
گفـــت :موفقیـــت پلیـــس فتـــا در رســـیدگی شـــکایات جرایـــم
س ــایبری در مقایس ــه ب ــا کش ــورهای اروپای ــی چش ــم گیراس ــت.
ســـردارهادیانفر افـــزود :پلیـــس فتـــا در  24ســـاعت شـــبانه روز
آمـــاده ارایـــه خدمـــات بـــه هموطنـــان بـــوده و ایـــن مهـــم را
یکـــی از افتخـــارات پلیـــس میدانـــد.
آگهي حصر وراثت

آقــاي حميدرضا اميري طالب فرزند غالمعلي دارای شــماره شناســنامه  97مورخه
 1356/1/1به شرح دادخواست کالســه 970312ح 127از این حوزه درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمعلــي اميري طالب فرزند
حاجعلي به شــماره شناســنامه  715متولد  1323در تاريخ  1397/3/29در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به :يک
همسردائمي و  4فرزند پسر و يک دختر با اسامي ذيل -1محبوبه بيابادي فرزند نعمتا...
به شماره شناسنامه  5268متولد  1333/2/1صادره از حوزه مرکزي همدان -2عليرضا
اميري طالب فرزند غالمعلي به شــماره شناســنامه  449متولد 1351/9/17صادره از
حوزه يک همدان -3حميدرضا اميري طالب فرزند غالمعلي به شــماره شناسنامه 97
متولد 1356/1/1صادره از حــوزه مرکزي همدان -4عباس اميري طالب فرزند غالمعلي
به شماره شناســنامه  113286متولد 1357/7/1صادره از حوزه يک همدان -5يوسف
اميري طالب فرزند غالمعلي به شــماره ملی  3860415611متولد 1370/10/17صادره از
حوزه مرکزي همدان -6فاطمه اميري طالب فرزند غالمعلي به شــماره شناسنامه 163
متولد 1360/1/1صادره از حوزه  17همــدان ارزش ماترک متوفي غالمعلي اميريطالب
فرزند حاجعلي بيش از ســي ميليون ريال ميباشــداينك با انجام تشريفات مقدماتي
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد( .مالف )1905

رئیس حوزه شماره  127شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت

خانم طيبه منصوري دارای شماره شناسنامه يداله داراي شماره ملي 3934651577به
شرح دادخواست کالســه  970387از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان يداله منصوري فرزند ولياله به شــماره شناسنامه
 3933261120در تاريــخ  1397/4/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :طيبه منصوري فرزند يداله به شماره ملي
 3934651577دختر متوفي -2شيدا منصوري فرزند يداله به شماره ملي 3920131282
دختــر متوفي -3نرگس منصوري فرزند يداله به شــماره ملي  3933373883دختر
متوفي -4مريم منصوري فرزند يداله به شــماره ملــي  3930843323دختر متوفي
-5عيناله منصوري فرزند يداله به شماره ملي  3930845873پسر متوفي -6حمداله
منصوري فرزند يداله به شماره ملي  3930840472دختر متوفي  -7اقدس عبدلي فرزند
عزيزاله به شماره ملي  3933293227همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد( .مالف )375

قاضي شوراي حل اختالف شعبه  111سامن

اســتان همدان با داشتن سه نشریه
فعال بومی 16 ،هفته نامه 16 ،ماهنامه16 ،
فصل نامه 6 ،دو فصل نامه و نمایندگی
 35دفتر نشــریه سراسری در مجموع با
 69نشریه چاپی خوشبختانه توانسته در
غرب کشور نســبت به نشریات دیگر
اســتان های غربی موفق تر و فعال تر
عمل کند.
با وجود تالش و پویایی رســانه ها و
فعالیت حدود  550نفر در رســانه های
مختلف وجود هم افزایی و اتحاد بیشتر
رسانه های استان همدان همواره خواسته
به حق دلسوزان مطبوعات بوده و هست
به طوری که رسانه ها در فضای خالی از
تعامل و اتحاد گاهی رقابت را در مسیر
تخریب قرار می دهند که این عامل می
تواند تبعات مختلفی برای فعاالن رسانه
ای استان در برداشته باشد .البته در این
مسیر گفتمان مشــترک مدیر مسئوالن
رســانه ای می تواند تــا حدود زیادی
مرتفع کننده بســیاری از این تخریب ها
و اختالف نظرها در فضای رســانه ای
استان باشــد .همزمان با فرارسیدن هفته
خبرنگار و به منظور انتشار مشکالت و
دغدغه های فعاالن رسانه ای استان پای
درد و دل چندی از پیشکسوتان و فعاالن
رسانه ای استان نشسته ایم که در ادامه
می خوانیم.
أخذ مجوز و امتیاز نشریه نیاز به
تخصص دارد
سرپرســت روزنامه کیهان و مدیر مسئول
نشــریه همدان ســام در گفــت و گو با
خبرنگار همدان پیام در خصوص بررسی
دغدغه ها و مشــکالت رسانه های استان
در شرایط کنونی گفت :در برخی شرایط
مزیــت ها تبدیل به معایب می شــوند به
طوری که در ســال های گذشته اگر کسی
می خواست امتیاز یک روزنامه یا نشریه را
بگیرد باید ســالها در صف مجوز می بود،
اما امروز اینگونه نیســت و شرایط خیلی
راحتر از گذشــته برای گرفتن امتیاز یک
نشریه شده است.
غالمرضا فریدونی با بیان اینکه اضافه شدن
بر تعداد نشریات کشور و استان می تواند
یک مزیت باشــد ،افزود :استان همدان از

لحــاظ کثرت وجود روزنامه و نشــریات
مختلف و با داشتن ســه روزنامه بومی و
هفته نامه و ماهنامه های مختلف در شرایط
خوب و مطلوبی به سر می برد.
وی با اشــاره به اینکه توانایی و تخصص
هر فردی که اقدام به گرفتن امتیاز نشریات
مختلــف را می کند بســیار حایز اهمیت
است ،ادامه داد :کسی که رسانه ای نیست
اما مدیریت یک نشریه را می گیرد ،عالوه
بر ایجاد مشــکل برای خــود برای دیگر
نشریات نیز منجر به مشکالت عدیده ای
می شود .مشــکلی که در شرایط فعلی در
اســتان همدان وجود دارد یعنی نشریاتی
که مجــوز الزم را دارند امــا این قدرت
و توانایی را ندارند که این نشــریات را به
چاپ برسانند.
فریدونی با بیان اینکه متاسفانه اداره فرهنگ
و ارشاد اســامی در مواجهه با این افراد
هیچ عزمی بــرای لغو امتیــاز و یا اعمال
قانون را نــدارد ،اظهار کــرد :ورود افراد
غیر متخصــص در حوزه مطبوعات منجر
به ایجاد رقابت غیر سالم در فضای رسانه
ای شــده به طوری که بعضی رسانه ها با
نداشتن وزن و اعتبار کافی رقم آگهی ها را
می شکند و با قیمت های نازل برای سایر
روزنامه ها مشکالتی را ایجاد می کنند.
وی با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر
روزنامــه داری در اســتان همــدان دچار
مشــکل شــده چراکه رقابت های ناسالم
منجر به ایجاد کسادی درآمد گرفتن آگهی
از ادارات مختلف شده است ،خاطرنشان
کرد :هیچ یک از مسئوالن اداره فرهنگ و
ارشــاد ،استانداری و مجموعه های صنفی
همچون خانــه مطبوعــات درصدد رفع
اینگونه مشکالت و معضالت نیستند.
فریدونــی با بیان اینکه در شــرایط فعلی
رســانه ها با افزایش هزینــه چاپ ،هزینه
کاغذ و نیروی انســانی مواجه هســتند،
تصریح کرد :متاســفانه امروزه نشــریات
با کاهش فروش روزنامــه و تنزل قیمت
آگهی ها به دلیل رقابت های ناسالم هنوز
در حــال فعالیت هســتند و هیچ ارگان و
ســازمانی نیز با رسانه ها همکاری الزم را
در این زمینه ندارد.
وی در خصوص دیگر مشــکالت رسانه
های اســتان نیز ادامه داد :دسترسی آزاد به

دستگاه قضا
با اخاللگران
اقتصادی به عنوان
خائن برخورد کند
آگهی مزایده نوبت دوم

در کالسه اجرايي  960024اجم آقاي حجت باقري فرزند محرمعلي طي
دادنامه صادره از دادگاه عمومي اللجيــن محکوم گرديده به پرداخت
مبلغ  308/606/300ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي در حق
محکومله که در اين خصوص و جهت اســتيفاي محکوم به شخص ثالث
اقدام به معرفی یک قطعه زمین مزروعی واقع در روســتای دینار آباد
را نموده که مطابق ماده  114قانون 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 زمین169810 =xوy3870869میباشد.
قیمت پایه و نظر کارشناس دادگستري:
با لحاظ جميع عوامل مذکور مال تعرفه در صورت داشتن حق آب مداوم از
آب چاه پروانه دار برابر  10000تومان و ارزش کل زمین به مساحت تقریبی
 3130متر مربع توســط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 313000000
ریال ارزیابی و قيمتگذاري شده است.
زمان و مکان مزایده:
زمان روز سهشنبه مورخ  1397/5/30از ساعت  10الي  10:30صبح در دفتر
اجراي احکام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين
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  10درصد فیالمجلس 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  3روز قبــل از تاریخ برگزاری مزایده
به دفتر اجرا مراجعه تــا زمینه بازدید فراهم گردد .هزینههای نقل و
انتقال تابع شــرايط عمومي معامالت خودرو ميباشد هزينه خالفي و
پارکينگ تا تاريخ صورتجلســه مزايده به عهده محکوم عليه بوده و
ســاير هزينهها (اعم از مبلغ قطعيو غير قطعي) بر عهده برنده مزايده
ميباشــد در صورتي که روز مزايده به هر علتي تعطيل گرديد مزايده
فرداي همان روز و رأس ساعت تعيين شده برگزار خواهد شد(.مالف
)445

شعبه اجرای احکام مدنی بخش اللجین

اطالعات در اســتان ما در حد شعار باقی
مانده یعنی با مراجعه به هر اداره و سازمانی
اطالعات کافی در اختیار رســانه قرار داده
نمی شود که همین منجر به درج اطالعات
نادرســت و یا ننوشــتن یک خبر مهم در
حوزه رســانه به دلیل نداشــتن اطالعات
کافی می شود.
فریدونی با بیان اینکه رقابت نشریه مکتوب
باید در مقابل نشــریه مکتوب اتفاق بیفتد،
یادآور شد :متاسفانه در یک رقابت ناسالم
حضور یک پایگاه خبری در فضای مجازی
منجر به رقابت ناسالم در مطبوعات استان
می شود ،یعنی فعالیت روزنامه برای رقابت
ایجاد کانال و ارســال خبرهــا از کانال در
فضای مجازی می شود.
وی با بیان این موضوع که خانه مطبوعات
اهرم اجرای قانون در مطبوعات نیســت و
قدرت اجرایی ندارد ،گفت :انتظارات فراتر
از حوزه خانه مطبوعات نباید اتفاق بیفتد
البتــه نقش خانه مطبوعــات مطالبه گری
صنف مطبوعات اســت کــه معتقدم باید
پررنگ تر از همیشه انجام شود.

مجــازی از نظر تعدد خبر نیز 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 این مســیر رسانه ها را نگران
و ناراحت کرده این اســت که هیچگونه
جایگاه مطلوب مطبوعات استان
حمایت عملی از ایــن تالش ها صورت
همــدان در غرب کشــور ،مرهون
نمی گیرد.
زحمات خود رسانه ای هاست
وی با اشاره به اینکه رسانه های استان اگر
ســردبیر روزنامه سپهر غرب نیز به عنوان
امــروز حرفی برای گفتــن دارند نه خانه
یــک فعال رســانه بومــی با بیــان اینکه
مطبوعات ،نه استانداری و نه اداره فرهنگ
خوشــبختانه وضعیت کمی و کیفی رسانه
و ارشــاد اسالمی هیچ کدام تاکنون کاری
های اســتان همدان در فضای رســانه ای
برای رسانه ها نکرده اند و این خود رسانه
همراه با تالش و کوشــش نسبت به استان
ها بــوده اند که با
های دیگر غربی کشور بسیار
اتــکا بــر خود و
در حد مطلوب قــرار دارد،
تالش و پشــتکار
بیان کرد :ســبب این برتری
به جایگاه مطلوب
رسانه های استان تالش خود
در مطبوعــات
رســانه ای هاست یعنی عزم
استان رسیده اند.
خود را جزم کرده اند که در
وی با انتقــاد از
فضای رســانه حرفی برای
برنامه های هيات
گفتن داشته باشند به طوری
اگر امروز حرفی برای گفتن
مدیره جدید خانه
که در اســتان هــای غربی
دارند نه خانه مطبوعات،
مطبوعات استان
دیگر کشور به تعداد همدان
نه اســتانداری و نه اداره
که تاکنون برنامه
روزنامه روز چــاپ وجود
فرهنگ و ارشــاد اسالمی
و بسته های غنی
ندارد و بیشــتر در هفته نامه
هیچ کــدام تاکنون کاری
برای رسانه های
و ماهنامه ها فعالیت می کنند.
برای رسانه ها نکرده اند
اســتان نداشــته
زهــره پوروهابــی افــزود:
اســت ،تصریح
صفحات خبرگــزاری های
کرد :این دوستان
اســتان همــدان در فضای

آیــتا ...حســین نــوری همدانــی از مراجــع
تقلیــد گفــت :بایــد دســتگاه قضایــی و مســئوالن
محتــرم کشــور بــا هــر کســی کــه در اقتصــاد
کشــور اخــال ایجــاد مــی کنــد و موجــب
افزایــش مشــکالت مــردم مــی شــود بــا او بــه
عنــوان یــک خائــن برخــورد کننــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــن مرجــع تقلیــد افــزود:
مــردم ناراحــت هســتند وقتــی میشــنوند

فــان آقــا چنــد هــزار میلیــارد اختــاس
میکنــد و عــده ای در رنــج هســتند ،دســتگاه
قضایــی بایــد هرچــه ســریعتر بــه پرونــده
مفســدان اقتصــادی رســیدگی کنــد و بــه مــردم
گــزارش دهــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه مراجــع و علمــا در برابــر
فشــارهای اقتصــادی بــه مــردم هرگــز ســکوت
نکــرده انــد گفــت :بنــده مکــرر از مســئوالن

آگهي مزايده
نظر به اينکه به موجب دادنامه شــماره  9609978111600892مورخ
 96/9/18صادره از شــعبه چهاردهــم دادگاه حقوقي همدان حکم
ورشکستگي شــرکت در حال تصفيه شاخ طاليي (ثبت  )198صادر و
قطعيت يافته است لذا در اجراي مواد  457الي  510قانون تجارت در
امور انحالل و همچنين مفاد آييننامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي
ثبت اسناد مصوب ( 1387/6/11مواد  122و  126و  )129امالک شرکت
در حال تصفيه شامل:
 -1شش دانگ يک واحد گاوداري به مساحت  5000مترمربع پالکهاي
ثبتي  12/246و  12/22و امتيازات ان واقع در پليس راه همدان تهران-
جاده کارخانه قند حسينآباد سمت چپ جاده جديداالحداث که شامل
امتيازات کارگاهي شــامل حق االمتياز و انشعاب برق با ترانس هوايي
حقاالمتياز و ارزش يک حلقه چاه ميباشد.
شرايط مزايده :مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي کارشناس (پايه) شروع
و به باالترين قيمت پيشــنهادي فروخته ميشود متقاضيان شرکت
در مزايده بايد  5درصد مبلغ پايه را به حســاب 0111812485005
نزد بانک ملي دادگســتري واريز و اصل فيش را در جلسه مزايده
ارائه نمايند فروش ک ً
ال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه بوده و تمامي
هزينهها (هزينه آگهي ،کارشناســي -آب و برق و گاز و نيز ماليات
نقل و انتقال و هزينه عوارض شــهرداري) بــر عهده برنده مزايده
خواهد بود بديني اســت برنده مزايده کســي تلقي ميگردد که
بيشــترين قيمت را پيشــنهاد و ظرف يک ماه مبلغ را تأديه نمايد
در غير اين صورت مبلغ  5درصد واريزي به نفع شــرکت در حال
تصفيه ضبط خواهد شد  5درصد واريزي ساير متقاضيان در مورخ
 97/5/23مسترد ميگردد.
شــرکت در جلســه مزايده براي عموم آزاد اســت و خريداران
ميتوانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلســه
شرکت نمايند.
زمان و مکان اجــراي مزايده :مزايدههــاي فوقالذکر که در روز
دوشنبه مورخ  97/5/22رأس ساعت  10صبح در محل دفتر تصفيه
شــرکت واقع در همدان ،خيابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه
دوم دفتر تصفيه برگزار ميگردد.
متقاضيان محترم جهت کســب اطالعات بيشتر از ساعت  9صبح
الي  12ظهر با شماره تلفن  )081(38265729تماس حاصل نمايند
و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهي از ملک مورد مزايده
بازديد به عمل آورند(.مالف )1784

مدير تصفيه
علي هاشم کريمي

بیشــتر از اینکه به فکر فعاالن رســانه ای
و احقاق حق آنها باشــند بیشــتر به فکر
ســپری کردن دوران مدیریتی خود در این
خانه هســتند که همین منجر به این شده
که فعاالن رسانه در حوزه مالی و اقتصادی
با معضل چاپ مواجه شوند.
پوروهابــی در خصوص دیگر مشــکل
موجــود در رســانه هــای اســتان نیز
افزود :در طی این چند ســال متاسفانه
رســانه ها و مدیران مســئول نشریات
و روزنامــه ها به یک گفتمان مشــترک
در حوزه رســانه نرسیده اند و هر مدیر
مســئول بیشــتر به دنبال منافع رســانه
خود در دنیای مطبوعات اســت که البته
امیدواریــم بزودی با کار کیفی رســانه
ها این گفتمان مشــترک در بین رســانه
تحقق یابد.

اعضای خانــه مطبوعات باید
توســط رســانه ها حمایت معنوی
شوند
سرپرست روزنامه دنیای اقتصاد و مدیر
مســئول همدان نامه هم بــا بیان اینکه
در گام نخســت رســانه ها باید با خانه
مطبوعات مشارکت جمعی داشته باشند
تا خانه مطبوعــات نیز بتواند در احقاق
حق و پیگیری مشکالت رسانه ها اقدام
کنــد ،اظهار کرد :فعاالن رســانه باید به
این مهم توجــه کنند که خانه مطبوعات
نقش حمایتگری و پیگیری مشــکالت

محتــرم اجرایــی چــه بــه صــورت خصوصــی
و چــه عمومــی نــه تنهــا تذکــر بلکــه خواهــش
کردیــم بــه وضــع مــردم رســیدگی کنیــد ،چراکــه
مــردم در رنــج هســتند.
بــه گــزارش ايرنــا ،ایــن مرجــع تقلیــد بــر
ضــرورت مدیریــت و نظــارت صحیــح بــر بــازار
تاکیــد کــرد و ادامــه داد :بســیاری از مشــکالت
معیشــتی ربطــی بــه تحریــم نــدارد ،بــا مدیریــت

آگهي مزايده

نظــر بــه اينکه بــه موجــب آگهــي تغييراتــي ثبتي شــماره
 139530426778003098صادره از اداره ثبت اســناد همدان حکم
انحالل شــرکت در حال تصفيه تعاوني محلــي ( 39ثبت  )953اعالم
گرديد لذا در اجــراي مواد  223الي  225قانون تجارت در امور انحالل
و همچنين مفاد آييننامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد
مصــوب ( 1387/6/11مواد  122و  126و  )129امالک شــرکت در حال
تصفيه شامل:
 -1ششدانگ سه دهنه مغازه (ساختمان سابق تعاوني محلي  )39حدودا
 200مترمربع که فاقد سابقه تجاري در شهرداري بوده و به عنوان محل
شرکت تعاوني داراي سابقه  20ســاله ميباشد .که کارشناس رسمي
دادگستري بهاي عرضه و اعيان و سابقه استفاده از آن به عنوان شرکت
تعاوني و حق االمتياز برق بهاي آن را مبلغ  7/000/000/000ارزيابي نموده
است.
شرايط مزايده :مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي کارشناس (پايه) شروع
و به باالترين قيمت پيشــنهادي فروخته ميشود متقاضيان شرکت
در مزايده بايد  10درصد مبلغ پايه را به حســاب 0111033381001
نزد بانک ملي دادگســتري واريز و اصل فيش را در جلســه مزايده
ارائــه نمايند فروش ک ً
ال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه بوده و تمامي
هزينهها (هزينه آگهي ،کارشناسي و ماليات و نقل و انتقال و هزينه
عوارض شهرداري و ساير ادارات در خصوص نقل و انتقال) بر عهده
برنده مزايده خواهد بود بديني اســت برنده مزايده کســي تلقي
ميگردد که بيشــترين قيمت را پيشــنهاد و ظرف يک ماه مبلغ را
تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ  5درصد واريزي به نفع شرکت
در حال تصفيه ضبط خواهد شد  10درصد واريزي ساير متقاضيان در
مورخ  97/5/22مسترد ميگردد.
شرکت در جلســه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران ميتوانند
در وقت مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شرکت نمايند.
زمان و مکان اجراي مزايده :مزايدههاي فوقالذکر که در روز يکشــنبه
مورخ  97/5/21رأس ساعت  11صبح در محل دفتر تصفيه شرکت واقع
در همدان ،خيابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفيه
برگزار ميگردد.
متقاضيان محترم جهت کســب اطالعات بيشتر از ساعت  9صبح الي
 12ظهر با شــماره تلفن  )081(38265729تمــاس حاصل نمايند و با
هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهي از ملک مورد مزايده بازديد
به عمل آورند(.مالف )1780

مدير تصفيه
علي هاشم کريمي

صنف رسانه ای را برعهده دارد اما باید
مطبوعاتــی ها نیــز از منتخبین خود در
خانه مطبوعات به عنوان روسای صنف
رسانه حمایت معنوی کنند.
مجید ملکیان با بیان اینکه خانه مطبوعات
به جدیت پیگیر مطالبات حوزه صنفی خود
جلساتی را با استانداری ،مدیر کل فرهنگ
و ارشاد استان و شــخص استاندار برگزار
کرده است ،ادامه داد :خانه مطبوعات به دلیل
بروز برخی مشــکالت برای فراهم کردن
مواد اولیه چاپ رسانه های نوشتاری استان
در حال پیگیری رفع این مشــکل از طریق
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی است و
در خصوص کاهش یارانه مطبوعات استان
همدان به دلیل عدم پیگیری اداره فرهنگ و
ارشاد در حال اقدام است.
وی تاکید کرد :تا زمانی که اتحاد در رسانه
های استان نباشد نتیجه قابل قبول از این
پیگیری ها توسط خانه مطبوعات استان به
دست نمی آید چراکه تغییر جایگاه رقابت
به تخریب نمی تواند خانه مطبوعات را به
خانه ای مطالبه گر و پیگیری تبدیل کند.
ملکیان افــزود :ایجاد امید و نشــاط در
جامعه مستلزم داشتن مطبوعات و رسانه
های فعالی اســت که باید مجموعه های
دولتــی در بحث پیوســت فرهنگی یک
درصــد از اعتبارات خود را به امر آگاهی
و اطالع رســانی به مطبوعات و رسانه ها
اختصاص دهند.

صحیــح و نظــارت بــر بــازار و قیمتهــا
مشــکالت حــل میشــود.
آیــتا ...نــوری همدانــی ادامــه داد :مــردم اگــر
بداننــد تبعیــض نیســت ،بــی عدالتــی نمیشــود و
مســئوالن در تــاش بــرای حل مشــکالت کشــور
هســتند ،بــه طــور قطــع تحریــم را تحمــل کــرده
و ماننــد همیشــه از نظــام و انقــاب حمایــت
میکننــد.
آگهي مزايده

نظــر به اينکه بــه موجب دادنامه شــماره  9509978110200521مــورخ  95/5 /30صادر از
شــعبه دوم دادگاه حقوقي همدان حکم ورشکستگي شــرکت در حال تصفيه پوشين پا (ثبت
 )2673صادر و قطعيت يافته اســت لذا در اجراي مواد  457الــي  510قانون تجارت در امور
ورشکســتگي و ماده  6نظامنامه قانون مذکور و هم چنين مفاد آييننامه اجراي اســناد رسمي
الزم االجراي ثبت اســناد مصوب ( 1387/6 /11مواد  122و  126و  )129ملک و اموال شــرکت
در حال تصفيه شامل
 -1ششدانگ يک باب کارخان ه به مســاحت  2100مترمربع واقع در شهرک صنعتي بوعلي خيابان  16که
کارشناس رسمي دادگستري بهاي آن را مبلغ  5/255/000/000ريال ارزيابي نموده است .امتيازات کارگاهي
شامل حق االمتياز و انشعاب برق حقاالمتياز و انشعاب گاز شهري
 -2ماشــينآالت جوراب بافي و والزم و تأسيســات که قدمت آنها حدودا ً  15سال بوده و در حال حاضر
فاقد فعاليت توليد ميباشد که کارشناس رسمي دادگستري بهاي آنها را مبلغ  354/000/000ريال تعيين
و اعالم نموده است.
با توجــه به موارد فوق ارزش کل کارخانه و ماشــينآالت و تأسيســات طبق نظر کارشناســان مبلغ
 5/609/000/000ريال تعيين گرديده است.
شرايط مزايده :مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي کارشــناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي
فروخته ميشود متقاضيان شــرکت در مزايده بايد  5درصد مبلغ پايه را به حساب 0111811923006
نزد بانک ملي دادگستري واريز و اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش ک ً
ال نقدي يا توافق
با هيأت تصفيه بوده و تمامي هزينهها (هزينه آگهي ،کارشناســي -آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و
انتقال و هزينه عوارض شــهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديني است برنده مزايده کسي
تلقي ميگردد که بيشــترين قيمت را پيشنهاد و ظرف يک ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت
مبلغ  5درصد واريزي به نفع شرکت در حال تصفيه ضبط خواهد شد  5درصد واريزي ساير متقاضيان
در مورخ  97/5/22مسترد ميگردد.
شــرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران ميتوانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده
حاضر و در جلسه شرکت نمايند.
زمان و مکان اجراي مزايده :مزايدههاي فوقالذکر که در روز يکشنبه مورخ  97/5/21رأس ساعت  10صبح
در محل دفتر تصفيه شــرکت واقع در همدان ،خيابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفيه
برگزار ميگردد.
شــرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران ميتوانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده
حاضر و در جلسه شرکت نمايند.
زمان و مکان اجراي مزايده :مزايدههاي فوقالذکر در روز يکشــنبه مورخ 97/5/21رأس ساعت  10صبح
در محل دفتر تصفيه شــرکت واقع در همدان ،خيابان بوعلي روبروي اداره دارائي طبقه دوم دفتر تصفيه
برگزار ميگردد.
متقاضيان محترم جهت کســب اطالعات بيشــتر از ســاعت  9صبــح الي  12ظهر با شــماره تلفن
 )081(38265729تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهي از ملک مورد مزايده
بازديد به عمل آورند(.مالف )1782

مدير تصفيه
علي هاشم کريمي
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رشد  33درصدی پیشرفت کشور
در حوزه زنان پس از انقالب

آمادگی هالل احمر برای تامین داروهای حیاتی
در شرایط اضطراری

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

پس از پیروزی انقالب اســامی ،حوزه زنــان و خانواده در بخشهای مختلف
از جمله علمی ،فرهنگی ،هنری ،آموزشــی ،سیاسی و اقتصادی پیشرفتهای خوبی
داشتهاند .به گزارش ایرنا ،در خصوص این دستاوردها ،به  33مورد رشد در حوزه زنان
و خانواده اشاره شده است به طوری که به عنوان نمونه در سال  1357تنها  35درصد
زنان کشور باســواد بودند اما امروز نزدیک به  90درصد آنان باسواد هستند.همچنین
تعــداد دانش آموزان دختر از دو میلیون و  777هزار و  724نفر در ســال  1355به 6
میلیون و  956هزار و  34نفر در سال  1396رسیده و تعداد دانش آموختگان دانشگاهی
زن از  6درصد در سال  1355به  44درصد در زمان حاضر افزایش یافته است.

جمعیت هالل احمر این امکان را دارد که در شرایط اضطراری بتواند بسیاری از داروهای
حیاتی بیماران را وارد کشور کند .معاون بهداشت ،درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر
کشور با بیان اینکه «جمعیت هالل احمر به واسطه وجاهت و ارتباط بینالمللی این امکان را
دارد که در شــرایط اضطراری بتواند بسیاری از داروهای حیاتی بیماران را وارد کشور کند»،
اظهار کرد :در دوران جنگ تحمیلی هم این نقش را برعهده داشتیم و اینک هم آمادگی این امر
وجود دارد .به گزارش ایسنا ،حسن صفاریه ادامه داد :طبق بند  ۸ماده  ۳اساسنامه جمعیت هالل
احمر مصوب مجلس شورای اسالمی کمک در تامین داروی بیماران از جمله وظایف هالل
احمر است که در اساسنامه سازمان تدارکات پزشکی جمعیت مبنای عمل قرار گرفته است.

فرآیند بررسی مدارک و مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی از  ۱۳مرداد شروع
نبُر؛ مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش
میشود.یارمحمد حسی 
اظهار کرد :مراحل مصاحبه و گزینش تا شهریور به اتمام میرسد و پذیرفته شدگان نهایی
از مهر ماه وارد دانشــگاه فرهنگیان شده و دوره یکساله مهارتآموزی را میگذرانند.به
گزارش ایسنا ،در همین راستا سازمان اداری و استخدامی کشور اطالعیهای منتشر کرده
که در آن آمده است معرفی داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد
تلقی نمیشود ،بلکه در گزینش نهایی با توجه به شغل محل انتخابی و براساس مجموع
نمرات فضلی داوطلبان معرفی شده صورت خواهد گرفت.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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معاون اداری ،مالی دانشگاههای در جمع خبرنگاران اعالم کرد

خبـر

خط پزشکان خوانا میشود

یکی از معضالت کشور در حوزه درمان که گاهی خطاهای پزشکی
را به دنبال دارد ،بدخط بودن پزشکان است .این مشکل با اجرای «طرح
نسخه الکترونیک» برطرف و خط پزشکان خوانا میشود.
معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی گفت :بســیاری از پزشکان به
شیوهای نسخه تجویز میکنند که حتی گاهی اوقات خودشان هم نمی
توانند آن نسخه را بازخوانی کنند و در نهایت با هنر داروسازان ،نسخه
خوانده شده و داروها به بیماران داده میشود.
به گزارش ایرنا ،مهدی درخشــان افزود :به دلیل بدخط بودن پزشکان
خطاهای پزشــکی نیز به وجود میآید زیرا بسیاری از داروخانهها نمی
توانند نســخه پزشــک را بخوانند اما با اجرای طرح نسخه الکترونیک
بسیاری از این مشکالت حل خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه اکنون فقط در بخش درمان مســتقیم (مراکز ملکی
سازمان تامین اجتماعی) نسخه بیماران به صورت الکترونیکی تجویز
میشــود ،افزود :با اجرای نسخه الکترونیک میتوان با اطمینان گفت
که دیگر خطای پزشــکی در تجویز دارو مشاهده نخواهیم کرد زیرا
اســامی تمام داروها به صورت الکترونیکی در اختیار پزشــکان قرار
میگیرد و فقط پزشک با انتخاب داروها ،آنها را در نسخه الکترونیک
بیماران ثبت میکند.
درخشان اظهار داشت :همچنین روی نسخههای بیماران برچسبهایی
به صورت الکترونیکی چسبانده میشود و دستور دارویی هم برای آنها
لحاظ میشــود و دیگر مانند گذشته نیســت که با خودکار روی دارو
دستور آنها نوشته شــود .همچنین تداخل دارویی با الکترونیکی شدن
خدمات به صفر میرسد.
وی اظهار داشت :در مراکز درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی طرح
نســخه الکترونیک محقق شده اســت و امیدواریم با همکاری وزارت
بهداشت این طرح در تمام مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی اجرایی
شــود تا بتوان از بروز خطاهای پزشکی و تداخل دارویی در این مراکز
و مطبهای پزشکان جلوگیری کرد و بیماران با اطمینان خاطر بیشتری
داروهای خود را مصرف کنند.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت :با اجرای نسخه الکترونیک
حتی ســابقه مصرف دارویی بیماران نیز مشخص میشود؛ زیرا ممکن
است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این
ترتیب پزشــکانی که این فرد بیمار را ویزیت میکنند ،میدانند که در
نسخههای قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح از انبار شــدن داروها توسط بیماران
نیز جلوگیری میکند ،اظهار داشت :در این طرح سابقه مصرف داروی
بیماران نیز مشخص اســت و بیماران برای مراجعه دیگر نیازی به در
دست داشتن دفترچههای درمانی خود در مراکز ملکی تامین اجتماعی
ندارند .درخشــان افزود :تاکنون  80میلیون نسخه الکترونیک در مراکز
درمانی و بیمارســتانی سازمان تامین اجتماعی تولید شده است که گام
بعــدی پس از اجرای این طرح در مراکز ملکی تامین اجتماعی ،اجرای
طرح نسخه الکترونیکی در تمام مراکز بهداشتی و درمانی طرف قرارداد
این سازمان است.
وی ادامه داد :یکی از اهداف اصلی ســازمان تامین اجتماعی این است
که خدمات نســخه الکترونیکی به سمت درمان غیرمستقیم برود و در
مراکز طرف قرارداد اعم از مراکز دولتی و خصوصی اجرایی شود ،البته
ابزار اصلی این کار در دست سازمان تامین اجتماعی نیست اما وزارت
بهداشت تاکنون اقدامات خوبی برای تامین زیرساختهای این طرح در
کشور انجام داده است.
ســازمان تامین اجتماعی با حدود  42میلیون نفر بیمه شده و مستمری
بگیر 18 ،نوع خدمت بیمهای و درمانی به افراد زیر پوشش ارائه میدهد.
این ســازمان دارای مراکز مختلــف بیمهای و درمانی اســت و 356
بیمارســتان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات
درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین میکند.
بخش بیمهای تامین اجتماعی دارای  480شــعبه در سراســر کشور
اســت و خدمات بیمه ای این ســازمان از طریق ایــن واحدها به
جامعه تحت پوشــش ارائه میشــود .همچنین برای تسهیل امور و
دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی ،شعب اقماری و
کارگزاریهای این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب،
مشغول فعالیت هستند.

پيامنورهمدان در بين 10واحد برترکشوري

دانشــگاه پيامنــور همــدان جزو 10
دانشگاه برتر دانشــگاههاي پيامنور كشور
است.
معاون اداري ،مالي و عمراني دانشگاههاي
پيامنورکشــور ضمن تبريك روز خبرنگار
در جمع خبرنگاران استان ،گفت :دانشگاه
پيامنور همــدان در حوزه آزمايشــگاهي
زيرســاختهاي خوبــي دارد تا حدي كه
ميتوانيم اين دانشگاه را جزو  10دانشگاه
برتر كشور بدانيم.
حســن عليــزاده افــزود 30 :درصــد از
دانشــجويان پيامنور در مقطع كارشناسي
ارشــد و دكتري در دانشــگاههاي دولتي
قبول میشوند كه اين موضوع خود حاكي
از قــوی بــودن آموزش در اين دانشــگاه
اســت چرا که برای بررسي دانشگاهها بايد
دانشجويان ورودي و خروجي آن دانشگاه
را بررســي كنيم و با این بررس 
ی است که
کیفیت هر دانشگاه مشخص میشود.
وی گفت:نظام آموزشي پيامنور توانسته با
كمترين فشار هزينه مالي به دولت از چنين
كيفيتي در خدمات آموزشــي بهرهمند شود
؛ چراكه ســرانه آموزشی این دانشگاه براي
هر دانشجو كمتر از  900هزار تومان است.
معاون اداري ،مالي و عمراني دانشگاههاي
پيامنور كشــور اظهار كرد :بــه دنبال عقد
تفاهمنامهاي با دانشــگاههاي دولتي هستیم
تا بتوانيم مدارك مشترکی با این دانشگاهها
صــادر کنیم و در این تفاهمنامه دانشــجو
میتواند بخشي از تحصيل را در دانشگاه
پيامنــور و بخشــي از تحصیلــش را در
دانشگاه دولتي بگذراند.
عليزاده افزود :وضعيت دانشــگاه پيامنور
اســتان همدان با ســرانهاي كــه براي هر
دانشجو دارد ،باالتر از ميانگين دانشگاههاي
باز است و دانشــگاه پیامنور تنها دانشگاه
باز كشور اســت كه دانشجو به صورت از
راه دور ،نيمــه حضــوري و غيرحضوري
ميپذيرد.
وي ادامه داد :ســرانه دانشجويي دانشگاه
پيامنور استان همدان  4مترمربع است كه با
ميانگين سرانه دانشجويي كشور كه تقريب ًا
 5مترمربع اســت ،فاصلــه كمي دارد و در
دانشــگاه پيامنور  3هزار و  920نفر عضو
علمي وجود دارد كه اين آمار در كل كشور
ميتواند تأثير بزرگي در توســعه كشــور
داشته باشد.
معاون اداري ،مالي و عمراني دانشگاههاي
پيامنور كشــور با بیــان اینکــه اين نظام
آموزشــي توانسته با زيرســاختهاي IT
اقدامــات ارزندهاي ارائه دهــد ،بیان کرد:
اين دانشگاه توانسته با يكي از شركتهاي
اينترنتي كشور وارد تعامل شود و اينترنت
را بــا تخفيــف  15درصــدي در اختيار
دانشجويان خود و دانشــجويان روستایی
قرار دهد.

با توجه به نوعدوست بودن مردم استان
همدان خوشبختانه میزان خون اهدایی در
همدان فراتر از نیاز است.
مدیرکل ســازمان انتقال خــون همدان با
بیان اینکــه در حال حاضــر 68درصد از
اهداکنندگان خون در همدان ،اهداکنندگان
مستمرو 32درصد با سابقه هستند ،گفت:

دانشگاه

امکان ثبت نام و انتخاب رشته برای غایبان کنکور ۹۷

ثبت نام و انتخاب رشــته برای رشتههای تحصیلی با پذیرش صرفا بر اساس سوابق
تحصیلی از  ۱۵مرداد آغاز می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت :ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته های تحصیلی که
پذیرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلی و یا معدل کتبی دیپلم صورت میگیرد ،از روز
دوشنبه  ۱۵مرداد  ۹۷از طریق سایت سازمان سنجش آغاز میشود.
به گزارش مهر ،حســین توکلی افزود :این مهلت در  ۲۴مرداد به پایان میرســد و کلیه
داوطلبانی که در آزمون سراسری سال  ۹۷ثبت نام کردهاند ولی در جلسه آزمون غایب
بودند و همچنین متقاضیانی که در کنکور سراســری  ۹۷ثبت نام نکردهاند میتوانند بر
اســاس اطالعیه سازمان سنجش که از پنجشــنبه  ۱۱مرداد  ۹۷بر روی سایت سازمان
ســنجش قرار گرفته است و در این دوره ثبت نام کنند .وی تاکید کرد :دفترچه ثبتنام
و راهنمای انتخاب رشــته پذیرش کدرشتههای صرفا بر اساس سوابق تحصیلی از روز
یکشنبه  ۱۴مرداد  ۹۷بر روی سایت سازمان سنجش قرار میگیرد.

C M

میزان خون اهدایی
در همـدان
فراتر از نیاز است

عليــزاده در این بــاره توضیــح داد:يك
وي افــزود :در تخصيص بودجه اســتان
دانشــجوي كارشناســي در طــول دوران
همدان را به عنوان اســتان برخوردار قرار
تحصیــل 5 ،ميليــون تســهیالت دريافت
دادهایم.
ميكنــد و كل كارمزد تســهيالت دريافت
معــاون اداري ،مالــي و عمرانــي
شده وی 100 ،هزار تومان خواهد بود.
دانشــگاههاي پيامنور كشور ادامه داد :در
وی درآمد دانشــگاه پيامنور  2سال گذشته
راهانــدازی خدمات آنالين در دانشــگاه
را  750ميليارد تومــان اعالم کرد و افزود:
پيامنور بــه جايي رســيدهايم كه فروش
اين درآمد در سال جديد هم نسبت به سال
آنالين را اجرایی کردهایم و از این طریق
گذشته تغییر محسوسي نخواهد داشت.
هر دانشــجو در خانه ميتواند كتابهاي
معاون اداري ،مالي و عمراني دانشگاههاي
مورد نظر خود را سفارش دهد و دريافت
پيامنور كشور با بيان اينكه تعداد دانشجویان
كند و از اين طريق ميتوان كتابها را با
دانشــگاه پيامنور كاهش يافته است ،گفت:
موبايل سفارش داد.
در استان همدان از نيمسال اول سال  95تا
عليــزاده دربــاره شــهريههاي تحصيلي
امروز تعداد دانشجویان
دانشــجويان نيز گفت:
دانشگاه پیام نور حدود
ميانگيــن شــهريه دوره
 2/9درصد کاهش داشته
كارشناســي مــا نهايت
است.
 5ميليون تومان اســت
عليزاده علت اين كاهش
و میزان این شــهریه در
را حــذف يكســري از
دوره كارشناســي ارشد
رشــتهها از دانشگاهها
نزديــك بــه  15ميليون
دانســت و ادامــه داد:
تومان و در دوره دكتري
همچنیــن در ســالهای
نيز نزديك به  55ميليون
اخیــر ،عمــده جمعيت
تومان است.
 30درصد از دانشجويان
دانشــجويي به ســمت
وي در مورد تســهيالت
پيامنــور در مقطــع
رشــتههاي تجربي رفته
شــهريههاي دانشجويي
كارشناســي ارشــد و
اســت و چون دانشگاه
اظهــار کــرد :در مورد
دكتري در دانشگاههاي
پيامنــور از رشــتههاي
شــهريهها با توافقی که
دولتي قبول میشوند
پزشــكي محروم است
با بانکها داشــتیم300 ،
پس این مقــدار کاهش
ميليارد تومان اعتباربرای
در تعداد دانشجو طبیعی
تســهیالت در نظــر
است ولي الزم به ذكر است اين عدد نسبت
گرفتهایم كه دانشــجو ميتواند در هر ترم
به بعضي از دانشــگاههاي دولتي به مقدار
از اين تسهيالت استفاده كند.
كمتری كاهش يافته است.
معاون اداري ،مالي و عمراني دانشگاه پیام
عليزاده تأكيد كرد :نظام آموزشــي پيامنور
نور کشــور ادامه داد :حتي اين دانشــگاه
تنها نظام آموزشي است كه كاركنان تمامي
تســهيالتي براي خريد كتــاب هم در نظر
ادارات چه دولتي و چه غيردولتي میتوانند
گرفته است و دانشجوياني كه توانایی مالی
بــه راحتــی در آن تحصیل کننــد چرا که
برای تامین هزینه کتاب دارند ،ميتوانند از
تحصیل در این دانشــگاه نیــاز به حضور
اين تسهيالت با كارمزد  2درصدبهره ببرند.
هدف از اجرای این برنامه افزایش ضریب
سالمت خونهای اهدایی است.
به گزارش ایسنا ،افشــین محمدی با بیان
اینکه خون کافــی داریم و در حال حاضر
اولویت ما کیفیت خون اســت ،اظهارکرد:
در سال  1396تعداد مراجعین اهدای خون
نزدیــک به 50هزار نفر بوده اســت که از
این تعــداد 34هزار نفر موفق به اهدا خون
شــدند.وی با بیان اینکه شــاخص اهدای
خون در آقایــان 96درصد و در خانمها 4
درصد است ،افزود :از ابتدای سال تاکنون
2هــزار و  224واحد خون از این مرکز به

تهران صادر شده است.
مدیرکل انتقال خون استان همدان با اشاره
اینکه تمام افراد رده ســنی  ۱۸تا  ۶۵سال
امکان اهداء خــون را دارند ،بیان کرد :در
 4ماه ابتدای ســال  12هــزارو  150واحد
خونگیری در استان انجام شده که نسبت
به مدت مشــابه در ســال گذشته 2درصد
افزایش یافته است.
وی با اشاره به وجود خون مازاد بر نیاز در
استان همدان ،گفت :با توجه به نوعدوست
بودن مردم استان همدان خوشبختانه میزان
خون اهدایی در همدان فراتر از نیاز است

داشتن و مرخصی گرفتن ندارد.
عليزاده گفت :ميانگيــن افزايش بودجهاي
در دانشــگاه پیام نور  12درصد اســت و
دولت در اين بودجــه  440ميليارد تومان
سهيم است.
وي افزود :ســرانه دانشجويي یک دانشجو
در دانشــگاه پيامنور براي دولت  900هزار
تومان اســت ،در حالي كه سرانه آموزشي
دانشجو در دانشگاه پيامنور  2ميليون تومان
است.
معاون اداري ،مالي و عمراني دانشگاه پيامنور
كشور گفت:تعداد دانشجو در دانشگاههاي
پيامنور چيزي حدود  650هزار نفر است كه
نسبت به ســال  89كه يك ميليون نفر بود،
كاهش داشته است.
علیــزاده با بيــان اينكــه  99/9درصد از
كاركنان دانشــگاه پيامنور همــدان داراي
شناسه اســتخدامي هســتند ،گفت :قصد
تقويت مراكز واحدهای دانشگاه پیامنور را
داريم تا اختيارات ستاد مركزي استانها را
به مراكز دانشگاه پيامنور اختصاص دهيم.
معاون اداري ،مالي و عمراني دانشگاههای
پيامنور كشور گفت :در تجهيز آزمايشگاهها
اعتبــارات خاصی از محــل ارزی در نظر
گرفته شده اســت كه اگر تخصيص يابد،
بودجههایي براي آزمايشــگاههاي پيامنور
تخصيص ميدهيم.
عليزاده ادامــه داد :قصد تكميل پروژههاي
نيمهتمــام را داریم و حــدود  30ميليارد
تومان اعتبار براي  18پروژه در كل كشــور
در نظر گرفتهايم.
وي افــزود :بــراي شــهريه نخبــگان و
دانشجويان ورزشي كشور به دنبال تدوين
آييننامهاي هســتيم تا تخفيفاتي را داشته
باشیم البته الزم به ذكر است چون دانشگاه
پيامنور دولتي است ،چيزي به اسم تخفيف
نداريم بلكه مســأله تغيير شهريه را در نظر
داريم.
و بــه همین دلیل طرح بــاال بردن ضریب
ســامت خون در اســتان همدان اجرایی
شــده بهنحویکه ســعی بر آن اســت که
بــرای مراجعین واهداکنندگان بار اول تنها
نمونهگیری انجام شود.
مدیرکل انتقال خون استان همدان با بیان
اینکه همدان جز ســه استان برتر در حوزه
اهدای خون اســت ،تصریح کرد :شاخص
اهدا کنندگان مســتمر در همدان باالست
و نزدیک  68درصد اهدا کننده مســتمر و
 32درصد اهدا کننده با سابقه داریم که از
میانگین کشوری باالتر هستند.

نکته

بهداشت

متخصصان میگویند ،اگر به اندازه کافی آب بنوشــید و مراقب کمآب نشدن بدنتان
باشید ،احتمال اینکه گرما آسیب جدی به جسم شما برساند ،باال نیست.
به گزارش ســامت نیوز ،باال رفتن دمای هوا ،به خودی خــود ،آمار مرگومیر را باال
نمیبرد .در روزهای گرم ،شاید عصبی شوید یا بیشتر از روزهای معتدل دچار استرس
شوید ،اما بعید اســت که جانتان در لحظه تابیدن خورشید و عرق ریختن تهدید شود.
متخصصان میگویند ،اگر به اندازه کافی آب بنوشید و مراقب کمآب نشدن بدنتان باشید،
احتمال اینکه گرما آسیب جدی به جسم شما برساند ،باال نیست.
اما همیشــه تهدیدهای جسمی ،جان شــما را به خطر نمیاندازند .اگر مراقب سالمت
روانتان نباشید ،آسیبهای روانی ،بیشتر از بیماریهایی مثل سرطان یا دیابت عمر شما
را کوتاه خواهند کرد.
محققان در یک پژوهش تازه ،نتیجه ناامیدکنندهای را به اثبات رساندهاند .آنها میگویند
آمار خودکشی ،در زمانی که دمای هوا باالتر از حد طبیعی است افزایش پیدا میکند.

همکاری بیشتر بین وزارت بهداشت و گمرک ،منجر خواهد شد تا مشکالتی که در
این مقطع برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارند ،حل شود.
وزیر بهداشت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با گمرک جمهوری اسالمی گفت:
در جلساتی که با گمرک جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،شاهد بودیم که این دستگاه،
برای برداشــتن موانعی که برسرراه تمامی دستگاهها از جمله حوزه سالمت وجود دارد،
چند گام فراتر است و یکی از این گامهای مهم نیز با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک
بین وزارت بهداشت و گمرک برداشته خواهد شد.
به گزارش مهر ،حسن هاشمی درخصوص مزایای این تفاهم نامه اظهار داشت :همکاری
و تعامل بیشــتر بین وزارت بهداشت و گمرک جمهوری اسالمی ،منجر خواهد شد تا
مشکالتی که در این مقطع برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارند ،حل شود
و آمادگی بیشتری برای مقابله با تحریم های جاری کسب کنیم.

مراقب باشید گرما شما را به کشتن ندهد

تعامل وزارت بهداشت و گمرک در حوزه
دارو و تجهیزات پزشکی

نیش و نوش
ایرنا :مخالفت با ازدواج منجر به آتش زدن خانه مادربزرگ شد
خونه مادربزرگه هزار تا قصه داره
فارس :انبارهای گندم همدان همچنان در انتظار کامیون
انتظار خیلی سخته ...به دادشون برسید
تسنیم :برتری  4برابری ایران نسبت به آمریکا در کشف جرایم سایبری
ماشاا ...به خودمون
ایسنا :هوای همدان خنکتر میشود
خوب خداروشکر ...مردیم از گرما
تسنیم :روزی یک بطری آب
یک بطری آب به کجا میرسه
فارس 30 :درصد از محالت شــهرها دچار عدم کیفیت زندگی
هستند
خوب خوبه حاال  70درصد از محالت با کیفیت هستند
ایرنا :شرق آسیا در محاصره گرما
امان از دست گرما دیگه واقعا کالفه شدیم
قانون :ابطال روزه سکوت
بدون شرح
آفتاب :باید مردم بدانند چه خبر است
مگه چه خبره که ما خبر نداریم؟؟
ابتکار :غول نامیرای کنکور
اونم چه غولی
اعتماد:خطاب به کیروش :بازار خویش و آتش ما تیز میکنی
ماندن یا نماندن مسئله این است
گسترش صنعت :آخرین تیر ترکش
انشاا ...این آخری جواب بده
جوان :دام  2میلیون تومانی انتخاب رشته
ای وای از این دامها
دنیای اقتصاد :فرود قیمتها در دو بازار
فرودها که ماندگار نیست باز صعود میکنه
شرق :دوباره علیه رئیس جمهوری
بدون شرح

حوادث

مخالفت با ازدواج منجر به آتش زدن خانه
مادربزرگ شد

مخالفت مادربزرگ با ازدواج نوه اش موجب آتش زدن درب
منزل توسط این دختر نوجوان شد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات انتظامی همدان گفت:
چنــدی پیش یک دختر نوجــوان که به علت مرگ پدر و ازدواج
مجــدد مادر در کنار مــادر بزرگ خود زندگی مــی کرد پس از
آشــنایی و عالقه مندی به یک پســر موضوع ازدواج با فرد مورد
عالقه خود را با مادر بزرگش در میان گذاشت.
به گزارش ایرنا ،فیروز سرخوش نهاد اظهار داشت:مخالفت مادر
بزرگ با این ازدواج ،موجب طراحی نقشــه ای شــوم توسط این
دختر  16ســاله و همکاری فرد مورد عالقه اش برای عملی شدن
این نقشــه شد و از آنجا که این دختر نوجوان از ترس های مادر
بزرگش خبر داشــت درصدد انجــام کاری ترس آور برای جلب
رضایت وی با ازدواجش برآمد.
وی ادامه داد :این دختر با همکاری پســر جوان ،شبانه درب خانه
مادر بزرگ را که در آن ســاعت تنها در خانه به سر می برد آتش
زدند تا با ایجاد رعب و وحشــت در دل این مادر کهنســال ،نیاز
به وجود یک مرد در خانه برای پیشگیری از بروز این حوادث و
مراقبــت از جان و مال آنها را به وی القا کنند.
ســرخوش نهاد گفت :عامالن این آتش سوزی معتقد بودند حتی
در صــورت بی نتیجه بــودن این اقدام در جلــب رضایت مادر
بزرگ ،حداقل آنها با این شــیوه انتقام خود را از او گرفته اند.
وی اظهار داشت :این آتش سوزی خســارت چندانی نداشت با
این وجود پس از شکایت مادر بزرگ ،پرونده ای قضایی تشکیل
شــد .وی ادامــه داد :با پیگیری های پلیســی و انجام یکســری
کارهای فنی این پســر جوان دستگیر و با اعتراف او عامل اصلی
طراحی این نقشــه هم شناسایی و دستگیر شد.
ســرخوش نهاد اضافه کرد :شــاکی پرونده وقتی از دست داشتن
نوه خود در این ماجرا باخبر شــد از ادامه شکایت خود صرفنظر
کرد.

ارتباطبا

سرویسجـامعه
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

مردم همدان رغبتی به خرید طالی ساخته شده ندارند

قیمت مرغ تا  ۲۰روز دیگر کاهش مییابد

رئیس اتحادیه طال و جواهر اســتان در مورد پیشبینی بازار ســکه و طال بیان کرد :اولین تأثیر افزایش نرخ دالر در بازار طال و ســکه
مشاهده میشود به همین دلیل با وجود افزایش قیمت دالر باید شاهد افزایش قیمت طال و سکه و نوسانات موجود در بازار باشیم.
مهدی غالمی اظهارکرد :با توجه به متغییر بودن قیمت دالر شــاهد تغییر و نوســانات در بازارطال و سکه نیز هستیم بهطوریکه در اولین
ساعات روز سهشنبه قیمت طال به  330هزار تومان بوده که در آخرین ساعات همانروزبه 298هزار تومان رسید و روز پنجشنبه طال با
قیمت 306هزار تومان معامله میشد.
وی با اشاره به اینکه در بازار سکه نیز نوسان وجود دارد ،به ايسنا گفت :این نوسانات در بازار سکه نیز وجود دارد به طوریکه در ساعات
اولیه روز سهشنبه سکه با مبلغ  4میلیون و  400هزار تومان و در آخرین ساعات با  400هزار تومان کاهش به فروش رسید.
غالمی با اشاره به تأثیر مستقیم نرخ دالر بر بازار سکه و طال بيان کرد :اولین تأثیر نوسانات دالر در بازار سکه و طال مشخص میشود و
تنها راه برای به ثبات رساندن بازار طال و سکه ،مهار تزلزل در بازار ارز است.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی همدان گفت :حداکثر تا  ۲۰روز دیگر قیمت مرغ به طرز محسوسی کاهش مییابد.
جواد عاشوری افزود :گرمای سوزان هوا در مناطق جنوبی و گرمسیر موجب قطع جوجهریزی در این نقاط شده و این امر موجب
افزایش قیمت مرغ در استانهایی مانند همدان شده است.وی تصریح کرد :به تدریج جوجه ریزی در استان های گرمسیر قوت
میگیرد و حداکثر تا  20روز آینده قیمت مرغ در همدان کاهش مییابد و به مرز  7هزار تومان میرسد.
رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی همدان با بیاناینکه پنجشنبه قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در بازار به 9هزار و  950تومان
رسید ،ابراز کرد :این قیمت ،باالترین قیمت عرضه مرغ در روزهای گذشته بوده است.
عاشــوری از عرضه مرغ منجمد به فروشــگاههای سطح شهر خبر داد و به تسنيم گفت :در طرح تنظیم بازار روزانه  6الی  7تن
مرغ منجمد به بازار عرضه میشود.وی با بیاناینکه روزانه  40تن مرغ گرم نیز در بازار عرضه میشود ،تصریح کرد :هیچ گونه
کمبودی در بازار وجود ندارد و تقاضای مردم نسبت به عرضه کمتر است.
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توليدکنندگان ميگويند مواد اوليه در بازار نيست

توقف توليد در نبود مواد اوليه

گزارش

گذري در سرگذر
»»فيضا ...مظفرپور

روز شــنبه نخستين روز كاري هفته در مســير منزل به دفتر
كارم در روزنامــه براي اطالع از اوضــاع و احوال بازار ،گذري
در ســرگذر كردم تا از قيمت كاالهاي اساســي مورد نياز مردم و
تغييرات احتمالي قيمتهــا در روزها و هفتههاي اخير اطالعات
درست و كافي به دست آورم.
از جوان فروشــندهاي پرســيدم« :چه چيزهايــي در اين روزها گران
شده؟» ،كه از من پرسيد« :چه چيزي گران نشده؟»
وي تأكيد كرد :گرانيها به حدي اســت كه مردم ديگر قدرت خريد
ندارند و در حقيقت بازار دچار ركود است .اين جوان مثال عيني برايم
آورد و گفت :كســي كه ميآيد از من نيم كيلو برنج خارجي ميخرد،
گوياي وضع اقتصادي مردم در اين روزهاست.
او تأكيد ميكند وقتي با چنين افرادي روبهروم ميشوم ،حالم منقلب
ميشود .جوان  20ساله از گراني اقالمي چون نوشابه و كمبود آن در
بازار سخن گفت و از افزايش قيمت قند و شكر نيز خبر داد .به مغازه
قصابي ســر زدم از قيمت گوشت پرسيدم كه وي نيز قيمت گوشت
گوسفندي را حدود  60هزار تومان و قيمت گوشت گوساله را حدود
 50هزار تومان ذكر كرد.
وي گفت :به احتمال زياد امروز شــنبه قيمت گوشت باالتر از هفته
قبل خواهد بود .به مغازه ديگري رفتم كه پيرمرد فروشنده حدود 60
ســاله بود ،در خصوص قيمتها پرسيدم وي از گراني لبنيات خبر
داد و گفت :قيمت پنير به شــدت افزايش يافته است و مثال زد كه
حلب پنير را تا هفته گذشته حدود  100هزار تومان ميگرفتم ،امروز
حدود  120هزار تومان شده است .يك مغازهدار ديگر نيز گفت پنير
عالوه بر گراني ،فروش آن نقدي شــده ،ديگر چك قبول نميكنند.
بايــد در جا پولش را بدهيم .برگرديم بــه مغازهدار پيرمرد كه گفت
دبههاي ماســت نيز نســبت به هفته قبل گران شدهاند .حدود هزار
تومان يعني  7/5شــده  8/5براي خريد كلي ،به طور کلي لبنيات 30
درصد گران شده است.
در خصوص برخي اقالم برنج از مغازهداري كه برنج ميفروخت
پرســيدم كه گفت برخي اقالم برنج افزايش  100درصد داشــته
اســت .يك نوع برنج خارجي كه قبــ ً
ا كيلويي  3هزار تومان بود
به  6هزار تومان رســيده و قيمت ارقــام ديگر برنج در حال باال
رفتن ســت .وي از گراني رب گوجهفرنگي ،قند و شكر و روغن
نباتي نيز خبر داد.
سپس گذري در بازار ميوه كردم .تقريب ًا هيچ ميوهاي كمتر از  5هزار
تومان در بازار يافت نميشــود .از انگــور  7هزار توماني ،گالبي 8
هزار توماني ،هلوي  6هزار توماني و شليل  8-9هزار توماني گرفته
و خربــزه  3هزار توماني و هندوانه  2هزار توماني كه اين روزها به
علت افزايش گرماي هوا ،مشتريان بيشتري نيز دارند.
از طرفــي نيز خيــار و گوجهفرنگي با كيفيت پاييــن و قيمت باال
بــه فروش ميرســند به طوري كــه خيار حدود  5هــزار تومان و
گوجهفرنگي حدود  3هزار تومان به فروش ميرسند.
از بازار ميوه به بازار مرغ و تخممرغ ســر زدم .افزايش قيمت در اين
بازار بيش از ساير بازارهاست .تخممرغ شانهاي از  15هزار تومان در
اين هفته به  18هزار تومان افزايش يافته و مرغ كه در هفته گذشــته
 6تا  7هزار تومان بوده ،اين روزها  9تا  10هزار تومان رســيده كه
افزايش  30تا  40درصد را نشان ميدهد.
ســپس از قيمت حبوبات پرسيدم كه فروشندگان در اين بازار اعالم
كردند قيمتهــاي حبوبات تقريب ًا ثابت مانده و دچار تغيير نشــده
است و برچســبهاي قيمتي كه از قبل مانده جديد نشده است .كه
جاي خوشحالي دارد.
نكتــهاي كه بايد ذكر كرد اين اســت كه نرخها و قيمتهاي مذكور
همگي به صورت همزمان از طرف اتحاديهها اعالم ميشــود؛ يعني
اينكه فزايش قيمتها ناشــي از ســودجويي افراد سودجو نيست،
بلكه تا حدودي برنامهريزي شده است و با اطالع مسئوالن مربوطه
انجام ميشــود .اين در حالي اســت كه تعزيــرات نيز نظارهگر اين
افزايشهاست و مشغول كنترل برچسبهاي قيمتي.
قرار بود در دولتي كه 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
ميافتم كه گفت:
«از قضا اسكنجبين صفرا فزود /روغن بادام گرمي مينمود»
مسئوالن اســتان و شهرســتانها به خود آيند و زحمت سركشي
مســتقيم به بازارها را به جــان بخرند و گذري در بازارها و ميان
مردم كوچه و بازار داشــته باشــند تا از نزديك بــا واقعيتهاي
موجــود در بازار و وضع اقتصــادي مردم را از عمق وجود لمس
كننــد و درنگ نكنند و هرچه زودتــر چارهجويي نمايند كه فردا
خيلي دير است.

شــرايط اقتصادي کشور طوري پيش
ميرود کــه توليدکنندگان نميتواند ثبت
ســفارش کنند و همزمان با مشکل تهيه
مواد اوليه و توليد شــدهاند اين در حالي
اســت که مفســدان به راحتي در کشور
زندگــي ميکنند و يــا در صورت لزوم
از کشــور خارج ميشــوند؛ و تمام بار
مشــکالت بــه دوش توليدکننده و مردم
ميافتد.
يک فعــال اقتصادي در همــدان گفت:
واحدهاي توليدي بــه خاطر متغير بودن
قيمت ارز آينده روشني براي برنامهريزي
و ســرمايهگذاري ندارنــد .مــن تعجب
ميکنم که وضعيت اقتصاد چطور اينگونه
رقم خورد.
حميدرضا رهبر ادامه داد :شــرايط از اين
بدتر نميشود؛  2هزار نفر جلوي وزارت
صنعت و معدن جمع شــدهاند تا بتوانند
کشــيدند پــس از اجــراي تحريمهــا
ثبت سفارش کنند اما نميتوانند ،وضعيت
چگونــه ميخواهنــد کشــور را اداره
از ماه قبل بدتر شده است.
کننــد؟ متأســفانه وضعيــت نااميــد کننــده
وي افزود :ما شــاهد هســتيم هيچکدام از
اســت و کســي هــم شــهامت اســتعفا
افرادي کــه ارز دولتي دريافت کردند توليد
نــدارد.
کننده نبودند ،برخي مســئوالن و آقازادهها
نايــب رئيــس اول اتــاق بازرگانــي ادامــه
اختالس و فساد کردند اما حجم مشکالت
داد :مــا خودمــان بــه خــود تحريمــي
به دوش توليد کنندهها افتاد.
روي آوردهايــم و هــر روز يــک
وي بيــان کــرد :توليدکننــدگان بــه
سياســتي بــراي ارز اعــام ميکننــد کــه
خاطــر بــاال رفتــن قيمتهــاي مــواد
خودشــان هــم ميداننــد روش غلطــي
اوليــه يــا نميتواننــد کاالهــاي خــود
اســت.
را بفروشــند و يــا واحدشــان را تعطيــل
رهبــر گفــت :ســودجويان و دالالن
کردهانــد ،حتــي خريــداران هــم
دنبــال پــر کــردن جيــب خــود هســتند،
بالتکليــف ماندهانــد .از طرفــي موقــع
آنهــا بــه رانتهايــي وصــل هســتند
خريــد و فــروش هــم چــون قيمتهــا
و پروندهشــان هــم يکييکــي رو
لحظــهاي تعييــن ميشــود جــر و
ميشــود امــا مســئوالن کشــور بايــد
بحثهايــي بيــن توليدکننــده و مشــتري
جــرأت داشــته باشــند و برخــي حقايــق
پيــش ميآيــد کــه گاهــي منجــر بــه
را بــه مــردم بگوينــد.
نفروختــن کاال از طــرف توليدکننــده
رهبر گفت :بسياري از مسئوالن بيکفايت
ميشــود.
و بيعرضه هســتند اما پستها را اشغال
رئيس کانون کارفرمايان اســتان همدان
کردهاند چون نگراني ندارند ،آنها ويالها
گفت :با وجود همه اين مشکالت حرکت
و پولهايــي در خارج
مثبتــي در راســتاي
از کشــور دارنــد که
اصــاح در هيچ جاي
در شــرايط نامســاعد
کشــور ديده نميشود،
بــه آنجا ميرونــد .اما
همه صحبتها در حد
تعجب مردم اين است
شــعار اســت و وقتي
که مسئوالن رده باالي
شعار هم ميدهند وضع
کشور اينها را ميبينند و
بدتر از قبل ميشود .در
ســودجويان و دالالن
کاري انجام نميدهند.
رسانهها اعالم ميکنند
دنبــال پر کــردن جيب
ايــن توليــد کننــده
که مشــکلي نيست و
خــود هســتند ،آنها به
بيان کــرد :اگــر چند
ارز فراهم ميکنيم .من
رانتهايي وصل هستند و
نفــر از فســادگران و
فکر ميکنــم آنها که از
پروندهشان هم يکييکي
اختاللگــران را مانند
اين شــعارها ميدهند
رو ميشود اما مسئوالن
کشورهاي شرقي اعدام
در کشــوري بــه جز
کشور بايد جرأت داشته
کنند حساب کار دست
ايران هم تابعيت دارند
باشند و برخي حقايق را
همه ميآيد اما مشــکل
و شــرايط آنجا را براي
به مردم بگويند
اين اســت که نــه تنها
مردم ايران بازگو و رقم
براي اين افــراد مانعي
تــورم را بســيار پايين
وجود نــدارد که در صورت رو شــدن
اعالم ميکنند.
تخلفشان راه برايشان هموار ميشود که
وي گفت :اين وضعيت شرايطي را فراهم
به کشورهايي مانند کانادا بروند.
کــرده که تصور کنيم اقتصاد کشــور در
وي دربــاره سياســتهاي ترامــپ هــم
حال فروپاشي است.
گفــت :هــر چقــدر هــم بدمــان بيايــد
رهبــر اضافــه کــرد :اتفاقــات افســار
ترامــپ يــک سياســتمدار تاجــر
گســيخته پيــش مــيرود و هيــچ
اســت و منافــع کشــور خــودش را در
ربطــي هــم بــه تحريمهــاي خارجــي
نظــر ميگيــرد .البتــه اصــا نيــازي
نــدارد چــون هنــوز تحريمهــا آغــاز
نيســت کــه او زحمتــي بکشــد چــون در
نشــد ها ند .
داخــل کشــور آنقــدر ضدانقالبــي داريــم
رهبــر گفــت :افــرادي کــه بــا نــام
کــه ريش ـههاي نظــام را بــه راحتــي بــه
تحريمهــا کشــور را بــه آشــوب

فســاد ميکشــانند.
رهبــر ادامــه داد :ترامــپ برنامهريــزياش
را کــرده و کار خــودش را انجــام ميدهد
و هنــوز تحريــم آغــاز نشــده اقتصــاد
کشــور بــه ســمت نابــودي رفتــه اســت
امــا برخــي مســئوالن ايــن را بداننــد
کــه درســت اســت مــا کشــور ضعيفــي
نيســتيم امــا مــردم نــه ميخواهنــد کــه
بــا آمريــکا وارد جنــگ نظامــي شــويم
و نــه ميخواهنــد کــه زيــر ســلطهاش
برويــم .هميشــه حدواســطي وجــود دارد

و همانطــور کــه خــود سياســتمدارانمان
ميگوينــد آنهــا کار بلدنــد و ميتواننــد
راه مناســبي را پيــدا کننــد.
رهبــر در پايــان ســخنانش گفــت:
مــردم هنــوز آســيبهاي جنــگ را
فرامــوش نکردهانــد و خانوادههــاي
زيــادي هســتند کــه پــس از  30ســال
هنــوز بــه طــور مســتقيم بــا آن دســت
و پنجــه نــرم ميکننــد .اينهــا حقايــق
اســت و نميتــوان صــورت مســأله را
پــاک کــرد.

ارز

گمانهزنیها از جزئیات بسته جدید ارزی

برخی می گویند :دولت بنا دارد قیمت ارز تک نرخی را از 4200
تومان به  5500تومان تغییر دهد .این سیاست ارزی البته هنوز تایید
نشده و فقط در حد یک گمانه زنی است.
از دیگر گمانه زنیها درباره بسته جدید ارزی به پمپاژ ارزی از سوی
پتروشــیمیها و فوالدیها مربوط میشود؛ شنیده شده شرکتهای
پتروشیمی ،فوالدی و معدنی  20درصد از صادارات خود را به نرخ
طرحهای توســعهای و  20درصد را با نرخ بــازار ثانویه میتوانند
بفروشند .البته این شرکتها باید  60درصد باقی مانده از منابع ارزی
خود را با نرخ  5500تومان به بازار ثانویه بدهند.
به گزارش تســنيم ،فعاالن بازار معتقدند در صورتی که بسته جدید
ارزی دولت هم مشابه بســتههای قبل باشد بازار رنگ آرامش را به
خود نخواهد دید.
از روزی که اعالم شــد ،دولت بنا دارد بسته جدید ارزی خود را
رونمایی کند ،ســیر نزولی در بازار طــا و ارزی که پیش از این
رکوردهای عجیب و غریب به ثبت رســانده بودند ،آغاز شد.
برهمین اساس ،دالر از ســقف قیمتی  12هزار تومان تا نزدیک 10
هزار تومان عقبنشــینی کرد و قیمت ســکه نیز کــه تا  4میلیون و
 700هــزار تومان هم باال رفته بود به کمتر از  3میلیون و  900هزار
تومان سقوط کرد.
همچنین شــاخص بورس نیز روند صعودی پر قدرتی را همزمان با
اعالم خبر رونمایی از بسته جدید ارزی ،پیش گرفت.
ولی بعد از اینکه گمانه زنی رسانهها درباره تکرار سیاستهای غلط
ارزی در محافل خبری مطرح شد ،سیر صعودی در بازار قیمتی طال
و ارز آغاز شــد .در بورس هم معاملهگران با احتیاط بیشتری عمل
کردند .بنابراین ،دالر بار دیگر روند افزایشــی بخود گرفت و به 11
هزار تومان هم نزدیک شد .برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت
توصیه کردند که از تکرار سیاست غلط ارزی که در گذشته هم اجرا
کرد ،بپرهیزد .فعاالن بازار میگویند :دولت باید طرف عرضه ارز در
بازار را تقویت کند تا مانع از التهابهای ارزی شود.
فــروش ارز پتروشــیمیها و فوالد یها در بــازار ثانویه یکی
از را ههــای پیشــنهادی فعــاالن اقتصادی به دولت اســت و
معتقدند با این روش طرف عرضه تقویت شــده و به دنبال آن
قیمتهای کاذب از بین میرود.

دومين همايش بزرگ دانشآموختگان و فارغالتحصيالن
دبيرستان ماندگار شريعتي با يادي از شهداي واالمقام دبيرستان
زمان -جمعه  19مرداد ماه نود و هفت از ساعت  9تا 12
سالن اجتماعات دبيرستان
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ادامه تغییرات در استقالل
بــا روی کار آمدن فتحی بعنوان سرپرســت باشــگاه
استقالل ،تغییراتی در چارت مدیریتی این باشگاه ایجاد شد
و احتمال این که این تغییرات ادامه داشته باشد وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،حضور امیر حسین فتحی پشت
میز مدیریت اســتقالل و در دست گرفتن سکان هدایت
این باشــگاه مهــم ترین و اولین تغییری بــود که بعد از
ملتهب شدن فضای این باشــگاه در آن ایجاد شد و امیر

پیشخوان
حسین فتحی در نخستین اقدام بعد از پذیرفتن این سمت
گامهای مثبتی برداشت که از جمله آن میتوان به گرفتن
حق ترانســفر از مجید حسینی و جذب مرتضی تبریزی
اشاره کرد.
اما مدیر جدید آبیها تغییراتی هم در چارت مدیریتی این
باشگاه ایجاد کرد و در اولین قدم هادی مباشری را بعنوان
مدیر اجرایی به کار گرفت ،علی خطیر را جانشــین پندار
توفیقی کرد و اصغر حاجیلو را به جای نصرا ...عبداللهی
بعنوان سرپرست اعالم کرد.
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این ها اولین تغییرات در باشگاه استقالل بعد از مدیریت
فتحی بودند اما نمیتواند آخرین تغییرات باشند .فتحی در
اصول مدیریتی اش در این باشگاه اولویت بندی کرده و
ابتدا به فکر ایجاد آرامش در این تیم و سر و سامان دادن
به تیم اصلی بوده و هست.
این احتمال کــه بعد از فروکش کــردن التهاب و ایجاد
آرامش کامل در این باشــگاه تغییرات دیگری در سطوح
مدیریتی و برخی قســمتهای دیگر باشگاه هم به وقوع
بپیوندد ،وجود دارد.

معلول :برای بازی با
پرسپولیس در آسیا
آماده خواهیم شد

دالر مشکل اصلی است

خبـر

دعوت سه بانوی همدانی
به ارودی تیم ملی هاکی

ســه بانوی هاکی بازی همدانی بــه اردوی تیم ملی هاکی که در
اردبیل برگزار می شود دعوت شدند.
به گزارش خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از
همدان؛ سمانه قاسمی ،ساناز بهرامی و معصومه جلیلیسه بانوی هاکی
باز همدانی به ارودی تیم ملی هاکی که در اســتان اردبیل ،شهرستان
سرعین و از تاریخ دوازدهم تا نوزدهم تیرماه برگزار می شود دعوت
شدند.
گفتنی اســت ،برگزاری این اردوها برای آماده ســازی تیم ملی برای
شرکت در مسابقات آسیایی است.

متن مشکوک کیروش
در مورد ایران

ساحلی بازان ایران آقای آسیا و سوم
جهان شدند
ساحلی بازان کشورمان در جدید ترین اعالم رده بندی این رشته
اولین تیم آســیا و باالتر از تیم های قدرتمند روسیه و ایتالیا ،سومین
تیم جهان شدند.
به گزارش مهر ،آخرین رنکینگ تیمهای ملی فوتبال ســاحلی جهان
اعالم شد و تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در این رنکینگ در رده
سوم جهان قرار گرفت.
بر همین اســاس تیمهای ملی فوتبال ســاحلی برزیل با  ۳۶۲۰امتیاز،
پرتغــال با  ۲۸۶۷امتیاز ،ایران با  ۲۴۸۸امتیاز ،روســیه با  ۲۳۴۰امتیاز
و ایتالیــا با  ۱۹۶۲امتیاز در رده های اول تــا پنجم رده بندی جهانی
ایستادند.
ضمن اینکه ســاحلی بازان کشورمان با  ۲۴۸۸امتیاز و اختالف زیادی
نسبت به سایر تیم های قاره ،عنوان آقای آسیا را یدک می کشند و پس
از آن تیم های ژاپن ( ۱۱۸۸امتیاز)  ،امارات ( ۱۰۹۶امتیاز) ،عمان (۷۶۸
امتیاز) و لبنان ( ۵۲۹امتیاز) در ردههای دوم تا پنجم آسیا قرار گرفتهاند.

مهاجم تیم ملی عراق به استقالل پیوست

طارق همام بازیکن عراقی با قراردادی ســه ســاله به تیم فوتبال
استقالل پیوست.
به گزارش مهر ،با اعالم امیرحســین فتحی سرپرســت باشگاه طارق
همام مهاجم  ۲۲ساله تیم ملی عراق با امضای قراردادی  ۳ساله رسما
به اســتقالل پیوســت .این بازیکن عضو تیم ملی بزرگساالن و امید
عراق اســت و با نظر وینفرد شفر و بعد از مذاکره با امیرحسین فتحی
سرپرســت و علی خطیر معاون ورزشــی قرارداد خود را با باشگاه
استقالل امضا کرد تا به این ترتیب به جمع آبی پوشان اضافه شد.
این بازیکن بعد از دیدار تیم عراق برابر فلســطین به ایران باز خواهد
گشــت و بعد از موفقیت در تست های پزشکی ،قرارداد این بازیکن
معتبر و اجرایی می شود.

احتمال کم شدن محرومیت افشین پیروانی
مدیر سابق تیمهای ملی ایران و پرسپولیس با محرومیت پنج ساله
از حضور در فوتبال مواجه بود که احتمال کم شــدن این محرومیت
وجود دارد.
به گزارش مهر ،چندی پیش افشین پیروانی سرپرست سابق پرسپولیس
و تیم ملی ایران بنا به دالیلی از سوی کمیته اخالق با محرومیت پنج
ساله از فعالیتهای فوتبال مواجه شد که این پرونده با اعتراض وی به
کمیته استیناف سپرده شد.
این کمیته امروز با صدور اطالعیه ای از قرار داشتن پرونده سرپرست
ســابق تیم ملی در مرحله تخفیف خبر داد و اعالم کرد با تکمیل این
روند ،حکم قطعی در خصوص افشین پیروانی از طرف کمیته استیناف
رسما اعالم خواهد شد.
لیگ هجدهم جذابتر از قبل شد؛

دوکاپیتان تیم ملی
در تراکتورسازی

دو کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که ســابقه حضور در بیســت و
یکمین دوره رقابتهای جامجهانی در جمع شــاگردان کیروش را
داشتند ،به عنوان اتفاق ویژه نقل و انتقاالت به تراکتورسازی پیوستند.
به گزارش مهر ،تیم فوتبال تراکتورسازی در ادامه خریدهای خود در
فصل نقل و انتقاالت در آخرین ساعات چهارشنبه شب دو کاپیتان تیم
ملی را جذب کرد.
در این راســتا اشکان دژاگه و مسعود شــجاعی  ۲بازیکن ملیپوش
حاضــر در جام جهانی روســیه با امضای قراردادی  ۳ســاله به تیم
تراکتورسازی پیوستند.
مسعود شجاعی بازیکن سابق اوساســونا اسپانیا بوده و متولد شیراز
است .اشکان دژاگه بازیکن ایرانی -آلمانی نیز سابقه پوشیدن پیراهن
تیم ملی زیر  ۲۱سال آلمان و تیم ملی ایران را در کارنامه دارد.
اشکان دژاگه دوبار به همراه تیم ملی فوتبال ایران در جام های جهانی
برزیل و روسیه و مسعود شجاعی در سه دوره جام های جهانی آلمان،
برزیل و روسیه حضور داشتهاند.
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ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار
متنی دو پهلو به حضور هفت ســاله اش در
ایران اشــاره و تاکید کرد کــه ایران دومین
کشــور بعد از پرتغال است که مدت زیادی
را در آن کار کرده است.
به گــزارش مهر ،در حالی که فدراســیون
فوتبال در تالش برای حل مشــکل مالی و
دالری برای مانــدن کارلوس کی روش در
تیم ملی فوتبال ایران اســت ،مرد پرتغالی با
انتشار متنی دو پهلو در صفحه شخصی خود
بر ابهامات ادامه این همکاری افزوده است.
کی روش در متنی که به درســتی مشخص
نیســت برای خداحافظی اســت یا روش
تکراری گذشــته بــرای ادامــه همکاری،
آورده اســت« :احساس خوشــبختی دارم.
هفت و نیم ســال گذشت .چه ماجراجویی
شگفتانگیزی .این دومین قرارداد طوالنی
مدت من پــس از ســرمربیگری تیم ملی
فوتبال پرتغــال به مدت  ۱۰ســال بود که
یادآور تجربیاتی فراتر از فوتبال برایم است
که همگــی در مورد زندگی هســتند .هیچ
واژهای نمیتوانــد مراتب قدردانی ،غرور و
افتخار من بابت عضویت در این دو خانواده
فوتبالی فراموش نشدنی و فوقالعاده یعنی
تیمهــای ملی فوتبــال پرتغــال و ایران را
توصیف کند .از همه شــما متشکرم .به امید
دیدار در آینده»
این متن مشــکوک در حالی منتشر شده که
به نظر می رسد ســرمربی تیم ملی ایران به
روش چند ســال اخیر قصد دارد با مطرح

کردن خداحافظــی اش امتیازات الزم برای
اجرای برنامه هایش را بگیرد .در ســالهای
گذشــته این روش چندین بار اجرا شده اما
بازهم فدراسیون نتوانسته برنامه های مد نظر
کی روش را پیاده کند.
در هفته های اخیر و اتفاقاتی که پیرامون نرخ
ارز رخ داده است کار فدراسیون برای تامین
مبلغ قرارداد کی روش و برنامه هایی که او
برای تیم ملی در نظر گرفته ،بســیار سخت
شــده و حتی از توان این فدراسیون خارج
شده است.
بــا این حال باید دید دولــت به تیم ملی و
فدراسیون فوتبال برای تامین هزینه های تیم
ملی کمک خواهد کرد یا فدراســیون ناچار
است تمام بودجه اش را صرف این کار کند.

شد

حضور کیروش در الجزایر منتفی

به نظر میرسد که حضور کارلوس کیروش
در نیمکت الجزایر منتفی شده است.
فدراســیون فوتبال الجزایر به دنبال انتخاب
جایگزینی برای رباح ماجر اســت .رســانه
های الجزایری در روزهای اخیر از کارلوس
کیروش ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران به
عنوان یکــی از گزینههای اصلی جایگزینی
رباح ماجر ســخن به میان آوردهاند و پیامی
که اخیرا ســرمربی تیم ملــی فوتبال ایران
منتشــر کرد باعث شــد تا گمانه زنیهای
زیادی در ایــن زمینه به وجــود آید اما به
نظر می رســد که فدراسیون فوتبال الجزایر
با جمال بلماضی سرمربی سابق الدحیل به

کناره گیری عراق از بازیهای فوتبال
آسیایی جاکارتا

کمیتــه المپیک عراق
در پی اتفاقــات رخ داده
در قرعه کشی رقابت های
فوتبال بازی های آسیایی
 2018جاکارتا تصمیم به
کناره گیری از این رقابت
ها گرفته است.
به گزارش "ورزش سه"،
رســانه های عرب زبان
حاشــیه خلیج فارس امروز از اتفاقی پرده
برداشــتند که در فاصله یــک هفته تا آغاز
رقابت های فوتبال بازی های آسیایی 2018
جاکارتا به بحرانی بزرگ برای  afcتبدیل
شــده است .کناره گیری تیم فوتبال زیر 23
ســال عراق از این رقابت ها خبری بود که
این رســانه ها به نقــل از یک منبع آگاه در
بغداد منتشــر کردند تا بحرانی جدید بازی
های فوتبال آسیا را در بر بگیرد.
این خبر که در توسط رویترز هم پوشش داده
شــد در پی اتفاقات رخ داده در قرعه کشی
دوم بازی های فوتبال توســط کنفدراسیون
فوتبال آسیا از ســوی عراقی ها اتخاذ شده
اســت گرچه هنوز این تصمیم به صورت
رسمی از ســوی کمیته المپیک این کشور
اعالم نشــده اما با قطعی شــدن آن رقابت
های فوتبال که از یک هفته دیگر یعنی 10

آگوست آغاز می شود برنامه و نحوه صعود
تیم ها دستخوش تغییرات خواهد شد.
بنا به نوشته سایت ارم نیوز شورای المپیک
آسیا هنوز به این اخبار و شایعات واکنشی
نشــان نداده ضمــن این که ســخنگوی
فدراسیون فوتبال عراق هم تایید کرده هنوز
از ســوی کمیته المپیک این کشور تصمیم
رسمی اعالم نشده و تمرینات آماده سازی
تیم زیر  23سال عراق در شهر اربیل در حال
پیگیری است.
قرعه کشــی رقابت های فوتبال بازی های
آسیایی جاکارتا به خاطر حذف غیرمنتظره
نام تیم های فلسطین و امارات در اولین قرعه
کشی برای بار دوم به نحوی صورت گرفت
که دو گروه پنــج تیمی باید برای صعود با
هم بجنگند و این تصمیم از دید عراقی ها
چندان عادالنه تلقی نشده است.

توافق نهایی رســیده و به زودی او سرمربی
جدید الجزایر می شود.
به گزارش ایســنا ،رئیس فدراسیون فوتبال
الجزایر با بلماضی به توافق نهایی رسیده و
به زودی او رســما به عنوان سرمربی جدید
جدید الجزایر انتخاب میشود.

سرمربی الدحیل قطر درباره دیدار با
پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آســیا عنــوان کرد :تمام
تالش خودمان را می کنیم تا برای آسیا
آماده شویم.
به گزارش فارس ،نبیل معلول ،ادامه داد:
مــا در بازی با الریان از فرصت هایمان
استفاده نکردیم ولی این را میگویم که
هدفمان آسیاست و خود را برای دیدار
با پرســپولیس در مرحلــه یک چهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا آماده خواهیم
کرد .تمام تالش خودمان را میکنیم تا
بتوانیم بــه اوج آمادگیمان در دیدار با
پرسپولیس برسیم.
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حریفان فوتبال بانوان
ایران در نخستین مرحله
مشخص شدند
حریفان تیم ملی فوتبال کشــورمان
در نخســتین مرحله مسابقات انتخابی
سهمیه المپیک  2020مشخص شدند.
به گزارش فارس ،مسابقات قرعهکشی
فوتبال بانــوان در مرحله اول انتخابی
کسب سهمیه المپیک  2020برگزار شد.
تیم ملی کشــورمان در گروه  Bدر این
مسابقات با هنگ کنگ ،امارات،ماکائو و
لبنان هم گروه است.
مســابقات تیم ملی فوتبــال ایران از 4
نوامبر شــروع میشود در راند اول 17
تیم رقابت میکنند که تیمهای ویتنام و
ازبکستان به صورت اتوماتیک به راند
دوم صعود کردهاند.
دو تیم برتر و بهترین تیم سوم هر گروه
به راند دوم صعود میکنند که مسابقات
این مرحله آوریل برگزار میشــود .در
مجموع  12تیم در سه گروه و در راند
دوم به رقابت میپردازند که برترینهای
هر گروه به راند سوم صعود میکنند.
مســابقات این مرحله ژانویه و فوریه
سال  2020برگزار میشود
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بانوان قایقران همدانی در بازیهای آسیایی
دو قایقران همدانی در ترکیب تیم ملی رویینگ اعزامی به بازیهای
آسیایی جاکارتا قرار گرفتند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مریم امیدی پارسا و مریم کرمی
ملیپوشان رویینگ استان که هم اکنون در اردوی چین به سر میبرند،
به طور مستقیم از چین راهی بازیهای آسیایی جاکارتا خواهند شد.
براســاس نتایج و عملکرد ملیپوشان در تمرینات مریم امیدی پارسا
در ترکیب تیمهای  ۲نفره ســنگین وزن ۲ ،نفره سبک وزن و  ۴نفره
سبک وزن قرار گرفت.
مریم کرمی هم فقط در بخش  ۴نفره ســبک وزن تیم ملی روئینگ را
همراهی خواهد کرد.

پوالد زنان همدان راهی
مسابقات کشوری شدند
رئیس هيأت وزنه برداری همدان گفت :برای نخســتین بار2
بانوی همدانــی به رقابت های وزنه برداری قهرمانی زنان ایران
اعزام شدند.
محمد زارعی اظهار داشــت :نخســتین دوره مسابقات وزنه برداری
قهرمانی بانوان کشور از عصر امروز به میزبانی مشهد برگزار می شود.
وی به ايرنا گفت :در این دوره از مســابقات  170وزنه بردار در قالب
 23تیم در سه رده نوجوان ،جوانان و بزرگساالن به مدت سه روز در
سالن وزنه برداری مشهد رقابت می کنند.
زارعی بیان کرد :پریا حاجــی علی اکبری و مریم می آبادی  2بانوی
وزنه بردار همدان در این دوره از بازی ها شرکت کرده اند.
وی خاطرنشــان کرد :همچنین معصومه شمخانی تیم همدان در این
دوره از مسابقات را سرپرستی می کند.
رئیس هيأت وزنه برداری همدان یادآور شــد :زنان وزنه بردار در این
چارچوب در سه رده نوجوان ،جوانان و بزرگساالن رقابت می کنند.
همدان طی ماه های اخیر اقدام به راه اندازی رشته وزنه برداری بانوان
کرده است.

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

يكى از بهترين انتخاب ها  ،آراسته شدن به زيور ايثارگرى است.
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همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

شماره 3256

خبـر

ترک اعتیاد با کمک واقعیت مجازی در چین
مراکز توانبخشــی و ترک اعتیاد در چین با کمک فناوری واقعیت
مجازی ،حسگرهای پوستی و فناوری ردیابی حرکات چشم معتادان
را درمــان کنند .بــه گزارش انگجــت ،مراکز توانبخشــی چین از
فناوری برای درمان اعتیاد اســتفاده می کننــد .آخرین روش در این
حوزه کمی عجیب به نظر می رســد .مراکز توانبخشــی ترک اعتیا
در شــانگهای با کمک فناوری های واقعیت مجازی ،ردیابی حرکات
چشــم و حسگرهای پوستی به روند درمان و تاثیرگذاری روش های
درمانی تــرک اعتیاد کمک می کنند.در این روش بیماران به تصاویر
و ویدئوهایی نگاه می کنند که نشــان دهنده تاثیرات دارو هستند و از
ســوی دیگر فناوری ردیابی حرکات چشم به تعیین واکنش های آنها
(مانند آنکه به تصاویر توجه دارند یاخیر) کمک می کند.

بازی های محبوب رایانه ای به خودروهای
تسال اضافه می شوند

الون ماسک قصد دارد در آپدیت نسخه  ۹.۰نرم افزار خودروهایش
بازی های آنالین را ارائه کند.
به گزارش مهر  ،تسال مشغول اضافه کردن آپدیت های سرگرم کننده
است که در آینده رونمایی می شوند .درهمین راستا الون ماسک تعهد
کرده برخی از بهترین بازی های شرکت آتاری را در خودروهای تسال
نصب کند .این بازی ها در نسخه  ۹.۰آپدیت نرم افزار در چهار هفته
دیگر 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 Positionو
 Tempestاحتماال در آپدیت جدید ارائه شوند.

تاثیر نوشتن احساسات مثبت بر کاهش
استرس و اضطراب

نتایج مطالعات حاکی از آن اســت که نوشتن احساسات مثبت در
کاهش اســترس و اضطراب موثر اســت.به گزارش ایسنا ،تحقیقات
پیشین حاکی از آن بود که نوشــتن درباره احساسات منفی میتواند
سالمت روان را بهبود بخشد و با سالمت جسم هم در ارتباط است.
دراین راستا محققان اظهار کردند :استرس بر سالمت جسم هم تاثیر
م
یگذارد و در واقع عواملی مانند افسردگی و اضطراب باعث کاهش
سالمت جسمی میشوند.مطالعات بسیاری درباره نوشتن احساسات
منفی انجام شده است و نتایج نشان میدهد که نوشتن این احساسات
میتواند برای مقابله با حاالت ناخوشــایند موثر باشــد ،اما نوشــتن
احساسات مثبت هم میتواند منجر به اثر مثبت در افراد شود.

نرخ و کیفیت مکالمات مناسب است

هوش مصنوعی ،جادهها را تعمیر میکند!

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت :آخرین گزارشها از
وضعیت کیفیت ارتباطات حجاج ایرانی زائر بیت اهلل الحرام نشان می
دهد که ارتباطات زائران با کیفیت مناسب دسترسی و نرخ قابل قبول
برقرار است.صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد
آخرین وضعیت برقراری ارتباطــات حجاج ایرانی در ایام حج تمتع
گفت :گزارشها نشان می دهد هیچ مشکلی در ارتباطات حجاج ایرانی
دیده نمی شــود و ارتباطات با کیفیت مناسب برقرار است.مدیرعامل
شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به مذاکراتی که قبل از آغاز ایام
حج تمتع  ۹۷با اپراتورهای عربستانی برای برقراری ارتباطات صورت
گرفته است ،افزود :مطابق با هماهنگیهای صورت گرفته ،تمامی تالش
این است که تا جای ممکن ارتباطات حجاج به خوبی تامین شود.

پژوهشــگران کانادایی ،نرمافزاری مبتنی بر هوش مصنوعی
ابــداع کردهاند که میتواند بــه تعمیر بهتر و ســریعتر جادهها
کمک کند.
به گزارش ایسنا  ،گودالهای خیابان همیشه برای رانندگان آزاردهنده
هستند و روشهای قدیمی برای پیدا کردن و رفع آنها ،به اندازه کافی
کارآمد نبوده است اما شاید هوش مصنوعی بتواند به سادگی و سرعت
این فرآیند کمک کند.
پژوهشــگران "دانشــگاه واترلو" ( )UWکانادا که استفاده از هوش
مصنوعی را برای تعمیر جادهها بررســی میکننــد ،نرمافزاری ابداع
کردهانــد که نه تنها میتواند به تعمیــر جاده ها کمک کند بلکه برای
تعمیر و نگهداری ساختمان نیز کارآمد است.

گزارش

از موزه میدان مرکزی شهر همدان چه خبر؟

خبـر
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 كردند صبح روز پنج شنبه و همزمان با آغاز گرامیداشت
هفته خبرنگار اهالی رسانه استان همدان ضمن حضور بر سر مزار شهید
سرلشکر حاج حسین همدانی ،به شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای
احترام کردند.
در این مراسم معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان ،علیرضا درویشنژاد
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی همدان ،ناصر محمودی مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی استان همدان ،مهرداد حمزه مدیرعامل خانه مطبوعات
استان و جمعی از اهالی رسانه استان حضور داشتند.
در این مراسم معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان اظهار کرد :خبرنگاران
رسالت خطیری در جامعه دارند و اطالعرسانی جزو الینفک کار آنهاست
که نمیتوان از آن سر باز زد .همه ما باید عهد خود را با شهدا برای حفظ
آرمانهای نظام محکم کنیم و در راســتای تحقق منویات و اهداف این
بزرگان حرکت کنیم .وی زحمات رســانهها را ارزشمند دانست و گفت:
رسانهها همواره در کنار مدیران اجرایی فعال هستند و باید این بزرگواران
را ارج نهاد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان نیز با بیان اینکه
روز خبرنگار روز ارزش نهادن به قلم و اطالعرســانی است ،گفت:
در نخســتین روز از روز خبرنگار در کنار شهدای گرانقدر حاضر
شــدیم تا با آرمانهای آنها تجدید میثاق کنیم .علیرضا درویشنژاد
بیان کرد :از مدیران اســتان برای حضور در این مراســم قدردانی
میکنــم و امیدوارم همواره یاد و نام شــهدا در دلهایمان ماندگار
باشد .خبرنگاران و اصحاب رسانه استان همدان در ادامه با حضور
بر ســر مزار شــهدای فرهنگی و رســانه اســتان و همچنین شهید
خوشلفظ قرائت فاتحه داشتند.
بسته جدید ارزی تا پایان هفته جاری تدوین میشود

تعیین تکلیف تبدیل ارز گردشگران ورودی و
خروجی در بسته جدید ارزی
رئیس ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری از تدوین
بسته جدید ارزی از ســوی دولت تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت:
«موضوع تبدیل ارز گردشــگران ورودی و خروجی در این بسته جدید،
تعیین تکلیف خواهد شد».
بهگزارش میراثآریا ،علیاصغر مونســان معــاون رئیس جمهوری و
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،امروز سه
شنبه  9مرداد ،با اعالم این خبر در حاشیه بازدید از بیست و چهارمین
نمایشگاه بین المللی الکامپ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران
گفت« :خوشــحالیم که در حال حاضر بســیاری از خدمات سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری به صورت الکترونیک
ارائه می شود».
او افزود« :حداکثر تالش مان را انجام می دهیم که اخاللی در روند ورود
گردشــگر خارجی به کشور وارد نشود ،در ابتدای سال گذشته  3درصد
کاهش ورود گردشگر خارجی به کشور را داشتیم اما در پایان سال شاهد
رشد 4درصدی در این خصوص بودیم».
او گفت« :در ســه ماهه اول امســال شــاهد افزایش  30درصدی ورود
گردشگر به کشور بودیم ،تفاوت های نرخ ارز باعث کاهش هزینه های
بسته خدمات گردشگری شــده و برای گردشگر خارجی اکنون شرایط
ســفرهای ارزان تری فراهم شده است ،اگرچه مشکالتی نیز ایجاد شده
که به عنوان مثال کنسل شدن یا محدود شدن پروازهای مستقیم به کشور
اســت ،اما به دنبال مهار عوارض این موضوع هســتیم تا بتوانیم حداکثر
بهره را ببریم».

سینـما
≡≡سینما
■ قدس .�������������������� .............................1فيلشاه
■ قدس...�����������������2تگزاس  -چهارراه استانبول
■فلسطین���������������������������������1خجالت نکش -خوک
فلسطين �����������������������������2عصباني نيستم  -التاري
■ سينما کانون����������خجالت نکش  -لونه زنبور
■بهمن مالير�����������.لونه زنبور  -به وقت شام
■ فرهنگ کبودراهنگ������������������به وقت شام
■ اندیشه رزن ������������������������������������������فيلشاه

■ آیا شکل و شمایل موزه منطبق بر همان طرح رونماییی شده در اینستاگرام مدیرکل خواهد بود؟

ايسنا
 24آبانماه 1396
مديركل ميراث فرهنگي همدان:
كشف تابوت سفالي در ميدان مركزي
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 حفاريهاي اخير در ميدان مركزي
شهر همدان كشف شده است.

تسنيم
 20ديماه 1396
سايتموزه ميدان امام(ره)
همدان بزودي ساخته ميشود

معاون خدمات شــهري شهرداري همدان
گفت :ســايتموزه ميدان امام همدان
بزودي ساخته ميشود.

همشهري
 3ديماه 1396
كشف دومين تدفين در ميدان
امام(ره) همدان

با كشف دومين تدفين در سايت
باستانشناسي ميدان امام كه مركز
شهر همدان است ،به واقعيت
نزديكتر ميشود

نافع
 8آذر 1396
موزه شيشهاي در ميدان امام
همدان احداث ميشود

شهردار منطقه يك همدان گفت :با پيشنهاد
شهرداري و همكاري تعامل مطلوب اداره كل
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان ،موزه شيشهاي در ميدان مركزي
شهر همدان احداث ميشود.

ايسنا
 8خرداد 1397
سخنگوي شوراي شهر همدان:
سايتموزه ميدان امام همدان  3ماهه
ساخته ميشود
سخنگوي شوراي اسالمي شهر همدان
گفت :نقشه اجرايي سايتموزه ميدان امام
خميني(ره) شهر همدان اوايل خردادماه
به شهرداري تحويل داده شده
است.

تسنيم
 23ديماه 1396
طرح اوليه اجراي سايتموزه در ميدان
مركزي همدان در حال طراحي است

معاون ميراث فرهنگي استان همدان با بيان اينكه
كاوشها در ميدان امــام مراحل پاياني خود را
سپري ميكند ،گفت :ســايتموزه در ميدان
مركــزي همدان در جذب گردشــگر
داخلي و خارجي مؤثر است.

ايرنا
 16ارديبهشت 97
طرح سايتموزه ميدان امام همدان
ابالغ شد

شهردار همدان گفت :طرح سايتموزه ميدان
مركزي شهر همدان در شــوراي عالي فني
ســازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري تصويب و به شهرداري
ابالغ شد.

»»مريم مقدم

این اخباری بود که پس از دستیابی مجریان
طــرح پیاده راه اکباتان به آثار تاریخی در میدان
مرکزی شهر همدان منتشر شد  .از اجرای طرح
تفضیلی شــهر همدان و پیادهراه شدن  6خیابان
منتهی به میدان مرکزی پس از کش و قوسهای
فراوان شروع شد  .پس از پیاده راه شدن خیابان
بوعلی دامن اجرای پروژه به فاز بعدی کشیده
شد ،اما این بار فقط تبدیل یک خیابان به شهر
مالک نشــد از زمانی که پیادهراه شدن خیابان
اکباتــان و میدان امام(ره) در دســتور کار قرار
گرفــت تاریخ خاک خــورده پایتخت تاریخ و
تمدن ایران زمین زنگارها را زدود و آنچه پنهان
داشــت نمایان کرد  .از همان شروع حتی مردم
عامی شــهر هم زمزمه می کردنــد که احتمال
کشــف آثار تاریخی پس از اجرای پروژه پیاده
راه شدن خیابان اکباتان و حتی میدان امام (ره)
وجود خواهد داشت .
حفاریها که عمق پیدا کردند و الیه های تاریخی
کــه به زبان آمدند آنچه همگان را می توانســت
عالقمند به دانستن کند خبری شد  .خبرهایی اما

ضد و نقیض یک روز خبر ضد و نقیضی از کشف
چندین خمره به گوش رسید که سرانجام از سوی
میراث فرهنگی و شهرداری همدان تکذیب شد!
در ادامــه حین حفــاری در خیابــان اکباتان دو
سرستون سنگی مربوط به دوره ایلخانی کشف و
به موزه هگمتانه انتقال یافت.
اما ماجرا به همین اشــیا ختم نشد و پس از مدتی
تابوتهای سفالی مربوط به دوره اشکانی در حین
اجرای پیادهراهســازی مرکز میدان امام (ره) ،سر
از خاک بیرون آورد و ادامه کار به باستانشناســان
سپرده شــد تا کاوشها به شکل منظم و از سوی
کارشناسان ادامه یابد.
بعد از انتشار اخبار مربوط به لزوم ادامه کاوش
در محوطــه تاریخی میدان امام(ره) و ضرورت
ایجاد ســایت ـ مــوزه در این مکان از ســوی
رســانهایها و عالقهمنــدان به آثــار تاریخی،
هنرمندان همدانی و فعاالن مدنی نیز دســت به
کار شــدند و در نامهای سرگشــاده درخواست
حفاظت از محوطه باســتانی میدان امام (ره) را
عنوان کردند.

علی مالمیر آذرماه سال  1396در گفتگوهای
رسانه ای در این زمینه چنین عنوان کرد که ادامه
کاوش باستان شناسی در میدان امام به این بستگی
دارد که به آثار قابل توجهی برسیم .
کاوش اضطراری از زمان کشــف تابوت ســفالی
شــروع شــد ،با توجه به اجرای پیاده راه سازی
فضای مناســبی برای کاوش فراهم شد و بخش
مديــركل ميــراث فرهنگــي،
صنايع دســتي و گردشگري استان
همدان در زمينه چگونگي پيشرفت
پــروژه ميدان مركزي شــهر و در
پاســخ به اين سؤال كه گويا شكل
فعلي اين سايتموزه با طرحي كه
پيش از اين در صفحه اينســتاگرام
ايــن مديــركل رونمايي شــده،
متفــاوت اســت ،در گفتوگوي
اختصاصــي با همدانپيــام چنين
گفــت :پــس از آنكــه ايجــاد
سايتموزه در دستور برنامهريزي
قرار گرفــت ،تمام مراحل اين كار
بــا هماهنگــي و مصوبههايي كه
از ســوي ميراث فرهنگي ،صنايع
دســتي و گردشگري ابالغ شد ،در
دست انجام قرار گرفت.
در ايــن پروژه كار به مراحل متعددي
تقســيمبندي شــد .در قدم نخست
كاوش توســط كارشناسان مطرح در
حوزه ميراث فرهنگي همدان انجام شد
و در مرحله دوم طراحي سايتموزه
منطبق با ضوابط ميراث فرهنگي رقم

زیادی از خاک های انباشــته شده مربوط به دوره
معاصر بود که با برداشتن این انباشت ،زمینه برای
کاوش ایجاد شد.
وی در آن زمان یادآور شــد  ،در جلســاتی که با
شورای اسالمی شــهر و شهرداری همدان برگزار
شد ،از این موضوع که در صورت کشف آثار قابل
توجه ،سایت موزه در محل راه اندازی شود ،توافق

خورد كه در نتيجــه آن مصوبهاي از
كميته فني ســازمان ميراث فرهنگي
گرفتيم تا به واسطه آن شهرداري بتواند
كار ساخت موزه را انجام دهد.
به دليــل آنكه ميدان مركزي شــهر
همــدان در محوريت بافت تاريخي
اين شــهر قرار گرفته است ،هرگونه
ساختوســاز و تغييــر و تحولــي
با حساســيت بااليي روبهروســت.
زماني هم كه در ساختوســازهاي
شــهري با يافتههاي تاريخي در اين
منطقه روبهرو شديم ،برنامهريزيها
به سمت و سويي ســوق پيدا كرد
كــه مبني بر آن با حفظ داشــتهها و
يافتههــاي تاريخي فضايي در قالب
موزه براي مردم شهر و گردشگران
در ميدان مركزي همدان شكل گيرد
تا بتوان به واسطه آن ارتباط مستقيم
بين آنها با اليهاليههاي تاريخ شــهر
فراهم كرد.
قــرار اوليه بر اين بــود كه در حين
ساخت ،كارشناسان ميراث فرهنگي
در مراحــل متعدد حضور داشــته

به عمل آمد .حدود یــک ماه بعد بحث احداث
موزه به يكي از مطالبات جدي تبديل شد و کار به
رونمايي طرح تأييد شــده موزه میدان در صفحه
اينستاگرام مديركل ميراث فرهنگي کشیده شد
اما امروز شــواهد موجود در میدان مرکزی شهر
همدان بیانگر تغییرات احتمالی است که در طرح
اولیه موزه رقم خورده است .

باشــند تا اگر اثر تاريخي در مسير
مشاهده شــد ،براي چگونگي روند
ساختوسازها تصميمگيريهاي آني
اتفاق افتد.
بــر اين اســاس ســازمان ميراث
فرهنگي كشــور مبلغ  290ميليون
تومان اعتبار به اســتان اختصاص
پيــدا كرد تا به واســطه آن مطالعه
و انجام پروژه پيــش رود .بر اين
اســاس قســمت حســاس كار را
ميــراث فرهنگي اســتان بر عهده
گرفت و پــروژه را در چارچوب
قانونــي كليــد زد و بــا مديريت
پايــگاه بافــت خاكبــرداري را بر
عهده گرفتيم و به دنبال آن مراحل
مستندســازي دقيق با نظارت كامل
در حال انجام است.
طرح ســايتموزه همــان طرحي
اســت كه در ابتدا به مردم نشــان
داده شــد و در حال حاضر هرگونه
ساختوســازي منطبق با طرح در
ميدان مركزي شــهر همدان در حال
اتفاق افتادن است.

به دليل اهميــت باالي اين پروژه،
اســتاندار مبلغ  500ميليون تومان
اعتبار به ساخت آن اختصاص داد
كــه از اين مبلغ  350ميليون تومان
به شــهرداري براي ســاخت موزه
اختصاص پيدا كرد و  150ميليون
تومــان براي بحثهــاي كاوش و
پرداخت جهــت بدهيها در نظر
گرفته شد .بر اين اساس كار روال
انجام خود را پيش گرفت .در حال
حاضر ميــراث فرهنگي مجري فاز
يك اجرايي ســاخت موزه است و
پــس از پايان خاكبــرداري در فاز
يك و مســتندنگاري ،شهرداري با
نظارت كارشناسان ميراث فرهنگي
ادامــه كار را در دســت خواهــد
گرفت .در مورد زمانبندي به پايان
رسيدن موزه بايد گفت؛ منتظريم تا
فازهاي تعريف شده به پايان برسد
و به دليل حساســيت بــاالي كار
ســرعت منطبق با دقت در اجراي
پروژه ســايتموزه ميدان مركزي
شهر تنظيم ميشود.
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