
C M Y K

 2018 آگوســـت    6   1439 ذي القعـــده   23   1397 مردادمـــاه   15 دوشـــنبه  
ســـال پانزدهـــم  شـــماره 3258  12 صفحـــه روزنامـــه + نيازمندي هـــا  1000 تومـــان 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

عهخبر
جام

5

ش
زار

گ

4

ش
رز

و

7

کاهش 77 
درصدی 
صادرات و 
واردات از همدان 

استان همدان 
رکورددار 
ساخت و ساز در 
مناطق زلزله زده 
کرمانشاه

تویسرکان 
درمسیر توسعه

جام بزرگ 
در مراسمی 
برای حضور 
در جاکارتا 
بدرقه شد

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

3

2

یادداشت
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رسانه های استان 
ساکت اند !!

 در آســتانه ی ۱۷ مرداد ســالروز شهادت 
شــهید محمود صارمی و روز خبرنگار ، چند 
روزی است اصحاب رسانه و خبرنگاران استان  

درگیر برنامه های هفته ی خبرنگار هستند.

یادداشت روز

2

براي طرح هاي ماندگار 
از جهانگیري بودجه بگیريد

 نشســت ويژه "20۱8" به رياست معاون 
اول رئیس جمهــوري براي بررســي رويداد 
پايتخت گردشــگري شــدن همدان در بین 
كشورهاي آسیايي، گام تبلیغاتي مؤثري بود 

كه با پیگیري مسئوالن استان اتفاق افتاد.

تبریک و تهنیت

سعيد اسدبيگی -سرپرست پروژه تقویت فشار گاز ایالم

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 می نمائیم.

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

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

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

علی عزیزتر از جانم
ای مرد دوست داشتنی دنیای زنانه ام... بهترینم تولدت مبــارک

از طرف همسرت

بازخورد نشست با معاون اول رئيس جمهور 

همه دستگاه های ملی کشور 
بايد برای معرفی همدان تالش کنند

رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزي:

هیچ مدیری در همدان 
شامل قـانون

بازنشستگي نمي شود

دبيرسازمانهای مردمی استان:

سازمانهای مردم نهاد 
کمک حال دولت در رفع مشکالت است

یــر  و تصا و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
کنید ی  ــر پیگی ب  ا ــذ ج

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  

hamedanpayam

 نهاوند-كمالوند-خبرنگارهمـــدان پیـــام: تغییـــرات بـــه 
ـــت  ـــن معاون ـــان رفت ـــید. از زم ـــد رس ـــداری نهاون فرمان
ســـابق فرمانـــداری نهاونـــد گمانـــه هـــای متعـــددی 
ـــد  ـــی ش ـــوان م ـــامتی عن ـــا س ـــی رض ـــرای جايگزين ب
ـــی  ـــرات اجراي ـــن تغیی ـــته اي ـــت روز گذش ـــه در نهاي ك

ـــد.  ش
هرچنـــد گزينـــه معاونـــت سیاســـی فرمانـــداری 
نهاونـــد حـــدود 2 مـــاه پیـــش مشـــخص بـــود امـــا گويـــا 
ـــن موضـــوع  ـــق اي ـــا اجـــازه تحق ـــاف نظره برخـــی اخت
را نمـــی داد تـــا اينکـــه روز گذشـــته در آيینـــی بـــا 
ــتانداری  ــات اسـ ــوزه انتخابـ ــركل حـ ــور مديـ حضـ
همـــدان عـــاوه بـــر معاونـــت فرمانـــداری نهاونـــد، 
بخشـــدار جديـــد  زريـــن دشـــت بـــه همـــراه يـــک 
ـــی  ـــزی و عمران ـــه ري ـــت برنام ـــد، )معاون ـــت جدي پس
ــات  ــی و از زحمـ ــم معرفـ ــد هـ ــداری (نهاونـ فرمانـ

بخشـــدار ســـابق قـــدر دانـــی شـــد. 
الماســـی در ايـــن آيیـــن گفـــت: بخشـــداران بعنـــوان 
ـــت در بخـــش هـــا حايزاهمیـــت اســـت. ـــدگان دول نماين

ــامی  ــاب اسـ ــول انقـ ــجام در طـ ــدت و انسـ وحـ
ــوده  ــاب بـ ــن انقـ ــداری ايـ ــل پايـ ــن عامـ مهمتريـ
ـــه  ـــمنان از فتن ـــه دش ـــت ك ـــده اس ـــبب ش ـــت، و س اس

انگیـــزی و توطئـــه افکنـــی ناامیـــد شـــوند.
ابوالقاســـم الماســـی گفـــت: تمـــام تـــاش دشـــمن 
ـــه  ـــت و ب ـــوده اس ـــاب ب ـــردم و انق ـــه م ـــیب زدن ب آس
شـــکل هـــای مختلـــف ايـــن را نشـــان داده اســـت و 
ـــی  ـــکار عموم ـــیله اف ـــن وس ـــه اي ـــت ب ـــرده اس ـــعی ك س
را ســـمت رفتارهـــای هنجـــار شـــکنانه ببـــرد و مـــرذم را 

ـــد. ـــرد كنن ـــت دلس ـــام و حاكمی ـــه نظ ـــبت ب نس
ـــوده  ـــاب ب ـــام و انق ـــتیبان نظ ـــواره پش ـــردم هم ـــا م ام
انـــد و همیـــن امـــر ســـبب عصبانیـــت و ناراحتـــی 

دشـــمن شـــده اســـت.
فرمانـــدار نهاونـــد هـــم در آيیـــن تکريـــم و معارفـــه 
ــوولین  ــتان گفت؛تـــاش مسـ ــؤل شهرسـ ــد مسـ چنـ
ــد و  ــردن امیـ ــده كـ ــردم و زنـ ــکات مـ ــع مشـ رفـ

حركـــت رو بـــه پیشـــرفت در بیـــن آنـــان اســـت
ـــود  ـــا وج ـــد ب ـــتان نهاون ـــزود: شهرس ـــری اف ـــراد ناص م
ظرفیـــت هـــای بســـیار فـــراوان آن ايـــن انتظـــار را 
بـــرای همـــه مـــردم و مســـوولین بوجـــود مـــی آورد 
ـــام  ـــون انج ـــه تاكن ـــی ك ـــه كارهاي ـــود هم ـــا وج ـــه ب ك
شـــده اســـت، تـــاش بیشـــتری كنیـــم تـــا بتوانیـــم 

ـــم. ـــه دهی ـــردم ارائ ـــه م ـــری ب ـــته ت ـــات شايس خدم
ـــت، كار  ـــوان مســـولین دول ـــا بعن وی افزود:اگـــر همـــه م
و خدمـــت را محـــور اقدامـــات خـــود قـــرار دهیـــم، 
ـــت و  ـــات دول ـــم خدم ـــته اي ـــی توانس ـــای واقع ـــه معن ب
ـــه  ـــان را ب ـــم و آن ـــز نشـــان دهی ـــردم عزي ـــه م ـــام را ب نظ

ـــم. ـــدوار كنی ـــاب امی ـــام و انق ـــه نظ ـــش ب ـــش از پی بی
ناصــری  تصريح كــرد؛ در طول اين چنــد ماهی كه از 
حضورم در نهاوند می گــذرد، همواره  تاش كرده ايم 
با كمک همه مديران دستگاه های اجرايی، با طرح هايی 
همچون روســتاگردی، بازديد های مستمر از واحدهای 
تولیدی، صنعتی و كشــاورزی و نیز استقرار میز خدمت 
در بین مردم در بخش های مختلف شهرســتان، امید به 
كار و تاش را در بین مردم زنده نگه داريم و نشان دهیم 
تاش همه مسوولین برطرف كردن مشکات مردم است.

ــوان  ــیوند بعنـ ــد موسـ ــن حمیـ ــن آئیـ ــان ايـ در پايـ
ــال  ــدی جـ ــت، مهـ ــن دشـ ــد زريـ ــدار جديـ بخشـ
ـــن  ـــوان معاونی ـــب بعن ـــیاوش بترتی ـــه س ـــی ال ـــد و ول ون
ـــوب و  ـــد منص ـــداری نهاون ـــی فرمان ـــی و عمران سیاس
ـــابق  ـــدار س ـــلگی، بخش ـــر س ـــاله جعف ـــات ۶ س از خدم

زريـــن دشـــت قدردانـــی شـــد.

3 تغيير در یک روز

پس از ۶ ماه معاونت سیاسی فرمانداری نهاوند معرفی شد

اصحاب رسانه با نماینده ولي فقيه در استان دیدارکردند

طه محمدی:رسا نه ها بدون حب و بغض کارکنند 

6

8

 آنطـــور كـــه ســـازمان مديريـــت و برنامه ريـــزي 
ـــه  ـــت ب ـــون ممنوعی ـــرد، قان ـــام ك ـــدان اع ـــتان هم اس
كارگیـــري بازنشســـتگان شـــامل هیـــچ مديـــري در 
اســـتان نمي شود.ســـید اســـکندر صیدايـــي گفـــت: 
ــه عهـــده  ــم، بـ ــتانداران هـ بررســـي وضعیـــت اسـ
وزارتخانـــه اســـت و اســـتان ها اطاعـــي از شـــرايط 

ــتانداران مي گوينـــد  ــیاري از اسـ ــا ندارنـــد؛ بسـ آنهـ
نمي شـــود.وي  حالشـــان  شـــامل  بازنشســـتگي 
ـــطح  ـــي در س ـــاي مختلف ـــون آماره ـــح داد: تاكن توضی
ـــخص  ـــه مش ـــده ك ـــر ش ـــتان منتش ـــي اس ـــور و حت كش
ـــا  ـــي هاي م ـــا بررس ـــت ام ـــت اس ـــدام درس ـــت ك نیس

ــد... ــان مي دهـ نشـ
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خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

شانه سازی بیش از 172 کیلومتر
 از راه های آسفالته همدان

 سرپرســت اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
همــدان از شانه ســازی ۱۷2.۷ كیلومتــر از راه هــای آســفالته اســتان 

خبــر داد.
ــازی  ــات شانه س ــه عملی ــه اينک ــاره ب ــا اش ــده ب ــی پناهن  مصطف
ــريانی،  ــای ش ــاری در محوره ــال ج ــت س ــه نخس ــار ماه در چه
فرعــی و اصلــی و راههــای روســتايی اســتان انجــام شــده اســت، 
ــی در  ــش ايمن ــظ و افزاي ــور حف ــه منظ ــدام ب ــن اق ــرد: اي اظهارك

ــده اســت. ــام ش ــتان انج ــی اس ــای مواصات محوره
ــری در  ــش موث ــا نق ــازی در جاده ه ــاح شانه س ــزود: اص وی اف
ارتقــای ســطح ايمنــی محورهــای مواصاتــی و همچنیــن كاهــش 
ــات  ــش تصادف ــژه كاه ــه وي  ــی از آن ب ــات ناش ــات و تلف تصادف

ــی دارد. واژگون
بــه گــزارش فــارس سرپرســت اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان همــدان از تســطیح و رگاژ 22 هــزار و ۶89 
كیلومتــر از شــانه راه هــای آســفالته ايــن اســتان بــه منظــور افزايــش 
ايمنــی و نگهــداری راه هــا خبــر داد و افــزود: 25۷ كیلومتــر رگاژ 
راه هــای شــنی نیــز در محورهــای مواصاتــی اســتان انجــام شــده 

اســت.
وی يــادآور شــد: بــا توجــه بــه گشــت های انجــام شــده از ســوی 
ــات  ــرای عملی ــیرها و اج ــايی مس ــن اداره كل و شناس ــنل اي پرس
ايمن ســازی راه هــای حــوزه اســتحفاظی اســتان همــدان، ۱۶ 
ــا  ــورد اصــاح تقاطع ه ــاک، 22 م ــای خطرن ــورد اصــاح پیچ ه م
و 43 مــورد احــداث دوربرگــردان و پاركینــگ نیــز انجــام عملیــات 

شــده اســت.
ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــت اداره كل راه سرپرس
ــری  ــن لکه گی ــدت همچنی ــن م ــه در اي ــان اينک ــا بی ــدان ب هم
ــزار و 8۶9  ــزان 9۷ ه ــه می ــانتی متر ب ــا 5 س ــفالته ت ــای آس راه ه
ــا  ــن راســتا ب ــان كــرد: در همی ــع انجــام شــده اســت، بی ــر مرب مت
ــه  ــکل روزان ــه ش ــداری ب ــات راه ــوا عملی ــای ه ــه گرم ــه ب توج
ــواره در  ــداری هم ــت های راه ــود و گش ــام می ش ــتان انج در اس

ــتند. ــا هس ــم راه ه ــب حري ــا مراق ــول محوره ط
وی ادامه داد: همچنین در راســتای افزايش ايمنی، پاک كردن و تنظیم 
قنوها با گريدر به میزان 2 هزار و 42۶ كیلومتر و موج تراشی سطوح 

آسفالته به میزان 28 هزار و 2۱4 متر مربع انجام شده است.
پناهنــده بــه انجــام ۱25 هــزار و ۷90 نفــر ســاعت گشــت 
راهــداری در محورهــای مواصاتــی اســتان اشــاره و خاطرنشــان 
كــرد: گشــت های مســتمر راهــداری بــا هــدف شناســايی نواقــص 
و عوامــل آســیب رســان بــه ايمنــی راه و نیــز ســرعت بخشــی بــه 

ــژه ای برخــوردار هســتند. ــگاه وي ــص از جاي ــع نواق رف
وی در ادامــه تنقیــه و اليروبــی پل هــا، تعمیــر و مرمــت و 
ــزرگ،  نگهــداری پل هــای كوچــک، تعمیــرات اساســی پل هــای ب
احــداث و تعريــض پل هــا، زهکشــی و دريواســیون پل هــا، 
پاكســازی شــانه و حريــم راه از نخالــه، زبالــه و پاكســازی ســطح 
راه از الشــه حیوانــات را از ديگــر اقدامــات انجــام شــده در ايــن 

ــدت برشــمرد. م
ــاء  ــا ارتق ــه ب ــدواری از اينک ــراز امی ــا اب ــان ب ــن مســئول در پاي اي
ســطح كیفیــت راه هــا، آمــار تصادفــات كاهــش می يابــد، تصريــح 
ــی در  ــش ايمن ــظ و افزاي ــور حف ــه منظ ــات ب ــن اقدام ــرد: اي ك

ــت. ــده اس ــام ش ــدان انج ــتان هم ــی اس ــای مواصات محوره

 داروهای ديابتی از داروخانه های دولتی تهیه شود
 مديرعامل انجمن ديابت استان همدان گفت: از آنجا كه در داروخانه های خصوصی قیمت برخی از اقام بیماران ديابتی گران 

شده شركت های تولیدكننده دارو عنوان كردند كه داروها از داروخانه های دولتی تهیه شود.
 ناهید كوثری با بیان اينکه تعدادی از بیماران ديابتی اســتان نسبت به گرانی داروها در داروخانه ها اعتراض داشتند، اظهار كرد: 
بیماران دلیل گرانی دارو را گرانی ارز می دانستند.وی در گفت وگو با فارس گفت: تولیدكنندگان انسولین اعام كرده اند كه گرانی 

ارز بر روی قیمت دارو تاثیر نداشته و اقام از داروخانه های دولتی تهیه شود.
مديرعامل انجمن ديابت استان همدان با بیان اينکه متاسفانه هزينه برخی از داروهای بیماران ديابتی بیمه ها پرداخت نمی كنند، 

افزود: تمام بیمه ها هزينه برخی از داروها را پرداخت نمی كنند و اين مشکل بزرگ بیماران ديابتی است.
وی با اشاره به اينکه هزينه ماهانه بیماران ديابتی متفاوت است چراكه برخی از آنها مثًا تست قند خون روزانه يا برخی هفتگی 

می گیرند، گفت: هزينه  بیماران ديابتی از 50 هزار تا 200 هزار تومان متفاوت است.
كوثری با بیان اينکه در حال حاضر يک هزار نفر عضو انجمن ديابتی استان هستند، خاطرنشان كرد: در جمعیت شهری همدان 

۶ درصد افراد مبتا به ديابت هستند كه اين میزان در جمعیت روستايی به 3 درصد می رسد.

کاهش 77 در صدی صادرات و واردات از همدان 
 مديركل گمرک همدان گفت: در سه ماهه امسال صادرات و واردات به ترتیب ۷4 و۷۷ در صد در استان كاهش داشته است. 
جمال خشوعی، مديركل گمرک همدان بیان كرد: از تیرماه امسال ۱2 میلیون و ۱۷۷ هزار و ۷55 دالر كاال از گمرک همدان به 

كشورهای عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، بنگادش، پاكستان و تركیه صادر شده است.
وی به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ خاطرنشان كرد: اين كاالها ی صادراتی شامل كشمش، لبنیات، موتور كولر آبی، سفال، 

سیمان، وازلین صنعتی، ترشی و شوری، فروسیلیس، ظروف تفلون و گونی پاستیکی است.
مديركل گمرک همدان ادامه داد: كاالهای صادر شده 52 میلیون و 209 هزار و ۱53 كیلوگرم وزن داشت و بیشترين حجم كاالی 
صادراتی مربوط به كشمش و لبنیات است.خشوعی در ادامه به وضعیت واردات اشاره كرد و گفت: 3۱2 هزار و 8۶0 كیلوگرم 

كاال از گمرک همدان به كشور وارد شده كه بیشتر مواد اولیه صنايع و كارخانه ها و قطعات خودرو است.
وی اضافه كرد: برای واردات اين میزان كاال يک میلیون و 482 هزار و ۷۱۷ دالر هزينه شده است.

مديركل گمرک همدان افزود: در ســه ماهه نخست ســال جاری صادرات و واردات گمرک همدان به ترتیب ۷4 و ۷۷ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشت.

۱- تغییر كاربري واحدهاي صنعتي به دامداري در اســتان آغاز شده 
اســت. گفته مي شــود برخي واحدهاي تولیدي و صنعتي اســتان به 
دلیل ركــود و تعطیلي، اقدام به نگهــداري دام و طیور در واحدهاي 
خود كرده اند. گويا اين اقدام در شــهرک هاي صنعتي با اعتراض ساير 
واحدها مواجه شده است. گفتني است پیش از اين مسئوالن از احیا و 

فعال سازي واحدهاي تعطیل و نیمه تعطیل سخن مي گفتند.
2- درخواســت ممنوع الخروجــي برخي از رانت خواران از ســوي 
خجســته مورد اســتقبال واقع شده است. گفته مي شــود تعدادي از 
نمايندگان مجلس با صدور نامه اي از رئیس قوه قضايیه خواســته اند 
نســبت به ممنوع الخروجي برخي مديران و افرادي كه متهم به ســوء 
اســتفاده و فساد مالي هستند، اقدام شــود. گفتني است نماينده مردم 

همدان در توئیتي نسبت به فرار برخي متهمان هشدار داده است.
3- معاون اقتصادی ومنابع انسانی استاندارمشمول قانون ممنوعیت به 

كارگیری بازنشستگان نمی شود.
گويا به دلیل دعوت مجدد وی برای كار.محاسبه دوران خدمتی سقف 

سنوات خدمتی وی تکمیل نشده است.
گفتنی است قانون جديد مجلس درانتظار تايید شورای نگهبان است.

براي طرح هاي ماندگار 
از جهانگیري بودجه بگیريد

توکل دارئي «

اول  معــاون  رياســت  بــه   "20۱8" ويــژه  نشســت   
ــگري  ــت گردش ــداد پايتخ ــي روي ــراي بررس ــوري ب رئیس جمه
شــدن همــدان در بیــن كشــورهاي آســیايي، گام تبلیغاتــي مؤثــري 

ــاد. ــاق افت ــتان اتف ــئوالن اس ــري مس ــا پیگی ــه ب ــود ك ب
معاونــان  حضــور  بــا  و  ســطح  ايــن  در  نشســتي  انجــام 
رئیس جمهــوري و برخــي معاونــان وزارتخانه هــا، اســتاندار و 
ــتاني  ــئوالن اس ــر مس ــه اگ ــان داد ك ــتان نش ــر اس ــدگان مؤث نماين
ــد، آورده  ــه بون ــداد 20۱8« را از 2 ســال پیــش جــدي گرفت »روي
ــتر  ــود بیش ــع موج ــب از وض ــا مرات ــي آن ب ــادي و فرهنگ اقتص

ــود. ب
ــت  ــم غنیم ــودي ه ــه ن ــاي دقیق ــن فعالیت ه ــال همی ــن ح ــا اي ب
ــد كار  ــت چن ــري درس ــا تدبی ــود ب ــدوار ب ــوان امی ــت و مي ت اس
زيربنايــي در حــوزه گردشــگري و میراثــي از درون ايــن رويــداد 

ــد. ــادگار بمان ــه ي ــراي آينــدگان ب ب
ــه در همــدان و اعــام آمادگــي  وعــده حضــور معــاون اول كابین
ــا مســئوالن  ــراي همــکاري ب وزارت خارجــه و ســاير ارگان هــا ب
همــدان در انجــام ايــن رويــداد؛ زمانــي شــیرين و مانــدگار 
ــه گردشــگري  ــازه اي در زمین ــه از ايده هــاي بکــر و ت مي شــود ك

ــي شــود. رونماي
ــزاري  ــز برگ ــداد ج ــن روي ــاي اي ــي از برنامه ه ــات چندان اطاع
همايــش در شــهريورماه، در دســت نیســت و آنچــه اعــام رســمي 
ــا حضــور  ــداد و ب ــن روي ــي اي ــه گرامیداشــت مل ــر ب شــده، ناظ

ــان كشــوري اســت. ســفراي خارجــي و میهمان
همايــش  دربــاره  خــود  دور  نه چنــدان  حافظــه  بــه  اگــر 
بین المللــي ســرمايه گذاران و آن همــه بودجــه اي كــه صــرف 
شــد، رجــوع كنیــم، خواهیــم دانســت كــه از دل چنــان همايشــي 
ــده  ــي نش ــان عمل ــل بی ــتاره دار و قاب ــده، كاري س ــد وع ــز چن ج
ــکار عمومــي نشــانه هاي  ــه اگــر عملــي شــده در اف اســت؛ و البت

ــت. ــرده اس ــروز نک ــدي از آن ب رضايتمن
ــا  ــاال ت ــئوالن ب ــه مس ــي ك ــم زحمات ــد و تکري ــا تأيی ــن ب بنابراي
ــازي  ــط ب ــه وس ــه ب ــاي كابین ــاندن پ ــراي كش ــتاني ب ــن اس پايی
گردشــگري انجــام داده انــد، انتظــار مــي رود در همیــن ايــام باقــي 
ــه  ــود ك ــه ش ــي پرداخت ــا و ايده هاي ــه برنامه ه ــت كم ب ــده دس مان
ــا  ــده ب ــر آن در آين ــرداري نباشــد و هــم اث ــاوت و كپي ب هــم متف

ــل مشــاهده باشــد. ــي قاب ــکار عموم ــراي اف ــد "20۱8" ب برن
ــراي  نويســنده ايــن ســطور، در تکــرار پیشــنهاد قبلــي خويــش ب
مانــدگاري 20۱8 در همــدان؛ از مســئوالن مي خواهــد طــرح 
بوعلي ســینا  شــیخ الرئیس  آرامگاه هــاي  بــه  پــارک  الحــاق 
و باباطاهــر را بررســي و در صــورت امــکان بــا مشــاورات 
ــي  ــج عمران ــا 20۱8 و نتاي ــد؛ ت ــان بگذارن ــي درمی ــاح مل ذي ص
ــدگار  ــراي همیشــه در ذهن هــا مان ـ فرهنگــي ـ گردشــگري آن ب

ــود. ش
ــدگان و  ــارهاي نماين ــات و فش ــود تبلیغ ــا وج ــه ب ــر اينک ديگ
ــراي  ــي ب ــي، آب ــوط هواي ــدازي خط ــز و راه ان مســئوالن، از تجهی

گردشــگري گــرم نمي شــود.
ــد  ــه بتوان ــت ك ــازه اي گش ــاي ت ــال راهکاره ــد دنب ــن باي بنابراي
همــدان را بــه شــهرهاي اصلــي گردشــگري ايــران مثــل اصفهــان 

ــد. ــز وصــل كن و شــیراز و تبري
ــه تورهــاي گردشــگري  ــه هــر صــورت ممکــن ب ــه ب ــه ياران ارائ
ملــي و خارجــي بــراي حضــور در همــدان از جملــه راهکارهايــي 
اســت كــه مي توانــد همــدان را بــه مقصــد گردشــگري خارجــي 

تبديــل كنــد.
متأســفانه شــهر همــدان بــا وجــود اماكــن جهانــي، ســهم ناچیــزي 
ــا دســت روي دســت  از گردشــگري خارجــي كشــور دارد كــه ب

گذاشــتن و صبــر و انتظــار، كاري از پیــش نخواهــد رفــت.
درخواســت بودجــه اي اثرگــذار و قابــل توجــه چــه بــراي 
ــا و  ــگري آرامگاه ه ــرح گردش ــگري در ط ــن گردش احــداث اماك
ــگري از  ــازهاي گردش ــه ساخت وس ــت ب ــاي ارزان قیم ــه وام ه چ
ــود. ــرآورده ش ــد ب ــه باي ــت ك ــي اس ــن توقع ــاون اول، كمتري مع

ــئوالن  ــي مس ــدت و همدل ــادي از وح ــه نم ــد ب 20۱8، مي توان
ــان و  ــدان و كاركن ــي هم ــراث فرهنگ ــود و می ــل ش ــتان تبدي اس
ــه  ــد و ب ــي و اداري خــارج نماي ــزواي اجراي ــش را از ان طرفداران

ــاند. ــب وكار بکش ــق كس ــز رون ــکاري و نی ــا بی ــارزه ب ــود مب گ
مظلوم تريــن  اســتان،  در  گردشــگري  هــدف  روســتاهاي 
ــر  ــا ب ــه، تنه ــن توج ــا كمتري ــه ب ــتند ك ــاي توريســم هس هدف ه

روي كاغــذ از آنهــا نــام بــرده مي شــود.
وركانــه و ســیمین و ســركان وگیــان و فارســبان و ده هــا روســتاي 
رهــا شــده ديگــر، مي تواننــد كانــون گردشــگري روســتايي ايــران 
ــود  ــا وج ــد، ب ــکوه نهاون ــز و پرش ــرآب هاي دل انگی ــوند. س ش
انــدک گوشــه چشــمي كــه بــه آنهــا شــده، هنــوز بــه طرح هــاي 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــي نیازمندن ــي و جهان ــاس مل ــش و در مقی امیدبخ
ــن  ــد. همی ــداز كنن ــار ديگــر طنین ان ــن شــهر باســتاني را ب ــام اي ن
ــد  ــواز آن، مي توان ــاک و روح ن ــاي طربن ــرافراز و دره ه ــِد س الون

درآمدزاتريــن قســمت توريســم طبیعــي كشــور باشــند.
غــرض از ايــن پراكنــده گفتن هــا، كــه قطــره اي از دريــاي 
ــا  ــه ب ــت ك ــته هايي اس ــادآوري داش ــود، ي ــتان ب ــاي اس ظرفیت ه
ــتان  ــاد اس ــد و اقتص ــن درآم ــه ويتري ــا را ب ــوان آنه ــر مي ت تدبی

ــرد. ــل ك تبدي
هرچنــد مســئوالني كــه ايــن ســطور را مي خواننــد، ممکــن اســت 
در دل خــود بگوينــد، اينهــارا مــا خودمــان سال هاســت مي دانیــم 
و تازگــي ندارنــد؛ از مــا يــادآوري و گفتــن بــود. فرصــت حضــور 
جهانگیــري را دريیابیــد؛ از دالرش كــه كاري بــراي اقتصــاد 

كشــور برنیامــد؛ از آمدنــش بــه همــدان بهــره ببريــد.  همیــن.

معاون خدمات شــهری شــهرداری   
همدان از كاشت گیاهان دارويی همچون 
رزماری، اســطوخودوس، همیشــه بهار، 
مريم گلــی، بنفشــه، ختمــی، زرشــک، 
گل محمــدی، الدن، شاه پســند، بابونــه، 
آويشــن، بومــادران و... در فضای ســبز 

شهری همدان خبر داد.
وحید علی ضمیــر با بیان اينکــه امروزه 
مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال 
مختلف آن، غیر قابل تصور اســت، اظهار 
تشديد  موجب  كرد: گســترش شــهرها 
توســعه شهری بی رويه و ناپايدار شده كه 
تشــديد آلودگی های محیطی از مهمترين 
آن به شــمار می آيد كه خود زمینه ساز از 
بین رفتن فضاهای ســبز درون شهری و 

تغییر كاربری اين گونه اراضی است.
به گزارش فارس، وی به نقش شهروندان 
در حفظ و نگهداری فضای ســبز اشــاره 
كرد و گفت: يکی از مسائل عمده فضای 
سبز كه در شــرايط اقلیمی موجود نیاز به 
صرف هزينه و مراقبت مستمر دارد، مسئله 
نگهداری و توســعه فضای سبز است كه 
اين مهم نیازمند فرهنگ ســازی و تعامل 

شهروندان است.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان 
بیان كــرد: پس از اجرای عملیات احداث 

فضای سبز مهمترين امر حفظ و نگهداری 
از آن اســت كه اين بخش شامل حفظ و 
نگهداری تمام پروژه ها از قبیل كاشــت، 
آبیــاری، هــرس، كوددهی، سمپاشــی، 
رسیدگی به وضعیت مبلمان پاركی، حذف 
علف های هرز، نظافت و پاكســازی و ... 

است.
افــزود: مشــاركت شــهروندان در  وی 
نگهداری فضای ســبز در رعايت حقوق 
شهروندی عاوه بر ايجاد محیطی دلنشین، 
موجب كاهش قابــل ماحظه هزينه های 

حفظ و نگهداری فضای سبز می شود.
علی ضمیر تصريح كرد: ســاالنه مبلغ قابل 

توجهی به منظــور نگهداری بیش از ۶20 
هکتــار فضای ســبز موجود در شــهر با 
احتساب تأمین آب، گل، نهال  و نگهداری 

و حفظ آن هزينه می شود.
وی ادامه داد: ســرانه فضای ســبز شهر 
همدان بدون احتســاب باغات شــهر در 
حال حاضر ۱۱ متر مربع است كه اين رقم 

با احتساب باغات 29 متر مربع است.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان 
خاطرنشــان كرد: تاكنون اقدامات خوبی 
برای تأمین منابع آبی فضای ســبز شــهر 
انجام شــده كه مهمترين آن مکان يابی و 
اليروبی قنوات ســطح شهر و هدايت آب 

آنها به فضای سبز است.
وی يادآور شــد: برآورد هزينه و احداث 
مخازن آبی در برخی پارک ها و ســطوح 
فضای سبز به منظور جمع آوری آب های 
ســطحی و آب چاه هــا و هدايت آنها به 
شبکه مکانیزه آبیاری در ادامه روند ايجاد 
بارانی، قطره ای  آبیاری مکانیزه  شبکه های 
و... بــه منظور رفیوژها و پارک ها با هدف 
كاهش مصــرف آب و تــردد تانکرهای 
آب رسانی در سطح شهر انجام شده است.
علی ضمیــر در ادامه اظهــار كرد: با توجه 
به كمبــود منابع آبی، شــهرداری همدان 
با حــذف چمن و جايگزينــی گونه های 
دائمی، كم آب بر و ســازگار با شــرايط 
كم آبی سعی در ايجاد و توسعه فضای سبز 

پايدار كرده است.
وی همچنیــن از كاشــت گیاهان دارويی 
در فضای سبز شــهری خبر داد و گفت: 
گیاهان دارويی در ســطح شــهر همدان 
همیشه  اســطوخودوس،  رزماری،  شامل 
بهار، مريم گلی، بنفشــه، ختمی، زرشک، 
گل محمدی، الدن، شاه پســند كاشته شده 
نیز گونه های ديگــری مانند  كه امســال 
بابونه، آويشن، بومادران و... به آنها اضافه 

خواهد شد.

 صبح روز گذشته اصحاب رسانه استان 
همدان با حضور در دفتر نماينده ولی فقیه 
در اســتان، ديداري بــا امام جمعه همدان 

داشتند.
قبل از حضور نماينده ولي فقیه در جلسه، 
تک تک اصحاب رسانه از مديران مسئول، 
سرپرستان و سردبیران گرفته تا خبرنگاران 
وارد جلسه مي شــدند و با سام و عرض 
تبريک هر يک در جايي مي نشســتند و به 

خوش وبش با همکاران مي پرداختند.
با ورود امــام جمعه، همه به خود آمدند و 
حضار از جاي خود بلند شدند و عکاسان 

دوربین به دست به پیشواز رفتند.
 رســانه ها حب وبغض نداشــته 

باشند
نماينده ولي فقیه در استان در اين جلسه با 
بیان اينکه انسان ها براي خبر گرفتن آفريده 
شده اند، گفت: اگر اصل خبر گرفتن و خبر 
دادن وجود نداشــته باشــد، زندگي انسان 

بیهوده خواهد بود.
آيت ا... غیاث الدين طه محمدي با اشــاره 
به داســتان دهقان فداكار، اظهار كرد: خبر 
رساندن به موقع و دقیق براي جامعه و فرد 
نقش حیاتــي دارد؛ چراكه اگر يک خبر به 
موقع به جامعه نرســد، ممکن است فاجعه 

رخ دهد.
وي با ابراز اين  موضوع كه از ارزش واقعي 
مشــاغل بی خبريم، افزود: انسان ها ارزش 
شــغل های خود را نمي دانند، در حالي كه 
اگر ارزش آن را بدانند و محور شــغل های 
خود را الهي و خدايي قــرار دهند ارزش 

واقعي مي يابد.
نماينــده ولي فقیه در اســتان با اشــاره به 
سخن امام خمیني )ره( درباره شهید مطهري 
كه گفت »آنچه مطهري نوشته است، مطهر 
اســت«، اظهار كرد: انحرافي در گفته هاي 
اين شــهید وجود ندارد و مــا نیز بايد در 
شــغل خود همانند او نیت خالص داشته 

باشیم تا پاداش آن را در آخرت ببینیم.

محمدي تأكید كرد: اگر بــازار قلم در راه 
خدا باشــد، غوغا مي كند ولــي اگر در راه 
خدا نباشد به بیراهه مي رود و ارزش خود 

را ندارد. 
وی ادامــه داد: خبرهاي دنیايي كه هر روز 
وجــود دارند ولي اصل خبرها بايد به نیت 
اخروي باشــد؛ چراكه اگر اين دســت از 
خبرها به مردم نرســد، روزي مي رسد كه 

پشیمان مي شويم.
نماينده ولي فقیه در اســتان از رســانه ها 
خواســت تا نســبت به اخبار و دستگاه ها 
حب وبغض نداشــته باشــند و يکي را باال 

ببرند و ديگري را پايین بیاورند.
طه محمدي بعضي از رســانه ها را پادوي 
بیگانه ها خواند و گفت:  اين رســانه ها چه 
عايدي از پادويي بیگانه ها خواهند داشــت 

و به كجا مي خواهند برسند.
وي درباره شــغل خبرنــگاری افزود:  اين 
شغل بسیار سرنوشت ساز است ولي با اين 
حال بايد بدانیم آســیب هاي اين شغل هم 

جدي است.
 پویایی خبرنــگاران جامعه را با 

نشاط می کند
مديركل ارشــاد اســتان نیز در اين جلسه 
گفــت: نقش خبرنگاران در رســاندن پیام 
توده ها و اقشــار مختلف جامعه در پیوند 
با تعامات حکومتي بســیار جدي است. 
جامعه اي كه فضاي رسانه اي مرده اي داشته 
باشــد، قطعًا آن جامعه به عقب برمی گردد 
و به همان نســبت پويايي جامعه خبري و 

خبرنگار، جامعه را با نشاط خواهد كرد.
 علیرضا درويش نژاد افــزود: مفتخريم كه 
امروز در خدمت خبرنــگاران و اصحاب 
قلم همدان هستیم تا بتوانیم از رهنمودهای 

شما كمال بهره را ببريم.
 رسانه ها حلقه اصلی بین مردم و 

مسئولین
همچنین رئیس هیأت مديره خانه مطبوعات 
اســتان در اين جلســه گزارشــي از خانه 
مطبوعات اســتان ارائه داد و گفت: استان 

همدان ۱20 رســانه فعال دارد كه ۷0 مورد 
از آن نشــريه مکتوب، 3 روزنامه فعال، 2 
هفته نامــه، 2 ماهنامــه، 2 فصلنامــه و 50 

خبرگزاري و رسانه برخط استان هستند.
مجید ملکیان افزود:  وضعیت رســانه هاي 
استان در شرايطي است كه يک سر و گردن 

از رسانه هاي غرب كشور باالتر است.
وي بــا بیــان اينکه اخاق ســرلوحه كار 
رسانه هاســت تا حدي كه در ســال هاي 
اخیر شکايت ملموســي از رسانه ها وجود 
نداشــته است، گفت: رســانه ها مشکات 
و دغدغه هاي مردم را به گوش مســئوالن 
مي رســانند و اين رسانه ها هستند كه حلقه 

اصلي بین مسئوالن و مردم هستند.
رئیس هیأت مديره خانه مطبوعات اســتان 
ادامه داد: در خانه مطبوعات اســتان تاش 
بــر اين بوده تا مشــکات رســانه اعم از 
مشــکات نبود مواد اولیــه چاپ و... رفع 
شود ولي به دلیل وجود مشکات اقتصادي 

هنوز در اين موضوع مشکاتي داريم.

لزوم انجام 
بازرسی های 
ناگهانی از زندان  
 مدير كل زندان هــای همدان بر انجام 
بازرســی های غیــر مترقبــه و شــبانه از 

زندان های استان تاكید كرد. 
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛  
حســن محمد ياری مدير كل زندان های 

همدان  در نشست هم انديشی فرماندهان 
يگان حفاظت زندان های اســتان همدان با 
اشــاره به موارد امنیتی و نکات  الزم برای 
فرماندهان يگان حفاظت زندان های همدان 
اظهار داشت: برگزاری كاس های آموزشی 
ويژه ســربازان وظیفه و پاسیاران از جمله 

مواردی است كه بايد به آن توجه داشت.
وی خواســتار برگزاری هــر چه بهتر اين 
كاس ها بــرای گروه های هدف شــد و 
بر انجام بازرســی های ناگهانی و شبانه از 

زندان های استان تاكید كرد.
مديــر كل زندان های همــدان بر تاش و 

جديــت در كار همراه بــا رعايت نظم و 
آراســتگی تأكید كرد و گفت: اولويت اول 

در زندان ها بحث امنیت است.
وی خاطرنشان كرد: وجود يگان حفاظت 
بــرای امنیــت زندان ها بســیار حیاتی و 
تأثیرگذار بوده و امنیت زيرســاخت تمام 
اموری اســت كه مــا در زندان هــا انجام 

می دهیم.
همچنین رســیدگی به وضعیت آسايشگاه 
سربازان وظیفه و افسران نگهبان، برگزاری 
نشست  پرســش و پاسخ فرماندهان يگان 
حفاظت زندان های اســتان با ســربازان 

وظیفه، تشــکیل پرونده شــخصیت برای 
ســربازان وظیفه، صرفه جويی در هزينه ها، 
حضور فیزيکــی فرمانده يگان حفاظت ها 
در داخل بندها، توجه ويژه به دستورالعمل 
اعــزام و بدرقه زندانیان و مستندســازی 
كشــفیات از ديگر موارد مورد تاكید مدير 
كل زندان های همدان در اين نشست بود.

در پايان  اين نشســت نیز فرماندهان يگان 
حفاظت زندان های تابعه استان  ديدگاه ها، 
مسائل و مشکات خود را با مديركل زندان 
های اســتان مطرح كردند و رهنمودهای 

الزم ارائه شد.

اصحاب رسانه با نماینده ولي فقيه در استان دیدارکردند

طه محمدی:رسا نه ها بدون حب و بغض کارکنند 

گیاهان دارویی در فضای سبز شهرکاشته می شود
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کشف يک میلیارد و 1۰۰ میلیون ريال 
کاالی قاچاق در کبودرآهنگ

 سرپرست انتظامی شهرستان كبودرآهنگ از كشف انواع كاالی 
قاچاق به ارزش يک میلیارد و ۱00 میلیون ريال در اين شهرستان 

خبر داد.
علی زنگنه در گفتگو با مهر از كشف انواع كاالی قاچاق به ارزش 

يک میلیارد و ۱00 میلیون ريال در اين شهرستان خبر داد.
وی گفت: ماموران مبارزه با قاچاق و ارز شهرســتان كبودرآهنگ 

طی 2 روز گذشته نسبت به ايجاد ايست و بازرسی در محورهای 
مواصاتی اين شهرستان اقدام كردند.

زنگنــه ادامه داد: در اين طرح ماموران ۶۷ كارتن گردوی خارجی 
قاچــاق به وزن تقريبی 4۶5 كیلوگرم به ارزش 400 میلیون ريال، 
۱0 دســتگاه كولر گازی و يک دستگاه ماشین لباس شويی قاچاق 
به ارزش ۷00 میلیون ريال و در مجموع كاالهای قاچاق به ارزش 
يک میلیارد و ۱00 میلیون ريال را از 2 دستگاه خودرو باری سبک 

كشف كردند.
سرپرســت انتظامی شهرســتان كبودرآهنگ با بیان اينکه در اين 

خصوص 3 نفر متهم با تشــکیل پرونده به مرجع قضايی معرفی 
شــدند، از كشف 95 رأس گوســفند فاقد مجوز و قاچاق در اين 

شهرستان خبر داد.
وی گفت: ماموران مبارزه با قاچاق و ارز شهرستان كبودرآهنگ با 
ايجاد ايســت و بازرسی در محورهای مواصاتی، از يک دستگاه 

كامیون 95 رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز كشف كردند.
وی با اشاره به اينکه ارزش دام های كشف شده 950 میلیون ريال 
است، افزود: در اين خصوص نیز 2 نفر متهم با تشکیل پرونده به 

مرجع قضايی معرفی شدند.

خبـر

مالير اولويت نخست کشوری وزارت جهاد 
کشاورزی برای اجرای طرح فراز است

 نماينده مردم ماير در مجلس شــورای اسامی گفت: در راستای 
بررســی نیازمندی ها و ظرفیت های تاكستان های ماير امسال و سال 
آينده شهرستان ماير اولويت نخست كشوری وزارت جهاد كشاورزی 

برای اجرای طرح فراز است.
شهرستان ماير اولويت نخست كشوری وزارت جهاد كشاورزی برای 

اجرای طرح فراز است
حجت االسام احد آزاديخواه در گفت وگو  با تسنیم اظهار داشت: در 
جلسه با معاون باغبانی وزير جهاد كشاورزی مقرر شد مبلغ 24 میلیارد 
تومان از طريق صندوق كارآفرينی امید به اجرای طرح فراز در ماير 
اختصاص يابد و  همچنین اســتاندار همدان از محل اعتبارات استانی 

نیز مبلغی برای اجرای  اين طرح تخصیص دهد.
وی از پیشــنهاد معاون باغبانی وزير جهاد كشــاورزی مبنی بر ايجاد 
ســايه بان برای باغات انگور شهرستان خبر داد و افزود: با اجرای اين 

طرح میزان بهره وری باغات انگور بیشتر می شود.
آزادی خــواه حضور تیم متخصصــی از كارشناســان وزارت جهاد 
كشــاورزی در شهرستان ماير برای بررسی نیازمندی ها، ظرفیت ها و 
نقاط قوت و ضعف تاكستان های شهرستان و فرآيند تولید فرآورده های 
باغی را از مصوبات ديدار نمايندگان شهرستان با  معاون وزير باغبانی 
جهاد كشــاورزی دانســت و افــزود: اين تیم تخصصی با بررســی 
ظرفیت های باغات انگور ماير  گزارشی كامل برای برنامه ريزی های 

آينده ارائه خواهند كرد.
ســخنگوی كمیسیون  فرهنگی مجلس دهم  از ديگر مصوبات ديدار 
با معاون باغبانی وزير جهاد  به حضور اســاتید مجرب از كشورهای 
ايتالیا و تركیه در راستای آموزش باغداران مايری خبر داد و تصريح 
كــرد: تغییر رقم انگــور ماير از تولید  يک نوع انگور كشمشــی به 
چند نوع انگور برای تازه خوری و نگهداری در سردخانه برای ديگر 
فصول سال كه ارزش افزوده فراوانی دارد را  از ديگر مصوبات ديدار 
نمايندگان ماير با طهماســبی معاون باغبانی وزارت جهاد كشاورزی 

بیان كرد.

عقرب جان نوزاد فامنینی را گرفت

 مديركل پزشکی قانونی همدان گفت: يک دختر هفت ماهه ساكن 
يکی از روستاهای شهرستان فامنین از توابع استان همدان بر اثر عقرب 

گزيدگی جان باخت.
علی احســان صالح روز شــنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: شامگاه 
پنجشــنبه هنگام خواب و استراحت يک پدر و كودک هفت ماهه در 
منزل مسکونی ، عقرب سیاه ، گردن اين نوزاد را نیش می زند و نوزاد 

دچار تشنج می شود.
وی اضافه كرد: نوزاد هفت ماهه برای درمان از روســتای ســراوک 
شهرستان فامنین به بیمارستان همدان منتقل شد اما با وجود تاش های 

صورت گرفته جان خود را از دست داد.
وی اظهار داشــت: اين عقرب، پدر اين كودک را نیز از ناحیه شــانه 
گزيده بود كه هم اينک برای طی فرايند درمان در بیمارســتان بستری 
است. روســتای سراوک از توابع دهســتان خرم دشت در شهرستان 
فامنین براســاس سرشــماری مركز آمار ايران در سال 95 دارای 4۱8 

خانوار و جمعیتی افزون بر يک هزار و 3۶3 نفر  است.

بهداشت موادغذايی مخصوصاً گوشت قرمز 
فامنین دراولويت امورمسئولین است 

 معــاون فرماندارفامنین دربازديــد ازكشــتارگاه دام پگاه ضمن 
تشــکرازهمه دست اندركاران كشــتارگاه پگاه سحراظهاركرد : حفظ 
سامتی وبهداشــت موادغذايی مخصوصاً گوشــت قرمز شهرستان 
دراولويت امورمسئولین بهداشــتی قراردارد و مراقبت های الزم برای 

جلوگیری ازبروزهرگونه مشکلی انجام می شود.
احمد حیدری افزود ســامت بهداشتی محیط كشــتارگاه ودامی كه 
درآن ذبح می شوند امری ضروری است. كه پس از تأيید اين موضوع 

مجوزعرضه فرآورده های گوشتی به بازارصادرمی شود .
: كشــتارگاه پگاه سحردرگذشــته مشــکات  يادآورشــد  وی 
متعددی داشــته كه با تاش مسئوالن بســیاری ازآنها مرتفع شد 
ولــی برخی مشــکات جزئی وجود دارد كــه درصدد برطرف 

. هستیم  آنها  كردن 
حیدری برلزوم نظارت های دقیق وكارشناسانه ادارات مربوطه تأكید 
كرد.كــه درنتیجه اين نظــارت ها ضمن تولید غذای ســالم و تإمین 
سامت هحچنین حفظ بهداشــت محیط زيست شهروندان نیزمورد 
توجــه خواهد بود . رضا مصباح امام جمعه شــهرفامنین نیزدرادامه 
اين بازديد گفت :خوشــبختانه دراســتان همــدان وبه خصوص 
شهرســتان فامنین نظارت شرعی و بهداشــتی خوبی دركشتاراجرا 
می شــود وايــن خوددرتأمین غذای حال ، دارای نقش اساســی 
و مهمی اســت.وی افزود : در شــرع مقدس به اســتفاده ازغذای 
حال تأكیدات فراوانی صورت شــده است كه خوشبختانه توسط 
حوزه نمايندگی ولی فقیه در وزارت جهاد كشــاورزی و ســازمان 

دامپزشکی كشور اين مهم بخوبی اجرامی شود.

پذيرش 5 هزار مسافر در ستاد اسکان 
فرهنگیان مالير

 مديــر آموزش و پرورش مايــر از پذيرش 5 هزار و 500 نفر در 
ستاد اسکان فرهنگیان ماير خبر داد.

هادی ســلگی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار 
كرد: از آغاز فعالیت ستاد اسکان تابستانی فرهنگیان ماير تاكنون بیش 
از 5 هــزار و 500 نفرروز در پايگاه های اســکان مورد پذيرش قرار 

گرفته اند. 
 وی بیان كرد: از 25 تیرماه فعالیت ستاد اسکان شهرستان شروع شده 
و اين ستاد تا پايان تابستان فعال است كه تاكنون فرهنگیان می توانند از 

امکانات مركز رفاهی آموزشی در اين مکان ها استفاده كنند.
 مدير آموزش و پرورش ماير از كســب 20 رتبه برتر دانش آموزان 
مايری در مســابقات فرهنگی و هنری استان خبر داد و گفت: كسب 
۱2 رتبه اول توسط دانش آموزان پسر و هشت رتبه اول توسط دانش 
آموزان دختر در مرحله استانی مسابقات قرآن، نماز و عترت به دست 

آمد و اين دانش آموزان به مرحله كشوری راه پیدا كردند.
وی با اشــاره به كســب اين موفقیت در حوزه قــرآن، نماز و عترت 
توســط دانش آموزان ماير از انگیزه زياد دانش آموزان برای درخشش 
در مرحله كشــوری خبر داد و ابراز امیدواری كرد با تاش و پیگیری 
حوزه قــرآن، نماز و عتــرت و زحمات بی دريغ معاونــان و مربیان 
پرورشی در مسابقات كشوری شاهد درخشش دانش آموز ماير باشیم.

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

 كبودراهنگ- عظیمي مجذوب- خبرنــگار همدان پیام: چهلمین 
سالگرد پیروزي انقاب اسامي با شکوه تر و با عظمنت تر از هر سال 

ديگر برگزار مي شود تا مشتي محکم بدون ياوه گويان باشد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسامي شهرستان كبودراهنگ درستاد هماهنگي 
برنامه هــاي دهه فجر براي چهلمین ســالگرد پیروزي انقاب با بیان 
شرايط سیاسي كشــور در جهان گفت: برنامه هاي دهه فجر امسال با 
شکوه تر و گسترد تر از هر سال ديگر برگزار خواهد شد تا ياوه گويان و 

دشمنان انقاب بدانند هیچگاه هیچ غلطي نمي توانند بکنند.
ناصر قره باقي با اعام برنامه هاي مختلف فرهنگي و هنري در ســطح 
شهرســتان گفت: تمام برنامه هاي فرهنگي هنري كه از مهرماه ســال 
جاري در شهرســتان اجرا مي وشد در راستاي بیان و ترويج بركات و 
ثمرات انقاب اسامي براي نسل جديد جامعه خواهد بود و ادارات 
و نهادهــاي و ارگان هاي فرهنگي اقدامــات و فعالیت هاي خود را با 

محوريت بیان دستاورد هاي انقاب اسامي انجام خواهد داد.
قره باغــي برگــزاري نشســت هاي مختلــف ادبــي، هنري، 
هم انديشــي، آموزشــي با موضوع انقاب اسامي، برگزاري 
نمايشــگاه هاي مختلف كتاب با موضوع دستاوردهاي انقاب، 
اجــراي نمايش هــاي دفاع مقــدس و انقاب ســخنراني در 
مســاجد و پیش از نماز جمعه، ديدار با خانواده هاي شهداي 
هنرمنــد عضويت رايــگان در روز شهرســتان، دهه فجر در 
كتابخانه هاي عمومي برپايي چادر ســامت در میادين اصلي 
شهرســتان و اعزام كاروان هاي ســامت بــه مناطق محروم 
توســط هال احمر شهرستان، را بخشي از اين برنامه ها از مهر 
ماه تا پايان ســال در راســتاي گرامیداشــت چهلمین سالگرد 
پیروزي انقاب اســامي خواند و ادامــه داد: اجراي بیش از 
۷0 عنوان برنامه فرهنگي هنري، آموزشــي توســط آموزش و 
پرورش فکــري كودكان و نوجوانان شهرســتان نیز همزماني 
با محوريت بیان دســتاوردهاي انقاب اسامي و بزرگداشت 
چهلمین ســالگرد پیروزي انقاب اســامي از مهرماه برگزار 

و اجرا مي شود.
وي با اشــاره به مصادف شــدن ايام فاطمیه و ايــام دهه فجر گفت: 
برنامه ها متناســب با اين دو ايام خواهد بــود و حضور حداكثري در 
راهپیمايي نشان ن داد اتحاد و همدلي مردم و مسئولین نیز بخش اصلي 

برنامه ها در ايام دهه فجر خواهد بود.

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشــگری نهاوند گفت: با پیگیری های 
اداره میــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و 
گردشــگری نهاوند بناهای تاريخی نهاوند 
به عنوان مهم ترين ظرفیت گردشــگری اين 

شهرستان در حال مرمت هستند.
محســن جانجان در گفت وگو با تســنیم، 
اظهار داشــت: خانه شــهید قدوسی، حمام 
گلشن، امام زاده بديع الزمان و خانه صمصام 
از جمله بناهای تاريخی شهرســتان نهاوند 
هستند كه علی رغم اين كه سالهاست به ثبت 
ملی رسیده اند و برخی از اين بناها از جمله 
خانه صمصام ۱5 سال است كه تملک شده 
اســت اما ســال ها اين بناها رها شده بودند 
كــه با پیگیری های انجام شــده و  با جذب 
اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان اكنون اين 
بناهای تاريخــی به عنوان مهمترين ظرفیت 
گردشگری شهرستان در حال مرمت هستند.

وی تصريح كرد: با پیگیری هايی كه داشتیم و 
نیز با حمايت های ويژه نماينده مردم نهاوند 
در مجلس شورای اسامی اعتبار مرمت اين 

بناها جذب شد و در حال حاضر نیمی از كار 
انجام شده و ظرف يک ماه آينده مرمت اين 

بناها به اتمام خواهد رسید.
جانجان افزود: در توافقی كه با مالک حمام 
گلشــن داشته ايم مقرر شــده اين بنا توسط 
میــراث فرهنگی مرمت شــود و در مقابل، 
مالک با همان كاربری پیشــین)حمام سنتی( 
ملــک را  فعال نگه دارد كه بی شــک حمام 
های سنتی در جذب گردشــگر موثر واقع 

خواهد شد.
وی عنوان كــرد: امام زاده بديع الزمان نیز كه 
سال گذشــته فاز اول آن شامل جداره های 
خارجی مرمت شد، در حال حاضر محوطه 
ســازی اين بنا در حال انجام اســت كه اين 
بنا هم يکی از ظرفیت های مهم گردشگری 

مذهبی خواهد شد.
جانجان بیان كرد: عــاوه بر مرمت بناهای 
تاريخی اعتباری بالغ بــر 50 میلیون تومان 
هم در بحث مطالعه بافت های فرســوده و 
تعیین ضوابط عرصه و حريم بناهای تاريخی 
تعريف شده است كه با تعیین عرصه و حريم 

بناهای تاريخی ســاخت و ساز در نزديکی 
بناهای تاريخی با ضوابط مطالعه شــده ايی 

انجام  می شود.
 جاذبه های گردشگردی نهاوند در 
20 ایستگاه مترو تهران تبلیغ شده اند

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنايع دســتی 
و گردشــگری نهاوند با اشــاره بــه رويداد 
گردشگری »20۱8« همدان، گفت:  تیزرهای 
تبلیغاتی جاذبه های گردشــگری نهاوند در 
20 ايســتگاه مترو در تهران معرفی و تبلیغ 

شده اند.
جانجــان تاكید كــرد: برای معرفی بیشــتر 
شهرســتان نهاوند و هدايت گردشــگر از 

مبداء به نهاوند به عنوان يکی از 
همه   20۱8 گردشگری  مقاصد 
جاذبه های گردشــگری نهاوند 
در قالب پوستر در كیش، مشهد، 
تهران و اصفهان معرفی شده اند 
و چنانچه ســاير دســتگاه های 
اجرايی شهرستان هم همت كنند 
و برنامه هايی در شان شهرستان 

به دبیرخانه 20۱8 ارائه دهند، مهرماه امسال 
می توانیم نهاوند را آنگونه كه شايسته است به 

گردشگران آسیايی معرفی می كنیم .
وی تصريــح كرد: برخی تصــور می كنند 
متولی اصلی معرفی نهاوند در رويداد بین 
المللی 20۱8 صرفا میراث فرهنگی است، 
اگرچــه ما همه تاشــمان را برای معرفی 
جاذبه هــای نهاوند در اين رويداد خواهیم 
كرد اما ساير دســتگاه های اجرايی نیز در 
اين رويداد به اندازه میراث فرهنگی سهیم 
هســتند و اگر قرار است سهم نهاوند را از 
اين رويداد بگیريم بايد همه دستگاه ها پای 

كار باشند.

مدیریت مصرف 
انرژي افزایش تولید 
و رفاه را به دنبال 
دارد
 كبودراهنــگ- عظیمي مجذوب- خبرنگار 
همدان پیــام: كاربرد منطقــي و خردمندانه از 

انــرژي الکتريکي و اســتفاده صحیح از آن كه 
افزايــش میزان تولید برق و رفاه بیشــتر را به 
دنبال دارد، از هدف هاي اصلي مديريت توزيع 

برق در خاموشي هاي اخیر است.
دبیر امــور فرهنگي و دينــي صنعت آب و 
برق اســتان در ســخنان پیش از خطبه هاي 
نماز جمعه شهرســتان كبودراهنگ با اشــاره 
به ضرورت مديريت مصرف و جلوگیري از 
هدررفــت انرژي گفت: آموزه هاي دين مبین 

اسام و آيات متعددي در قرآن كريم مذموم 
و ناپســند بودن اسراف اســت و با رعايت 
الگوي مصــرف انرژي در ســاعت پیک از 
۱2 تا۱۶ و از ســاعت 20 تا 24 بايد مدنظر 

باشد. مختلف  تعرفه هاي  در  مشتركین 
حجت االســام ابراهیم بهرامي فر با اشــاره به 
راهکارهــاي مديريــت مصرف بــرق عنوان 
داشت: مشــتركین خانگي از وسايل پرمصرف 
در روزهــاي تعطیل و خارج از ســاعت پیک 

مصرف اســتفاده نمايند و همچنین با توجه به 
اينکه كبودراهنگ از مناطق كشاورزي محسوب 
مي شود، كشاورزان و صاحبان چاه هاي آب از 
طرح هاي تشــويقي ويژه كشــاورزان بهره مند 
شــوند و با خاموش كردن 4 ســاعت در پیک 
مصرف از پرداخت هزينه برق مصرفي معاف 
شــده و متناسب با میزان كاهش پاداش به آنها 

تعلق مي گیرد.

 ســازمان های مردم نهاد يا َســَمن يا 
اِن جی اٌ هــا در كلی ترين معنای خود، به 
سازمانی اشاره می كند كه مستقیمًا بخشی 
از ســاختار دولت محسوب نمی شود اما 
نقش بســیار مهمی به عنوان واسطه بین 
فرْد فردِ مردم و قوای حاكم و حتی خود 

جامعه ايفا می كند.
مردم نهــاد،  ســازمان های  از  بســیاری 
غیرانتفاعی و مســتقل از دولت هستند و  
برای رســیدن به اهداف مورد نظر خود، 
نیاز به برقراری روابط سالم و پاياپای با 
ديگران دارند تا بتوانند صدای خود را به 

ديگران برسانند..
به همیــن منتظور در تقويــم جمهوری 
اسامی روز 22 مردادماه روز سازمانهای 
ناكگذارسی  همان)سمن ها(،  يا  نها  مردم 
شده اســت تا اين جايگاه به همه مردم 

شناسانده شود.
برای نخستین بار و به ابتکار دبیر مجمع 
استاني سازمان هاي مردم نهاد همدان اين 
روز، به يک هفته تعمیم داده شد تا با سه 
رويکرد معرفي ســازمان هاي مردم نهاد 
نشاط و شادابي با سمن ها و مشاركت با 
دستگاه هاي دولتي سمن ها بتوانند نسبت 
به تبیین لزوم ايجاد سازمانهای مردم نهاد 
در كنار دولت اقــدام نمايند كه البته هر 
كــدام از برنامه های تدارک ديده شــده 
مجمع اســتاني سازمان هاي مردم نهاد به 
اين مناســبت هم در راستاي يکي از اين 

رويکردها خواهد بود.
الزم به ذكر اســت كه شــعار اين هفته 
ســازمان هاي مردم نهاد نیز سرمايه هاي 
اجتماعي و توســعه پايدار انتخاب شده 

است.
در همیــن ارتبــاط دبیر مجمع اســتاني 
ســازمان هاي مردم نهاد اســتان همدان 
گفت: خوشــبختانه در چند ســال اخیر 
جايگاه ســمن ها رو به رشد بوده است 
چنانچه ضريب نفوذ اين ســازمان ها در 
جامعه افزايش داشته اما معتقديم با آنچه 

بايد باشد فاصله داريم.
اظهار داشــت: سمن های  میاد فضلیان 
مختلــف جامعه  در بخش هاي  اســتان 
به ويــژه در بخش بهداشــت و خیريه 
اثرگذاري خوبي از خود داشــته و مردم 
را به مشــاركت دعوت كردند همچنین 

سازمان هاي مردم نهاد كمک رسان خوبي 
براي دســتگاه هاي دولتي به منظور ساده 
ســازي كار آنان بودنــد چنانچه برآورد 
شده است كه اگر شهرداري بخواهد در 
بايد  زمینه اي شهروندان را آموزش دهد 
مبالغ بااليي را هزينه كند در حالي كه اگر 
اين كار را به سمن ها بسپارد با هزينه اي 

بسیار ناچیز انجام مي شود. 
وي در ادامــه اظهار داشــت: ســمن ها 
مجموعه هاي غیردولتي،غیرسیاسي و غیر 
انتفاعي هســتند كه اســاس آنها بر اصل 

سیاسي نبودنشان بنا نهاده شده است.
دبیر ســتاد برگــزاري برنامه هــای هفته 
سمن ها گفت: در اســتان همدان تعداد 
400ســازمان مردم نهــاد وجود دارد كه 
از بین آنها 9 نفر به عنوان هیأت رئیســه 
انتخاب و مجمع ســازمان هاي مردم نهاد 

را تشکیل داده اند. 
وي ادامه داد: بهزيستي، فرمانداري، ارشاد 
اســامي، اســتانداري، نیروي انتظامي، 
معاونــت جوانان از جمله ســمن هايي 
هســتند كه اين 400 سمن مجوز الزم را 

از آنها دريافت كرده اند.
وي اظهار كرد: ســمن هاي استان داراي 
8 كمیسیون بهداشتي، خیريه، توابخشي، 
آســیب هاي  اجتماعــي،  آســیب هاي 
فرهنگي، ادبي، هنر، علمي- پژوهشــي، 
محیط زيست و گردشــگري هستند كه 
رئیس اين كمیســیون ها نیز عضو هیأت 
رئیسه مجمع استاني بوده و بدين ترتیب 
۱۷ نفر عضو اين مجمع را اداره مي كنند.
وي با اشاره به اينکه اين كمیسیون ها هر 
هفته تشکیل جلسه مي دهند افزود: امسال 
براي نخســتین بار در كشور به پیشنهاد 
همدان روز سمن ها كه 22 مرداد مي باشد 
به هفته ســمن ها تبديل كرديم كه از ۱۶ 

مرداد شروع و تا 22 مرداد ادامه خواهد 
داشت.

وي با اعــام برنامه های اين هفته گفت: 
در نخســتین روز از ايــن هفته، تجديد 
بیعت با آرمان هاي شهدا و امام شهدا را با 
حضور در گلزار شهدای همدان داريم كه 
بعدازظهر همان روز هم اجاسیه دوم كه 
هر ســه ماه يکبار با يک موضوع برگزار 
مي شــود را در تاالر فجر همدان برگزار 

خواهیم كرد.
 اين اجاسیه با موضوع مديريت شهري، 
مشاركت اجتماعي و توســعه پايدار به 
بحث و گفتگو می پــردازد. اين برنامه با 
محوريت شهرداري و سخنراني شهردار 

خواهد بود.
فضلیــان گفــت: در روز دوم نشســت 
آسیب شناسي فعالیت سمن ها را داريم و 
روز پنج شــنبه نیز كمیسیون بهداشت در 
به همشهريان خدمت رساني  پارک مردم 
مي كنــد. روز جمعه نیــز همايش پیاده 
روي مخصــوص خانــواده و اعضــاي 
ســمن ها را داريم كه از میــدان قائم به 
ســمت عباس آباد و به میزباني شــركت 

علیصــدر خواهد بــود. همچنین جمعه 
بعدازظهــر همايش كمیســیون فرهنگي 

هنري را داريم. 
وي بــا اعــام برنامه روز شــنبه گفت: 
كمیسیون توانبخشي در اين روز مسابقه 
ولیچــر رانــي را خواهد داشــت و در 
روز يکشنبه كمیســیون علمي پژوهشي 

همايش استارت آپ را برگزار مي كند.
دبیر مجمع اســتاني ســازمان مردم نهاد 
گفت: روز دوشنبه اختتامیه هفته سمن ها 
است كه در اين روز تجلیل از سمن ها و 
برگزاري جشن خانوادگي براي آنها، در 

دستور كار است. 
وي ادامه داد: خوشــبختانه اين هفته در 
راستاي معرفي ســمن ها و جايگاه آنان 
برنامه هاي مختلفي را داريم چنانچه براي 
نخســتین بار المپیاد و مسابقات ورزشي 
در شش رشته گلف، تیراندازي با كمان، 
تیراندازي، شنا، دارت و تنیس روي میز 
برگزار مي شود كه اين مسابقات در طول 
هفته در مکان هاي مختلف با مشــاركت 

سازمان ورزش و جوانان خواهد بود.

سازمانهای مردم نهاد کمک حال 
دولت در رفع مشکالت است

بناهای تاريخی نهاوند مرمت می شوند

اطالعیه فـراخـوان

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

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 
براساس تبصره 2 ماده 7 آیین  نامه هیأتهای ورزشی در نظر دارد از متقاضیان احراز پست ریاست هیأت : دوچرخه  سواري طبق شرایط ذیل 
ثبت  نام به عمل آورد. لذا از عالقه مندان واجد شرایط دعوت می گردد جهت ثبت  نام و ارائه مدارک از تاریخ نشر آگهی روز دوشنبه مورخه 

97/5/15 لغایت 97/5/22 به مدت یک هفته کاری به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند.
شرایط احراز:

1-اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 3- اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور 4- عدم اعتیاد 
و سوء سابقه کیفری 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن 6- دارا بودن تحصیالت  حداقل لیسانس

مدارک مورد نیاز:
1-تکمیل فرم ثبت نام 

2-فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 
3-فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح

4-فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی )حداقل لیسانس( 
5-دو قطعه عکس 3×4 پشت نویسی شده 

6-ارائه برنامه پیشنهادی شامل )میان مدت و بلند مدت( و نحوه تأمین منابع مالی هیأت به صورت مکتوب 
7-معرفی و پیشنهاد دبیر و نایب رئیس بانوان 
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آیداشاکر «

 رسانه ها بعنوان زبان و صدای مردم و 
ركن چهارم دموكراسی همواره از اهمیت و 
جايگاه بااليی برخوردار بوده اند. در بحث 
مطبوعات و رسانه همواره با مفاهیمی چون 
رابطه قدرت و رســانه، اســتقال رسانه، 
قانون گردش آزاد اطاعات، حمايت های 
دولتی از رسانه ها، فضای مجازی و ظهور 
رســانه های جديد و... مواجه می شويم. 
ولی ســوال اينجاست كه: آيا اين مفاهیم و 
ويژگی ها قابل جمع هستند و می توان آنها 
را يکجا داشت؟ در نگاه اول برخی از اين 
موارد جمع پذير نبوده و گاها متضاد هم به 
نظر می رسند. در اين مقاله سعی شده بطور 

خاصه به آنها پرداخته شود.
انتشــار روزنامه در ايران قدمتی ۱۷۶ ساله 
دارد. اولیــن تولد روزنامه در كشــورمان 
با انتشــار روزنامه ای تحت عنوان “ كاغذ 
اخبار” آغاز شــد و تاكنــون تاريخ پرفراز 
ونشــیبی را پشت سر گذاشــته است. بر 
همین مبنا اگر نگاهی گذرا به تاريخ انتشار 
روزنامه و حضور مطبوعات در كشــورمان 
داشــته باشــیم خواهیم ديد كــه اصحاب 
رســانه در طول تاريخ ايران زمین همیشه 
در بیداری و آگاهی مــردم نقش مهمی را 
بر عهده داشته اند و اين نقش در برهه هايی 
از زمان مثل انقاب مشــروطیت آن چنان 
پررنگ بوده كه ركن چهارم مشروطه لقب 
گرفته و در دوران حکومت پهلوی و آغاز 
انقاب اســامی اين روزنامه ها بودند كه 
همیشــه همراه و همگام با مردم در شــور 

وهیجان های انقابی مشاركت داشتند. 
 يکی از مباحث مهم در مطالعات مربوط به 
كاركردهای رســانه ها به ويژه كاركردهای 
سیاسی رســانه ها بحث »قدرت و رسانه« 
است. در هر جامعه ای رسانه ها به طريقی 
با ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی مربوط 
هســتند، زيرا هر رسانه ای هزينه و ارزشی 
سیاسی و اقتصادی دارد. همچنین رسانه ها 
تحت نظارت نظام های سیاسی، اقتصادی 
و حقوقی جامعه عمل مــی كنند. در همه 
جوامع گروه ها و افراد ســعی در دسترسی 
به رســانه ها برای كســب قدرت وحفظ 

وجهه خود در جامعه هستند.
رسانه ها و ارتباطات همچون ديگر حوزه 
های علوم اجتماعی دارای قدرت مختص 
نظامی  قــدرت سیاســی،  خود هســتند. 
واقتصادی با قدرت رســانه هــا متفاوت 
اســت. قدرت سیاسی دربســیاری موارد 
بــا اعمال زور، قوه قهريــه و اقتدار همراه 
است. اما قدرت رسانه عموما اقناعی است 
و توانايی اعمــال زور فیزيکی يا تطمیع را 
ندارد. يعنی رســانه ها بــا تاثیری كه روی 
افکار عمومی مــی گذارند حتی می توانند 
موجــب تضعیف قدرت هــای خودكامه 
و ظهور نظام هــای دموكراتیک در جهان 
اينکه توانايــی اعمال زور  شــوند، بدون 
و اجبار مســتقیم بر مخاطبان خود داشــته 
از  باشــند. روزنامه نگاران متعهد هیچ گاه 
خواسته های مردم و نیازهای جامعه فاصله 
نمی گیرند و همیشــه چشــم بینا و گوش 
شــنوای مردم اند. همین مســئله است كه 
باعث می شود تا يک حس تعامل وصداقت 

بین رسانه ها و مخاطبانشان ايجاد شود.
همچنین از رســانه ها می تــوان به عنوان 
ابزاری بــرای بیان و اظهــار عقايداحزاب 
وسازمانهای سیاســی بمنظور اثرگذاری بر 
افکار عمومی جهت نیــل به اهداف خود 
)پیاده سازی و شکل گیری مرام و مسلک 
خود( ياد كرد. بنابراين رســانه ها همواره 
بخــش جداناپذير درامرنشــراطاعات و 
میانجــی بین قدرت سیاســی و مردم بوده 
و هســتند. اما مهمترين رســالت رسانه ها 
با آگاه كردن مــردم از نحوه اعمال قدرت 
در جامعه و همچنین بیان شــفاف مسائل 
مملکتی، شــکل می گیرد كــه ديده بانی و 
اين  بــر عملکرد حکومتهاســت.  نظارت 
ارتباط نزديک بین قدرت و رســانه را می 
توان از امتیازات و اهمیت جايگاه رســانه 
برشمرد اما اين نزديکی گاها موجب ايجاد 
محدوديت های مختلفی چون سانســور و 
اعمال فشارهای مالی و... نیز شده است. به 
طور سنتی قدرت سیاسی سعی در كنترل، 

از  ابزاری  مالکیت واســتفاده 
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 
يــا اقتدارگــرا، تابــع میزان 

متفاوتی ازسانسور هستند. 
زمانی رســانه ها می توانند 
مســتقل و بــی طــرف به 

گــزارش واقعیــت هــا و رويدادهــای 
پیرامونی بپردازند كه از لحاظ سیاســی و 
مالی مستقل باشند. جايگاه مستقل رسانه 
ها را تنها قواعد حقوقی می تواند تضمین 
كند. اما مهم اين اســت كه چه كســانی 
قواعد حقوقی را تدوين و تنظیم می كنند 
تا رسانه ها مبتنی بر آن قواعد و مقررات 

عمل كنند. 
برخی از كشــورها مانند سوئد و سوئیس 
عاوه بر پیش بینی و تضمین اســتقالی 
مالی و سیاسی رســانه ها)به عنوان ركن 
قانون  چهارم دموكراســی( و تصويــب 
گردش آزاد اطاعــات و بیان در قواعد 
حقوقی و قوانین اساســی شان، كدهای 
اخاقی و حرفــه ای را نیز را برای تعهد 
روزنامه نــگاران به واقــع نگری خبری 

تدوين كرده اند. 
در ايــران هم رجوع به قانون دسترســی 
آزاد بــه اطاعات كه ســابقه طوالنی در 
برخی جوامع دارد، می تواند تســهیلگر 
كار روزنامــه نگاران و اصحاب رســانه 
شــود. اما اين قانون در كشــور ما دارای 
ضعف هايی است: اولین مسأله اين است 
كه آشنايی شــهروندان، روزنامه نگاران و 
اساتید ارتباطات با اين قانون كم است و 
در نتیجه مطالباتی هــم ندارند. عاوه بر 
اين، قانون دسترســی آزاد به اطاعات با 
واقعیت موجود سیاسی كشور فاصله دارد 
در واقع با وجود موانع سیاســی، ضعف 
كنش مدنی و نقدی كه به جامعه رسانه ای 
و دانشــگاهی ما وارد اســت، اين قانون 

ناسازگار است. 
ســومین ضعف اين اســت كه اطاعات 
در كشــور وجود دارد اما كسی جرات و 
جسارت انتشــار اين اطاعات را ندارد. 
نــگاه دســتگاه های دولتی بــه اطاعات 
محرمانه اســت اما به لحــاظ قانونی اين 
نیستند. ضعف چهارم  اطاعات محرمانه 
نیز اين است كه انتشار اطاعات پرهزينه 
اســت و به صورت گزينشــی و سیاسی 

صورت می گیرد.
حق دانســتن تنهــا بــرای روزنامه نگار يا 
نماينــده مجلس نیســت بلکــه حق مردم 
اســت كه به نمايندگان حکومتی مراجعه 
كنند و از آن ها اطاعات بخواهند. در واقع 
دولت هــا وكیل و مردم نیز مالک اطاعات 
هستند.250 ســال پیش، سوئدی ها دارای 
حق دسترســی آزاد به اطاعات شدند. به 
جرات می توان گفت حق دسترسی آزاد به 
اطاعات محصول دموكراسی سوئد نیست 
بلکه دموكراسی محصول دسترسی آزاد به 

اطاعات است.
در ايران متاســفانه شــاهد پديده رســانه 
هراســی هســتیم به اين معنی كه انتشــار 
اطاعات در رسانه ها بیشــتر فهم ما را به 
سمت تهديد می برد. اين نوع نگاه مختص 

دولت روحانی نیست و 
ريشه قديمی دارد اما با 
توجه به شعارها، سخنان 
دولتمردان  دستورات  و 
اين  كه  میرفــت  انتظار 
نوع نگاه تعديل شــود. 
در اســتان همــدان هم 
كمترين  بــا  خبرنگاران 
دادگاه  بــه  انتقــادی 
فراخوانــده می شــوند 
كه عاوه بــر اتاف وقت، انرژی و انگیزه 
اصحاب رسانه برای ديده بانی و نظارت بر 
قدرت را كاهش می دهد. درمورد شکاياتی 
كه از نشــريات می شــود هم بايستی اين 
روند به گونه ای باشد كه تخلفات نشريات 
ابتــدا در هیأت نظارت مطــرح و پس از 
رسیدگی، در صورت تأيید تخلف، پرونده 
به دادگاه ارســال و يا محدوديت ها توسط 
هیــأت نظارت اعمال شــود امــا در حال 
حاضر شاهد ارجاع مستقیم اين پرونده ها 

به دادگاه هستیم.
دولت ها در موارد لــزوم، جايگاه و نقش 

های رسانه ها را برجسته می كنند )ازجمله 
ناظران اجتماع، سازندگان افکار عمومی و 
مشوقان مردم در امر مشاركت سیاسی و...( 
اما در عمل حمايت از رســانه ها از سوی 
دولت هنوز جدی نشده است و مشکات 
مالی و معیشــتی، بیمه و امنیت شــغلی از 

مشکات مهم فعاالن اين حوزه است. 
متاســفانه عرصه خبر در اســتان همدان با 
مشــکات جدی تری روبروســت و اگر 
عشــق و عاقه در كار نباشد نمی توان در 
اين عرصه دوام آورد و ادامه كار داد. عاوه 
بر اين امروزه با توسعه رسانه های مجازی 
اينترنتی،  پیام رســانهای  و فراگیر شــدن 
رســانه های جديدی در حال شکل گیری 
اند و در اين شــرايط كار برای رسانه های 
نوشتاری سخت تر شــده است و نیازمند 
حمايت های بیشتری هســتند و شايد در 
شــرايط فعلی بهترين حمايتی كه می توان 
از رســانه ها كــرد پرداخــت يارانه های 
نقدی و درنظر گرفتن سوبســیدهايی موثر 
به مطبوعات اســت كه بــرای ادامه حیات 

رسانه ها، ضروری است.

خبـر

رسانه
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یادداشت

روز
طرح 

رسانه های استان ساکت اند !!
 پرویز محمدی «

 در آســتانه ی ۱۷ مرداد 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  نماينده 
ی محترم ولی فقیه در استان رفتند تا ضمن ديدار با آيت اهلل محمدی 

از رهنمودهای ايشان بهره مند شوند .
صرف از ســخنان تکراری و نصايح امام جمعه ی همدان خطاب به 
اهــل قلم و بیان خاطرات و روايات تامل بر انگیز ايشــان خطاب به 
خبرنگاران ، آنچه كه انگیزه ی تحرير اين وجیزه شــد ،نکته ای مهم 
در گزارش  رئیس خانه مطبوعات اســتان بود كه توجه نگارنده را به 

خود جلب كرد .
مجید ملکیان در خال گزارشــی كه تقديم حضــار كرد با افتخار و  
ابراز خرســندی گفت : خوشبختانه مدتی است هیچگونه شکايتی از 

مطبوعات استان به دستگاه قضايی نرفته است ! ) نقل به مضمون ( .
درباره ی اين قســمت از گزارش موصوف گفتنی هايی هســت كه 

بايد گفت :
يکــم : ماهیت كاری  برخی از دســتگاهها ی دولتی و نظارتی و نیز 

رسانه ها ، ذاتا شکايت زاست .
بد نیســت برای ادای حق مطلِب مورد بحث، به خاطره ای از دوران 

جوانی خبرنگاری ام اشاره كنم :
خانم دكتر ابتکار  زمان رياست خود بر سازمان حفاظت محیط زيست 
در دولت ســید محمد خاتمی ســفری به همدان داشت كه در جمع 
مديران واحد های تولیدی و صنعتی استان  حضور يافته بود.  در اين 
جلسه تعداد زيادی از كارخانه داران و كشاورزان حاضر در جلسه به 
شکايت از مدير كل محیط زيست همدان پرداخته و به سخت گیری 

های مدير وقت استان شديدا اعتراض داشتند .
پاسخ و اقدام غیر منتظره ی دكتر ابتکار به معترضانی كه انتظار داشتند  
ايشان مدير كل منصوب خود را عتاب كند يا مورد خطاب اعتراضی 
قرار دهد بســیار جالب و در عین حال كاما منطقی و تامل بر انگیز 

بود . 
معــاون وقت رئیس جمهور با ابراز خرســندی از ايــن  همه گله و 
شکايت از مدير كل استان خطاب به حاضران گفت : اعتراضات شما 
باعث شد تا من مهندس مرجانی را مورد تشويق و حمايت خود قرار 
دهــم ! ... و در توجیه دلیل خود توضیح داد : معیار ســازمان ما برای 
عملکرد مثبت  مديران استان ها تعداد و میزان شکايت هايی است كه 
از آنها صورت می گیرد ! كارشناســان واحد بازرسی ما به اين نتیجه 
رســیده اند مديرانی كه از آنها شکايات زيادی می شود بسیار پر كار 
و وظیفه مند هســتند و بر عکس مديران استان هايی كه هیچ شکايتی 
از ايشــان نمی شود در خواب به ســر می برند . ) نقل به مضمون (  
خانم ابتکار در توضیح بیشتر استدالل خود گفت : ماهیت كار سازمان 
حفاظت از محیط زيست - به زعم تولید كنندگانی كه آالينده هستند 
-  مزاحمت و ايجاد محدوديت هايی است كه آنها را عصبانی و وادار 

به گله و شکايت می كند .
از اين روست كه من امروز دانستم مدير كل استان همدان فعال است 

و پويا و مستحق  تشويق و پاداش....!
دوم : رســالت اصلی رســانه و وظیفه ی ذاتی خبرنگار انتقاد - البته 
ســازنده - و نگاه دائمی به نیمه ی خالی لیوان هاســت . چرا كه اين 
همه تاكید بــر آزادی مطبوعات و نقد حاكمیت و مديران، در قوانین 
موضوعه حتی قانون اساسی داللت بر اين دارد كه وظیفه ذاتی روزنامه 

و روزنامه نگار نقد و به چالش كشیدن است..
از طرفی تجربه نشــان داده كه آستانه ی تحمل نقد  عملکرد مديران 
اجرايی چه در سطح ملی و چه استانی آنقدر پايین و متولیان امر چنان 
از خود راضی اند كه كوچکترين انتقادی را تاب نیاورده و فورا دست 

به شکايت و يا حد اقل اعتراض می زنند !
از ايــن رو و با اســتناد به گزارش امروز رئیــس خانه ی مطبوعات 
همدان در يافتیم رسانه های استان ساكت اند و با رسالت اصلی شان 

فرسنگ ها فاصله دارند .
امیدوارم اين نوشــته خاطر همکاران عزيــز مطبوعاتی و خبرنگاران 

استان را نیازرده باشد.
همین.

تويسرکان درمسیر توسعه
 يکی از مهمترين مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مصرف صحیح منابع 
است // يک ماه تا برداشــت محصول به كشاورزان فرصت داده می 
شود و پس از آن با چاه های غیرمجاز و مجاز با برداشت بی رويه به 

شدت برخورد می شود
فرماندار تويسركان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان 
تويسركان با تأكید بر اين مطلب اظهار داشت:در ايران 5برابر متوسط 

دنیا بنزين، 3برابر برق و گاز و 2برابر دنیا آب مصرف می شود.
حبیب مومیوند با تأكید بر اينکه مصرف منابع بايد متعادل شود، گفت: 
سیاســی كردن كمبودهای انرژی باعث ضربه زدن بیشتر به منابع می 
شــود به جای سیاســی كردن مباحث بايد تاش شود منابع به طور 
صحیح مصرف شــوند. وی با تأكید بر اينکه شهرستان تويسركان از 
دو بخش جغرافیايی كوهســتانی و دشت تشــکیل شده، گفت: 2/3 
شهرســتان كوهستانی با سنگ بســتر باال و عمق چاه های كم است 

كه برداشت آب از آنها آسیبی به سفره های زيرزمینی وارد نمی كند.
مومیوند تصريح كرد: يک ســوم شهرســتان دشت است كه متأسفانه 
آســیب شديدی به ســفره های زيرزمینی اين 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 به شدت برخورد می شود.

فرماندار تويسركان با اشــاره به تاش های فراوان ترويجی صورت 
گرفته در خصوص تغییر الگوی كشــت در شهرستان و كاهش كشت 
محصوالت پر آب بر گفت: كشــت محصوالت كم آب بر مانند كلزا 
در شهرســتان قوت گرفته و ســطح زير كشــت كلزا از 30هکتار به 
250هکتار افزايش داشــته كه 800 تن برداشــت اين محصول را در 
شهرســتان داشته ايم.وی از كشت ۱9هکتار گل محمدی و ۱5 هکتار 
زعفران در سطح شهرستان خبر داد و افزود: توسعه كشت های كم آبر 

از برنامه های جدی است.
مومیوند افزايش سطح گلخانه ها در سطح شهرستان از 2هکتار به ۱5 
هکتار را از ديگر اتفاقات مهم در بحث مديريت منابع آبی دانســت و 

افزود: ۶گلخانه با 5هکتار سطح زيركشت نیز در حال پیگیری است.
وی اصاح و بازنگری پروانه های چاه ها را بســیار مهم ارزيابی كرد 
و گفت: بايد رصد شود اضافه برداشت از چاه های مجاز هم صورت 
بگیــرد.وی تعويض 900فقره كنتور آب در شــهر به صورت رايگان 
و اليروبــی ۱۷قنات با اعتبــارات 9۶ را از اقدامات مهم برای كاهش 
مصــرف و مديريت آب عنوان كرد و افــزود: هزينه آب تولیدی در 
شهرســتان گران ترين آب تولیدی در استان است كه بايد سعی كنیم 

كمترين پرت و هدر رفت را داشته باشیم.
مومیوند افزود: علیرغم افزايش جمعیت شــهری كاهش آب مصرفی 
از 230 لیتــر به ۱۶0لیتر در ثانیه در داخل شــبکه را داريم كه نشــان 
از فعالیت گســترده آب و فاضاب استان و شهرستان را دارد و قابل 

تقدير است.

استقالل رسانه 
و حق دسترسی آزاد به اطالعات

درخواست انتظامی از رسانه ها:
نپیوستن دستگاه ها به سامانه دسترسی آزاد اطالعات 

پیگیری شود
 دبیركمیســیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات از رسانه ها خواست: ضمن 
ارائه پیشنهادهايی برای رفع مشکات پیش روی اين قانون، دستگاه هايی كه تاكنون به اين 

سامانه نپیوسته اند يا با تاخیر پاسخ می دهند را شناسايی و معرفی كنند.
 به گزارش ايرنا، حســین انتظامی در نشست هم انديشــی ظرفیت های قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطاعات با تشريح اين قانون و روند شکل گیری و رونمايی از سامانه 
مربوط به آن، افزود: خوشــبختانه طی ماههای اخیر رشــد و رونــد صعودی را درارائه 
اطاعات توســط دستگاه های اجرايی كشور شاهد هستیم. وی تصريح كرد: هم اكنون با 

توجه به اين رشــد خوب، هنوز شرايط پاسخگويی رضايتبخش نیست از اين رو اهالی 
رســانه بايد با حركت رســانه ای يا تشکیل كمپین برای اســتفاده ازاين سامانه به كمک 
دبیرخانه و كمیسیون بیايند. مشاور ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اسامی در ادامه میانگین 
انتظار برای پاســخگويی 40۷دستگاه اجرايی عضو سامانه را حدود 54 روز عنوان كرد و 

گفت: البته طبق قانون اين زمان بايد به حداقل اين فرجه به۱0روز برسد.
به گفته انتظامی آنچه ايده آل اســت اينکه بايد به روزی برسیم كه ديگرهیچ كسی هیچ 
سوالی ازاين سامانه نداشته باشد چراكه پیش تر همه اطاعات در سامانه يا پرتال عمومی 
دســتگاه ها منتشر شود. دبیركمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات در ادامه 
ســخنان خود شمار افراد عضو سامانه را پنج هزار و300 نفر اعام و تاكید كرد: اين رقم 
نسبت به اعضای استفاده كننده بسیار پايین است هرچند دستگاه ها هم اكنون در مقايسه با 

يک سال گذشته آمادگی بیشتری برای همکاری و ارائه اطاعات دارند.
انتظامی درعین حال تاكید كرد: بايد با كمک ظرفیت رسانه ها در جهت فرهنگ سازی اين 
موضوع كه هر شهروندی حق دارد تا به اطاعات نزد دستگاه های حکومت برای اطاع 

رسانی افکار عمومی استفاده كند حركت كنیم.
وی با اشــاره مسائل و مشکات موجود در قانون فعلی ،اظهارداشت: البته اين قانون هم 
به مانند بسیاری از موارد ديگر دارای اشکاالتی است كه بايد كاستی ها و نقاط ضعف آن 

شناسايی و با نظرات و پیشنهادات سازنده در جهت تقويت و ارتقای آن برآئیم.
انتظامی با اشاره به ثبت برخی درخواست های ناشفاف يا غیرمنطقی در سامانه، از رسانه ها 
 خواســت پیشنهادها و انتقادهای خود را برای استفاده بهینه هر چه بیشتر از سامانه ارائه 

كنند.

سيد حسن خمينی:
سالمت، صداقت و قدرت

 شروط تاثیرگذاری رسانه است
 يادگار امام گفت: ممکن اســت رســانه جايی نتواند راست 
بگويد ولی دروغ نگويد؛ اما مرگ يک رســانه وقتی اســت كه 
متهم به دروغگويی شــود. عاوه بر اين رسانه بايد كار خود را 
بشناســد، قوی باشد و كار درســت و صحیح انجام دهد و هیچ 
عاملی همانند رســانه اين قدرت را ندارد كه بتواند جامعه را به 

سامت سوق دهد.
 به گزارش ايرنا، حجت االســام و المســلمین ســید حسن 
خمینــی در جمع مديران، ســردبیران و كاركنــان خبرگزاری 
جمهوری اســامی؛ ســامت؛ صداقت و قدرت را شــروط 
تاثیرگــذاری رســانه عنوان كــرد و گفــت: بزرگترين عامل 
جلوگیری از فســاد در جامعه؛ رسانه و افکار عمومی است كه 
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 بايد مراقب بود؛ 
چرا كه معموال مفسدين خودشان هم سعی می كنند رسانه داشته 
باشند و تاش می كنند رسانه هايی را در اختیار بگیرند تا مبارزه 

با فساد را تغییر ماهیت دهند.
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نکتهدانشگاه

خواص معجره گر لیمو ترش را بشناسید
 آب طعم دار با میوه های مركبات، مانند لیمو، مصرف كنندگان را تحريک می كند كه 
آب بیشتری مصرف كنند. بدن برای زنده ماندن نیاز به آب دارد و نوشیدن به اندازه كافی 

برای حفظ سامتی مطلوب حیاتی است.
به گزارش سامت نیوز مقدار آبی كه هر شخص نیاز به نوشیدن دارد با توجه به:

سن آن ها، جنس آنها، میزان فعالیت بدنی كه انجام می دهند، دما و ديگر عوامل محیطی 
و … متفاوت است.

لیمو ترش طعم آب را بهبود می بخشد، و فرد را تشويق به نوشیدن بیشتر آب می كند.
آب لیمو می تواند به هضم غذا كمک كند و شخص را تشويق می كند آب بیشتری بنوشد. 
يک لیمو با قطر 2 اينچ فقط 20 كالری دارد.همچنین عاوه بر خواص ذكر شــده، لیمو 
مصرف آب را بیشــتر می كند، به بهبود هضم غذا كمک می كند، خطر ابتا به سرطان را 
كاهش می دهد، كیفیت پوست را بهبود می بخشد، كاهش وزن را ترويج می كند، سیستم 

ايمنی را بهبود می بخشد، خطر ابتا به بیماری های قلبی را كاهش می دهد.

توصیه وزير علوم به کنکوری ها برای انتخاب رشته
 كنکوری ها بايد برای انتخاب رشته به اطاعیه های سازمان سنجش دقت كنند.

وزيــر علوم، تحقیقات و فنــاوری با توصیه به كنکوری ها برای انتخاب رشــته گفت: 
كنکوری ها بايد در انتخاب رشــته بســیار دقت كرده و براســاس اطاعیه های سازمان 

سنجش عمل كنند.
بــه گزارش فارس، منصور غامی افزود: به كنکوری ها توصیه می كنم عاقه خود را در 

انتخاب رشته بسیار لحاظ كنند. 
وی گفت: سازمان ســنجش يک سامانه انتخاب رشته مجازی دارد كه فکر می كنم اين 
ســامانه بهترين مرجع برای كمک به كنکوری ها باشد و اين سامانه برای ارائه اطاعات 

بیشتر درباره انتخاب رشته بر روی سايت سازمان سنجش قرار گرفته است.
ســامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی به داوطلبان اين امکان را می  دهد كه با توجه به 
وضعیت علمی و نمره  ای كه در آزمون سراسری كسب كرده اند، خود را با داوطلب مشابه 

آزمون سراسری سال های گذشته مقايسه و امکان قبولی خود را مشاهده كنند.

بهداشت
 ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان ها

 هر چند قرار نیست نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی داشته 
باشــد، اما شنیده می شود در برخی بیمارستان ها، بیماران را برای تهیه وسیله پزشکی به 

خارج از بیمارستان ارجاع می دهند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو، كمبودهای تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها را موردی 
دانست و افزود: وضعیت به گونه ای نیست كه بخواهیم آن را خیلی حاد تلقی كنیم، اما 

قبول داريم كه مشکل وجود دارد.
به گزارش مهر، كیانوش جهانپور وی با تاكید بر نظارت های روزانه بازرســان وزارت 

بهداشت از بیمارستان ها، گفت: كمبودها مقطعی بوده و قابل جبران است.
در همین حال، غامرضا اصغری سکاندار سازمان غذا و دارو، ضمن هشدار به شركت 
های تجهیزات پزشکی كم كار در اين مقطع زمانی، اظهارداشت: قطعا، عملکرد اين قبیل 
شــركت ها رصد شده و بعد از فروكش آثار تحريم، با آنها همکاری نخواهیم كرد و در 

لیست سیاه وزارت بهداشت قرار خواهند گرفت.

افزايش ۴ برابری دانش آموزان کاردانش در مناطق محروم
 در 4 سال اخیر تعداد دانش آموزانی كه در مناطق محروم در هنرستان ها تحصیل 
می كنند، از ۱5 هزار نفر  به ۶0 هزار رســیده اســت. مديركل دفتر آموزش های كار و 
دانش وزارت آموزش و پرورش گفت: درباره رشــته های كاردانش و میزان پذيرش 
هنرجو در هر يک از ۱۶0 رشــته اين حوزه و میزان اشتغال هنرجو ها گفت: مديركل 
دفتر آموزش های كار و دانش وزارت آموزش و پرورش بیان كرد: در 4 ســال اخیر 
تعداد بچه هايی كه در مناطق محروم در هنرســتان ها تحصیل می كنند از ۱5 هزار نفر  
به ۶0 هزار رسیده است. به گزارش مهر،  مصطفی آذركیش ادامه داد: در حال حاضر 
55 هزار هنرجوی ما در محیط واقعی اشــتغال، آموزش می بینند كه برای سال جديد 

تحصیلی اين تعداد را به ۷0 هزار هنرجو خواهیم رساند. 

سازمان های بیمه گر معوقات خود را پرداخت کنند
 برای جلوگیری از آســیب  به بیماران سرطانی در حوزه های مختلف درمانی مانند 
راديوتراپی، شــیمی  درمانی و دارويی بايد سازمان های بیمه گر معوقات خود را هرچه 

سريعتر به داروخانه ها، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت كنند.
رئیس انجمن راديوتراپی آنکولوژی ايران گفت: بیماران مبتا به ســرطان در موقعیت 
خاصی قرار دارند و نســبت به ســاير بیماران درمان های مختلفی همچون جراحی، 

شیمی درمانی و راديوتراپی يا تركیبی از هر سه را دريافت می كنند. 
به گزارش ايرنا، محمدرضا قوام نصیری افزود: همچنین اين بیماران مشکات جسمی 
و روانی فراوانی دارند و بايد به اين افراد كمک شــود تا در زندگی دچار مشــکات 

كمتری باشند. 

اساتید بازنشسته ديگر نمی توانند تدريس کنند 
 اساتید دانشگاه می توانند در فعالیت های علمی حضور داشته باشند، ولی نمی توانند 
تدريس كنند.عضو كمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی با اشاره به 
قانون منع بکارگیری بازنشســتگان گفت: شرايط بازنشستگی اساتید دانشگاه متفاوت 
است، آنها می توانند در فعالیت های علمی حضور داشته باشند، ولی نمی توانند تدريس 
كنند و اگر بخواهند ســمت مديريت را بــه عهده بگیرند، اين موضوع نیز امکان پذير 
نیســت. به گزارش ايلنا، محمد قمی گفت: قانون سه دســته از افراد را از اين مساله 
مســتثنی كرده است، مثل آنهايی كه در بازنشســتگی قانون خاص دارند مانند اساتید 
دانشگاه كه تا يک سن خاصی بازنشست نمی شوند وگرنه اين قانون مربوط به همه از 

جمله معلمان و ساير اقشار می شود.

فارس: كدام چرخ اين كالسکه نمی چرخد؟
اینروزاچرخهایزندگیاصالنمیچرخه

ايران: دانش آموزان در تله مشاوران میلیونی
اونمچهتلهبزرگی

اعتماد: چرا روحانی ساكت است؟
اینسکوتکیمیشکندروفقطخدامیدونه؟!

سیاست روز: بازی دالر با معیشت مردم
ایروزگار...آخهبامعیشتمردمچیکاردارین؟

جام جم: يک جلسه فوق العاده با مصوبات نه چندان فوق العاده
امانازاینجلسههایبیفایده /

ابرار: دولت روحانی كاما دولتی ورشکسته است
بدونشرح

آرمان امروز: حسابهای بانکی بی صاحب
حاالکهاعالمکردیصدتاصاحبپیدامیشه

ايران: رسانه نبايد هیچ دروغی بگويد
هیچکسنبایددروغبگویدنهفقطرسانه

وطن امروز: "كیش پنهان" اون به ترامپ
ترامپحواستباشهماتنشی

وطن امروز: زير عامت سوال
فقطیکنقطهکوچکزیرعالمتسوالهنهچیزدیگه

فارس: مردم از گرما به فروشگاه ها پناه می برند
آخهگرمابیدادمیکنه

ايسنا: مشکل امنیتی در كشور وجود ندارد
خداروشکر

فارس: ســنجش دانش  آموزان نخبه با آزمون 80 سال پیش/ آموزش و 
پرورش بی گدار به آب زد

پساینطورکهمعلومههمهقبولند
فارس: دو برابر شدن جمعیت سالمندی تا سال 2030

بهکجامیرویمما؟!!
ايرنا: دهان مدعیان حقوق بشر آنجا كه بايد، بسته است

آنهاهممدعیحقوقخودشانهستندنهحقوقبشر

حضور آتش نشانان همدانی در ۹ عملیات 
امداد و نجات در يک روز

 آتش نشانان همدانی روز شنبه در 9 عملیات امداد و نجات شركت 
كردند.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: شركت در ۱0 عملیات اطفای 
حريــق و 9 عملیات امداد و نجات حاصل تاش فرشــتگان نجات 

همدان طی 24 ساعت روز شنبه بوده است.
محمدرضا بیاناتی با بیان اينکه روز شــنبه شــهروندان 559 مرتبه با 
سامانه ۱25 تماس گرفته اند، گفت: از اين تعداد تماس ۱9 مورد منجر 
به عملیات شده، ۱5 تماس برای مشاوره و راهنمايی برقرار شده، ۱45 

تماس اشتباه بوده و متاسفانه 380 مورد ايجاد مزاحمت بوده است.
وی گفت: عملیات انجام شــده در اين مدت ۱0 مورد آتش ســوزی 
شامل حريق منزل در جورقان، حريق باغ در قاسم آباد، حريق مخروبه 
در جعفــر طیار، حريق ضايعات در میدان امام حســن )ع( و ۶ مورد 
حريق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار ارم، سعیديه، بلوار بعثت، جاده 

شورين، شهرک بهشتی و سبدبافان بوده است.
به گزارش مهر، بیاناتی گفت: همچنین 9 مورد عملیات امداد و نجات 
شــامل 5 مورد نجات افراد محبوس شــده در آسانسور در شکريه، 
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 يادآور شد: تعداد ۱0 نفر نجات 

يافته طی اين عملیات گزارش شده است.
وقوع 5 مورد حريق مراتع و پوشش گیاهی طی يک روز در همدان

رئیس سازمان آتش نشــانی همدان همچنین از وقوع 5 مورد حريق 
مراتع و پوشش گیاهی طی يک روز در همدان خبر داد.

محمدرضــا بیاناتی گفت: طبق اعام مركز پیــام و كنترل فرماندهی 
عملیــات 8 عملیات اطفای حريق و 3 عملیات امداد و نجات حاصل 

تاش آتش نشانان همدان در روز جمعه بوده است.
وی گفت: روز دوازدهم مردادماه شهروندان همدانی 450 بار با سامانه 
۱25 تماس گرفته اند كه از اين تعداد تماس ۱۱ مورد منجر به عملیات 

شده است.
بیاناتی بابیان اينکه ۱0 تماس برای مشاوره و راهنمايی برقرار شده و 
80 تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه 349 مورد از تماس ها نیز 

ايجاد مزاحمت بوده است.
وی گفت: عملیات انجام شــده در اين مدت 8 مورد آتش سوزی 
شامل 2 مورد حريق باغ در سرخ آباد و بلوار بعثت، حريق الستیک 
در شــهرک مدنی و 5 مورد حريق مراتع و پوشش گیاهی در پشت 
باغ حکمتی، اعتماديه، شــهرک بهشتی، امید اكباتان و شورين بوده 

است.
بیاناتی گفت: همچنین 3 مورد عملیات امداد و نجات شــامل نجات 
افراد محبوس شده در منزل در شهرک امیركبیر، عملیات امداد و نجات 
در حادثه آبگرفتگی در جوالن و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات 
زينتی و زيورآالت در محل ايســتگاه مركزی توســط آتش نشانان به 

انجام رسید.
رئیس سازمان آتش نشانی همدان عنوان كرد: تعداد 2 نفر نجات يافته 

طی اين عملیات گزارش شده است.

چند درصد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه 
هستند؟

 در بهار 9۷ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از كل 
بیکاران 39 درصد بوده اســت. اين سهم در بین زنان نسبت به مردان 
و در نقاط شــهری نسبت به نقاط روستايی باالتر است. اين شاخص 

نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.0 درصد كاهش داشته است.
به گزارش تســنیم، مطابق آخرين آمار نیروی كار در بهار 9۷، بررسی 
نرخ بیکاری جمعیت ۱0 ســاله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی، 
نشــان می دهد ۱۷.8 درصد جمعیت فعال فــارغ التحصیل آموزش 
عالی بیکار بوده اند. اين نرخ در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط 
روستايی نســبت به نقاط شهری بیش تر بوده اســت. بررسی روند 
تغییرات اين نرخ از كاهش 2.۶درصدی در بهار 9۷ نســبت به فصل 

مشابه سال قبل است.
بررسی سهم شاغلین ۱0ساله و بیش تر با ساعت كار معمول 49 ساعت 
و بیش تر نشان می دهد. 40.۱ درصد شاغلین به طور معمول 49ساعت 
و بیش تر در هفته كار می كنند. اين شاخص كه يکی از نماگرهای كار 
شايسته است نشان می دهد در كشور سهم زيادی از شاغلین بیش تر 
از استاندارد كار می كنند. اين شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 

0.۷درصد كاهش داشته است.
در بهار 9۷ ســهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از كل 
بیکاران39 درصد بوده است. اين سهم در بین زنان نسبت به مردان و 
در نقاط شهری نسبت به نقاط روستايی باالتر است. بررسی تغییرات 
اين شــاخص نشان می دهد كه نســبت به فصل مشابه سال قبل ۱.0 

درصد كاهش داشته است.
در بهار 9۷ ســهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از كل 
شاغان 23.2 درصد بوده است. اين سهم در بین زنان نسبت به مردان 
و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستايی باالتر است. بررسی تغییرات 
اين شــاخص نشان می دهد كه نســبت به فصل مشابه سال قبل 2.۱ 

درصد افزايش داشته است.

فقدان نشاط اجتماعی، عامل افسردگی و 
پرخاشگری دانش آموزان

 فقــدان امید و نشــاط اجتماعی در جامعه موجب افســردگی و 
پرخاشگری دانش آموزان می شود.

وزير كشور ضمن اشاره به محرمانه بودن اطاعات آسیبهای اجتماعی 
دانش آموزان گفت: وقتی می گويیم افســردگی و پرخاشگری وجود 
دارد، همه اين موارد به فقدان نشــاط اجتماعی در مدرســه يا جامعه 
برمی گردد. وقتی در جامعه فقدان امید و نشاط اجتماعی داريم اينگونه 
خواهد شــد؛ بنابراين اگر موضوع نشاط اجتماعی را حل كنیم حجم 

عظیمی از مشکات را پوشش خواهیم داد.
به گزارش ايســنا، رحمانی فضلی اظهار كرد: بايد افرادی باشــند كه 
اشکاالت، كمبودها، پیشنهادات و بازخوردها را بیان كنند تا اصاحاتی 

در زمینه مراقبتهای اجتماعی دانش آموزان صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه آســیب های اجتماعی بايد در حوزه پیشگیری 
اقدامات الزم انجام شود و در حل آسیبهای اجتماعی بسنده كردن اين 
موضوع به كادر آموزش و پــرورش و در درون آموزش و پروش به 
فردی خاص يا بخشــی منجر می شــود كه اين اقدام بزرگ به نتیجه 

نمی رسد.
وی حضور خانواده ها در حوزه پیشگیری از آسیب های دانش آموزی 
و اجتماعی كردن اين موضوعات را امری مهم دانست گفت: سیستم 
بايــد به گونــه ای كار كند كه آموزش و پــرورش را به عنوان نهادی 
كه انواع ورودی ها از آســیب پذيرتريــن و در معرض خطرترين تا 
ســالم ترين و بهترين را در بر می گیــرد ، زيرا ورودی آن از جامعه ای 

است كه طیف مختلف سامت روانی را شامل می شود.
وزير كشــور گفت: تلقی ما اين است كه اين سیستم حلقه، واسط يا 
مرحله گذاری است كه برای همه افرادی كه وارد آن می شوند بايستی 

حداقل توانمندی و سامتی را ايجاد كند.
رحمانی فضلــی در ادامه اظهاركرد: وقتی می گويیم افســردگی و 
پرخاشــگری وجود دارد، همه اين موارد به فقدان نشاط اجتماعی 
در مدرســه يا جامعــه برمی گردد. وقتی در جامعــه فقدان امید و 
نشــاط اجتماعی داريم اينگونه خواهد شــد؛ بنابراين اگر موضوع 
نشــاط اجتماعی را حل كنیم حجم عظیمی از مشکات را پوشش 

خواهیم داد.
وی در بخش ديگری از صحبــت هايش به محرمانه بودن اطاعات 
آســیبهای اجتماعی دانشآموزان اشاره كرد و گفت: نبايد ساده از كنار 
اين موضوع گذشــت بايد سیســتم را به گونهــای طراحی كنیم كه 
اطاعــات را در حد نیاز ارائه دهد و پس از آن از بین ببرد. همچنین 
بايد بنا را بر اين گذاشت كه حداقل ضعفها وجود دارد و ما نیز بايستی 

حداقل سامتی و توانمندی را در دانش آموزان ايجاد كنیم.

 درست 8 ماه و ۱8 روز از حادثه زلزله 
كرمانشــاه كه باعث ويراني بســیاري از 
خانه ها و مرگ هموطنانمان شد، گذشت. 
در اين مدت كه 4 ماه از آن به عنوان فصل 
كاری محسوب مي شــد، استان همدان به 
عنوان اســتان معین در ساخت بخشي از 
خانه هاي ويران شده سرپل ذهاب با ورود 
خود توانست نقش ارزنده اي را از خود به 
يادگار بگذارد؛  چنانچه در مراسم افتتاحیه 
5 هزار واحد كه هفته گذشــته با حضور 
معاون رئیس جمهور انجام شــد، اســتان 
همــدان 80۶ واحــد را در مناطق دور و 
روسالهای صعب العبور اين استان، تحويل 

مردم اين شهرستان داد.
بنیاد مســکن استان همدان با اين عملکرد 
توانسته است به عنوان يکي از استان هاي 
پیشــتاز در رديف هــاي اول از لحــاظ 
ساخت وســاز قرار بگیرد. به همین منظور 
مديركل بنیاد مســکن اســتان همدان در 
جلســه اي گزارشــي از رونــد ايجاد و 

بازسازي منازل زلزله زده ارائه داد.
حسن ظفري گفت: در اين مدت 2 هزار و 
۶00 واحد اجرايي پي سازي و به صورت 
بتوني به اتمام رســید. همچنین اسکلت 2 
هــزار و ۱0۷ واحد نیــز به صورت كامل 
نصــب و از اين تعداد بــراي ۶00 واحد 

اجراي سقف نهايي شد.
وي با اشــاره به اينکه پیشــرفت فیزيکي 
واحدهــاي احداثي به میــزان 5۷ درصد 
اســت، افزود: تمام تاش ما اين اســت 
كه تا قبل از ســرما با مشــاركت مردم در 
85 روســتايي كــه بنیاد مســکن وظیفه 
ساخت وســاز در آنها را دارد، واحدها را 

به مردم تحويل دهیم.
ــه اينکــه از تعــداد 4  ــا اشــاره ب ظفــري ب

ــزار  ــري، 4 ه ــد تعمی ــزار و 300 واح ه
ــرارداد  ــد ق ــه عق ــق ب ــد موف و 34 واح
شــده اند كــه بیــش از 3 هــزار و 800 
واحــد كامــل شــده و پیشــرفت فیزيکــي 
آنهــا نزديــک بــه 95 درصــد اســت. ايــن 
واحدهــا قبــل از اتمــام تابســتان تحويــل 

ــد. ــد ش داده خواهن
مديركل بنیاد مسکن استان همدان با بیان 
اينکه ساخت وساز 5 هزار واحد در استان 
زلزله زده كرمانشــاه و نیــز 8 هزار و 80۶ 
واحد توســط بنیاد مســکن همدان يک 
ركورد در كشــور و حتي دنیا مي باشــد، 
گفت: خوشــبختانه با اين ساخت وسازها 
سرپل ذهاب چهره جديدي به خود گرفته 

است.
وي ادامه داد:  طبق برنامه ريزي هاي انجام 
شده در صورت امکان، 2۱ مردادماه مراسم 
بازديد شــوراي فني و استاندار  همدان را 

از ساخت وسازهاي بنیاد مسکن همدان در 
كرمانشاه داريم تا بدين ترتیب واحدهاي 

مسکوني را افتتاح نمايیم.

ــگار  ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــري در پاس ظف
مــا مبنــي بــر اينکــه آيــا گرانــي مصالــح 
ساخت وســازها  رونــد  در  ســاختماني 
ــًا  ــت: قطع ــت؟، گف ــوده اس ــذار ب تأثیرگ
ايــن گراني هــا بي تأثیــر نیســت، امــا 
ــن موضــوع را  ــل، اي ــم از قب ســعي كردي
مديريــت كنیــم. بــه عنــوان مثــال ســیمان 
فــوالد  كرديــم،  كار  وارد  را  يارانــه اي 
مــورد نیــاز را از كارخانــه ذوب آهــن 
ــداري  ــي خري ــورت كل ــه ص ــان ب اصفه
ــیاري  ــن بس ــا تأمی ــک ب ــم و هم اين كردي
از ايــن مصالــح مشــکل چندانــي در 
خانه هايــي كــه قبــا اقــدام نموديــم، 

ــم. نداري
وي ادامه داد: تاكنون با توجه به اين گراني 
ســقف تســهیات تغییر نکــرده هرچند 
معاون اول رئیس جمهور قول افزايش اين 

تسهیات را اخیراً به مردم داده است.

استان همدان رکورددار ساخت و ساز 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه

 عــاوه بر 500 عنوان برنامه فرهنگي، 
هنري، ادبي كه تابســتان امسال در مراكز 
كانون ها اجرا مي شــود 8 عنوان برنامه  نیز 
با نــام پويش فصل گــرم كتاب با هدف 
تشــويق خانواده هــا به امــر كتابخواني 
تابســتان امسال در بوستان ها و پارک هاي 

پرجمعیت شهر همدان اجرا مي شود.
كــودكان و  فکــري  پــرورش  كانــون 
ــاي  ــراي برنامه ه ــي اج ــان متول نوجوان
پرورشــي، هنــري، فرهنگــي و آموزشــی 
در 4۱ مركــز ثابــت و ســیار اســت. كه در 
ــرای  ــي ب ــاي متنوع طــول ســال برنامه ه
خاقیــت ايــن قشــر از جامعــه فعالیــت 
دارد و تابســتان امســال نیــز يــک طــرح 
خاقانــه بــه برنامه هــاي هــر ســاله 
اضافــه شــده اســت بــا نــام پويــش 
فصــل گــرم كتــاب كــه ايــن طــرح 
ــتان  ــتان در شهرس ــز اس ــر مرك ــاوه ب ع

ــود. ــرا مي ش ــز اج ــر نی ماي
مديركل كانون پرورشي فکري كودكان و 
نوجوانان از اجراي 500 عنوان برنامه در 
طول تابستان امسال خبر داد و گفت: اين 
برنامه ها در حوزه هاي ادبي، هنري، ديني، 

صنايع دســتي، در همه مراكز اســتان در 
حال اجرا اســت و تابستان امسال با طرح 
پويش گرم كتاب برنامه ها را به جمع مردم 
برديم تا تشويقی براي كتاب و كتابخواني  
باشد و همچنین بتوانیم كانون پرورشي را 

بیشتر به عموم معرفي كنیم.
افزايــش مراكز،  از  محمدرضا جــوادي 
اعضــا، متقاضیان كتاب و اجراي برنامه ها 
همچنین افزايش روستاهاي تحت پوشش 

در سطح استان خبر 
داد و افــزود: ما در 
4 ســال اخیر تا هم 
اكنون تعــداد مراكز 
به  مركــز   35 از  را 
رسانده ايم  مركز   4۱
و تعــداد اعضــاي 
رســمي ما 3۶ هزار 
نفر بــوده كه به ۶۱ 
افزايش  نفــر  هزار 

يافته است.
فعالیــت  از  وي 
در  سیار  واحدهاي 
خبر  نیز  روســتاها 
داد و گفت: تاكنون 5 واحد ســیار براي 
كــودكان و نوجوانان روســتاهاي كمتر 
توسعه يافته خدمات فرهنگي هنري ارائه 
مي دادند كه امســال ايــن واحد را به ۱0 

مورد رسانده ايم.
جوادي از فرهنگ ســازي كتاب در مراكز 
نیز ابراز خرســندي كــرد و گفت: تعداد 
كتاب هايي كه توسط كودكان و نوجوانان 
به امانت برده مي شود ۱45 هزار جلد بود 

كه در حال حاضر بــه 280 جلد افزايش 
يافته است .

وي همچنین از ايجاد مراكــز فراگیر براي 
كودكان خاص خبر داد كه براي اولین بار 2 
مركز فعال شده تا كودكان با محدوديت هاي 
خاص جسمي هم بتوانند از خدمات كانون 

پرورش فکري استفاده  كنند.
مديركل كانون پــرورش فکري كودكان و 
نوجوانان فعالیت يک واحد سیار شهري در 
طول ســال را از ديگر برنامه هاي اين كانون 
بیان كرد و افزود: مربیان اين مراكز ســیار با 
تجهیزات كامل به نقاط حاشیه  شهر مراجعه 
مي كننــد و ضمن حضــور در مراكز تجمع 
كودكان و نوجوانان مثل مدارس، فضاهاي 
ورزشــي و مساجد خدمات فرهنگي هنري 

علمي ارائه مي دهند.
وي برگزاري جشــنواره تئاتر را از ديگر 
برنامه هاي هنري دانســت كه هرساله ۱5 
تا 20 گــروه از اعضاي خود كانون متون 
كتاب هاي كانون  را به نمايشــنامه تبديل 
می كننــد  و به صورت تئاتــر به اجرا در 
مي آورنــد كه آنهــا در جشــنواره ها نیز 

حضور فعال دارند.

مدیر کل کانون پرورش فکري استان:

فعالیت 41 مرکز پرورش فکری ثابت و سیار در سطح استان 
■ طرح پویش فصل گرم کتاب در پارک ها و بوستان هاي بزرگ شهر اجرا مي شود

تمام تالش ما این است 
که تــا قبل از ســرما با 
مشــارکت مردم در 85 
روستایي که بنیاد مسکن 
در  وظیفه ساخت وســاز 
آنها را دارد، واحدها را به 

مردم تحویل دهیم
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قرارداد بافت 2 هزار مترمربع فرش دستباف در همدان امضا شد
 رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: قرارداد بافت 2 هزار متر مربع فرش دستباف بین تاجران، بازرگانان 

و بافندگان همدانی امضا شده است.
آقايار فراشی افزود: اين قرارداد يکی از بزرگترين قراردادهای تولید فرش دستباف است كه تاكنون منعقد شده و دست كم 500 قالی باف 

همدانی را به مدت يک سال مشغول بکار خواهد كرد.
وی خاطرنشان كرد: اين فرش ها از نقشه های بومی و اصیل همدانی تولید می شود و در بافت آنها نیز نخ و رنگ های طبیعی بکار می رود.
رئیس اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با بیان اينکه اين میزان فرش توسط بافندگان شهرهای نهاوند، كبودرآهنگ و 
قهاوند تولید می شود، به ايرنا گفت: فرش های دستباف همدان قرار است در بازار های اروپايی به فروش برسد.يک ماه پیش همدان میزبان 
نخستین میزگرد فرش كشور بود كه در جريان آن ۱00 تاجر و صادركننده مطرح كشور از نزديک با تولیدات همدان در زمینه فرش و تابلو 

فرش آشنا شدند و قرارداد فوق نیز از دستاوردهای اين نشست تخصصی بود. همدان افزون بر 50هزار بافنده دارد.

صادرات همدان افزون بر 12 میلیون دالر ارز آوری داشت
 مديركل گمرک همدان گفت: تیر امسال ۱2 میلیون و ۱۷۷ هزار و ۷55 دالر كاال از گمرک همدان به كشورهای عراق، امارات 

متحده عربی، افغانستان، بنگادش، پاكستان و تركیه صادر شد.
جمال خشــوعی افزود: اين كاالها شــامل كشمش، لبنیات، موتور كولر آبی، سفال، ســیمان، وازلین صنعتی، ترشی و شوری، 
فروســیلیس، ظروف تفلون و گونی پاستیکی است.وی خاطرنشــان كرد: كاالهای صادر شده 52 میلیون و 209 هزار و ۱53 

كیلوگرم وزن داشت و بیشترين حجم كاالی صادراتی مربوط به كشمش و لبنیات است.
مديركل گمرک همدان به وضعیت واردات نیز اشــاره كرد و به ايرنا گفت: 3۱2 هزار و 8۶0 كیلوگرم كاال از گمرک همدان به 
كشــور وارد شده كه بیشتر مواد اولیه صنايع و كارخانه ها و قطعات خودرو است.خشوعی اضافه كرد: برای واردات اين میزان 
كاال يک میلیون و 482 هزار و ۷۱۷ دالر هزينه شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، در سه ماهه نخست سال جاری 

صادرات و واردات گمرک همدان به ترتیب ۷4 و ۷۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشت.

خبـر

همدان بر سکوی دوم نرخ تورم ايستاد
 تورم همدان بعد از تهران در رتبه دوم كشور قرار گرفت. طبق گزارش 
مركز آمار ايران، همدان بیشــترين نرخ تــورم تیر و خرداد 9۷ را در بین 

استان های كشور پس از پايتخت به خود اختصاص داده است.
گزارشی كه مركز آمار ايران از نرخ تورم ماهانه خانوارهای كشور در تیر 
9۷ را منتشر كرد نشان مي دهد استان همدان با وجود وسعت جغرافیايی 
كم و جمعیت نه چندان زياد نســبت به برخی استان ها در صدر جدول 
تورم قرار دارد به طوری كه از نظر نرخ تورم نقطه به نقطه پس از تهران 

قرار گرفته و دومین استان كشور است.
درصد تغییر شاخص تورم در همدان نسبت به تیر سال گذشته ۱۶/۷ بوده 
و اين در حالی است كه درصد تغییر اين شاخص در كشور ۱3/8 درصد 
است و خانوارهای ساكن استان همدان به طور متوسط 3/9 درصد بیشتر 
از میانگین كل كشــور نسبت به تیر 9۶ برای خريد يک »مجموعه كاال و 
خدمات يکسان« هزينه كرده اند. عدد شاخص كل برای خانوارهای كشور 
به ۱2۱/4رسیده كه اين رقم در سال گذشته برابر با ۱00 بوده و نسبت به 

ماه مشابه سال گذشته 4/4 درصد افزايش داشته است.
بر اســاس اين آمار، بیشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهای كشور مربوط 
به استان تهران با ۷/۶ درصد افزايش و كمترين نرخ هم مربوط به استان 
خراســان رضوی با ۱/۶ درصد افزايش است.  درصد تغییر شاخص كل 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته كه به آن تورم نقطه به نقطه گفته می شود 
هم برای خانوارهای كشور ۱3/8 درصد است كه بیشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به اســتان تهران بــا ۱۷/4 درصد و كمترين آن مربوط به 
استان اردبیل با 9/5 درصد است.در حالی كه نرخ تورم ۱2 ماهه در كشور 
8/۷ درصد اســت اين رقم در همدان به ۱۱/۱ رسیده و از نظر نرخ تورم 
ماهانه هم همدان عدد 4/2 را به خود اختصاص داده كه اين شاخص در 
كشور 4/4 درصد است. بررسی نرخ تورم استان ها در خرداد 9۷ از طرف 
مركز آمار ايران نشان می دهد كه استان همدان با ۱4/۶ درصد بیشترين و 
استان اردبیل با ۶/8 درصد كمترين نرخ تورم شهری را به خود اختصاص 
داده اســت. بر مبنای اين گزارش، تغییر نرخ تورم نسبت به خرداد 9۷ يا 
تورم نقطه ای در كل كشور ۱0/2 است و خانواده های استان همدان نسبت 

به متوسط كشوری 4/4 درصد بیشتر هزينه كرده اند.

قیمت میوه در روزهای آتی کاهش می يابد
■ رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن: 
از این پس درجه کیفیت میوه در فاکتور قید مي شود

 رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان گفت: با افزايش ورود میوه های تابستانی از استان های 
ديگر به همدان و تشــديد نظارت بر بازار، پیش بینی می كنیم كه از در 

اين هفته قیمت میوه كاهش پیدا كند.
علیرضا شجاعی افزود: در روزهای گذشته جلساتی برای كنترل قیمت 

میوه تشکیل شده و گام های مثبتی برای آن برداشته شده است.
وی تصريــح كرد: ارائه فاكتور در میدان بــار را قطعی كرديم و وزن 

جعبه ها هم برای رعايت خالص فروشی كنترل شده است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان به تسنیم گفت: قرار است از اين پس درجه میوه ها در فاكتور 

میوه قید شود تا از گران فروشی جلوگیری شود.
شــجاعی افزود: متاسفانه حوزه كشــاورزی ما فاقد شبکه های تامین 
توزيع رسمی است، و هركسي با تناژ و بسته بندی دلخواه محصوالتش 

را وارد بازار می كند.
وی گفت: مثا در يک كیسه خیار 25 كیلويی، 5 كیلو خیار نامرغوب 
و غیــر قابل فروش فروش وجود دارد كه اين امر بر روی قیمت كاال 

تاثیر گذاشته و هزينه های مازاد را ايجاد می كند.
 قیمت کودهای خارجی گران شده است

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با بیان اينکه امســال هزينه تولید محصوالت نســبت به سال 
گذشــته افزايش يافته است، گفت: مثا بخشــی از كودهای باغی از 

كشورهای ديگر وارد همدان می شود.
وی تصريح كرد: بــرای كنترل قیمت ها نظارت بر بــازار را افزايش 
داديم و با تیم مشــتركی از اتاق اصناف و تعزيرات در شیفت صبح و 

بعدازظهر بر بازار نظارت می كنیم.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان گفت: مهم ترين بخش نظارت ما مربوط به پیگیری احتکار و 
اعام موجودی است كه خوشبختانه تا كنون موردی از احتکار يافت 
نشده است.شجاعی از ضرورت درج قیمت بر روی تمام میوه ها خبر 
داد و افزود: همه میوه فروشی ها بايد بر روی میوه ها قیمت فروش را 

درج كنند و اگر غیر از اين باشد جريمه می شوند.
وی با بیان اينکه متاســفانه برخی فروشــندگان گرانفروشی می كنند، 
تصريح كرد: خرده فروشــان نسبت به اعمال سود 20 تا 35 درصدی 
بر روی میوه ها مجاز هســتند. رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان ابــراز كرد: مردم در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف از سوی میوه فروشان می توانند گزارش خود 

را به خط ۱24و سامانه ۱000۱3۷ اعام كنند.
 قیمت هندوانه و خربزه ارزان شده است

رئیس اتحاديه 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 كاهش يافته است.
رضا البرزی ظهار داشت: قیمت هركیلو هندوانه در هفته گذشته 2500 
تومان بوده است اما امروز قیمت هندوانه به ۱200 تومان رسیده است.
وی گفــت: در اين روزهــا محصوالت بیشــتری از نقاط مختلف 
كشــور وارد اســتان ما می شــود بنابرايــن انتظار داريــم در اين 
هفتــه قیمت میوه های تابســتانی كاهش پیــدا كند.رئیس اتحاديه 
فروشندگان میوه و تره بار با بیان اينکه بیشترين علت گرانی امسال 
خســارت زدگی محصوالت كشــاورزی و كمبود میوه بوده است، 
ابراز كرد: پیشــی گرفتن تقاضای مردم نسبت به عرضه میوه نیز از 

ديگر علل گرانی است.
رئیس اتحاديه فروشــندگان میوه و تره بار همدان از مردم خواست تا 
هرگونه تخلف و گران فروشی از جانب فروشندگان میوه را به سامانه 

۱000۱3۷ گزارش كنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

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 
پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال 1397 از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ای به پیمانکاران
 واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید.

* نوع ، کيفيت و کميت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
* انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما 

ضروری است .
* ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت سهماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه معتبر بوده و برای 

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

مورخ 1394/09/22 هيأت وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل 

ثبت نام در سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
* کليه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکراز مورخ اولين نشر اگهی تا 
مورخ 1397/5/17 دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه ، مدارک الزم را شامل پاکات الف ، ب و ج تهيه و عالوه 

بر ارسال پاکات )بصورت فيزیکی( به دبيرخانه شرکت تا ساعت 12 ظهرتاریخ 1397/5/28 نسبت به بارگزاری اسناد 
بصورت فایل Pdf در سامانه مذکوراقدام نمایند  ؛ در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مذکور )ارسال پاکات بصورت 

فيزیکی و یا عدم ثبت در سامانه از بازگشایی پاکات مناقصه شرکت کنندگان خودداری خواهد شد( .
* بازگشائی پاکات پيشنهادی در روز دوشنبه مورخ 1397/5/29 راس ساعت 9 در محل کميسيون معامالت این شرکت 

طبق آدرس مزبور انجام می شود.
*متقاضيان جهت دریافت اطالعات بيشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس 

حاصل نمایند .
* الزاميست پيمانکار بر اساس صالحيت و ظرفيت کاري مورد تائيد از مراجع ذیصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم که 

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

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

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

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

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

روستا/پروژه
مدت اجرا شهرستانمجتمع

شاخص مبلغ اولیه )ریال()ماه( 
تعدیل

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

حداقل 
رتبه

تهیه 
مصالح

تجهیز و فنس 
کشی اطراف 
چاه مکانیکی

پیمانکارآب107/650/000ندارد62/152/958/308کبودراهنگدستجرد

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

آب یعنی زندگی

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

اجرای بخشی از شبکه فاضالب نهاوند شماره ع/97/171
شرکت 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،241  ریال بر اساس فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال 97 را به پیمانکاراني 
که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک 
پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت 
از طریق   ،) باشند)جهت دارندگان رتبه 5  باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته  از  نامه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید .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  
نام در سایت مذکور و  انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت   200977001000012

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
-تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1397/05/14

-هزینه خرید اسنادمناقصه:مبلغ   300،000 ریال است که مي بایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به نام 
شرکت 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 1397/05/14 لغایت1397/05/18تاپایان وقت اداری.
-آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری1397/05/29)مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(

-تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ1397/05/30ساعت 11سالن جلسات مناقصه گزار.
-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 296.501.812ریال است پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را 
طبق  بند الف ماده 6آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نماید.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 - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوا ل-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا 

چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
نام:88969737  و  :مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت  انجام مراحل عضویت در سامانه  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت 

85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.irدرج شده است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.

فـراخـوان 

عبدالعلي ملکي  - رئیس شوراي اسالمي شهر نهاوند

شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد نسبت به انتخاب حسابرس رســمي واجد شرایط جهت نظارت دقیق و 
قانوني بر عملکرد مالي سال هاي 1395 و 1396 شهرداري نهاوند و سازمان هاي وابسته به صورت قرارداد جداگانه 

اقدام نماید. 
لذا از تمامي موسســات حسابرسي داراي رتبه بندي از سازمان شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور و حسابرسان 
عضو ســازمان حسابرسي که تمایل به انجام کار دارند دعوت به عمل مي آید تا حداکثر تاریخ 1397/5/31 نسبت 
به ارسال اساســنامه ، آخرین آگهي تغییرات، مجوز و رزومه کاري مورد تأیید مربوط به حسابرسي در شهرداري ها 

و سازمان هاي وابسته را به
 آدرس: نهاوند خیابان هالل احمر، کوچه بوستان دوم، ساختمان شوراي شهر و یا با نمابر 08133237375 

 اقدام نمایند. 
الزم به ذکر اســت تحویل مدارک هیچ گونه حقي ایجاد نخواهد کرد و پس از بررسي هاي الزم از واجدین شرایط 

جهت همکاري دعوت به عمل خواهد آمد.
هزینه درج آگهي بر عهده برنده آگهي می باشد. 

اصالحیه

بانک سپه - مدیریت شعب منطقه همدان

در آگهی مزایده مربوط به فروش اموال و امالک 
تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه مندرج در تاریخ 
97/5/14، قیمت پایه کارشناسی  درج در ردیف 
1۶ )پالک ثبتی۸7۳/4(  1۶/۰95/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

صحیح  می باشد
علی مرادی - شهردار برزول

آگهـی مـزایـده
شهرداری برزول در نظر دارد 2 باب 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 2 باب مغازه تجاری واقع در بلوار 
متراژ  به  هرکدام  مساحت  به  برزول  شهرداری  اداری  ساختمان  جنب  فرهنگ 

تقریبی 45 متر مربع
متقاضیان می بایست پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری 97/5/18  به دبیرخانه 

شهرداری برزول ارسال نمایند.
پیشنهادات در ساعت 10 صبح 5/20/بازگشایی و قرائت خواهد شد.

هزینه چاپ  آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده است.

آگهي حصر وراثت
آقاي علي اصغر گلپریان دارای شــماره شناسنامه  243 به شرح دادخواست کالســه 112/970388/97 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم گلپریان به شماره شناســنامه  80839در تاریخ 1390/4/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-طوران ناضري به شماره شناســنامه 670 صادره از همدان متولد 1317 همسر متوفي 
2-علي گلپریان به شــماره شناســنامه 6187 صادره از همدان متولد1348 فرزند متوفیه 3-علي اصغر گلپریان به شماره شناسنامه 243 صادره از 
همدان متولد1352 فرزند متوفیه 4-مولود گلپریان به شماره شناسنامه 7605 صادره از همدان متولد1350 فرزند متوفیه 5-زهرا گلپریان به شماره 
شناســنامه 261 صادره از همدان متولد1343 فرزند متوفیه 6-فاطمه گلپریان به شماره شناسنامه 9099 صادره از همدان متولد1353 فرزند متوفیه 
7-مرضیه گلپریان به شــماره شناسنامه 106024 صادره از همدان متولد1344 فرزند متوفیه اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. )م الف 1925(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

و  مديريــت  ســازمان  كــه  آنطــور   
اعــام  همــدان  اســتان  برنامه ريــزي 
ــري  ــه كارگی ــت ب ــون ممنوعی ــرد، قان ك
بازنشســتگان شــامل هیــچ مديــري در 

نمي شــود. اســتان 
ــي  ــت: بررس ــي گف ــکندر صیداي ــید اس س
وضعیــت اســتانداران هــم، بــه عهــده 
وزارتخانــه اســت و اســتان ها اطاعــي 
از  بســیاري  ندارنــد؛  آنهــا  شــرايط  از 
اســتانداران مي گوينــد بازنشســتگي شــامل 

نمي شــود. حالشــان 
آمارهــاي  تاكنــون  داد:  توضیــح  وي 
مختلفــي در ســطح كشــور و حتــي اســتان 
منتشــر شــده كــه مشــخص نیســت كــدام 
درســت اســت امــا بررســي هاي مــا نشــان 
مي دهــد كــه در اســتان مديرانــي كــه 
ــه  شــامل قانــون بازنشســتگي مي شــوند، ب

كار گرفتــه نشــده اند.
وي در پاســخ به سؤالي درباره به كارگیري 
كارمندان بازنشســته هم گفت: دستگاه هاي 
مطبوعه پیش از اين همه موارد را بررســي 
و اعمــال كرده انــد و هــر كارمنــدي كه 
بازنشستگي شامل حالش مي شد، تا به حال 

بازنشسته شده است. 
علمــي  هیــأت  دربــاره  صیدايــي 

آنهــا  كــرد:  عنــوان  هــم  دانشــگاه ها 
شــرايط ويــژه اي دارنــد و ايــن قانــون 

نمي شــود. آنهــا  شــامل 
ــزي  ــت و برنامه ري ــازمان مديري ــس س رئی
ــرورش  ــت: آموزش وپ ــدان گف ــتان هم اس

ــون نمي شــود. ــن قان ــامل اي ــم ش ه
قانــون ممنوعیــت بکارگیــري بازنشســتگان 

ــف و  ــق  3۶ مخال ــا ۱94 رای مواف ــه ب ك
حاضــر  نماينــده   240 از  ممتنــع  2رای 
در جلســه بــه تصويــب رســید، تنهــا 
ــای  ــتگان بنده ــری بازنشس ــازه بکارگی اج
ــت  ــون مديري ــاده ۷۱ قان ــف، ب و ج م ال
خدمــات كشــوری كه شــامل روســای ســه 
قــوه،  معــاون اول رئیــس جمهــور،  نــواب 

رئیــس مجلــس شــورای اســامی، اعضــای 
و  نماينــدگان  وزرا،  نگهبــان،  شــورای 
را  هســتند  جمهــور  رئیــس  معاونــان 
می دهــد و مشــموالن بندهــای د و ه را كــه 
ــتانداران  ــان اس ــتانداران و معاون ــامل اس ش
ــان وزرا هســتند را  ــراز ســفرا و معاون همت

ــد. ــذف كردن ــون ح از قان
 براســاس تبصــره يــک مــاده واحــده 
ــتگان  ــری بازنشس ــه كارگی ــرح ب ــن ط اي
ــف،  ــای ال ــور در بنده ــمتهای مذك در س
مديريــت  قانــون   ۷۱ مــاده  ج  و  ب 
خدمــات كشــوری مصــوب 8 مهــر ۱38۶ 
ــتگان  ــری بازنشس ــه كارگی ــن ب و همچنی
ــی  ــر فرمانده ــا تدابی ــلح ب ــای مس نیروه
دســتگاه  در  صرفــا  قــوا  كل  معظــم 
متبــوع خــود مجــاز اســت. بــه كارگیــری 
تــا  اطاعــات  وزارت  در  بازنشســتگان 
ســقف يــک درصــد از مجمــوع نیروهــای 
شــاغل رســمی ايــن وزارتخانــه در هــر رده 
ــور  ــه مذك ــا در وزارتخان ــی صرف مديريت

ــت. ــاز اس مج
دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، 
جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان باالی سه 
سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين 

قانون مستثنی هستند.

رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزي:

هیچ مدیری دراستان شامل قانون 
بازنشستگي نمي شود

تا هفته آينده موبايل نخريد!
ایســنا: درحالی كه بازار تلفن همراه طی هفته های گذشته با افزايش 
بی ســابقه  قیمت مواجه شــده و مردم برای خريد اين كاال سردرگم 
هســتند، رئیس اتحاديه فروشــندگان تلفن همراه اعام كرد كه مردم 

فعا گوشی نخرند، چرا كه تا يک هفته آينده وضعیت بهتر می شود.

نان دزدی به جای افزايش قیمت!

خبــرآنالین: رئیس كانون صنايع غذايی با بیان اين كه كوچک كردن 
چانه توسط نانوايان نشان دهنده افزايش پنهانی قیمت نان است، تاكید 
كرد: نانوايان چاره ای جز اين اقدام برای تامین هزينه های خود ندارند!

افزايش قیمت بستنی بدون مصوبه قانونی

تابناک: قیمت انواع بســتنی از ســوی كارخانه هــای لبنی 20 تا 30 
درصد افزايش يافته كه البته مجوزی از ســوی ســازمان حمايت در 
اين راستا اعام نشده و صنايع لبنی رسما اعام می كنند كه "حاضر به 

پاسخگويی نیستند".

افزايش قیمت بستنی بدون مصوبه قانونی

ایسنا: قیمت انواع بستنی از ســوی كارخانه هــای لبنی 20 تا 30 درصد 
افزايش يافته كه البته مجوزی از سوی سازمان حمايت در اين راستا اعام 
نشده و صنايع لبنی رسما اعام می كنند كه "حاضر به پاسخگويی نیستند".
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139660326006000605 مورخه 1396/5/2 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقاي مرتضي رضایي فرزند علي جعفر به شــماره شناسنامه 87 صادره از مالیر در ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت 2253 مترمربع قسمتي از  اراضي روستاي جوراب  پالک2066 اصلي بخش یک مالیر  خریداری از مالک 
رســمی آقاي ابراهیم خیري جورابي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراض داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 380(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/30

محمدرضا امیني، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

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

برابر رأي شماره 139660326009000654 مورخه 96/10/18 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي مصطفي وکیلي فرزند حسن به شماره شناسنامه 
413 صادره از فامنین به شــماره ملي 5029967699 در اعیاني شــش دانگ بانضمام عرصه 79 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت دویست و ده متر مربع و شصت و پنج صدم مترمربع  قسمتي از پالک 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي 
ماماهان خریداري از مالک رســمي آقاي علي رسولي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف 118(
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/30

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

ملی پوشان بازيهای آسیايی از حمايت همه جانبه 
برخوردار می شوند

 مديركل ورزش و جوانان همدان گفت: برای دســت يابی به موفقیت در بازی های 
آسیايی 20۱8 جاكارتا اندونزی ، از ملی پوشان همدانی همه جانبه حمايت می كنیم.

 رســول منعم در آئین تجلیل از ملی پوشان همدانی اعزامی به بازی های آسیايی 20۱8 
جاكارتا اندونزی اظهار داشت: از سال گذشته حمايت از استعدادهای كسب سهمیه اعزام 
به بازی های آسیايی را آغاز و تاكنون نسبت به كمک های مالی به ورزشکاران و پیگیری 

امور فدراسیونی آنها اقدام كرده ايم.

وی اضافه كرد: برای ارج نهادن به زحمات آنها نیز مراسم باشکوهی با حضور مسووالن 
برگزار می كنیم تا با روحیه و انگیزه مضاعف در مسابقات آسیايی شركت كنند.

منعم با تمجید از عملکرد هیأت تیراندازی در سال های اخیر خاطرنشان كرد: مه لقا جام 
بزرگ، افتخار ارزنده ورزش بانوان همدان است كه توانست در فهرست نهايی بازی های 

آسیايی نیز قرار بگیرد.
وی ابراز امیدواری كرد: مه لقا جام بزرگ كه از تجربه و توان فنی بســیار باال برخوردار 

است، بتواند در بازی های آسیايی موفق به كسب مدال شود. 
رئیس هیأت تیراندازی همدان نیز در اين مراســم با قدردانی از حمايت های همه جانبه 
دستگاه ورزش اين استان گفت: تیراندازی با حمايت دستگاه ورزش همدان به موفقیت 

های ارزنده دست يافته است.
ناصر محمودی افزود: جام بزرگ، افتخار ارزنده ورزش بانوان اســتان همدان است و در 
اين مدت با توان و انگیزه مضاعف در اردوهای تمرينی تیم ملی حضور يافته و شايسته 
كسب مدال است. وی اضافه كرد: حمايت از قهرمانان ملی را وظیفه خود می دانیم و در 

اين مسیر از هیچ تاشی فروگذار نیستیم.
در اين مراسم از مه لقا جام بزرگ ملی پوش همدانی اعزامی به بازی های آسیايی 20۱8 

جاكارتا اندونزی تجلیل شد.
مه لقا جام بزرگ پرافتخارترين تیرانداز اســتان همدان به شــمار می رود، اين تیرانداز 

همدانی سابقه حضور در المپیک، رقابت های جهانی و آسیايی را دارد.

 با معرفی تیم های برتر
رقابت های ورزشی دختران مدارس 

کشور در همدان پايان يافت
  بیست و نهمین دوره رقابت های ورزشی دختران سراسر كشور 
در مقطع متوســطه عصر يکشــنبه با معرفی تیم های برتر در همدان 

پايان يافت.
در اين دوره از مســابقات و در چهار رشــته توپی فوتسال، والیبال، 
بســکتبال و هندبال مقطع متوسطه اول، يک هزار و 484 دانش آموز 

ورزشکار در قالب ۱0۶ تیم با هم رقابت كردند.
در رشــته فوتسال تیم كرمان مقام اول را كسب كرد، تیم اصفهان دوم 
شــد و تیم كرمانشــاه 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 كرد.
به گزارش ايرنا ،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 كسب كرد.
در اين مســابقات كاپ اخاق به ترتیب به تیم شهرستان های تهران 
در رشــته فوتسال، استان فارس در رشته بسکتبال، كرمانشاه در رشته 

والیبال و در رشته هندبال به استان همدان تعلق گرفت.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان در آيین اختتامیه بیســت 
و نهمین دوره مســابقات ورزشی سراســر كشور گفت: در چند روز 
گذشــته شاهد حضور گرم دانش آموزان بوديم و اگر برخی از تیم ها 
موفق به پیروزی نشــدند بايد از آن به عنوان پلی برای پیروزی های 

آينده استفاده كنند.
محمد پورداوود با تقدير از دختران مستعد شركت كننده در اين رقابت 
ها خطاب به آنها گفت: شما الگوهای قهرمانی آسیا و جهان خواهید 

شد.
وی ابــراز امیدواری كرد: دانش آموزان در زمینه های مختلف علمی، 
ورزشــی و فرهنگی در عرصه های ملی و بین المللی صاحب مدال 

های رنگارنگ شوند.
مسابقات دختران عاوه بر همدان در شهرهای زنجان، رامسر و چهار 
محال و بختیاری برگزار می شــود و 204 دانش آموز دختر از استان 

همدان در اين مسابقات شركت می كنند.
اين سومین بار است كه همدان در بخش دختران میزبان اين رقابت ها 
است و پیش از اين در سال های ۱383 و ۱38۷ میزبانی بخش دختران 

اين مسابقات را بر عهده داشت.
مسابقات ورزشی خبرنگاران همدان

 آغاز شد
 به مناســبت هفته خبرنگار، مســابقات ورزشی خبرنگاران در دو 
رشته تیرو كمان و تیراندازی و در دو بخش بانوان و آقايان آغاز شد.

به گزارش فارس همزمان با بزرگداشــت هفته خبرنگار مســابقات 
ورزشی خبرنگاران در رشته های تیر و كمان و تیراندازی در دو بخش 

بانوان و آقايان برگزار شد.
اين مسابقات كه در روزهای شــنبه و يکشنبه ۱3 و ۱4 مرداد ۱39۷ 
برگزار می شود، خبرنگاران و اهالی رسانه طی دو روز و در دو بخش 

به رقابت می پردازند.
امروز مســابقات تیراندازی خبرنگاران آقا از ساعت ۱۶:30 در سالن 
تیراندازی و مســابقات تیر و كمان خبرنگاران خانم از ساعت ۱۷:30 

در خیابان سعیديه مجموعه ورزشی شهید شمسی  پور برگزار شد.
در دومین روز مســابقات خبرنگاران خانم ســاعت ۱۶:30 در سالن 
تیراندازی در بخش تیراندازی رقابت می كنند و آقايان نیز در رشته تیر 
و كمان از ســاعت ۱۷:30 در خیابان سعیديه مجموعه ورزشی شهید 

شمسی  پور رقابت خواهند كرد.
در اين مسابقات كه به مناسبت هفته خبرنگار برگزار می شود، در پايان 

به سه نفر اول در هر رشته جوايزی اهدا خواهد شد.

آغاز طوفانی تیم کاشی و سنگ سامان همدان 
در لیگ کشوری 

 تیم تیراندازی با كمان  همدان كه با اسپانســری كاشــی و سنگ 
سامان در مســابقات لیگ برتر كشــور حضور يافته است با غلبه بر 

حريفان خود توانست در هفته اول خوش بدرخشد .
    تیم كاشی و سنگ سامان در ديدار نخست در 

رشــته كامپوند بانوان در مقابل تیم پرقــدرت  اصفهان  چهار بر يک 
پیروز شــد و در رشــته ريکرو آقايان در مقابل تیم پر مهره  سپاهان 

اصفهان سه بر دو اين تیم پرقدرت را شکست داد و در رشته 
رشته ريکرو بانوان در مقابل پاكان البرزقطب تیراندازی با كمان كشور  
ســه بر دو به پیروزی رسید تا در هفته نخست اين مسابقات شگفتی 

ساز هفته اول لیگ تیراندازی با كمان كشور باشد .
الزم به ذكر اســت مسابقات در تهران ودر مجموعه آزادی و پیروزی 
تیم كاشی و سنگ سامان  همدان و با درخشش خانمها مژگانی و قره 

باغی وآقای   نصیری كمانداران همدانی رقم خورد.

بانوی همدانی نخستین مدال وزنه برداری 
را کسب کرد

 مدير روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان همدان گفت: بانوی 
همدانی برای نخســتین بار در تاريخ ورزش همدان موفق به كســب 

مدال در رشته وزنه برداری شد.
به گزارش  ايرنا، حمداهلل چاروســايی اظهار داشت: پريا حاجی علی 
اكبری بانوی وزنه برداری همــدان در وزن ۷5 كیلوگرم رقابت های 

قهرمانی كشور به سه مدال نقره دست يافت.
وی اضافه كــرد: اين وزنه بردار همدانی در تک ضرب و 2 ضرب و 
مجموع امتیازات بر ســکوی دوم اين مسابقات در وزن ۷5 كیلوگرم 

ايستاد.
چاروســايی يادآور شد: اولین دوره مسابقات قهرمانی كشور به مدت 
چهار روز در اســتان خراسان رضوی و با حضور ۱50 وزنه بردار در 

رده های سنی مختلف نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار شد.
وی بیان كرد: پريا حاجی علی اكبری و مريم می آبادی 2 بانوی وزنه 

بردار همدان در اين دوره از بازی ها شركت كردند.
مدير روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان همدان افزود: همچنین 
معصومه شــمخانی تیم همدان را در اين دوره از مسابقات سرپرستی 

كرد.
همدان طی ماه های اخیر اقدام به راه اندازی رشته وزنه برداری بانوان 

كرده است.

خانواده های همدانی از خريد اسکیت 
غیراستاندارد اجتناب کنند

 رئیس هیأت اسکیت همدان نسبت به آسیب های ناشی از استفاده 
كودكان ونوجوانان از اسکیت غیراستاندارد هشدار داد و از خانواده ها 
خواســت: از خريد اسکیت غیراستاندارد برای فرزندان خود اجتناب 

كنند.
 مهدی مجیدی در جمع خبرنگاران با تاكید بر اينکه اسکیت استاندارد 
حدود چهار میلیون ريال قیمت دارد گفت: اسکیت هايی كه در بازار 
به قیمت های يک و نیم میلیون ريال و نزديک به اين قیمت به فروش 

می رسد، پاستیکی و فاقد استانداردهای الزم است.
وی بیان كرد: اسکیت هايی با بدنه پاستیکی در بازار فراوان يافت می 
شود كه برای پای عاقمندان به اين رشته مضر بوده و به مرور آسیب 

های جدی را وارد می كند.
مجیدی خاطرنشان كرد: خانواده هايی كه عاقمند به فعالیت فرزندان 
خود به رشته اسکیت هستند بهتر است از مربیان و كارشناسان هیأت 

اسکیت استان همدان مشاوره بگیرند.
وی اظهار داشت: هم اينک هیأت اسکیت همدان به مراجعه كنندگان 
برای تهیه كفش اسکیت فروشگاه های مورد تايید را معرفی می كند.

 کف پوش اسکیت جای هاکی بازان نیست
رئیس هیأت اسکیت همدان در ادامه با اشاره به فعالیت اسکیت بازان 
همدانی در كف پوش استاندارد سالن تخصصی اسکیت گفت: از اين 

كف پوش در كشور فقط چهار استان دارند كه كم نظیر است.
مجیدی افزود: اين كف پوش مختص ورزش اســکیت اســت اما در 
برخی مواقع دســتگاه ورزش درخواست تمرين ورزشکاران هاكی را 
در اين ســالن می دهد كه چوب هاكی بازان منجر به آسیب رساندن 

به كف سالن می شود.
وی بیان كرد: انتظار داريم دســتگاه ورزش همــدان برای واگذاری 
ســانس های مختص خود به تیم های ورزشــی ، رشــته هايی نظیر 
فوتســال را انتخاب كند چرا كه فعالیت هاكــی بازان باعث تخريب 

كف پوش می شود.
وی افزود: اين كف پوش قبل از افزايش قیمت دالر تنها با يک میلیارد 
و 200 میلیون ريال نصب شد و جزو سرمايه های مهم ورزش استان 

و كشور به شمار می رود.
مجیدی خاطرنشان كرد: نبايد اين سالن كه میلیاردها هزينه شده است، 

با تمرين غیراستاندارد تخريب شود.
 اسکیت جایگزین وسایت نقلیه شخصی شود

رئیس هیأت اسکیت همدان از شهروندان خواست با فراگیری آموزش 
های الزم در اين رشته ورزشی، آن را جايگزين وسايل نقلیه شخصی 

كنند.
وی افزود: هم اينک جايگزين شــدن اســکیت به جای وسايل نقلیه 
درون شهری با استقبال چشمگیر شهروندان كشورهای مختلف مواجه 

شده و امیدواريم اين فرهنگ در كشورمان نیز نهادينه شود.
وی بیان كرد: كاركنان فروشگاه های بزرگ اغلب كشورهای دنیا برای 
تســريع در خدمات دهی به مشــتريان از اسکیت استفاده می كنند و 
حتی پلیس برخی كشــورها نیز در انجام عملیات ها از اسکیت بهره 
مند هستند. مجیدی با اشــاره به جايگاه برتر اسکیت همدان در بین 
هیأت های ورزشــی اين استان گفت: ســال گذشته رتبه هفتم را بین 

هیأت های ورزشی استان همدان كسب كرديم.
 مشارکت بخش خصوصی در ورزش اسکیت

وی با اشــاره به حمايت بخش خصوصی از ورزش اســکیت گفت: 
هفته گذشته شهربازی رنگین كمان اقدام به راه اندازی زمین اسکیت 

برای عموم كرد.
مجیدی افزود: اين زمین اسکیت تا پايان مردادماه امسال برای فعالیت 

اسکیت بازان رايگان است.
وی خاطبا بیان اينکه فعالیت بخش خصوصی در ورزش اســکیت به 
رشد و توسعه اين ورزش كمک شايانی می كند يادآور شد: به زودی 
سومین پیست اســکیت همدان نیز در مجموعه توريستی عباس آباد 

ايجاد می شود.
گفتنی است؛ در حال حاضر هزار و 500 اسکیت باز سازمان يافته در 
سطح استان همدان فعالیت دارند و 25 داور و مربی باتجربه و نیز 400 

هنرآموز در مدارس اسکیت استان فعال هستند.
در اين مراســم از خبرنگاران ورزشی همدان به پاس پوشش خبری 

رويدادهای ورزش اسکیت تقدير شد.

 آگهي حصر وراثت
آقاي ســیدرضا مصطفوي به شماره شناســنامه  12717 به استناد 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستی 
به شماره 970136 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شــادروان سیده منیره مصطفوي به شــماره شناسنامه  4803 
در تاریخ سه شــنبه 14 شــهریور 1385 در گذشته و ورثه وی در 
هنگام درگذشت عبارتند از:1-ســیدرضا مصطفوي فرزند سیدنقي 
به شماره شناســنامه 12717 فرزند متوفي اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهي مي نماید تا هر 
کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشــر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. 
)م الف 396(

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف بهار

 مراســم بدرقه مه لقــا جام بزرگ يکی 
از بهترين ورزشــکاران تاريخ اســتان و 
بازی های  در  برای حضــور  كشــورمان 

آسیايی 20۱8 جاكارتا برگزار شد.
به همت هیأت تیراندازی اســتان همدان 
مراسم بدرقه مه لقا جام بزرگ برای حضور 
در بازی های آســیايی 20۱8 جاكارتا در 
ســالن تیراندازی شــهید ضرابیان برگزار 

شد.
در اين مراســم رســول منعــم مديركل 
ورزش و جوانان همدان، عباس قهرمانی 
معاون توســعه امور ورزشــی اداره كل 
ورزش و جوانــان، ســیدناصر محمودی 
تیرانــدازی همدان، مهرداد  رئیس هیأت 
حمزه مديرعامل خانه مطبوعات همدان، 
اعضای هیــأت تیراندازی و جمع زيادی 
از خانواده بزرگ اصحاب رســانه حضور 

داشتند.
جام بــزرگ در شــرايطی خــود را برای 
حضــور در بازی هــای آســیايی 20۱8 
جاكارتا مهیا می كند كه در دو دوره قبلی 
اين دوره از مســابقات حضور داشته و از 
اين حیث ركورددار اســت. او همچنین 
در دو دوره از بازی هــای المپیک حاضر 
بوده و به نظر می آيد دســت نیافتنی ترين 
ورزشکار استان به لحاظ آمار لقب گیرد.

مديركل ورزش و جوانان همدان در اين 
مراســم گفت: مه لقا جام بــزرگ يکی از 
پرافتخارترين ورزشــکاران ايران به شمار 
می رود و اســتان همواره به داشتن چنین 

سرمايه گرانبهايی به خود بالیده است.
رســول منعم تصريح كرد: خوشحالیم كه 
ايــن بانوی پرافتخار برای ســومین دوره 
متوالی در بازی های آسیايی تیر خواهد زد 
و امیدواريم كــه همچون دوره های قبلی 

شاهد موفقیت و افتخارآفرينی اين قهرمان 
ارزنده كشورمان در شهرهای پالمبانگ و 

جاكارتا باشیم.
وی خاطرنشــان كرد: هیــأت تیراندازی 
اســتان همدان نهايت تــاش خود برای 
آماده سازی و موفقیت اين تیرانداز ارزنده 
را در چندمــاه اخیــر به كار بســت و از 
مسئوالن اين هیأت برای برگزاری مراسم 

بدرقه بايد نهايت قدردانی را داشت.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
با اشــاره به رشــد 300 درصدی كسب 
ســهمیه بازی های آسیايی نسبت به دوره 
گذشــته افزود: طرح حمايت مســتمر از 
ورزشــکاران دارای ســهمیه و نیز دارای 
شــانس حضور در بازی های آســیايی از 
سال گذشته آغاز شــد و تا قبل از اعزام 

ادامه می يابد.
وی عنوان كرد: درصدد هستیم تا مراسم 
بدرقــه ورزشــکاران، مربیــان و داوران 
اعزامی به بازی های آسیايی 20۱8 جاكارتا 
را با حضور مسئوالن استانی برگزار كنیم.
رئیــس هیأت تیراندازی همــدان هم در 
اين مراسم گفت: خیلی خوشحالیم كه با 
تکیه بر تجــارب ارزنده مه لقا جام بزرگ، 
تیراندازی اســتان همدان برای ســومین 
دوره متوالی حضور در معتبرترين رويداد 
ورزشــی قاره كهن را تجربه می كند و از 
صمیم قلب امیدواريم اين حضور توأم با 
موفقیت و كســب خوش رنگ ترين مدال 

مسابقات باشد.
ســیدناصر محمــودی ادامــه داد: هیأت 
تیراندازی استان همدان از هیچ تاشی در 
راستای حمايت از قهرمانان خود از جمله 
جام بزرگ دريغ نکــرده و اين حمايت ها 
بــه خصوص تا المپیــک 2020 توكیو به 

صورت جدی تداوم خواهد داشت.
محمــودی بــا تبريک هفتــه خبرنگار 
كــه  كــرد: خوشــحالیم  خاطرنشــان 
ارزنــده و  قهرمــان  بدرقــه  مراســم 
همدان  اســتان  تیراندازی  خوش نــام 
بــه بازی های آســیايی 20۱8 جاكارتا 
پرشــمار  و حضور  خبرنگار  هفتــه  با 
خبرنــگاران گرانقــدر همدانی در اين 

شد. همزمان  برنامه 
وی بــا بیان اينکه جام بــزرگ در میادين 
ملی و فراملی بســیار زيادی حاضر بوده 
و بدون ترديد يکی از بهترين ورزشکاران 
تاريخ همدان به شمار می رود، افزود: اين 
بانوی پرافتخار با پوشش اسامی خود در 
كنار كسب افتخارات ارزنده، يک الگوی 
واقعی برای ورزشــکاران و جوانان میهن 

عزيزمان محسوب می شود.
مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان 
هم در اين مراســم گفت: خوشحالیم كه 
خبرنگاران در مراسم بدرقه اين ورزشکار 
ارزنده حضور پررنگی دارند و امیدواريم 
اين تیرانداز شايسته همچون همیشه برای 
اســتان و كشــور عزيزمان افتخارآفرين 

باشد.
مهــرداد حمــزه تاكید كــرد: خبرنگاران 
همدانی همواره از ســرمايه های ورزشی 
اســتان نهايــت حمايــت و قدردانی را 
داشته اند و جا دارد از مدير روابط عمومی 
تیرانــدازی و خبرنگار ورزشــی  هیأت 
خبرگــزاری فــارس كه همــواره حامی 
قهرمانان اســتان بوده تشــکر ويژه داشته 

باشم.
مه لقــا جام بــزرگ امــا در اين مراســم 
بدرقه بــا تشــکر از حمايت های هیأت 
تیراندازی استان گفت: امیدوارم با كسب 

خوشرنگ ترين مدال در بازی های آسیايی 
20۱8 جاكارتا پاسخ زحمات همه آنهايی 

كه به من لطف داشتند را بدهم.
وی بــا دشــوار خواندن رقابــت در اين 
بازی ها عنوان كرد: نهايت تاش خود را 
خواهم كرد تــا در اين رويداد مهم موفق 
باشــم و پرچم پرافتخار كشــورم را در 

اندونزی به اهتزاز در بیاورم.
گفتنی اســت؛ در اين مراســم از ســوی 
هیأت تیراندازی اســتان همدان به مه لقا 
جام بزرگ پاداش ويژه ای به پاس كســب 
سهمیه حضور در بازی های آسیايی برای 

سومین دوره متوالی اهدا شد.
هیأت تیراندازی اســتان همدان نخستین 
هیأت ورزشــی همدان اســت كه برای 
نماينده خود در بازی های آسیايی جاكارتا 
با حضور مســئولین و اصحاب رســانه 

مراسم بدرقه برگزار می كند.
ملی پوشــان تیراندازی كشورمان روز 22 
مردادماه تهــران را به مقصــد پالمبانگ 
محل برگزاری هجدهمین دوره بازی های 

آسیايی ترک خواهند كرد.
تیــم ملی كشــورمان با تركیــب مهیار 
صداقــت، پوريا نوروزيــان، امیرمحمد 
الهه  ذوالفقاريان،  امیرســیاوش  نکونام، 
احمدی، نجمه خدمتی، مه لقا جام بزرگ 
و آرمینــا صادقیــان در رشــته تفنگ و 
برخورداری،  ابراهیــم  فروغــی،  جواد 
و  سبقت اللهی  گلنوش  آمیتیس جعفری، 
هانیه رستمیان در رشــته تپانچه و علی 
حافظی، محمدحســین پرورش نیا، علی 
دوســتی، رامتین بشارتی، سپیده سیرانی 
و شیوا فرح پور در رشته اهداف پروازی 
در برابر حريفان قدرتمند خود به میدان 

می روند.

کار ارزنده هيأت تيراندازی همدان

جام بزرگ در مراسمی برای حضور 
در جاکارتا بدرقه شد

ثبت قرارداد شجاعی و 
دژاگه در هیأت فوتبال

 مســعود شجاعی و اشکان دژاگه با حضور در هیأت فوتبال استان قرارداد خود را به 
مدت 3 سال با تیم تراكتورسازی امضا كردند.

به گزارش "ورزش ســه"، مســعود شــجاعی و اشــکان دژاگه پــس از توافق با 
محمدرضا زنوزی مالک باشــگاه تراكتورسازی برای امضای قرارداد با سرخ پوشان 
فوتبال آذربايجان راهی تبريز شــدند. اين 2 بازيکن در میان استقبال بیش از ۱000 
هوادار تراكتورســازی وارد تبريز شــده و سپس برای اســتراحت راهی هتل محل 

اقامت خود شدند.
بازيکنان ملی پوش تراكتورسازی ساعت ۱3:30 ديروز در هیأت فوتبال آذربايجان شرقی 

حضور پیدا كرده و قراردادی 3 ساله با تیم تراكتورسازی امضا كردند.
اين بازيکنان عصر ديروز در تمرين تیم حاضر شدند.
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به علت نقص فنی
نخستین پرواز حجاج همدان به تاخیر افتاد

 مدير روابــط عمومی فرودگاه همدان گفــت: به علت نقص فنی، 
نخســتین پرواز حجاج همدانی به مکه مکرمه كه قرار بود ساعت ۷:45 

صبح امروز انجام شود، به تاخیر افتاد.
 قرار بود امــروز ۱4 مردادماه نخســتین كاروان اعزامی به مکه مکرمه 
ساعت ۷:45 صبح از فرودگاه همدان پرواز كند كه به علت نقص فنی، 

اين پرواز با تأخیر انجام می شود.
مديــر روابط عمومی فرودگاه همــدان در گفت وگو با خبرنگار فارس 
اظهار كرد: پرواز حجاج قرار بود ســاعت ۷:45 صبح امروز انجام شود، 
كه متاسفانه به علت نقص فنی هنوز هواپیما در فرودگاه همدان حاضر 
نشــده اســت. مهدی افتخاری بیان كرد: در حال حاضر حجاج استان 
كردستان كه قرار است از همدان عازم شوند، در فرودگاه همدان حاضر 
هســتند اما به حجاج همدانی اعام شــده كه هنوز به فرودگاه مراجعه 
نکنند. وی ســاعت بعدی پرواز را ســاعت ۱5 بعداز ظهر اعام كرد و 
ادامه داد: با توجه به اينکه مشکل هواپیما نقص فنی بوده و هواپیما تغییر 

كرده است، بنابراين به احتمال زياد در همین ساعت پرواز انجام شود.
مدير روابط عمومی فرودگاه همدان بــا بیان اينکه امروز چهار كاروان 
اعزام خواهند شــد، گفت: از ۱4 تا 2۱ مرداد ماه عملیات رفت حجاج 
را خواهیم داشــت و از ۱4 شــهريور ماه نیز عملیات برگشت حجاج 

صورت می گیرد.
وی يادآور شــد: در مجموع 34 كاروان در قالب ۱۷ پرواز از همدان به 
سرزمین وحی اعزام می شوند كه اين تعداد كاروان حجاج كردستانی را 

نیز شامل می شود. 

پرداخت ارز مسافرتی متوقف شد
آغاز پرداخت به نرخ بازار ثانويه 

در روزهای آينده
 پرداخت ارز مســافرتی توســط بانک های عامل متوقف شــده و 
پرداخــت جديد با اجرای بســته جديد ارزی به نــرخ ارز بازار ثانويه 
پرداخت می شــود. ديگر پرداخت ارز مسافرتی توسط بانک های عامل 

پرداخت نمی شود.
بــا توجه به اينکه از فردا سیاســت های جديــد ارزی اعام و اجرايی 
می شــود، پرداخت ارز مسافرتی با نرخ رسمی )هم اكنون 4400 تومان( 
ديگر انجام نمی شــود و پرداخت  به روش جديد پس از اعام سازوكار 
جديــد ارزی عملیاتی می شود.براســاس سیاســت های جديد ارزی، 
پرداخت ارز مسافرتی مطابق با نرخ ارز معاماتی در بازار ثانويه خواهد 
بــود. ، در طول بانک مركزی 2۱ فروردين ماه تا 23 تیر ماه حدود 3۱2 
میلیون دالر ارز مســافرتی پرداخت كرده با يک حساب ساده مشخص 
می شود مابه التفاوت ارز بازار و ارز رسمی )در صورتی كه متوسط نرخ 
ارز غیررسمی را ۷500 تومان در نظر بگیريم( ۱029 میلیارد تومان است.
به عبارت ديگر بانک مركزی و دولت معادل ۱029 میلیارد تومان رانت 
و يارانه به مسافران پرداخت كرده است كه با توقف اين اقدام و اجرای 

برنامه جديد بانک مركزی، اين رانت ديگر پرداخت نمی شود.

ديدگاه های سیاسی در 
تصمیم گیری های فرهنگی 

تاثیرگذار نباشد
 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان همدان 
گفت: ديدگاه های سیاسی نبايد در تصمیم گیری های 

فرهنگی تاثیرگذار باشد.
به گزارش مهــر، علیرضا درويش نژاد ظهر شــنبه 
در نشســت با هنرمندان شهرســتان بهار از تاش 
برای ايجاد ارتباط دوســويه بیــن اهالی فرهنگ و 
هنر و ارشــاد خبر داد و گفــت: نقش هنرمندان در 
كیفیت بخشی به امور قابل انکار نیست كمااينکه از 

پیشنهادات سازنده اين قشر استقبال می كنیم. 
وی با بیان اينکه كار در حوزه فرهنگ و هنر نیازمند 
ديد وسیع است چراكه هنر جای بسته نگری نیست، 
گفت: هنری كه در قالب چارچوب قوانین جمهوری 
اســامی اســت بايد مورد حمايت قــرار بگیرد.
درويش نژاد پیشــگیری از موازی كاری ها را نیازمند 
برنامه ريزی كان دانســت و عنوان كرد: در حالی 
كه فرهنگ حوزه ای تخصصی اســت اما متأسفانه 
هركس خود را در ايــن حوزه صاحب نظر می داند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســامی استان همدان با 
تأكیــد بر تاش بــرای ايجاد فضای بــاز فرهنگی 
و هنری عنوان كرد: ديدگاه های سیاســی نبايد در 

تصمیم گیری های فرهنگی تاثیرگذار باشد.
وی حفظ كرامت انسانی را در صدر اهداف مجموعه 
ارشاد همدان برشمرد و بابیان اينکه محدوديت های 
مالی انکارناپذير اســت اما نبايد محدوديت فکری 
داشته باشیم، گفت: بايد با ابتکار، نوآوری و خاقیت 

برنامه های فاخر و تأثیرگذار اجرا كرد.
درويش نژاد افزود: يکی از سیاســت های اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان تمركززدايی از مركز 
اســتان و برگزاری برنامه های مختلف در ســطح 
شهرستان هاســت.امام جمعه شهرستان بهار نیز در 
اين 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 اين نشست گفت: 
برگــزاری برنامه هــای فرهنگی و هنــری در اين 

شهرستان حمايت می شود.
احســان قنبــری با بیــان اينکه شهرســتان بهار از 
ظرفیت های ويژه ای برخوردار اســت، عنوان كرد: 
بايد با تعامل و همکاری بین دستگاه های شهرستان، 
برنامه های مختلف فرهنگی به بهترين شکل در بهار 

برگزار شود.

آغاز همکاری های فناورانه ايران و 
بلغارستان در 3حوزه علمی

 بنــا داريم همکاريهای علمی و فناوری با ايــران را در حوزه های نانو، 
فناوری اطاعات و شــهرهای هوشمند از پايیز امســال آغاز كنیم. سفیر 
بلغارســتان در ايران با عنوان اين مطلب گفت: چندين ســال اســت كه 
چارچوب مشخصی در قالب توافق نامه برای همکاری ايران و بلغارستان 
در زمینه های فرهنگی، علمی، آموزشی و ورزشی داريم.كريستو پولنداكوف 
سفیر بلغارستان در ايران در خصوص همکاريهای ايران و بلغارستان در زمینه 
علم و فناوری گفت: وی خاطر نشان كرد: طی سالهای اخیر از چند دانشگاه 
فنی بلغارســتان نمايندگانی عالی رتبه از ايران و دانشگاههای ايران بازديد 
كردند؛ همچنین نماينده دانشگاه بلغارستان در دانشگاه تهران حضور يافت كه 
امیدوارم در گفتگوهايشان به هدف مشخصی در زمینه علم و فناوری برسند.

يک وسیله نقلیه جديد برای معلوالن ساخته شد
 يک مخترع ايرانی موفق به طراحی و ساخت وسیله نقلیه ای برای 
معلوالن شد كه تماما با دست قابل كنترل است. فرشاد معماری مخترع 
وسیله نقلیه مخصوص معلوالن ويلچری در گفتگو با مهر گفت: به دلیل 
معلولیت چندين ساله ای كه دارم به فکر طراحی و ساخت وسیله نقلیه 
ای برای رفت و آمد افتادم.وی با بیان اينکه بعد از طراحی و ساخت اين 
وسیله نقلیه، آن را ثبت اختراع كردم، گفت: اين وسیله نقلیه دارای سطح 
شیب دار، دنده عقب و ترمز برای تمام چرخها است كه معلول به راحتی 
می تواند همانند يه فرد سالم آن را كنترل كند.معماری با بیان اينکه دو 
باک بنزين برای اين وسیله نقلیه مخصوص معلوالن ويلچری تعبیه شده 
است، افزود: در اين وسیله رمپی تعبیه شده كه بدين واسطه معلول كاما 

مستقل است و بدون نیاز به فرد ديگری  وارد اين وسیله شود.

تولید کننده تراشه های اپل 
مبتال به ويروس شد

 واحدهای تولیدی شــركت تولید تراشه های اپل به ويروس مبتا 
شده اســت. هرچند عملیات تولید ازسرگرفته شده اما پیش بینی می 
شود اين روند در رونمايی از محصوالت الکترونیک تاثیرگذار باشد.

به گزارش مهر ، بســیاری از محصوالت الکترونیکی كه قرار است 
پايیز امسال رونمايی شــوند، احتماال با تاخیر مواجه شوند. شركت 
TSM كه يکی از بزرگترين تولید كنندگان تراشه است، اعام كرده 
برخی از واحدهای تولیدی آن روز ســوم آگوست به ويروس مبتا 

شده اند.  
برخی از اين واحدهای تولیدی اين شركت تايوانی در مدتی كوتاه به 
حالت عادی بازگشتند اما بقیه به مدت يک روز از تولید عقب ماندند.

اضافه شدن يک شماره عجیب به گوشی 
کاربران هندی!

 كاربران گوشی های تلفن همراه در هند در روزهای گذشته شاهد 
اضافه شدن بدون اجازه يک شــماره خاص به فهرست های تماس 

خود بوده اند و همین مساله موجب اعتراض آنها شده است.
به گزارش ورج، تعداد زيادی از اين كاربران با حضور در شبکه های 
اجتماعی نســبت به اين موضوع اعتراض كرده و می گويند به خاطر 
نمی آورند كه شماره مذكور را خود به فهرست تماس هايشان اضافه 

كرده اند و از اين مساله متحیر و در عین حال عصبانی هستند.
شــماره ای كه بدون اجازه به فهرســت تماس هــای كاربران اضافه 
شده، ۱-800-300-۱94۷ است كه يک شماره قديمی متعلق به اداره 

شناسايی منحصر به فرد در هند است.

تخته موج سواری برقی ساخته شد
 به تازگی يک تخته موج ســواری برقی ساخته شده كه می تواند 

سرعت خود را در 4 ثانیه از صفر به 3۱ مايل برساعت برساند.
به گزارش ديجیتال  ترندز، به تازگی يک شركت  سوئدی تخته  موج 
ســواری به نام Awake Ravik ســاخته كه با برق كار می كند و 

حتی زمانیکه موجی در دريا نیست می تواند روی آب حركت كند.
دانیل آرونســون موسس شركت تولید Awake Boards و تولید 
كننده اين تخته های موج سواری می گويد: نخستین محصول ما يک 
تخته موج ســواری الکتريکی است. سرعت اين گجت به وسیله يک 
دسته بی ســیم كنترل می شــود. اطاعاتی دقیق مانند عمر باتری و 

سرعت گجت رادر اختیار كاربر قرار می دهد.
همچنین كاربر می تواند با وزن بدن خود  قايق را كنترل كند. 
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 رويداد همدان20۱8 به عنوان پايتخت گردشگري 
كشورهاي آسیايي فرصتي كم نظیر براي معرفي بهتر 
و مناســب تر تاريخ، تمدن و فرهنگ ايراني به جهان 

است.
■ آثار تاريخي و فرهنگي، مشــاهیر 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 ظرفیت ها اقدامات ويژه انجام 

دهند.
■ ايران از جاذبه هاي فراواني در بخش گردشــگري 
برخوردار اســت و رويداد همدان 20۱8 نه تنها براي 
اين اســتان بلکه مي تواند بــراي كل ايران فرصت 
مغتنمي در جهت معرفي ظرفیت هاي گردشــگري 

باشد .
■ ظرفیت و جاذبه هاي تاريخي استان همدان بسیار 
زياد اســت به گونه اي كه حتي برخي مردم ايران نیز 
با آثار تاريخي و مشاهیر اين استان آشنايي ندارند كه 
فرصت خوبي است تا با برگزاري مناسب اين رويداد 
بیــن المللي عاوه بر معرفي همدان در ســطح بین 
الملل،  اطاع رساني دقیقي در خصوص مشاهیر و آثار 
تاريخي و فرهنگي همدان به مردم كشور انجام شود.

■ دربرگزاري رويداد همــدان 20۱8، برنامه ها نبايد 
فقط در مركز اســتان متمركز شــود بلکه بايد ساير 
شهرســتان هاي استان نیز در اين زمینه فعال باشند و 
ظرفیت ها و جاذبه هاي گردشگري همه نقاط استان 

مدنظر قرار گیرد .
اين جماتی اســت كه معاون اول رئیس جمهور در 
نشست با مسئوالن كشــوری و استانی با محوريت 
بررســی رويدادهای بین المللی گردشگری همدان 
20۱8 مطرح كرده اســت . مدير كل میراث فرهنگی 
صنايع دســتی و گردشــگری همدان به عنوان دبیر 
دبیرخانه رويداد همدان 20۱8 با عنوان اين جمات 
كه به نقل از اســحاق جهانگیري معاون اول رئیس 
جمهوری است به بازخورد مطلوب جلسه هماهنگی 
برگــزاری رويداد »همــدان20۱8« به عنوان پايتخت 
گردشگری كشــور های آسیايی اشــاره كرد كه  به 

رياست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
علی مالمیر گفت : در اين جلســه كه وزراي فرهنگ 
و ارشاد اســامي، ورزش و جوانان، رئیس سازمان 
میراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشگري، معاون 
رئیس جمهــوری در امور زنان و خانــواده، رئیس 

ســازمان حفاظت محیط زيست و برخي نمايندگان 
مردم اســتان همدان در مجلس شوراي اسامي نیز 

حضور داشتند، استاندار همدان گزارشي از اقدامات 
صورت گرفته در جهت زيباســازي شــهر،  تکمیل 
زيرســاخت ها و آماده سازي همدان براي برگزاري 
رويداد همدان 20۱8 ارائه و نیازها و پیشنهادات خود 
را براي كمک به برگزاري هــر چه بهتر اين رويداد 

مطرح كرد.
مالمیر گفت : در اين نشســت ارائه گزارش اقدامات 
اســتان به معاون رئیس جمهور ، در رابطه با رويداد 
همدان20۱8 در حوزه زيرســاخت برای رويدادهای 
بین المللی گردشگری پیش روی كه در استان همدان  

انجام شده است مورد توجه ايشان قرار گرفت .
وی همچنین عنوان كرد  :  تحول در حوزه زيرساختی 
به ويژه در هتل سازی ، بومگردی و تبلیغات و اطاع 
رسانی و محتوی تهیه شده گزارش  در اين نشست كه 
در قالب پاورپوينت ارائه شد مورد توجه معاون اول 

رئیس جمهور  قرار گرفت 
و در پايــان اين نشســت ؛ جهانگیری  با اشــاره به 

گــزارش هاي ارائه شــده از اقدامات صورت گرفته 
به منظور هماهنگي و فراهــم نمودن مقدمات براي 
برگــزاري هر چه بهتــر رويداد همــدان 20۱8، از 
شهرداري همدان، استاندار و مديران اين استان و نیز 
سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
بخاطر تاش هاي صورت گرفته در جهت زيبا سازي 

شهر و تکمیل زيرساخت هاي آن قدرداني كرد.
مدير كل میراث فرهنگی استان همدان در اين نشست 
گزارش هايی از اجراي پروژه هاي زيرساختی مرتبط 
با گردشــگري نظیر بهره بــرداري از 5 هتل، اجراي 
۱42 پروژه مرمتي، ايجاد 2۶ واحد 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 20۱8 پرداختند.

بــه هر ترتیب ، همدان پايتخــت تاريخ و تمدن و 
پايتخت گردشــگری آسیا در ســال 20۱8 میزبان 
دو رويداد مهم اســت تا از ايــن طريق خود را به 
عنوان مقصد گردشگری به جهانیان معرفی كند اين 
اتفاق چند صباحی است بهانه ای شده است برای 
ديدارهای مسئوالن ارشد كشور و مسئوالن استانی 
. ديدارهايــی كه می توانــد در زمینه اخذ  تصمیم 
گیری ها ؛ ســرازير كردن اعتبارات و افتتاح پروژه 

ها تاثیرگذار باشد.
پیش از اين مســئوالن استانی با همراهی نمايندگان 
مردم همدان در مجلس شورای اسامی نیز با ظريف 
وزير امورخارجه ديــداری را رقم زدند و حاال اين 
نشســت ها بین مســئوالن اســتان و معاون رئیس 
جمهور برگزار شده اســت رويدادهای بین المللی 
همدان 20۱8 امسال بهانه ای شد تا مناسباتی همچو 
هفته گرامیداشت دولت افتتاح پروژه ها با حضور و 
دعوت از مسئوالن ارشد كشور همچون؛ جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور به انجام برسد و البته می 
توان هم زمانی اين برنامه را با آيین افتتاحیه رويداد 
بین المللی كسب عنوان پايتخت گردشگری توسط 
همــدان در ســال 20۱8 را يک فرصــت بی بديل 
دانست . گفتنی است ، در پايان اين جلسه مقرر شد 
موضوع رويداد همدان 20۱8 در يکي از جلســات 
آتي هیئت وزيران برگــزار و تصمیمات الزم براي 
تفويض اختیار به استان و دستگاه هاي اجرايي و نیز 
تامین اعتبار مورد نیاز براي برگزاري هر چه مناسب 

تر اين رويداد اتخاذ شود.

 »بیســت و پنجمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
كودک و نوجوان همدان« كه پايیز امســال با شعار " 
كودک و حقوق اجتماعی " برگزار می شــود؛ تا ۱0 
شهريور ماه پذيرای نمايشنامه های متقاضی حضور 

در بخش مسابقه نمايشنامه نويسی است
به گزارش روابط عمومی بیست و پنجمین جشنواره 
بین المللی تئاتر كودک و نوجوان، نمايشــنامه ركن 
اساســی اجرا و زيربنای فکری تئاتــر صحنه ای را 
شکل می دهد، به منظورايجاد انگیزه در نگارش متون 
و توجه به رعايت مضمون و ســاختار درست، اين 

بخش در دو مرحله برگزار می شود.
مهلت ارسال آثارمتقاضی مسابقه نمايشنامه نويسی 
مرحله نخست تا تاريخ  9۷/۶/۱0و ارزيابی و معرفی 
آثار برگزيده مرحله نخست مسابقه نمايشنامه نويسی 

تا تاريخ  9۷/۶/30خواهد بود.
مرحله اول شــامل انتخاب حداكثر ده نمايشــنامه 
ازبین آثار متقاضی شــركت خواهــد بود. با معرفی 

كارشناسان، صاحبان اين آثار فرصت خواهند داشت 
جنبه های دراماتیک متن را زير نظر كارشناس مشاور 
مربوطه تقويــت كرده و آماده حضور درمرحله دوم 
شــوند.مرحله دوم نمايشــنامه های برگزيده مرحله 
اول بعد از تغییرات الزم در اين بخش شــركت داده 
خواهند شد و از بین آنها سه نمايشنامه به عنوان آثار 
برگزيده معرفی خواهند شد وجوايزی به برگزيدگان 

نهايی اهدا خواهد شد.
درصورت تشــخیص و تايید هیــأت  داوران، پس 
از طی مراحل الزم، نمايشــنامه های منتخب توسط 
انتشــارات نمايش چاپ خواهندشد.در اين بخش  
تنهــا متون جديــد و چاپ نشــده پذيرفته خواهد 
شد.برای حضوردر مســابقه نمايشنامه نويسی الزم 
است عاوه بر تکمیل فرم ثبت نام ، سه نسخه از اثر 
به شکل تايپ شده و فايلPDF  آن در قالب لوح 
فشرده و يک عکس پرســنلی نويسنده به دبیرخانه 

ارسال شود.

10 شهریورماه

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

بازخورد نشست با معاون اول رئيس جمهور 

همه دستگاه های ملی کشور باید 
برای معرفی همدان تالش کنند
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