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استان همدان
رکورددار
ساخت و ساز در
مناطق زلزلهزده
کرمانشاه

ورزش

کاهش 77
درصدی
صادرات و
واردات از همدان

کانال نیازمندیهای روزنامه در تلگرام telegram.me/bazarehamedan

تویسرکان
درمسیر توسعه

جامبزرگ
در مراسمی
برای حضور
در جاکارتا
بدرقه شد

اصحاب رسانه با نماينده ولي فقيه در استان دیدارکردند

طه محمدی:رسا نه ها بدون حب و بغض کارکنند
2

هيچ مديری در همدان
شامل قـانون
بازنشستگي نميشود
آنطـــور كـــه ســـازمان مديريـــت و برنامهريـــزي
اس ــتان هم ــدان اع ــام ك ــرد ،قان ــون ممنوعي ــت ب ــه
كارگيـــري بازنشســـتگان شـــامل هيـــچ مديـــري در
اســـتان نميشود.ســـيد اســـكندر صيدايـــي گفـــت:
بررســـي وضعيـــت اســـتانداران هـــم ،بـــه عهـــده
وزارتخانـــه اســـت و اســـتانها اطالعـــي از شـــرايط

آنهـــا ندارنـــد؛ بســـياري از اســـتانداران ميگوينـــد
بازنشســـتگي شـــامل حالشـــان نميشـــود.وي
توضي ــح داد :تاكن ــون آماره ــاي مختلف ــي در س ــطح
كش ــور و حت ــي اس ــتان منتش ــر ش ــده ك ــه مش ــخص
نيس ــت ك ــدام درس ــت اس ــت ام ــا بررســيهاي م ــا
نشـــان ميدهـــد...
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بازخورد نشست با معاون اول رئیس جمهور

دبیرسازمانهای مردمی استان:

یادداشت روز

یادداشت

رسانههای استان
ساکتاند!!

سازمانهای مردم نهاد

همه دستگاههای ملی کشور
باید برای معرفی همدان تالش کنند کمک حال دولت در رفع مشکالت است

نشســت ويژه " "2018به رياست معاون
اول رئيسجمهــوري براي بررســي رويداد
پايتخت گردشــگري شــدن همدان در بين
كشورهاي آسيايي ،گام تبليغاتي مؤثري بود
كه با پيگيري مسئوالن استان اتفاق افتاد.
2

در آســتانه ی  ۱۷مرداد ســالروز شهادت
شــهید محمود صارمی و روز خبرنگار  ،چند
روزی است اصحاب رسانه و خبرنگاران استان
درگیر برنامه های هفته ی خبرنگار هستند.
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براي طرحهاي ماندگار
از جهانگيري بودجه بگيريد

 ۳تغییر در یک روز

پس از  ۶ماه معاونت سیاسی فرمانداری نهاوند معرفی شد
نهاوند-کمالوند-خبرنگارهمــدان پیــام :تغییــرات بــه
فرمان ــداری نهاون ــد رس ــید .از زم ــان رفت ــن معاون ــت
ســـابق فرمانـــداری نهاونـــد گمانـــه هـــای متعـــددی
بـــرای جایگزینـــی رضـــا ســـامتی عنـــوان مـــی شـــد
ک ــه در نهای ــت روز گذش ــته ای ــن تغیی ــرات اجرای ــی
شـــد.
هرچنـــد گزینـــه معاونـــت سیاســـی فرمانـــداری
نهاونــد حــدود  2مــاه پیــش مشــخص بــود امــا گویــا
برخ ــی اخت ــاف نظره ــا اج ــازه تحق ــق ای ــن موض ــوع
را نمـــی داد تـــا اینکـــه روز گذشـــته در آیینـــی بـــا
حضـــور مدیـــرکل حـــوزه انتخابـــات اســـتانداری
همـــدان عـــاوه بـــر معاونـــت فرمانـــداری نهاونـــد،
بخشـــدار جدیـــد زریـــن دشـــت بـــه همـــراه یـــک
پس ــت جدی ــد( ،معاون ــت برنام ــه ری ــزی و عمران ــی
فرمانـــداری )نهاونـــد هـــم معرفـــی و از زحمـــات
بخشـــدار ســـابق قـــدر دانـــی شـــد.
الماســـی در ایـــن آییـــن گفـــت :بخشـــداران بعنـــوان
نماین ــدگان دول ــت در بخ ــش ه ــا حایزاهمی ــت اس ــت.
وحـــدت و انســـجام در طـــول انقـــاب اســـامی
مهمتریـــن عامـــل پایـــداری ایـــن انقـــاب بـــوده
اس ــت ،و س ــبب ش ــده اس ــت ک ــه دش ــمنان از فتن ــه
انگیـــزی و توطئـــه افکنـــی ناامیـــد شـــوند.
ابوالقاســـم الماســـی گفـــت :تمـــام تـــاش دشـــمن
آس ــیب زدن ب ــه م ــردم و انق ــاب ب ــوده اس ــت و ب ــه
شـــکل هـــای مختلـــف ایـــن را نشـــان داده اســـت و
س ــعی ک ــرده اس ــت ب ــه ای ــن وس ــیله اف ــکار عموم ــی
را س ــمت رفتاره ــای هنج ــار ش ــکنانه بب ــرد و م ــرذم را
نس ــبت ب ــه نظ ــام و حاکمی ــت دلس ــرد کنن ــد.
ام ــا م ــردم هم ــواره پش ــتیبان نظ ــام و انق ــاب ب ــوده
انـــد و همیـــن امـــر ســـبب عصبانیـــت و ناراحتـــی

دشـــمن شـــده اســـت.
فرمانـــدار نهاونـــد هـــم در آییـــن تکریـــم و معارفـــه
چنـــد مســـؤل شهرســـتان گفت؛تـــاش مســـوولین
رفـــع مشـــکالت مـــردم و زنـــده کـــردن امیـــد و
حرکـــت رو بـــه پیشـــرفت در بیـــن آنـــان اســـت
م ــراد ناص ــری اف ــزود :شهرس ــتان نهاون ــد ب ــا وج ــود
ظرفیـــت هـــای بســـیار فـــراوان آن ایـــن انتظـــار را
بـــرای همـــه مـــردم و مســـوولین بوجـــود مـــی آورد
ک ــه ب ــا وج ــود هم ــه کارهای ــی ک ــه تاکن ــون انج ــام
شـــده اســـت ،تـــاش بیشـــتری کنیـــم تـــا بتوانیـــم
خدمـــات شایســـته تـــری بـــه مـــردم ارائـــه دهیـــم.
وی افزود:اگ ــر هم ــه م ــا بعن ــوان مس ــولین دول ــت ،کار
و خدمـــت را محـــور اقدامـــات خـــود قـــرار دهیـــم،
ب ــه معن ــای واقع ــی توانس ــته ای ــم خدم ــات دول ــت و
نظ ــام را ب ــه م ــردم عزی ــز نش ــان دهی ــم و آن ــان را ب ــه

بی ــش از پی ــش ب ــه نظ ــام و انق ــاب امی ــدوار کنی ــم.
ناصــری تصریح کــرد؛ در طول این چنــد ماهی که از
حضورم در نهاوند می گــذرد ،همواره تالش کرده ایم
با کمک همه مدیران دستگاه های اجرایی ،با طرح هایی
همچون روســتاگردی ،بازدید های مستمر از واحدهای
تولیدی ،صنعتی و کشــاورزی و نیز استقرار میز خدمت
در بین مردم در بخش های مختلف شهرســتان ،امید به
کار و تالش را در بین مردم زنده نگه داریم و نشان دهیم
تالش همه مسوولین برطرف کردن مشکالت مردم است.
در پایـــان ایـــن آئیـــن حمیـــد موســـیوند بعنـــوان
بخشـــدار جدیـــد زریـــن دشـــت ،مهـــدی جـــال
ون ــد و ول ــی ال ــه س ــیاوش بترتی ــب بعن ــوان معاونی ــن
سیاســـی و عمرانـــی فرمانـــداری نهاونـــد منصـــوب و
از خدم ــات  ۶س ــاله جعف ــر س ــلگی ،بخش ــدار س ــابق
زریـــن دشـــت قدردانـــی شـــد.
تبریک و تهنیت

تقدیم به عشقم که شکفتن هیچ گلـی زیبــاتر
از لبخند او نیست

علی عزیزتر از جانم

جشن میالدت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد آوردن مهربونی های توست
میخواهم همه دنیا بدونن عاشقانه دوستت دارم و توی تمام لحظات کنارتم

ای مرد دوست داشتنی دنیای زنانه ام ...بهترینم تولدت مبــارک

از طرف همسرت

جناب آقای عباس بوستان افروز

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان ریاست محترم بانک صادرات
مرکزی نهاوند که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند وتالش های
خستگی ناپذیر شما برادر گرامی دارد ،را تبریک عرض مینمائیم.

امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف آن مجموعه موفق و سربلند باشید.

سعید اسدبیگی -سرپرست پروژه تقویت فشار گاز ایالم

رســانه دیجیتال

با اینســتاگرام #همدا ن پیام
همراه شوید

C M

hamedanpayam

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

دوشنبه
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مديرعامل انجمن ديابت استان همدان گفت :از آنجا که در داروخانههای خصوصی قیمت برخی از اقالم بیماران دیابتی گران
شده شرکتهای تولیدکننده دارو عنوان كردند كه داروها از داروخانههای دولتی تهیه شود.
ناهید کوثری با بیان اینکه تعدادی از بیماران دیابتی اســتان نسبت به گرانی داروها در داروخانهها اعتراض داشتند ،اظهار کرد:
بیماران دلیل گرانی دارو را گرانی ارز میدانستند.وی در گفتوگو با فارس گفت :تولیدکنندگان انسولین اعالم کردهاند که گرانی
ارز بر روی قیمت دارو تاثیر نداشته و اقالم از داروخانههای دولتی تهیه شود.
مدیرعامل انجمن دیابت استان همدان با بیان اینکه متاسفانه هزینه برخی از داروهای بیماران دیابتی بیمهها پرداخت نمیکنند،
افزود :تمام بیمهها هزینه برخی از داروها را پرداخت نمیکنند و این مشکل بزرگ بیماران دیابتی است.
وی با اشاره به اینکه هزینه ماهانه بیماران دیابتی متفاوت است چراکه برخی از آنها مث ً
ال تست قند خون روزانه یا برخی هفتگی
میگیرند ،گفت :هزین ه بیماران دیابتی از  50هزار تا  200هزار تومان متفاوت است.
کوثری با بیان اینکه در حال حاضر یکهزار نفر عضو انجمن دیابتی استان هستند ،خاطرنشان کرد :در جمعیت شهری همدان
 6درصد افراد مبتال به دیابت هستند که این میزان در جمعیت روستایی به  3درصد میرسد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

داروهای دیابتی از داروخانههای دولتی تهیه شود

کاهش  77در صدی صادرات و واردات از همدان

مدیرکل گمرک همدان گفت :در سه ماهه امسال صادرات و واردات به ترتیب  74و 77در صد در استان کاهش داشته است.
جمال خشوعی ،مدیرکل گمرک همدان بیان کرد :از تیرماه امسال  12میلیون و  177هزار و  755دالر کاال از گمرک همدان به
کشورهای عراق ،امارات متحده عربی ،افغانستان ،بنگالدش ،پاکستان و ترکیه صادر شده است.
وی به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ خاطرنشان کرد :این کاالها ی صادراتی شامل کشمش ،لبنیات ،موتور کولر آبی ،سفال،
سیمان ،وازلین صنعتی ،ترشی و شوری ،فروسیلیس ،ظروف تفلون و گونی پالستیکی است.
مدیرکل گمرک همدان ادامه داد :کاالهای صادر شده  52میلیون و  209هزار و  153کیلوگرم وزن داشت و بیشترین حجم کاالی
صادراتی مربوط به کشمش و لبنیات است.خشوعی در ادامه به وضعیت واردات اشاره کرد و گفت 312 :هزار و  860کیلوگرم
کاال از گمرک همدان به کشور وارد شده که بیشتر مواد اولیه صنایع و کارخانه ها و قطعات خودرو است.
وی اضافه کرد :برای واردات این میزان کاال یک میلیون و  482هزار و  717دالر هزینه شده است.
مدیرکل گمرک همدان افزود :در ســه ماهه نخست ســال جاری صادرات و واردات گمرک همدان به ترتیب  74و  77درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.

اصحاب رسانه با نماينده ولي فقيه در استان دیدارکردند

يادداشت روز

براي طرحهاي ماندگار
از جهانگيري بودجه بگيريد

طه محمدی:رسا نه ها بدون حب و بغض کارکنند

»»توكل دارئي

نشســت ويــژه " "2018بــه رياســت معــاون اول
رئيسجمهــوري بــراي بررســي رويــداد پايتخــت گردشــگري
شــدن همــدان در بيــن كشــورهاي آســيايي ،گام تبليغاتــي مؤثــري
بــود كــه بــا پيگيــري مســئوالن اســتان اتفــاق افتــاد.
انجــام نشســتي در ايــن ســطح و بــا حضــور معاونــان
رئيسجمهــوري و برخــي معاونــان وزارتخانههــا ،اســتاندار و
نماينــدگان مؤثــر اســتان نشــان داد كــه اگــر مســئوالن اســتاني
«رويــداد  »2018را از  2ســال پيــش جــدي گرفتــه بونــد ،آورده
اقتصــادي و فرهنگــي آن بــا مراتــب از وضــع موجــود بيشــتر
بــود.
بــا ايــن حــال هميــن فعاليتهــاي دقيقــه نــودي هــم غنيمــت
اســت و ميتــوان اميــدوار بــود بــا تدبيــري درســت چنــد كار
زيربنايــي در حــوزه گردشــگري و ميراثــي از درون ايــن رويــداد
بــراي آينــدگان بــه يــادگار بمانــد.
وعــده حضــور معــاون اول كابينــه در همــدان و اعــام آمادگــي
وزارت خارجــه و ســاير ارگانهــا بــراي همــكاري بــا مســئوالن
همــدان در انجــام ايــن رويــداد؛ زمانــي شــيرين و مانــدگار
ميشــود كــه از ايدههــاي بكــر و تــازهاي در زمينــه گردشــگري
رونمايــي شــود.
اطالعــات چندانــي از برنامههــاي ايــن رويــداد جــز برگــزاري
همايــش در شــهريورماه ،در دســت نيســت و آنچــه اعــام رســمي
شــده ،ناظــر بــه گراميداشــت ملــي ايــن رويــداد و بــا حضــور
ســفراي خارجــي و ميهمانــان كشــوري اســت.
اگــر بــه حافظــه نهچنــدان دور خــود دربــاره همايــش
بينالمللــي ســرمايهگذاران و آن همــه بودجــهاي كــه صــرف
شــد ،رجــوع كنيــم ،خواهيــم دانســت كــه از دل چنــان همايشــي
جــز چنــد وعــده ،كاري ســتارهدار و قابــل بيــان عملــي نشــده
اســت؛ و البتــه اگــر عملــي شــده در افــكار عمومــي نشــانههاي
رضايتمنــدي از آن بــروز نكــرده اســت.
بنابرايــن بــا تأييــد و تكريــم زحماتــي كــه مســئوالن بــاال تــا
پاييــن اســتاني بــراي كشــاندن پــاي كابينــه بــه وســط بــازي
گردشــگري انجــام دادهانــد ،انتظــار مـيرود در هميــن ايــام باقــي
مانــده دســتكم بــه برنامههــا و ايدههايــي پرداختــه شــود كــه
هــم متفــاوت و كپيبــرداري نباشــد و هــم اثــر آن در آينــده بــا
برنــد " "2018بــراي افــكار عمومــي قابــل مشــاهده باشــد.
نويســنده ايــن ســطور ،در تكــرار پيشــنهاد قبلــي خويــش بــراي
مانــدگاري  2018در همــدان؛ از مســئوالن ميخواهــد طــرح
الحــاق پــارك بــه آرامگاههــاي شــيخالرئيس بوعليســينا
و باباطاهــر را بررســي و در صــورت امــكان بــا مشــاورات
ذيصــاح ملــي درميــان بگذارنــد؛ تــا  2018و نتايــج عمرانــي
ـ فرهنگــي ـ گردشــگري آن بــراي هميشــه در ذهنهــا مانــدگار
شــود.
ديگــر اينكــه بــا وجــود تبليغــات و فشــارهاي نماينــدگان و
مســئوالن ،از تجهيــز و راهانــدازي خطــوط هوايــي ،آبــي بــراي
گردشــگري گــرم نميشــود.
بنابرايــن بايــد دنبــال راهكارهــاي تــازهاي گشــت كــه بتوانــد
همــدان را بــه شــهرهاي اصلــي گردشــگري ايــران مثــل اصفهــان
و شــيراز و تبريــز وصــل كنــد.
ارائــه يارانــه بــه هــر صــورت ممكــن بــه تورهــاي گردشــگري
ملــي و خارجــي بــراي حضــور در همــدان از جملــه راهكارهايــي
اســت كــه ميتوانــد همــدان را بــه مقصــد گردشــگري خارجــي
تبديــل كنــد.
متأســفانه شــهر همــدان بــا وجــود اماكــن جهانــي ،ســهم ناچيــزي
از گردشــگري خارجــي كشــور دارد كــه بــا دســت روي دســت
گذاشــتن و صبــر و انتظــار ،كاري از پيــش نخواهــد رفــت.
درخواســت بودجــهاي اثرگــذار و قابــل توجــه چــه بــراي
احــداث اماكــن گردشــگري در طــرح گردشــگري آرامگاههــا و
چــه وامهــاي ارزانقيمــت بــه ساختوســازهاي گردشــگري از
معــاون اول ،كمتريــن توقعــي اســت كــه بايــد بــرآورده شــود.
 ،2018ميتوانــد بــه نمــادي از وحــدت و همدلــي مســئوالن
اســتان تبديــل شــود و ميــراث فرهنگــي همــدان و كاركنــان و
طرفدارانــش را از انــزواي اجرايــي و اداري خــارج نمايــد و بــه
گــود مبــارزه بــا بيــكاري و نيــز رونــق كســبوكار بكشــاند.
روســتاهاي هــدف گردشــگري در اســتان ،مظلومتريــن
هدفهــاي توريســم هســتند كــه بــا كمتريــن توجــه ،تنهــا بــر
روي كاغــذ از آنهــا نــام بــرده ميشــود.
وركانــه و ســيمين و ســركان وگيــان و فارســبان و دههــا روســتاي
رهــا شــده ديگــر ،ميتواننــد كانــون گردشــگري روســتايي ايــران
شــوند .ســرآبهاي دلانگيــز و پرشــكوه نهاونــد ،بــا وجــود
انــدك گوشــه چشــمي كــه بــه آنهــا شــده ،هنــوز بــه طرحهــاي
اميدبخــش و در مقيــاس ملــي و جهانــي نيازمندنــد تــا بتوانــد
نــام ايــن شــهر باســتاني را بــار ديگــر طنينانــداز كننــد .هميــن
الونــ ِد ســرافراز و درههــاي طربنــاك و روحنــواز آن ،ميتوانــد
درآمدزاتريــن قســمت توريســم طبيعــي كشــور باشــند.
غــرض از ايــن پراكنــده گفتنهــا ،كــه قطــرهاي از دريــاي
ظرفيتهــاي اســتان بــود ،يــادآوري داشــتههايي اســت كــه بــا
تدبيــر ميتــوان آنهــا را بــه ويتريــن درآمــد و اقتصــاد اســتان
تبديــل كــرد.
هرچنــد مســئوالني كــه ايــن ســطور را ميخواننــد ،ممكــن اســت
در دل خــود بگوينــد ،اينهــارا مــا خودمــان سالهاســت ميدانيــم
و تازگــي ندارنــد؛ از مــا يــادآوري و گفتــن بــود .فرصــت حضــور
جهانگيــري را درييابيــد؛ از دالرش كــه كاري بــراي اقتصــاد
كشــور برنيامــد؛ از آمدنــش بــه همــدان بهــره ببريــد .هميــن.

صبح روز گذشته اصحاب رسانه استان
همدان با حضور در دفتر نماينده ولی فقيه
در اســتان ،ديداري بــا امامجمعه همدان
داشتند.
قبل از حضور نماينده ولي فقيه در جلسه،
تكتك اصحاب رسانه از مديران مسئول،
سرپرستان و سردبيران گرفته تا خبرنگاران
وارد جلسه ميشــدند و با سالم و عرض
تبريك هر يك در جايي مينشســتند و به
خوشوبش با همكاران ميپرداختند.
با ورود امــام جمعه ،همه به خود آمدند و
حضار از جاي خود بلند شدند و عکاسان
دوربین به دست به پیشواز رفتند.

رســانهها حبوبغض نداشــته
باشند

نماينده ولي فقيه در استان در این جلسه با
بيان اينكه انسانها براي خبر گرفتن آفريده
شدهاند ،گفت :اگر اصل خبر گرفتن و خبر
دادن وجود نداشــته باشــد ،زندگي انسان
بيهوده خواهد بود.
آيتا ...غياثالدين طه محمدي با اشــاره
به داســتان دهقان فداكار ،اظهار كرد :خبر
رساندن به موقع و دقيق براي جامعه و فرد
نقش حياتــي دارد؛ چراكه اگر يك خبر به
موقع به جامعه نرســد ،ممکن است فاجعه
رخ دهد.
وي با ابراز اين موضوع كه از ارزش واقعي
مشــاغل بیخبریم ،افزود :انسانها ارزش
شــغلهای خود را نميدانند ،در حالي كه
اگر ارزش آن را بدانند و محور شــغلهای
خود را الهي و خدايي قــرار دهند ارزش
واقعي مييابد.
نماينــده ولي فقيه در اســتان با اشــاره به
سخن امام خميني (ره) درباره شهيد مطهري
كه گفت «آنچه مطهري نوشته است ،مطهر
اســت» ،اظهار كرد :انحرافي در گفتههاي
اين شــهيد وجود ندارد و مــا نيز بايد در
شــغل خود همانند او نيت خالص داشته
باشيم تا پاداش آن را در آخرت ببينيم.

محمدي تأكيد كرد :اگر بــازار قلم در راه
خدا باشــد ،غوغا ميكند ولــي اگر در راه
خدا نباشد به بيراهه ميرود و ارزش خود
را ندارد.
وی ادامــه داد :خبرهاي دنيايي که هر روز
وجــود دارند ولي اصل خبرها بايد به نيت
اخروي باشــد؛ چراكه اگر اين دســت از
خبرها به مردم نرســد ،روزي ميرسد كه
پشيمان ميشويم.
نماينده ولي فقيه در اســتان از رســانهها
خواســت تا نســبت به اخبار و دستگاهها
حبوبغض نداشــته باشــند و يكي را باال
ببرند و ديگري را پايين بياورند.
طه محمدي بعضي از رســانه ها را پادوي
بيگانهها خواند و گفت :اين رســانهها چه
عايدي از پادويي بيگانهها خواهند داشــت
و به كجا ميخواهند برسند.
وي درباره شــغل خبرنــگاری افزود:اين
شغل بسيار سرنوشتساز است ولي با این
حال باید بدانیم آســيبهاي اين شغل هم

جدي است.

پویایی خبرنــگاران جامعه را با
نشاط میکند

مديركل ارشــاد اســتان نيز در اين جلسه
گفــت :نقش خبرنگاران در رســاندن پيام
تودهها و اقشــار مختلف جامعه در پيوند
با تعامالت حكومتي بســيار جدي است.
جامعهاي كه فضاي رسانهاي مردهاي داشته
باشــد ،قطع ًا آن جامعه به عقب برمیگردد
و به همان نســبت پويايي جامعه خبري و
خبرنگار ،جامعه را با نشاط خواهد کرد.
علیرضا درویشنژاد افــزود :مفتخریم که
امروز در خدمت خبرنــگاران و اصحاب
قلم همدان هستیم تا بتوانیم از رهنمودهای
شما کمال بهره را ببریم.

رسانهها حلقه اصلی بین مردم و
مسئولین

همچنین رئيس هيأتمديره خانه مطبوعات
اســتان در اين جلســه گزارشــي از خانه
مطبوعات اســتان ارائه داد و گفت :استان

همدان  120رســانه فعال دارد كه  70مورد
از آن نشــريه مكتوب 3 ،روزنامه فعال2 ،
هفتهنامــه 2 ،ماهنامــه 2 ،فصلنامــه و 50
خبرگزاري و رسانه برخط استان هستند.
مجيد ملكيان افزود :وضعيت رســانههاي
استان در شرايطي است كه يك سر و گردن
از رسانههاي غرب كشور باالتر است.
وي بــا بيــان اينكه اخالق ســرلوحه كار
رسانههاســت تا حدي كه در ســالهاي
اخير شکایت ملموســي از رسانهها وجود
نداشــته است ،گفت :رســانهها مشكالت
و دغدغههاي مردم را به گوش مســئوالن
ميرســانند و اين رسانهها هستند كه حلقه
اصلي بين مسئوالن و مردم هستند.
رئيس هيأتمديره خانه مطبوعات اســتان
ادامه داد :در خانه مطبوعات اســتان تالش
بــر اين بوده تا مشــكالت رســانه اعم از
مشــكالت نبود مواد اوليــه چاپ و ...رفع
شود ولي به دليل وجود مشكالت اقتصادي
هنوز در اين موضوع مشكالتي داريم.

گیاهان دارویی در فضای سبز شهرکاشته می شود
معاون خدمات شــهری شــهرداری
همدان از کاشت گیاهان دارویی همچون
رزماری ،اســطوخودوس ،همیشــه بهار،
مریمگلــی ،بنفشــه ،ختمــی ،زرشــک،
گلمحمــدی ،الدن ،شاهپســند ،بابونــه،
آویشــن ،بومــادران و ...در فضای ســبز
شهری همدان خبر داد.
وحید علیضمیــر با بیان اینکــه امروزه
مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال
مختلف آن ،غیر قابل تصور اســت ،اظهار
کرد :گســترش شــهرها موجب تشدید
توســعه شهری بیرویه و ناپایدار شده که
تشــدید آلودگیهای محیطی از مهمترین
آن به شــمار میآید که خود زمینهساز از
بین رفتن فضاهای ســبز درون شهری و
تغییر کاربری این گونه اراضی است.
به گزارش فارس ،وی به نقش شهروندان
در حفظ و نگهداری فضای ســبز اشــاره
کرد و گفت :یکی از مسائل عمده فضای
سبز که در شــرایط اقلیمی موجود نیاز به
صرف هزینه و مراقبت مستمر دارد ،مسئله
نگهداری و توســعه فضای سبز است که
این مهم نیازمند فرهنگســازی و تعامل
شهروندان است.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان
بیان کــرد :پس از اجرای عملیات احداث

لزوم انجام
بازرسیهای
ن
ناگهانی از زندا 
مدیر کل زندانهــای همدان بر انجام
بازرســیهای غیــر مترقبــه و شــبانه از
زندانهای استان تاکید کرد.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛
حســن محمد یاری مدیر کل زندانهای

فضای سبز مهمترین امر حفظ و نگهداری
از آن اســت که این بخش شامل حفظ و
نگهداری تمام پروژهها از قبیل کاشــت،
آبیــاری ،هــرس ،کوددهی ،سمپاشــی،
رسیدگی به وضعیت مبلمان پارکی ،حذف
علفهای هرز ،نظافت و پاکســازی و ...
است.
وی افــزود :مشــارکت شــهروندان در
نگهداری فضای ســبز در رعایت حقوق
شهروندی عالوه بر ایجاد محیطی دلنشین،
موجب کاهش قابــل مالحظه هزینههای
حفظ و نگهداری فضای سبز میشود.
علیضمیر تصریح کرد :ســاالنه مبلغ قابل

توجهی به منظــور نگهداری بیش از 620
هکتــار فضای ســبز موجود در شــهر با
احتساب تأمین آب ،گل ،نهال و نگهداری
و حفظ آن هزینه میشود.
وی ادامه داد :ســرانه فضای ســبز شهر
همدان بدون احتســاب باغات شــهر در
حال حاضر  11متر مربع است که این رقم
با احتساب باغات  29متر مربع است.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان
خاطرنشــان کرد :تاکنون اقدامات خوبی
برای تأمین منابع آبی فضای ســبز شــهر
انجام شــده که مهمترین آن مکانیابی و
الیروبی قنوات ســطح شهر و هدایت آب

همدان در نشست هم اندیشی فرماندهان
یگان حفاظت زندانهای اســتان همدان با
اشــاره به موارد امنیتی و نکات الزم برای
فرماندهان یگان حفاظت زندانهای همدان
اظهار داشت :برگزاری کالسهای آموزشی
ویژه ســربازان وظیفه و پاسیاران از جمله
مواردی است که باید به آن توجه داشت.
وی خواســتار برگزاری هــر چه بهتر این
کالسها بــرای گروههای هدف شــد و
بر انجام بازرســیهای ناگهانی و شبانه از
زندانهای استان تاکید کرد.
مدیــر کل زندانهای همــدان بر تالش و

جدیــت در کار همراه بــا رعایت نظم و
آراســتگی تأکید کرد و گفت :اولویت اول
در زندانها بحث امنیت است.
وی خاطرنشان کرد :وجود یگان حفاظت
بــرای امنیــت زندانها بســیار حیاتی و
تأثیرگذار بوده و امنیت زیرســاخت تمام
اموری اســت که مــا در زندانهــا انجام
میدهیم.
همچنین رســیدگی به وضعیت آسایشگاه
سربازان وظیفه و افسران نگهبان ،برگزاری
نشست پرســش و پاسخ فرماندهان یگان
حفاظت زندان های اســتان با ســربازان

آنها به فضای سبز است.
وی یادآور شــد :برآورد هزینه و احداث
مخازن آبی در برخی پارکها و ســطوح
فضای سبز به منظور جمعآوری آبهای
ســطحی و آب چاه هــا و هدایت آنها به
شبکه مکانیزه آبیاری در ادامه روند ایجاد
شبکههای آبیاری مکانیزه بارانی ،قطرهای
و ...بــه منظور رفیوژها و پارکها با هدف
کاهش مصــرف آب و تــردد تانکرهای
آبرسانی در سطح شهر انجام شده است.
علیضمیــر در ادامه اظهــار کرد :با توجه
به کمبــود منابع آبی ،شــهرداری همدان
با حــذف چمن و جایگزینــی گونههای
دائمی ،کم آببر و ســازگار با شــرایط
کمآبی سعی در ایجاد و توسعه فضای سبز
پایدار کرده است.
وی همچنیــن از کاشــت گیاهان دارویی
در فضای سبز شــهری خبر داد و گفت:
گیاهان دارویی در ســطح شــهر همدان
شامل رزماری ،اســطوخودوس ،همیشه
بهار ،مریمگلی ،بنفشــه ،ختمی ،زرشک،
گلمحمدی ،الدن ،شاهپســند کاشته شده
که امســال نیز گونههای دیگــری مانند
بابونه ،آویشن ،بومادران و ...به آنها اضافه
خواهد شد.
وظیفه ،تشــکیل پرونده شــخصیت برای
ســربازان وظیفه ،صرفهجویی در هزینهها،
حضور فیزیکــی فرمانده یگان حفاظتها
در داخل بندها ،توجه ویژه به دستورالعمل
اعــزام و بدرقه زندانیان و مستندســازی
کشــفیات از دیگر موارد مورد تاکید مدیر
کل زندان های همدان در این نشست بود.
در پایان این نشســت نیز فرماندهان یگان
حفاظت زندانهای تابعه استان دیدگاهها،
مسائل و مشکالت خود را با مدیرکل زندان
های اســتان مطرح کردند و رهنمودهای
الزم ارائه شد.

shenide@hamedanpayam.com

شنیدهها
 -1تغيير كاربري واحدهاي صنعتي به دامداري در اســتان آغاز شده
اســت .گفته ميشــود برخي واحدهاي توليدي و صنعتي اســتان به
دليل ركــود و تعطيلي ،اقدام به نگهــداري دام و طيور در واحدهاي
خود كردهاند .گويا اين اقدام در شــهركهاي صنعتي با اعتراض ساير
واحدها مواجه شده است .گفتني است پيش از اين مسئوالن از احيا و
فعالسازي واحدهاي تعطيل و نيمهتعطيل سخن ميگفتند.
 -2درخواســت ممنوعالخروجــي برخي از رانتخواران از ســوي
خجســته مورد اســتقبال واقع شده است .گفته ميشــود تعدادي از
نمايندگان مجلس با صدور نامهاي از رئيس قوه قضاييه خواســتهاند
نســبت به ممنوعالخروجي برخي مديران و افرادي كه متهم به ســوء
اســتفاده و فساد مالي هستند ،اقدام شــود .گفتني است نماينده مردم
همدان در توئيتي نسبت به فرار برخي متهمان هشدار داده است.
 -3معاون اقتصادی ومنابع انسانی استاندارمشمول قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان نمی شود.
گویا به دلیل دعوت مجدد وی برای کار.محاسبه دوران خدمتی سقف
سنوات خدمتی وی تکمیل نشده است.
گفتنی است قانون جدید مجلس درانتظار تایید شورای نگهبان است.

خبـر

شانهسازی بیش از  172کیلومتر
از راههای آسفالته همدان

سرپرســت اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای اســتان
همــدان از شانهســازی  172.7کیلومتــر از راههــای آســفالته اســتان
خبــر داد.
مصطفــی پناهنــده بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات شانهســازی
در چهــار ماهــه نخســت ســال جــاری در محورهــای شــریانی،
فرعــی و اصلــی و راههــای روســتایی اســتان انجــام شــده اســت،
اظهارکــرد :ایــن اقــدام بــه منظــور حفــظ و افزایــش ایمنــی در
محورهــای مواصالتــی اســتان انجــام شــده اســت.
وی افــزود :اصــاح شانهســازی در جادههــا نقــش موثــری در
ارتقــای ســطح ایمنــی محورهــای مواصالتــی و همچنیــن کاهــش
تصادفــات و تلفــات ناشــی از آن بــه ویــژه کاهــش تصادفــات
واژگونــی دارد.
بــه گــزارش فــارس سرپرســت ادارهکل راهــداری و حمــل و نقــل
جــادهای اســتان همــدان از تســطیح و رگالژ  22هــزار و 689
کیلومتــر از شــانه راههــای آســفالته ایــن اســتان بــه منظــور افزایــش
ایمنــی و نگهــداری راههــا خبــر داد و افــزود 257 :کیلومتــر رگالژ
راههــای شــنی نیــز در محورهــای مواصالتــی اســتان انجــام شــده
اســت.
وی یــادآور شــد :بــا توجــه بــه گشـتهای انجــام شــده از ســوی
پرســنل ایــن ادارهکل و شناســایی مســیرها و اجــرای عملیــات
ایمنســازی راههــای حــوزه اســتحفاظی اســتان همــدان16 ،
مــورد اصــاح پیچهــای خطرنــاک 22 ،مــورد اصــاح تقاطعهــا
و  43مــورد احــداث دوربرگــردان و پارکینــگ نیــز انجــام عملیــات
شــده اســت.
سرپرســت ادارهکل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای اســتان
همــدان بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت همچنیــن لکهگیــری
راههــای آســفالته تــا  5ســانتیمتر بــه میــزان  97هــزار و 869
متــر مربــع انجــام شــده اســت ،بیــان کــرد :در همیــن راســتا بــا
توجــه بــه گرمــای هــوا عملیــات راهــداری بــه شــکل روزانــه
در اســتان انجــام میشــود و گشــتهای راهــداری همــواره در
طــول محورهــا مراقــب حریــم راههــا هســتند.
وی ادامه داد :همچنین در راســتای افزایش ایمنی ،پاک کردن و تنظیم
قنوها با گریدر به میزان  2هزار و  426کیلومتر و موج تراشی سطوح
آسفالته به میزان  28هزار و  214متر مربع انجام شده است.
پناهنــده بــه انجــام  125هــزار و  790نفــر ســاعت گشــت
راهــداری در محورهــای مواصالتــی اســتان اشــاره و خاطرنشــان
کــرد :گشـتهای مســتمر راهــداری بــا هــدف شناســایی نواقــص
و عوامــل آســیب رســان بــه ایمنــی راه و نیــز ســرعت بخشــی بــه
رفــع نواقــص از جایــگاه ویــژهای برخــوردار هســتند.
وی در ادامــه تنقیــه و الیروبــی پلهــا ،تعمیــر و مرمــت و
نگهــداری پلهــای کوچــک ،تعمیــرات اساســی پلهــای بــزرگ،
احــداث و تعریــض پلهــا ،زهکشــی و دریواســیون پلهــا،
پاکســازی شــانه و حریــم راه از نخالــه ،زبالــه و پاکســازی ســطح
راه از الشــه حیوانــات را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن
مــدت برشــمرد.
ایــن مســئول در پایــان بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه بــا ارتقــاء
ســطح کیفیــت راههــا ،آمــار تصادفــات کاهــش مییابــد ،تصریــح
کــرد :ایــن اقدامــات بــه منظــور حفــظ و افزایــش ایمنــی در
محورهــای مواصالتــی اســتان همــدان انجــام شــده اســت.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

کشف یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون ریال
کاالی قاچاق در کبودرآهنگ
سرپرست انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از کشف انواع کاالی
قاچاق به ارزش یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون ریال در این شهرستان
خبر داد.
علی زنگنه در گفتگو با مهر از کشف انواع کاالی قاچاق به ارزش
یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
وی گفت :ماموران مبارزه با قاچاق و ارز شهرســتان کبودرآهنگ

طی  ۲روز گذشته نسبت به ایجاد ایست و بازرسی در محورهای
مواصالتی این شهرستان اقدام کردند.
زنگنــه ادامه داد :در این طرح ماموران  ۶۷کارتن گردوی خارجی
قاچــاق به وزن تقریبی  ۴۶۵کیلوگرم به ارزش  ۴۰۰میلیون ریال،
 ۱۰دســتگاه کولر گازی و یک دستگاه ماشین لباس شویی قاچاق
به ارزش  ۷۰۰میلیون ریال و در مجموع کاالهای قاچاق به ارزش
یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون ریال را از  ۲دستگاه خودرو باری سبک
کشف کردند.
سرپرســت انتظامی شهرســتان کبودرآهنگ با بیان اینکه در این
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خصوص  ۳نفر متهم با تشــکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی
شــدند ،از کشف  ۹۵رأس گوســفند فاقد مجوز و قاچاق در این
شهرستان خبر داد.
وی گفت :ماموران مبارزه با قاچاق و ارز شهرستان کبودرآهنگ با
ایجاد ایســت و بازرسی در محورهای مواصالتی ،از یک دستگاه
کامیون  ۹۵رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز کشف کردند.
وی با اشاره به اینکه ارزش دام های کشف شده  ۹۵۰میلیون ریال
است ،افزود :در این خصوص نیز  ۲نفر متهم با تشکیل پرونده به
مرجع قضایی معرفی شدند.
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مالیر اولویت نخست کشوری وزارت جهاد
کشاورزی برای اجرای طرح فراز است
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی گفت :در راستای
بررســی نیازمندیها و ظرفیتهای تاکستانهای مالیر امسال و سال
آینده شهرستان مالیر اولویت نخست کشوری وزارت جهاد کشاورزی
برای اجرای طرح فراز است.
شهرستان مالیر اولویت نخست کشوری وزارت جهاد کشاورزی برای
اجرای طرح فراز است
حجتاالسالم احد آزادیخواه در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت :در
جلسه با معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد مبلغ  24میلیارد
تومان از طریق صندوق کارآفرینی امید به اجرای طرح فراز در مالیر
اختصاص یابد و همچنین اســتاندار همدان از محل اعتبارات استانی
نیز مبلغی برای اجرای این طرح تخصیص دهد.
وی از پیشــنهاد معاون باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی مبنی بر ایجاد
ســایهبان برای باغات انگور شهرستان خبر داد و افزود :با اجرای این
طرح میزان بهرهوری باغات انگور بیشتر میشود.
آزادیخــواه حضور تیم متخصصــی از کارشناســان وزارت جهاد
کشــاورزی در شهرستان مالیر برای بررسی نیازمندیها ،ظرفیتها و
نقاط قوت و ضعف تاکستانهای شهرستان و فرآیند تولید فرآوردههای
باغی را از مصوبات دیدار نمایندگان شهرستان با معاون وزیر باغبانی
جهاد کشــاورزی دانســت و افــزود :این تیم تخصصی با بررســی
ظرفیتهای باغات انگور مالیر گزارشی کامل برای برنامهریزیهای
آینده ارائه خواهند کرد.
ســخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس دهم از دیگر مصوبات دیدار
با معاون باغبانی وزیر جهاد به حضور اســاتید مجرب از کشورهای
ایتالیا و ترکیه در راستای آموزش باغداران مالیری خبر داد و تصریح
کــرد :تغییر رقم انگــور مالیر از تولید یک نوع انگور کشمشــی به
چند نوع انگور برای تازه خوری و نگهداری در سردخانه برای دیگر
فصول سال که ارزش افزوده فراوانی دارد را از دیگر مصوبات دیدار
نمایندگان مالیر با طهماســبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی
بیان کرد.

عقرب جان نوزاد فامنینی را گرفت
مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت :یک دختر هفت ماهه ساکن
یکی از روستاهای شهرستان فامنین از توابع استان همدان بر اثر عقرب
گزیدگی جان باخت.
علی احســان صالح روز شــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :شامگاه
پنجشــنبه هنگام خواب و استراحت یک پدر و کودک هفت ماهه در
منزل مسکونی  ،عقرب سیاه  ،گردن این نوزاد را نیش می زند و نوزاد
دچار تشنج می شود.
وی اضافه کرد :نوزاد هفت ماهه برای درمان از روســتای ســراوک
شهرستان فامنین به بیمارستان همدان منتقل شد اما با وجود تالشهای
صورت گرفته جان خود را از دست داد.
وی اظهار داشــت :این عقرب ،پدر این کودک را نیز از ناحیه شــانه
گزیده بود که هم اینک برای طی فرایند درمان در بیمارســتان بستری
است .روســتای سراوک از توابع دهســتان خرم دشت در شهرستان
فامنین براســاس سرشــماری مرکز آمار ایران در سال  95دارای 418
خانوار و جمعیتی افزون بر یک هزار و  363نفراست.

بهداشت موادغذایی مخصوصاً گوشت قرمز
فامنین دراولویت امورمسئولین است
معــاون فرماندارفامنین دربازدیــد ازکشــتارگاه دام پگاه ضمن
تشــکرازهمه دست اندرکاران کشــتارگاه پگاه سحراظهارکرد  :حفظ
سالمتی وبهداشــت موادغذایی مخصوص ًا گوشــت قرمز شهرستان
دراولویت امورمسئولین بهداشــتی قراردارد و مراقبتهای الزم برای
جلوگیری ازبروزهرگونه مشکلی انجام میشود.
احمد حیدری افزود ســامت بهداشتی محیط کشــتارگاه ودامی که
درآن ذبح میشوند امری ضروری است .که پس از تأیید این موضوع
مجوزعرضه فرآوردههای گوشتی به بازارصادرمی شود .
وی یادآورشــد  :کشــتارگاه پگاه سحردرگذشــته مشــکالت
متعددی داشــته که با تالش مسئوالن بســیاری ازآنها مرتفع شد
ولــی برخی مشــکالت جزئی وجود دارد کــه درصدد برطرف
کردن آنها هستیم .
حیدری برلزوم نظارت های دقیق وکارشناسانه ادارات مربوطه تأکید
کرد.کــه درنتیجه این نظــارت ها ضمن تولید غذای ســالم و تإمین
سالمت هحچنین حفظ بهداشــت محیط زیست شهروندان نیزمورد
توجــه خواهد بود  .رضا مصباح امام جمعه شــهرفامنین نیزدرادامه
این بازدید گفت :خوشــبختانه دراســتان همــدان وبه خصوص
شهرســتان فامنین نظارت شرعی و بهداشــتی خوبی درکشتاراجرا
می شــود وایــن خوددرتأمین غذای حالل  ،دارای نقش اساســی
و مهمی اســت.وی افزود  :در شــرع مقدس به اســتفاده ازغذای
حالل تأکیدات فراوانی صورت شــده است که خوشبختانه توسط
حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان
دامپزشکی کشور این مهم بخوبی اجرامی شود.

مديريت مصرف
انرژي افزايش توليد
و رفاه را به دنبال
دارد

كبودراهنــگ -عظيميمجذوب -خبرنگار
همدانپيــام :كاربرد منطقــي و خردمندانه از
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سازمانهای مردم نهاد کمک حال
دولت در رفع مشکالت است
ســازمانهای مردمنهاد یا َســ َمن یا
اِنجیا ٌ هــا در کلیترین معنای خود ،به
سازمانی اشاره میکند که مستقیم ًا بخشی
از ســاختار دولت محسوب نمیشود اما
نقش بســیار مهمی بهعنوان واسطه بین
فر ْد فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود
جامعه ایفا میکند.
بســیاری از ســازمانهای مردمنهــاد،
غیرانتفاعی و مســتقل از دولت هستند و
برای رســیدن به اهداف مورد نظر خود،
نیاز به برقراری روابط سالم و پایاپای با
دیگران دارند تا بتوانند صدای خود را به
دیگران برسانند..
به همیــن منتظور در تقویــم جمهوری
اسالمی روز  22مردادماه روز سازمانهای
مردم نها یا همان(سمنها) ،ناکگذارسی
شده اســت تا این جایگاه به همه مردم
شناسانده شود.
برای نخستین بار و به ابتکار دبير مجمع
استاني سازمانهاي مردم نهاد همدان این
روز ،به یک هفته تعمیم داده شد تا با سه
رويکرد معرفي ســازمانهاي مردم نهاد
نشاط و شادابي با سمنها و مشارکت با
دستگاههاي دولتي سمنها بتوانند نسبت
به تبیین لزوم ایجاد سازمانهای مردم نهاد
در کنار دولت اقــدام نمایند که البته هر
کــدام از برنامههای تدارک دیده شــده
مجمع اســتاني سازمانهاي مردم نهاد به
این مناســبت هم در راستاي يکي از این
رويکردها خواهد بود.
الزم به ذکر اســت که شــعار اين هفته
ســازمانهاي مردم نهاد نیز سرمايههاي
اجتماعي و توســعه پايدار انتخاب شده
است.
در همیــن ارتبــاط دبير مجمع اســتاني
ســازمانهاي مردم نهاد اســتان همدان
گفت :خوشــبختانه در چند ســال اخير
جايگاه ســمنها رو به رشد بوده است
چنانچه ضريب نفوذ اين ســازمانها در
جامعه افزايش داشته اما معتقديم با آنچه
بايد باشد فاصله داريم.
ميالد فضليان اظهار داشــت :سمنهای
اســتان در بخشهاي مختلــف جامعه
به ويــژه در بخش بهداشــت و خيريه
اثرگذاري خوبي از خود داشــته و مردم
را به مشــارکت دعوت کردند همچنين

سازمانهاي مردم نهاد کمکرسان خوبي
براي دســتگاههاي دولتي به منظور ساده
ســازي کار آنان بودنــد چنانچه برآورد
شده است که اگر شهرداري بخواهد در
زمينهاي شهروندان را آموزش دهد بايد
مبالغ بااليي را هزينه کند در حالي که اگر
اين کار را به سمنها بسپارد با هزينهاي
بسيار ناچيز انجام ميشود.
وي در ادامــه اظهار داشــت :ســمنها
مجموعههاي غيردولتي،غيرسياسي و غير
انتفاعي هســتند که اســاس آنها بر اصل
سياسي نبودنشان بنا نهاده شده است.
دبير ســتاد برگــزاري برنامههــای هفته
سمنها گفت :در اســتان همدان تعداد
400ســازمان مردم نهــاد وجود دارد که
از بين آنها  9نفر به عنوان هيأت رئيســه
انتخاب و مجمع ســازمانهاي مردم نهاد
را تشکيل دادهاند.
وي ادامه داد :بهزيستي ،فرمانداري ،ارشاد
اســامي ،اســتانداري ،نيروي انتظامي،
معاونــت جوانان از جمله ســمنهايي
هســتند که اين  400سمن مجوز الزم را
از آنها دريافت کردهاند.
وي اظهار کرد :ســمنهاي استان داراي
 8کميسيون بهداشتي ،خيريه ،توابخشي،
آســيبهاي اجتماعــي ،آســيبهاي
فرهنگي ،ادبي ،هنر ،علمي -پژوهشــي،
محيط زيست و گردشــگري هستند که
رئيس اين کميســيونها نيز عضو هيأت
رئيسه مجمع استاني بوده و بدين ترتيب
 17نفر عضو اين مجمع را اداره ميکنند.
وي با اشاره به اينکه اين کميسيونها هر
هفته تشکيل جلسه ميدهند افزود :امسال
براي نخســتين بار در کشور به پيشنهاد
همدان روز سمنها که  22مرداد ميباشد
به هفته ســمنها تبديل کرديم که از 16

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری نهاوند گفت :با پیگیریهای
اداره میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشــگری نهاوند بناهای تاریخی نهاوند
بهعنوان مهمترین ظرفیت گردشــگری این
شهرستان در حال مرمت هستند.
محســن جانجان در گفتوگو با تســنیم،
اظهار داشــت :خانه شــهید قدوسی ،حمام
گلشن ،امامزاده بدیعالزمان و خانه صمصام
از جمله بناهای تاریخی شهرســتان نهاوند
هستند که علی رغم اینکه سالهاست به ثبت
ملی رسیدهاند و برخی از این بناها از جمله
خانه صمصام  15سال است که تملک شده
اســت اما ســالها این بناها رها شده بودند
کــه با پیگیریهای انجام شــده و با جذب
اعتباری بالغ بر  500میلیون تومان اکنون این
بناهای تاریخــی به عنوان مهمترین ظرفیت
گردشگری شهرستان در حال مرمت هستند.
وی تصریح کرد :با پیگیریهایی که داشتیم و
نیز با حمایتهای ویژه نماینده مردم نهاوند
در مجلس شورای اسالمی اعتبار مرمت این

انــرژي الكتريكي و اســتفاده صحيح از آن كه
افزايــش ميزان توليد برق و رفاه بيشــتر را به
دنبال دارد ،از هدفهاي اصلي مديريت توزيع
برق در خاموشيهاي اخير است.
دبير امــور فرهنگي و دينــي صنعت آب و
برق اســتان در ســخنان پيش از خطبههاي
نماز جمعه شهرســتان كبودراهنگ با اشــاره
به ضرورت مديريت مصرف و جلوگيري از
هدررفــت انرژي گفت :آموزههاي دين مبين

اسالم و آيات متعددي در قرآن كريم مذموم
و ناپســند بودن اسراف اســت و با رعايت
الگوي مصــرف انرژي در ســاعت پيك از
 12تا 16و از ســاعت  20تا  24بايد مدنظر
مشتركين در تعرفههاي مختلف باشد.
حجتاالســام ابراهيم بهراميفر با اشــاره به
راهكارهــاي مديريــت مصرف بــرق عنوان
داشت :مشــتركين خانگي از وسايل پرمصرف
در روزهــاي تعطيل و خارج از ســاعت پيك

پذیرش  5هزار مسافر در ستاد اسکان
فرهنگیان مالیر

مدیــر آموزش و پرورش مالیــر از پذیرش  5هزار و  500نفر در
ستاد اسکان فرهنگیان مالیر خبر داد.
هادی ســلگی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار
کرد :از آغاز فعالیت ستاد اسکان تابستانی فرهنگیان مالیر تاکنون بیش
از  5هــزار و  500نفرروز در پایگاههای اســکان مورد پذیرش قرار
گرفتهاند.
وی بیان کرد :از  25تیرماه فعالیت ستاد اسکان شهرستان شروع شده
و این ستاد تا پایان تابستان فعال است که تاکنون فرهنگیان میتوانند از
امکانات مرکز رفاهی آموزشی در این مکانها استفاده کنند.
مدیر آموزش و پرورش مالیر از کســب  20رتبه برتر دانشآموزان
مالیری در مســابقات فرهنگی و هنری استان خبر داد و گفت :کسب
 12رتبه اول توسط دانشآموزان پسر و هشت رتبه اول توسط دانش
آموزان دختر در مرحله استانی مسابقات قرآن ،نماز و عترت به دست
آمد و این دانشآموزان به مرحله کشوری راه پیدا کردند.
وی با اشــاره به کســب این موفقیت در حوزه قــرآن ،نماز و عترت
توســط دانشآموزان مالیر از انگیزه زیاد دانشآموزان برای درخشش
در مرحله کشــوری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تالش و پیگیری
حوزه قــرآن ،نماز و عتــرت و زحمات بیدریغ معاونــان و مربیان
پرورشی در مسابقات کشوری شاهد درخشش دانشآموز مالیر باشیم.

شکوه و عظمت چهلمين سالگرد پيروزي
انقالب اسالمي مثال زدني خواهد شد
مرداد شروع و تا  22مرداد ادامه خواهد
داشت.
وي با اعــام برنامههای این هفته گفت:
در نخســتين روز از ايــن هفته ،تجديد
بيعت با آرمانهاي شهدا و امام شهدا را با
حضور در گلزار شهدای همدان داريم که
بعدازظهر همان روز هم اجالسيه دوم که
هر ســه ماه يکبار با يک موضوع برگزار
ميشــود را در تاالر فجر همدان برگزار
خواهیم کرد.
این اجالسیه با موضوع مديريت شهري،
مشارکت اجتماعي و توســعه پايدار به
بحث و گفتگو میپــردازد .اين برنامه با
محوريت شهرداري و سخنراني شهردار
خواهد بود.
فضليــان گفــت :در روز دوم نشســت
آسيبشناسي فعاليت سمنها را داريم و
روز پنجشــنبه نيز کميسيون بهداشت در
پارک مردم به همشهريان خدمترساني
ميکنــد .روز جمعه نيــز همايش پياده
روي مخصــوص خانــواده و اعضــاي
ســمنها را داريم که از ميــدان قائم به
ســمت عباسآباد و به ميزباني شــرکت

عليصــدر خواهد بــود .همچنين جمعه
بعدازظهــر همايش کميســيون فرهنگي
هنري را داریم.
وي بــا اعــام برنامه روز شــنبه گفت:
کميسيون توانبخشي در اين روز مسابقه
وليچــر رانــي را خواهد داشــت و در
روز يکشنبه کميســيون علمي پژوهشي
همايش استارتآپ را برگزار ميکند.
دبير مجمع اســتاني ســازمان مردم نهاد
گفت :روز دوشنبه اختتاميه هفته سمنها
است که در اين روز تجليل از سمنها و
برگزاري جشن خانوادگي براي آنها ،در
دستور کار است.
وي ادامه داد :خوشــبختانه اين هفته در
راستاي معرفي ســمنها و جايگاه آنان
برنامههاي مختلفي را داريم چنانچه براي
نخســتين بار المپياد و مسابقات ورزشي
در شش رشته گلف ،تيراندازي با کمان،
تيراندازي ،شنا ،دارت و تنيس روي ميز
برگزار ميشود که اين مسابقات در طول
هفته در مکانهاي مختلف با مشــارکت
سازمان ورزش و جوانان خواهد بود.

بناهای تاریخی نهاوند مرمت میشوند
بناها جذب شد و در حال حاضر نیمی از کار
انجام شده و ظرف یک ماه آینده مرمت این
بناها به اتمام خواهد رسید.
جانجان افزود :در توافقی که با مالک حمام
گلشــن داشتهایم مقرر شــده این بنا توسط
میــراث فرهنگی مرمت شــود و در مقابل،
مالک با همان کاربری پیشــین(حمام سنتی)
ملــک را فعال نگه دارد که بیشــک حمام
های سنتی در جذب گردشــگر موثر واقع
خواهد شد.
وی عنوان کــرد :امامزاده بدیع الزمان نیز که
سال گذشــته فاز اول آن شامل جدارههای
خارجی مرمت شد ،در حال حاضر محوطه
ســازی این بنا در حال انجام اســت که این
بنا هم یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری
مذهبی خواهد شد.
جانجان بیان کرد :عــاوه بر مرمت بناهای
تاریخی اعتباری بالغ بــر  50میلیون تومان
هم در بحث مطالعه بافتهای فرســوده و
تعیین ضوابط عرصه و حریم بناهای تاریخی
تعریف شده است که با تعیین عرصه و حریم

خبـر

بناهای تاریخی ســاخت و ساز در نزدیکی
بناهای تاریخی با ضوابط مطالعه شــدهایی
انجام میشود.

جاذبههای گردشگردی نهاوند در
 20ایستگاه مترو تهران تبلیغ شدهاند

به دبیرخانه  2018ارائه دهند ،مهرماه امسال
میتوانیم نهاوند را آنگونه که شایسته است به
گردشگران آسیایی معرفی میکنیم.
وی تصریــح کرد :برخی تصــور میکنند
متولی اصلی معرفی نهاوند در رویداد بین
المللی  2018صرفا میراث فرهنگی است،
اگرچــه ما همه تالشــمان را برای معرفی
جاذبههــای نهاوند در این رویداد خواهیم
کرد اما سایر دســتگاههای اجرایی نیز در
این رویداد به اندازه میراث فرهنگی سهیم
هســتند و اگر قرار است سهم نهاوند را از
این رویداد بگیریم باید همه دستگاهها پای
کار باشند.

کبودراهنگ -عظيمي مجذوب -خبرنــگار 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 ارشاد اسالمي شهرستان کبودراهنگ درستاد هماهنگي
برنامههــاي دهه فجر براي چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب با بيان
شرايط سياسي کشــور 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 ســطح
شهرســتان گفت :تمام برنامههاي فرهنگي هنري که از مهرماه ســال
جاري در شهرســتان اجرا ميوشد در راستاي بيان و ترويج برکات و
ثمرات انقالب اسالمي براي نسل جديد جامعه خواهد بود و ادارات
و نهادهــاي و ارگانهاي فرهنگي اقدامــات و فعاليتهاي خود را با
محوريت بيان دستاوردهاي انقالب اسالمي انجام خواهد داد.
قرهباغــي برگــزاري نشســتهاي مختلــف ادبــي ،هنري،
همانديشــي ،آموزشــي با موضوع انقالب اسالمي ،برگزاري
نمايشــگاههاي مختلف کتاب با موضوع دستاوردهاي انقالب،
اجــراي نمايشهــاي دفاع مقــدس و انقالب ســخنراني در
مســاجد و پيش از نماز جمعه ،ديدار با خانوادههاي شهداي
هنرمنــد عضويت رايــگان در روز شهرســتان ،دهه فجر در
کتابخانههاي عمومي برپايي چادر ســامت در ميادين اصلي
شهرســتان و اعزام کاروانهاي ســامت بــه مناطق محروم
توســط هاللاحمر شهرستان ،را بخشي از اين برنامهها از مهر
ماه تا پايان ســال در راســتاي گراميداشــت چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب اســامي خواند و ادامــه داد :اجراي بيش از
 70عنوان برنامه فرهنگي هنري ،آموزشــي توســط آموزش و
پرورش فکــري کودکان و نوجوانان شهرســتان نيز همزماني
با محوريت بيان دســتاوردهاي انقالب اسالمي و بزرگداشت
چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اســامي از مهرماه برگزار
و اجرا ميشود.
وي با اشــاره به مصادف شــدن ايام فاطميه و ايــام دهه فجر گفت:
برنامهها متناســب با اين دو ايام خواهد بــود و حضور حداکثري در
راهپيمايي نشان ن داد اتحاد و همدلي مردم و مسئولين نيز بخش اصلي
برنامهها در ايام دهه فجر خواهد بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
وگردشــگری نهاوند با اشــاره بــه رویداد
گردشگری « »2018همدان ،گفت :تیزرهای
تبلیغاتی جاذبههای گردشــگری نهاوند در
 20ایســتگاه مترو در تهران معرفی و تبلیغ
شدهاند.
جانجــان تاکید کــرد :برای معرفی بیشــتر
شهرســتان نهاوند و هدایت گردشــگر از
مبداء به نهاوند بهعنوان یکی از
مقاصد گردشگری  2018همه
جاذبههای گردشــگری نهاوند
در قالب پوستر در کیش ،مشهد،
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
تهران و اصفهان معرفی شدهاند
و چنانچه ســایر دســتگاههای
ن نامه هيأتهای ورزشی در نظر دارد از متقاضیان احراز پست ریاست هيأت  :دوچرخ ه سواري طبق شرایط ذیل
براساس تبصره  2ماده  7آیی 
ت نام و ارائه مدارک از تاریخ نشر آگهی روز دوشنبه مورخه
ت نام به عمل آورد .لذا از عالقهمندان واجد شرایط دعوت میگردد جهت ثب 
ثب 
اجرایی شهرستان هم همت کنند
 97/5/15لغایت  97/5/22به مدت یک هفته کاری به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند.
و برنامههایی در شان شهرستان

مصرف اســتفاده نمايند و همچنين با توجه به
اينكه كبودراهنگ از مناطق كشاورزي محسوب
ميشود ،كشاورزان و صاحبان چاههاي آب از
طرحهاي تشــويقي ويژه كشــاورزان بهرهمند
شــوند و با خاموش كردن  4ســاعت در پيك
مصرف از پرداخت هزينه برق مصرفي معاف
شــده و متناسب با ميزان كاهش پاداش به آنها
تعلق ميگيرد.

اطالعيه فـراخـوان

شرایط احراز:
-1اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران  -2تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -3اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور  -4عدم اعتیاد
و سوء سابقه کیفری  -5دارا بودن حداقل  25سال سن  -6دارا بودن تحصیالت حداقل لیسانس
مدارک مورد نیاز:
-1تکمیل فرم ثبتنام
-2فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
-3فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح
-4فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس)
-5دو قطعه عکس  4×3پشتنویسی شده
-6ارائه برنامه پیشنهادی شامل (میان مدت و بلند مدت) و نحوه تأمین منابع مالی هيأت به صورت مکتوب
-7معرفی و پیشنهاد دبیر و نایب رئیس بانوان

ستاد مجمع انتخابات ریاست هيأت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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رسانه

شماره 3258

درخواست انتظامی از رسانه ها:

نپیوستن دستگاهها به سامانه دسترسی آزاد اطالعات
پیگیری شود
دبیرکمیســیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات از رسانه ها خواست :ضمن
ارائه پیشنهادهایی برای رفع مشکالت پیشروی این قانون ،دستگاههایی که تاکنون به این
سامانه نپیوستهاند یا با تاخیر پاسخ میدهند را شناسایی و معرفی کنند.
به گزارش ایرنا ،حســین انتظامی در نشست هم اندیشــی ظرفیت های قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات با تشریح این قانون و روند شکل گیری و رونمایی از سامانه
مربوط به آن ،افزود :خوشــبختانه طی ماههای اخیر رشــد و رونــد صعودی را درارائه
اطالعات توســط دستگاههای اجرایی کشور شاهد هستیم .وی تصریح کرد :هم اکنون با

توجه به این رشــد خوب ،هنوز شرایط پاسخگویی رضایتبخش نیست از این رو اهالی
رســانه باید با حرکت رســانهای یا تشکیل کمپین برای اســتفاده ازاین سامانه به کمک
دبیرخانه و کمیسیون بیایند .مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه میانگین
انتظار برای پاســخگویی 407دستگاه اجرایی عضو سامانه را حدود  54روز عنوان کرد و
گفت :البته طبق قانون این زمان باید به حداقل این فرجه به10روز برسد.
به گفته انتظامی آنچه ایده آل اســت اینکه باید به روزی برسیم که دیگرهیچ کسی هیچ
سوالی ازاین سامانه نداشته باشد چراکه پیش تر همه اطالعات در سامانه یا پرتال عمومی
دســتگاه ها منتشر شود .دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در ادامه
ســخنان خود شمار افراد عضو سامانه را پنج هزار و 300نفر اعالم و تاکید کرد :این رقم
نسبت به اعضای استفاده کننده بسیار پایین است هرچند دستگاهها هم اکنون در مقایسه با

یک سال گذشته آمادگی بیشتری برای همکاری و ارائه اطالعات دارند.
انتظامی درعین حال تاکید کرد :باید با کمک ظرفیت رسانه ها در جهت فرهنگسازی این
موضوع که هر شهروندی حق دارد تا به اطالعات نزد دستگاه های حکومت برای اطالع
رسانی افکار عمومی استفاده کند حرکت کنیم.
وی با اشــاره مسائل و مشکالت موجود در قانون فعلی ،اظهارداشت :البته این قانون هم
به مانند بسیاری از موارد دیگر دارای اشکاالتی است که باید کاستی ها و نقاط ضعف آن
شناسایی و با نظرات و پیشنهادات سازنده در جهت تقویت و ارتقای آن برآئیم.
انتظامی با اشاره به ثبت برخی درخواستهای ناشفاف یا غیرمنطقی در سامانه ،از رسانهها
خواســت پیشنهادها و انتقادهای خود را برای استفاده بهینه هر چه بیشتر از سامانه ارائه
کنند.

gozaresh@hamedanpayam.com

يادداشت

رسانه های استان ساکتاند !!
»» پرویز محمدی

سید حسن خمینی:

سالمت ،صداقت و قدرت
شروط تاثیرگذاری رسانه است
یادگار امام گفت :ممکن اســت رســانه جایی نتواند راست
بگوید ولی دروغ نگوید؛ اما مرگ یک رســانه وقتی اســت که
متهم به دروغگویی شــود .عالوه بر این رسانه باید کار خود را
بشناســد ،قوی باشد و کار درســت و صحیح انجام دهد و هیچ
عاملی همانند رســانه این قدرت را ندارد که بتواند جامعه را به
سالمت سوق دهد.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام و المســلمین ســید حسن
خمینــی در جمع مدیران ،ســردبیران و کارکنــان خبرگزاری
جمهوری اســامی؛ ســامت؛ صداقت و قدرت را شــروط
تاثیرگــذاری رســانه عنوان کــرد و گفــت :بزرگترین عامل
جلوگیری از فســاد در جامعه؛ رسانه و افکار عمومی است که
می تواند جلو فســاد را چه در حوزه سیاســت ،چه در حوزه
اجتماع و چه در حوزه اقتصاد بگیرد.
وی افزود :البته در مســیر مبارزه با فساد همواره باید مراقب بود؛
چرا که معموال مفسدین خودشان هم سعی می کنند رسانه داشته
باشند و تالش می کنند رسانه هایی را در اختیار بگیرند تا مبارزه
با فساد را تغییر ماهیت دهند.

»»آیداشاکر

رسانه ها بعنوان زبان و صدای مردم و
رکن چهارم دموکراسی همواره از اهمیت و
جایگاه باالیی برخوردار بوده اند .در بحث
مطبوعات و رسانه همواره با مفاهیمی چون
رابطه قدرت و رســانه ،اســتقالل رسانه،
قانون گردش آزاد اطالعات ،حمایت های
دولتی از رسانه ها ،فضای مجازی و ظهور
رســانه های جدید و ...مواجه می شویم.
ولی ســوال اینجاست که :آیا این مفاهیم و
ویژگی ها قابل جمع هستند و می توان آنها
را یکجا داشت؟ در نگاه اول برخی از این
موارد جمع پذیر نبوده و گاها متضاد هم به
نظر می رسند .در این مقاله سعی شده بطور
خالصه به آنها پرداخته شود.
انتشــار روزنامه در ایران قدمتی  ۱۷۶ساله
دارد .اولیــن تولد روزنامه در کشــورمان
با انتشــار روزنامهای تحت عنوان “ کاغذ
اخبار” آغاز شــد و تاکنــون تاریخ پرفراز
ونشــیبی را پشت سر گذاشــته است .بر
همین مبنا اگر نگاهی گذرا به تاریخ انتشار
روزنامه و حضور مطبوعات در کشــورمان
داشــته باشــیم خواهیم دید کــه اصحاب
رســانه در طول تاریخ ایران زمین همیشه
در بیداری و آگاهی مــردم نقش مهمی را
بر عهده داشتهاند و این نقش در برهههایی
از زمان مثل انقالب مشــروطیت آن چنان
پررنگ بوده که رکن چهارم مشروطه لقب
گرفته و در دوران حکومت پهلوی و آغاز
انقالب اســامی این روزنامهها بودند که
همیشــه همراه و همگام با مردم در شــور
وهیجانهای انقالبی مشارکت داشتند.
یکی از مباحث مهم در مطالعات مربوط به
کارکردهای رســانه ها به ویژه کارکردهای
سیاسی رســانه ها بحث «قدرت و رسانه»
است .در هر جامعه ای رسانه ها به طریقی
با ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی مربوط
هســتند ،زیرا هر رسانه ای هزینه و ارزشی
سیاسی و اقتصادی دارد .همچنین رسانه ها
تحت نظارت نظام های سیاسی ،اقتصادی
و حقوقی جامعه عمل مــی کنند .در همه
جوامع گروه ها و افراد ســعی در دسترسی
به رســانه ها برای کســب قدرت وحفظ
وجهه خود در جامعه هستند.
رسانه ها و ارتباطات همچون دیگر حوزه
های علوم اجتماعی دارای قدرت مختص
خود هســتند .قــدرت سیاســی ،نظامی
واقتصادی با قدرت رســانه هــا متفاوت
اســت .قدرت سیاسی دربســیاری موارد
بــا اعمال زور ،قوه قهریــه و اقتدار همراه
است .اما قدرت رسانه عموما اقناعی است
و توانایی اعمــال زور فیزیکی یا تطمیع را
ندارد .یعنی رســانه ها بــا تاثیری که روی
افکار عمومی مــی گذارند حتی می توانند
موجــب تضعیف قدرت هــای خودکامه
و ظهور نظام هــای دموکراتیک در جهان
شــوند ،بدون اینکه توانایــی اعمال زور
و اجبار مســتقیم بر مخاطبان خود داشــته
باشــند .روزنامهنگاران متعهد هیچ گاه از
خواستههای مردم و نیازهای جامعه فاصله
نمی گیرند و همیشــه چشــم بینا و گوش
شــنوای مردم اند .همین مســئله است که
باعث میشود تا یک حس تعامل وصداقت
بین رسانهها و مخاطبانشان ایجاد شود.
همچنین از رســانه ها می تــوان به عنوان
ابزاری بــرای بیان و اظهــار عقایداحزاب
وسازمانهای سیاســی بمنظور اثرگذاری بر
افکار عمومی جهت نیــل به اهداف خود
(پیاده سازی و شکل گیری مرام و مسلک
خود) یاد کرد .بنابراین رســانه ها همواره
بخــش جداناپذیر درامرنشــراطالعات و
میانجــی بین قدرت سیاســی و مردم بوده
و هســتند .اما مهمترین رســالت رسانه ها
با آگاه کردن مــردم از نحوه اعمال قدرت
در جامعه و همچنین بیان شــفاف مسائل
مملکتی ،شــکل می گیرد کــه دیدهبانی و
نظارت بــر عملکرد حکومتهاســت .این
ارتباط نزدیک بین قدرت و رســانه را می
توان از امتیازات و اهمیت جایگاه رســانه
برشمرد اما این نزدیکی گاها موجب ایجاد
محدودیت های مختلفی چون سانســور و
اعمال فشارهای مالی و ...نیز شده است .به
طور سنتی قدرت سیاسی سعی در کنترل،

مالکیت واســتفاده ابزاری از
رســانه ها برای رســیدن به
اهداف خــود دارند .به همین
خاطــر طبیعتا رســانه ها در
بســیاری ازجوامع و آشکارتر
از همــه در نظام های توتالیتر
یــا اقتدارگــرا ،تابــع میزان
متفاوتی ازسانسور هستند.
زمانی رســانه ها می توانند
مســتقل و بــی طــرف به
گــزارش واقعیــت هــا و رویدادهــای
پیرامونی بپردازند که از لحاظ سیاســی و
مالی مستقل باشند .جایگاه مستقل رسانه
ها را تنها قواعد حقوقی می تواند تضمین
کند .اما مهم این اســت که چه کســانی
قواعد حقوقی را تدوین و تنظیم می کنند
تا رسانه ها مبتنی بر آن قواعد و مقررات
عمل کنند.
برخی از کشــورها مانند سوئد و سوئیس
عالوه بر پیش بینی و تضمین اســتقاللی
مالی و سیاسی رســانه ها(به عنوان رکن
چهارم دموکراســی) و تصویــب قانون
گردش آزاد اطالعــات و بیان در قواعد
حقوقی و قوانین اساســی شان ،کدهای
اخالقی و حرفــه ای را نیز را برای تعهد
روزنامه نــگاران به واقــع نگری خبری
تدوین کرده اند.
در ایــران هم رجوع به قانون دسترســی
آزاد بــه اطالعات که ســابقه طوالنی در
برخی جوامع دارد ،می تواند تســهیلگر
کار روزنامــه نگاران و اصحاب رســانه
شــود .اما این قانون در کشــور ما دارای
ضعف هایی است :اولین مسأله این است
که آشنایی شــهروندان ،روزنامه نگاران و
اساتید ارتباطات با این قانون کم است و
در نتیجه مطالباتی هــم ندارند .عالوه بر
این ،قانون دسترســی آزاد به اطالعات با
واقعیت موجود سیاسی کشور فاصله دارد
در واقع با وجود موانع سیاســی ،ضعف
کنش مدنی و نقدی که به جامعه رسانهای
و دانشــگاهی ما وارد اســت ،این قانون
ناسازگار است.
ســومین ضعف این اســت که اطالعات
در کشــور وجود دارد اما کسی جرات و
جسارت انتشــار این اطالعات را ندارد.
نــگاه دســتگاههای دولتی بــه اطالعات
محرمانه اســت اما به لحــاظ قانونی این
اطالعات محرمانه نیستند .ضعف چهارم
نیز این است که انتشار اطالعات پرهزینه
اســت و به صورت گزینشــی و سیاسی
صورت میگیرد.
حق دانســتن تنهــا بــرای روزنامهنگار یا
نماینــده مجلس نیســت بلکــه حق مردم
اســت که به نمایندگان حکومتی مراجعه
کنند و از آنها اطالعات بخواهند .در واقع
دولتهــا وکیل و مردم نیز مالک اطالعات
هستند ۲۵0.ســال پیش ،سوئدیها دارای
حق دسترســی آزاد به اطالعات شدند .به
جرات می توان گفت حق دسترسی آزاد به
اطالعات محصول دموکراسی سوئد نیست
بلکه دموکراسی محصول دسترسی آزاد به
اطالعات است.
در ایران متاســفانه شــاهد پدیده رســانه
هراســی هســتیم به این معنی که انتشــار
اطالعات در رسانهها بیشــتر فهم ما را به
سمت تهدید میبرد .این نوع نگاه مختص

دولت روحانی نیست و
ریشه قدیمی دارد اما با
توجه به شعارها ،سخنان
و دستورات دولتمردان
انتظار میرفــت که این
نوع نگاه تعدیل شــود.
در اســتان همــدان هم
خبرنگاران بــا کمترین
انتقــادی بــه دادگاه
فراخوانــده می شــوند
که عالوه بــر اتالف وقت ،انرژی و انگیزه
اصحاب رسانه برای دیده بانی و نظارت بر
قدرت را کاهش میدهد .درمورد شکایاتی
که از نشــریات می شــود هم بایستی این
روند به گونه ای باشد که تخلفات نشریات
ابتــدا در هیأت نظارت مطــرح و پس از
رسیدگی ،در صورت تأیید تخلف ،پرونده
به دادگاه ارســال و یا محدودیت ها توسط
هیــأت نظارت اعمال شــود امــا در حال
حاضر شاهد ارجاع مستقیم این پرونده ها
به دادگاه هستیم.
دولت ها در موارد لــزوم ،جایگاه و نقش

های رسانه ها را برجسته می کنند (ازجمله
ناظران اجتماع ،سازندگان افکار عمومی و
مشوقان مردم در امر مشارکت سیاسی و)...
اما در عمل حمایت از رســانه ها از سوی
دولت هنوز جدی نشده است و مشکالت
مالی و معیشــتی ،بیمه و امنیت شــغلی از
مشکالت مهم فعاالن این حوزه است.
متاســفانه عرصه خبر در اســتان همدان با
مشــکالت جدی تری روبروســت و اگر
عشــق و عالقه در کار نباشد نمی توان در
این عرصه دوام آورد و ادامه کار داد .عالوه
بر این امروزه با توسعه رسانه های مجازی
و فراگیر شــدن پیام رســانهای اینترنتی،
رســانه های جدیدی در حال شکل گیری
اند و در این شــرایط کار برای رسانه های
نوشتاری سخت تر شــده است و نیازمند
حمایت های بیشتری هســتند و شاید در
شــرایط فعلی بهترین حمایتی که می توان
از رســانه ها کــرد پرداخــت یارانه های
نقدی و درنظر گرفتن سوبســیدهایی موثر
به مطبوعات اســت که بــرای ادامه حیات
رسانه ها ،ضروری است.

تویسرکان درمسیر توسعه
یکی از مهمترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مصرف صحیح منابع
است  //یک ماه تا برداشــت محصول به کشاورزان فرصت داده می
شود و پس از آن با چاه های غیرمجاز و مجاز با برداشت بی رویه به
شدت برخورد می شود
فرماندار تویسرکان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان
تویسرکان با تأکید بر این مطلب اظهار داشت:در ایران 5برابر متوسط
دنیا بنزین3 ،برابر برق و گاز و 2برابر دنیا آب مصرف می شود.
حبیب مومیوند با تأکید بر اینکه مصرف منابع باید متعادل شود ،گفت:
سیاســی کردن کمبودهای انرژی باعث ضربه زدن بیشتر به منابع می
شــود به جای سیاســی کردن مباحث باید تالش شود منابع به طور
صحیح مصرف شــوند .وی با تأکید بر اینکه شهرستان تویسرکان از
دو بخش جغرافیایی کوهســتانی و دشت تشــکیل شده ،گفت2/3 :
شهرســتان کوهستانی با سنگ بســتر باال و عمق چاه های کم است
که برداشت آب از آنها آسیبی به سفره های زیرزمینی وارد نمی کند.
مومیوند تصریح کرد :یک ســوم شهرســتان دشت است که متأسفانه
آســیب شدیدی به ســفره های زیرزمینی این بخش وارد شده و آب
از حدود 5متری به عمق 50متری رسیده است و حالت بحرانی دارد.
وی افزود :با هرگونه برداشت غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه ها در
دشت فرسفج بهشدت برخورد می شود.
فرماندار تویسرکان با اشــاره به تالش های فراوان ترویجی صورت
گرفته در خصوص تغییر الگوی کشــت در شهرستان و کاهش کشت
محصوالت پر آب بر گفت :کشــت محصوالت کم آب بر مانند کلزا
در شهرســتان قوت گرفته و ســطح زیر کشــت کلزا از 30هکتار به
250هکتار افزایش داشــته که  800تن برداشــت این محصول را در
شهرســتان داشته ایم.وی از کشت 19هکتار گل محمدی و  15هکتار
زعفران در سطح شهرستان خبر داد و افزود :توسعه کشت های کم آبر
از برنامه های جدی است.
مومیوند افزایش سطح گلخانه ها در سطح شهرستان از 2هکتار به 15
هکتار را از دیگر اتفاقات مهم در بحث مدیریت منابع آبی دانســت و
افزود6 :گلخانه با 5هکتار سطح زیرکشت نیز در حال پیگیری است.
وی اصالح و بازنگری پروانه های چاه ها را بســیار مهم ارزیابی کرد
و گفت :باید رصد شود اضافه برداشت از چاه های مجاز هم صورت
بگیــرد.وی تعویض 900فقره کنتور آب در شــهر به صورت رایگان
و الیروبــی 17قنات با اعتبــارات  96را از اقدامات مهم برای کاهش
مصــرف و مدیریت آب عنوان کرد و افــزود :هزینه آب تولیدی در
شهرســتان گران ترین آب تولیدی در استان است که باید سعی کنیم
کمترین پرت و هدر رفت را داشته باشیم.
مومیوند افزود :علیرغم افزایش جمعیت شــهری کاهش آب مصرفی
از  230لیتــر به 160لیتر در ثانیه در داخل شــبکه را داریم که نشــان
از فعالیت گســترده آب و فاضالب استان و شهرستان را دارد و قابل
تقدیر است.

روز
رح
ط

در آســتانه ی  ۱۷مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی و
روز خبرنگار  ،چند روزی اســت اصحاب رسانه و خبرنگاران استان
درگیر برنامه های هفته ی خبرنگار هستند .
امروز هم همکاران مطبوعاتی مطابق معمول هرســال به دفتر نماینده
ی محترم ولی فقیه در استان رفتند تا ضمن دیدار با آیت اهلل محمدی
از رهنمودهای ایشان بهره مند شوند .
صرف از ســخنان تکراری و نصایح امام جمعه ی همدان خطاب به
اهــل قلم و بیان خاطرات و روایات تامل بر انگیز ایشــان خطاب به
خبرنگاران  ،آنچه که انگیزه ی تحریر این وجیزه شــد ،نکته ای مهم
در گزارش رئیس خانه مطبوعات اســتان بود که توجه نگارنده را به
خود جلب کرد .
مجید ملکیان در خالل گزارشــی که تقدیم حضــار کرد با افتخار و
ابراز خرســندی گفت  :خوشبختانه مدتی است هیچگونه شکایتی از
مطبوعات استان به دستگاه قضایی نرفته است ! ( نقل به مضمون ) .
درباره ی این قســمت از گزارش موصوف گفتنی هایی هســت که
باید گفت :
یکــم  :ماهیت کاری برخی از دســتگاهها ی دولتی و نظارتی و نیز
رسانه ها  ،ذاتا شکایت زاست .
ِ
مطلب مورد بحث ،به خاطره ای از دوران
بد نیســت برای ادای حق
جوانی خبرنگاری ام اشاره کنم :
خانم دکتر ابتکار زمان ریاست خود بر سازمان حفاظت محیط زیست
در دولت ســید محمد خاتمی ســفری به همدان داشت که در جمع
مدیران واحد های تولیدی و صنعتی استان حضور یافته بود .در این
جلسه تعداد زیادی از کارخانه داران و کشاورزان حاضر در جلسه به
شکایت از مدیر کل محیط زیست همدان پرداخته و به سخت گیری
های مدیر وقت استان شدیدا اعتراض داشتند .
پاسخ و اقدام غیر منتظره ی دکتر ابتکار به معترضانی که انتظار داشتند
ایشان مدیر کل منصوب خود را عتاب کند یا مورد خطاب اعتراضی
قرار دهد بســیار جالب و در عین حال کامال منطقی و تامل بر انگیز
بود .
معــاون وقت رئیس جمهور با ابراز خرســندی از ایــن همه گله و
شکایت از مدیر کل استان خطاب به حاضران گفت  :اعتراضات شما
باعث شد تا من مهندس مرجانی را مورد تشویق و حمایت خود قرار
دهــم !  ...و در توجیه دلیل خود توضیح داد  :معیار ســازمان ما برای
عملکرد مثبت مدیران استان ها تعداد و میزان شکایت هایی است که
از آنها صورت می گیرد ! کارشناســان واحد بازرسی ما به این نتیجه
رســیده اند مدیرانی که از آنها شکایات زیادی می شود بسیار پر کار
و وظیفه مند هســتند و بر عکس مدیران استان هایی که هیچ شکایتی
از ایشــان نمی شود در خواب به ســر می برند  ( .نقل به مضمون )
خانم ابتکار در توضیح بیشتر استدالل خود گفت  :ماهیت کار سازمان
حفاظت از محیط زیست  -به زعم تولید کنندگانی که آالینده هستند
 مزاحمت و ایجاد محدودیت هایی است که آنها را عصبانی و واداربه گله و شکایت می کند .
از این روست که من امروز دانستم مدیر کل استان همدان فعال است
و پویا و مستحق تشویق و پاداش!....
دوم  :رســالت اصلی رســانه و وظیفه ی ذاتی خبرنگار انتقاد  -البته
ســازنده  -و نگاه دائمی به نیمه ی خالی لیوان هاســت  .چرا که این
همه تاکید بــر آزادی مطبوعات و نقد حاکمیت و مدیران ،در قوانین
موضوعه حتی قانون اساسی داللت بر این دارد که وظیفه ذاتی روزنامه
و روزنامه نگار نقد و به چالش کشیدن است..
از طرفی تجربه نشــان داده که آستانه ی تحمل نقد عملکرد مدیران
اجرایی چه در سطح ملی و چه استانی آنقدر پایین و متولیان امر چنان
از خود راضی اند که کوچکترین انتقادی را تاب نیاورده و فورا دست
به شکایت و یا حد اقل اعتراض می زنند!
از ایــن رو و با اســتناد به گزارش امروز رئیــس خانه ی مطبوعات
همدان در یافتیم رسانه های استان ساکت اند و با رسالت اصلی شان
فرسنگها فاصله دارند .
امیدوارم این نوشــته خاطر همکاران عزیــز مطبوعاتی و خبرنگاران
استان را نیازرده باشد.
همین.

استقالل رسانه
و حق دسترسی آزاد به اطالعات

خبـر

Y K

اساتید بازنشسته دیگر نمیتوانند تدریس کنند

سازمان های بیمه گر معوقات خود را پرداخت کنند

افزایش  ۴برابری دانش آموزان کاردانش در مناطق محروم

اساتید دانشگاه میتوانند در فعالیتهای علمی حضور داشته باشند ،ولی نمیتوانند
تدریس کنند.عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اشاره به
قانون منع بکارگیری بازنشســتگان گفت :شرایط بازنشستگی اساتید دانشگاه متفاوت
است ،آنها میتوانند در فعالیتهای علمی حضور داشته باشند ،ولی نمیتوانند تدریس
کنند و اگر بخواهند ســمت مدیریت را بــه عهده بگیرند ،این موضوع نیز امکانپذیر
نیســت .به گزارش ایلنا ،محمد قمی گفت :قانون سه دســته از افراد را از این مساله
مســتثنی کرده است ،مثل آنهایی که در بازنشســتگی قانون خاص دارند مانند اساتید
دانشگاه که تا یک سن خاصی بازنشست نمیشوند وگرنه این قانون مربوط به همه از
جمله معلمان و سایر اقشار میشود.

ب به بیماران سرطانی در حوزههای مختلف درمانی مانند
برای جلوگیری از آســی 
رادیوتراپی ،شــیمیدرمانی و دارویی باید سازمانهای بیمهگر معوقات خود را هرچه
سریعتر به داروخانهها ،وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت کنند.
رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران گفت :بیماران مبتال به ســرطان در موقعیت
خاصی قرار دارند و نســبت به ســایر بیماران درمانهای مختلفی همچون جراحی،
شیمیدرمانی و رادیوتراپی یا ترکیبی از هر سه را دریافت میکنند.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا قوام نصیری افزود :همچنین این بیماران مشکالت جسمی
و روانی فراوانی دارند و باید به این افراد کمک شــود تا در زندگی دچار مشــکالت
کمتری باشند.

در  ۴سال اخیر تعداد دانش آموزانی که در مناطق محروم در هنرستان ها تحصیل
میکنند ،از  ۱۵هزار نفر به  ۶۰هزار رســیده اســت .مدیرکل دفتر آموزشهای کار و
دانش وزارت آموزش و پرورش گفت :درباره رشــتههای کاردانش و میزان پذیرش
هنرجو در هر یک از  ۱۶۰رشــته این حوزه و میزان اشتغال هنرجو ها گفت :مدیرکل
دفتر آموزش های کار و دانش وزارت آموزش و پرورش بیان کرد :در  ۴ســال اخیر
تعداد بچه هایی که در مناطق محروم در هنرســتانها تحصیل میکنند از  ۱۵هزار نفر
به  ۶۰هزار رسیده است .به گزارش مهر ،مصطفی آذرکیش ادامه داد :در حال حاضر
 ۵۵هزار هنرجوی ما در محیط واقعی اشــتغال ،آموزش میبینند که برای سال جدید
تحصیلی این تعداد را به  ۷۰هزار هنرجو خواهیم رساند.
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چند درصد بیکاران فارغالتحصیل دانشگاه
هستند؟

در بهار  ۹۷سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل
بیکاران  ۳۹درصد بوده اســت .این سهم در بین زنان نسبت به مردان
و در نقاط شــهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است .این شاخص
نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱.۰درصد کاهش داشته است.
به گزارش تســنیم ،مطابق آخرین آمار نیروی کار در بهار  ،۹7بررسی
نرخ بیکاری جمعیت  ۱۰ســاله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی،
نشــان می دهد  ۱۷.۸درصد جمعیت فعال فــارغ التحصیل آموزش
عالی بیکار بوده اند .این نرخ در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط
روستایی نســبت به نقاط شهری بیش تر بوده اســت .بررسی روند
تغییرات این نرخ از کاهش ۲.۶درصدی در بهار  ۹۷نســبت به فصل
مشابه سال قبل است.
بررسی سهم شاغلین ۱۰ساله و بیشتر با ساعت کار معمول  ۴۹ساعت
و بیشتر نشان میدهد ۴۰.۱ .درصد شاغلین به طور معمول ۴۹ساعت
و بیش تر در هفته کار میکنند .این شاخص که یکی از نماگرهای کار
شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش تر
از استاندارد کار می کنند .این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل
۰.۷درصد کاهش داشته است.
در بهار  ۹۷ســهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل
بیکاران ۳۹درصد بوده است .این سهم در بین زنان نسبت به مردان و
در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است .بررسی تغییرات
این شــاخص نشان می دهد که نســبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۰
درصد کاهش داشته است.
در بهار  ۹۷ســهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل
شاغالن  ۲۳.۲درصد بوده است .این سهم در بین زنان نسبت به مردان
و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است .بررسی تغییرات
این شــاخص نشان می دهد که نســبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۱
درصد افزایش داشته است.

فقدان نشاط اجتماعی ،عامل افسردگی و
پرخاشگری دانشآموزان
فقــدان امید و نشــاط اجتماعی در جامعه موجب افســردگی و
پرخاشگری دانشآموزان میشود.
وزیر کشور ضمن اشاره به محرمانه بودن اطالعات آسیبهای اجتماعی
دانشآموزان گفت :وقتی میگوییم افســردگی و پرخاشگری وجود
دارد ،همه این موارد به فقدان نشــاط اجتماعی در مدرســه یا جامعه
برمیگردد .وقتی در جامعه فقدان امید و نشاط اجتماعی داریم اینگونه
خواهد شــد؛ بنابراین اگر موضوع نشاط اجتماعی را حل کنیم حجم
عظیمی از مشکالت را پوشش خواهیم داد.
به گزارش ایســنا ،رحمانی فضلی اظهار کرد :باید افرادی باشــند که
اشکاالت ،کمبودها ،پیشنهادات و بازخوردها را بیان کنند تا اصالحاتی
در زمینه مراقبتهای اجتماعی دانش آموزان صورت گیرد.
وی ادامه داد :در حوزه آســیبهای اجتماعی باید در حوزه پیشگیری
اقدامات الزم انجام شود و در حل آسیبهای اجتماعی بسنده کردن این
موضوع به کادر آموزش و پــرورش و در درون آموزش و پروش به
فردی خاص یا بخشــی منجر می شــود که این اقدام بزرگ به نتیجه
نمیرسد.
وی حضور خانواده ها در حوزه پیشگیری از آسیبهای دانشآموزی
و اجتماعی کردن این موضوعات را امری مهم دانست گفت :سیستم
بایــد به گونــهای کار کند که آموزش و پــرورش را به عنوان نهادی
که انواع ورودیها از آســیب پذیرتریــن و در معرض خطرترین تا
ســالمترین و بهترین را در بر میگیــرد  ،زیرا ورودی آن از جامعهای
است که طیف مختلف سالمت روانی را شامل میشود.
وزیر کشــور گفت :تلقی ما این است که این سیستم حلقه ،واسط یا
مرحله گذاری است که برای همه افرادی که وارد آن میشوند بایستی
حداقل توانمندی و سالمتی را ایجاد کند.
رحمانی فضلــی در ادامه اظهارکرد :وقتی میگوییم افســردگی و
پرخاشــگری وجود دارد ،همه این موارد به فقدان نشاط اجتماعی
در مدرســه یا جامعــه برمیگردد .وقتی در جامعــه فقدان امید و
نشــاط اجتماعی داریم اینگونه خواهد شــد؛ بنابراین اگر موضوع
نشــاط اجتماعی را حل کنیم حجم عظیمی از مشکالت را پوشش
خواهیم داد.
وی در بخش دیگری از صحبــت هایش به محرمانه بودن اطالعات
آســیبهای اجتماعی دانشآموزان اشاره کرد و گفت :نباید ساده از کنار
این موضوع گذشــت باید سیســتم را به گونهــای طراحی کنیم که
اطالعــات را در حد نیاز ارائه دهد و پس از آن از بین ببرد .همچنین
باید بنا را بر این گذاشت که حداقل ضعفها وجود دارد و ما نیز بایستی
حداقل سالمتی و توانمندی را در دانش آموزان ایجاد کنیم.

استان همدان رکورددار ساخت و ساز
در مناطق زلزلهزده کرمانشاه
درست  8ماه و  18روز از حادثه زلزله
كرمانشــاه كه باعث ويراني بســياري از
خانهها و مرگ هموطنانمان شد ،گذشت.
در اين مدت كه  4ماه از آن به عنوان فصل
كاری محسوب ميشــد ،استان همدان به
عنوان اســتان معين در ساخت بخشي از
خانههاي ويران شده سرپل ذهاب با ورود
خود توانست نقش ارزندهاي را از خود به
يادگار بگذارد؛ چنانچه در مراسم افتتاحيه
 5هزار واحد كه هفته گذشــته با حضور
معاون رئيسجمهور انجام شــد ،اســتان
همــدان  806واحــد را در مناطق دور و
روسالهای صعب العبور این استان ،تحويل
مردم اين شهرستان داد.
بنیاد مســکن استان همدان با این عملکرد
توانسته است به عنوان يكي از استانهاي
پيشــتاز در رديفهــاي اول از لحــاظ
ساختوســاز قرار بگيرد .به همين منظور
مديركل بنياد مســكن اســتان همدان در
جلســهاي گزارشــي از رونــد ايجاد و
بازسازي منازل زلزلهزده ارائه داد.
حسن ظفري گفت :در اين مدت  2هزار و
 600واحد اجرايي پيسازي و به صورت
بتوني به اتمام رســيد .همچنين اسكلت 2
هــزار و  107واحد نيــز به صورت كامل
نصــب و از اين تعداد بــراي  600واحد
اجراي سقف نهايي شد.
وي با اشــاره به اينكه پيشــرفت فيزيكي
واحدهــاي احداثي به ميــزان  57درصد
اســت ،افزود :تمام تالش ما اين اســت
كه تا قبل از ســرما با مشــاركت مردم در
 85روســتايي كــه بنياد مســكن وظيفه
ساختوســاز در آنها را دارد ،واحدها را
به مردم تحويل دهيم.
ظفــري بــا اشــاره بــه اينكــه از تعــداد 4

تمام تالش ما اين است
كه تــا قبل از ســرما با
مشــاركت مردم در 85
روستايي كه بنياد مسكن
وظيفه ساختوســاز در
آنها را دارد ،واحدها را به
مردم تحويل دهيم
از ساختوسازهاي بنياد مسكن همدان در
كرمانشاه داريم تا بدين ترتيب واحدهاي
مسكوني را افتتاح نماييم.

مدير کل کانون پرورش فکري استان:

فعاليت  41مرکز پرورش فکری ثابت و سيار در سطح استان
■ طرح پويش فصل گرم کتاب در پارکها و بوستانهاي بزرگ شهر اجرا ميشود

عــاوه بر  500عنوان برنامه فرهنگي،
هنري ،ادبي که تابســتان امسال در مراکز
کانونها اجرا ميشــود  8عنوان برنامه نيز
با نــام پويش فصل گــرم کتاب با هدف
تشــويق خانوادههــا به امــر کتابخواني
تابســتان امسال در بوستانها و پارکهاي
پرجمعيت شهر همدان اجرا ميشود.
کانــون پــرورش فکــري کــودکان و
نوجوانــان متولــي اجــراي برنامههــاي
پرورشــي ،هنــري ،فرهنگــي و آموزشــی
در  41مرکــز ثابــت و ســيار اســت .که در
طــول ســال برنامههــاي متنوعــي بــرای
خالقيــت ايــن قشــر از جامعــه فعاليــت
دارد و تابســتان امســال نيــز يــک طــرح
خالقانــه بــه برنامههــاي هــر ســاله
اضافــه شــده اســت بــا نــام پويــش
فصــل گــرم کتــاب کــه ايــن طــرح
عــاوه بــر مرکــز اســتان در شهرســتان
ماليــر نيــز اجــرا ميشــود.
مديرکل کانون پرورشي فکري کودکان و
نوجوانان از اجراي  500عنوان برنامه در
طول تابستان امسال خبر داد و گفت :اين
برنامهها در حوزههاي ادبي ،هنري ،ديني،

دانشگاه

توصیه وزیر علوم به کنکوریها برای انتخاب رشته

کنکوریها باید برای انتخاب رشته به اطالعیههای سازمان سنجش دقت کنند.
وزیــر علوم ،تحقیقات و فنــاوری با توصیه به کنکوریها برای انتخاب رشــته گفت:
کنکوریها باید در انتخاب رشــته بســیار دقت کرده و براســاس اطالعیههای سازمان
سنجش عمل کنند.
بــه گزارش فارس ،منصور غالمی افزود :به کنکوریها توصیه میکنم عالقه خود را در
انتخاب رشته بسیار لحاظ کنند.
وی گفت :سازمان ســنجش یک سامانه انتخاب رشته مجازی دارد که فکر میکنم این
ســامانه بهترین مرجع برای کمک به کنکوریها باشد و این سامانه برای ارائه اطالعات
بیشتر درباره انتخاب رشته بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.
ســامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی به داوطلبان این امکان را میدهد که با توجه به
وضعیت علمی و نمرهای که در آزمون سراسری کسب کردهاند ،خود را با داوطلب مشابه
آزمون سراسری سالهای گذشته مقایسه و امکان قبولی خود را مشاهده کنند.

C M

هــزار و  300واحــد تعميــري 4 ،هــزار
و  34واحــد موفــق بــه عقــد قــرارداد
شــدهاند كــه بيــش از  3هــزار و 800
واحــد كامــل شــده و پيشــرفت فيزيكــي
آنهــا نزديــك بــه  95درصــد اســت .ايــن
واحدهــا قبــل از اتمــام تابســتان تحويــل
داده خواهنــد شــد.
مديركل بنياد مسكن استان همدان با بيان
اينكه ساختوساز  5هزار واحد در استان
زلزلهزده كرمانشــاه و نيــز  8هزار و 806
واحد توســط بنياد مســكن همدان يك
ركورد در كشــور و حتي دنيا ميباشــد،
گفت :خوشــبختانه با اين ساختوسازها
سرپل ذهاب چهره جديدي به خود گرفته
است.
وي ادامه داد :طبق برنامهريزيهاي انجام
شده در صورت امکان 21 ،مردادماه مراسم
بازديد شــوراي فني و استاندار همدان را

ظفــري در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار
مــا مبنــي بــر اينكــه آيــا گرانــي مصالــح
ســاختماني در رونــد ساختوســازها
تأثيرگــذار بــوده اســت؟ ،گفــت :قطعــ ًا
ايــن گرانيهــا بيتأثيــر نيســت ،امــا
ســعي كرديــم از قبــل ،ايــن موضــوع را
مديريــت كنيــم .بــه عنــوان مثــال ســيمان
يارانــهاي را وارد كار كرديــم ،فــوالد
مــورد نيــاز را از كارخانــه ذوبآهــن
اصفهــان بــه صــورت كلــي خريــداري
كرديــم و هماينــك بــا تأميــن بســياري
از ايــن مصالــح مشــكل چندانــي در
خانههايــي كــه قبــا اقــدام نموديــم،
نداريــم.
وي ادامه داد :تاكنون با توجه به اين گراني
ســقف تســهيالت تغيير نكــرده هرچند
معاون اول رئيسجمهور قول افزايش اين
تسهيالت را اخيرا ً به مردم داده است.

نکته

صنايع دســتي ،در همه مراکز اســتان در
حال اجرا اســت و تابستان امسال با طرح
پويش گرم کتاب برنامهها را به جمع مردم
برديم تا تشويقی براي کتاب و کتابخواني
باشد و همچنین بتوانیم کانون پرورشي را
بيشتر به عموم معرفي کنيم.
محمدرضا جــوادي از افزايــش مراکز،
اعضــا ،متقاضيان کتاب و اجراي برنامهها
همچنين افزايش روستاهاي تحت پوشش

خواص معجرهگر لیمو ترش را بشناسید

آب طعم دار با میوههای مرکبات ،مانند لیمو ،مصرف کنندگان را تحریک میکند که
آب بیشتری مصرف کنند .بدن برای زنده ماندن نیاز به آب دارد و نوشیدن به اندازه کافی
برای حفظ سالمتی مطلوب حیاتی است.
به گزارش سالمت نیوز مقدار آبی که هر شخص نیاز به نوشیدن دارد با توجه به:
سن آن ها ،جنس آنها ،میزان فعالیت بدنی که انجام می دهند ،دما و دیگر عوامل محیطی
و … متفاوت است.
لیمو ترش طعم آب را بهبود می بخشد ،و فرد را تشویق به نوشیدن بیشتر آب میکند.
آب لیمو میتواند به هضم غذا کمک کند و شخص را تشویق میکند آب بیشتری بنوشد.
یک لیمو با قطر  ۲اینچ فقط  ۲۰کالری دارد.همچنین عالوه بر خواص ذکر شــده ،لیمو
مصرف آب را بیشــتر میکند ،به بهبود هضم غذا کمک میکند ،خطر ابتال به سرطان را
کاهش میدهد ،کیفیت پوست را بهبود میبخشد ،کاهش وزن را ترویج میکند ،سیستم
ایمنی را بهبود میبخشد ،خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش میدهد.

در سطح استان خبر
داد و افــزود :ما در
 4ســال اخير تا هم
اکنون تعــداد مراکز
را از  35مرکــز به
 41مرکز رساندهايم
و تعــداد اعضــاي
رســمي ما  36هزار
نفر بــوده که به 61
هزار نفــر افزايش
يافته است.
وي از فعاليــت
واحدهاي سيار در
روســتاها نيز خبر
داد و گفت :تاکنون  5واحد ســيار براي
کــودکان و نوجوانان روســتاهاي کمتر
توسعه يافته خدمات فرهنگي هنري ارائه
ميدادند که امســال ايــن واحد را به 10
مورد رساندهايم.
جوادي از فرهنگســازي کتاب در مراکز
نيز ابراز خرســندي کــرد و گفت :تعداد
کتابهايي که توسط کودکان و نوجوانان
به امانت برده ميشود  145هزار جلد بود

بهداشت

که در حال حاضر بــه  280جلد افزایش
یافته است .
وي همچنين از ايجاد مراکــز فراگير براي
کودکان خاص خبر داد که براي اولين بار 2
مرکز فعال شده تا کودکان با محدوديتهاي
خاص جسمي هم بتوانند از خدمات کانون
پرورش فکري استفادهکنند.
مديرکل کانون پــرورش فکري کودکان و
نوجوانان فعاليت يک واحد سيار شهري در
طول ســال را از ديگر برنامههاي اين کانون
بيان کرد و افزود :مربيان اين مراکز ســيار با
تجهيزات کامل به نقاط حاشي ه شهر مراجعه
ميکننــد و ضمن حضــور در مراکز تجمع
کودکان و نوجوانان مثل مدارس ،فضاهاي
ورزشــي و مساجد خدمات فرهنگي هنري
علمي ارائه ميدهند.
وي برگزاري جشــنواره تئاتر را از ديگر
برنامههاي هنري دانســت که هرساله 15
تا  20گــروه از اعضاي خود کانون متون
کتابهاي کانون را به نمايشــنامه تبدیل
میکننــد و به صورت تئاتــر به اجرا در
ميآورنــد که آنهــا در جشــنوارهها نيز
حضور فعال دارند.

ارجاع بیماران به خارج از بیمارستانها

هر چند قرار نیست نوسانات نرخ ارز ،تاثیری بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی داشته
باشــد ،اما شنیده میشود در برخی بیمارستانها ،بیماران را برای تهیه وسیله پزشکی به
خارج از بیمارستان ارجاع میدهند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ،کمبودهای تجهیزات پزشکی در بیمارستانها را موردی
دانست و افزود :وضعیت به گونهای نیست که بخواهیم آن را خیلی حاد تلقی کنیم ،اما
قبول داریم که مشکل وجود دارد.
به گزارش مهر ،کیانوش جهانپور وی با تاکید بر نظارت های روزانه بازرســان وزارت
بهداشت از بیمارستان ها ،گفت :کمبودها مقطعی بوده و قابل جبران است.
در همین حال ،غالمرضا اصغری سکاندار سازمان غذا و دارو ،ضمن هشدار به شرکت
های تجهیزات پزشکی کم کار در این مقطع زمانی ،اظهارداشت :قطعا ،عملکرد این قبیل
شــرکت ها رصد شده و بعد از فروکش آثار تحریم ،با آنها همکاری نخواهیم کرد و در
لیست سیاه وزارت بهداشت قرار خواهند گرفت.

نیش و نوش
فارس :کدام چرخ این کالسکه نمیچرخد؟
این روزا چرخهای زندگی اصال نمیچرخه
ایران :دانشآموزان در تله مشاوران میلیونی
اونم چه تله بزرگی
اعتماد :چرا روحانی ساکت است؟
  این سکوت کی میشکند رو فقط خدا میدونه ؟!
سیاست روز :بازی دالر با معیشت مردم
ای روزگار...آخه با معیشت مردم چی کار دارین؟
جامجم :یک جلسه فوقالعاده با مصوبات نه چندان فوق العاده
   /امان از این جلسههای بی فایده
ابرار :دولت روحانی کامال دولتی ورشکسته است
بدون شرح
آرمان امروز :حسابهای بانکی بی صاحب
حاال که اعالم کردی صد تا صاحب پیدا میشه
ایران :رسانه نباید هیچ دروغی بگوید
هیچ کس نباید دروغ بگوید نه فقط رسانه
وطن امروز" :کیش پنهان" اون به ترامپ
ترامپ حواست باشه مات نشی
وطن امروز :زیر عالمت سوال
فقط یک نقطه کوچک زیر عالمت سواله نه چیز دیگه
فارس :مردم از گرما به فروشگاهها پناه میبرند
آخه گرما بیداد میکنه
ایسنا :مشکل امنیتی در کشور وجود ندارد
خداروشکر
فارس :ســنجش دانشآموزان نخبه با آزمون  ۸۰سال پیش /آموزش و
پرورش بیگدار به آب زد
  پس اینطور که معلومه همه قبولند
فارس :دو برابر شدن جمعیت سالمندی تا سال ۲۰۳۰
به کجا میرویم ما؟!!
ایرنا :دهان مدعیان حقوق بشر آنجا که باید ،بسته است
آنها هم مدعی حقوق خودشان هستند نه حقوق بشر

حوادث

حضور آتشنشانان همدانی در  ۹عملیات
امداد و نجات در یک روز
آتش نشانان همدانی روز شنبه در  ۹عملیات امداد و نجات شرکت
کردند.
رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت :شرکت در  ۱۰عملیات اطفای
حریــق و  ۹عملیات امداد و نجات حاصل تالش فرشــتگان نجات
همدان طی  ۲۴ساعت روز شنبه بوده است.
محمدرضا بیاناتی با بیان اینکه روز شــنبه شــهروندان  ۵۵۹مرتبه با
سامانه  ۱۲۵تماس گرفتهاند ،گفت :از این تعداد تماس  ۱۹مورد منجر
به عملیات شده ۱۵ ،تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده۱۴۵ ،
تماس اشتباه بوده و متاسفانه  ۳۸۰مورد ایجاد مزاحمت بوده است.
وی گفت :عملیات انجام شــده در این مدت  ۱۰مورد آتش ســوزی
شامل حریق منزل در جورقان ،حریق باغ در قاسم آباد ،حریق مخروبه
در جعفــر طیار ،حریق ضایعات در میدان امام حســن (ع) و  ۶مورد
حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار ارم ،سعیدیه ،بلوار بعثت ،جاده
شورین ،شهرک بهشتی و سبدبافان بوده است.
به گزارش مهر ،بیاناتی گفت :همچنین  ۹مورد عملیات امداد و نجات
شــامل  ۵مورد نجات افراد محبوس شــده در آسانسور در شکریه،
شهرک فرهنگیان ،شهرک مدنی ،بلوار بعثت و شهرک بهشتی ،نجات
افراد محبوس شــده در آسانسور پل عابر پیاده در بلوار بعثت ،نجات
حیوانات در میدان بار ،عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط درخت
در بلوار شهرداری و عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو
در بلوار امام خمینی توسط آتش نشانان به انجام رسید.
رئیس ســازمان آتش نشــانی همدان یادآور شد :تعداد  ۱۰نفر نجات
یافته طی این عملیات گزارش شده است.
وقوع  ۵مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان
رئیس سازمان آتش نشــانی همدان همچنین از وقوع  ۵مورد حریق
مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان خبر داد.
محمدرضــا بیاناتی گفت :طبق اعالم مرکز پیــام و کنترل فرماندهی
عملیــات  ۸عملیات اطفای حریق و  ۳عملیات امداد و نجات حاصل
تالش آتش نشانان همدان در روز جمعه بوده است.
وی گفت :روز دوازدهم مردادماه شهروندان همدانی  ۴۵۰بار با سامانه
 ۱۲۵تماس گرفتهاند که از این تعداد تماس  ۱۱مورد منجر به عملیات
شده است.
بیاناتی بابیان اینکه  ۱۰تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و
 ۸۰تماس اشتباه بوده است ،گفت :متاسفانه  ۳۴۹مورد از تماسها نیز
ایجاد مزاحمت بوده است.
وی گفت :عملیات انجام شــده در این مدت  ۸مورد آتش سوزی
شامل  ۲مورد حریق باغ در سرخ آباد و بلوار بعثت ،حریق الستیک
در شــهرک مدنی و  ۵مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در پشت
باغ حکمتی ،اعتمادیه ،شــهرک بهشتی ،امید اکباتان و شورین بوده
است.
بیاناتی گفت :همچنین  ۳مورد عملیات امداد و نجات شــامل نجات
افراد محبوس شده در منزل در شهرک امیرکبیر ،عملیات امداد و نجات
در حادثه آبگرفتگی در جوالن و رهاسازی اندام بدن از داخل فلزات
زینتی و زیورآالت در محل ایســتگاه مرکزی توســط آتش نشانان به
انجام رسید.
رئیس سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد :تعداد  ۲نفر نجات یافته
طی این عملیات گزارش شده است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

قرارداد بافت  2هزار مترمربع فرش دستباف در همدان امضا شد

صادرات همدان افزون بر  12میلیون دالر ارز آوری داشت

رئیس اداره فرش سازمان صنعت ،معدن و تجارت همدان گفت :قرارداد بافت  2هزار متر مربع فرش دستباف بین تاجران ،بازرگانان
و بافندگان همدانی امضا شده است.
آقایار فراشی افزود :این قرارداد یکی از بزرگترین قراردادهای تولید فرش دستباف است که تاکنون منعقد شده و دست کم  500قالی باف
همدانی را به مدت یک سال مشغول بکار خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد :این فرشها از نقشههای بومی و اصیل همدانی تولید میشود و در بافت آنها نیز نخ و رنگهای طبیعی بکار میرود.
رئیس اداره فرش ســازمان صنعت ،معدن و تجارت همدان با بیان اینکه این میزان فرش توسط بافندگان شهرهای نهاوند ،کبودرآهنگ و
قهاوند تولید می شود ،به ايرنا گفت :فرشهای دستباف همدان قرار است در بازارهای اروپایی به فروش برسد.یک ماه پیش همدان میزبان
نخستین میزگرد فرش کشور بود که در جریان آن  100تاجر و صادرکننده مطرح کشور از نزدیک با تولیدات همدان در زمینه فرش و تابلو
فرش آشنا شدند و قرارداد فوق نیز از دستاوردهای این نشست تخصصی بود .همدان افزون بر 50هزار بافنده دارد.

مدیرکل گمرک همدان گفت :تیر امسال  12میلیون و  177هزار و  755دالر کاال از گمرک همدان به کشورهای عراق ،امارات
متحده عربی ،افغانستان ،بنگالدش ،پاکستان و ترکیه صادر شد.
جمال خشــوعی افزود :این کاالها شــامل کشمش ،لبنیات ،موتور کولر آبی ،سفال ،ســیمان ،وازلین صنعتی ،ترشی و شوری،
فروســیلیس ،ظروف تفلون و گونی پالستیکی است.وی خاطرنشــان کرد :کاالهای صادر شده  52میلیون و  209هزار و 153
کیلوگرم وزن داشت و بیشترین حجم کاالی صادراتی مربوط به کشمش و لبنیات است.
مدیرکل گمرک همدان به وضعیت واردات نیز اشــاره کرد و به ايرنا گفت 312 :هزار و  860کیلوگرم کاال از گمرک همدان به
کشــور وارد شده که بیشتر مواد اولیه صنایع و کارخانه ها و قطعات خودرو است.خشوعی اضافه کرد :برای واردات این میزان
کاال یک میلیون و  482هزار و  717دالر هزینه شده است .بر اساس گزارش های منتشر شده ،در سه ماهه نخست سال جاری
صادرات و واردات گمرک همدان به ترتیب  74و  77درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.
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رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي:

هيچ مديری دراستان شامل قانون
بازنشستگي نميشود

بازار

قیمت میوه در روزهای آتی کاهش مییابد

■ رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن:
از اين پس درجه کيفيت ميوه در فاکتور قيد ميشود
رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان همدان گفت :با افزایش ورود میوههای تابستانی از استانهای
دیگر به همدان و تشــدید نظارت بر بازار ،پیشبینی میکنیم که از در
این هفته قیمت میوه کاهش پیدا کند.
علیرضا شجاعی افزود :در روزهای گذشته جلساتی برای کنترل قیمت
میوه تشکیل شده و گامهای مثبتی برای آن برداشته شده است.
وی تصریــح کرد :ارائه فاکتور در میدان بــار را قطعی کردیم و وزن
جعبهها هم برای رعایت خالص فروشی کنترل شده است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان به تسنيم گفت :قرار است از این پس درجه میوهها در فاکتور
میوه قید شود تا از گرانفروشی جلوگیری شود.
شــجاعی افزود :متاسفانه حوزه کشــاورزی ما فاقد شبکههای تامین
توزیع رسمی است ،و هرکسي با تناژ و بستهبندی دلخواه محصوالتش
را وارد بازار میکند.
وی گفت :مثال در یک کیسه خیار  25کیلویی 5 ،کیلو خیار نامرغوب
و غیــر قابل فروش فروش وجود دارد که این امر بر روی قیمت کاال
تاثیر گذاشته و هزینههای مازاد را ایجاد میکند.

قیمت کودهای خارجی گران شده است

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان با بیاناینکه امســال هزینه تولید محصوالت نســبت به سال
گذشــته افزایش یافته است ،گفت :مثال بخشــی از کودهای باغی از
کشورهای دیگر وارد همدان میشود.
وی تصریح کرد :بــرای کنترل قیمتها نظارت بر بــازار را افزایش
دادیم و با تیم مشــترکی از اتاق اصناف و تعزیرات در شیفت صبح و
بعدازظهر بر بازار نظارت میکنیم.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان گفت :مهم ترین بخش نظارت ما مربوط به پیگیری احتکار و
اعالم موجودی است که خوشبختانه تا کنون موردی از احتکار یافت
نشده است.شجاعی از ضرورت درج قیمت بر روی تمام میوهها خبر
داد و افزود :همه میوه فروشیها باید بر روی میوه ها قیمت فروش را
درج کنند و اگر غیر از این باشد جریمه میشوند.
وی با بیاناینکه متاســفانه برخی فروشــندگان گرانفروشی میکنند،
تصریح کرد :خرده فروشــان نسبت به اعمال سود  20تا  35درصدی
بر روی میوهها مجاز هســتند .رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان همدان ابــراز کرد :مردم در صورت
مشاهده هرگونه تخلف از سوی میوه فروشان می توانند گزارش خود
را به خط 124و سامانه  1000137اعالم کنند.

قیمت هندوانه و خربزه ارزان شده است

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بــار همدان گفت :با توجه به
گرم شدن و رسیدن محصوالت بسیاری از مناطق از جمله محصوالت
استان همدان ،قیمت هندوانه و خربزه کاهش یافته است.
رضا البرزی ظهار داشت :قیمت هرکیلو هندوانه در هفته گذشته 2500
تومان بوده است اما امروز قیمت هندوانه به  1200تومان رسیده است.
وی گفــت :در این روزهــا محصوالت بیشــتری از نقاط مختلف
کشــور وارد اســتان ما میشــود بنابرایــن انتظار داریــم در این
هفتــه قیمت میوههای تابســتانی کاهش پیــدا کند.رئیس اتحادیه
فروشندگان میوه و تره بار با بیاناینکه بیشترین علت گرانی امسال
خســارتزدگی محصوالت کشــاورزی و کمبود میوه بوده است،
ابراز کرد :پیشــی گرفتن تقاضای مردم نسبت به عرضه میوه نیز از
دیگر علل گرانی است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار همدان از مردم خواست تا
هرگونه تخلف و گران فروشی از جانب فروشندگان میوه را به سامانه
 1000137گزارش کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

خبـر کوتاه

تا هفته آینده موبایل نخرید!
ايســنا :درحالی که بازار تلفن همراه طی هفتههای گذشته با افزایش
بیســابق ه قیمت مواجه شــده و مردم برای خرید این کاال سردرگم
هســتند ،رئيس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اعالم کرد که مردم
فعال گوشی نخرند ،چرا که تا یک هفته آینده وضعیت بهتر میشود.

نان دزدی به جای افزایش قیمت!
خبــر آنالين :رئيس کانون صنایع غذایی با بیان اینکه کوچک کردن
چانه توسط نانوایان نشاندهنده افزایش پنهانی قیمت نان است ،تاکید
کرد :نانوایان چارهای جز این اقدام برای تامین هزینههای خود ندارند!

افزایش قیمت بستنی بدون مصوبه قانونی
تابناک :قیمت انواع بســتنی از ســوی کارخانههــای لبنی  ۲۰تا ۳۰
درصد افزایش یافته که البته مجوزی از ســوی ســازمان حمایت در
این راستا اعالم نشده و صنایع لبنی رسما اعالم میکنند که "حاضر به
پاسخگویی نیستند".

افزایش قیمت بستنی بدون مصوبه قانونی
ايسنا :قیمت انواع بستنی از ســوی کارخانههــای لبنی  ۲۰تا  ۳۰درصد
افزایش یافته که البته مجوزی از سوی سازمان حمایت در این راستا اعالم
نشده و صنایع لبنی رسما اعالم میکنند که "حاضر به پاسخگویی نیستند".

آنطــور كــه ســازمان مديريــت و
برنامهريــزي اســتان همــدان اعــام
كــرد ،قانــون ممنوعيــت بــه كارگيــري
بازنشســتگان شــامل هيــچ مديــري در
اســتان نميشــود.
ســيد اســكندر صيدايــي گفــت :بررســي
وضعيــت اســتانداران هــم ،بــه عهــده
وزارتخانــه اســت و اســتانها اطالعــي
از شــرايط آنهــا ندارنــد؛ بســياري از
اســتانداران ميگوينــد بازنشســتگي شــامل
حالشــان نميشــود.
وي توضيــح داد :تاكنــون آمارهــاي
مختلفــي در ســطح كشــور و حتــي اســتان
منتشــر شــده كــه مشــخص نيســت كــدام
درســت اســت امــا بررسـيهاي مــا نشــان
ميدهــد كــه در اســتان مديرانــي كــه
شــامل قانــون بازنشســتگي ميشــوند ،بــه
كار گرفتــه نشــدهاند.
وي در پاســخ به سؤالي درباره به كارگيري
كارمندان بازنشســته هم گفت :دستگاههاي
مطبوعه پيش از اين همه موارد را بررســي
و اعمــال كردهانــد و هــر كارمنــدي كه
بازنشستگي شامل حالش ميشد ،تا به حال
بازنشسته شده است.
صيدايــي دربــاره هيــأت علمــي

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

دانشــگاهها هــم عنــوان كــرد :آنهــا
شــرايط ويــژهاي دارنــد و ايــن قانــون
شــامل آنهــا نميشــود.
رئيــس ســازمان مديريــت و برنامهريــزي
اســتان همــدان گفــت :آموزشوپــرورش
هــم شــامل ايــن قانــون نميشــود.
قانــون ممنوعيــت بکارگيــري بازنشســتگان

کــه بــا  ۱۹۴رای موافــق  36مخالــف و
2رای ممتنــع از  ۲۴۰نماینــده حاضــر
در جلســه بــه تصویــب رســید ،تنهــا
اجــازه بکارگیــری بازنشســتگان بندهــای
الــف ،ب و ج مــاده  ۷۱قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری که شــامل روســای ســه
قــوه ،معــاون اول رئيــس جمهــور ،نــواب

اجرای بخشی از شبکه فاضالب نهاوند شماره ع97/171/

آب یعنی زندگی

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

فـراخـوان

شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد نسبت به انتخاب حسابرس رســمي واجد شرايط جهت نظارت دقيق و
قانوني بر عملکرد مالي سالهاي  1395و  1396شهرداري نهاوند و سازمانهاي وابسته به صورت قرارداد جداگانه
اقدام نمايد.
لذا از تمامي موسســات حسابرسي داراي رتبهبندي از سازمان شــهرداري ها و دهياريهاي کشور و حسابرسان
عضو ســازمان حسابرسي که تمايل به انجام کار دارند دعوت به عمل ميآيد تا حداکثر تاريخ  1397/5/31نسبت
به ارسال اساســنامه  ،آخرين آگهي تغييرات ،مجوز و رزومه کاري مورد تأييد مربوط به حسابرسي در شهرداريها
و سازمانهاي وابسته را به
آدرس :نهاوند خيابان هاللاحمر ،کوچه بوستان دوم ،ساختمان شوراي شهر و يا با نمابر ۰۸۱۳۳۲۳۷۳۷۵
اقدام نمايند.
الزم به ذکر اســت تحويل مدارک هيچ گونه حقي ايجاد نخواهد کرد و پس از بررسيهاي الزم از واجدين شرايط
جهت همکاري دعوت به عمل خواهد آمد.
هزينه درج آگهي بر عهده برنده آگهي می باشد.

آگهي حصر وراثت

تورم همدان بعد از تهران در رتبه دوم کشور قرار گرفت .طبق گزارش
مرکز آمار ايران ،همدان بیشــترین نرخ تــورم تير و خرداد  97را در بین
استانهای کشور پس از پایتخت به خود اختصاص داده است.
گزارشی که مرکز آمار ایران از نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در تیر
 97را منتشر کرد نشان ميدهد استان همدان با وجود وسعت جغرافیایی
کم و جمعیت نه چندان زیاد نســبت به برخی استانها در صدر جدول
تورم قرار دارد به طوری که از نظر نرخ تورم نقطه به نقطه پس از تهران
قرار گرفته و دومین استان کشور است.
درصد تغییر شاخص تورم در همدان نسبت به تیر سال گذشته  16/7بوده
و این در حالی است که درصد تغییر این شاخص در کشور  13/8درصد
است و خانوارهای ساکن استان همدان به طور متوسط  3/9درصد بیشتر
از میانگین کل کشــور نسبت به تیر  96برای خرید یک «مجموعه کاال و
خدمات یکسان» هزینه کردهاند .عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور
به 121/4رسیده که این رقم در سال گذشته برابر با  100بوده و نسبت به
ماه مشابه سال گذشته  4/4درصد افزایش داشته است.
بر اســاس این آمار ،بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط
به استان تهران با  7/6درصد افزایش و کمترین نرخ هم مربوط به استان
خراســان رضوی با  1/6درصد افزایش است .درصد تغییر شاخص کل
نسبت به ماه مشابه سال گذشته که به آن تورم نقطه به نقطه گفته میشود
هم برای خانوارهای کشور  13/8درصد است که بیشترین نرخ تورم نقطه
به نقطه مربوط به اســتان تهران بــا  17/4درصد و کمترین آن مربوط به
استان اردبیل با  9/5درصد است.در حالیکه نرخ تورم  12ماهه در کشور
 8/7درصد اســت این رقم در همدان به  11/1رسیده و از نظر نرخ تورم
ماهانه هم همدان عدد  4/2را به خود اختصاص داده که این شاخص در
کشور  4/4درصد است .بررسی نرخ تورم استانها در خرداد  97از طرف
مرکز آمار ایران نشان میدهد که استان همدان با  14/6درصد بیشترین و
استان اردبیل با  6/8درصد کمترین نرخ تورم شهری را به خود اختصاص
داده اســت .بر مبنای این گزارش ،تغییر نرخ تورم نسبت به خرداد  97یا
تورم نقطهای در کل کشور  10/2است و خانوادههای استان همدان نسبت
به متوسط کشوری  4/4درصد بیشتر هزینه کردهاند.

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 973029:
مرحله اول  -نوبت دوم روز دوشنبه مورخ 1397/5/15:
شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود
پروژههای 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  1394/09/22هيأت 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

روستا/
مجتمع
دستجرد

شهرستان

مدت اجرا
(ماه)

کبودراهنگ
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مبلغ اوليه (ریال)

شاخص
تعديل

2/152/958/308

ندارد

مبلغ ضمانتنامه حداقل
رتبه
(ریال)
107/650/000

آب

تهيه
مصالح
پیمانکار

بدون آب  ،کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائی استان همدان

عبدالعلي ملکي  -رئيس شوراي اسالمي شهر نهاوند
آقاي علياصغر گلپريان دارای شــماره شناسنامه  243به شرح دادخواست کالســه  112/970388/97از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم گلپریان به شماره شناســنامه 80839در تاريخ  1390/4/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :طوران ناضري به شماره شناســنامه  670صادره از همدان متولد  1317همسر متوفي
-2علي گلپريان به شــماره شناســنامه  6187صادره از همدان متولد 1348فرزند متوفيه -3علياصغر گلپريان به شماره شناسنامه  243صادره از
همدان متولد 1352فرزند متوفيه -4مولود گلپريان به شماره شناسنامه  7605صادره از همدان متولد 1350فرزند متوفيه -5زهرا گلپريان به شماره
شناســنامه  261صادره از همدان متولد 1343فرزند متوفيه -6فاطمه گلپريان به شماره شناسنامه  9099صادره از همدان متولد 1353فرزند متوفيه
-7مرضيه گلپريان به شــماره شناسنامه  106024صادره از همدان متولد 1344فرزند متوفيه اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در
يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي 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 )1925
رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف همدان

همدان بر سکوی دوم نرخ تورم ایستاد

رئيــس مجلــس شــورای اســامی ،اعضــای
شــورای نگهبــان ،وزرا ،نماینــدگان و
معاونــان رئيــس جمهــور هســتند را
میدهــد و مشــموالن بندهــای د و ه را کــه
شــامل اســتانداران و معاونــان اســتانداران
همتــراز ســفرا و معاونــان وزرا هســتند را
از قانــون حــذف کردنــد.
براســاس تبصــره یــک مــاده واحــده
ایــن طــرح بــه کارگیــری بازنشســتگان
در ســمتهای مذکــور در بندهــای الــف،
ب و ج مــاده  ۷۱قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری مصــوب  ۸مهــر ۱۳۸۶
و همچنیــن بــه کارگیــری بازنشســتگان
نیروهــای مســلح بــا تدابیــر فرماندهــی
معظــم کل قــوا صرفــا در دســتگاه
متبــوع خــود مجــاز اســت .بــه کارگیــری
بازنشســتگان در وزارت اطالعــات تــا
ســقف یــک درصــد از مجمــوع نیروهــای
شــاغل رســمی ایــن وزارتخانــه در هــر رده
مدیریتــی صرفــا در وزارتخانــه مذکــور
مجــاز اســت.
دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری،
جانبازان باالی  ۵۰درصد ،آزادگان باالی سه
سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این
قانون مستثنی هستند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای

شركت آب و فاضالب استان همدان(سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجرای بخشی از شبکه فاضالب
نهاوند به مبلغ برآورد  5،930،036،241ریال بر اساس فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال  97را به پيمانكاراني
كه دارای حداقل رتبه  5آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل يك
پروژه مرتبط در  5سال گذشته به مبلغ اوليه  %25مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت
نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي  5سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه  ،) 5از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.irبه شماره فراخوان
 200977001000012انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد1397/05/14 :هزینه خرید اسنادمناقصه:مبلغ  300،000ريال است كه مي بايست به حساب سپهر بانک صادرات شماره  0101396197001به نامشركت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از تاریخ  1397/05/14لغایت1397/05/18تاپایان وقت اداری.آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه :تاپایان وقت اداری(1397/05/29مدت اعتبار پیشنهاد ها  3ماه است).تاریخ بازگشایی پیشنهادات :مورخ1397/05/30ساعت 11سالن جلسات مناقصه گزار.مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار296.501.812 :ریال است پيشنهاددهنده باید تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار راطبق بند الف ماده 6آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره/123402ت50659ه مورخ  1394/9/22ارائه نمايد.اصل تضمین
شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ
1397/05/29به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
نشانی مناقصه گزار :همدان  -ميدان بیمه -جنب اداره ثبت احوا ل -شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری (شنبه تا
چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام 88969737:و
85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانی www.hww.irدرج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

خبـر

آگهـی مـزایـده

شهرداری برزول در نظر دارد  ۲باب مغازه تجاری واقع در جنب ساختمان اداری
شهرداری را از طریق مزایده با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی یاحقوقی از طریق
عقد اجاره واگذار نماید .موضوع مزایده اجاره  ۲باب مغازه تجاری واقع در بلوار
فرهنگ جنب ساختمان اداری شهرداری برزول به مساحت هرکدام به متراژ
تقریبی  ۴۵متر مربع
متقاضیان می بایست پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری  ۹۷/۵/۱۸به دبیرخانه
شهرداری برزول ارسال نمایند.
پیشنهادات در ساعت  ۱۰صبح /۵/۲۰بازگشایی و قرائت خواهد شد.
هزینه چاپ آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده است.

علی مرادی  -شهردار برزول

اصالحیه
در آگهی مزایده مربوط به فروش اموال و امالک
تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه مندرج در تاریخ
 ،97/5/14قیمت پایه کارشناسی درج در ردیف
( ۱۶پالک ثبتی ۱۶/۰۹۵/۰۰۰/۰۰۰ )۸۷۳/4ریال
صحیح میباشد

بانک سپه  -مدیریت شعب منطقه همدان

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

ملی پوشان بازیهای آسیایی از حمایت همه جانبه
برخوردار می شوند
مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت :برای دســت یابی به موفقیت در بازی های
آسیایی  2018جاکارتا اندونزی  ،از ملی پوشان همدانی همه جانبه حمایت می کنیم.
رســول منعم در آئین تجلیل از ملی پوشان همدانی اعزامی به بازی های آسیایی 2018
جاکارتا اندونزی اظهار داشت :از سال گذشته حمایت از استعدادهای کسب سهمیه اعزام
به بازی های آسیایی را آغاز و تاکنون نسبت به کمک های مالی به ورزشکاران و پیگیری
امور فدراسیونی آنها اقدام کرده ایم.

وی اضافه کرد :برای ارج نهادن به زحمات آنها نیز مراسم باشکوهی با حضور مسووالن
برگزار می کنیم تا با روحیه و انگیزه مضاعف در مسابقات آسیایی شرکت کنند.
منعم با تمجید از عملکرد هيأت تیراندازی در سال های اخیر خاطرنشان کرد :مه لقا جام
بزرگ ،افتخار ارزنده ورزش بانوان همدان است که توانست در فهرست نهایی بازی های
آسیایی نیز قرار بگیرد.
وی ابراز امیدواری کرد :مه لقا جام بزرگ که از تجربه و توان فنی بســیار باال برخوردار
است ،بتواند در بازی های آسیایی موفق به کسب مدال شود.
رئیس هيأت تیراندازی همدان نیز در این مراســم با قدردانی از حمایت های همه جانبه
دستگاه ورزش این استان گفت :تیراندازی با حمایت دستگاه ورزش همدان به موفقیت

های ارزنده دست یافته است.
ناصر محمودی افزود :جام بزرگ ،افتخار ارزنده ورزش بانوان اســتان همدان است و در
این مدت با توان و انگیزه مضاعف در اردوهای تمرینی تیم ملی حضور یافته و شایسته
کسب مدال است .وی اضافه کرد :حمایت از قهرمانان ملی را وظیفه خود می دانیم و در
این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نیستیم.
در این مراسم از مه لقا جام بزرگ ملی پوش همدانی اعزامی به بازی های آسیایی 2018
جاکارتا اندونزی تجلیل شد.
مه لقا جام بزرگ پرافتخارترین تیرانداز اســتان همدان به شــمار می رود ،این تیرانداز
همدانی سابقه حضور در المپیک ،رقابت های جهانی و آسیایی را دارد.
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کار ارزنده هيأت تیراندازی همدان

خبـر

بانوی همدانی نخستین مدال وزنه برداری
را کسب کرد

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت :بانوی
همدانی برای نخســتین بار در تاریخ ورزش همدان موفق به کســب
مدال در رشته وزنه برداری شد.
به گزارش ایرنا ،حمداهلل چاروســایی اظهار داشت :پریا حاجی علی
اکبری بانوی وزنه برداری همــدان در وزن  75کیلوگرم رقابت های
قهرمانی کشور به سه مدال نقره دست یافت.
وی اضافه کــرد :این وزنه بردار همدانی در تک ضرب و  2ضرب و
مجموع امتیازات بر ســکوی دوم این مسابقات در وزن  75کیلوگرم
ایستاد.
چاروســایی یادآور شد :اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور به مدت
چهار روز در اســتان خراسان رضوی و با حضور  150وزنه بردار در
رده های سنی مختلف نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن برگزار شد.
وی بیان کرد :پریا حاجی علی اکبری و مریم می آبادی  2بانوی وزنه
بردار همدان در این دوره از بازی ها شرکت کردند.
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان همدان افزود :همچنین
معصومه شــمخانی تیم همدان را در این دوره از مسابقات سرپرستی
کرد.
همدان طی ماه های اخیر اقدام به راه اندازی رشته وزنه برداری بانوان
کرده است.

خانواده های همدانی از خرید اسکیت
غیراستاندارد اجتناب کنند
رئیس هيأت اسکیت همدان نسبت به آسیب های ناشی از استفاده
کودکان ونوجوانان از اسکیت غیراستاندارد هشدار داد و از خانواده ها
خواســت :از خرید اسکیت غیراستاندارد برای فرزندان خود اجتناب
کنند.
مهدی مجیدی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه اسکیت استاندارد
حدود چهار میلیون ریال قیمت دارد گفت :اسکیت هایی که در بازار
به قیمت های یک و نیم میلیون ریال و نزدیک به این قیمت به فروش
می رسد ،پالستیکی و فاقد استانداردهای الزم است.
وی بیان کرد :اسکیت هایی با بدنه پالستیکی در بازار فراوان یافت می
شود که برای پای عالقمندان به این رشته مضر بوده و به مرور آسیب
های جدی را وارد می کند.
مجیدی خاطرنشان کرد :خانواده هایی که عالقمند به فعالیت فرزندان
خود به رشته اسکیت هستند بهتر است از مربیان و کارشناسان هيأت
اسکیت استان همدان مشاوره بگیرند.
وی اظهار داشت :هم اینک هيأت اسکیت همدان به مراجعه کنندگان
برای تهیه کفش اسکیت فروشگاه های مورد تایید را معرفی می کند.

کف پوش اسکیت جای هاکی بازان نیست

رئیس هيأت اسکیت همدان در ادامه با اشاره به فعالیت اسکیت بازان
همدانی در کف پوش استاندارد سالن تخصصی اسکیت گفت :از این
کف پوش در کشور فقط چهار استان دارند که کم نظیر است.
مجیدی افزود :این کف پوش مختص ورزش اســکیت اســت اما در
برخی مواقع دســتگاه ورزش درخواست تمرین ورزشکاران هاکی را
در این ســالن می دهد که چوب هاکی بازان منجر به آسیب رساندن
به کف سالن می شود.
وی بیان کرد :انتظار داریم دســتگاه ورزش همــدان برای واگذاری
ســانس های مختص خود به تیم های ورزشــی  ،رشــته هایی نظیر
فوتســال را انتخاب کند چرا که فعالیت هاکــی بازان باعث تخریب
کف پوش می شود.
وی افزود :این کف پوش قبل از افزایش قیمت دالر تنها با یک میلیارد
و  200میلیون ریال نصب شد و جزو سرمایه های مهم ورزش استان
و کشور به شمار می رود.
مجیدی خاطرنشان کرد :نباید این سالن که میلیاردها هزینه شده است،
با تمرین غیراستاندارد تخریب شود.

اسکیت جایگزین وسایت نقلیه شخصی شود

رئیس هيأت اسکیت همدان از شهروندان خواست با فراگیری آموزش
های الزم در این رشته ورزشی ،آن را جایگزین وسایل نقلیه شخصی
کنند.
وی افزود :هم اینک جایگزین شــدن اســکیت به جای وسایل نقلیه
درون شهری با استقبال چشمگیر شهروندان کشورهای مختلف مواجه
شده و امیدواریم این فرهنگ در کشورمان نیز نهادینه شود.
وی بیان کرد :کارکنان فروشگاه های بزرگ اغلب کشورهای دنیا برای
تســریع در خدمات دهی به مشــتریان از اسکیت استفاده می کنند و
حتی پلیس برخی کشــورها نیز در انجام عملیات ها از اسکیت بهره
مند هستند .مجیدی با اشــاره به جایگاه برتر اسکیت همدان در بین
هيأتهای ورزشــی این استان گفت :ســال گذشته رتبه هفتم را بین
هيأت های ورزشی استان همدان کسب کردیم.

مشارکت بخش خصوصی در ورزش اسکیت

وی با اشــاره به حمایت بخش خصوصی از ورزش اســکیت گفت:
هفته گذشته شهربازی رنگین کمان اقدام به راه اندازی زمین اسکیت
برای عموم کرد.
مجیدی افزود :این زمین اسکیت تا پایان مردادماه امسال برای فعالیت
اسکیت بازان رایگان است.
وی خاطبا بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی در ورزش اســکیت به
رشد و توسعه این ورزش کمک شایانی می کند یادآور شد :به زودی
سومین پیست اســکیت همدان نیز در مجموعه توریستی عباس آباد
ایجاد می شود.
گفتنی است؛ در حال حاضر هزار و  500اسکیت باز سازمان یافته در
سطح استان همدان فعالیت دارند و  25داور و مربی باتجربه و نیز 400
هنرآموز در مدارس اسکیت استان فعال هستند.
در این مراســم از خبرنگاران ورزشی همدان به پاس پوشش خبری
رویدادهای ورزش اسکیت تقدیر شد.
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جامبزرگ در مراسمی برای حضور
در جاکارتا بدرقه شد

مراســم بدرقه مهلقــا جامبزرگ یکی
از بهترین ورزشــکاران تاریخ اســتان و
کشــورمان برای حضــور در بازیهای
آسیایی  2018جاکارتا برگزار شد.
به همت هيأت تیراندازی اســتان همدان
مراسم بدرقه مهلقا جامبزرگ برای حضور
در بازیهای آســیایی  2018جاکارتا در
ســالن تیراندازی شــهید ضرابیان برگزار
شد.
در این مراســم رســول منعــم مدیرکل
ورزش و جوانان همدان ،عباس قهرمانی
معاون توســعه امور ورزشــی اداره کل
ورزش و جوانــان ،ســیدناصر محمودی
رئیس هيأت تیرانــدازی همدان ،مهرداد
حمزه مدیرعامل خانه مطبوعات همدان،
اعضای هيــأت تیراندازی و جمع زیادی
از خانواده بزرگ اصحاب رســانه حضور
داشتند.
جامبــزرگ در شــرایطی خــود را برای
حضــور در بازیهــای آســیایی 2018
جاکارتا مهیا میکند که در دو دوره قبلی
این دوره از مســابقات حضور داشته و از
این حیث رکورددار اســت .او همچنین
در دو دوره از بازیهــای المپیک حاضر
بوده و به نظر میآید دســتنیافتنیترین
ورزشکار استان به لحاظ آمار لقب گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان در این
مراســم گفت :مهلقا جامبــزرگ یکی از
پرافتخارترین ورزشــکاران ایران به شمار
میرود و اســتان همواره به داشتن چنین
سرمایه گرانبهایی به خود بالیده است.
رســول منعم تصریح کرد :خوشحالیم که
ایــن بانوی پرافتخار برای ســومین دوره
متوالی در بازیهای آسیایی تیر خواهد زد
و امیدواریم کــه همچون دورههای قبلی

شاهد موفقیت و افتخارآفرینی این قهرمان
ارزنده کشورمان در شهرهای پالمبانگ و
جاکارتا باشیم.
وی خاطرنشــان کرد :هيــأت تیراندازی
اســتان همدان نهایت تــاش خود برای
آمادهسازی و موفقیت این تیرانداز ارزنده
را در چندمــاه اخیــر به کار بســت و از
مسئوالن این هيأت برای برگزاری مراسم
بدرقه باید نهایت قدردانی را داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان
با اشــاره به رشــد  300درصدی کسب
ســهمیه بازیهای آسیایی نسبت به دوره
گذشــته افزود :طرح حمایت مســتمر از
ورزشــکاران دارای ســهمیه و نیز دارای
شــانس حضور در بازیهای آســیایی از
سال گذشته آغاز شــد و تا قبل از اعزام
ادامه مییابد.
وی عنوان کرد :درصدد هستیم تا مراسم
بدرقــه ورزشــکاران ،مربیــان و داوران
اعزامی به بازیهای آسیایی  2018جاکارتا
را با حضور مسئوالن استانی برگزار کنیم.
رئیــس هيأت تیراندازی همــدان هم در
این مراسم گفت :خیلی خوشحالیم که با
تکیه بر تجــارب ارزنده مهلقا جامبزرگ،
تیراندازی اســتان همدان برای ســومین
دوره متوالی حضور در معتبرترین رویداد
ورزشــی قاره کهن را تجربه میکند و از
صمیم قلب امیدواریم این حضور توأم با
موفقیت و کســب خوشرنگترین مدال
مسابقات باشد.
ســیدناصر محمــودی ادامــه داد :هيأت
تیراندازی استان همدان از هیچ تالشی در
راستای حمایت از قهرمانان خود از جمله
جامبزرگ دریغ نکــرده و این حمایتها
بــه خصوص تا المپیــک  2020توکیو به

صورت جدی تداوم خواهد داشت.
محمــودی بــا تبریک هفتــه خبرنگار
خاطرنشــان کــرد :خوشــحالیم کــه
مراســم بدرقــه قهرمــان ارزنــده و
خو شنــام تیراندازی اســتان همدان
بــه باز یهای آســیایی  2018جاکارتا
با هفتــه خبرنگار و حضور پرشــمار
خبرنــگاران گرانقــدر همدانی در این
برنامه همزمان شد.
وی بــا بیان اینکه جامبــزرگ در میادین
ملی و فراملی بســیار زیادی حاضر بوده
و بدون تردید یکی از بهترین ورزشکاران
تاریخ همدان به شمار میرود ،افزود :این
بانوی پرافتخار با پوشش اسالمی خود در
کنار کسب افتخارات ارزنده ،یک الگوی
واقعی برای ورزشــکاران و جوانان میهن
عزیزمان محسوب میشود.
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان
هم در این مراســم گفت :خوشحالیم که
خبرنگاران در مراسم بدرقه این ورزشکار
ارزنده حضور پررنگی دارند و امیدواریم
این تیرانداز شایسته همچون همیشه برای
اســتان و کشــور عزیزمان افتخارآفرین
باشد.
مهــرداد حمــزه تاکید کــرد :خبرنگاران
همدانی همواره از ســرمایههای ورزشی
اســتان نهایــت حمایــت و قدردانی را
داشتهاند و جا دارد از مدیر روابط عمومی
هيأت تیرانــدازی و خبرنگار ورزشــی
خبرگــزاری فــارس که همــواره حامی
قهرمانان اســتان بوده تشــکر ویژه داشته
باشم.
مهلقــا جامبــزرگ امــا در این مراســم
بدرقه بــا تشــکر از حمایتهای هيأت
تیراندازی استان گفت :امیدوارم با کسب

خوشرنگترین مدال در بازیهای آسیایی
 2018جاکارتا پاسخ زحمات همه آنهایی
که به من لطف داشتند را بدهم.
وی بــا دشــوار خواندن رقابــت در این
بازیها عنوان کرد :نهایت تالش خود را
خواهم کرد تــا در این رویداد مهم موفق
باشــم و پرچم پرافتخار کشــورم را در
اندونزی به اهتزاز در بیاورم.
گفتنی اســت؛ در این مراســم از ســوی
هيأت تیراندازی اســتان همدان به مهلقا
جامبزرگ پاداش ویژهای به پاس کســب
سهمیه حضور در بازیهای آسیایی برای
سومین دوره متوالی اهدا شد.
هيأت تیراندازی اســتان همدان نخستین
هيأت ورزشــی همدان اســت که برای
نماینده خود در بازیهای آسیایی جاکارتا
با حضور مســئولین و اصحاب رســانه
مراسم بدرقه برگزار میکند.
ملیپوشــان تیراندازی کشورمان روز 22
مردادماه تهــران را به مقصــد پالمبانگ
محل برگزاری هجدهمین دوره بازیهای
آسیایی ترک خواهند کرد.
تیــم ملی کشــورمان با ترکیــب مهیار
صداقــت ،پوریا نوروزیــان ،امیرمحمد
نکونام ،امیرســیاوش ذوالفقاریان ،الهه
احمدی ،نجمه خدمتی ،مهلقا جامبزرگ
و آرمینــا صادقیــان در رشــته تفنگ و
جواد فروغــی ،ابراهیــم برخورداری،
آمیتیس جعفری ،گلنوش سبقتاللهی و
هانیه رستمیان در رشــته تپانچه و علی
حافظی ،محمدحســین پرورشنیا ،علی
دوســتی ،رامتین بشارتی ،سپیده سیرانی
و شیوا فرحپور در رشته اهداف پروازی
در برابر حریفان قدرتمند خود به میدان
میروند.
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رقابت های ورزشی دختران مدارس
کشور در همدان پایان یافت
بیست و نهمین دوره رقابت های ورزشی دختران سراسر کشور
در مقطع متوســطه عصر یکشــنبه با معرفی تیم های برتر در همدان
پایان یافت.
در این دوره از مســابقات و در چهار رشــته توپی فوتسال ،والیبال،
بســکتبال و هندبال مقطع متوسطه اول ،یک هزار و  484دانش آموز
ورزشکار در قالب  106تیم با هم رقابت کردند.
در رشــته فوتسال تیم کرمان مقام اول را کسب کرد ،تیم اصفهان دوم
شــد و تیم کرمانشــاه مقام ســوم را به خود اختصاص داد ،در رشته
بسکتبال تهران مقام اول را بدست آورد ،اصفهان مقام دوم و خراسان
رضوی مقام سوم را از آن خود کرد.
به گزارش ایرنا ،در رشته والیبال هم اصفهان مقام اول ،البرز مقام دوم
و تهران مقام ســوم را به خود اختصاص داد و در رشــته هندبال هم
استان فارس اول شد ،استان اصفهان مقام دوم و خراسان رضوی مقام
سوم را کسب کرد.
در این مســابقات کاپ اخالق به ترتیب به تیم شهرستان های تهران
در رشــته فوتسال ،استان فارس در رشته بسکتبال ،کرمانشاه در رشته
والیبال و در رشته هندبال به استان همدان تعلق گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان در آیین اختتامیه بیســت
و نهمین دوره مســابقات ورزشی سراســر کشور گفت :در چند روز
گذشــته شاهد حضور گرم دانش آموزان بودیم و اگر برخی از تیم ها
موفق به پیروزی نشــدند باید از آن به عنوان پلی برای پیروزی های
آینده استفاده کنند.
محمد پورداوود با تقدیر از دختران مستعد شرکت کننده در این رقابت
ها خطاب به آنها گفت :شما الگوهای قهرمانی آسیا و جهان خواهید
شد.
وی ابــراز امیدواری کرد :دانش آموزان در زمینه های مختلف علمی،
ورزشــی و فرهنگی در عرصه های ملی و بین المللی صاحب مدال
های رنگارنگ شوند.
مسابقات دختران عالوه بر همدان در شهرهای زنجان ،رامسر و چهار
محال و بختیاری برگزار می شــود و  204دانش آموز دختر از استان
همدان در این مسابقات شرکت می کنند.
این سومین بار است که همدان در بخش دختران میزبان این رقابت ها
است و پیش از این در سال های  1383و  1387میزبانی بخش دختران
این مسابقات را بر عهده داشت.

مسابقات ورزشی خبرنگاران همدان
آغاز شد

به مناســبت هفته خبرنگار ،مســابقات ورزشی خبرنگاران در دو
رشته تیرو کمان و تیراندازی و در دو بخش بانوان و آقایان آغاز شد.
به گزارش فارس همزمان با بزرگداشــت هفته خبرنگار مســابقات
ورزشی خبرنگاران در رشتههای تیر و کمان و تیراندازی در دو بخش
بانوان و آقایان برگزار شد.
این مسابقات که در روزهای شــنبه و یکشنبه  13و  14مرداد 1397
برگزار میشود ،خبرنگاران و اهالی رسانه طی دو روز و در دو بخش
به رقابت میپردازند.
امروز مســابقات تیراندازی خبرنگاران آقا از ساعت  16:30در سالن
تیراندازی و مســابقات تیر و کمان خبرنگاران خانم از ساعت 17:30
در خیابان سعیدیه مجموعه ورزشی شهید شمسیپور برگزار شد.
در دومین روز مســابقات خبرنگاران خانم ســاعت  16:30در سالن
تیراندازی در بخش تیراندازی رقابت میکنند و آقایان نیز در رشته تیر
و کمان از ســاعت  17:30در خیابان سعیدیه مجموعه ورزشی شهید
شمسیپور رقابت خواهند کرد.
در این مسابقات که به مناسبت هفته خبرنگار برگزار میشود ،در پایان
به سه نفر اول در هر رشته جوایزی اهدا خواهد شد.

تیم تیراندازی با کمان همدان که با اسپانســری کاشــی و سنگ
سامان در مســابقات لیگ برتر کشــور حضور یافته است با غلبه بر
حریفان خود توانست در هفته اول خوش بدرخشد .
تیم کاشی و سنگ سامان در دیدار نخست در
رشــته کامپوند بانوان در مقابل تیم پرقــدرت اصفهان چهار بر یک
پیروز شــد و در رشــته ریکرو آقایان در مقابل تیم پر مهره سپاهان
اصفهان سه بر دو این تیم پرقدرت را شکست داد و در رشته
رشته ریکرو بانوان در مقابل پاکان البرزقطب تیراندازی با کمان کشور
ســه بر دو به پیروزی رسید تا در هفته نخست این مسابقات شگفتی
ساز هفته اول لیگ تیراندازی با کمان کشور باشد .
الزم به ذکر اســت مسابقات در تهران ودر مجموعه آزادی و پیروزی
تیم کاشی و سنگ سامان همدان و با درخشش خانمها مژگانی و قره
باغی وآقای نصیری کمانداران همدانی رقم خورد.

مســعود شجاعی و اشکان دژاگه با حضور در هيأت فوتبال استان قرارداد خود را به
مدت  3سال با تیم تراکتورسازی امضا کردند.
به گزارش "ورزش ســه" ،مســعود شــجاعی و اشــکان دژاگه پــس از توافق با
محمدرضا زنوزی مالک باشــگاه تراکتورسازی برای امضای قرارداد با سرخ پوشان
فوتبال آذربایجان راهی تبریز شــدند .این  2بازیکن در میان استقبال بیش از 1000
هوادار تراکتورســازی وارد تبریز شــده و سپس برای اســتراحت راهی هتل محل
اقامت خود شدند.
بازیکنان ملی پوش تراکتورسازی ساعت  13:30ديروز در هيأت فوتبال آذربایجان شرقی
حضور پیدا کرده و قراردادی  3ساله با تیم تراکتورسازی امضا کردند.
این بازیکنان عصر ديروز در تمرین تیم حاضر شدند.
آگهي حصر وراثت

با معرفی تیم های برتر

آغاز طوفانی تیم کاشی و سنگ سامان همدان
در لیگ کشوری

ثبت قرارداد شجاعی و
دژاگه در هيأت فوتبال

آقاي ســيدرضا مصطفوي به شماره شناســنامه  12717به استناد
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه ،درخواستی
به شماره  970136تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است
که شــادروان سيده منيره مصطفوي به شــماره شناسنامه 4803
در تاريخ سهشــنبه  14شــهريور  1385در گذشته و ورثه وی در
هنگام درگذشت عبارتند از-1:ســيدرضا مصطفوي فرزند سيدنقي
به شماره شناســنامه  12717فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبــت آگهي مينمايد تا هر
كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ
نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد.
(مالف )396

خبـر

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139660326009000654مورخه  96/10/18هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي مصطفي وکيلي فرزند حسن به شماره شناسنامه
 413صادره از فامنين به شــماره ملي  5029967699در اعياني شــش دانگ بانضمام عرصه  79شعير مشاع از  96شعير ششدانگ يك
باب خانه به مســاحت دويست و ده متر مربع و شصت و پنج صدم مترمربع قسمتي از پالك  99اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي
ماماهان خريداري از مالك رســمي آقاي علي رسولي 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد(.مالف )118
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/30 :

رضا بيات -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  139660326006000605مورخه  1396/5/2هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضی آقاي مرتضي رضايي فرزند عليجعفر به شــماره شناسنامه  87صادره از مالير در ششدانگ يك قطعه باغ
ب پالک 2066اصلي بخش يک مالير خریداری از مالک
به مساحت  2253مترمربع قسمتي از اراضي روستاي جورا 
رســمی آقاي ابراهيم خيري جورابي محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهي ميشود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراض 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 تســليم 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 )380
تاريخ انتشار نوبت اول1397/5/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/5/30 :

محمدرضا اميني ،رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
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شماره 3258

خبـر

آغاز همکاری های فناورانه ایران و
بلغارستان در ۳حوزه علمی

بنــا داریم همکاریهای علمی و فناوری با ایــران را در حوزه های نانو،
فناوری اطالعات و شــهرهای هوشمند از پاییز امســال آغاز کنیم .سفیر
بلغارســتان در ایران با عنوان این مطلب گفت :چندین ســال اســت که
چارچوب مشخصی در قالب توافق نامه برای همکاری ایران و بلغارستان
در زمینه های فرهنگی ،علمی ،آموزشی و ورزشی داریم.کریستو پولنداکوف
سفیر بلغارستان در ایران در خصوص همکاریهای ایران و بلغارستان در زمینه
علم و فناوری گفت :وی خاطر نشان کرد :طی سالهای اخیر از چند دانشگاه
فنی بلغارســتان نمایندگانی عالی رتبه از ایران و دانشگاههای ایران بازدید
کردند؛ همچنین نماینده دانشگاه بلغارستان در دانشگاه تهران حضور یافت که
امیدوارم در گفتگوهایشان به هدف مشخصی در زمینه علم و فناوری برسند.

یک وسیله نقلیه جدید برای معلوالن ساخته شد
یک مخترع ایرانی موفق به طراحی و ساخت وسیله نقلیه ای برای
معلوالن شد که تماما با دست قابل کنترل است .فرشاد معماری مخترع
وسیله نقلیه مخصوص معلوالن ویلچری در گفتگو با مهر گفت :به دلیل
معلولیت چندین ساله ای که دارم به فکر طراحی و ساخت وسیله نقلیه
ای برای رفت و آمد افتادم.وی با بیان اینکه بعد از طراحی و ساخت این
وسیله نقلیه ،آن را ثبت اختراع کردم ،گفت :این وسیله نقلیه دارای سطح
شیب دار ،دنده عقب و ترمز برای تمام چرخها است که معلول به راحتی
می تواند همانند یه فرد سالم آن را کنترل کند.معماری با بیان اینکه دو
باک بنزین برای این وسیله نقلیه مخصوص معلوالن ویلچری تعبیه شده
است ،افزود :در این وسیله رمپی تعبیه شده که بدین واسطه معلول کامال
مستقل است و بدون نیاز به فرد دیگری وارد این وسیله شود.

تولید کننده تراشه های اپل
مبتال به ویروس شد

واحدهای تولیدی شــرکت تولید تراشه های اپل به ویروس مبتال
شده اســت .هرچند عملیات تولید ازسرگرفته شده اما پیش بینی می
شود این روند در رونمایی از محصوالت الکترونیک تاثیرگذار باشد.
به گزارش مهر  ،بســیاری از محصوالت الکترونیکی که قرار است
پاییز امسال رونمایی شــوند ،احتماال با تاخیر مواجه شوند .شرکت
 TSMکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان تراشه است ،اعالم کرده
برخی از واحدهای تولیدی آن روز ســوم آگوست به ویروس مبتال
شده اند.
برخی از این واحدهای تولیدی این شرکت تایوانی در مدتی کوتاه به
حالت عادی بازگشتند اما بقیه به مدت یک روز از تولید عقب ماندند.

اضافه شدن یک شماره عجیب به گوشی
کاربران هندی!

کاربران گوشی های تلفن همراه در هند در روزهای گذشته شاهد
اضافه شدن بدون اجازه یک شــماره خاص به فهرست های تماس
خود بوده اند و همین مساله موجب اعتراض آنها شده است.
به گزارش ورج ،تعداد زیادی از این کاربران با حضور در شبکه های
اجتماعی نســبت به این موضوع اعتراض کرده و می گویند به خاطر
نمی آورند که شماره مذکور را خود به فهرست تماس هایشان اضافه
کرده اند و از این مساله متحیر و در عین حال عصبانی هستند.
شــماره ای که بدون اجازه به فهرســت تماس هــای کاربران اضافه
شده ۱۹۴۷-۳۰۰-۸۰۰-۱ ،است که یک شماره قدیمی متعلق به اداره
شناسایی منحصر به فرد در هند است.

تخته موج سواری برقی ساخته شد
به تازگی یک تخته موج ســواری برقی ساخته شده که می تواند
سرعت خود را در  ۴ثانیه از صفر به  ۳۱مایل برساعت برساند.
به گزارش دیجیتال ترندز ،به تازگی یک شرکت سوئدی تخته موج
ســواری به نام  Awake Ravikســاخته که با برق کار می کند و
حتی زمانیکه موجی در دریا نیست می تواند روی آب حرکت کند.
دانیل آرونســون موسس شرکت تولید  Awake Boardsو تولید
کننده این تخته های موج سواری می گوید :نخستین محصول ما یک
تخته موج ســواری الکتریکی است .سرعت این گجت به وسیله یک
دسته بی ســیم کنترل می شــود .اطالعاتی دقیق مانند عمر باتری و
سرعت گجت رادر اختیار کاربر قرار می دهد.
همچنین کاربر می تواند با وزن بدن خود قایق را کنترل کند.

گزارش

بازخورد نشست با معاون اول رئیس جمهور

خبـر

همه دستگاههای ملی کشور باید
برای معرفی همدان تالش کنند

به علت نقص فنی

نخستین پرواز حجاج همدان به تاخیر افتاد

آغاز پرداخت به نرخ بازار ثانویه
در روزهای آینده
پرداخت ارز مســافرتی توســط بانکهای عامل متوقف شــده و
پرداخــت جدید با اجرای بســته جدید ارزی به نــرخ ارز بازار ثانویه
پرداخت میشــود .دیگر پرداخت ارز مسافرتی توسط بانکهای عامل
پرداخت نمیشود.
بــا توجه به اینکه از فردا سیاســتهای جدیــد ارزی اعالم و اجرایی
میشــود ،پرداخت ارز مسافرتی با نرخ رسمی (هماکنون  4400تومان)
ت به روش جدید پس از اعالم سازوکار
دیگر انجام نمیشــود و پرداخ 
جدیــد ارزی عملیاتی میشود.براســاس سیاســتهای جدید ارزی،
پرداخت ارز مسافرتی مطابق با نرخ ارز معامالتی در بازار ثانویه خواهد
بــود ، .در طول بانک مرکزی  21فروردین ماه تا  23تیر ماه حدود 312
میلیون دالر ارز مســافرتی پرداخت کرده با یک حساب ساده مشخص
میشود مابهالتفاوت ارز بازار و ارز رسمی (در صورتی که متوسط نرخ
ارز غیررسمی را  7500تومان در نظر بگیریم)  1029میلیارد تومان است.
به عبارت دیگر بانک مرکزی و دولت معادل  1029میلیارد تومان رانت
و یارانه به مسافران پرداخت کرده است که با توقف این اقدام و اجرای
برنامه جدید بانک مرکزی ،این رانت دیگر پرداخت نمیشود.

اگــر بــه دنبــال ایجاد
پارکســوار در نزدیکی
هگمتانه بر حجم ترددها
افزوده شود ،قطع به یقین
خطری جــدی در حوزه
رفتاری خواهد بود که به
عنوان یک نقطهضعف از
ارزیابی منفی برای جهانی
شــدن هگمتانه در آینده
برای ما خواهد بود
ســازمان حفاظت محيط زيست و برخي نمايندگان
مردم اســتان همدان در مجلس شوراي اسالمي نيز

حضور داشتند ،استاندار همدان گزارشي از اقدامات
صورت گرفته در جهت زيباســازي شــهر ،تكميل
زيرســاخت ها و آماده سازي همدان براي برگزاري
رويداد همدان  2018ارائه و نيازها و پيشنهادات خود
را براي كمك به برگزاري هــر چه بهتر اين رويداد
مطرح كرد.
مالمیر گفت  :در این نشســت ارائه گزارش اقدامات
اســتان به معاون رئيس جمهور  ،در رابطه با رویداد
همدان ۲۰۱۸در حوزه زیرســاخت برای رویدادهای
بین المللی گردشگری پیش روی که در استان همدان
انجام شده است مورد توجه ایشان قرار گرفت .
وی همچنین عنوان کرد  :تحول در حوزه زیرساختی
به ویژه در هتل سازی  ،بومگردی و تبلیغات و اطالع
رسانی و محتوی تهیه شده گزارش در این نشست که
در قالب پاورپوینت ارائه شد مورد توجه معاون اول
رئیس جمهور قرار گرفت
و در پایــان این نشســت ؛ جهانگیری با اشــاره به

≡≡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

گــزارش هاي ارائه شــده از اقدامات صورت گرفته
به منظور هماهنگي و فراهــم نمودن مقدمات براي
برگــزاري هر چه بهتــر رويداد همــدان  ،2018از
شهرداري همدان ،استاندار و مديران اين استان و نيز
سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
بخاطر تالش هاي صورت گرفته در جهت زيبا سازي
شهر و تكميل زيرساخت هاي آن قدرداني كرد.
مدير كل میراث فرهنگی استان همدان در این نشست
گزارش هايی از اجراي پروژه هاي زيرساختی مرتبط
با گردشــگري نظير بهره بــرداري از  5هتل ،اجراي
 142پروژه مرمتي ،ايجاد  26واحد اقامتگاه بومگردي
و ايجاد كمپ در روســتاهاي هدف گردشگري ارائه
كردد و به تشريح برنامه ريزي هاي انجام شده جهت
برگزاري هر چه بهتر رويداد همدان  2018پرداختند.
بــه هر ترتیب  ،همدان پایتخــت تاریخ و تمدن و
پایتخت گردشــگری آسیا در ســال  2018میزبان
دو رویداد مهم اســت تا از ایــن طریق خود را به
عنوان مقصد گردشگری به جهانیان معرفی کند این
اتفاق چند صباحی است بهانه ای شده است برای
دیدارهای مسئوالن ارشد کشور و مسئوالن استانی
 .دیدارهایــی که می توانــد در زمینه اخذ تصمیم
گیری ها ؛ ســرازیر کردن اعتبارات و افتتاح پروژه
ها تاثیرگذار باشد.
پیش از این مســئوالن استانی با همراهی نمایندگان
مردم همدان در مجلس شورای اسالمی نیز با ظریف
وزیر امورخارجه دیــداری را رقم زدند و حاال این
نشســت ها بین مســئوالن اســتان و معاون رئیس
جمهور برگزار شده اســت رویدادهای بین المللی
همدان  2018امسال بهانه ای شد تا مناسباتی همچو
هفته گرامیداشت دولت افتتاح پروژه ها با حضور و
دعوت از مسئوالن ارشد کشور همچون؛ جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور به انجام برسد و البته می
توان هم زمانی این برنامه را با آیین افتتاحیه رویداد
بین المللی کسب عنوان پایتخت گردشگری توسط
همــدان در ســال  2018را یک فرصــت بی بدیل
دانست  .گفتنی است  ،در پايان اين جلسه مقرر شد
موضوع رويداد همدان  2018در يكي از جلســات
آتي هيئت وزيران برگــزار و تصميمات الزم براي
تفويض اختيار به استان و دستگاه هاي اجرايي و نيز
تامين اعتبار مورد نياز براي برگزاري هر چه مناسب
تر اين رويداد اتخاذ شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان
گفت :دیدگاه های سیاسی نباید در تصمیمگیریهای
فرهنگی تاثیرگذار باشد.
به گزارش مهــر ،علیرضا درویش نژاد ظهر شــنبه
در نشســت با هنرمندان شهرســتان بهار از تالش
برای ایجاد ارتباط دوســویه بیــن اهالی فرهنگ و
هنر و ارشــاد خبر داد و گفــت :نقش هنرمندان در
کیفیت بخشی به امور قابل انکار نیست کمااینکه از
پیشنهادات سازنده این قشر استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه کار در حوزه فرهنگ و هنر نیازمند
دید وسیع است چراکه هنر جای بسته نگری نیست،
گفت :هنری که در قالب چارچوب قوانین جمهوری
اســامی اســت باید مورد حمایت قــرار بگیرد.
درویشنژاد پیشــگیری از موازیکاری ها را نیازمند
برنامه ریزی کالن دانســت و عنوان کرد :در حالی
که فرهنگ حوزه ای تخصصی اســت اما متأسفانه
هرکس خود را در ایــن حوزه صاحبنظر میداند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان همدان با
تأکیــد بر تالش بــرای ایجاد فضای بــاز فرهنگی
و هنری عنوان کرد :دیدگاه های سیاســی نباید در
تصمیمگیریهای فرهنگی تاثیرگذار باشد.
وی حفظ کرامت انسانی را در صدر اهداف مجموعه
ارشاد همدان برشمرد و بابیان اینکه محدودیت های
مالی انکارناپذیر اســت اما نباید محدودیت فکری
داشته باشیم ،گفت :باید با ابتکار ،نوآوری و خالقیت
برنامههای فاخر و تأثیرگذار اجرا کرد.
درویشنژاد افزود :یکی از سیاســت های اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تمرکززدایی از مرکز
اســتان و برگزاری برنامه های مختلف در ســطح
شهرستان هاســت.امام جمعه شهرستان بهار نیز در
این جلسه گفت :شهرســتان بهار در زمینه تشکیل
جلسات شــورای فرهنگ عمومی و عملیاتی شدن
مصوبات عملکرد قابل توجهی دارد.
حجت االســام حبیب ا ...حاتم نیا افزود :شورای
فرهنــگ عمومی در شهرســتان بهار و شــهرهای
اللجین ،صالــح آباد و مهاجران بــه صورت منظم
برگزار شده و خروجی خوبی دارد.
فرماندار شهرســتان بهار نیز در این نشست گفت:
برگــزاری برنامه هــای فرهنگی و هنــری در این
شهرستان حمایت می شود.
احســان قنبــری با بیــان اینکه شهرســتان بهار از
ظرفیتهای ویژه ای برخوردار اســت ،عنوان کرد:
باید با تعامل و همکاری بین دستگاه های شهرستان،
برنامه های مختلف فرهنگی به بهترین شکل در بهار
برگزار شود.

آخرین مهلت ارسال آثار به بخش مسابقه جشنواره
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

سینـما

سلفي با نماينده ولي فقيه وامام جمعه همدان در حاشيه ديدار با خبرنگاران

دیدگاههای سیاسی در
تصمیمگیریهای فرهنگی
تاثیرگذار نباشد

 ١٠شهریورماه

عک

پرداخت ارز مسافرتی متوقف شد

رويداد همدان 2018بهعنوان پايتخت گردشگري
كشورهاي آسيايي فرصتي كم نظير براي معرفي بهتر
و مناســب تر تاريخ ،تمدن و فرهنگ ايراني به جهان
است.
■ آثار تاريخي و فرهنگي ،مشــاهير و صنايع دستي
همدان از جمله جاذبه هاي فراوان اين استان در حوزه
گردشگري است كه الزم است همه دستگاه هاي ملي
كشور براي معرفي اين ظرفيت ها اقدامات ويژه انجام
دهند.
■ ايران از جاذبه هاي فراواني در بخش گردشــگري
برخوردار اســت و رويداد همدان  2018نه تنها براي
اين اســتان بلكه مي تواند بــراي كل ايران فرصت
مغتنمي در جهت معرفي ظرفيت هاي گردشــگري
باشد .
■ ظرفيت و جاذبه هاي تاريخي استان همدان بسيار
زياد اســت به گونه اي كه حتي برخي مردم ايران نيز
با آثار تاريخي و مشاهير اين استان آشنايي ندارند كه
فرصت خوبي است تا با برگزاري مناسب اين رويداد
بيــن المللي عالوه بر معرفي همدان در ســطح بين
الملل ،اطالع رساني دقيقي در خصوص مشاهير و آثار
تاريخي و فرهنگي همدان به مردم كشور انجام شود.
■ دربرگزاري رويداد همــدان  ،2018برنامه ها نبايد
فقط در مركز اســتان متمركز شــود بلكه بايد ساير
شهرســتان هاي استان نيز در اين زمينه فعال باشند و
ظرفيت ها و جاذبه هاي گردشگري همه نقاط استان
مدنظر قرار گيرد .
این جمالتی اســت که معاون اول رئیس جمهور در
نشست با مسئوالن کشــوری و استانی با محوریت
بررســی رویدادهای بین المللی گردشگری همدان
 2018مطرح کرده اســت  .مدیر کل میراث فرهنگی
صنایع دســتی و گردشــگری همدان به عنوان دبیر
دبیرخانه رویداد همدان  2018با عنوان این جمالت
که به نقل از اســحاق جهانگيري معاون اول رئیس
جمهوری است به بازخورد مطلوب جلسه هماهنگی
برگــزاری رویداد «همــدان »۲۰۱۸بهعنوان پایتخت
گردشگری کشــورهای آسیایی اشــاره کرد که به
ریاست معاوناول رئیسجمهوری برگزار شد.
علی مالمیر گفت  :در اين جلســه كه وزراي فرهنگ
و ارشاد اســامي ،ورزش و جوانان ،رئيس سازمان
ميراث فرهنگي ،صنايع دســتي و گردشگري ،معاون
رئيس جمهــوری در امور زنان و خانــواده ،رئيس

س
روز

مدیر روابــط عمومی فرودگاه همدان گفــت :به علت نقص فنی،
نخســتین پرواز حجاج همدانی به مکه مکرمه که قرار بود ساعت 7:45
صبح امروز انجام شود ،به تاخیر افتاد.
قرار بود امــروز  14مردادماه نخســتین کاروان اعزامی به مکه مکرمه
ساعت  7:45صبح از فرودگاه همدان پرواز کند که به علت نقص فنی،
این پرواز با تأخیر انجام میشود.
مدیــر روابط عمومی فرودگاه همــدان در گفتوگو با خبرنگار فارس
اظهار کرد :پرواز حجاج قرار بود ســاعت  7:45صبح امروز انجام شود،
که متاسفانه به علت نقص فنی هنوز هواپیما در فرودگاه همدان حاضر
نشــده اســت .مهدی افتخاری بیان کرد :در حال حاضر حجاج استان
کردستان که قرار است از همدان عازم شوند ،در فرودگاه همدان حاضر
هســتند اما به حجاج همدانی اعالم شــده که هنوز به فرودگاه مراجعه
نکنند .وی ســاعت بعدی پرواز را ســاعت  15بعداز ظهر اعالم کرد و
ادامه داد :با توجه به اینکه مشکل هواپیما نقص فنی بوده و هواپیما تغییر
کرده است ،بنابراین به احتمال زیاد در همین ساعت پرواز انجام شود.
مدیر روابط عمومی فرودگاه همدان بــا بیان اینکه امروز چهار کاروان
اعزام خواهند شــد ،گفت :از  14تا  21مرداد ماه عملیات رفت حجاج
را خواهیم داشــت و از  14شــهریور ماه نیز عملیات برگشت حجاج
صورت میگیرد.
وی یادآور شــد :در مجموع  34کاروان در قالب  17پرواز از همدان به
سرزمین وحی اعزام میشوند که این تعداد کاروان حجاج کردستانی را
نیز شامل میشود.

فرهنگ

عكس :پورياپاکيزه

«بیســت و پنجمین جشــنواره بینالمللی تئاتر
کودک و نوجوان همدان» که پاییز امســال با شعار "
کودک و حقوق اجتماعی " برگزار می شــود؛ تا ١٠
شهریور ماه پذیرای نمایشنامه های متقاضی حضور
در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی است
به گزارش روابط عمومی بیست و پنجمین جشنواره
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ،نمایشــنامه رکن
اساســی اجرا و زیربنای فکری تئاتــر صحنهای را
شکل میدهد ،به منظورایجاد انگیزه در نگارش متون
و توجه به رعایت مضمون و ســاختار درست ،این
بخش در دو مرحله برگزار میشود.
مهلت ارسال آثارمتقاضی مسابقه نمایشنامه نویسی
مرحله نخست تا تاریخ ٩٧/٦/١٠و ارزیابی و معرفی
آثار برگزیده مرحله نخست مسابقه نمایشنامه نویسی
تا تاریخ ٩٧/٦/٣٠خواهد بود.
مرحله اول شــامل انتخاب حداکثر ده نمایشــنامه
ازبین آثار متقاضی شــرکت خواهــد بود .با معرفی

کارشناسان ،صاحبان این آثار فرصت خواهند داشت
جنبه های دراماتیک متن را زیر نظر کارشناس مشاور
مربوطه تقویــت کرده و آماده حضور درمرحله دوم
شــوند.مرحله دوم نمایشــنامههای برگزیده مرحله
اول بعد از تغییرات الزم در این بخش شــرکت داده
خواهند شد و از بین آنها سه نمایشنامه به عنوان آثار
برگزیده معرفی خواهند شد وجوایزی به برگزیدگان
نهایی اهدا خواهد شد.
ت داوران ،پس
درصورت تشــخیص و تایید هيــأ 
از طی مراحل الزم ،نمایشــنامههای منتخب توسط
انتشــارات نمایش چاپ خواهندشد.در این بخش
تنهــا متون جدیــد و چاپ نشــده پذیرفته خواهد
شد.برای حضوردر مســابقه نمایشنامهنویسی الزم
است عالوه بر تکمیل فرم ثبت نام  ،سه نسخه از اثر
به شکل تایپ شده و فایل PDFآن در قالب لوح
فشرده و یک عکس پرســنلی نویسنده به دبیرخانه
ارسال شود.

Y K

