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اجرای پروژهها منطبق با
اصل استاندارد باشد
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شــورای شهر همدان بر ضرورت
توجه به کیفیت و استانداردها در اجرای پروژهها تاکید کرد.
به گزارش فارس ،علی رحیمیفر در بازدید از برخی پروژههای عمرانی
شهرداری همدان ضمن تاکید بر تسریع در روند اجرای پروژهها ،اظهار
کرد :توجه به کیفیت و اســتانداردها در اجرای پروژهها امری ضروری
اســت .وی در بازدید از پروژه آرامســازی بلوار ارم ،پیشرفت فیزیکی
آن را  10درصــد اعالم کرد و افزود :برآورد هزینه این طرح بیش از 6
میلیارد و  250میلیون تومان بوده است.

رئیس کمیســیون فنی و عمرانی شــورای اســامی شــهر همدان در
خصوص دیوارکشــی و پیاده روسازی اســتادیوم سعیدیه (ملت) بیان
کــرد :روند اجرای این پروژه مطلوب بوده و در حال حاظر  90درصد
پیشرفت فیزیکی داشته و اجرای کامل آن نقش بسزایی از ترافیک منطقه
خواهد داشت .وی از پیشــرفت  60درصدی پیاده روسازی در سطح
منطقه خبر داد و گفت :اجرای ترمیم روانســازی مسیر گنجنامه هم با
پیشرفت  50درصدی در حال اجراست.
رحیمیفر در بازدید از پروژه پیاده روسازی خیابان شکریه یادآور شد:
در حال حاضر این پروژه  10درصد پیشــرفت داشته و برای اجرای آن
حدود  300میلیون تومان هزینه برآورد شــده اســت .وی با بیان اینکه
مردم باید نسبت به حدود اختیارات شورای شهر همدان واقف باشند،

گفت :اگر نگاهی به ماده  101قانون اساسی داشته باشیم متوجه جایگاه
مشارکت مردمی در مدیریت شهری خواهیم شد.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر همدان با بیان اینکه
به دنبال پیگیری مطالبات شــهروندان در مناطق توانمندسازی هستیم،
افزود :تمام مصوبات نیازمند رأی اکثریت اعضای شورای شهر است و
اعضای شورا در راستای رضایتمندی شهروندان گام بر میدارند.
وی با بیان اینکه بخشــی از مطالبات عنوانشده در بودجه عمرانی سال
جاری آمده است ،عنوان کرد :اعضای شورای شهر معتقدند آنچه منجر
به افزایش رضایتمندی شــهروندان خواهد شد ،درنهایت قوام نظام را
در پی خواهد داشــت؛ لذا به دنبال افزایش این رضایتمندی با رویکرد
عدالت شهروندی هستیم.

با دستورویژه وزیرراه انجام می شود

يادداشت روز

واژه «عِرق ملّي»
دو بخش ساده بيش نيست
»»مهدي ناصرنژاد

اليهاليههاي اجتماعي در يك كشــور از هر تفكر و مســلك و
ســطحي كه باشــند الاقل در يك جهت خاص همه با هم به نوعي
يكدل و همگام خواهند بــود و ملتها در حيات اجتماعي خويش
در يك مقطــع خاص به جايي ميرســند كه احســاس همدلي و
وحدت و همنگاهي به آنان دســت ميدهد .امروز با وجود برقراري
امنيت و بســياري مزيتهاي اجتماعي در كشــورمان ايران ،وليكن
مشــكالت متعددي هم وجــود دارد كه جامعــه را رنج ميدهد و
چنانچه اين مشــكالت كه عمده آن در حوزههاي اقتصادي اســت،
حلوفصل نگردد به عارضهاي غيرقابل درمان تبديل خواهد شــد.
مسلم ًا دولتها مسئول تمام بود و نبودهاي جامعه و از جمله شرايط
اقتصادي هســتند كه بايد با برنامهريزي درست و استفاده صحيح از
اهرمهاي قانوني مشــكالت را برطرف سازند و امنيت را در ساختار
اقتصادي حاكم سازند .بنابراين هيچ عقل سليمي منكر نقش كليدي
دولتها در خوب و بد شــرايط اجتماعي و از جمله اقتصاد نيست.
بــا اين حال بايد قبول كنيم و به مصداق يك ســوزن به خودمان و
يــك جوالدوز به ديگــران ،كاله خويش را به قضــاوت بخوانيم و
از خودمان ســؤال كنيم به عنوان يك فــرد از اين جامعه بزرگ چه
وظيفــهاي بر عهده دارم! مگر يك پزشــك در حوزه تخصص خود
مسئول نيست؟ مگر يك آموزگار نبايد وظيفه تعليم و تربيت خود را
به نحو احسن و دلسوزانه و مسئوالنه انجام دهد؟ مگر يك خميرگير
نانوايــي نبايد آنقدر دقت نظر و حوصله به خرج دهد تا خميري كه
فراهم ميكند ،قابل پختن و به تنور چســباندن باشد؟ همه و همه و
حتي آن رفتگر ساده و بيپيرايش نيز در حوزه كاري خود بايد متعهد
و دلسوز باشد تا محيطي پاكيزه و دلنشين به وجود آيد .جامعه ايران
در شرايط بسيار دشــواري از لحاظ اوضاع و احوال اقتصادي قرار
دارد كه در حقيقت اصالح كردن اين شرايط دشوار كار يك سازمان
و نهاد و بخش خاصي نيســت و هر كس و هر كاسب و خريدار و
فروشنده هم بايد براي حل اين بحران دلسوزانه پا به ميدان بگذارد.
اينجاست كه مصداق « ِعرق م ّلي» موضوع روز است؛ چراكه يكطرف
اين نابســاماني مربوط به خرابكاري دشــمنان خارجي است و مثل
روز روشــن است كه دشمنان ريز و درشت اين كشور و اين مردم،
شمشيرها را از رو بستهاند و عزم و غيرت ملي الزم است تا دشمنان
اراده و ايســتادگي مردم را ببينند و در اعمال خود تجديدنظر كنند.
عرق ملي فقط اين نيست كه فقط زمان جنگ و حمله مستقيم دشمن
و از بيم به خطر افتادن زن و فرزند و ناموس خود ايســتاگي كنيم.
در جنگ امروز عليه مردم صبور و دلخسته ايراني ،شكل و عملكرد
سالحها هم متفاوت اســت و اين جنگ و اين سالحها خاموش و
بيســروصدا عمل ميكند .امروز هر كس بايد منافع جمعي كشــور
خود و ملــت خود را بر منافع فردي ترجيــح دهد .دور از وجدان
و عقل خردمندانه اســت ،اگر مسئوليت خودمان را برگردن ديگران
بيندازيم .اما ميبينيم كه متأســفانه حتي برخي نهادها و اشــخاص
حقوقي هم در اين ماجرا مرتب توپ را به زمين اين و آن مياندازند
و خــود را از هرگونه تقصير و گناهي مبــري ميدانند .امروز حتي
اگر كسي آنقدر احساس مســئوليت و حس تشريك مساعي داشته
باشــد كه زحمت خاموش كردن يك المپ اضافي در محيط خود و
يا تعويض كردن واشــر پوسيده يك شير آب را به خود بدهد ،عرق
م ّلياش بيدار اســت و او را براي كمك و همياري جامعه و كارها و
تصميمهــاي بزرگتر و مهمتر تحريك ميكند .چنانچه تا اين اندازه
هم درك و بينش درســت نسبت به شرايط جامعه نباشد ،بايد منتظر
روزهاي خرابتر از اين هم بمانيم!!!

کالسهاي تابستاني کانون فرهنگ
تربيتي مهديه آغاز شد
کالسهاي تابســتاني کانون فرهنگ تربيتي مهديه با حضور
والدين و کودکان و نوجوانان و مديران آموزش و پرورش استان
استارت خورد.
کانون فرهنگي تربيتي مهديه در طول ســال و به طور اختصاص
فصل تابســتان پذيــراي دانشآمــوزان در همه مقاطــع و براي
کالسهاي تئاتر ،موسيقي ،طراحي  ،خوشنويسي ،رياضي ،زبان،
جوانهها ،رباتيک ،چرتکه ،شــطرنج ،تيراندازي ،کاراته دورههاي
آموزشي برگزار ميکند که براي تابستان امسال بيش از  400نفر در
اين کالسها شرکت کردهاند.
معاون پرورشــي و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش اســتان
همدان در مراسم افتتاحيه کالسهاي تابستاني که در سالن کانون
فرهنگي تربيتي مهديه برگزار شد به اهميت تربيت فرزندان اشاره
کرد و گفت :امروزه تربيت يک امر پيچيدهاي است و خانوادهها،
جامعه همچنين رســانهها بايد دست به دســت هم بدهند و امر
تربيت درکنار تعليم جدي گرفته شود.
حسن يوســفي توجه به عاليق فرزندان را بسيار مهم عنوان کرد
و گفت :در اوقات فراغت بايد به دنبال عاليق فرزندان باشــيم و
در کنار مهارت آموزي به پرورش فکري و جســمي و روحي نيز
بها بدهیم .
وي اعمال تحميــل براي حضور در کالسهــاي طوالني مدت
و مســتمر در طول تابستان را اشــتباه دانست اظهار داشت :نبايد
خانوادهها اســرار داشــته باشند فرزندانشــان تمام وقت روز در
کالسهاي مختلف حضور يابند.
يوســفي خانوادههايي را موفق ارزیابی کرد که به فرزندانشان به
جا دســتور ميدهند ،به جا منع ميکننــد و به جا،آزاد ميگذارند
در حالیکه اين شــاخصها را برخي خانوادهها به طور کامل رها
کردهاند و برخي ديگر بيش از اندازه اجرايش ميکنند.

shenide@hamedanpayam.com

بهره برداری از راه آهن همدان تهران تا ماه آینده

عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی
دســتور الزم برای شتاب بخشی در تکمیل
راه آهن همدان  -تهران و بهره برداری این
طرح تا یک ماه آینده را صادر کرده است.
استاندار همدان که به همراه نمایندگان مردم
همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی با
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دیدار
داشــتند ،افزود :در این دیدار همچنین مقرر
شــد ،عملیات اجرایی طرح راه آهن مالیر
 همدان با حضور وزیر راه و شهرسازی تاآخر تیر ماه جاری آغاز شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری همدان،
محمد ناصر نیکبخت با بیان اینکه به منظور
بازســازی و بهســازی راه های روســتایی
استان همدان  50میلیارد ریال به این بخش
تخصیص یافت افزود :بر اساس دستور وزیر
راه ،جاده روستاهای باالی  20خانوار استان
تا پایان سال تکمیل می شود.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن جلســه
همچنیــن تصمیم هــای الزم برای کمک
بــه طرح های راه و شهرســازی از جمله
جاده مرادبالغی قهاوند و همدان از طریق
آزاد راه؛ چهار بانده شــدن جاده علیصدر؛
محور توره مالیر و جاده نهاوند ،آورزمان
اتخاذ شد.

صادرات برنامه منســجم مشخصی نداشته و ادارات و نهادهای
مرتبط جزیره ای عمل کرده اند.
 -2خروج علوفه از استان موجب نگرانی دامداران شده است .
گفته میشــود در شــرایطی که صدها دامپروری و گاوداری در
اســتان به دلیل مشــکالت کمبود علوفه و آب مواجه هستند و
با تعطیلی مواجه شــده اند علوفه به عنوان یک محصول خام از
اســتان خارج می شود.گویا بیشترین ساعت جابجایی علوفه از
ساعت  ۱۶به بعد و شب ها می باشد.
 -3مصرف انرژی کاهش یافته اســت .گفته می شود با اجرای
طــرح کاهش مصرف وهمکاری مردم مصرف برق در کشــور
کاهش یافته اســت .گفته می شــود درصورت ادامه این روند
برنامه خاموشــی ها متوقف خواهدشــد.گفتنی اســت درهفته
گذشته رکوردمصرف کشور شکسته شد وبرنامه قطعی اجراشد.

اســتان همدان پنج هزار و 111
کیلومتر انواع راه دارد

به گزارش ایرنا ،راه آهن همدان  -تهران به
طول  267کیلومتر و است که در مسیر خود
از شهرهای تهران ،رباط کریم ،ساوه ،فامنین

و همدان عبور می کنــد .احداث این خط
ریلی که پس از ســالها وقفه در دولت تدبیر
و امید بار دیگر جان گرفت و دنبال شــد،
دارای  35پل به طول یک هزار و  640متر و
به صورت یک خطه با سرعت  160کیلومتر

در ساعت برای مسافربری و  120کیلومتر در
ساعت برای قطاری طراحی شده است و با
بهره برداری از آن زمان حدود چهار ساعته
سفر از پایتخت به همدان از طریق اتوبوس،
به  2ساعت کاهش می یابد.

سیاست پولی با روح فناوری و نوآوری همخوانی ندارد
* فعالیت   ۵۴شرکت دانش بنیان در استان همدان

توانمند سازی بانوان
سرپرست خانوار
در اولویت قرار گیرد
مهارت آموزی و توانمند سازی بانوان
سرپرســت خانوار در اولویت قرار گیرد و
آمــوزش آنها باید با توجه به نیاز جامعه و
بازار کار هدفمند شود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
همدان در کارگروه خانواده و بانوان همدان
اظهار داشــت :طبق آمار رســمی کشور

 -1عملکرد صادرات اســتان موفقیت آمیز نبوده اســت .گفته
میشــود برخالف برنامه ریزی های اعالم شده استان در حوزه

رئیس پارک علم و فناوری استان :

پارکهای علم و فناوری به عنوان یکی
از نهادهــای اجتماعی و حلقهای از زنجیره
توســعه اقتصادی مبتنی بر فناوری ،شــکل
گرفتند .
تعمیق ارتباط بین دانشــگاهها ،سازمانهای
تحقیقاتــی ،واحدهــای تولیــدی و مراکز
تصمیمگیری دولتی در جهت توسعه فناوری
و علوم کاربــردی ،از جمله اهداف ایجاد و
توسعه پارکهای علم و فناوری است.
از طرف دیگــر پارکهای فناوری به عنوان
ابزار جلب شــرکتهای مبتنــی بر فناوری
پیشــرفته در ســطح بینالمللی شــناخته
میشوند و عالوه برآن محملی برای جذب
متخصصان و دانشــمندان و توسعه فعالیت
کارآفرینان محسوب می شوند.
پارک علم و فناوری استان همدان از زمان
تاسیس افزایش نوآوری تکنولوژیک ،توسعه
اقتصادی و اشــتغالزایی را به عنوان بخشی
از یک راهبرد اندیشــمند و هماهنگ برای
توسعه مد نظر قرار داده است.
در حال حاضر  ۵۴شــرکت دانش بنیان در
اســتان همدان فعالیت می کنــد که از این
تعداد  ۲۷شــرکت در پارک علم و فناوری
استان مستقر هستند .همچنین در استان ۱۵۰
واحد فناور ۵ ،مرکز رشد و  ۴مرکز نوآوری
فعالیت می کنند.
همچنین  ۱۲۰۰نفر در شــرکت های دانش
بنیان استان همدان مشغول به فعالیت هستند
که در ســال  ۹۶در مجموع این شرکت ها
و واحدهای فناور استان  ۱۹۰میلیارد تومان
فروش محصوالت داشته اند .این شرکت ها
و واحدهای فناور اســتان تاکنون دو میلیون
دالر فروش ارزی محصوالت داشته اند.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان همدان
صبح روز پنج شنبه در نشستی با خبرنگاران
استانی و کشوری به این نکته اشاره کرد که
در حال حاضر سیاست پولی و جامعه ما با
روح فنــاوری و نوآوری همخوانی ندارد و
این موضوع باید متعادل شــود چرا که نمی

شنیدهها

بنیان و توســعه اقتصاد مقاومتی تأکید شده
است.
وی افــزود :پارک علم و فنــاوری همدان
برنامه دارد براســاس پتانســیل های استان
فعالیت کنــد بنابراین اولویــت کاری این
کار در زمینه های کشــاورزی ،آب و خاک،
بیوتکنولــوژی ،انرژی هــای تجدیدپذیر و
صنایع دستی است.

توان انتظار داشت شرکت های نوپای دانش
بنیــان با پرداخت های انــدک و زمان های
کوتاه بازپرداخت تسهیالت بتوانند فعالیت
های خود را توسعه دهند.
به اعتقاد مجید کزازی بهتر اســت سیاست
های مالی در حوزه حمایت از شرکت های
دانش بنیان براساس اســتفاده از اعتبار این
شرکت ها به عنوان ضامن تغییر کند و پارک
علم و فناوری همدان نیز این آمادگی را دارد
که در این زمینه همکاری کند.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از دستاوردهای
پــارک علم و فناوری همــدان پرداخت و
گفت :برنامه این پارک توسعه فعالیت های
بینالمللی است که در این راستا محصوالت
شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک
در زمینه های کشــاورزی ،ماشــین آالت
کشــاورزی ،گیاهان دارویــی ،دارو و مواد
شیمیایی به کشــورهای تاجیکستان ،آلمان،
ایتالیا ،افغانستان ،ارمنســتان و آسیای میانه
صادر می شود.
کزازی با بیان اینکه سند راهبردی این پارک
تدوین شــده و در وزارت علوم به تصویب
رســیده است گفت :در این سند سه محور
بینالمللی سازی فعالیت ها ،تجاری سازی
تحقیقات دانشگاهی به شرکت های دانش

رئیس پارک علم و فنــاوری همدان گفت:
محصوالت شــرکت های دانش بنیان این
پارک به  ۷کشور تاجیکستان ،آلمان ،ایتالیا،
افغانستان ،ارمنستان و آسیای میانه صادر می
شود.
کزازی با اشــاره به اینکه اســتان همدان در
حوزه ســفال فعالیت می کند ،تصریح کرد:
مرکز رشد تخصصی صنایع دستی و سفال
در شهر الله جین همدان راه اندازی شده و
آزمایش تخصصی نیــز در این زمینه ایجاد
کرده ایم.
وی عنــوان کرد :این اســتان در زمینه مبل
و منبت و فرش نیز صنایع دســتی دارد که
برنامه داریم در پارک استان در این حوزه ها
نیز فعالیت کنیم.

 68هــزار و  592تن از بانــوان در همدان
سرپرست خانوار هستند که  8.7درصد از
جمعیت زنان را تشــکیل می دهند که باید
برای توانمند ســازی و آموزش آنها برنامه
ریزی شود.
سید ســعید شــاهرخی اضافه کرد :برای
حمایت از زنان آموزش دیده و تخصیص
تسهیالت برای به نتیجه رسیدن آموزشها،
الزم است تا توانمند ســازی این سرمایه
اجتماعی تکمیل شود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
همدان بیان کرد :با تشکیل نمایشگاه های

فصلی و دائمی بــرای فروش محصوالت
زنان سرپرست خانوار ،از این قشر حمایت
می شود.
شــاهرخی افزود :نیمی از جمعیت کشور
را بانــوان تشــکیل دادهاند کــه در زمینه
های سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی،
اقتصادی و مدیریت نقش برجسته دارند.
وی اضافه کرد :مســئوالن فضــا را برای
نقش آفرینی بیشتر بانوان باید فراهم کنند
تا شاهد رشــد و ارتقای این سرمایه های
اجتماعی باشیم.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار

صادرات محصوالت پارک علم و
فناوری همدان به  ۷کشور

رئیس پارک علم و فنــاوری همدان با بیان
اینکه یکــی از چالش های پــارک علم و
فنــاوری همدان در حــوزه فضای فیزیکی
است ،اظهار داشت ۶ :هزار مترمربع فضای
فیزیکی پیشرفت داشته که امیدواریم تا پایان
امسال به بهره برداری برسد.
رئیس پارک علم و فناوری همدان خاطرنشان
کرد :از  ۵۴شــرکت دانش بنیان مستقر در
استان همدان حدود  ۶۰درصد محصوالت
این شــرکت ها به تولید انبوه رسیده است
که اغلب شرکت های دانش بنیان این پارک
در حوزه های برق و الکترونیک ،شــیمی و
مواد ،عمران ،مهندســی پزشــکی و دارو و
کشاورزی فعالیت می کنند.
کزازی اظهار داشــت :شــرکت های دانش
بنیان مســتقر در پارک علم و فناوری استان
همدان در ســال  ۳۹ ،۹۶ثبت اختراع و ۶۰
مورد ثبت مالکیت فکری داشته اند.
وی گفت :قاچــاق کاال یکی از رقیب های
ناشایســت فعالیت شرکت های دانش بنیان
به شــمار می رود چرا که این کاالها بدون
کیفیــت و با قیمت ارزان به جامعه وارد می
شود بنابراین رقابت پذیری برای شرکت ها
سخت خواهد شد.
رئیس پارک علم و فنــاوری همدان افزود:
دولت باید برای موضوع قاچاق کاال برنامه
داشته باشد و شــرکت های دانش بنیان نیز
برای حضــور بهتر و موثرتــر دربازار باید
همگــرا و در قالب کنسرســیوم با یکدیگر
همکاری کنند.
کزازی تصریح کرد :در پارک علم و فناوری
اســتان همدان بــرای اولین بار در کشــور
انجمن اســتارتاپ ها و شرکت های دانش
بنیان راه اندازی شــده کــه این انجمن می
تواند به توسعه شرکت ها کمک کند.
وی افزود :این انجمن با همکاری پارک علم
و فناوری اســتان و اســتانداری ایجاد شده
اســت که متشــکل از مدیران شرکت های
دانش بنیان مستقر در پارک است.
همدان گفت :نــگاه ویژه به جایگاه بانوان
توصیه دین مبین اسالم است و در دستور
کار دولت تدبیر و امید نیز قرار دارد.
شــاهرخی ادامه داد :با توجه به سیاســت
های وزارت کشور در حوزه زنان به دنبال
تبیین سند ارتقا وضعیت زنان استان همدان
هستیم.
وی از برگزاری کنگره ملی ســرکار خانم
دباغ خبر داد و بیان کرد :در این راستا کمیته
های مربوط تشکیل شده و برای برگزاری
مطلوب و شایسته کنگره برنامه ریزی می
شود.

خبـرويژه

عبور از خطر قارچهای سمی در کشور
خوشبختانه در حال حاضر از خطر قارچهای سمی در کشور
عبور کردهایم.
معــاون فنی و عملیات ســازمان اورژانس کشــور با اشــاره به
مسمومیت و فوت تعدادی از هموطنان در کشور به خاطر مصرف
قارچهای ســمی ،اظهار کرد :خوشبختانه در حال حاضر از خطر
قارچهای سمی در کشور عبور کردهایم.
حسن نوری در گفتوگویی با فارس در پاسخ به سئوالی مبنی بر
اینکه تعدادی از سودجویان قارچهای سمی را از طریق وانتها
به اســتانهای دیگر منتقل کرده و به فروش میرســانند آیا این
وضعیــت ادامه دارد؟ افزود :بلــه ،در حال حاضر نیز امکان دارد
چنین خودروهایی در سطح شهر اقدام به فروش قارچهای سمی
کنند که مردم باید آگاه باشد.
نوری با اشاره به لزوم آموزش به مردم در عدم مصرف هر نوعی
قارچی ،خاطرنشان کرد :آموزشها را باید مردم بخواهند و وقتی
اخباری مبنی بر ســمی بودن برخی از قارچ ها ارائه میشود همه
تمایل دارند اطالعاتی در این زمینه داشــته باشند که امیدوارم به
این موضوع توجه خاصی شود.

خبـر
رئیس دانشگاه صنعتی همدان خبر داد

راهاندازی کانون نوآوری برای حمایت از
طرحهای صنعتی
رئیس دانشگاه صنعتی همدان با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط
دانشگاه با صنعت گفت :کانون شــکوفایی و نوآوری را با همکاری
پارک علم و فناوری بــرای تقویت حمایت از طرح های صنعتی راه
اندازی کردیم.
بــه گزارش ایرنا ،محمود نیلی در نشســتی با خبرنــگاران منطقه ای
و کشــوری اظهار داشت :دانشــگاه صنعتی همدان با صنایع مختلف
همکاری دارد و بخشی از این همکاری ها در زمینه دفاعی است ،این
دانشــگاه  3قرارداد با وزارت دفــاع دارد و  17قرارداد صنعتی نیز در
سطح استان منعقد کرده است.
وی با اشاره به فعالیت های بین المللی دانشگاه صنعتی همدان گفت:
قرارداد ســه جانبه ای با دانشگاه لولئو ( )Luleaسوئد و بوعلی سینا
در زمینه پژوهش های مناطق سردسیر منعقد کرده ایم و قرار است در
این زمینه آزمایشگاهی نیز در دانشگاه راه اندازی شود.
نیلی ادامــه داد :تالش می کنیم  20درصد از مدیران صنعتی اســتان
متشــکل از دانش آموخته های این دانشــگاه باشند و در این راستا از
مدیران اســتانی و کشوری درخواســت داریم رویکردشان نسبت به
دانشگاه های تخصصی استانی تغییر کند و اعتماد آنها به این دانشگاه
ها بیشــتر شود .رئیس دانشــگاه صنعتی همدان در مورد قراردادهای
ارتباط با صنعت این دانشــگاه نیز گفت :میــزان حجم قراردادهای با
صنعت این دانشــگاه از بدو تاســیس تاکنون ( 12سال) به سه و نیم
میلیارد تومان رسیده که برنامه داریم آنرا افزایش دهیم.
پروژه های عمرانی دانشگاه  62درصد پیشرفت کرده است و دانشکده
فناوری های نوین این دانشــگاه به کمک خیرین پایان یافت و اواخر
ســال گذشته به بهره برداری رسید .وی افزود :ساختمانی در دانشگاه
برای فعالیت های پژوهشــی و فناوری درنظر گرفته شــده است که
برنامــه داریم آن را به عنوان برج فنــاوری تجهیز کنیم و اکنون نیمی
از تجهیزات در این ســاختمان استقرار یافته و مابقی تجهیزات نیز در
حال انتقال به این ساختمان است .نیلی تصریح کرد :دانشگاه صنعتی
همدان ،رتبه اول تولید مقاالت از ســوی اســاتید را امســال در میان
دانشگاه های منطقه  4به دست آورده است .وی با اشاره به فعالیت 53
عضو هیات علمی در دانشگاه صنعتی همدان گفت :بخشی از فعالیت
های آموزشی دانشگاه نیز توسط  70استاد حق تدریس انجام می شود
شانزدهم را در میان  29دانشگاه صنعتی کشور کسب کرده ایم

و رتبه
و قصد داریم آن را به رتبه  10ارتقا دهیم.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

توزیع بیش از  5/4میلیون لیتر سوخت
بخش کشاورزی در شهرستان بهار
طی سه ماه نخست امســال  ۵میلیون و  ۴۸۷هزار و  ۵۱لیتر
ســوخت میان کشــاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی این
شهرستان توزیع شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان بهار گفت :طی سه ماه نخست
امسال  ۵میلیون و  ۴۸۷هزار و  ۵۱لیتر سوخت میان کشاورزان و
بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان بهار توزیع شد.

هوشــنگ کرمی در گفتگو با مهر گفت :از این میزان  ۵میلیون و
 ۴۸۳هزار و  ۹۱۵لیتر نفت گاز و  ۳هزار و  ۱۳۶لیتر نفت ســفید
بــوده که  ۳میلیون و  ۹۵۳هزار و  ۳۵۰لیتر نفت گاز به ماشــین
آالت ۶۰۹ ،هزارو  ۸۰۱لیتر نفت گاز به مرغداری ها و  ۱۴هزار
و  ۸۰۰لیتر نفت گاز به مراکز تولید آبزیان اختصاص یافت.
وی به پالک گذاری ماشــین آالت کشاورزی نیز اشاره داشت و
گفت :مرحله دوم طرح شماره گذاری ماشین آالت کشاورزی در
شهرستان بهار در حال اجراست.
کرمی با بیان اینکه این طرح در راســتای اجرای سیاســت های
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ســازمان جهاد کشــاورزی و شناســنامه دار کردن وسایل نقلیه
موتوری فعال بخش کشــاورزی انجام می گیرد ،افزود :با تعامل
و هماهنگی صورت گرفته بین سازمان جهاد کشاورزی و پلیس
راهور توسط شرکت تعاونی تراکتورداران این طرح اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه از  ۲هزار و  ۹۰۷تراکتور و کمباین موجود بر
اساس سال تولید تاکنون در مرحله اول  ۸۵۸دستگاه و در مرحله
دوم  ۳۰۴دستگاه و در سال جاری  ۴۷دستگاه شماره گذاری شده
است ،گفت :مابقی تراکتورهای مشمول طرح نیز در مراحل بعدی
شماره گذاری خواهند شد.
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خبـر

آتش گریبان يكهکتار از مزارع روستای
چناری نهاوند را گرفت
آتش گریبــان يكهکتار از مزارع جو و گندم روســتای چناری
نهاوند را گرفت.
شــهردار برزول نهاوند در گفتوگو با فــارس در نهاوند اظهار کرد:
متأسفانه بیش از یک هکتار از مزارع گندم و جوی روستای چناری از
توابع بخش زریندشت نهاوند در آتش سوخت.
علــی مرادی وزش باد را علت گســترش شــعلههای آتش به مزارع
اطراف نقطه کانونی آتشسوزی اعالم کرد و گفت :با حضور بهموقع
آتشنشانان شهرداری برزول و همچنین کمک اهالی این آتش کنترل
و مهار شده است.
شــهردار برزول علت وقوع آتشسوزی را عامل انسانی عنوان کرد و
ی الزم برای مشخص شــدن انگیزه این اقدام در دست
گفت :بررســ 
اقدام است.

اعزام مبلغ
به مناسبت سالروز شهادت امام صادق(ع)
رئیس تبلیغات اســامی مالیر از اعزام مبلغ به مناســبت سالروز
شهادت امام صادق(ع) به مناطق شهری مالیر خبر داد.
به گزارش مهر ،حجتاالســام حســین گروسی در جمع روحانیون
از اعزام مبلغین و مبلغات به مناســبت سالروز شهادت حضرت امام
صادق(ع) به مراســم عزاداری و ســوگواری شــهادت حضرت امام
صادق(ع) در مناطق محتلف شهرستان مالیر خبر داد.
حجت االسالم گروســی گفت :طی هماهنگی انجام شده با مدیریت
حوزه علمیه در ســالروز شــهادت امام جعفرصــادق(ع) مبلغین و
مبلغات برای برگزاری جلســات ســخنرانی و مشارکت در برگزاری
مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع)
به مراســم عزاداری و ســوگواری که در مناطق شهری مالیر برگزار
میشود اعزام می شوند.
رئیس تبلیغات اســامی مالیر عنــوان کرد :روحانیــون اعزامی در
خصوص فضائل و مناقب و کرامات حضرت امام صادق(ع) سخنرانی
خواهند کرد.
وی از دســته روی ســوگواری هیأت مذهبی در ســالروز شهادت
حضرت امام صادق(ع) در شهرســتان مالیر خبر داد و گفت :هیئات
محوری شهرستان مالیر به صورت دسته های عزاداری و سوگواری
در خیابانهای ســطح شهر حاضر شــده و در رثای شهادت مظلومانه
حضرت امام جعفر صادق(ع) به اقامه عزاداری و ســوگواری خواهند
پرداخت.

 ۲۰۰۰قطعه سفال خارجی از شهر اللجین
جمعآوری شد
فرمانده انتظامی شهرســتان بهار از کشــف  ۲هزار قطعه ســفال
خارجی و قاچاق در شهر جهانی سفال(اللجین) خبر داد.
به گزارش مهر ،بزرگعلی نــوری در جمع خبرنگاران گفت :کارکنان
انتظامی شهرستان بهار در راستای تحقق شعار سال در مقابله با کاالی
قاچاق ۲ ،هزار قطعه ســفال خارجی و قاچاق را در اللجین کشف و
جمع اوری کردند.
وی افزود :این محموله قاچاق که ارزش ریالی آن بیش از  ۹۰۰میلیون
ریال اســت در یکی از انبار های شهرک سفال اللجین قرار داشت که
کارکنان پلیس امنیت عمومی شهرستان بهار آن را کشف کردند.

تفاهمنامه همکاری مشترک علمی دانشگاه
آزاد مالیر با بالروس امضا شد
رئیــس دانشــگاه آزاد مالیر با بیــان اینکــه تفاهمنامه همکاری
مشترک علمی دانشگاه آزاد مالیر با کشور بالروس امضا شده است ،
گفت:مهمترین هدف از امضای این تفاهمنامه استفاده بهینه از مبادالت
و تجربیات علمی بین دو کشور است.
به گزارش تسنیم ،عباس ملک حسینی در جمع خبرنگاران با اشاره
به اینکه اصل و اســاس کار دانشــگاه آزاد مالیــر توانمند نمودن
دانشــجو برای ورود به بازار کار اســت اظهار داشــت :مهمترین
هدف دانشگاه آزاد عالوه بر آموزش و تربیت نیروی کارآمد ایجاد
دانشــگاه کارآفرین است چراکه در شرایط شغلی دانشجوی دارای
مهارت برنده است.
وی با بیان اینکه تمام تالش ما این اســت که دانشگاه آزاد شهرستان
باید به عنوان موتور توســعه شهر مالیر تبدیل شود ،گفت :مهمترین
هدف ما در مرحله اول کاهش وابســتگی دانشــگاه آزاد به شــهریه
و توســعه شرکتهای وابسته به دانشگاه اســت که بتوانیم عالوه بر
کارآفرینی کسب درآمدی نیز برای دانشگاه داشته باشیم .
ملک حســینی بیان کرد :ما از همه سرمایهگذاران و صاحبان اندیشه و
طرحهای نو دعوت میکنیمکه در طرحهای دانشگاه مشارکت داشته
باشند و دانشگاه آزاد امکانات در اختیار آنها قرار میدهد و تا به ثمر
رسیدن ایدهها از آنها حمایت میکنند.
وی با بیان اینکه امروز ما در دانشــگاه آزاد واحد مالیر به دنبال ایجاد
رشتههای توســعهای هستیم که بعد از فارغالتحصیلی دانشجو بیکار
نماند گفت :در این راســتا دســتاوردهای خوبی داشتیم که از جمله
اقدامات ما تأســیس دانشکده علوم پزشــکی با پیگیری نمایندگان و
مســئوالن شهرستان و مساعدت وزیر بهداشــت و درمان و آموزش
پزشکی در مالیر بود.
رئیس دانشگاه آزاد مالیر با بیان اینکه دانشکده علوم پزشکی مالیر از
اول مهرماه ســال گذشته با تعداد  40دانشجو در دو رشته کارشناسی
اتاق عمل و پرســتاری فعالیت خود را آغاز کرده اســت ،عنوان کرد:
هماکنون کلیه امکانات آزمایشــگاهی و تجهیزات برای افزایش تعداد
رشتهها و توسعه این دانشگاه در این مرکز فراهم است.
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درنشست سازمان آتش نشانی تاکیدشد

هشدار به حوادث تانكرهاي حمل نفت
در جادهها
»»سمانه جهانگيريعرش

«الو ...بازار آتش گرفته اســت« ،»...الو...
يك مورد مشــكوك در ســد اكباتان ديده
ميشــود« ،»....الو»...؛ اينها جمالتي اســت
كه درست در آغاز جلســه كارگروه ايمني
آتشنشاني از بيســيمها مخابره ميشد تا با
به صدا درآمدن آژير خطر نيروهاي عملياتي
آماده يك خدمت ديگر به شهروندان شوند.
جلسه با حضور مســئوالني از ستاد بحران
استان به دعوت آتشنشاني همدان در ايستگاه
آتشنشــاني باباطاهر تشكيل شــده است اما
هيچكدام از حاضران ايــن مجموعه كه در
نشست حضور يافتهاند ،از مديرعامل گرفته تا
كارمند ،بيسيمهايشان خاموش نيست.
ترك صندلي و تردد گاه و بيگاه آنان در يك
جلسه  3ساعته براي رسيدگي به امور خارج
از اين نشست ،خود گواه سختي كار فعاالن
اين حوزه است.
در يك لحظه با يك تماس كه از سوي يك
شهروند بود ،چهره همه آنها عوض ميشود.
انگار نه انگار كه آنان هم همچون مسئوالن
ســاير مجموعهها در يك جلســه آنهم با
حضور خبرنگاران حضور يافتند.
تماس حاكي از اين است كه قسمتي از بازار
همدان آتش گرفته اســت .مسئولي كه قرار
بود گزارشــي از فعاليتهــا را ارائه دهد به
دليل اين حادثه ،خداحافظي كرده و جلسه
را ترك ميكند.
اينها شرح حال كاركنان مجموعهاي است كه
همه دقايق زندگيشان چنين سپري ميشود.
چهــره همه آنها يك لحظه آرامش به خود
نميبيند .اســترس و اضطــراب از به صدا
درآمدن آژير خطر تمام وجودشــان را فرا
گرفته است.
جلســه كارگروه ايمني آتشنشــانی همدان
برگزار شــد تا در اين جلســه به مباحث و
مشكالت مربوط به ايمني پرداخته شود.
رئیس سازمان آتشنشــاني و خدمات ايمني
همدان عمده مشكل آتشنشاني را تانكرهاي
ســوخت دانست و گفت :اين تانكرها بدون
اينكه نهاد يا دســتگاهي مســئوليت آنها را
پذيرفته باشد ،در خيابانها تردد ميكنند كه
در آخرين اتفاق مربوط به حملونقل سوخت
ِ
نفت كاميون حامل با  30هزار ليتر در اتفاقي
در خيابان روانه شــد كه كوچكترين حادثه
حاصل از يك بياحتياطي در آن اطراف كافي
بود تا يك روستا به آتش كشيده شود.
محمدرضا بياناتي با اشاره به اينكه در حوزه
حفظ ايمني مردم از هيچ تالشــي فروگذار
نميكنيم ،خاطرنشان كرد :با همه دستگاهها
مكاتبه كــردهام كه مباحث ايمني را رعايت
كنند كه البته در صورت توجه نكردن مراتب
را بدون هيچ اغماضي به مقام مافوقشان در
تهران گزارش دادهايم.
وي خشكســالي و بارشهــاي كــم را كه
باعث از بين رفتن پوشــش گياهي شــده
است را عامل بســياري از حوادث دانست
و گفــت :بــا از بين رفتن پوشــش گياهي
شاهد آتشسوزيهاي بســياري در مراتع،
مزارع و جنگلها بــوده و خواهيم بود .لذا

از همشهريان درخواست داريم كه احتياط را
در اين خصوص رعايت كنند.
وي همچنين افزود :با گرم شــدن هوا و از
بين رفتن پوشش گياهي شاهد خروج مار از
باغات و پناه گرفتن آنها در منازل حواشــي
باغات نيز خواهيم بود كه همشــهريان بايد
ضمن حفظ آرامش ،آن را گزارش دهند.
بياناتي ميــزان عمليات اطفــاي حريق در
ســال  96را هزار و  975مــورد و عمليات
امداونجات را هزار و  337مورد اعالم كرد.
وي وجود انبارهاي شهري ،مخروبههايي كه
در آن مكانها معتادان تجمع ميكنند را نيز
معضل ديگري دانســت كه باعث باال رفتن
اتفاقات و حوادث شده است.
رییس سازمان سازمان آتشنشاني همدان در
حوزه پيشگري نيز با اشاره به اينكه از خرداد
ســال  95پايشهاي ساختماني شهر شروع
شده است ،افزود :تاكنون هزار و  900مورد
بازرسي از ســاختمانهاي مربوط به مراكز
علمي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقامتي ،آموزشي،
درماني و ...انجام گرفته كه نزديك  15تا 20
درصد آنها به موارد ايمني توجه كردهاند.
وي ادامه داد :اگر ساختمانها از لحاظ ايمني
رعايت اســتانداردها را نداشته باشند ،دقيق ًا
همان اتفاقي رخ خواهد داد كه در پالسكو
شاهد آن بوديم.
بياناتي گفت :بايــد مجموعههاي مربوط به
ساختمان از نظام مهندسي گرفته تا اصناف،
اســتاندارد و ...همه مســئوليت مربوط به
ایمني ساختمان را بپذيرند چنانچه در حادثه
پالسكو 32مقصر شناخته شدند.
وي با اشاره به اينكه متأسفانه برخي ادارات
براي فرار از مســئوليت مــا را وارد فضاي
سياســي ميكننــد ،گفت :كار آتشنشــاني
سياسي نيســت اگر جايي ما احساس كنيم
جان مــردم در خطر اســت ،تذكرات الزم
را ميدهيم .براي نمونه مجوز چند مراســم
مربوط به مسابقات ورزشي را نداديم؛ چون
ايمني ســاختمانهاي محل برگزاري نأمين
نبود .يا اينكه براي برگزاري كنســرتهايي
كه با حجم زيادي از مخاطبان مواجه است،
ســختگيريهايي داشــتيم كه گفتهاند اينها
نميخواهند در شهر شادي باشد.
وي از مانور پايــش بلندمرتبههاي همدان

چون برج زاگرس خبر داد و گفت :قصد آن
داريم كه مانور واقعي امدادونجات را براي
اطمينــان از آمادگي نيروها و نيز امكانات و
ايمني بلندمرتبهها اجرا كنيم.

با تالش شــبانه روزی فرشتگان
نجات  125همدان انجام شد :انجام
بیش از  2هزار و 900عملیات در سال
96
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
همدان در ادامه گزارش سال  96را ارائه داد
و گفت :آتش نشــان همدان طی ســال 96
دوهزار و 981عملیــات اطفاء حریق ،امداد

و نجات و احتیــاط حریق و حوادث انجام
دادند که نســبت به  3367عملیات ســال
95کاهش  12درصدی داشته است.
بیاناتی با اعالم این مطلب گفت :طی سال 96
شــهروندان همدانی 135624مرتبه با سامانه
 125تماس گرفتهاند که این رقم نســبت به
سال  95دو درصد افزایش نشان می دهد.
وی افزود :از 135624تماس دریافتی تعداد
 2981مورد منجر به عملیات گردیده6420 ،
مورد جهت دریافت مشــاوره و راهنمایی ،
 21523تماس اشــتباه 9 ،مورد اعالم حریق
کذب و متاســفانه  104691مــورد ایجاد
مزاحمت بوده است.
بیاناتی با اشــاره به انجــام  1557عملیات
اطفاء حریق در سال  96که نسبت به 2143
عملیات اطفاء حریق ســال قبل  28درصد
کاهش داشته است گفت :اطفاء حریق مراتع
پوشش گیاهی با  296مورد ،اماکن مسکونی
 233مورد ،وسایل نقلیه  211مورد ،باغات
وفضای ســبز 137مورد و مراکز تجاری با

 115مورد بیشترین تعداد عملیات های این
حوزه را شامل شده اند.
وی با بیان اینکه  1493عملیات اطفاء حریق
در محدوده خدماتی شــهر همــدان و 64
عملیات خارج ار آن بوده است اظهار کرد:
در حوادث آتش سوزی سال 96ئ تعداد 92
نفر ازجمله  7آتش نشــان مصدوم و  9نفر
فوت شــده اند و  87نفر نیز با تالش آتش
نشان نجات یافته اند.
رییس ســازمان آتــش نشــانی و خدمات
ایمنی همــدان از انجام  1337عملیات امداد
و نجات در ســال  96خبر داد که نسبت به
 1066عملیات انجام شده در سال قبل از آن
 26درصد افزایش داشــته است که بیشترین
تعــداد آن مربوط به نجات افراد محبوس در
آسانسور با  318مورد ،نجات افراد محبوس
در اماکن مختلف با  236مورد ،مهار حیوانات
 200مورد،نجات حیوانات  174مورد و امداد
و نجات در سوانح رانندگی با  114مورد بوده
است .ویبا بیان اینکه  1302عملیات امداد و
نجات در محدوده خدماتی شــهر همدان و
 35عملیات خارج از آن بوده است تصریح
کرد :در عملیات هــای امداد و نجات 103
نفر از جمله  2آتش نشان مصدوم و  17نفر
فوت شده اند و  1108نفر نیز با تالش آتش
نشانان نجات یافته اند.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 96
تعداد111411نفر تحت آموزش های ایمنی
و آتش نشــانی قرار گرفته اند که نسبت به
ســال قبل  47درصد افزایش داشــته است
خاطرنشان کرد :بیشترین تعداد آموزش ها
مربوط به اموزش های عمومی شــهروندان
در مناسبت ها و اعیاد ،آموزش درمهدکودک
ها و مدارس،آموزش دانشجویان و آموزش
کارکنان ادارت و شرکت ها بوده است.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
همدان با اشاره به کاهش تعداد عملیات ها
به خصوص در حوزه اطفاء حریق که حاصل
توجه به موضوع آموزش های عمومی است
تاکید کرد :این سازمان در کنار امداد رسانی
به شهروندان در حوادث مختلف توجه ویژه
به آموزش و پیشــگیری با هدف فرهنگ
سازی ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی جامعه را
در دستور کار قرار داده است.

امام جمعه همدان:

سران قوا حل مشکالت معیشتی را در اولویت قرار دهند
امام جمعه همدان با بیان اینکه سران قوا
حل مشــکالت معیشتی مردم را در اولویت
قــرار دهند ،گفــت :دولت با ســودجویان
برخورد کند.
بــه گزارش فــارس ،آیــتاهلل غیاثالدین
طهمحمدی در خطبههای عبادی ـ سیاســی
نماز جمعه همدان با دعوت مردم به تقوای
الهی اظهار کرد :در شرایط کنونی که دشمن
درصدد ایجاد بحران برای کشور است ،تنها
با همدلــی و وحدت میتوانیم این گذرگاه
سخت عبور کنیم.
وی با بیان اینکه سران سه قوه حل مشکالت
مردم را در برنامه قرار دهند ،گفت :یکی از
مطالبات مقام معظــم رهبری توجه به رفع
مشکالت معیشــتی مردم و رســیدگی به
محرومان و نیازمندان است.
امــام جمعه همــدان یکــی از راهکارهای

عبور از مشــکالت فعلی را توجه به اقتصاد
مقاومتی دانست و با تأکید بر لزوم همراهی
مدیران در راستای تحقق این مهم ،توجه به این
اصل اساسی را اولویت کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به خیانت برخی افراد سودجو
در بازار ارز و سکه افزود :این افراد به نظام،
خون شهدا و مردم خیانت میکنند هرچند
که هدف اصلــی آنها زدن رگ حیاتی مردم
است.

مردم به اندازه نیاز خرید کنند

طهمحمدی از مردم خواست هوشیار باشند
و آب به آســیاب دشمن نریزند ،اظهار کرد:
خرید مردم باید به اندازه نیاز باشــد ،ضمن
اینکه خودداری از اسراف و تبذیر باید جزو
برنامههای اصلی زندگی مردم باشد.
وی خواستار برخورد قاطع با افراد سودجو
شد و تأکید کرد :باید حتم ًا با آنهایی که بازار

ارز و سکه و اقتصاد کشور را دچار آشفتگی
کردهاند برخورد صورت گیرد.
امام جمعه همدان با بیان اینکه مسووالن باید
فضای کار برای کسانی که دنبال فلج اقتصاد
کشور هستند را تنگ کنند ،گفت :مسووالن
باید به مردم پاســخگو باشــند که چطور

میشود فردی میتواند بدون اطالع نهادهای
نظارتی تعدادی کثیری سکه خریداری کند؟
وی بــا تقدیر از اقــدام جهــادی قرارگاه
خاتماالنبیاء ســپاه در تکمیل طرح آبرسانی
در خرمشــهر ،اضافــه کرد :انجــام کار در
گرمای بیش از  50درجه بســیار سخت و
طاقتفرساســت که این عزیــزان این مهم
را انجام دادند و برای این اقدام ارزشــی از
خدای بزرگ برای آنها ســامتی و موفقیت
خواستاریم.
طهمحمدی با اشاره به نامه قدردانی سردار
سلیمانی به رئیس جمهور به خاطر مواضع
انقالبیاش در مقابل استکبار جهانی گفت:
دشــمن در مقابل ایران متحــد و قدرتمند
کاری از پیــش نخواهد بــرد ،بنابراین باید
در مســیر وحدت و همدلــی درصدد حل
مشکالت برآییم.

یادداشت

همه دانايان همدان را دريابيد
»»فيضا ...مظفرپور

درست در شرايطي كه پايتخت تاريخ و تمدن ايرانزمين در آستانه
 2رويداد بزرگ فرهنگي در ســطح آســيا و جهان است ،اين روزها
خبرهاي خوشي به گوش همه دانايان نميرسد ،بلكه خبرهايي تلخ و
قابل تأمل در سطح جامعه ميپيچد .خبرهايي در حوزههاي اجتماعي،
فرهنگي واقتصادي كه نشان ميدهد بايد بيش از پيش در اين حوزهها
تالش و فعاليت گردد.
در حوزه اجتماعي مهمترين خبر اين روزها موضوع كودكربايي بود
كه اگرچه با همت و تالش مضاعف نيروي انتظامي ماجرا ختم به خير
شــد و كودك ربوده شده به آغوش گرم خانواده برگشت ،ولي پخش
اين خبر در سطح جامعه هشداري به خانوادههاست كه بيش از پيش
مواظب بچهها باشــند و آموزشهــاي الزم را به آنها بدهند تا در دام
انسانهاي شرور گرفتار نشوند.
كودكربايي اگرچه در مقايسه با كودكآزاري از فراواني كمتر برخوردار
است ،ولي يك مورد اين موارد نيز موجبات نگراني خانوا دهها و جامعه
اســت .در حوزههاي اجتماعي مباحث جامعهشناسي و روانشناسي
زيادي بايد مطرح گردد و اين آسيبهاي اجتماعي به خوبي و به طور
كارشناسانه و موشكافانه مورد تحليل و بررسي قرار گيرند و نهادهاي
مسئول راهكارهاي پيشــگيري از اين آسيبها را در اختيار جامعه و
بويژه خانوادهها و به طور ويژه در اختيار والدين قرار دهند.
پــدر و مادرهــاي عزيز بيش و پيــش از هر كس ديگر نســبت به
سرنوشت فرزندان خود احساس مســئوليت و دلسوزي دارند ،ولي
گاهي آگاهيهاي الزم در خصــوص مراقبت از فرزندان را ندارند و
يك غفلت كوچك و ندانمكاري موجبات افسوس و اندوه طوالني را
براي آنان فراهم ميكند.
سرنوشــت بنيتاي  8ماهه نمونهاي از اين ســهلانگاريها و غفلت
والدين را نشان داد و مواردي از اين دست كه كم هم نيستند.
در حوزه بهداشــت و درمان شعاري هست مبني بر اينكه «پيشگيري
مقدم بر درمان است»؛ زيرا هم هزينههاي آن كمتر است و هم نتايج آن
بهتر .در حوزههاي ديگر از جمله در خصوص آسيبهاي اجتماعي نيز
به طريق اولي اين پيشگيري مقدم است .يك جامعهشناس از اصطالح
واكسيناسيون اجتماعي در مقابل آسيبزايي اعتياد در كتابش به عنوان
راهكار اساســي در خصوص پيشگيري از آسيب اعتياد نام برده بود.
واكسيناسيون اجتماعي در مقابل آسيبهاي اجتماعي و مصونسازي
در مقابل خطرات آســيبهايي از قبيل كودكآزاري و كودكربايي و
ســاير موارد مشابه ،راهكار اساسي پيشگيري از اين موارد است .كما
اينكه در مقابل آسيبهايي كه ويژگي تبديلي بودن و تركيبي بودن را
دارند ،همين راهكار چاره اساسي استهمانند اعتياد به موادمخدر كه
مصونسازي جهت پيشگيري از آنها اصل بسيار مهمي است.
براي مثال اعتياد قابليت تبديل شــدن به آســيبهاي ديگر از جمله
قتلهاي خانوادگي ،ســرقت و ...را دارد و يا اينكه در حالت تركيبي
اعتياد با آسيبهايي نظير طالق نيز تركيب ميشود.
ايجــاد آرامش رواني در جامعه مســتلزم مقدماتي اســت كه يكي از
اين الزامات آموزشها در جامعه و ســطخ خانوادههاســت تا بتوانند
موارد آســيبزا را پيشگيري كنند و آمادگي مقابله با مواردي از قبيل
كودكآزاري و كودكربايي را داشــته باشــند تا اين اتفاقات تلخ در
جامعه حتي به تعداد انگشتشمار نيز اتفاق نيفتد .نهادهايي همچون
بهزيســتي ،آموزشوپرورش و رســانهها بويژه رسانه ملي مسئوليت
بسيار ســنگيني در اين خصوص دارند .اگرچه هشدارهاي پليس نيز
بســيار تأثيرگذار است ،ولي نبايد همه مســئوليتها به عهده نيروي
انتظامي گذاشته شود.
اميدواريم خبرهاي تلخ در پايتخت تاريخ و تمدن و شهر دارالمؤمنين
ديگر مخابره نشــود ،آنهم در شــرايطي كه «همدان  »2018پايتخت
گردشگري كشورهاي آسيايي را به عهده دارد ،بايد همهدانايان دست
در دســت هم براي پيشــگيري از تكرار رخدادها و خبرهاي ناگوار
بكوشــند و همدان را آنگونه كه هســت به جهانيان معرفي كنند .اين
روزها اتفاقات خوشــايندي در حوزههاي زيرســاختي همدان افتاده
اســت .نگذاريم شــيريني اتفاقات خوب با حوادث ناگواري از اين
دســت به كام هماستانيها و گردشــگران داخلي و خارجي به تلخي
گرايد و تالش نماييم همدان را آنگونه كه شايســته و بايسته است ،به
جهانيان معرفي نماييم.

اختصاص  180میلیون تومان برای تجهیز
مدارس موقوفه مالیر
رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه مالیر از کمک  180میلیون
تومانی به مراکز آموزشی موقوفه این شهرستان خبر داد.
پژمان جعفری با بیان اینکه هر سال اداره اوقاف مالیر در راستای
عمل به نیت واقف خیراندیش مرحوم سیفالدوله برای مدارس
مالیر هزینه میکند ،اظهار کرد 180 :میلیون تومان به منظور کمک
به نگهــداری و انجام فعالیتهای عمرانی در مدارس ابتدایی «»3
و«  »4مرحوم سیفالدوله و فخرالحاجیه و دبیرستان شبانهروزی
نمونه سیفیه در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه این مدارس
در اراضی موقوفه واقع شــدهاند ،افــزود :دانشآموزانی از بخش
مرکزی مالیر و شــهر سامن ،زند و جوکار در این مراکز آموزشی
مشغول تحصیل هســتند.رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مالیر
در گفت وگو با فارس به فعالیت گســترده دانشآموزان مدارس
موقوفه در حوزههای مختلفی هنری ،فرهنگی و علمی اشاره کرد
و گفت :هر سال شــاهد قبولی بسیاری از دانشآموزان دبیرستان
نمونه شبانهروزی سیفیه در کنکور سراسری و رشتههای پزشکی و
مهندسی در دانشگاههای معتبر کشور بودهایم .وی در ادامه افزود:
ســاخت  6کالس درسی در دبســتان فخر الحاجیه ،یک کالس
درســی برای دبستان ســیفالدوله « »3و«  ،»4تجهیز کامل سالن
سلف سرویس دبیرستان نمونه سیفیه با خرید  500صندلی و 50
میز و نیز نصب سقف کاذب این دبیرستان فعالیتهای عمرانی در
دستور کار است.
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توافقنامــه همکاری انرژی بین ایران و اتریش در زمینه همکاری های نفتی،
آموزشی و سرمایه گذاری در حوزه انرژی های جایگزین ،تمدید شد.
معاون امور بینالملل وزارت نفت که به همراه حسن روحانی رئیس جمهوری و هیاتی
بلندپایه از روز دوشــنبه به سوئیس و اتریش سفر کرده بود در تشریح دستاوردهای
این سفر در حوزه انرژی گفت :با توجه به وجود توافقنامه همکاری در زمینه انرژی
بین وزارت نفت ایران و وزارت انرژی و توسعه پایدار اتریش ،این توافقنامه در زمینه
همکاری های نفتی ،آموزشی و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین ،تمدید شد.
به گزارش ایرنا  ،امیرحسین زمانی نیا در ادامه به مذاکرات انجام شده برای تجارت
نفت هم اشاره کرد و گفت :این مذاکرات پس از آخرین اجالس اوپک بین وزیر نفت
ایران و رییس اوپک شروع شده و در اتریش نیز ادامه دارد.

شماره 3233

گزارش

gozaresh@hamedanpayam.com

مجلس

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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توافقنامه همکاری انرژی بین ایران و اتریش
تمدید شد

ابراز امیدواری نوبخت برای تسریع در حل
مشکالت کامیونداران

ســخنگوی دولت از دیــدار خود با اعضــای هیات مدیــره کانون های
کامیونداران ،رانندگان بار و مســافرکش خبر داد و تاکید کرد :امیدوارم بتوانم
با پیگیری مطالبات آنها از دســتگاههای مسئول ،رفع مشکالتشان را تسهیل و
تســریع کنم .به گزارش ایرنا ،محمد باقر نوبخــت در صفحه مجازی خود در
توییتر نوشــت :روز چهارشنبه ( 13تیر) فرصت شد شخص ًا در نشست جمعی
از اعضای هیات مدیره کانونهای کامیونداران و رانندگان بار و مســافر کشور
با مســئوالن ســازما ن برنامهو بودجه ،حضور یابم و گالیهها و مشکالت آنان
را مســتقیم ًا بشنوم .به گزارش ایرنا ،وی در این پیام تاکید کرد :ضمن تشکر از
صبوری و همراهی راننــدگان عزیز ،امیدوارم بتوانم با پیگیری مطالبات آنها از
دستگاههای مسئول ،رفع مشکالتشان را تسهیل و تسریع کنم.

ضرورت تبدیل اراده به عمل
در کنار التزام به برجام
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به ثمربخش بــودن گفتوگوها با
مقامات کشوری که ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارند ،تاکید کرد که التزام
به برجام عیان بود؛ آنچه ضروری است تبدیل اراده به عمل است.
به گزارش ایســنا محمدجــواد ظریف در تازهترین تحلیــل خود در توییتر
نوشــت :این بار با رئیس جمهور روحانی به وین آمــدم [در حالیکه]۱۶۰
ســال روابط دیپلماتیک خود را جشــن می گیریم .گفتگوهای ثمربخشــی
با میزبانان اتریشــی خود  -که ریاســت اتحادیه اروپا را بر عهده دارند  -و
جامعه تجاری داشــتیم .التزام به برجام عیان بود؛ آنچه ضروری است تبدیل
اراده به عمل است.

دولت مخالفت کرد

طرح افزایش تعداد نمایندگان
در مسیر ناهموار

ايران و جهان
سرلشکر سلیمانی در نامهای به روحانی:

بیانات ارزشمندتان نسبت به رژیم
صهیونیستی مایه افتخار است
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی از
سخنان عزتمندانه ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد
و گفت :بیانات ارزشــمندتان نسبت به رژیم صهیونیستی مایه افتخار
است.
به گــزارش مهر ،در پی اعالم موضع قاطع حســن روحانی در قبال
اظهارات ســلطه طلبانه و تهدیــدات و زیادهخواهیهــای مقامات
آمریکایی و صهیونیســت ها ،سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اســامی در پیامی از سخنان
عزتمندانه ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران قدردانی کرد.
در متن پیام فرمانده نیروی قدس سپاه آمده است:
آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانهها منعکس شد ،مبنی بر اینکه
اگر نفت جمهوری اســامی ایران صادر نشود ،تضمینی برای صدور
نفت کل منطقه نمیباشــد و بیانات بســیار ارزشمندی که در موضع
جمهوری اسالمی ایران نســبت به رژیم صهیونیستی فرمودید ،مایه
مباهات و افتخار است.
حقیر به عنوان ســرباز والیت و این ملت ســرفراز و با همه جان به
حضور جنابعالی عرض میکنم :این همان دکتر روحانی اســت که ما
شــناخت داشتیم و داریم و می بایست باشد ،شما با سخنان حکیمانه
ارزشمند و قدرتمندانه خودتان رهبر عزیز ،ملت بزرگوار ایران اسالمی
و مسلمانان جهان را سرافراز کردید.
دســت شما را برای ایراد این سخنان به موقع ،حکیمانه و صحیح می
بوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسالمی باشد در خدمت
هستیم.

جزئیات بررسی طرح اقتصادی مجلس در
جلسه غیر علنی
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی جزئیات بررسی یک فوریت
طرح حمایت از اقتصاد ملــی در برابر اقدامات خصمانه آمریکا علیه
ملت ایران را تشریح کرد.
احمــد امیر آبــادی در گفتگو با مهر در خصوص جلســه غیر علنی
مجلس گفت :در نشست غیرعلنی مجلس ،پیشنویس طرح مجلس
برای برونرفت از مشکالت اقتصادی کشور در  ۲۴ماده مورد بررسی
قرار گرفت.
این عضو کمیته پیگیری برونرفت از مشــکالت اقتصادی کشور در
ادامه تصریح کرد :در جلســه غیرعلنی مجلس ،برای یکفوریت این
طرح رأیگیری اســتمزاجی از نمایندگان به عمل آمد اما نمایندگان
با یکفوریت بررســی این طرح موافقت کردند .میخواســتیم اگر
یکفوریت ایــن طرح رأی بیاورد ،مجلــس را علنی کنیم و به طور
رسمی ،یکفوریت آن را در صحن علنی مجلس مطرح کنیم.
امیــر آبادی با بیان اینکه مجلس دو هفته جلســه علنی ندارد ،اظهار
داشــت :نمایندگان به ازای هر  ۳هفته یک هفته به حوزههای انتخابیه
میروند اما اکنون  ۵هفته است که مجلس جلسه دارد و نمایندگان به
همین دلیل دو هفته به حوزههای انتخابیه خود می روند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت :به نمایندگان گفتهایم
که اگر دولت الیحهای در خصوص مســائل اقتصادی به مجلس ارائه
کند ،جلسه مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد.

سفرهای اروپایی روحانی به باز شدن گره
برجام کمک میکند
یک نماینده مجلس شورای اسالمی درباره سفر رئیس جمهور به
اروپا گفت :این ســفرها میتواند به حل مشکالت کشور و باز شدن
گره برجام کمک کند.
بهروز نعمتی در گفت وگو با ایلنا ،درباره سفر رئیس جمهور کشورمان
به اروپا و دســتاوردهای آن گفــت :اعتقاد دارم هرگونــه رایزنی با
کشورهای اروپایی در این مقطع میتواند مشکالت کشور را حل کند.
وی تاکید کرد :امیدواریم اروپاییها آن چه را که امروز در زبان جاری
میکنند در عمل هم همان اتفاق بیفتد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افرود :خانم موگرینی
اعالم کردند که اروپاییها از برجام خارج نمی شــوند و بالخره باید
شرط و شروطهای ما را هم باید بپذیرند.
وی خاطر نشان کرد :این سفرها میتواند به حل مشکالت کشور و باز
شدن گره برجام کمک کند.

خبر توقف بررسی طرح افزایش تعداد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حالی
از زبان رئیس کمیســیون شــوراها و امور
داخلی مجلس در رسانه ها منعکس شد که
این کار از ســال  1378تاکنون انجام نشده
است.
آنگونــه که محمد جواد کولیوند در گفتگو
با خبرگزاری مهر گفته ،با توجه به نپذیرفتن
بار مالی این طرح توسط دولت ،بررسی آن
متوقف شــده و فعال باید منتظــر بمانیم تا
ببینیم چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
به گــزارش همــدان پیــام ،در طرحی که
نمایندگان مجلس ارائه کــرده بودند ،مقرر
شــده تعداد  ۴۰نفر به آمار فعلی نمایندگان
مجلس شــورای اسالمی اضافه شود و آمار
نماینــدگان به  ۳۳۰نفر برســد که در حال
حاضر بررسی آن متوقف شده است.
البته طبق گفته رئیس کمیســیون شوراها و
امــور داخلی مجلس ،پیگیری این مســئله
منتفی نیســت و حتی با رئیس جمهور نیز
در این زمینه مکاتبه شده است ،اما با توجه
به شــرایط مالی و صراحت دولت در عدم
پذیرش آن چه بســا تا زمــان نامعلومی از
اجرای طرح خبری نباشد.
این شــرایط در حالی رقم مــی خورد که
بر اســاس اصل  64قانون اساســی هر ۱۰
ســال یکبار امکان افزایش  ۲۰نفر به تعداد
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی وجود
دارد و با توجه به عوامل انســاني ،سياسي،
جغرافيايي و نظاير آنها ،باید شــاهد اصالح
جداول حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد

نمایندگان باشیم.
ایــن کار برای اولین بار در ســال ۱۳۷۸
صــورت گرفت کــه بر اســاس آن ،تعداد
نمایندگان از  ۲۷۰نفــر به  ۲۹۰نفر افزایش
یافت ،امــا از آن زمان تاکنون چنین اقدامی
صــورت نگرفته و به رغم افزایش جمعیت
و تغییرات دیگر ،عدد نمایندگان از  290نفر
باالتر نرفته است.
بر اســاس طــرح ارائه شــده نمایندگان
مجلس که  40نماینده به جمع وکالی مردم

بیانیه وزارت امورخارجه؛

نهادهای حقوق بشری وضعیت  ۴دیپلمات
ربوده شده ایرانی را روشن کنند
نهادهــای حقوق بشــری بــه وظایف
قانونی و اخالقی خود برای تعیین وضعیت
دیپلمات های ربوده شده جمهوری اسالمی
ایران و آزادی آنها ،عمل کنند.
وزارت امور خارجه تاکیــد کرد :با صدور
بیانیه ای سی و ششمین سالروز ربوده شدن
چهار دیپلمات جمهوری اســامی ایران را
گرامی داشت.
به گزارش مهر ،در متن کامل بیانیه وزارت
امور خارجه آمده است:
ســی و شش ســال از ربوده شــدن چهار
دیپلمات جمهوری اســامی ایران ،آقایان
سیدمحسن موسوی ،احمد متوسلیان ،تقی
رســتگار مقدم و کاظم اخوان توسط رژیم
صهیونیستی می گذرد و ما امسال نیز در ۱۴
تیر ماه در حالی یــاد و خاطره این عزیزان
را گرامی می داریم که رژیم صهیونیســتی
همچنان به جنایات و اقدامات غیرانســانی
و خالف قوانیــن بین المللی خود ادامه می
دهد.
شــواهد و قرائن نشــان می دهد این اقدام
در تیر ماه ســال  ۱۳۶۱توسط عوامل رژیم
غاصب صهیونیســتی صــورت گرفته و با
توجه به اشغال خاک لبنان توسط این رژیم
در آن زمان ،مســتندات کافی از انتقال آنها
به داخل سرزمین های اشغالی وجود دارد.

جمهــوری اســامی ایران ایــران ضمن
قدردانــی از تالش های دولــت لبنان در
ســالهای گذشته برای روشن شدن حقایق
مربوط به ربوده شــدن چهــار دیپلمات
ایران بویژه نامه مورخ  ۱۳ســپتامبر ۲۰۰۸
دولت لبنان به دبیرکل ســازمان ملل متحد
در تایید ربوده شــدن آنان در خاک لبنان،
بار دیگر بر شــرایط اشــغال لبنان توسط
رژیم صهیونیســتی در آن زمان و نقش و
مسئولیت حقوقی این رژیم در موضوع را
مورد تاکید قرار می دهد.
وزارت امــور خارجــه با تاکیــد مجدد بر
پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت
یاب بین المللی به منظور روشن شدن ابعاد
این موضوع ،از دبیرکل سازمان ملل متحد،
صلیب سرخ جهانی و دیگر نهادهای حقوق
بشــری انتظــار دارد به وظایــف قانونی و
اخالقی خود برای تعیین وضعیت دیپلمات
های ربوده شــده جمهوری اسالمی ایران و
آزادی آنها ،عمل نمایند.
وزارت امور خارجه ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره  ۴دیپلمات ربوده شده و همدردی با
خانواده این عزیزان ،امیدوار است به زودی
شاهد آزادی همه اســراء و زندانیان در بند
رژیم صهیونیستی بویژه چهار دیپلمات عزیز
کشورمان از زندان های این رژیم باشیم.

آگهي حصر وراثت

معصومه حاجي عزيزي دارای شماره شناسنامه   14به شرح دادخواست کالسه /    /97ح111ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول
حاجي عزيزي به شــماره شناســنامه   611در تاريخ  1396/12/17در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به -1 :اشرف مالمير فرزند
آزاد به شــماره شناسنامه  8متولد  1327همسر متوفي -2محمود حاجي عزيزي فرزند رسول به شماره شناسنامه  1067متولد 1350پسر متوفي -3عليرضا حاجي عزيزي فرزند رسول
به شــماره شناسنامه  14822متولد 1358پسر متوفي -4معصومه حاجي عزيزي فرزند رسول به شماره شناسنامه  14متولد 1356دختر متوفي -5طاهره حاجي عزيزي فرزند رسول به
شــماره شناسنامه  796متولد 1345دختر متوفي -6نرگس حاجي عزيزي فرزند رسول به شماره شناسنامه  929متولد 1349دختر متوفي 7آسیه حاجي عزيزي فرزند رسول به شماره
شناسنامه  930متولد 1351دختر متوفي -8اعظم حاجي عزيزي فرزند رسول به شماره شناسنامه  28متولد 1360دختر متوفي -9راحله حاجي عزيزي فرزند رسول به شماره شناسنامه
 85متولد 1366دختر  متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )129

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف تويسرکان

هیأتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره   139760326001000013هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان – ناحيه يک تصرفات مالكانه
و بالمعارض متقاضي آقاي محمدحسين جواديخواه فرزند حاجي حسين به شماره شناسنامه  28صادره از
مالير در سهدانگ يك باب خانه به مساحت  24/72مترمربع قسمتي از پالک 15/19حومه بخش سه واقع در
همدان بلوار شهيد رجايي خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاي غالمعلي منوچهري محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )1427
تاريخ انتشار نوبت اول        1397/4/16 :تاريخ انتشار نوبت دوم1397/4/31 :

علي زيوري حبيبي  -رئيس ثبت اسناد و امالک

آگهي ابالغ نتيجه ارزيابي مورد وثيقه کالسه 9600488
بدينوســيله به مجتبي شــيرافکن فرزند علي کد ملي 0052572811
ابالغ ميگردد در خصوص پرونده اجرايي کالســه فوق له بانک شــهر
عليه مجتبي شيرافکن طبق گزارش مورخ  97/3/19کارشناس رسمي
دادگســتري ،پالک ثبتي  -1فرعي  886از پــاک اصلي  16در بخش
دو ناحيه  99واقع در همدان مورد وثيقه ســند رهني شماره 160849
تنظيمي به مبلغ  10/000/000/000ريــال ارزيابي گرديده لذا چنانچه به
مبلغ ارزيابي پالک مذکور معترض ميباشيد اعتراض کتبي خود را ظرف
مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانکي دستمزد
کارشناس تجديد نظر به مبلغ  7/500/000ريال به دفتر اين اجرا تسليم
نماييد .ضمن ًا به اعتراضي که خارج از موعد يا فاقد فيش بانکي دستمزد
کارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار97/4/16 :

رئيس اداره اجراي اسناد رسمي همدان – جالل حدادي

افزوده می شــود ،دو حوزه انتخابیه بهار و
کبودراهنگ در استان همدان نیز از یکدیگر
تفکیک و حداقل یک نفر به نمایندگان استان
اضافه خواهد شد.
مســکوت ماندن این طرح در شرایط فعلی
عــاوه بر اینکه به منزله نادیده گرفتن اصل
 64قانون اساسی است ،حوزه های مشخص
شده در طرح مذکور را از بسیاری امتیازات
و فرصت های ناشــی از افزایش نمایندگان
محروم می کند.

بر این اســاس انتظار مــی رود نمایندگان
مجلس از جمله نماندگان استان در پیگری
موضوع تالش بیشتری داشــته باشند تا از
طوالنی شــدن اجرای طرح افزایش تعداد
نمایندگان جلوگیری شود .
بــه طور قطع همــکاری و تعامل الزم میان
مجلس و دولــت در این زمینه با محوریت
منافع ملی و حقوق مردم از اهمیت خاصی
برخوردار اســت و می توانــد به تصمیمان
مناسب و اثربخشی منجر گردد.

روحانی در دیدار با آمانو:

تداوم برجام
در گرو توازن تعهدات طرفین است
رئیس جمهــور با تاکید بــر اینکه اگر
حقوق ملت ایران در برجام تامین نشــود،
دلیلی وجــود ندارد که در برجــام بمانیم،
گفت :فعالیتهای هســتهای ایران همواره
صلــح آمیز بوده و هســت اما ایــن تهران
است که درباره ســطح همکاری با آژانس
بین المللی انــرژی اتمی تصمیم میگیرد و
مسئولیت تغییر وضعیت و سطح همکاری
ایران با آژانس بر عهده کســانی خواهد بود
که وضعیت جدید را بوجود آوردهاند.
به گزارش ایلنا ،حجت االسالم والمسلمین
حســن روحانی در دیدار یوکیانــو آمانو،
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در
ویــن ،با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی آژانس
دفاع از حقــوق ملتهــا در بهرهمندی از
فناوری صلح آمیز هســتهای است ،گفت:
برجــام موفقیتی بزرگ برای دیپلماســی و
آژانس بین المللــی انرژی اتمی بود و ادامه
این موفقیت فقط در گــرو توازن تعهدات
همه طرفین است.
رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه خروج
آمریکا از برجام ایــن توافقنامه را از تعادل
خارج کرده اســت ،اظهار داشــت :در این
شــرایط بقیه طرفهای توافق وظیفه دارند
در مقابل این اقدام ایســتاده و خارج شدن

تعهدات طرفین از توازن را جبران کنند.
روحانی ادامه داد :منطقی نیست در معاهدهای
یک طرف به تمام تعهداتش عمل کند و طرف
دیگر تعهداتش را زیر پا بگذارد .اگر به حقوق
ملت خود در برجام نرســیم ،در هر شرایطی
تصمیم جدیدی خواهیم گرفت.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز
در این دیدار با بیان اینکه در مقطع حساسی
قــرار داریم و امیدواریــم تماس با مقامات
ایرانی همچنان به صورت نزدیک ادامه یابد،
گفت :برجام یک دستاورد بسیار بزرگ فنی
و دیپلماتیــک بود و آژانس هم در راســتی
آزماییهای خود بارها تاکید کرده که ایران
به طور کامل بــه تعهداتش در برجام عمل
کرده است.
آمانــو از اینکه ایران تاکنون در برابر خروج
یکجانبه آمریکا از برجام خویشتنداری نشان
داده است ،قدردانی کرد.

آگهي حصر وراثت

آقاي قربان مالمير دارای شماره شناسنامه  1096به شرح دادخواست کالسه 970283ح 111از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان گلدسته مســتقيمي  به شماره شناسنامه   167در تاريخ  96/12/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :قربان مالمير فرزند عزيزعلي به شماره شناسنامه 1096متولد 1333فرزند متوفي
-2نايبعلي مالمير فرزند عزيزعلي به شماره شناسنامه 1397متولد 1342فرزند متوفي -3جعفر مالمير فرزند عزيزعلي به شماره شناسنامه9
متولد 1322فرزند متوفي 4منیژه مالمير فرزند عزيزعلي به شماره شناسنامه 1097متولد 1333فرزند متوفي -5منيره مالمير فرزند عزيزعلي
به شماره شناســنامه 1398متولد 1344فرزند متوفي -6مرال مالمير فرزند عزيزعلي به شماره شناسنامه 1235متولد 1339فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )124
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آگهي حصر وراثت

آقاي عباس عبدالمالکي دارای شــماره شناسنامه  7
به شــرح دادخواســت کالســه 97/315ح 111از این
حوزه درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان اميرحسام عبدالمالکي  به
شماره شناسنامه   3970244838در تاريخ 96/10/13
در اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه
حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به -1 :عباس
عبدالمالکي فرزند قنبرعلي به شماره شناسنامه  7متولد
 1354پدر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )134
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آگهي حصر وراثت

آقاي حسن نوروزبيگي دارای شماره شناسنامه   95به شرح دادخواست کالسه
/970/298ج111ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان حميده شمسالهي  به شماره شناسنامه   2965در
تاريخ  1397/3/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :حسن نوروزبيگي فرزند آقا برار شماره
شناسنامه  95متولد  1325همسر متوفيه -2سودابه نوروزبيگي فرزند حسن  
شماره شناسنامه  503متولد  1363دختر متوفيه -3معصومه نوروزبيگي فرزند
حسن  شماره شناسنامه  1561متولد  1365دختر متوفيه -4ربابه نوروزبيگي
فرزند حسن  شماره شناســنامه  14234متولد  1356دختر متوفيه -5محمد
نوروزبيگي فرزند حسن  شماره شناسنامه  185متولد  1358پسر متوفيه اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )127
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خبـر
رویترز خبر داد؛

اتحادیه اروپا مجوز کار «بانک سرمایهگذاری
اروپا» در ایران را صادر کرد
بانک سرمایهگذاری اروپا» ،به عنوان بازوی غیر انتفاعی بلندمدت
اتحادیــه اروپا ،یکی از یالهای کلیدی تالش این اتحادیه برای حفظ
روابط تجاری با ایران در مقابل تصمیم واشــنگتن برای اعمال مجدد
تحریمها علیه ایران است.
به گــزارش ایلنــا ،نماینــدگان اروپا مجــوز کســب و کار «بانک
ســرمایهگذاری اروپا  » EIBرا در ایران تصویب و صادر کردند .این
اقدام در راستای حفظ برجام انجام شده است.
بر اســاس این گزارش« ،بانک سرمایهگذاری اروپا» ،به عنوان بازوی
غیرانتفاعی بلندمدت اتحادیه اروپا ،یکی از یالهای کلیدی تالش این
اتحادیه برای حفظ روابط تجاری با ایران در مقابل تصمیم واشــنگتن
برای اعمال مجدد تحریمها علیه ایران است.
«رویترز» مدعی شــد :با این وجود تصمیم نمایندگان اتحادیه اروپا به
معنای تعهد این بانک برای کار در ایران نیســت .این حرکت توانایی
ایــن بانک برای تامین مالــی از طریق بازارهای آمریــکا را به خطر
میاندازد و نتایجی را برای عملیاتهای آنها در پی خواهد داشت.
بر اســاس این گزارش ،پارلمان اروپا قویا حرکت نمایندگان دســت
راســتی را که میخواســتند مانع از لغو محدودیتهای این بانک در
ایران شوند را مسدود کرد .گروه دست راستی «دموکراسی مستقیم و
آزادی اروپا» در پارلمان اتحادیه اروپا که شامل «حزب مستقل بریتانیا»
نیز بود با  ۹۳رای در مقابل  ۵۷۳رای و  ۱۱رای ممتنع در تالش خود
برای مسدود کردن راه لغو محدودیتهای بانک سرمایهگذاری اروپا
شکست خورد« .زیگفرد مورســان» یکی از نمایندههای حزب خلق
اروپایی گفت« :ما به بانک سرمایهگذاری اروپا ظرفیت سرمایهگذاری
در ایران را در صورتی که پروژههای مناســبی برای تامین مالی وجود
داشته باشد ،اعطا کردیم .توافق هستهای یک توافق خوب برای امنیت
اروپا بوده است ».به گزارش «رویترز» دولتهای عضو اتحادیه اروپا از
نظر فنی میتوانند طرح کمیسیون را باطل کنند؛ اما انتظار نمیرود که
چنین اتفاقی بیفتد چرا که سران کشورهای اتحادیه اروپا علنا از برنامه
«بانک سرمایه گذاری اروپا» حمایت کردهاند.

افزایش تعداد کاربران پیام رسانهای
داخلی به 7/5میلیون نفر
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات از افزایش تعداد کاربران پیام
رســانهای داخلی خبر داد و درباره علت تاخیر در اجرای دســتور
رییسجمهــوری مبنی بر اعالم فهرســت دریافتکنندگان ارز دولتی
گفت :تمام اعضای کابینه برای اجرای دســتور رییسجمهور تالش
میکنند اما شــاید مالحظاتی در حوزه اجرایی وجود داشته باشد که
تصمیمگیری را برای مدیران کمی سخت می کند.
به گزارش ایلنا  ،محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به آخرین وضعیت
فعالیت پیامرســانهای داخلی گفت :کاربران پیامرسانهای داخلی از
 1/5میلیون به  7/5میلیون نفر افزایش یافتهاند که رشد خیلی خوبی را
نشان میدهد .وی با اشاره به اینکه در ایران بین  ۴۲تا  ۴۵میلیون کاربر
شبکههای اجتماعی در ایران وجود دارد ،افزود :پیامرسانهای داخلی
با استفاده از خالقیت و بهرهگیری از فناوری بهتر در یک فضای رقابتی
میتوانند خدمات خود را توســعه دهند بنابراین نباید پیامرسانهای
داخلی را با نمونههای مطرح آنها در دنیا مقایسه کرد.
وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید درمورد تاخیر بعضی از دستگاهها
در اجرای دســتور رییسجمهوری مبنی بر اعالم دریافتکنندگان ارز
 ۴۲۰۰تومانــی ،اظهار کرد :تمام اعضای کابینه برای اجرای دســتور
رییسجمهوری تالش میکنند اما شــاید مالحظاتی در حوزه اجرایی
وجود داشته باشد که تصمیمگیری را برای مدیران کمی سخت میکند.
آذری جهرمی با بیان اینکه با توســعه زیرســاختها در ادامه تکمیل
شبکه ملی اطالعات ،هماکنون مصرف ترافیک داخلی توسط کاربران
به  ۵۰درصد ترافیک رسیده است ،تصریح کرد :ضمن اینکه بعضی از
ســرویسهای ویدیویی تا  ۱۴برابر رشد کردهاند ،این اتفاق به عنوان
حرکتی قابل توجه به دلیل تغییر مدل اقتصادی رخ داده که در ابتدای
شروع به فعالیت دولت دوازدهم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
انجام شد .وزیر ارتباطات با اعالم اینکه شاخصهای فناوری اطالعات
با رشد قابل توجهی روبرو شدهاند ،گفت :تا سه ماه پیش میزان گردش
ترافیک در مراکز تبادل ترافیک داده ( ۲۸۹ )ixpگیگابیت بر ثانیه بود
که باتوجه به آمارها سه روز گذشته این میزان با رشد یک و نیم برابری
به  ۴۳۷گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

بیش از  ۵۴۷هزار پرونده موادمخدر در ۹۶
مختومه شد
اجرای برنامههای پیشــگیرانه قوه قضاییه باعث تسریع در اجرای
احکام مرتبط با جرایم موادمخدر شده است به طوری که  ۵۴۷هزار و
 ۱۰۶پرونده در طول سال  ۹۶مختومه شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقو ع جرم قوه قضاییه ،گفت :اجرای
برنامههای پیشگیرانه قوه قضاییه باعث تسریع در اجرای احکام مرتبط
با جرایم موادمخدر شده است به طوری که  ۵۴۷هزار و  ۱۰۶پرونده
در طول سال  ۹۶مختومه شد.
به گزارش ایلنا ،محمدباقر الفــت اظهار کرد درباره اقدامات معاونت
پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه اعتیاد ،گفت :در طرح
تقسیم کارملی برنامه چهارم توسعه قضایی ۲۴ ،راهبرد از  ۶۵راهبرد،
 ۸۳برنامه راهبردی از  ۳۰۷برنامه راهبردی ،درراستای کنترل وکاهش
آسیبهای اجتماعی در قوه قضاییه به این امر اختصاص یافته است.
به طور کلی  ۲هزار و  ۶۱برنامه در ســطوح ملی و اســتانی تدوین و
پیادهســازی شده اســت که از این تعداد  ۵۹۱برنامه به منظور کاهش
آســیبهای اجتماعی و یک هزار و  ۴۷۰برنامه با کاهش پروندههای
قضایی و پیشگیری از وقوع جرم بوده است.
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پرداخت یارانه سفر به بازنشستگان در سال جاری
در ســال جدید برنامههای زیادی در حوزه فرهنگی بازنشستگان داریم تا نشاط و
شادابی در این گروه افزایش یابد.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری از افزایش ســفرهای زیارتی و سیاحتی
بازنشســتگان در سال جاری خبر داد و گفت :جمعیت بازنشستگان ظرفیت بالقوهای
برای شرکت ایرانگردی و جهانگردی که میتواند مورد توجه قرار گیرد و از طرفی در
توسعه این شرکت مؤثر واقع شود و موجبات اشتغالزایی و افزایش رفاه اجتماعی را در
جامعه رقم بزند .به گزارش فارس ،جمشید تقیزاده تصریح کرد :سفرهای ارزانقیمت
به بازنشســتگان نیز فراهم شــد چرا که این افراد سرمایههای اجتماعی هستند و باید
خدمات مناسب فرهنگی و اجتماعی به آنها ارائه دهیم.

ایجاد مراکز حمایتهای اجتماعی و روانی از معتادان
بهبود یافته

اعالم شرایط کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به
تامین اجتماعی

سازمان بهزیستی کشور در سال  ۹۶برای اشتغال بهبودیافتگان  ۷۶۰۰نفر را مشغول
به کار کرده اســت .به گزارش ایسنا ،رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه «یک
حلقه دیگر ،اقدامات صیانــت و حمایتهای اجتماعی و روانی و ایجاد فرصتهای
شغلی است» ،عنوان کرد :ما در سال  ۹۷چند برنامه علمی را در دست اجرا داریم که
یکی از آنها استقرار  ۱۵تا  ۲۰مرکز صیانت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی و روانی
است که در تهران پایلوت میشود و قصد داریم که به  ۱۱استان دیگر نیز تعمیم دهیم.
انوشیروان محسنی بندپی افزود :برنامه این است که سه هزار نفر از افرادی که در این
مراکز بهبود پیدا کرده و پاک میشوند ،مورد حمایت قرار دهیم تا شرایطی فراهم شود
که زمینه اجتماعپذیرشدن این افراد را در جامعه فراهم کنیم.

ســازمان تامین اجتماعی در مورد نحوه محاســبه کســور بازنشســتگی از سایر
صندوقهــا به تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش مهر ،ســازمان تامین
اجتماعی در مورد مهلت پیگیری پس از ارائه درخواســت انتقال کسور بازنشستگی،
سایر صندوقها به تامیناجتماعی توسط بیمهشده ،اعالم کرده است که حداکثر مهلت
پیگیری برای حصول نتیجه مراحل انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی
قبلی بیمهشــده به تامیناجتماعی ،حداکثر یکســال از تاریخ تقاضای انتقال کسور
بازنشستگی است ،در غیر این صورت درخواست متقاضی بیاثر شده و ادامه مراحل
انتقال کسور بازنشستگی با ارائه تقاضای مجدد و محاسبه مابهالتفاوت متعلقه بر اساس
درخواست جدید خواهد بود.
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رئیس دانشگاه بوعلیسینا همدان:

خبـر

عوامل مهم پیدایش انحرافات اجتماعی
عوامل بــه وجودآورنده انحراف و کجــروی در جوامع مختلف
یکسان نیست و مناطق از نظر نوع جرم ،شدت و ضعف ،تعداد ،و نیز
از نظر عوامل متفاوتند .این تفاوت ها را می توان در شهرها ،روستاها
و حتی در مناطق مختلف و محله های یک شهر مشاهده کرد .در هر
جامعه و محیطی سلسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ،اقلیمی،
وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ،موقعیت خانوادگی ،تربیتی ،شــغلی و
طرز فکر و نگرش خاصی حاکم است که هر یک از این ها در حسن
رفتار و یا بدرفتاری افراد مؤثر است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی حوزه ،شهرنشــینی لجام گســیخته،
گسترش حاشیهنشــینی و فقر ،اتالف منابع و انرژی را به دنبال دارد.
حاشیهنشینی در شــهرها ،با جرم رابطه مستقیم دارد .تنوع و تجمل،
اختالف فاحش طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ ،تو ّرم و گرانی
هزینههای زندگی ،موجب میشــود تا افراد غیر کارآمد که درآمدشان
زندگی ایشــان را کفاف نمیدهد ،برای تأمین نیازهای خود ،دست به
هــر کاری هر چند غیر قانونی بزننــد .از دیگر عوامل محیطی جرم،
میتوان فقر ،بیکاری ،تو ّرم و شــرایط بد اقتصادی نام برد که بر همه
آحاد جامعه ،اقشــار ،گروه ها و نهادها تأثیر گذاشــته و آنان را تحت
تأثیر قرار میدهند.
در پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و آسیبزا عوامل
متعددی به عنوان عوامل پیدایش و زمینهساز میتواند مؤثر باشد:
عوامل فردی :جنس ،سن ،وضعیت ظاهری و قیافه ،ضعف و قدرت،
بیماری ،عامل ژنتیک و....
عوامل روانی :حساســیت ،نفرت ،ترس و وحشــت ،اضطراب ،کم
هوشی ،خیال پردازی ،قدرت طلبی ،کم رویی ،پرخاشگری ،حسادت،
بیماری های روانی و...
عوامل محیطی :اوضاع و شــرایط اقلیمی ،شــهر و روســتا ،کوچه و
خیابان ،گرما و سرما و....
عوامــل اجتماعی :خانواده ،طالق ،فقر ،فرهنــگ ،اقتصاد ،بی کاری،
شغل ،رسانه ها ،مهاجرت ،جمعیت و. ...
از آنجــا که ممکن اســت در پیدایش هر رفتــاری ،عوامل فوق و یا
حتی عوامل دیگری نیز مؤثر باشــد ،از این رو ،نمیتوان به یک باره
فرد بزهکار را به عنوان علت العلل در جامعه مقصر شــناخت و سایر
عوامل را نادیده گرفت.
تفرج دست به بزهکاری بزند،
و
تنوع
و
سرگرمی
اگر فرد ،هر چند برای
ّ
این کار وی کم کم زمینه ای خواهد بود تا به ســمت و سوی بزهکاری
سوق یابد .دلیل عمده این کار ،چگونگی شروع به انجام عمل بزهکارانه و
کشیده شدن فرد به این راه است .افراد بزهکار افرادی هستند که همه زمینه
ها و شرایط الزم برای انحراف در آنان وجود دارد.
مهمترین عامل در انحراف افراد و ارتکاب عمل نابهنجار ،فردی است
که موجب سوق یافتن وی به سمت بزهکاری میشود؛ چرا که فردی
که میخواهد اولین بار دست به بزهکاری بزند ،نیازمند فردی است که
او را راهنمایی کرده و به این سمت هدایت نماید.
دومین عامل ،امکانات و شرایطی است که فرد در اختیار دارد و زمینه
ارتکاب وی را برای اعمال خالف اجتماع فراهم میآورد.
فقر در خانواده ،عدم تأمین نیازهای اساســی خانواده ،دوستان ناباب،
محیط آلوده و...نیز از عوامل رویآوری فرد به بزهکاری است.
در عین حال ،به طور مشــخص میتوان عوامل عمده زیر را به عنوان
بسترها و زمینههای پیدایش انحرافات اجتماعی و یا هر رفتار نابهنجار
نام برد؛ عواملی که نقش بســیار تعیین کنندهای در پیدایی هر رفتاری،
اعم از بهنجار و یا نابهنجار ،ایفا میکنند .در عین حال ،مهمترین عامل
یعنی خود فرد نیز نقشی تعیینکنندهای در این زمینه بازی میکنند.

کشف  ۴۰فقره انواع سرقت در همدان
فرمانده انتظامی استان همدان از دستگیری باند سارقان و کشف ۴۰
فقره سرقت منزل ،خودرو و لوازم داخل خودرو در این استان خبر داد.
به گزارش مهر ،بخشعلی کامرانی صالح گفت :در پی وقوع چند فقره
ســرقت در شهر همدان ،شناسایی و دســتگیری سارق یا سارقان در
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود :در این راستا پس از تجمیع پرونده ها اقدامات اولیه انجام،
گشــت های هدفمند به صورت محسوس و نامحسوس فعال و یکی
از سارقان حرفه ای و سابقه دار که در ارتکاب این سرقت ها فعالیت
داشت شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه حین سرقت دستگیر
و به پلیس آگاهی منتقل و در بازرســی از خودرو وی ،اموال یکی از
شاکیان پرونده کشف شد.
کامرانی صالح ادامه داد :متهم در بازجویی های فنی و تخصصی به ۱۰
فقره سرقت منزل ۲۳ ،فقره سرقت محتویات داخل خودرو و سرقت ۷
دستگاه انواع خودرو و در مجموع به  ۴۰فقره انواع سرقت با همدستی
دوستش اعتراف کرد.

دانشگاهها حصار و نرده نداشته باشند
دانشــگاهها باید در کنار مردم و جامعه
باشند و حصار و نرده نداشته باشند.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا همدان در نشست
خبری با اصحاب رســانه گفت :دانشــگاه
بوعلي ســینا همدان از سال  52پايهگذاري
شده است و در آن زمان قرار بوده دانشگاه
به شکلي باشــد که متفاوت از دانشگاههاي
ديگر و منطقه محور باشد ،مشکالت منطقه
را بشناســد و به رفع مســائل امنيتي ،فني،
اقتصــادي و اجتماعي بپردازد که با برخورد
به انقالب اســامی در مســير دانشگاههاي
ديگر به کار خود ادامه داد.
یعقــوب محمدیفــر بــا بيــان اينکه در
اين دانشــگاه  13دانشــکده داريم ،گفت:
 4دانشــکده در شهرســتانهاي رزن،
کبودراهنگ ،تويسرکان و بهار و  7دانشکده
در پرديس اصلي دانشــگاه و  2دانشکده در
دانشکده هنر و معماري وجود دارد.
وی با اشــاره به اينکه  12هزار دانشجو در
دانشگاه بوعليسينا تحصيل ميکنند ،گفت:
دانشــگاه بوعلي ســينا  3هزار دانشجوي
تحصيــات تکميلي دارد که هــزار نفر از
آنها در مقطع دکتري و 2هزار نفر در مقطع
کارشناسي ارشد تحصيل ميکنند.
رئیس دانشگاه بوعلیســینا اضافه کرد :در
این  13دانشــکده 57 ،گروه آموزشي داريم
و  317رشــته-گرايش در ايــن گروههاي
آموزشي در حال فعاليت هستند لذا دانشگاه
بوعليسينا به عنوان دانشــگاهی جامع در
کشور مطرح است.
محمدیفر با اشــاره بــه اينکه دانشــگاه
بوعليســينا دانشــگاه اول منطقه اســت،
گفت :در تقســيمبندي منطقــهاي وزارت
علوم ،دانشــگاه بوعلي در منطقه  4کشوري
که شامل اســتانهاي همدان ،قزوين ،قم و
مرکزي است قرار گرفت ه است.
وی افــزود :ايــن دانشــگاه در رتبهبندي
دانشــگاههاي دنيا ،رتبه زير  1000را کسب
کرده اســت که از کشور جمهوري اسالمي
ايران 23 ،دانشــگاه هســتند که توانستهاند
رتبههاي زير  1000جهان را کسب کنند.

در  ISCرتبه  10کشوري را داريم

رئیس دانشــگاه بوعلیســینا ادامه داد :در
ISC؛ رتبهبندی دانشــگاهها و مؤسســات
تحقیقاتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
جزء  10دانشگاه برتر کشور هستيم و رتبه
 10کشوري را داريم.
وی با اشاره به اینکه مرکز رشد دانشگاه بوعلی
به عنوان ســیزدهمین مرکز رشد دانشگاهی
کشور فعالیت خود را آغاز کرده است ،عنوان
کرد :در حال حاضر  30واحد مستقر در مرکز
رشــد داریم و اولویت ما ایجاد مراکز رشــد
تخصصی در دانشگاه است.
محمدیفر بیان کرد :در سال جاری دو مرکز
شتابنده در دانشــگاه افتتاح شد که یکی از
آنها در دانشــکده مهندســی و دیگری در
دانشکده کشاورزی بود که وظیفه شتابدهی
رشــد را برعهده دارند و نقطــه حایل بین
بخــش علمی (دانشــگاه) و بازار(جامعه و
مسائل فنی جامعه) است.
 رئیس دانشگاه بوعلیسینا بابیان اینکه وجود
موزه تاریخ طبیعی با هزار نمونه ارزشــمند،
راهانــدازی کلینیــک دامپزشــکی ،مرکــز
سنگتراشی سنگهای قیمتی و کسب رتبه
 12کشور در بخش دانشکده سبز(مدیریت
ســبز) از اقدامات دانشــگاه اســت ،اظهار
داشت :بهزودی دانشکده  D8که متشکل از

دانشگاه

ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
تمدید شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی از تمدید ثبت نام نقل و انتقال و
میهمانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸تا  ۳۰تیر ماه خبر داد.
به گزارش مهر ،حجت االســام والمسلمین ابراهیم کالنتری با بیان اینکه ثبتنام
بــرای نقل و انتقال و میهمانی دانشــجویان این دانشــگاه برای نیمســال اول تا
تاریخ  ۳۰تیرماه تمدید شــده اســت ،گفت :متقاضیان مــی توانند برای ثبت نام
به ســامانه منادا به نشــانی  www.monada.iau.irمراجعه کرده و ثبت نام
خود را کامل کنند.
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه آزاد اســامی با بیان اینکه تنها به درخواستهایی
که از طریق سامانه منادا ارسال شود ،رسیدگی میشود ،گفت :دانشجویان پس از مطالعه
شیوهنامه نقل و انتقاالت ،نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و از طریق سامانه منادا به
نشانی  www.monada.iau.irنتیجه درخواست خود را پیگیری کنند.

C M

راهاندازی دانشگاه  D8در همدان

چند کشــور آسیایی با جمعیتی بیش از یک
میلیارد نفر است در همدان راهاندازی شده و
فعالیت خود را از مهرماه امسال آغاز میکند.

راهانــدازی مرکز آمــوزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان در همدان

محمدیفر از راهاندازی مرکز آموزش زبان
فارســی به غیرفارســیزبانان در دانشگاه
بوعلی سینا همدان خبر داد و گفت :در این
مرکز که مقدمهای بر تشــکیل و راهاندازی
دانشگاه  D8در همدان است ،دانشجویانی
از  25کشور دنیا در حال آموزش هستند.
وی با تشریح دیگر فعالیتهای این دانشگاه
مانند گسترش آزمایشگاه مرکزی ،راهاندازی
بخش ارتباط صنعت با دانشــگاه و اجرای
طرح دانشــگاه عاری از دخانیــات اضافه
کرد :در حال حاضر بیش از  40تفاهمنامه با
دانشگاههای جهان منعقد شده که اساتید این
دانشــگاهها در دانشگاه بوعلی سینا حضور
یافته و برای دانشجویان تدریس کردند.
رئیس دانشــگاه بوعلیســینا با بیان اینکه
معتقدم دانشگاه نباید بسته باشد ،اظهار کرد:
اگر ما به دنبال جامعهای توسعهیافته هستیم
باید انسانهایی توســعهیافته در دانشگاهها
تربیت کنیم و امیدوارم روزی فرا برسد که
هیچ دانشگاهی حصار و نرده نداشته باشد و
دانشگاه در کنار جامعه باشد.
  وی با اعــام اینکه هماکنون  6شــرکت
دانشبنیان و  6دانشجوی پسادکتری داریم
که در دانشگاه فعال هستند درباره پروژههای
صنعتی این دانشــگاه ابراز کرد :با توجه به
ساختار غیرصنعتی همدان بیشتر پروژههای
ما در خارج از استان اجرایی میشود که رقم
آن کمتر از  2میلیارد تومان است.
محمدی فر با اشــاره به اینکــه بیش از 200
دانشــجوی خارجی در دانشگاه بوعلی سینا
مشغول به تحصیل هستند عنوان کرد :هدف ما
در دانشگاه گسترش تعامالت بینالمللی است
که بــا راهاندازی مرکز آموزش زبان فارســی
توانستیم رتبه دوم کشور را به دست آوریم.
وی دربــاره فواید حضور وزیر همدانی علوم
نیز اظهار کرد :هیچ امتیازی از وزیر علوم برای
دانشگاه گرفته نشده و تنها از تجربیات ایشان
برای اداره دانشگاه بهره گرفته شده است.
محمدیفر درباره اقدامات فرهنگی دانشگاه
نیز گفــت :بیــش از  ۶۰انجمــن علمی-
دانشجویی ۴ ،تشکل ۱۹ ،کانون فرهنگی و
بیش از  ۳۰نشــریه فعال کاغذی و مجازی،
بسیج کارکنان ،دانشجویی و اساتید ،هیئت
دانشجویی در دانشگاه بوعلی فعال است.

باید به مســائل علمی و پژوهشــی

نکته

مصرف گردو ریسک دیابت را به نصف کاهش می دهد

یافته ها نشــان میدهد مصرف دو عدد گردو در روز (یا  ۳قاشــق چایخوری پودر
گردو) ریسک ابتال به دیابت نوع ۲را تا  ۴۷درصد کاهش میدهد.
به گزارش مهر« ،لنور عرب» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :رابطه قوی
بین مصرف گردو و کاهش ابتال به دیابت نوع ۲نشــان میدهد که باید گردو را در رژیم
غذایی گنجاند .مطالعات دیگر نشان دادهاند که گردو برای عملکرد شناختی و سالمت
قلب هم مفید است».
محققان در این مطالعه مشــاهده کردند شــرکتکنندگانی که گردو مصرف میکردند در
مقایسه با شرکتکنندگانی که مغزیجات آجیلی مصرف نمیکردند ،با کاهش ریسک دیابت
نوع ۲روبرو بودند.
مطالعات قبلی نشــان دادهاند مصرف نصــف فنجان گردو در روز بــا افزایش میزان
باکتریهای پروبیوتیک روده از دستگاه گوارشی محافظت کرده و ریسک بیماریهای قلبی
و مغزی و همچنین سرطان را کاهش میدهد.

دانشــجویان پرداخت نه مسائل
هتلینگ و خوابگاهها

رئیس دانشــگاه بوعلیسینا با انتقاد از اینکه
مســئوالن دانشــگاهی به جــای پرداختن
به مســائل دانشــگاهی به فکر هتلینگ و
خوابگاهها هستند ،گفت ۱۵۰۰ :دانشجوی
پســر و  ۱۸۵۰دانشــجوی دختــر در ۱۷
ســاختمان خوابگاهی زندگــی میکنند که
با بومیگزینی دانشــجویان به دنبال کاهش
استفاده دانشجویان از خوابگاهها هستیم.
وی افزود :هیچ پولی از دانشجویان در باب
خوابگاه به جیب دانشــگاه بوعلی نمی رود
و همــه هزینههای خوابگاهی وارد صندوق
رفاه دانشــجویان میشــودو فقط مقداری
از بودجههای دانشــگاه صرف تعمیرات و
تجهیز خوابگاهها میشود.
محمدی فر درباره پروژه مرکز همایشهای
دانشگاه بوعلی نیز گفت :این مرکز از پروژه
های وزارت علوم اســت کــه قرار بوده در
دانشــگاه بوعلی احداث شود که وزارتخانه
نیز به دالیــل کمبود نقدینگی و نداشــتن
بودجه مناســب از اجرای این پروژه سرباز
زده است.
رئیس دانشــگاه بوعلــی درباره شــرایط
پذیرش اســتعدادهای درخشان در دانشگاه
بوعلی اظهار کــرد :تا  ۴۰درصد از پذیرش
دانشجویان ارشد و  ۱۰درصد از دانشجویان
دکترا از طریق آئیننامههای اســتعدادهای
درخشان انجام میشود.

ترک تحصیل ســاالنه  ۲۰هزار
دانشآموز مقطع ابتدایی

ســالها از آخرین زمانی کــه زنان جوان و
میانســال بازمانده از تحصیل در پایگاههای
بســیج محالت و مســاجد به سوادآموزی
میپرداختند و امر سوادآموزی به جاماندگان
از تحصیالت ابتدایی یا کسانی که به ناچار
تــرک تحصیل کرده بودند ،انجام میشــد،
میگــذرد؛ ســوادآموزی توســط معلمان
دلســوزی که شــاید تا اوایل دهــه  80به
صورت جدی در کشور پیگیری میشد اما
پس از آن دیگــر از روال افتاد .به جای آن
فقر فرهنگی و فقر مادی آنقدر در کشــور
گسترش یافت که دانشآموزان بیشتری هر
سال به ترک تحصیل روی میآورند.
به گزارش ایلنا ،از آن ســو کودکانی که کار
میکنند آنقدر تعدادشان باال رفته که همین دو
سه سال پیش آمار سه میلیون کودک بازمانده
از تحصیل داشــتیم .وضعیت بهگونهای شد
که رهبری دســتور داد همــه کودکان حتی
مهاجرانی که برگــه اقامت ندارند نیز بدون

بهداشت

دریافت هزینهای بایــد در مدارس ثبتنام
شــوند و کسی از مدرســه جا نماند .فارغ
از اینکه بســیاری از مدارس ،دانشآموزان
اتباع مهاجر را بدون دریافت هزینه ثبتنام
نمیکردند اما باز هم ســنگاندازی برخی
مدارس و تنگنای اقتصادی و تصور بیفایده
بودن درس خواندن از ســوی دانشآموزان
عمدتا پسر باعث میشد تعدادی دیگر برای
ثبتنــام به مدارس مراجعــه نکنند و بدین
ترتیب ترک تحصیل میکردند.
افــزون بر اینها یکی از مشــکالت عمده و
فراگیــر در خصوص ســوادآموزی و ترک
تحصیــل دانشآموزان مربوط به بســیاری
از روستاهای کشور علیالخصوص مناطق
محروم اســت که برای دانشآموزان منطقه
مدرسه تا مقطع ابتدایی بیشتر ندارد و از آن
نقطه به بعد بسیاری از دختران نمیتوانند به
دلیل دشواری رفت و آمد و ترسهای امنیتی
برای ادامه تحصیل به شــهر بروند و همین
عامل باعث میشود بســیاری از آنها ترک
تحصیــل کنند و بدتــر از همه اینکه همین
دختران در ســن  12تا  14ســالگی ازدواج
میکنند .این در حالی اســت که در برخی
مناطق مدرسه نیســت و در برخی دیگر از
مناطق کشــور مدرسه هست و به دلیل نبود
دانشآمــوز و عدم اســتقبال از زندگی در
روســتا و مهاجرت به شهر ،مدارس زیادی
در کشــور مخروبه و بالاســتفاده ماندهاند.
بدین ترتیب تــرک تحصیل تبعات ازدواج
زودهنگام کودکان را نیز در پی دارد.
نهضت ســوادآموزی برای زنــان و مردان
بزرگســالی بود که به هر دلیلی در گذشته
پرمخاطره خود از درس خواندن و ســواد
آموختــن جا مانده بودنــد اما حاال به جای
پیشرفت ،دغدغه جدیدی به آموزش کشور
اضافه شــده ،آن هم اینکه تــازه باید بدوند
جلوی ترک تحصیل کــودکان را به دالیل
مختلف بگیرنــد ،آموزش به بزرگســاالن
پیشکشــی شــد تا معضل بزرگتری حل
شــود .تجربه و مشاهدات ســالهای اخیر
نشــان داده هر قدر هم آموزش و پرورش
درست عمل کند و درخواست پول زیادی
از دانشآموزان نداشته باشد ،هنوز به همان
دالیل نبود امکانات در روستاها ،نبود انگیزه
در میان دانشآموزان ،فقر اقتصادی و تفاوت
فرهنگی و اجبار کودکان زیادی به کار کردن
به جای درس خواندن ،نمیتوان امیدوار بود
یک به یک کسانی که ترک تحصیل میکنند
را بــه مدارس بازگرداند و ســوادآموزی را
ادامه داد.

خطری که بیماران دیابتی باید جدی بگیرند

قند خون کنترل نشــده حتی در مدت  ۶ماه آســیب جبران ناپذیری برای چشم به
همراه دارد.
یک چشمپزشــک در ارتباط با دیابت اظهارداشت :دیابت یکی از بیماریهایی بوده که
میتواند اثرات جبرانناپذیری بر روی چشم بر جای گذارد .یک فرد دیابتی اگر بخواهد
گرفتار مشکالت شبکهای نشود باید قند خونش تحت کنترل باشد.
به گزارش سالمت نیوز ،ذاکر محمدی افزود :در صورتی که این افراد طوالنی مدت قند
خون کنترل نشــده داشته باشند عالئم دیابت چشمی در آنها ظاهر میشود و زمانی که
این عالئم اختالل در شبکیه ظاهر شد هرچقدر هم که قند خون را کنترل کنیم نمیتوانیم
مانع روند تخریبی در شــبکیه شویم .وی تأکید کرد :افراد دیابتی باید حتم ًا مراقب قند
خون خود باشــند تا دچار اثر تخریبی دیابت در شبکیه نشوند .اگر شبکیه چشم در اثر
دیابت آسیب ببیند بینایی فرد ناگهان کاهش مییابد و در نهایت به دلیل خونریزی رگها
در چشم ،دید به طور کامل مختل و نابینایی برای فرد ایجاد میشود.

نیش و نوش
هگمتانه 10 :میلیارد اعتبار به بنیاد بوعلی سینا اختصاص مییابد
با این همه پول چقدر کمبود هست
ایسنا :نظارتهای مستمر بر قیمت دارو در بیمارستانها
با این نظارتها این داروهای گرون پس از کجا میاد؟!!
هگمتانه 200 :خط برق در استان همدان مشمول برنامه فطعی برق
همه چی قطعه اینم روش!!
جمهوری اسالمی :سلطان سکه در تهران بازداشت شد
یه بار جستی ملخک ..دوبار جســتی ملخک ..آخر به دستی
ملخک
فارس :عبور از خطر قارچهای سمی در کشور
نکشتنمون ،صلوات!
هگمتانه 352 :میلیون تومان اعتیار دســتگاههای استان برای مبارزه با
مواد مخدر
این همه پولو این همه معتاد...
جامجم :ورود کره جنوبی به کارزار خودروهای خودران
فعال که خودرو خریدار نداره با این همه قیمت!!
همدانپیام :قطع برق ادامه دارد
چه تابستان مهیجی!
جمهوری اسالمی :اینستا گرام فیلتر نمیشود
تو این همه گرقتاری یه خبر خوبم انرژی زاست!
سخن شــهروند :دالالن با چاپ کتاب دیگران بازار نشر را مخدوش
کردند
دالالن بازار کی رو مخدوش نمیکنند؟!
آوای الوند :ساخت  38درصدی فضای آموزشی کشور توسط خیرین
مگه اینکه خیرین یه کاری بکنند
ش گریبان يكهکتار از مزارع روســتای چناری نهاوند را
فــارس :آت 
گرفت
تو این بیآبی هرچی هم داریم از دست میدهیم
ایسنا :خوراکیهایی که پوست را برنزه میکنند
دیگه نیاز نیست لب ساحل آنتالیا برین!!!
هگمتانه :رضایتمندی شهروندان مهمترین دستاورد شهرداری همدان
است
چقدرم که مردم راضیاند...
آوایالوند :راهکار صرفهجویی در مصرف انرژی به مردم ارائه شود
یعنی تا حاال نمیدونستن!!

حوادث

عابر  50ساله
زیر چرخ های اتوبوس جان باخت
یک مرد  50ســاله هنگام عبور از عرض جاده در مسیر همدان -
تهران و نزدیکی شهر جورقان ،زیر چرخ های اتوبوس جان باخت.
رئیس پلیس راه استان همدان گفت :بیان کرد :با وجود محصور شدن
بین  2مسیر با نرده آهنین اما این فرد اقدام به گذر از عرض جاده کرد.
رضا عزیزی بیان کرد :در این قسمت برای عبور عابران پل عابر پیاده
پیش بینی شــده اســت و انتظار می رود افراد از ایــن پل برای تردد
استفاده کنند.
وی اضافــه کرد :طبق قاون تا یکصد متری پل در صورت بروز حادثه
فوتی و جرحی عابر مقصر اســت اما پس از آن راننده مقصر شناخته
می شود.
رئیس پلیس راه اســتان همدان اظهار داشت :این فرد از ساکنان منازل
ســازمانی کارخانه قند است که هنگام تردد از عرض جاده زیر چرخ
های اتوبوس حامل کارکنان شرکت قند جان می بازد.
عزیزی درباره ســانحه رانندگی در جاده اورزمان نیز گفت :شــمار
متوفیان سانحه فوتی برخورد خودروی سواری با سواری دنا افزایش
یافت و سه تن از اعضای یک خانواده در این سانحه جان باختند.
وی بیــان کرد 2 :مرد در محل حادثه و یک زن جوان در بیمارســتان
جان خود را از دست داده و حال عمومی یک تن از مصدومان وخیم
گزارش شده است.

کشف هزار و  443کیلوگرم موادمخدر
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان همدان از کشــف هزار
و  443کیلوگرم انواع موادمخدر در ســه ماه ابتدای امســال در سطح
استان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،هادی قزوینه با بیان اینکه کمیته مقابله با موادمخدر
استان سال گذشته توانست رتبه دوم کشوری را کسب کند ،افزود :در
ســالجاری تا کنون در سطح استان سه هزار و هشت عملیات در این
حوزه صورت گرفته که خروجی آن کشف هزار و  443کیلوگرم انواع
موادمخدر بوده و بیشترین مادهمخدر کشفشده تریاک است.
وی ادامه داد :در حال حاضر بیشــترین رشــد موادمخدر کشف شده
در حوزه حشــیش و هروئین اســت و شــاهد کاهش شدید عرضه
شیشــه به علت افزایش قیمت آن هستیم که نشاندهنده تأثیرگذاتری
سیاستگذاریهای ستاد مبارزه با موادمخدر در سطح کالن است.
قزوینه اظهار کرد :برای ساماندهی شهرها  840معتاد و دو هزار و 404
خردهفروش ،قاچاقچی و توزیعکننده دستگیر شدند که در این راستا
نقش بهزیســتی و دانشگاه علوم پزشکی همدان بسیار مهم و اثرگذار
بود .وی با بیان اینکه  22باند تهیه و توزیع موادمخدر در سطح استان
منهدم و  195طرح پاکسازی مناطق آلوده و  96کنترل محور مواصالتی
اجرا شده است ،اضافه کرد :با توجه به ناامن شدن محورهای همدان
به عنوان کریدور غرب کشــور ،قاچاقچیان تغییر مسیر داده و دیگر از
استان وارد نمیشوند.
وی خاطرنشــان کرد :در زمینه آگاهســازی عموم مردم  267برنامه با
تمرکــز بر هفته موادمخدر در ایــران و روز جهانی هفته مواد مخدر
صــورت گرفته کــه از این تعــداد 28 ،کارگاه برای دانشــجویان و
دانشآمــوزان 10 ،دوره برای کارکنان دولتــی و  13مورد برگزاری
نمایشگاه در سطح استان انجام شده است.
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اقتصـاد

ن با وجود
افزایش قیمت روغ 
دریافت  ۱۵۶میلیون یورو ارز دولتی
در حالی طی ماههای گذشــته بیش از  ۱۵۶میلیون یورو ارز
دولتی بابت واردات روغن خام ،آفتابگردان و سویا پرداخت شده
است که تولیدکنندگان روغن نباتی قیمت محصوالت خود را بین
پنج تا  ۱۶درصد نسبت به سال گذشته افزایش دادهاند.
به گزارش ایســنا ،قیمت انواع روغن نباتــی در حالی از ابتدای
خردادماه مجوز  ۹درصد افزایش را از ســتاد تنظیم بازار دریافت

کرد که بر اســاس آخرین آمار رســمی بانک مرکزی از متوسط
قیمت خرده فروشــی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته
منتهی به هشــتم تیرماه امســال قیمت روغن نباتی جامد ۱۵.۶
درصــد و قیمت روغن نباتی مایع  ۵.۷درصد نســبت به ســال
گذشته افزایش یافته است که میانگین آن برای انواع روغن نباتی
به  ۸.۳درصد نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته میرسد.
ی رشک دبیر انجمن صنایع
این در حالی است که امیرهوشنگ ب 
روغن نباتــی پیش از این گفته بود که ســتاد تنظیــم بازار ۱۸
اردیبهشت ماه امسال با درخواست تولیدکنندگان که سال گذشته

مطرح شــده بود ،موافقت کرد و بنابرایــن انواع روغن نباتی بر
اساس لیست عالمی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان  ۹درصدی
مواجه شد.
حال با منتشر شدن لیست شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی از
سوی بانک مرکزی ،مشخص شد  ۱۳شرکت  ۱۵۶میلیون و ۶۵۸
هزار و  ۷۴یورو بــرای واردات روغن خام آفتابگردان و روغن
خام ســویا ارز دولتی به نرخ  ۴۲۰۰تومانی دریافت کردهاند که
بازه زمانی آن از  ۲۱فروردین ماه تا پایان خردادماه بوده است.
البته در این میان چهار شــرکت توانستهاند بالغ بر  ۷۱درصد این

ارز دولتــی یعنی معادل  ۱۱۱میلیون و  ۴۰۵هزار و  ۷۰۵یورو را
از آن خود کنند .حال سوال اینجاست که حتی اگر مجوز افزایش
قیمت روغن نباتی در بازار صادر شده است ،نباید قیمت روغن
نباتی جامد افزایش  15/6درصدی داشــته باشــد و از  ۹درصد
مجوز صادر شده فراتر رود .اینجاست که جای خالی دستگاههای
نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که
خود لیست مشخصی برای نرخهای مصوب محصوالت مختلف
از جمله مواد غذایی اعالم میکند ،احســاس شده و این متولیان
بازار باید پاسخگو باشد.

eghtesad@hamedanpayam.com

رئيس سازمان صمت در کارگروه اقتصاد مقاومتي:

خبـر
یک مقام مسئول خبر داد

واردات خودروی لوکس توسط  ۵خانواده

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت :بر اســاس گزارش دســتگاههای امنیتی بیــش از یکصد هزار
خودرو با تخلف وارد کشور شده است.
امیر خجســته افزود :پیش از آنکه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود
 ۵خانــواده ،خودروهــای لوکس وارد کرده بودند کــه پس از اعالم
ممنوعیت شش ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند.
وی گفت :پس از اعالم ممنوعیت ثبت ســفارش خــودرو از  ۱۳تا /۲۱
 ۱۰/۹۵سی و چهار هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت
هر شب از ساعت  ۲تا  ۴بامداد ثبت شد که اسناد آن موجود است.
ِ
واردات  ۶هزار و ۴۸۱
به گزارش مهر ،خجســته افزود :از این تعداد
خودرو قطعی شده است.
وی گفت :اینکه میگویند سامانه ثبت سفارش در آن مدت هک شده
است چنین چیزی نیست بلکه ورود به این سامانه غیر قانونی است و
ورود این خودروها نیز قاچاق محسوب میشود.
خجسته افزود :تحقیق و تفحص را با امضای  ۵۰نماینده از گمرکات
آغاز کردیم و مشخص شد که گمرک از ورود این خودروها در عین
ممنوعیت واردات اطالع داشته است .وی گفت :گروه مشخص شده
به وسیله مجلس در گمرک برای ادامه بررسیها مستقر میشود.
خجســته افزود :نباید این طور باشــد که  ۳۰دستگاه نظارتی واردات
غیرقانونی خودرو را میبینند اما به دوش یکدیگر میاندازند.
وی گفت :از دســتگاه های نظارتی انتظار داریــم قدرتمند وارد این
مسائل شــوند .خجسته افزود :در جلسه با رئیس گمرک و مسئوالن
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت به آنان خواهیم گفت که  ۶هزار و
 ۴۸۱خودرو ،چطور و از چه طریقی وارد کشور شده است!؟
وی گفــت :چند ماه اســت که از وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
خواستهایم فهرست تعداد السیهای باز شده ،ثبت سفارش  ۳۴هزار
خودرو و تضامین گمرکی که پرداخت نشده است به ما اعالم کنند اما
تاکنون چنین فهرستی به ما داده نشده است.
خجسته افزود :سامانه نیما کار خوبی بود اما از آن بد استفاده شد.
وی گفت :بر اســاس این سامانه به ورود کاالها ارز دولتی اختصاص
مییابد اما برخی شــرکتهای وارد کننده کاالهای خود را با نرخ ارز
آزاد در بازار میفروشــند .خجسته افزود :در حالی که خودروسازان
داخلی بــا قیمت ارز دولتی قطعــات را وارد میکنند با چه مجوزی
قیمت خودروهای خود را افزایش دادند!؟

نکتـه
یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد

صدور بن کارت رفاهی
برای خانوارهای کارگری

عضو کانون عالی شــوراهای اســامی کار به منظور بهبود وضع
معیشــت خانوارهای کارگری در شــرایط فعلی ،پیشنهاد صدور بن
کارتی برای کمک به رفاه کارگران را مطرح کرد.
علی اصالنی با اشــاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازارهای داخلی،
گفت :دلیل ایجاد این نوســان را در عــدم نظارت میدانم و کاالهای
اساســی و ضروری که قرار بوده با این ارز وارد شوند و شرکتها آن
را گرفتهاند اما به جایش کاالی دیگری وارد کردهاند.
وی ضعف نظارت در کشــور را مورد اشــاره قرارداد و گفت :دولت
جرات به خرج داد و اســامی افراد و شرکتهایی که ارز دولتی گرفته
بودند ،منتشــر کرد تا با این کار شفافســازی کند و نشان بدهد چه
کسانی ارز دولتی گرفتند و غیر از نیازشان وارد کردند.
این مقام مســئول کارگری در ادامه بازنگری دستمزد در شورای عالی
کار را ضروری خواند و به ايسنا گفت :افزایش  19/5درصدی حداقل
دستمزد کارگران سال گذشته و در حالی مصوب شد که قیمت سکه
 ۹۰۰هزار تومان بود .امروز ســکه به مرز سه میلیون تومان رسیده و
افزایش  19/5درصدی معنای خود را از دســت داده اســت لذا باید
دستمزد کارگران متناسب با تورم فعلی مجددا بررسی شود.
اصالنی گفت :ایرادی که به شــیوه تعیین مزد وارد میشود ،این است
که برای سالی که هنوز نیامده و نمیتوانیم تورمش را پیشبینی کنیم،
دستمزد تعیین میکنیم ،در صورتی که از ابتدای امسال با نوسان شدید
نرخ ارز و آشفتگی بازار مواجه بودیم و به طور حتم این مساله بر تورم
جامعه اثرگذار بوده است .رییس کانون شورای اسالمی کار البرز معتقد
اســت وقتی اقالم و مایحتاج ضروری در جامعه افزایش پیدا میکند،
دستمزد هم به همان نسبت باید باال برود.

مشکل افزايش قيمتها را حل ميکنيم
ظرف مدت یک ماه آینده سرفصلی برای
تأمین مواد اولیه ارائه خواهد شد تا موضوع
افزایش قیمتها حل شود.
رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
اســتان همدان در کارگروه اقتصاد مقاومتی
استان همدان ،با بیان اینکه مشکل واحدهای
تولیدی تأمین ارز متقاضی اســت ،گفت :با
تصمیمی که چهارشــنبه شــب در راستاي
کنترل افزايش قيمتها در دولت گرفته شد
امیدواریم این موضوع مرتفع شود.
حمیدرضا متین با تأکیــد بر اینکه به علت
مشکالت ارزی تجار به صادرات پیلهوری
روی آوردهاند ،بيــان کرد :با توجه به اینکه
امکان تأمین ارز با مشکل مواجه شد حجم
صادرات بــه روش پیلهوری روی آورده تا
مشکل تبادل ارز نداشته باشند و ماوالتفاوت
نــرخ ارز در بحث پلیــه وری قابل ارزیابی
نیســت که این موضوع صادرات گمرک را
محدود می کند.
متیــن با بیــان اینکه نــرخ ارز  4250برای
کاالهای اساســی میتواند اســتفاده شود،
یادآورشــد :ســازمان صنعــت معــدن از
بازرسیها حذف شده بود اما با دستوری که
صادر شده مجددا ً این سازمان وارد نظارت
بازار خواهد شد و تأثیر آن را خواهیم دید.
رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
اســتان همدان گفت :سال گذشته  50پروژه
ملی در ســرفصلها بوده ولی امسال تعریف
نشــده اســت اما در 4پروژه گندلهســازی
اســدآباد و تولید میلگرد در شهرک صنعتی
ویان وکارخانه تولید فروسیلیس در سال 96
به بهره برداری رســیده به زودی با حضور
مقامات کشوری افتتاح خواهد شد.

ایجاد بیش از  28هزار شــغل در
همدان

معاون امور اقتصادی استاندار همدان با بیان
اینکه  224برنامه در کمیته اقتصاد مقاومتي
اســتان تعریف شده اســت ،گفت :تا پایان
خرداد  28هزار و  339اشــتغال در اســتان
همدان ایجاد شده است.
رضا قیاســی با اشاره به تعهد ایجاد بیش از
 19هزار شغل در استان ،بيان کرد :تعهد بیش
از  19هزار شغل در استان داشتیم که تا پایان
خــرداد  24هــزار و  839نفر در بخش غیر
مسکن و در بخش مسکن  3500شغل ایجاد
شده است.
وی با تأکید بر اینکه استان همدان رتبه اول در
جذب تسهیالت روستایی داشته است ،گفت:
در بخش استغال روستایی در استان همدان 70

معاون بهرهبرداری آب و فاضالب همدان:

تولید  200لیتر در ثانیه آب در تویسرکان
تویسرکان قطعی آب ندارد

میلیارد تومان طرح ،در زمینه اشــتغال فراگیر
 51میلیــارد تومان طرح ،در بخش تفاهم نامه
روستایی نیز  47میلیارد تومان طرح عقدقرارداد
و پرداخت شده است.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه اســتان
همدان هم گفت :اقتصــاد مقاومتی یکی از
راهکارهای چگونگی مقابله با سیاســتهای
دشمنان است.
سید اســکندر صیدایی دکترنوبخت رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد به
تأکید مقام معظم رهبری ستادی تشکیل شده
که سران  3قوه و تعدادی از مسئوالن کلیدی
کشــور در آن عضو بــوده و هر چند وقت
یکبار مقام معظم رهبری سیاستهای کشور
را رصد میکنند.
صیدایــی بیان کرد :همچنین ایشــان تأکید
داشتند در این ستاد سران  3قوه با همافزایی
ورود بــه بحــث داشــته باشــند و ازهمه
اختیارات خود اســتفاده کنند تا مقابلههایی
که برای کشــور انجام میشود مثل همیشه
ناکام بماند.
وی با اشــاره به تشــکیل ســتاد مشترک
آمریکایی  -اســرائیلی ،افزود :این ســتاد
قصــد دارد تــا آبــان ماه بــه جدیت در
میزان نفت کشــور ایجاد مشکل کنند که
ستادی در دولت تشکیل شد چند سناریو
را برای آمادگی کشــور تهیه و چگونگی
مدیریت کشــور تدوین شــده اســت و
دولت این موضوع را بســیار جدی گرفته

اســت که امیدواریم کشور ما بتواند از ان
فرایندهایــی که دولــت پیشبینی کرده با
موفقت گذر کند.
صیدایــی با تأکیــد براینکه دســتگاههای
دولتــی باید به طور جــدی آمادگی الزم
را داشــته باشــند ،بيان کرد :باید همچنان
امید و اعتماد را به مردم بدهیم و همچنان
با قوت از سوء اســتفادههای اقتصادی و
مباحث مربــوط به قاچاق ،مدیریت ارز و
سایرابعاد پیشگیری کنیم .بایستی باالترین
اعتمــاد نظام کــه همان مردم اســت را
پشتوانه نظام قرار دهیم.
وي گفــت :بعضــی اقدامــات را به طور
مشخص به دستگاههای اجرایی در این مقطع
زمانی برمیگردد به طوریکه باید در مدیریت
ساعات کار ،صرفهجویی و بهرهبرداری از
انرژی و خرید کاالهــای داخلی به جدیت
مدیریت شود.
وی با بیان اینکه اســتاندار ممنوعیت خرید
کاالهای خارجــی ،صرفهجویی و مدیریت
منابــع را به دســتگاههای دولتی ابالغ کرد،
اعالم کرد :ممنوعیت خرید  486قلم کاالی
خارجی که مشــابه داخلــی آن وجود دارد
ابالغ شده بنابراین باید روی خرید کاالهای
داخلی و ممنوعیت خرید کاالهای خارجی
به جدیت مدیریت شود.

 200هزار تن سردخانه در حال
احداث است
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان

هم با بیان اینکه  155هزار تن ســردخانه در
استان همدان احداث شده است ،گفت200 :
هزار تن سردخانه در استان در حال ساخت
است.
منصــور رضوانیجالل با اشــاره به اینکه
احداث سرخانهها با هدف مراقبت و حفظ
محصوالت تولیدی استان و اینکه کشاورزان
دچار ضرر و زیان نشــوند احداث میشود،
یادآور شد :همچنین برای نگهداری سیر در
سردخانه نیز ظرفیتسنجی صورت گرفته و
مجوزی نیز صادر شده است.
وی دربــاره برنامه مدیریت مصرف آب در
بخش کشــاورزی ،اضافه کرد :خوشبختانه
برای محصوالت استراتژیک تالش شده تا
با حداقل آب تولید صورت بگیرد بهطوریکه
امســال برای نخســتین بار کشــت نشائی
چغندرقند در استان همدان عملیاتی شد که
با این روش حداقــل  2نوبت آبیاری کمتر
صورت میگیرد و  40درصد در مصرف آب
صرفه جویی میشود.
رضوانیجــال بــا تأکیــد براینکــه در
محصوالت غیر اســتراتژیک نیز کشاورزان
ترغیب به کشــت محصــوالت کمآب بر
شــدهاند ،گفت :درحال حاضرمزارعی مثل
زعفران و کلزا که در گذشــته نداشتیم برای
کشــاورزان الگوسازی و تعریف شده است
و برای محصوالت استراتژیک نیز روشهایی
که کمتریــن میزان آب را اســتفاده کند به
کشاورزان ارائه داده میشود.

پرداخت 120میلیارد تومان از تسهیالت اشتغالزایی روستاییان
تــا امروز 120میلیــارد تومــان از
تسهیالت در نظر گرفتهشده برای اشتغال
پرداخت شده است.
مدیرکل دفتر امور روســتایی و عشایری
اســتانداری همــدان با اعــام اینکه در
بخش اشتغال و ســرمایهگذاری در سال
گذشــته  130میلیارد تومان و امسال نیز
 130میلیــارد تومان از صندوق توســعه
ملــی جذبشــده اســت بیان کــرد :تا
کنون ســه برابر تســهیالت جذبشده،
طرح اشــتغالزایی به بانکهــای عامل
معرفیشده اســت و تا امروز 120میلیارد
تومان از تســهیالت در نظر گرفتهشــده
پرداختشده است.
ظاهر پورمجاهد روز پنجشنبه در نشست
با اصحاب رســانه گفت :در حال حاضر
مطابــق با آخرین سرشــماری کشــور،
اســتان همدان دارای 1067روستا است
کــه از این تعــداد  879روســتا دارای
دهیاری بــوده و  2842نفــر نیــز عضو
شوراهای اسالمی روستاها هستند.
وي بــا بیان اینکــه  147روســتا دارای
دهیاری تمــام وقت و  686روســتا نیز
دارای دهیاری پارهوقت هســتند ،گفت:
ســاالنه تقریب ًا  60تا  70میلیارد تومان از
محل اعتبارات بهحساب دهیاریها واریز
میشــود که موظف هســتند  40درصد
از ایــن اعتبــارات را در بخــش جاری
و  60درصــد آن را در بخــش عمرانی،

اشتغال

زیرســاختی و آنچه موردنیاز مردم است
مانند رفع بیکاری و ایجاد اشــتغال هزینه
کنند.
پورمجاهــد افــزود :از ابتدای تشــکیل
دهیاریها تا کنون  20هزار میلیارد تومان
بهحساب آنها واریزشده است که نزدیک
 15هــزار میلیــارد تومــان آن مربوط به
دولت دهم و یازدهم است.
پورمجاهد گفت :طبق سرشــماری سال
 95در اســتان همدان36 ،درصد جمعیت
استان روستایی هســتند در حالی که این
مقدار در کشور  26درصد است که حاکی
از بیشــتر بودن جمعیت روستایی استان
نســبت به جمعیت روســتایی کشور به
میزان ده درصد است.
وی مهمترین عوامل مهاجرت روستاییان
بــه شــهرها نامناســب بودن معیشــت
خانوادههای روستایی و بیکاری دانست و
گفت :کمبود بارشها در سالهای اخیر و
مناسب نبودن وضعیت کشاورزی ،سبب
مهاجرت روستاییان به شهرها شده است.
مدیرکل دفتر امور روســتایی و عشایری
اســتانداری همدان با بیان اینکه در بخش
زیرساختها از متوســط کشوری باالتر
هستیم ،گفت :در بخش زیرساختها نیز
صد درصد روســتاهای استان از خدمات
مخابرات 90 ،درصد اآنهااز نعمت گاز و
 80درصــد از خدمات اینترنت برخوردار
هستند.

پورمجاهــد اظهــار کرد :میــزان درصد
بهرهمندی روســتاهای باالی  50خانوار
استان از سرانه ورزشی استان  6/3درصد
اســت که از  9/4درصد متوسط کشوری
پایینتر است و همچنین میزان بهرهمندی
روســتاهای باالی  50خانوار اســتان از
کتابخانههای روستایی  18/5درصد است
که از متوسط کشــوری که  19/5درصد
است ،پایینتر است.
وی اضافه کــرد :روســتاهای باالی 20
خانوار اســتان در بخش پوشــش طرح
هادی با  51درصد باالتر از نورم متوسط
کشوری که 37/5درصد است ،قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور روســتایی و عشایری
استانداری همدان گفت :روستاهای باالی
 20خانوار اســتان در بخش بهرهمندی از
راه آســفالته و شوســه نیز از لحاظ کمی
با  96درصد از متوســط کشوری که 85
درصد است بیشتر است.
پورمجاهد درباره دهیارها گفت :از جمله
وظایف دهیارها حل مشــکالت روســتا
و تســهیل و تســریع اقدامتی دولتی در
روستا اســت و دهیاران با کمک شوراها
و هیبتهــای اندیشــهورز میتواننــد
بــا اولویتبندی مســائل روســتاها در
بخشهای فرهنگی ،عمرانی ،زیرساختی،
اشتغال و سرمایهگذاری تأثیرگذار باشند.
وی بــا بیان این نکته که دهیاران اســتان
کمتر شناختهشــدهاند و الزم است برخی

مدیــران دســتگاه اجرایــی ارتباط خود
را بــا دهیاران بیشــتر کننــد ،اظهار کرد:
سالهاســت که در حوزه زیرســاختها
اقداماتی در روســتاها انجام شــده است
امــا همچنان مردم روســتاها از وضعیت
موجود ناراضی هســتند چرا که در بخش
اقتصادی نتوانستیم قوی فعالیت کنیم.
وی افزود :در قانون برنامه ششــم توسعه
قرار اســت مطالعات  5هزار روســتا در
کشور انجام شــود که از این تعداد 500
روستا متعلق به استان همدان است.
مدیرکل دفتر امور روســتایی و عشایری
اســتانداری همدان با اعالم اینکه در سال
گذشــته  164روستا بررســی شد ،گفت:
امســال نیز  140روســتا مــورد مطالعه
قرار میگیرند و دو مشــاور قرار اســت
به صورت جداگانه ،روســتاهای شمال و
جنوب استان را موردمطالعه قرار دهند.
مدیرکل دفتر امور روســتایی و عشایری
اســتانداری همدان با تأکید بــر اینکه در
عرصه مهمترین مشکل ما تأمین و تضمین
وثیقه اســت عنــوان کرد :انتظــار داریم
بانکهای عامل هنگام پرداخت تسهیالت
بیــش از این مــا را یاری کننــد و پایبند
تعهدات خود در قراردادها و قوانین باشند.
وی عنــوان کــرد :در حــال حاضر 21
روســتای هدف گردشــگری در اســتان
انتخابشــده اســت کــه میتــوان به
روستاهای ورکانه و خاکو اشاره کرد.

معاون بهرهبرداری آب و فاضالب همدان ضمن تأکید بر اینکه در
تویســرکان قطعی آب نخواهیم داشت ،گفت :در تویسرکان  200لیتر
آب تولید میشود در حالی که نیاز مصرفی آب در تویسرکان  180لیتر
بوده و  20لیتر در ثانیه اضافه تولید است.
حمیدرضا نیکداد در خصوص وضعیت آب تویســرکان در تابستان
امســال اظهار کرد :هیچگونه نگرانی در خصوص کمبود آب وجود
ندارد و مردم این شهرستان از این بابت نگرانی نداشته باشند.
وی ادامه داد :در حال حاضر در شــهر تویســرکان  130لیتر در ثانیه
ظرفیت تولید آب از چاهها داریم و با توجه به ســاخت پکیج تصفیه
آب ظرفیت تصفیه  70لیتر در ثانیه آب را از سد سرابی داریم.
معــاون بهرهبرداری آب و فاضالب همدان به فارس گفت :تأمین آب
تویســرکان از سد سرابی تویسرکان طی دو سال گذشته انجام شده و
امسال تا  70لیتر در ثانیه آب میتوانیم از سد برداشت و تصفیه کنیم.
وی با بیان اینکه در مجموع تولید  200لیتر آب شامل  130لیتر در ثانیه
از چاهها و  70لیتر در ثانیه از ســد سرابی تأمین آب تویسرکان است،
بیان کرد :این در حالی اســت که نیاز مصرفی آب در تویسرکان 180
لیتر است که  20لیتر در ثانیه نیز اضافه تولید داریم.
نیکداد با تأکید بر اینکه ممکن اســت با صالحدید بهرهبردار و مدیر
آبفای تویســرکان در مواقعی به برخی چاهها نیز خاموشی داده شود،
افزود :در این صورت به چاهها اســتراحت داده و در بازسازی چاهها
نیز کمک میشود.
وی یادآور شد :در حال حاضر از نظر کمیت مشکلی در آب تویسرکان
نداریم و در این صورت قطعی نیز نخواهیم داشت زیرا حجم ذخیره
آب سد سرابی نیز مناسب است و تا پایان تابستان میتواند کمک کند.
معاون بهرهبرداری آب و فاضالب همدان خاطرنشــان کرد :از ابتدای
ســال در همه شهرها منابع تأمین آب پیشبینی شده و مشکلی از نظر
تأمین آب نداریم ،تنها شهری که ممکن بود دچار مشکل شود ،همدان
بود زیرا بخش زیادی از منابع تأمین آب همدان از منابع آب ســطحی
بود.
وی با اشاره به اینکه  72درصد از آب شهر همدان منابع سطحی تأمین
میشــود ،گفت :با توجه به کاهش بارندگیها که سال  96رخ داد و
محدوده  40درصد عقبتر از میزان بارشها در ســالهای قبل بود،
نگران بودیم که اردیبهشت ماه بارشها زیاد شد و اکنون هیچ شهری
مشکل آب نداریم.

خبر

نفت در نیمه دوم سال گرانتر میشود

بانک مورگان استنلی قیمت مورد پیشبینی برای نفت در نیمه دوم
سال را به دلیل انتظار برای کمبود عرضه در بازار باال برد.
مورگان استنلی در یادداشت خود اعالم کرد قیمتهای نفت در نیمه
دوم ســال به دلیل تالش آمریکا برای حــذف صادرات نفت ایران تا
نوامبر ،بیشــتر از آنچه پیش از این تصــور میرفت ،افزایش خواهد
یافت.
به گزارش ایســنا ،سیاست خصمانه آمریکا در قبال ایران به معنای آن
اســت که همزمان با تقاضای باال برای نفت ،تولید ایران ممکن است
به میزان  ۱/۱میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کند .مورگان استنلی
پیشبینــی کرد تولید نفت در لیبی و آنگوال بیش از آنچه پیش از این
برآورد شــده بــود کاهش پیدا خواهد کرد و بــازار نفت را با کمبود
عرضه به میزان  ۶۰۰هزار بشــکه در روز در نیمه دوم ســال میالدی
جاری مواجه میکند.
در نتیجــه این بانک آمریکایی قیمت مورد پیشبینی برای نفت برنت
در نیمــه دوم ســال  ۲۰۱۸را  7/50دالر افزایش داد و  ۸۵دالر در هر
بشکه برآورد کرد.
نفت برنت در حال حاضر حدود  ۷۸دالر در هر بشکه معامله میشود
و فاصله چندانی با رکورد  80/50دالر به ثبت رسیده در ماه مه ندارد.
بهای معامالت برنت هفته گذشته که یک مقام وزارت خارجه آمریکا
اعالم کرد واشــنگتن از خریداران نفت ایران خواســته است خرید
نفتشان از ایران را تا چهارم نوامبر متوقف کنند ،پنج درصد صعود کرد.
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به میزبانی همدان؛

11کشور برای حضور در جام ملتهای آسیا
اعالم آمادگی کردند
تاکنون  11کشور خارجی برای حضور در جام ملت های آسیا به میزبانی
همدان اعالم آمادگی کردند.
رئیــس هیات شــطرنج همــدان گفت :کشــورهای هندوســتان ،چین،
ازبکســتان ،قزاقستان ،ویتنام ،سریالنکا ،ســوریه ،افغانستان ،ترکمنستان،
عمان ،لبنان و  2تیم از کشــورمان تاکنون برای حضور در این رقابت ها

خبـر

حضور در لیگ  2فوتسال  800میلیون ریال
اعتبار می خواهد
حضور قدرتمند در لیگ دسته دوم فوتسال کشور دست کم 800
میلیــون ریال اعتبار می خواهد که تامیــن این میزان هزینه از توان ما
خارج است.
مدیر تیم فوتســال ســامت همدان گفت :برای صعود به لیگ دسته
دوم فوتسال کشور همه بازیکنان و کادر فنی بدون چشم داشت مالی
تــاش کردند و بیش از  300میلیون ریال نیز هزینه کردیم اما لیگ 2
متفاوت است و نیاز به تامین اعتبار برای جذب بازیکنان باتجربه دارد.
علــی ثقفی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت :هزینه های این تیم
را به صورت شــخصی انجام داده انــد و باتوجه به اینکه ارگان های
دولتی نمی توانند تیمداری کننــد ،از بودجه خصوصی خود به اداره
تیم تزریق کردیم.
ثقفی بیان کرد :اینکه همدان بعد از سال ها توانست بار دیگر در لیگ
 2کشور حضور یابد ،خوشحال کننده است اما باتوجه به هزینه های
سنگین تیمداری قادر به حضور در لیگ  2در شرایط فعلی نیستم.
وی خاطرنشان کرد :در صورتی که اعتبار مورد نیاز برای حضور تیم
در لیگ  2تامین نشــود به ناچار امتیاز تیم را خواهم فروخت ضمن
اینکه اکنون چند مشتری خواهان خرید تیم هستند.
ثقفی یادآور شد :به عنوان یک شخص که فاقد منابع اقتصادی درآمدزا
اســت ،فقط به دلیل انگیزه ای که در بین اعضای تیم دیدم نسبت به
حضور در لیگ دســته سه کشور ترغیب شدم و از این اقدام پشیمان
نیستم اما توان تیمداری در لیگ  2را ندارم.
تیم فوتسال ســامت همدان اوایل تیرماه امسال و برای نخستین بار
جواز صعود به لیگ دســته دوم فوتسال باشگاه های کشور را کسب
کرد.

سه قایقران همدانی سهمیه بازی های
آسیایی گرفتند
سه قایقران این استان سهمیه حضور در بازی های آسیایی 2018
جاکارتا اندونزی را کسب کردند.
دبیر هیات قایقرانی همدان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :آرزو
حکیمی ،مریم امیدی پارسا و مریم کرمی سه قایقران همدانی هستند
که توانستند با درخشش در رقابت های انتخابی تیم ملی و بین المللی
جواز حضور در بازی های آسیایی را کسب کنند.
مهدی صمدی اضافه کرد :نزدیک به  40قایقران ایرانی در رشته های
مختلف در بازی های آسیایی شرکت می کنند که سهم همدان تاکنون
سه قایقران است.
صمدی خاطرنشان کرد :هر سه قایقران همدانی شانس کسب مدال در
بازی های آسیایی را دارند و با حضور در مسابقات مختلف بین المللی
از تجربه گرانبها برخوردار هستند.
وی افزود :هر سه قایقران همدانی هم اینک در اردوهای ملی شرکت
دارند و پیگیری مستمر از میزان آمادگی آنها داریم.
دبیر هیات قایقرانی همدان یادآور شــد :در دوره گذشــته بازی های
آســیایی که در اینچئون کره جنوبی برگزار شــد فقط آرزو حکیمی
حضور داشت و اکنون امیدی پارسا و کرمی نخستین حضور خود در
این مسابقات را تجربه می کنند.
کاروان ورزشــی ایران با  380ورزشکار در بازیهای آسیایی شرکت
میکند .فدراســیون قایقرانی نیز در آبهای آرام ،روئینگ ،بادبانی و
اساللوم نماینده خواهد داشت.

دعوت بانوی همدانی به چهارمین اردوی تیم
ملی والیبال نشسته بانوان
چهارمین اردوی تیم ملی والیبال نشســته بانوان  ،متصل به اعزام
رقابت های جهانی هلند،با حضور بانوی همدانی برگزار می شود.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،زهرا
نجاتی عارف بانوی همدانی به چهارمین اردوی تیم ملی والیبال نشسته
بانوان دعوت شد.
در ایــن اردو از  ۱۴ملی پوش دعوت بعمل آمده که  ۱۲نفر از آنها به
عنوان ترکیب اصلی تیم به مسابقات جهانی هلند اعزام می شوند .فریبا
سلیمانی ،سرمربی تیم ملی با همراهی مریم ایرانمنش و پروانه باغبان،
هدایت ملی پوشان در این اردو را بر عهده دارد و سمیرا محمدی نیز
به عنوان مربی بدن ساز در کنار ملی پوشان است.سرپرستی این اردو
که از  ۱۴تا  ۲۱تیر ماه برگزار می شود نیز بر عهده ی معصومه مهروز
است .الزم به ذکر اســت این درمسابقات بهترین های جهان حضور
دارند و سه تیم اول این مسابقات سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰
توکیو را دریافت می کنند و کســب سهمیه توکیو  ۲۰۲۰از مسابقات
پاراآسیایی جاکاتارا است .

کارگاه آموزشی مینی گلف رایگان در همدان
برگزار می شود
دبیر هیات گلف اســتان از برگزاری یک دوره کارگاه آموزشــی
رایگان رشته ورزشی مینی گلف در همدان خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،محمد
علی قاســمی اظهار کرد :یک دوره کارگاه آموزشی رشته مینی گلف
ویژه بانوان در زمین چمن مجموعه ورزشی شهید شمسی پور همدان
برگزار خواهد شــد .وی ادامــه داد :این کالس جهت همگانی کردن
رشته گلف روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه سال جاری از ساعت 19:30
الی  20:30برگزار می شود.
دبیر هیات گلف استان توسعه رشته گلف در بین خانواده ها به عنوان
یک ورزش مفرح را از اهداف برگزاری کارگاه آموزشی ذکر کرد.
وی اضافه کرد :شــرکت کنندگان در این دوره با آخرین تاکتیک های
رشته مینی گلف آشنا خواهند شد.

C M

پیشخوان
نام نویسی کرده اند.
احمــد علی بابایی در گفــت و گو با ایرنا اظهار داشــت :البته در این بین
کشورهای سریالنکا ،عمان و افغانســتان فقط تیم های مردان خود را ثبت
نــام کرده اند و مابقی کشــورها عالوه بر تیم مــردان ،در بخش بانوان نیز
تیمداری می کنند.
علی بابایی خاطرنشــان کرد :در صورت فرد شــدن تعداد تیم های شرکت
کننــده ،حتی یک تیم ســوم (در بخش مردان) نیز از کشــورمان به جدول
مســابقات اضافه می شود و تالش داریم تا اگر قوانین فیده اجازه دهد ،یک
تیم از همدان در این رقابت ها شرکت دهیم.

وی با اشــاره به اینکه تبلیغات این رقابت ها هنوز اجرایی نشــده و نیاز به
حمایت همه جانبه داریم ،بیان کرد :انتظار می رود مســئوالن اجرایی استان
همدان حمایت مالی الزم را برای میزبانی مطلوب داشــته باشند چرا که این
رقابت ها آبروی ورزش کشور و استان است.
شــهر همدان مردادماه امسال میزبان بیســتمین دوره مسابقات شطرنج جام
ملت های آسیا است.
مســابقات جام ملت های آســیا از چهارم تا ســیزدهم مرداد ماه در
شــهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال  2018برگزار
می شود.

روزهاي خوش سنگنوردی
و شمشیربازی در همدان

1

نوجوانان والیبال ایران
جهانی شدند

در ادامــه رقابــت هــای والیبــال
نوجوانان آسیا تی م ملی ایران با پیروزی
بــر هند جواز حضور در جام جهانی را
کسب کرد.
به گزارش ایســنا ،در ادامه رقابت های
والیبال نوجوانان آسیا در تبریز از ساعت
 ۱۸:۳۰و از مرحله یــک چهارم نهایی
تیمملی والیبــال ایران رو در روی هند
قرار گرفــت و در حالیکــه حریف از
بازیکنان صغر ســنی بهره می برد موفق
شــد با نتیجه ســه بر صفر به پیروزی
برســد و ضمن صعود بــه مرحله نیمه
نهایــی جواز صعود به جــام جهانی را
کسب کند.
شاگردان وکیلی ســت های بازی را با
امتیاز هــای  ۱۳-۲۵ ،۲۲-۲۵و ۲۱-۲۵
به ســود خود به پایان بردند و باید فردا
از ســاعت  ۱۹برای صعود به فینال به
مصاف ژاپن برود.

2
قرعه کشی رشتههای
تیمی بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۸برگزار شد

همــدان از هفته آینده میزبــان اردوی
تیمهای ملی ســنگنوردی و شمشــیربازی
خواهد بود.
اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان را
باید یکی از دســتگاههای فعــال در رویداد
«همدان »2018،دانســت .شــاید این اداره
نقش آنچنانی در این رویداد نداشته باشد اما
بهواســطه آن نهایت تالش خود را داشته تا
از ظرفیتهای این استان در راستای معرفی
هرچه بهتر این خطه در حوزههای مختلف
بهخصوص زیرساختی ورزش بهره ببرد.
در همین راســتا اداره کل ورزش و جوانان
اســتان همدان بــاب مذاکــره و رایزنی با
فدراســیونهای مختلف ورزشــی را طی
چندماه اخیر باز کرده و موفق به اخذ میزبانی
از اردوهای تیمهای ملی و مسابقات مختلف
ورزشی شــده است .از یکسو برخورداری
از زیرساختهای مناسب ورشی در همدان
دست متولیان را باز گذاشته تا برای میزبانی
از اردوها و مســابقات مختلف ورزشــی
دغدغه و مشکل آنچنانی نداشته باشند.
در ســال جدیــد اردوی تیمهــای ملــی
تیراندازیباکمــان و وزنهبرداری در همدان
دایر شــده و از هفته آینده نیز شاهد برپایی
اردوی تیمهــای ملــی ســنگنوردی و
شمشیربازی در همدان خواهیم بود.
نزدیکی به بازیهای آسیایی  2018جاکارتا
و فشــردگی تمرینات و اردوهای تیم ملی
موجب شده تا سرمربیان و اعضای کادر فنی
تیمهای ملی برای تنوع بیشــتر در تمرینات
و تقویت آمادگی ملیپوشــان ،اســتانهای
مختلف را بــرای برپایی اردو انتخاب کنند
و همدان بــه خاطر برخورداری از امکانات
مناسب و البته آبوهوای ایدهآل یکی از این
مقصدهاست.

اردوی تیم ملی سنگنوردی با 9
ملیپوش

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان
در اینبــاره بــه خبرنــگار فــارس گفت:
پنجمین مرحلــه از اردوی آمادگی تیم ملی
سنگنوردیکمباین برای اعزام به بازیهای
 2018آســیایی جاکارتــا در همدان برگزار
خواهد شد.
رســول منعم با بیان اینکه ایــن اردو از 16
تیرماه در ســالن سنگنوردی فرهاد همدان
دایر خواهد شــد ،اظهار کــرد :این مرحله
از اردوی آمادهســازی تــا  22تیرماه جاری
در ســالن ســنگنوردی فرهاد با حضور 9

سنگنورد ملی پوش برگزار میشود.
وی بــا بیــان اینکه تیم ملی ســنگنوردی
کشــورمان بــرای حضــور قدرتمنــد در
بازیهــای آســیایی  2018جاکارتــا آماده
میشود ،تصریح کرد :راحیل رمضانی و متین
بیات دو سنگنورد خوب استان نیز نماینده
همدان در این اردو خواهند بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بیان
کرد :آرتیمس فرشادیگانه سرمربی تیم ملی
در این اردو خواهد بــود و زهرا بهرامی و
اکبــر ثابتکار دو مربی همدانی نیز در کادر
مربیگری تیم ملی حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه از چهار اردوی گذشته تیم
ملی ســه اردو در همدان دایر بوده اســت،
خاطرنشــان کرد :سالن ســنگنوردی زنده
یاد فرهاد میرزاجانی همدان با برخورداری
از اســتانداردهای بیــن المللــی بهتریــن
موقعیت را برای برپایی اردوی تیمهای ملی
سنگنوردی کشور فراهم ساخته و اکنون به
عنوان پایگاه قهرمانی این رشــته در سطح
کشور حائز اهمیت است.

شمشیربازان تیم ملی در همدان

منعــم در ادامه عنوان کــرد :با اعالم رئیس
فدراسیون شمشیربازی و برای حمایت بهتر
از روند رو به رشــد ورزش شمشــیربازی
همدان و در راستای رویداد همدان 2018از
هفته آینده اردوی تیم ملی بزرگساالن در این
شهر برگزار میشود.
وی گفت :همدان با داشتن زیرساختهای
خوب در ورزش شمشــیربازی توانســته
پیشــرفتهای قابل توجهی داشــته باشد.
و بــرای حمایت بهتر از روند رو به رشــد
این رشته و در راستای رویداد همدان2018
اردوی تیــم ملــی بزرگســاالن از ســوی
فدراسیون به همدان اعطا شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان
بیان کــرد :انتظار میرود بــا حمایتهای
مناسب ،شــاهد پرورش قهرمانان بیشتر در
شمشیربازی همدان هم باشیم.

میزبانیهایی بــه بهانه همدان
2018

وی در ادامه با اشــاره بــه اهمیت رویداد
«همدان »2018 ،گفت :آمــاده میزبانیهای
ملــی و بینالمللی در قالــب عنوان رویداد
«همدان »2018،پایتخت گردشگری آسیا در
همدان هستیم.
منعم افزود :زیرســاختهای بسیار خوبی
برای میزبانیهای ملــی و بینالمللی داریم

کیروش بدون تمدید قرارداد تهران را ترک کرد
کارلوس کی روش بامداد دیروز تهران را به مقصد لیسبون ترک کرد.
به گزارش ایسنا ،طی ماههای گذشته و در جریان دیدارهای تیم ملی در جام جهانی 2018
روسیه و حتی پیش از آن ،بارها از توافق نهایی کیروش و فدراسیون فوتبال سخن گفته
شده بود اما ســرمربی تیم ملی بامداد روز پنجشنبه  14تیر بدون هیچ نشانهای از امضای
قرارداد و توافق نهایی با فدراسیون فوتبال ،تهران را به مقصد لیسبون ترک کرد.
کــیروش پس از حذف تیم ملی در مرحلهی گروهی جام جهانی با تیم ملی وارد تهران
شده بود و مذاکراتی را با مهدی تاج انجام داده بود.
کیروش در آخرین درگیریاش با مربیان شاغل در ایران ،پس از ورود به تهران بار دیگر
به تندی به برانکو ایوانکوویچ تاخت و او را متهم به داللی و خلل در برنامهریزیهای تیم
ملی ایران کرد .برانکو نیز در مواردی پاسخ او را داد.
ی روش و تیم ملی فوتبال ایران تا پایان جام ملتهای آسیا  2019پیش از
تمدید قرارداد ک 
این مطرح بود موضوعی که هر دو طرف بارها آن را تایید کرده بودند اما ظاهرا کیروش
با تمدید شش ماهه قرارداد چندان رضایت نداشته است.

و با پیگیریهای صــورت گرفته با وزارت
ورزش و جوانان و فدراسیونهای ورزشی
آمادگی خود را در این راستا اعالم کردهایم.
وی با بیان اینکه سال گذشته نیز میزبانیهای
مختلف ملــی و بینالمللی را تجربه کردیم،
تصریح کرد :همدان با قابلیت چهارفصل آب
و هوای مساعد ،فضاهای ورزشی مطلوب و
نیز سطح کیفی الزم در رویدادهای ورزشی
بهترین استان در برگزاری اردوهای تیم ملی
و مسابقات مختلف ورزشی است.

در کشــور بهتریــن شــرایط
زیرساختی را داریم

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان
در ادامه با بیان اینکه به لحاظ زیرســاختی
و ســختافزاری بهتریــن شــرایط را بین
اســتانهای کشــور داریــم ،تاکیــد کرد:
خوشبختانه بســترهای الزم برای پیشرفت
تمام رشتههای ورزشــی همدان با تکیه بر
همین زیرساختها مهیاست.
وی در ادامه با بیان اینکه هم اینک  32هیات
ورزشی استان سالن اختصاصی دارند ،افزود:
واگذاری ســالنهای ورزشــی به هیاتها
فرصت بسیار مناســبی است که در ارتقای
سطح فنی و تخصصی رشــته خود بتوانند
پیشرفت قابل توجهی داشته باشند.
منعم در ادامه به بازیهای آســیایی 2018
جاکارتا هم اشــاره کرد و گفت :از ســال
گذشته  43مستعد ورزشی برای حضور در
بازیهای آســیایی  2018جاکارتا شناسایی
شــد که تاکنون عملکرد درخشــانی را در
کسب سهمیه به نمایش گذاشتهاند.
وی بــا بیان اینکه ورزش اســتان همدان به
نســبت دوره گذشــته بازیهای آسیایی و
پاراآســیایی با رشــد  300درصدی کسب
سهمیه حضور در مسابقات برخوردار است،
عنوان کرد :حضور موفق در این رقابتها را
هدفگذاری کردهایم و امیدوارم ورزشکاران
همدانی بتوانند خوش رنگترین مدالهای
این دوره از بازیهای آسیایی و پاراآسیایی
را کسب کنند.

قرعــه کشــی رشــتههای تیمــی
بازیهای آسیایی  2018دقایقی پیش در
محل ستاد برگزاری بازیها و با حضور
نماینــدگان مختلف فدراســیونهای
جهانی ،کنفدراسیونها و کمیتههای ملی
المپیک کشورهای شرکت کننده برگزار
شد که طی آن در نوبت صبح وضعیت
قرعه و گروه بندی رشــتههای والیبال،
هندبال ،ســپک تاکرا و راگبی مشخص
شد.
بر اساس قرعه کشی صورت گرفته تیم
ملی والیبال کشــورمان در گروه  Bو با
تیمهای پاکســتان و مغولستان همگروه
شد.
به گزارش تســنیم ،اما تیم ملی هندبال
کشورمان در گروه  Aبا تیمهای مالزی
و قطر که با بهره گیری از ورزشــکاران
خارجــی به نوعی تیم منتخب جهان به
حســاب می آید همگروه شد تا سخت
ترین قرعه را در پیش داشته باشد.
قرعه کشی تیم ســپک تاکرا تا دقایقی
دیگر و فوتبال ،بســکتبال و واترپلو نیز
بعد از ظهر برگزار میشود.

3
کسب  3سهمیه المپیک
آسیایی جاکارتا توسط
بانوان نهاوندی
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند
از کســب سه ســهمیه المپیک آسیایی
جاکارتا توسط بانوان نهاوندی خبر داد.
مهــرداد ســعدینژاد در گفتوگــو با
فارس اظهار کرد :خوشبختانه طی روز
گذشته و هفتههای اخیر بانوان ورزشکار
شهرســتان نهاوند موفق به کســب سه
سهمیه ورود به المپیک آسیایی جاکارتا
شــدند .وی با اشــاره به کسب دیگر
ســهمیه المپیک جاکارتا توســط «مبینا
عزیزی» جودوکار نهاوندی ،گفت« :آذر
کولیوند» نیز طی مســابقات انتخابی که
در شهرستان بجنورد انجام شد به همراه
تیم ملی کوراش به این مســابقات اعزام
میشــود .رئیــس اداره ورزش و جوانان
نهاوند ادامه داد« :لیال سیاوشی» ورزشکار
زن نهاوندی نیز موفق به کســب سهمیه
المپیک جاکارتا بهعنوان نماینده شهرستان
و جمهوری اسالمی ایران شد.

جناب آقاي

اميرحسام
جاللوند

کسـب عنـوان نايـب قهرمانـي در مسـابقات شـطرنج
نوجوانـان جهان در کشـور بلاروس را خدمـت جنابعالي
و اسـتاد گرانمايه شـما جناب آقـاي ايرج صبـاح ،خانواده
محترم و هيأت شـطرنج اسـتان همدان تبريـک و تهنيت
عـرض نمـوده اميـد اسـت در سـايه الطـاف ايـزد متعال
شـاهد موفقيتهـاي روزافزونتان باشـيم.

هيأت شطرنج استان همدان
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ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر

نیمار با قهرمانی در جام جهانی برنده توپ
طال میشود
ســتاره سابق تی مملی فوتبال برزیل بر این باور است که نیمار در
صورت قهرمانی در جام جهانی روسیه به دوران سلطه مسی و رونالدو
بر توپ طال پایان خواهد داد.
بــه گزارش ایســنا  ،بعد از پیــروزی تی مملی فوتبــال برزیل برابر
مکزیک بســیاری از جمله ،گری لینکر و آلن شــیرر به انتقاد تند از
نیمار پرداختند و از این بازیکن خواســتند که به تمارض های زیاد
خود پایان دهد.
رونالدو ،ســتاره ســابق فوتبال برزیل به حمایت از نیمار پرداخت و
گفــت :در فوتبال نظرات زیادی وجود دارد .هر کســی میتواند نظر
خــود را بدهد اما بــه هر حال نباید به هر نظــری توجه کرد .نیمار
هوشمندانه بازی میکند .باید از او حمایت کنیم ،چرا که این بازیکن
استعداد بسیار باالیی دارد.
او در صحبتهــای خود همچنیناضافه کرد :آنچه که برای نیمار در
زمیــن اتفاق میافتد پیش از این برای من هــم اتفاق افتاد .بازیکنان
خطاهای زیادی روی من مرتکب میشدند و در عین حال انتقادهای
زیادی هم وجود داشــت اما همه اینها یاوه گویی است و نیمار باید
بــه راهش ادامه دهد .رونالدو درباره تــوپ طال هم ،اظهار کرد :جام
جهانی سهم بسیار زیادی در برنده توپ طال خواهد داشت .اگر نیمار
بتواند قهرمان جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه شود به دوران لیونل مسی و
کریستیانو رونالدو پایان خواهد داد و توپ طال را به دست میآورد.

رضایت رئیس  AFCاز عملکرد ایران در
روسیه
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به ستایش از عملکرد تیم های قاره
کهن در جام جهانی روسیه به ویژه ایران پرداخت.
به گزارش ایســنا  ،تیم های آســیایی در جام جهانی  2018روســیه
نتوانستند انتظارات را بر آورده کنند و ژاپن تنها تیمی بود که توانست
از گروه خود صعود کند و در نهایت آنها هم توســط بلژیک حذف
شــدند .با وجود این شیخ سلمان ،رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از
عملکرد نمایندگان آسیا راضی است.
او گفت :تیــ مملی فوتبال ژاپن نمایش خوبی از خود نشــان داد و
میتوانست به مرحله یک چهارم نهایی هم راه پیدا کند .آنها برابر تی م
ملی بلژیک بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند اما در نهایت در
یک دیدار دراماتیک تن به شکست دادند .همه به ستایش از این تیم
پرداختند .عربستان هم توانست برابر تی مملی مصر پیروزی ارزشمندی
را به دست آورد و برابر اروگوئه هم نمایش خوبی داشت.
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادام ه صحبتهای خود همچنین به
تی مملی فوتبال ایران اشــاره کــرد و گفت :تی مملی فوتبال ایران هم
تالش زیادی از خود نشــان داد و نزدیک بود که به دور بعد راه پیدا
کند .از نظر ســطح کیفی تی مملی فوتبال ایران توانست خوب ظاهر
شــود .درباره تی مملی فوتبال کره جنوبی نیز هم باید این را بگویم که
این تیم شگفتی بزرگ جام جهانی را رقم زد و توانست قهرمان جام
جهانی  2014برزیل را از پیش رو بر دارند .کره نخستین پیروزی آسیا
برای قهرمان جام جهانی را رقم زد.
شــیخ سلمان در پایان صحبتهای خود،اضافه کرد :اما انتظارات از
تی مملی فوتبال استرالیا بیشتر بود و آنها تنها یک تساوی برابر دانمارک
را به دســت آوردند .در جام جهانی  2018روســیه تیمهای آسیایی
چهار پیروزی را در مرحله گروهی ثبت کردند که این یک رکورد برای
ما بود .و نشان میدهد که عملکرد خوبی داشتهایم.
سایت اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد؛

نوجوانان آزادکار ایران باالتر از آمریکا و
روسیه قرار گرفتند
اتحادیه جهانی کشــتی خبر اصلی سایت خود را به قهرمانی تیم
کشتی آزاد نوجوانان کشورمان در کرواسی اختصاص داد.
به گزارش مهر ،در این خبر با اشــاره به اینکه تیم ایران با کسب سه
مدال طال توسط زارع ،عبدالهی و عموزاد بیشترین مدال طال را در بین
کشــورهای شرکت کننده بدست آورد ،به قهرمانی تیم ایران باالتر از
کشورهای آمریکا و روسیه اشاره شده است.
همچنین فیلم مبارزات فینال ســه آزادکار طالیی کشــتی کشورمان
مقابل رقبای خود در رقابت های جهانی کرواســی نیز بروی صفحه
اینستاگرام اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفته است.
رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان روزهای  ۱۱تا  ۱۳تیرماه
در شــهر زاگرب کرواسی برگزار شــد .در پایان تیم ایران با  ۳مدال
طالی رحمان عموزاد خلیلی ،علیرضا عبداللهی و امیرحسین زارع در
اوزان  ۹۲ ،۴۵و  ۱۱۰کیلوگرم ،یک مدال نقره محمدرضا قیاســی در
وزن  ۸۰کیلوگرم ۳ ،مدال برنز سید عرفان جعفریان ،علی اکبر فضلی
و محمد کریمی در اوزان  ۶۰ ،۵۱و  ۶۵کیلوگرم و با کسب  ۱۵۲امتیاز
به عنوان قهرمانی رسید .پس از تیم ایران ،تیم های آمریکا و روسیه به
ترتیب با کسب  ۱۳۲و  ۱۱۶امتیاز دوم و سوم شدند.
قهرمانی تیم ایران در حالی بدســت آمد که این تیم در سال  ۱۹۹۶در
کشورمان به عنوان قهرمانی رسیده بود و پس از  ۲۲سال و برای اولین
بار در خارج از ایران این عنوان قهرمانی بدست آمد.

کارت دانشــجويي حميدرضــا کاوســي توانــا فرزنــد مختــار
بــه شــماره شناســنامه  5رشــته کارشــناس حرفــهاي
حقــوق کيفــري دانشــگاه علمــي و کاربــردي دادگســتري
همــدان بــه شــماره دانشــجويي  95126035190014مفقــود
گرديــده و از درجــه اعتبــار ســاقط ميباشــد.

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

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

صاف تا کمي ابري  -بارش پراکنده
مالیر
همدان
شهرستان

نهاوند

تویسرکان

رزن

کبودراهنگ

قهاوند

فامنین

 16تيرماه 1397

 23شوال 1439

»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

آن دستان كارگرى است كه كارش بى آاليش
همانا بهترين درآمد  ،از ِ
باشد .
بهار

اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

04:22
06:06
13:20
20:34
20:55
00:28

اسدآباد

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

شنبه

■ اوقات شرعي

ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مدیرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبیرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرویسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرویس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پیام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

 7جوالي 2018

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:

مسند ابن حنبل ج  ۳ص  ۲۷۸ح ۸۶۹۹

گلتپه

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پایگاه اینترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................

■ حدیث:

پيامبراکرم(ص):

32 36 37 37 35 34 37 37 36 37 36
14 12 12 15 16 15 12 14 20 14 14
20 20 30 20 25 25 25 35 20 25 25

■ 2018
همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

شماره 3233

خبـر

کاهش هزینه های انرژی با استفاده از
پوشش هوشمند پنجره
محققان چینی پوشش جدیدی را برای پنجره ساختند که عالوه بر
تنظیم دما ،الکتریسیته تولید می کند.
به گزارش ایرنا  ،محققان بــرای این منظور یک فناوری فتوولتاییک
نیمه شفاف را توسعه دادند که امکان جذب انرژی پرتوهای نزدیک به
مادون قرمز خورشید را فراهم کرده و نور مرئی را با فیلترکردن طول
موج هایی که موجب افزایش دما می شــوند ،عبور می دهد .فناوری
فتوولتاییک یکی از روش های تولید مستقیم برق از انرژی خورشید
است که در آن از سلول های خورشیدی استفاده می شود .محققان برای
دستیابی به قابلیت های موردنظر باید بین سه ویژگی اصلی این پوشش
جدید توازن برقرار می کردند .به همین علت ماده ای را ساختند که نور
را بــه طور مطلوب عبور می دهد ،پرتوهای مادون قرمز را فیلتر کرده و
بخشی از پرتوهای خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کند.

 320کانون ریزگرد در کشورشناسایی شد

آمادگی برای صادرات سرمهای درمانی

در مطالعات محققان سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی 320
هزار کیلومتر مربع از کشــور به عنوان کانونهای مســتعد ایجاد گرد
و غبار در کشــور شناسایی شــد که حدود  10درصد از این کانونها
به عنــوان کانونهای فعال و اولویتدار برای برنامههای اجرایی مهار
تعیین شده اســت ،ضمن آنکه در مطالعات دیگری اعالم کردند 11
درصد از ســطح کشور متشکل از واحدهای سنگی است که پتانسیل
ایجاد منابع آبهای کارستی را دارد .به گزارش ایسنا ،انجام  500هزار
کیلومتر خطی برداشت ژئوفیزیک هوایی بهمنظور اکتشاف کانسارهای
پنهان مــواد معدنی و آمادهســازی نقشــههای دورســنجی اطلس
موضوعی  1:250000ایران (تهیه تصویر -نقشــههای ماهوارهای) و
انجام مطالعات دورسنجی و شناســایی مناطق پتانسیلدار معدنی در
اســتانهای کشور با استفاده از تصاویر  ASTERاز جمله اقدامات
سازمان زمینشناسی است.

رتبه  11ایران در غلظت آالیندههای هوا

رئیس دفتر توســعه فناوری ســامت وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی با بیان اینکه تولید ســرمهای درمانی در موسســه
تحقیقات واکســن و سرم ســازی رازی نهادینه شــده است؛ گفت:
تولیدات این موسسه نیاز کشور را تامین میکند.
به گزارش ایســنا ،حســین وطن پور گفت :نگاه وزارت بهداشت به
این موسســه به عنوان موسسهای پویا اســت که این توانایی را دارد
پلت فرم شــرکتهای دانش بنیان و حامی  R&Dدر این شرکتها
باشــد و با همکاری بخش خصوصی به تولید واکسنهای مورد نیاز
کشور بپردازد.
وی در عین حال متذکر شد :این سایت از پروژههایی است که وزارت
بهداشــت در چند سال اخیر مجدانه پیگیر بهره برداری از آن است تا
در  GMPمورد تایید سازمان غذا و دارو ،محصوالت مختلف سرمهای
درمانی در این خط تولید و به بازار عرضه شود.

عضو هیات علمی دانشــگاه صنعتی شریف با اشاره به مطالعات
انجام شــده بر روی ذرات آالینده در هوا اظهار کرد :ذرات آالینده در
دنیا ذرات  10میکرون است و بر اساس مطالعات انجام شده ،ایران در
غلظت ساالنه آلودگی در جهان رتبه  11را کسب کرده است.
به گزارش ایسنا ،سعید وثوقی با بیان اینکه میزان تولید پسماند شهری
در کشــور از حدود  45هزار تن در ســال  83به  54هزار تن افزایش
یافته است ،گفت :بر اساس اطالعات جهانی ،ایران در شاخص غلظت
ساالنه در رتبه یازدهم قرار دارد.
وی افزود :عمده آلودگیهای ایجاد شده در آب ،هوا و محیط زیست
منشــا انسانی و فعالیتهای انسانی دارد ،این در حالی است که انسان
برای زیست نیاز به امنیت و سالمت دارد.

موضوعات اخالقی و بیشترین تخلف
دانشجویان علوم پزشکی
دبیر شــورای مرکزی انضباطی دانشــجویان علوم پزشکی گفت:
چهار گروه تخلفات سیاســی ،اخالقی ،آموزشــی و عمومی در بین
دانشــجویان وجود دارد که بیشترین آن مربوط به اخالقی و آموزشی
اســت .به گزارش مهر وحید صرامی گفت :در بررسیهایی که انجام
شده مشخص شد که  ۷۴درصد دانشجویان علوم پزشکی کشور که
در شوراهای انضباطی با حکم محکومیت مواجه شده است ،از روند
دادرسی در این شوراها رضایت دارند.
وی گفت :از ســال  ۱۳۹۰شــوراهای انضباطی دانشــگاههای علوم
پزشکی کشور به صورت ساالنه ارزیابی شده و رتبه بندی شوراهای
انضباطی اعالم میشوند.

گزارش

مدیرکل رسانه های داخلی وزارت ارشادخبرداد

همدان  2018فرصتی ست؛
مباد از دست برود
این روزها تمامی دســتگاه های و نهادهــای دولتی ،نیمه دولتی و
خصوصی و حتی بخشی از شهروندان پایتخت تاریخ و تمدن مدام و به
طور روزانه و پیوستهمطالب و اتفاقاتی را در راستای همدان  2018می
بینند و می شنوند و یا درگیر اجرای آن هستند.
کلیت این مهــم و خالصه بحث همدان  2018این اســت که همدان در
سال  2018به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب شده و
همچنین قرار است که دیار الوند میزبان برگزاری اجالس جهانی گردشگری
باشــد و بر اســاس گفته مدیران گردشگری و نیز مدیر مجموعه سیاحتی
علیصدر و البته براســاس پیش بینی ها  ۴۰۰شرکت عضو سازمان جهانی
گردشــگری در این اجالس در همدان حضــور مییابند و این مهم را در
کنار بحث برگزاری اجالس وزاری گردشگری آسیا در همدان قرار دهید و
حاال با در نظر گرفتن همین دو مبحث به طور قطع اگر در امور گردشگری
کارشــناس هم نباشید و گردشگری همان جابجایی مبل و صندلی و  ..در
خانه ندانید قریب به یقین متوجه بزرگی و عظمت کار شده اید و اینجاست
که انظار می رود با توجه به برگزاری اجالس در این حد همدان به یک یک
شــهر و نه کالن شهر و البته شهری گردشگری حداقل برای برگزاری این
اجالس ها تا جای ممکن ظاهری زیبا و البته شرایطی مناسب جهت ارائه
و نمایش به دنیا داشته باشد.
امکان همدان  2018فرصتی است که شاید دیگر در تاریخ همدان به دست
نیاید پس می طلبد که دستگاه ها و نهادهای مختلف همگی با یک اسم رمز
مشترک و یک هدف مشــترک وارد موضوع شوند و از این امکان نهایت
استفاده را داشته باشند.
یکی از محورهای اساسی و اصلی همدان  2018معرفی و شناساندن همدان
به آسیا و البته دنیا است که متاسفانه باید گفت تاکنون در این خصوص نه
برنامه منسجم و مناسبی و نه اتفاق چشمگیری را شاهد بوده ایم .طراحی
لگو و نصب آن در در و دیوار و بر روی اتوبوسهای شهری و  ...فایده ای
ندارد و ای کاش مسئوالن در رده های مختلف در حوزه های گردشگری و
فرهنگی و اجتماعی حداقل در این برهه مشاوران جوانی را در چند حوزه
مختلف انتخاب می کردند و از ایده های آنان استفاده می کردند.
مناســب سازی چهره ظاهری شهر اتفاقی است که تنها بر عهده شهرداری
نیست و انتظار می رود دیگر دستگاه های نیز در این خصوص ورود پیدا
کرده و دوشادوش شهرداری تالش کنند.
حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی نیز از جمله فرصت هایی
بود که می توانست برای همدان  2018موثر باشد و البته شنیده شد که برنامه
ای تدارک دیده شده بود و البته عقیم ماند.
نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف بین الملی ،هنرمندان و سفریان مختلف
سیاســی ،فرهنگی ،سالمت و  ،....پروازهای خارجی ،هتل های خارجی و
حتی کنفرانس های مختلفی که در کشورهای مختلف آسیایی برگزار می
شود ،هیاتهای تجاری و بازرگانانی که برای تجارت به کشورهای مختلف
رفت و آمد دارند ،همه اینها می توانند پتانسیل ها و فرصتهای باشند که با
استفاده از آنها در سال  2018همدان را به دنیا معرفی و شناساند .تهیه پک
های جامع و مختلف تبلیغاتی در سطوح مخلف (به لحاظ رزش ریالی) نیز
می تواند در معرفی همدان به افراد مختلف بی تاثیر نباشد.
نشــریات دوزبانه و دارای توزیع در ســفارتخانه و حتا برخی از نشریات
تخصصی خارجی نیز در این بحث می توانند کمک کننده باشند اما دریغ.
همدان  2018با وجود تمام زحماتی که کشیده شده و ادامه دارد اما متاسفانه
به نظر می رسد که بدون برنامه پیش می رود و باید ترسید از زمان که بی
محاباها می گذرد و قطعا  2018نیز به ســرعت چشم برهم زدنی خواهد
گذشت و دیگر فرصت نیست.
شــخص استاندار همدان در این خصوص بســیار حساس است و تاکید
بسیاری بر استفاده کامل از همدان  2018دارد اما گویا برخی از مدیران وی
در دستگاه های مختلف هنوز این مهم را درک نکرده و برنامه خاصی برای
آن ندارند .دستگاه متولی فرهنگ و هنر این دیار می توانست از این فرصت
بهره های فراوانی را ببرد که متاسفانه در خواب تابستانی است.
مجموعه سیاحتی علیصدر اما از هیچ تالشی فروگذار نبوده و انتظار می رود
که دیگر دستگاه ها نیز در باب مقوله همدان  2018این شرکت را یاری کنند.
و سر انجام باز هم تاکید اینکه  2018یک فرصت است و مباد که از دست
برود.

مسیر واردات کاغذ تا فروش دربازار زیر ذره بین
مدیــرکل مطبوعــات و خبرگزاریهای داخلی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از هماهنگی کامل
با بانک مرکزی در مورد گشــایش اعتبار متقاضیان
واردات کاغذ خبر داد و گفت :مســیر واردات کاغذ
از ابتدا تا انتها یعنی فروش کاغذ به رسانهها زیر ذره
بین قرار میگیرد.
سید محمدرضا دربندی درگفتگو با ایرنا با اشاره به
مصوبات نخستین جلسه ساماندهی کاغذ مطبوعات
که در ساختمان معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی برگزار شــد ،اظهار داشت :با نظر
کارشناســان حاضر در این نشســت ،مقرر شد اوال
تکلیف شرکتهایی که با ارز دولتی سفارش واردات
کاغذ را ثبت کرده اند مشخص شود تا بهتر بتوان در
مــورد واردات انجام گرفته و پیگیری مطالبات بازار
کاغذ مطبوعات ،تصمیم گرفت.
وی که به عنوان سخنگوی این کمیته انتخاب شده،
افزود :بــا هماهنگیهای به عمل آمده با ســازمان
بازرسی ،آمادگی کامل و فوری برای پلمب انبارهای
احتــکار کاغذ روزنامــه وجــود دارد و از تمامی
اصحاب رسانه که در این مورد اطالعاتی در دست
دارند میخواهیم برای ســاماندهی بازار ما را یاری
دهند .بر این اساس ،میزان واردات و همچنین قیمت
تمام شــده و توزیع درســت آن میان روزنامهها و
نشریات از وظایف اصلی کمیته ساماندهی است.

تولید کاغذ اســتان مازندران ســرعت
میگیرد

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت
ارشاد گفت :مقرر شد روند تولید کاغذ در کارخانه
چوب و کاغذ مازندران و نیز فرآیند تولید تا عرضه
این کاال به اهالی رســانه به ویژه رسانههای مکتوب
تسریع شود.

امروز گردهمایی مدیران موسســات
مطبوعاتی بزرگ
دربندی از گردهمایی مدیران موسســات مطبوعاتی

بزرگ کشور در امروز خبر داد و گفت :در صورت
درخواســت این موسســات بــرای واردات کاغذ،
هماهنگیهــای الزم جهت تخصیص و گشــایش
اعتبار الزم صورت پذیرد تا این موسســات بتوانند
متناسب با نیاز خود کاغذ وارد کنند.
به گزارش ایرنا ،تحت تاثیر نوســانات اخیر قیمت
ارز ،اختالالت و نابسامانی گســتردهای در بازار به
ویژه بازار خرید و فروش کاغذ بوجود آمد و کمبود
این کاال نزد اهالی مطبوعات ،ناشران و اهل قلم که
مصرف کنندگان واقعی آن هســتند ،احساس شد.
برخی نیز از این نابســامانی بازار سوء استفاده کرده
و به احتکار و امتناع از فروش این کاالی اساســی

اقدام کردند.
بر این اساس با روی کار آمدن محمد سلطانی فر
معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی چندین جلسه با دست اندرکاران
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و همچنین
اعضــای انجمن تهیــه و تولیدکنندگان و مصرف
کننــدگان کاغذ و صنف ایــن کاال برگزار و نتایج
مطلوب و مثبتی حاصل شــد .برگزاری نشســت
روز شــنبه نیز در راســتای همین سیاستگذاری
برنامه ریزی شده است.
همچنین سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی در تازهترین اظهار نظر خود در خصوص

یک مدیر بخش خصوصی در حوزه گردشگری،
توســعه این صنعت در کشــور را منــوط به ارایه
خدمات مطلوب دانســت و گفت :گردشــگری به
مهارت انســانی زیادی نیــاز دارد ،زیرا خدماتی که
گردشگران طلب می کنند ،باید توسط نیروی انسانی
ماهر به نحو مطلوب ارائه شود.

عبدالوهاب قاضــی در گفت و گو بــا ایرنا ،ارائه
خدمات مناســب و در حد استانداردهای جهانی به
گردشگران را مساوی با افزایش تعداد آنها دانست و
افزود :اگر گردشگرانی که به ایران می آیند،خدمات
مناســب دریافت کنند ،بی شــک آمار گردشگران
ورودی به کشور به نحو چشمگیری افزایش خواهد

یافت .وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های
گردشگری در جذب گردشــگر ،ظهار داشت :اگر
وضعیت جاده ها،حمل و نقل ،فرودگاه ها ،هتل ها
و ســرویس های بهداشــتی بین جاده ای در کشور
مناسب و مطلوب باشــد ،در سال های آینده شاهد
ورود گردشگران بیشتری به کشور خواهیم بود.

وزیر به حل مشکل کاغذ مطبوعات امید دارد

وی ادامه داد :با اصالح قوانین مربوط به کارتهای
بازرگانی میتوانیم امیدوار باشــیم که دیگر شــاهد
اختالالت در واردات کاغذ و همچنین حوزه توزیع
آن به مطبوعات نخواهیم بود.

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

قاضــی با تاکیــد بر اینکه صنعت گردشــگری می
تواند محور توســعه اقتصادی کشــور باشد ،افزود:
اگر دولتمردان و مســئوالن مربوطه بــاور کنند که
گردشــگری می تواند به اقتصاد کشور کمک کند،
تمام توان خود را برای توســعه این صنعت به کار
خواهند گرفت.

کتابچه «همدانشناسی کودک»
منتشر شد

سینـما

■ اندیشه رزن ������������������������������������������فيلشاه

کاغذ مطبوعات و نشــر اعالم داشــت :هم اکنون
هیچگونه کمبــودی در مــورد کاالی کاغذ نداریم
ضمن اینکه با احتکار کننــدگان این کاال با جدیت
برخورد خواهد شد .عضو کابینه دولت دوازدهم در
عین حال اظهار داشــت  :طبــق مصوبه اخیر هیات
دولت ،اصالحاتــی روی کارتهای بازرگانی انجام
خواهد گرفت.

توسعه گردشگری به مهارت انسانی نیاز دارد

عک
س
روز

یادداشت

عكس :فارس

معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی همدان
از انتشــار کتابچه «همدانشناسی کودک» خبر داد و
گفت :این کتابچه با موضوع گردشگری ،شهرشناسی
و سرگرمی برای کودکان منتشر شده است.
علی خاکســار در گفتوگو با فارس اظهار کرد:
کتابچــه «همــدان  2018پایتخت گردشــگری
کشــورهای آســیایی» از ســوی ادارهکل میراث
فرهنگی صنایعدستی و گردشگری برای گروه سنی
کو
(ب) و (ج) منتشر شده و راهی مهدهای کود 
کودکستانهای همدان و تهران شد.
وی بیان کرد :این کتاب در راســتای فعالیتهای
تبلیغی رویدادهای همدان  2018و با هدف ارتقای
اطالعات گردشگری استان همدان و جاذبههای آن
گردآوری شده است.
معاون گردشــگری میراث فرهنگی همدان یادآور
شــد :این کتابچه اطالعات خوبی در مورد استان
همــدان به خواننــدگان خود میدهــد و با ایجاد
جذابیت و ســرگرمی باعث ارتباط کودکان با این
کتابچه میشود.

فرهنگ
فخیمزاده پس از مرخصشدن:

چند سکانس آخر را  ۱۲روز دیگر
تصویربرداری میکنیم
بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون روز پنج
شنبه از بیمارستان ایرانمهر مرخص شد.
به گزارش تسنیم  ،مهدی فخیمزاده گفت :پزشکان
گفتهاند  ۱۲ ،۱۰روز باید در منزل اســتراحت کنم و
پس از آن به شــمال میرویم و ســکانسهای آخر
«مشت آخر» را جلوی دوربین خواهیم برد.
وی بعــد از اینکه روزهای نقاهــت خودش را در
بیمارســتان ایرانمهر پشت ســر گذاشت ،مرخص
شــد و در حالی که کنار ماشین حمید قلیزاده یکی
از عوامل فیلم ســینمایی «مشت آخر» در صحت و
سالمت ایســتاده بود طی تماس تلفنی با خبرنگار
تسنیم گفت :خوشــبختانه بعد از چند روز نقاهت،
حاال روی پاهای خودم ایســتادهام و انشاءاهلل بعد
از دوره 12روزهای کــه پزشــکان گفتهاند در منزل
استراحت کنم به شمال خواهم رفت و سکانسهای
آخر فیلم سینمایی «مشــت آخر» را جلوی دوربین
میبرم.
وی از همه دوســتان رســانه و هنرمند که او را در
این روزها تنها نگذاشــتند تقدیر و تشــکر کرد و
گفــت :واقع ًا جای تقدیر دارد که پزشــکان بهترین
نوع خدمات خودشــان را ارائــه دادند و هنرمندان
و رســانهها هم نگذاشــتند این نقاهت با سختی و
دشواری تنهایی ادامه یابد ،با اینکه نمیتوانستند بنده
را ببینند ولی پشت شیشــههای بخش مراقبتهای
ویژه میآمدند .انشاءاهلل هیچ روزی شاهد سختیها
و بیماریهایشان نباشم.
بنــا بر این گــزارش ،مهدی فخیــمزاده که اخیرا ً
در شــمال کشــور مشــغول فیلمبرداری آخرین
سکانسهای فیلم سینمایی جدیدش با نام «مشت
آخر» بود ،هنگامی که ســوار موتورســیکلت بود
دچار یک تصادف شدید با موتورسیکلت دیگری
شــد که با وجود نداشتن شکستگی ،بهدلیل ضربه
واردشــده به سر در بیمارســتان طالقانی چالوس
بســتری و ســپس به تهران منتقل شــد .ســطح
هوشــیاری وی در ابتدا خوب بــود ولی از ظهر
هفتم تیر ماه ،میزان هوشیاری پایین آمد که پزشک
معالج وی ابراز امیدواری کرد با درمانی که انجام
می شــود در روزهای آتی رونــد بهبودی حاصل
شود.
گفتنی اســت ،فخیمزاده در طول ســالها فعالیت
هنــری ســاخت فیلمهایــی همچون «همســر»،
«همســفر»« ،مســافران مهتــاب»« ،تاواریش» و
«خواستگاری» را در کارنامه کاری خود دارد و در
فیلمها و سریالهایی مانند «آذر ،شهدخت ،پرویز
و دیگران»« ،تنهاترین ســردار»« ،والیت عشــق»،
«خواب و بیدار»« ،مختارنامه» و «دندون طال» هم
بازی کرده است.

«ساعت به وقت خاکستری» به
جشنواره تئاتر خیابانی مریوان
راه یافت
طرح و ایدههای برگزیده بخشهای آزاد و آیینی
در ســیزدهمین جشــنواره بینالمللی تئاتر خیابانی
مریوان معرفی شدند
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان ،هیأت انتخاب طرح و ایده سیزدهمین
جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان متشکل از
مجید امرایی  ،سعید بهنام  ،کاوه مهدوی  ،آرزو علی
پور و ســعدی محمدی طرح و ایده های برگزیده
بــرای حضــور در دو بخش آزاد و آیینی  -ســنتی
جشنواره را معرفی کردند.
در بخش آزاد این جشنواره ٨٧ ،طرح و ایده از سوی
هیات انتخاب معرفی شد که نمایش «ساعت به وقت
خاکستری» به نویسندگی و کارگردانی مجید قدیمی
از شهرستان رزن در میان این آثار قرار دارد.
در این نمایش به مشــکالن محیط زیستی و کمبود
آب پرداخته شده و به زودی اجرای عمومی خواهد
شد.
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