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واژه »ِعرق مّلي«
دو بخش ساده بیش نیست

 اليه اليه هاي اجتماعي در يك كشــور 
از هر تفكر و مســلك و سطحي كه باشند 
الاقــل در يك جهت خــاص همه با هم 
به نوعي يكدل و همــگام خواهند بود و 
ملت ها در حيات اجتماعي خويش در يك 

مقطع خاص به جايي مي رسند...

روزهاي خوش سنگنوردی و شمشیربازی در همدان

رئيس سازمان صمت در کارگروه اقتصاد مقاومتي:

مشکلافزايشقيمتهاراحلميکنيم
با دستورویژه وزیرراه 

انجام می شود

بهره برداری از 
راه آهن

 همدان تهران 
تا ماه آینده
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درنشست سازمان آتش نشانی تاکيدشد

هشدار به حوادث
تانكرهاي حمل نفت درجاده ها

دولت مخالفت کرد

طرح افزایش تعداد نمایندگان
در مسیر ناهموار
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 عباس آخوندی وزير راه و شهرســازی 
دســتور الزم برای شتاب بخشی در تكميل 
راه آهن همدان - تهران و بهره برداری اين 

طرح تا يك ماه آينده را صادر كرده است.
استاندار همدان كه به همراه نمايندگان مردم 
همدان و فامنين در مجلس شورای اسالمی با 
عباس آخوندی وزير راه و شهرسازی ديدار 
داشــتند، افزود: در اين ديدار همچنين مقرر 
شــد، عمليات اجرايی طرح راه آهن مالير 
- همدان با حضور وزير راه و شهرسازی تا 

آخر تير ماه جاری آغاز شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری همدان، 
محمد ناصر نيكبخت با بيان اينكه به منظور 
بازســازی و بهســازی راه های روســتايی 
استان همدان 50 ميليارد ريال به اين بخش 
تخصيص يافت افزود: بر اساس دستور وزير 
راه، جاده  روستاهای باالی 20 خانوار استان 

تا پايان سال تكميل می شود. 
وی خاطرنشــان كــرد: در ايــن جلســه 
همچنيــن تصميم هــای الزم برای كمك 
بــه طرح های راه و شهرســازی از جمله 
جاده مرادبالغی قهاوند و همدان از طريق 
آزاد راه؛ چهار بانده شــدن جاده عليصدر؛ 
محور توره مالير و جاده نهاوند، آورزمان 

اتخاذ شد. 

 اســتان همدان پنج هزار و 111 
کیلومتر انواع راه دارد

به گزارش ايرنا، راه آهن همدان - تهران به 
طول 267 كيلومتر و است كه در مسير خود 
از شهرهای تهران، رباط كريم، ساوه، فامنين 

و همدان عبور می كنــد. احداث اين خط 
ريلی كه پس از ســالها وقفه در دولت تدبير 
و اميد بار ديگر جان گرفت و دنبال شــد، 
دارای 35 پل به طول يك هزار و 640 متر و 
به صورت يك خطه با سرعت 160 كيلومتر 

در ساعت برای مسافربری و 120 كيلومتر در 
ساعت برای قطاری طراحی شده است و با 
بهره برداری از آن زمان حدود چهار ساعته 
سفر از پايتخت به همدان از طريق اتوبوس، 

به 2 ساعت كاهش می يابد. 
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کالس هاي تابستاني کانون فرهنگ 
تربیتي مهدیه آغاز شد 

 كالس هاي تابســتاني كانون فرهنگ تربيتي مهديه با حضور 
والدين و كودكان و نوجوانان و مديران آموزش و پرورش استان  

استارت خورد. 
كانون فرهنگي تربيتي مهديه در طول ســال و به طور اختصاص 
فصل تابســتان پذيــراي دانش آمــوزان در همه مقاطــع و براي 
كالس هاي تئاتر، موسيقي، طراحي ، خوشنويسي، رياضي، زبان، 
جوانه ها، رباتيك، چرتكه، شــطرنج، تيراندازي، كاراته دوره هاي 
آموزشي برگزار مي كند كه براي تابستان امسال بيش از 400 نفر در 

اين كالس ها شركت كرده اند. 
معاون پرورشــي و فرهنگی اداره كل آموزش و پرورش اســتان 
همدان در مراسم افتتاحيه كالس هاي تابستاني كه در سالن كانون 
فرهنگي تربيتي مهديه برگزار شد به اهميت تربيت فرزندان اشاره 
كرد و گفت: امروزه تربيت يك امر پيچيده اي است و خانواده ها، 
جامعه همچنين رســانه ها بايد دست به دســت هم بدهند و امر 

تربيت دركنار تعليم جدي گرفته شود.
حسن يوســفي توجه به عاليق فرزندان را بسيار مهم عنوان كرد 
و گفت: در اوقات فراغت بايد به دنبال عاليق فرزندان باشــيم و 
در كنار مهارت آموزي به پرورش فكري و جســمي و روحي نيز 

بها بدهيم .
وي اعمال تحميــل براي حضور در كالس هــاي طوالني مدت 
و مســتمر در طول تابستان را اشــتباه دانست اظهار داشت: نبايد 
خانواده ها اســرار داشــته باشند فرزندانشــان تمام وقت روز در 

كالس هاي مختلف حضور يابند.
يوســفي خانواده هايي را موفق ارزيابی كرد  كه به فرزندانشان به 
جا دســتور مي دهند، به جا منع مي كننــد و به جا،آزاد مي گذارند  
در حاليكه  اين شــاخص  ها را برخي خانواده ها به طور كامل رها 

كرده اند و برخي ديگر بيش از اندازه اجرايش مي كنند.

اجرای پروژه ها منطبق باخبر
 اصل استاندارد باشد

 رئيس كميسيون فنی و عمرانی شــورای شهر همدان بر ضرورت 
توجه به كيفيت و استانداردها در اجرای پروژه ها تاكيد كرد.

به گزارش فارس، علی رحيمی فر در بازديد از برخی پروژه های عمرانی 
شهرداری همدان ضمن تاكيد بر تسريع در روند اجرای پروژه ها، اظهار 
كرد: توجه به كيفيت و اســتانداردها در اجرای پروژه ها امری ضروری 
اســت. وی در بازديد از پروژه آرامســازی بلوار ارم، پيشرفت فيزيكی 
آن را 10 درصــد اعالم كرد و افزود: برآورد هزينه اين طرح بيش از 6 

ميليارد و 250 ميليون تومان بوده است.

رئيس كميســيون فنی و عمرانی شــورای اســالمی شــهر همدان در 
خصوص ديواركشــی و پياده روسازی اســتاديوم سعيديه )ملت( بيان 
كــرد: روند اجرای اين پروژه مطلوب بوده و در حال حاظر 90 درصد 
پيشرفت فيزيكی داشته و اجرای كامل آن نقش بسزايی از ترافيك منطقه 
خواهد داشت. وی از پيشــرفت 60 درصدی پياده روسازی در سطح 
منطقه خبر داد و گفت: اجرای ترميم روانســازی مسير گنجنامه هم با 

پيشرفت 50 درصدی در حال اجراست.
رحيمی فر در بازديد از پروژه پياده روسازی خيابان شكريه يادآور شد: 
در حال حاضر اين پروژه 10 درصد پيشــرفت داشته و برای اجرای آن 
حدود 300 ميليون تومان هزينه برآورد شــده اســت. وی با بيان اينكه 
مردم بايد نسبت به حدود اختيارات شورای شهر همدان واقف باشند، 

گفت: اگر نگاهی به ماده 101 قانون اساسی داشته باشيم متوجه جايگاه 
مشاركت مردمی در مديريت شهری خواهيم شد.

رئيس كميسيون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر همدان با بيان اينكه 
به دنبال پيگيری مطالبات شــهروندان در مناطق توانمندسازی هستيم، 
افزود: تمام مصوبات نيازمند رأی اكثريت اعضای شورای شهر است و 

اعضای شورا در راستای رضايتمندی شهروندان گام بر می دارند.
وی با بيان اينكه بخشــی از مطالبات عنوان شده در بودجه عمرانی سال 
جاری آمده است، عنوان كرد: اعضای شورای شهر معتقدند آنچه منجر 
به افزايش رضايتمندی شــهروندان خواهد شد، درنهايت قوام نظام را 
در پی خواهد داشــت؛ لذا به دنبال افزايش اين رضايتمندی با رويكرد 

عدالت شهروندی هستيم.

رئيس دانشگاه صنعتی همدان خبر داد
راه اندازی کانون نوآوری برای حمایت از 

طرحهای صنعتی
 رئيس دانشگاه صنعتی همدان با تاكيد بر ضرورت تقويت ارتباط 
دانشگاه با صنعت گفت: كانون شــكوفايی و نوآوری را با همكاری 
پارک علم و فناوری بــرای تقويت حمايت از طرح های صنعتی راه 

اندازی كرديم.
بــه گزارش ايرنا،  محمود نيلی در نشســتی با خبرنــگاران منطقه ای 
و كشــوری اظهار داشت: دانشــگاه صنعتی همدان با صنايع مختلف 
همكاری دارد و بخشی از اين همكاری ها در زمينه دفاعی است، اين 
دانشــگاه 3 قرارداد با وزارت دفــاع دارد و 17 قرارداد صنعتی نيز در 

سطح استان منعقد كرده است.
وی با اشاره به فعاليت های بين المللی دانشگاه صنعتی همدان گفت: 
قرارداد ســه جانبه ای با دانشگاه لولئو )Lulea( سوئد و بوعلی سينا 
در زمينه پژوهش های مناطق سردسير منعقد كرده ايم و قرار است در 

اين زمينه آزمايشگاهی نيز در دانشگاه راه اندازی شود.
نيلی ادامــه داد: تالش می كنيم 20 درصد از مديران صنعتی اســتان 
متشــكل از دانش آموخته های اين دانشــگاه باشند و در اين راستا از 
مديران اســتانی و كشوری درخواســت داريم رويكردشان نسبت به 
دانشگاه های تخصصی استانی تغيير كند و اعتماد آنها به اين دانشگاه 
ها بيشــتر شود. رئيس دانشــگاه صنعتی همدان در مورد قراردادهای 
ارتباط با صنعت اين دانشــگاه نيز گفت: ميــزان حجم قراردادهای با 
صنعت اين دانشــگاه از بدو تاســيس تاكنون )12 سال( به سه و نيم 

ميليارد تومان رسيده كه برنامه داريم آنرا افزايش دهيم.
پروژه های عمرانی دانشگاه 62 درصد پيشرفت كرده است و دانشكده 
فناوری های نوين اين دانشــگاه به كمك خيرين پايان يافت و اواخر 
ســال گذشته به بهره برداری رسيد. وی افزود: ساختمانی در دانشگاه 
برای فعاليت های پژوهشــی و فناوری درنظر گرفته شــده است كه 
برنامــه داريم آن را به عنوان برج فنــاوری تجهيز كنيم و اكنون نيمی 
از تجهيزات در اين ســاختمان استقرار يافته و مابقی تجهيزات نيز در 
حال انتقال به اين ساختمان است. نيلی تصريح كرد: دانشگاه صنعتی 
همدان، رتبه اول توليد مقاالت از ســوی اســاتيد را امســال در ميان 
دانشگاه های منطقه 4 به دست آورده است. وی با اشاره به فعاليت 53 
عضو هيات علمی در دانشگاه صنعتی همدان گفت: بخشی از فعاليت 
های آموزشی دانشگاه نيز توسط 70 استاد حق تدريس انجام می شود 
و رتبه شانزدهم   را در ميان 29 دانشگاه صنعتی كشور كسب كرده ايم 

و قصد داريم آن را به رتبه 10 ارتقا دهيم.

1- عملكرد صادرات اســتان موفقيت آميز نبوده اســت. گفته 
ميشــود برخالف برنامه ريزی های اعالم شده استان در حوزه 
صادرات برنامه منســجم مشخصی نداشته و ادارات و نهادهای 

مرتبط جزيره ای عمل كرده اند.
2- خروج علوفه از استان موجب نگرانی دامداران شده است .

گفته ميشــود در شــرايطی كه صدها دامپروری و گاوداری در 
اســتان به دليل مشــكالت كمبود علوفه و آب مواجه هستند و 
با تعطيلی مواجه شــده اند علوفه به عنوان يك محصول خام از 
اســتان خارج می شود.گويا بيشترين ساعت جابجايی علوفه از 

ساعت 16 به بعد و شب ها می باشد. 
3- مصرف انرژی كاهش يافته اســت. گفته می شود با اجرای 
طــرح كاهش مصرف وهمكاری مردم مصرف برق در كشــور 
كاهش يافته اســت .گفته می شــود درصورت ادامه اين روند 
برنامه خاموشــی ها متوقف خواهدشــد.گفتنی اســت درهفته 
گذشته ركوردمصرف كشور شكسته شد وبرنامه قطعی اجراشد. 

عبور از خطر قارچ های سمی در کشور
 خوشبختانه در حال حاضر از خطر قارچ های سمی در كشور 

عبور كرده ايم.
معــاون فنی و عمليات ســازمان اورژانس كشــور با اشــاره به 
مسموميت و فوت تعدادی از هموطنان در كشور به خاطر مصرف 
قارچ های ســمی، اظهار كرد: خوشبختانه در حال حاضر از خطر 

قارچ های سمی در كشور عبور كرده ايم.
حسن نوری در گفت وگويی با فارس  در پاسخ به سئوالی مبنی بر 
اينكه تعدادی از سودجويان قارچ های سمی را از طريق وانت ها 
به اســتان های ديگر منتقل كرده و به فروش می رســانند آيا اين 
وضعيــت ادامه دارد؟ افزود: بلــه، در حال حاضر نيز امكان دارد 
چنين خودروهايی در سطح شهر اقدام به فروش قارچ های سمی 

كنند كه مردم بايد آگاه باشد.
نوری با اشاره به لزوم آموزش به مردم در عدم مصرف هر نوعی 
قارچی، خاطرنشان كرد: آموزش ها را بايد مردم بخواهند و وقتی 
اخباری مبنی بر ســمی بودن برخی از قارچ ها ارائه می شود همه 
تمايل دارند اطالعاتی در اين زمينه داشــته باشند كه اميدوارم به 

اين موضوع توجه خاصی شود.

واژه »ِعرق ملّي«
دو بخش ساده بیش نیست

مهدي ناصرنژاد «

 اليه اليه هاي 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 ملت ها در حيات اجتماعي خويش 
در يك مقطــع خاص به جايي مي رســند كه احســاس همدلي و 
وحدت و هم نگاهي به آنان دســت مي دهد. امروز با وجود برقراري 
امنيت و بســياري مزيت هاي اجتماعي در كشــورمان ايران، وليكن 
مشــكالت متعددي هم وجــود دارد كه جامعــه را رنج مي دهد و 
چنانچه اين مشــكالت كه عمده آن در حوزه هاي اقتصادي اســت، 
حل وفصل نگردد به عارضه اي غيرقابل درمان تبديل خواهد شــد. 
مسلمًا دولت ها مسئول تمام بود و نبودهاي جامعه و از جمله شرايط 
اقتصادي هســتند كه بايد با برنامه ريزي درست و استفاده صحيح از 
اهرم هاي قانوني مشــكالت را برطرف سازند و امنيت را در ساختار 
اقتصادي حاكم سازند. بنابراين هيچ عقل سليمي منكر نقش كليدي 
دولت ها 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 
وظيفــه اي 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 مي كند، قابل پختن و به تنور چســباندن باشد؟ همه و همه و 
حتي آن رفتگر ساده و بي پيرايش 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 مّلي« 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 بسته اند 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 دل خسته ايراني، شكل و عملكرد 
سالح ها هم متفاوت اســت و اين جنگ و اين سالح ها خاموش و 
بي ســروصدا عمل مي كند. 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 مي بينيم كه متأســفانه حتي برخي نهادها و اشــخاص 
حقوقي هم در اين ماجرا مرتب توپ را به زمين اين و آن مي اندازند 
و خــود را از هرگونه تقصير و گناهي مبــري مي دانند. 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 
مّلي اش بيدار اســت و او را براي كمك و همياري جامعه و كارها و 
تصميم هــاي بزرگ تر و مهمتر تحريك مي كند. چنانچه تا اين اندازه 
هم درک و بينش درســت نسبت به شرايط جامعه نباشد، بايد منتظر 

روزهاي خراب تر از اين هم بمانيم!!!

 پارک های علم و فناوری به عنوان يكی 
از نهادهــای اجتماعی و حلقه ای از زنجيره 
توســعه اقتصادی مبتنی بر فناوری، شــكل 

گرفتند .
تعميق ارتباط بين دانشــگاه ها، سازمان های 
تحقيقاتــی، واحدهــای توليــدی و مراكز 
تصميم گيری دولتی در جهت توسعه فناوری 
و علوم كاربــردی، از جمله اهداف ايجاد و 

توسعه پارک های علم و فناوری است.
از طرف ديگــر پارک های فناوری به عنوان 
ابزار جلب شــركت های مبتنــی بر فناوری 
بين المللی شــناخته  پيشــرفته در ســطح 
می شوند و عالوه برآن محملی برای جذب 
متخصصان و دانشــمندان و توسعه فعاليت 

كارآفرينان  محسوب می شوند.
پارک علم  و فناوری استان همدان  از زمان 
تاسيس افزايش نوآوری تكنولوژيك، توسعه 
اقتصادی و اشــتغال زايی را به عنوان بخشی 
از يك راهبرد انديشــمند و هماهنگ برای 

توسعه  مد نظر قرار داده است.
در حال حاضر 54 شــركت دانش بنيان در 
اســتان همدان فعاليت می كنــد كه از اين 
تعداد 27 شــركت در پارک علم و فناوری 
استان مستقر هستند. همچنين در استان 150 
واحد فناور، 5 مركز رشد و 4 مركز نوآوری 

فعاليت می كنند.
همچنين 1200 نفر در شــركت های دانش 
بنيان استان همدان مشغول به فعاليت هستند 
كه در ســال 96 در مجموع اين شركت ها 
و واحدهای فناور استان 190 ميليارد تومان 
فروش محصوالت داشته اند. اين شركت ها 
و واحدهای فناور اســتان تاكنون دو ميليون 

دالر فروش ارزی محصوالت داشته اند.
رئيس پارک علم و فناوری اســتان همدان 
صبح روز پنج شنبه در نشستی با خبرنگاران 
استانی و كشوری به اين نكته اشاره كرد كه 
در حال حاضر سياست پولی و جامعه ما با 
روح فنــاوری و نوآوری همخوانی ندارد و 
اين موضوع بايد متعادل شــود چرا كه نمی 

توان انتظار داشت شركت های نوپای دانش 
بنيــان با پرداخت های انــدک و زمان های 
كوتاه بازپرداخت تسهيالت بتوانند فعاليت 

های خود را توسعه دهند.
به اعتقاد مجيد كزازی بهتر اســت سياست 
های مالی در حوزه حمايت از شركت های 
دانش بنيان براساس اســتفاده از اعتبار اين 
شركت ها به عنوان ضامن تغيير كند و پارک 
علم و فناوری همدان نيز اين آمادگی را دارد 

كه در اين زمينه همكاری كند.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از  دستاوردهای 
پــارک علم و فناوری همــدان  پرداخت و 
گفت:  برنامه اين پارک توسعه فعاليت های 
بين المللی است كه در اين راستا محصوالت 
شركت های دانش بنيان مستقر در اين پارک 
در زمينه های كشــاورزی، ماشــين آالت 
كشــاورزی، گياهان دارويــی، دارو و مواد 
شيميايی به كشــورهای تاجيكستان، آلمان، 
ايتاليا، افغانستان، ارمنســتان و آسيای ميانه 

صادر می شود.
كزازی با بيان اينكه سند راهبردی اين پارک 
تدوين شــده و در وزارت علوم به تصويب 
رســيده است گفت:  در اين سند سه محور 
بين المللی سازی فعاليت ها، تجاری سازی 
تحقيقات دانشگاهی به شركت های دانش 

بنيان و توســعه اقتصاد مقاومتی تأكيد شده 
است.

وی افــزود: پارک علم و فنــاوری همدان 
برنامه دارد براســاس پتانســيل های استان 
فعاليت كنــد بنابراين اولويــت كاری اين 
كار در زمينه های كشــاورزی، آب و خاک، 
بيوتكنولــوژی، انرژی هــای تجديدپذير و 

صنايع دستی است.
 صادرات محصوالت پارک علم و 

فناوری همدان به ۷ کشور
رئيس پارک علم و فنــاوری همدان گفت: 
محصوالت شــركت های دانش بنيان اين 
پارک به 7 كشور تاجيكستان، آلمان، ايتاليا، 
افغانستان، ارمنستان و آسيای ميانه صادر می 

شود.
كزازی با اشــاره به اينكه اســتان همدان در 
حوزه ســفال فعاليت می كند، تصريح كرد: 
مركز رشد تخصصی صنايع دستی و سفال 
در شهر الله جين همدان راه اندازی شده و 
آزمايش تخصصی نيــز در اين زمينه ايجاد 

كرده ايم.
وی عنــوان كرد: اين اســتان در زمينه مبل 
و منبت و فرش نيز صنايع دســتی دارد كه 
برنامه داريم در پارک استان در اين حوزه ها 

نيز فعاليت كنيم.

رئيس پارک علم و فنــاوری همدان با بيان 
اينكه يكــی از چالش های پــارک علم و 
فنــاوری همدان در حــوزه فضای فيزيكی 
است، اظهار داشت: 6 هزار مترمربع فضای 
فيزيكی پيشرفت داشته كه اميدواريم تا پايان 

امسال به بهره برداری برسد.
رئيس پارک علم و فناوری همدان خاطرنشان 
كرد: از 54 شــركت دانش بنيان مستقر در 
استان همدان حدود 60 درصد محصوالت 
اين شــركت ها به توليد انبوه رسيده است 
كه اغلب شركت های دانش بنيان اين پارک 
در حوزه های برق و الكترونيك، شــيمی و 
مواد، عمران، مهندســی پزشــكی و دارو و 

كشاورزی فعاليت می كنند.
كزازی اظهار داشــت: شــركت های دانش 
بنيان مســتقر در پارک علم و فناوری استان 
همدان در ســال 96، 39 ثبت اختراع و 60 

مورد ثبت مالكيت فكری داشته اند.
وی گفت: قاچــاق كاال يكی از رقيب های 
ناشايســت فعاليت شركت های دانش بنيان 
به شــمار می رود چرا كه اين كاالها بدون 
كيفيــت و با قيمت ارزان به جامعه وارد می 
شود بنابراين رقابت پذيری برای شركت ها 

سخت خواهد شد.
رئيس پارک علم و فنــاوری همدان افزود: 
دولت بايد برای موضوع قاچاق كاال برنامه 
داشته باشد و شــركت های دانش بنيان نيز 
برای حضــور بهتر و موثرتــر دربازار بايد 
همگــرا و در قالب كنسرســيوم با يكديگر 

همكاری كنند.
كزازی تصريح كرد: در پارک علم و فناوری 
اســتان همدان بــرای اولين بار در كشــور 
انجمن اســتارتاپ ها و شركت های دانش 
بنيان راه اندازی شــده كــه اين انجمن می 

تواند به توسعه شركت ها كمك كند.
وی افزود: اين انجمن با همكاری پارک علم 
و فناوری اســتان و اســتانداری ايجاد شده 
اســت كه متشــكل از مديران شركت های 

دانش بنيان مستقر در پارک است.

توانمند سازی بانوان 
سرپرست خانوار 

در اولویت قرار گیرد
 مهارت آموزی و توانمند سازی بانوان 
سرپرســت خانوار در اولويت قرار گيرد و 
آمــوزش آنها بايد با توجه به نياز جامعه و 

بازار كار هدفمند شود.
معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار 
همدان در كارگروه خانواده و بانوان همدان 
اظهار داشــت: طبق آمار رســمی كشور 

68 هــزار و 592 تن از بانــوان در همدان 
سرپرست خانوار هستند كه 8.7 درصد از 
جمعيت زنان را تشــكيل می دهند كه بايد 
برای توانمند ســازی و آموزش آنها برنامه 

ريزی شود.
سيد ســعيد شــاهرخی اضافه كرد: برای 
حمايت از زنان آموزش ديده و تخصيص 
تسهيالت برای به نتيجه رسيدن آموزش ها، 
الزم است تا توانمند ســازی اين سرمايه 

اجتماعی تكميل شود.
معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار 
همدان بيان كرد: با تشكيل نمايشگاه های 

فصلی و دائمی بــرای فروش محصوالت 
زنان سرپرست خانوار، از اين قشر حمايت 

می شود.
شــاهرخی افزود: نيمی از جمعيت كشور 
را بانــوان تشــكيل داده اند كــه در زمينه 
های سياســی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، 

اقتصادی و مديريت نقش برجسته دارند.
وی اضافه كرد: مســئوالن فضــا را برای 
نقش آفرينی بيشتر بانوان بايد فراهم كنند 
تا شاهد رشــد و ارتقای اين سرمايه های 

اجتماعی باشيم.
معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار 

همدان گفت: نــگاه ويژه  به جايگاه بانوان 
توصيه دين مبين اسالم است و در دستور 

كار دولت تدبير و اميد نيز قرار دارد.
شــاهرخی ادامه داد: با توجه به سياســت 
های وزارت كشور در حوزه زنان به دنبال 
تبيين سند ارتقا وضعيت زنان استان همدان 

هستيم.
وی از برگزاری كنگره ملی ســركار خانم 
دباغ خبر داد و بيان كرد: در اين راستا كميته 
های مربوط تشكيل شده و برای برگزاری 
مطلوب و شايسته كنگره برنامه ريزی می 

شود.

با دستورویژه وزیرراه انجام می شود

بهرهبرداریازراهآهنهمدانتهرانتاماهآينده

رئيس پارک علم و فناوری استان :

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

 »الو... بازار آتش گرفته اســت...«، »الو... 
يك مورد مشــكوک در ســد اكباتان ديده 
مي شــود....«، »الو...«؛ اينها جمالتي اســت 
كه درست در آغاز جلســه كارگروه ايمني 
آتشنشاني از بي ســيم ها مخابره مي شد 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 يافته اند، از مديرعامل گرفته تا 

كارمند، بي سيم هايشان خاموش نيست.
ترک صندلي و تردد گاه و بيگاه آنان در يك 
جلسه 3 ساعته 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 مي شود. 
انگار نه انگار كه آنان هم همچون مسئوالن 
ســاير مجموعه ها 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 فعاليت هــا را ارائه دهد به 
دليل اين حادثه، خداحافظي كرده و جلسه 

را ترک مي كند.
اينها شرح حال كاركنان مجموعه اي است كه 
همه دقايق زندگيشان چنين سپري مي شود. 
چهــره همه آن ها يك لحظه آرامش به خود 
نمي بيند. 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.
رئيس 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 خيابان ها تردد مي كنند كه 
در آخرين اتفاق مربوط به حمل ونقل سوخت 
نفِت كاميون حامل با 30 هزار ليتر در اتفاقي 
در خيابان روانه شــد كه كوچكترين حادثه 
حاصل از يك بي احتياطي 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 
نمي كنيم، خاطرنشان كرد: با همه دستگاه ها 
مكاتبه كــرده ام كه مباحث ايمني را رعايت 
كنند كه البته در صورت توجه نكردن مراتب 
را بدون هيچ اغماضي به مقام مافوقشان در 

تهران گزارش داده ايم.
وي خشكســالي و بارش هــاي 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 آتش سوزي هاي بســياري در مراتع، 
مزارع و جنگل ها 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 96 را هزار و 975 مــورد و عمليات 
امداونجات را هزار و 337 مورد اعالم كرد.

وي وجود انبارهاي شهري، مخروبه هايي كه 
در آن مكان ها معتادان تجمع مي كنند را نيز 
معضل ديگري دانســت كه باعث باال رفتن 

اتفاقات و حوادث شده است.
رييس سازمان سازمان آتشنشاني همدان در 
حوزه پيشگري نيز با اشاره به اينكه از خرداد 
ســال 95 پايش هاي ساختماني شهر شروع 
شده است، افزود: تاكنون هزار و 900 مورد 
بازرسي از ســاختمان هاي مربوط به مراكز 
علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقامتي، آموزشي، 
درماني و... انجام گرفته كه نزديك 15 تا 20 

درصد آنها به موارد ايمني توجه كرده اند.
وي ادامه داد: اگر ساختمان ها از لحاظ ايمني 
رعايت اســتانداردها را نداشته باشند، دقيقًا 
همان اتفاقي رخ خواهد داد كه در پالسكو 

شاهد آن بوديم.
بياناتي گفت: بايــد مجموعه هاي مربوط به 
ساختمان از نظام مهندسي گرفته تا اصناف، 
اســتاندارد و... همه مســئوليت مربوط به 
ايمني 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 مي كننــد، گفت: كار آتشنشــاني 
سياسي نيســت اگر جايي ما احساس كنيم 
جان مــردم در خطر اســت، تذكرات الزم 
را مي دهيم. براي نمونه مجوز چند مراســم 
مربوط به مسابقات ورزشي را نداديم؛ چون 
ايمني ســاختمان هاي محل برگزاري نأمين 
نبود. يا اينكه براي برگزاري كنســرت هايي 
كه با حجم زيادي از مخاطبان مواجه است، 
ســختگيري هايي داشــتيم كه گفته اند اينها 

نمي خواهند در شهر شادي باشد.
وي از مانور پايــش بلندمرتبه هاي 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 بلندمرتبه ها اجرا كنيم.
 با تالش شــبانه روزی فرشتگان 
نجات 125 همدان انجام شد: انجام 
بیش از 2 هزار و 900عملیات در سال 

 96
رييس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی 
همدان در ادامه گزارش سال 96 را ارائه داد 
و گفت: آتش نشــان همدان طی ســال 96 
دوهزار و 981عمليــات اطفاء حريق، امداد 

و نجات و احتيــاط حريق و حوادث انجام 
دادند كه نســبت به 3367 عمليات ســال 

95كاهش 12 درصدی داشته است.
بياناتی با اعالم اين مطلب گفت: طی سال 96 
شــهروندان همدانی 135624مرتبه با سامانه 
125 تماس گرفته اند كه اين رقم نســبت به 

سال 95 دو درصد افزايش نشان می دهد.
وی افزود: از 135624تماس دريافتی تعداد 
2981 مورد منجر به عمليات گرديده، 6420  
مورد جهت دريافت مشــاوره و راهنمايی ،  
21523 تماس اشــتباه، 9 مورد اعالم حريق 
كذب و متاســفانه 104691 مــورد ايجاد 

مزاحمت بوده است.
بياناتی با اشــاره به انجــام 1557 عمليات 
اطفاء حريق در سال 96 كه نسبت به 2143 
عمليات اطفاء حريق ســال قبل 28 درصد 
كاهش داشته است گفت: اطفاء حريق مراتع 
پوشش گياهی با 296 مورد، اماكن مسكونی 
233 مورد، وسايل نقليه 211 مورد، باغات 
وفضای ســبز137 مورد و مراكز تجاری با 

115 مورد بيشترين تعداد عمليات های اين 
حوزه را شامل شده اند.

وی با بيان اينكه 1493 عمليات اطفاء حريق 
در محدوده خدماتی شــهر همــدان و 64 
عمليات خارج ار آن بوده است اظهار كرد: 
در حوادث آتش سوزی سال 96ئ تعداد 92 
نفر ازجمله 7 آتش نشــان مصدوم و 9 نفر 
فوت شــده اند و 87 نفر نيز با تالش آتش 

نشان نجات يافته اند.
رييس ســازمان آتــش نشــانی و خدمات 
ايمنی همــدان از انجام 1337 عمليات امداد 
و نجات در ســال 96 خبر داد كه نسبت به 
1066 عمليات انجام شده در سال قبل از آن 
26 درصد افزايش داشــته است كه بيشترين 
تعــداد آن مربوط به نجات افراد محبوس در 
آسانسور با 318 مورد، نجات افراد محبوس 
در اماكن مختلف با 236 مورد، مهار حيوانات 
200 مورد،نجات حيوانات 174 مورد و  امداد  
و نجات در سوانح رانندگی با 114 مورد بوده 
است. ويبا بيان اينكه 1302 عمليات امداد و 
نجات در محدوده خدماتی شــهر همدان و 
35 عمليات خارج از آن بوده است تصريح 
كرد: در عمليات هــای امداد و نجات 103 
نفر از جمله 2 آتش نشان مصدوم و 17 نفر 
فوت شده اند و 1108 نفر نيز با تالش آتش 

نشانان نجات يافته اند.
 96 ســال  در  اينكــه  بيــان  بــا  وی 
تعداد111411نفر تحت آموزش های ايمنی 
و آتش نشــانی قرار گرفته اند كه نسبت به 
ســال قبل 47 درصد افزايش داشــته است 
خاطرنشان كرد: بيشترين تعداد آموزش ها 
مربوط به اموزش های عمومی شــهروندان 
در مناسبت ها و اعياد، آموزش درمهدكودک 
ها و مدارس،آموزش دانشجويان و آموزش 

كاركنان ادارت و شركت ها بوده است.
رييس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی 
همدان با اشاره به كاهش تعداد عمليات ها  
به خصوص در حوزه اطفاء حريق كه حاصل 
توجه به موضوع آموزش های عمومی است 
تاكيد كرد: اين سازمان در كنار امداد رسانی 
به شهروندان در حوادث مختلف توجه ويژه 
به آموزش و پيشــگيری با هدف  فرهنگ 
سازی  ارتقاء سطح فرهنگ ايمنی جامعه را 

در دستور كار قرار داده است.

خبـر

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

توزیع بیش از 5/4 میلیون لیتر سوخت 
بخش کشاورزی در شهرستان بهار

 طی سه ماه نخست امســال 5 ميليون و 487 هزار و 51 ليتر 
ســوخت ميان كشــاورزان و بهره برداران بخش كشاورزی اين 

شهرستان توزيع شد.
مدير جهاد كشــاورزی شهرستان بهار گفت: طی سه ماه نخست 
امسال 5 ميليون و 487 هزار و 51 ليتر سوخت ميان كشاورزان و 

بهره برداران بخش كشاورزی شهرستان بهار توزيع شد.

هوشــنگ كرمی در گفتگو با مهر گفت: از اين ميزان 5 ميليون و 
483 هزار و 915 ليتر نفت گاز و 3 هزار و 136 ليتر نفت ســفيد 
بــوده كه 3 ميليون و 953 هزار و 350 ليتر نفت گاز به ماشــين 
آالت، 609 هزارو 801  ليتر نفت گاز به مرغداری ها و 14 هزار 

و 800 ليتر نفت گاز به مراكز توليد آبزيان اختصاص يافت.
وی به پالک گذاری ماشــين آالت كشاورزی نيز اشاره داشت و 
گفت: مرحله دوم طرح شماره گذاری ماشين آالت كشاورزی در 

شهرستان بهار در حال اجراست.
كرمی با بيان اينكه اين طرح در راســتای اجرای سياســت های 

ســازمان جهاد كشــاورزی و شناســنامه دار كردن وسايل نقليه 
موتوری فعال بخش كشــاورزی انجام می گيرد، افزود: با تعامل 
و هماهنگی صورت گرفته بين سازمان جهاد كشاورزی و پليس 
راهور توسط شركت تعاونی تراكتورداران اين طرح اجرا می شود.
وی با اشاره به اينكه از 2 هزار و 907 تراكتور و كمباين موجود بر 
اساس سال توليد تاكنون در مرحله اول 858 دستگاه و در مرحله 
دوم 304 دستگاه و در سال جاری 47 دستگاه شماره گذاری شده 
است، گفت: مابقی تراكتورهای مشمول طرح نيز در مراحل بعدی 

شماره گذاری خواهند شد.

يادداشت

آتش گریبان یك هكتار از مزارع روستای 
چناری نهاوند را گرفت

 آتش گريبــان يك هكتار از مزارع جو و گندم روســتای چناری 
نهاوند را گرفت.

شــهردار برزول نهاوند در گفت وگو با فــارس در نهاوند اظهار كرد: 
متأسفانه بيش از يك  هكتار از مزارع گندم و جوی روستای چناری از 

توابع بخش زرين دشت نهاوند در آتش سوخت.
علــی مرادی وزش باد را علت گســترش شــعله های آتش به مزارع 
اطراف نقطه كانونی آتش سوزی اعالم كرد و گفت: با حضور به موقع 
آتش نشانان شهرداری برزول و همچنين كمك اهالی اين آتش كنترل 

و مهار شده است.
شــهردار برزول علت وقوع آتش سوزی را عامل انسانی عنوان كرد و 
گفت: بررســی  الزم برای مشخص شــدن انگيزه اين اقدام در دست 

اقدام است.

اعزام مبلغ 
به مناسبت سالروز شهادت امام صادق)ع(

 رئيس تبليغات اســالمی مالير از اعزام مبلغ به مناســبت سالروز 
شهادت امام صادق)ع( به مناطق شهری مالير خبر داد.

به گزارش مهر، حجت االســالم حســين گروسی در جمع روحانيون 
از اعزام مبلغين و مبلغات به مناســبت سالروز شهادت حضرت امام 
صادق)ع( به مراســم عزاداری و ســوگواری شــهادت حضرت امام 

صادق)ع( در مناطق محتلف شهرستان مالير خبر داد.
حجت االسالم گروســی گفت: طی هماهنگی انجام شده با مديريت 
حوزه علميه در ســالروز شــهادت امام جعفرصــادق)ع( مبلغين و 
مبلغات برای برگزاری جلســات ســخنرانی و مشاركت در برگزاری 
مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت حضرت امام صادق)ع( 
به مراســم عزاداری و ســوگواری كه در مناطق شهری مالير برگزار 

می شود اعزام می شوند.
رئيس تبليغات اســالمی مالير عنــوان كرد: روحانيــون اعزامی در 
خصوص فضائل و مناقب و كرامات حضرت امام صادق)ع( سخنرانی 

خواهند كرد.
وی از دســته روی ســوگواری هيأت مذهبی در ســالروز شهادت 
حضرت امام صادق)ع( در شهرســتان مالير خبر داد و گفت: هيئات 
محوری شهرستان مالير به صورت دسته های عزاداری و سوگواری 
در خيابانهای ســطح شهر حاضر شــده و در رثای شهادت مظلومانه 
حضرت امام جعفر صادق)ع( به اقامه عزاداری و ســوگواری خواهند 

پرداخت.

2000 قطعه سفال خارجی از شهر اللجین 
جمع آوری شد

 فرمانده انتظامی شهرســتان بهار از كشــف 2 هزار قطعه ســفال 
خارجی و قاچاق در شهر جهانی سفال)اللجين( خبر داد.

به گزارش مهر، بزرگعلی نــوری در جمع خبرنگاران گفت: كاركنان 
انتظامی شهرستان بهار در راستای تحقق شعار سال در مقابله با كاالی 
قاچاق، 2 هزار قطعه ســفال خارجی و قاچاق را در اللجين كشف و 

جمع اوری كردند.
وی افزود: اين محموله قاچاق كه ارزش ريالی آن بيش از 900 ميليون 
ريال اســت در يكی از انبار های شهرک سفال اللجين قرار داشت كه 

كاركنان پليس امنيت عمومی شهرستان بهار آن را كشف كردند.

تفاهم نامه همكاری مشترک علمی دانشگاه 
آزاد مالیر با بالروس امضا شد

 رئيــس دانشــگاه آزاد مالير با بيــان اينكــه تفاهم نامه همكاری 
مشترک علمی دانشگاه آزاد مالير با كشور بالروس امضا شده است ، 
گفت:مهم ترين هدف از امضای اين تفاهم نامه استفاده بهينه از مبادالت 

و تجربيات علمی بين دو كشور است.
به گزارش تسنيم، عباس ملك حسينی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اينكه اصل و اســاس كار دانشــگاه آزاد ماليــر توانمند نمودن 
دانشــجو برای ورود به بازار كار اســت اظهار داشــت: مهم ترين 
هدف دانشگاه آزاد عالوه بر آموزش و تربيت نيروی كارآمد ايجاد 
دانشــگاه كارآفرين است چراكه در شرايط شغلی دانشجوی دارای 

مهارت برنده است.
وی با بيان اينكه تمام تالش ما اين اســت كه دانشگاه آزاد شهرستان 
بايد به عنوان موتور توســعه شهر مالير تبديل شود ، گفت: مهم ترين 
هدف ما در مرحله اول كاهش وابســتگی دانشــگاه آزاد به شــهريه 
و توســعه شركت های وابسته به دانشگاه اســت كه بتوانيم عالوه بر 

كارآفرينی كسب درآمدی نيز برای دانشگاه داشته باشيم .
ملك حســينی بيان كرد: ما از همه سرمايه گذاران و صاحبان انديشه و 
طرح های نو دعوت می كنيم  كه در طرح های دانشگاه مشاركت داشته 
باشند و دانشگاه آزاد امكانات در اختيار آن ها قرار می دهد و تا به ثمر 

رسيدن ايده ها از آن ها حمايت می كنند.
وی با بيان اينكه امروز ما در دانشــگاه آزاد واحد مالير به دنبال ايجاد 
رشته های توســعه ای هستيم كه بعد از فارغ التحصيلی دانشجو بی كار 
نماند گفت: در اين راســتا دســتاوردهای خوبی داشتيم كه از جمله 
اقدامات ما تأســيس دانشكده علوم پزشــكی با پيگيری نمايندگان و 
مســئوالن شهرستان و مساعدت وزير بهداشــت و درمان و آموزش 

پزشكی در مالير بود.
رئيس دانشگاه آزاد مالير با بيان اينكه دانشكده علوم پزشكی مالير از 
اول مهرماه ســال گذشته با تعداد 40 دانشجو در دو رشته كارشناسی 
اتاق عمل و پرســتاری فعاليت خود را آغاز كرده اســت، عنوان كرد: 
هم اكنون كليه امكانات آزمايشــگاهی و تجهيزات برای افزايش تعداد 

رشته ها و توسعه اين دانشگاه در اين مركز فراهم است.

همه دانایان همدان را دریابید
فیض ا... مظفرپور «

 درست در شرايطي كه پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين در آستانه 
2 رويداد بزرگ فرهنگي در ســطح آســيا و جهان است، اين روزها 
خبرهاي خوشي به گوش همه دانايان نمي رسد، بلكه خبرهايي تلخ و 
قابل تأمل در سطح جامعه مي پيچد. خبرهايي در حوزه هاي اجتماعي، 
فرهنگي واقتصادي كه نشان مي دهد بايد بيش از پيش در اين حوزه ها 

تالش و فعاليت گردد.
در حوزه اجتماعي مهمترين خبر اين روزها موضوع كودک ربايي بود 
كه اگرچه با همت و تالش مضاعف نيروي انتظامي ماجرا ختم به خير 
شــد و كودک ربوده شده به آغوش گرم خانواده برگشت، ولي پخش 
اين خبر در سطح جامعه هشداري به خانواده هاست كه بيش از پيش 
مواظب بچه ها باشــند و آموزش هــاي الزم را به آنها بدهند تا در دام 

انسان هاي شرور گرفتار نشوند.
كودک ربايي اگرچه در مقايسه با كودک آزاري از فراواني كمتر برخوردار 
است، ولي يك مورد اين موارد نيز موجبات نگراني خانواد ه ها و جامعه 
اســت. در حوزه هاي اجتماعي مباحث جامعه شناسي و روان شناسي 
زيادي بايد مطرح گردد و اين آسيب هاي اجتماعي به خوبي و به طور 
كارشناسانه و موشكافانه مورد تحليل و بررسي قرار گيرند و نهادهاي 
مسئول راهكارهاي پيشــگيري از اين آسيب ها را در اختيار جامعه و 

بويژه خانواده ها 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 آگاهي هاي الزم در خصــوص مراقبت از فرزندان را ندارند و 
يك غفلت كوچك و ندانم كاري موجبات افسوس و اندوه طوالني را 

براي آنان فراهم مي كند.
سرنوشــت بنيتاي 8 ماهه نمونه اي از اين ســهل انگاري ها 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 هزينه هاي آن كمتر است و هم نتايج آن 
بهتر. در حوزه هاي ديگر از جمله در خصوص آسيب هاي اجتماعي نيز 
به طريق اولي اين پيشگيري مقدم است. يك جامعه شناس از اصطالح 
واكسيناسيون اجتماعي در مقابل آسيب زايي اعتياد در كتابش به عنوان 
راهكار اساســي در خصوص پيشگيري از آسيب اعتياد نام برده بود. 
واكسيناسيون اجتماعي در مقابل آسيب هاي اجتماعي و مصون سازي 
در مقابل خطرات آســيب هايي از قبيل كودک آزاري و كودک ربايي و 
ســاير موارد مشابه، راهكار اساسي پيشگيري از اين موارد است. كما 
اينكه در مقابل آسيب هايي كه ويژگي تبديلي بودن و تركيبي بودن را 
دارند، همين راهكار چاره اساسي است  همانند اعتياد به موادمخدر كه 

مصون سازي جهت پيشگيري از آنها اصل بسيار مهمي است.
براي مثال اعتياد قابليت تبديل شــدن به آســيب هاي ديگر از جمله 
قتل هاي خانوادگي، ســرقت و... را دارد و يا اينكه در حالت تركيبي 

اعتياد با آسيب هايي نظير طالق نيز تركيب مي شود.
ايجــاد آرامش رواني در جامعه مســتلزم مقدماتي اســت كه يكي از 
اين الزامات آموزش  ها در جامعه و ســطخ خانواده هاســت تا بتوانند 
موارد آســيب زا را پيشگيري كنند و آمادگي مقابله با مواردي از قبيل 
كودک آزاري و كودک ربايي را داشــته باشــند تا اين اتفاقات تلخ در 
جامعه حتي به تعداد انگشت شمار نيز اتفاق نيفتد. نهادهايي همچون 
بهزيســتي، آموزش وپرورش و رســانه ها بويژه رسانه ملي مسئوليت 
بسيار ســنگيني در اين خصوص دارند. اگرچه هشدارهاي پليس نيز 
بســيار تأثيرگذار است، ولي نبايد همه مســئوليت ها 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 2018« پايتخت 
گردشگري كشورهاي آسيايي را به عهده دارد، بايد همه دانايان 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 حوزه هاي زيرســاختي همدان افتاده 
اســت. نگذاريم شــيريني اتفاقات خوب با حوادث ناگواري از اين 
دســت به كام هم استاني ها و گردشــگران داخلي و خارجي به تلخي 
گرايد و تالش نماييم همدان را آنگونه كه شايســته و بايسته است، به 

جهانيان معرفي نماييم.

اختصاص 180 میلیون تومان برای تجهیز 
مدارس موقوفه مالیر

 رئيــس اداره اوقاف و امور خيريه مالير از كمك 180 ميليون 
تومانی به مراكز آموزشی موقوفه اين شهرستان خبر داد.

پژمان جعفری با بيان اينكه هر سال اداره اوقاف مالير در راستای 
عمل به نيت واقف خيرانديش مرحوم سيف الدوله برای مدارس 
مالير هزينه می كند، اظهار كرد: 180 ميليون تومان به منظور كمك 
به نگهــداری و انجام فعاليت های عمرانی در مدارس ابتدايی »3« 
و» 4« مرحوم سيف الدوله و فخرالحاجيه و دبيرستان شبانه روزی 
نمونه سيفيه در نظر گرفته شده است.وی با بيان اينكه اين مدارس 
در اراضی موقوفه واقع شــده اند، افــزود: دانش آموزانی از بخش 
مركزی مالير و شــهر سامن، زند و جوكار در اين مراكز آموزشی 
مشغول تحصيل هســتند.رئيس اداره اوقاف و امور خيريه مالير 
در گفت وگو با فارس به فعاليت گســترده دانش آموزان مدارس 
موقوفه در حوزه های مختلفی هنری، فرهنگی و علمی اشاره كرد 
و گفت: هر سال شــاهد قبولی بسياری از دانش آموزان دبيرستان 
نمونه شبانه روزی سيفيه در كنكور سراسری و رشته های پزشكی و 
مهندسی در دانشگاه های معتبر كشور بوده ايم. وی در ادامه افزود: 
ســاخت 6 كالس درسی در دبســتان فخر الحاجيه، يك كالس 
درســی برای دبستان ســيف الدوله »3« و» 4«، تجهيز كامل سالن 
سلف سرويس دبيرستان نمونه سيفيه با خريد 500 صندلی و 50 
ميز و نيز نصب سقف كاذب اين دبيرستان فعاليت های عمرانی در 

دستور كار است.

درنشست سازمان آتش نشانی تاکيدشد

هشداربهحوادثتانکرهايحملنفت
درجادهها

 امام جمعه همدان با بيان اينكه سران قوا 
حل مشــكالت معيشتی مردم را در اولويت 
قــرار دهند، گفــت: دولت با ســودجويان 

برخورد كند.
بــه گزارش فــارس، آيــت اهلل غياث الدين 
طه محمدی در خطبه های عبادیـ  سياســی 
نماز جمعه همدان با دعوت مردم به تقوای 
الهی اظهار كرد: در شرايط كنونی كه دشمن 
درصدد ايجاد بحران برای كشور است، تنها 
با همدلــی و وحدت می توانيم اين گذرگاه 

سخت عبور كنيم.
وی با بيان اينكه سران سه قوه حل مشكالت 
مردم را در برنامه قرار دهند، گفت: يكی از 
مطالبات مقام معظــم رهبری توجه به رفع 
مشكالت معيشــتی مردم و رســيدگی به 

محرومان و نيازمندان است.
امــام جمعه همــدان يكــی از راهكارهای 

عبور از مشــكالت فعلی را توجه به اقتصاد 
مقاومتی دانست و با تأكيد بر لزوم همراهی 
مديران در راستای تحقق اين مهم، توجه به اين 

اصل اساسی را اولويت كشور عنوان كرد.
وی با اشاره به خيانت برخی افراد سودجو 
در بازار ارز و سكه افزود: اين افراد به نظام، 
خون شهدا و مردم خيانت می كنند هرچند 
كه هدف اصلــی آنها زدن رگ حياتی مردم 

است.
 مردم به اندازه نیاز خرید کنند

طه محمدی از مردم خواست هوشيار باشند 
و آب به آســياب دشمن نريزند، اظهار كرد: 
خريد مردم بايد به اندازه نياز باشــد، ضمن 
اينكه خودداری از اسراف و تبذير بايد جزو 

برنامه های اصلی زندگی مردم باشد.
وی خواستار برخورد قاطع با افراد سودجو 
شد و تأكيد كرد: بايد حتماً با آنهايی كه بازار 

ارز و سكه و اقتصاد كشور را دچار آشفتگی 
كرده اند برخورد صورت گيرد.

امام جمعه همدان با بيان اينكه مسووالن بايد 
فضای كار برای كسانی كه دنبال فلج اقتصاد 
كشور هستند را تنگ كنند، گفت: مسووالن 
بايد به مردم پاســخگو باشــند كه چطور 

می شود فردی می تواند بدون اطالع نهادهای 
نظارتی تعدادی كثيری سكه خريداری كند؟

وی بــا تقدير از اقــدام جهــادی قرارگاه 
خاتم االنبياء ســپاه در تكميل طرح آبرسانی 
در خرمشــهر، اضافــه كرد: انجــام كار در 
گرمای بيش از 50 درجه بســيار سخت و 
طاقت فرساســت كه اين عزيــزان اين مهم 
را انجام دادند و برای اين اقدام ارزشــی از 
خدای بزرگ برای آنها ســالمتی و موفقيت 

خواستاريم.
 طه محمدی با اشاره به نامه قدردانی سردار 
سليمانی به رئيس جمهور به خاطر مواضع 
انقالبی اش در مقابل استكبار جهانی گفت: 
دشــمن در مقابل ايران متحــد و قدرتمند 
كاری از پيــش نخواهد بــرد، بنابراين بايد 
در مســير وحدت و همدلــی درصدد حل 

مشكالت برآييم.

امام جمعه همدان:

سران قوا حل مشکالت معیشتی را در اولویت قرار دهند
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 خبر توقف بررسی طرح افزايش تعداد 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی در حالی 
از زبان رئيس كميســيون شــوراها و امور 
داخلی مجلس در رسانه ها منعكس شد كه 
اين كار از ســال 1378 تاكنون انجام نشده 

است.
آنگونــه كه محمد جواد كوليوند  در گفتگو 
با خبرگزاری مهر گفته، با توجه به نپذيرفتن 
بار مالی اين طرح توسط دولت، بررسی آن 
متوقف شــده و فعال بايد منتظــر بمانيم تا 

ببينيم چه تصميمی گرفته خواهد شد.
به گــزارش همــدان پيــام، در طرحی كه 
نمايندگان مجلس ارائه كــرده بودند، مقرر 
شــده تعداد 40 نفر به آمار فعلی نمايندگان 
مجلس شــورای اسالمی اضافه شود و آمار 
نماينــدگان به 330 نفر برســد كه در حال 

حاضر بررسی آن متوقف شده است.
البته طبق گفته رئيس كميســيون شوراها و 
امــور داخلی مجلس، پيگيری اين مســئله 
منتفی نيســت و حتی با رئيس جمهور نيز 
در اين زمينه  مكاتبه شده است، اما با توجه 
به شــرايط مالی و صراحت دولت در عدم 
پذيرش آن چه بســا تا زمــان نامعلومی از 

اجرای طرح خبری نباشد.
اين شــرايط در حالی رقم مــی خورد كه 
بر اســاس اصل 64 قانون اساســی هر 10 
ســال يكبار امكان افزايش 20 نفر به تعداد 
نمايندگان مجلس شــورای اسالمی وجود 
دارد و با توجه به عوامل انســاني، سياسي، 
جغرافيايي و نظاير آنها، بايد شــاهد اصالح 
جداول حوزه های انتخابيه و افزايش تعداد 

نمايندگان باشيم.
  ايــن كار برای اولين بار در ســال 1378 
صــورت گرفت كــه بر اســاس آن، تعداد 
نمايندگان از 270 نفــر به 290 نفر افزايش 
يافت، امــا از آن زمان تاكنون چنين اقدامی 
صــورت نگرفته و به رغم افزايش جمعيت 
و تغييرات ديگر، عدد نمايندگان از 290 نفر 

باالتر نرفته است.
بر اســاس  طــرح ارائه شــده نمايندگان 
مجلس كه 40 نماينده به جمع وكالی مردم 

افزوده می شــود، دو حوزه انتخابيه بهار و 
كبودراهنگ  در استان همدان نيز از يكديگر 
تفكيك و حداقل يك نفر به نمايندگان استان 

اضافه خواهد شد.
مســكوت ماندن اين طرح در شرايط فعلی 
عــالوه بر اينكه به منزله ناديده گرفتن اصل 
64 قانون اساسی است، حوزه های مشخص 
شده در طرح مذكور را از بسياری امتيازات 
و فرصت های ناشــی از افزايش نمايندگان 

محروم می كند.

بر اين اســاس انتظار مــی رود نمايندگان 
مجلس از جمله نماندگان استان در پيگری 
موضوع تالش بيشتری داشــته باشند تا از 
طوالنی شــدن اجرای طرح افزايش تعداد 

نمايندگان جلوگيری شود .
بــه طور قطع همــكاری و تعامل الزم ميان 
مجلس و دولــت در اين زمينه با محوريت 
منافع ملی و حقوق مردم از اهميت خاصی 
برخوردار اســت و می توانــد به تصميمان 

مناسب و اثربخشی منجر گردد.

خبـر

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com
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ايران و جهان

توافقنامه همكاری انرژی بین ایران و اتریش 
تمدید شد

 توافقنامــه همكاری انرژی بين ايران و اتريش در زمينه همكاری های نفتی، 
آموزشی و سرمايه گذاری در حوزه انرژی های جايگزين، تمديد شد.

معاون امور بين الملل وزارت نفت كه به همراه حسن روحانی رئيس جمهوری و هياتی 
بلندپايه از روز دوشــنبه به سوئيس و اتريش سفر كرده بود در تشريح دستاوردهای 
اين سفر در حوزه انرژی گفت: با توجه به وجود توافقنامه همكاری در زمينه انرژی 
بين وزارت نفت ايران و وزارت انرژی و توسعه پايدار اتريش، اين توافقنامه در زمينه 
همكاری های نفتی، آموزشی و سرمايه گذاری در انرژی های جايگزين، تمديد شد. 
به گزارش ايرنا ، اميرحسين زمانی نيا در ادامه به مذاكرات انجام شده برای تجارت 
نفت هم اشاره كرد و گفت: اين مذاكرات پس از آخرين اجالس اوپك بين وزير نفت 

ايران و رييس اوپك شروع شده و در اتريش نيز ادامه دارد. 

ابراز امیدواری نوبخت برای تسریع در حل 
مشكالت کامیون داران

 ســخنگوی دولت از ديــدار خود با اعضــای هيات مديــره كانون های 
كاميون داران، رانندگان بار و مســافركش خبر داد و تاكيد كرد: اميدوارم بتوانم 
با پيگيری مطالبات آنها از دســتگاه های مسئول، رفع مشكالتشان را تسهيل و 
تســريع كنم. به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخــت در صفحه مجازی خود در 
توييتر نوشــت: روز چهارشنبه )13 تير( فرصت شد شخصاً در نشست جمعی 
از اعضای هيات مديره كانون های كاميون داران و رانندگان بار و مســافر كشور 
با مســئوالن ســازمان  برنامه  و بودجه، حضور يابم و گاليه ها و مشكالت آنان 
را مســتقيماً بشنوم. به گزارش ايرنا، وی در اين پيام تاكيد كرد: ضمن تشكر از 
صبوری و همراهی راننــدگان عزيز، اميدوارم بتوانم با پيگيری مطالبات آنها از 

دستگاه های مسئول، رفع مشكالتشان را تسهيل و تسريع كنم. 

ضرورت تبدیل اراده به عمل 
در کنار التزام به برجام

 وزير امور خارجه كشــورمان با اشــاره به ثمربخش بــودن گفت وگوها با 
مقامات كشوری كه رياست اتحاديه اروپا را بر عهده دارند، تاكيد كرد كه التزام 

به برجام عيان بود؛ آنچه ضروری است تبديل اراده به عمل است.
به گزارش ايســنا محمدجــواد ظريف در تازه ترين تحليــل خود در توييتر 
نوشــت: اين بار با رئيس جمهور روحانی به وين آمــدم ]در حاليكه[160 
ســال روابط ديپلماتيك خود را جشــن می گيريم. گفتگوهای ثمربخشــی 
با ميزبانان اتريشــی خود - كه رياســت اتحاديه اروپا را بر عهده دارند - و 
جامعه تجاری داشــتيم. التزام به برجام عيان بود؛ آنچه ضروری است تبديل 

اراده به عمل است.

 نهادهــای حقوق بشــری بــه وظايف 
قانونی و اخالقی خود برای تعيين وضعيت 
ديپلمات های ربوده شده جمهوری اسالمی 

ايران و آزادی آنها، عمل كنند. 
وزارت امور خارجه تاكيــد كرد: با صدور 
بيانيه ای سی و ششمين سالروز ربوده شدن 
چهار ديپلمات جمهوری اســالمی ايران را 

گرامی داشت.
به گزارش  مهر، در متن كامل بيانيه وزارت 

امور خارجه آمده است: 
ســی و شش ســال از ربوده شــدن چهار 
آقايان  ايران،  اســالمی  ديپلمات جمهوری 
تقی  متوسليان،  احمد  سيدمحسن موسوی، 
رســتگار مقدم و كاظم اخوان توسط رژيم 
صهيونيستی می گذرد و ما امسال نيز در 14  
تير ماه در حالی يــاد و خاطره اين عزيزان 
را گرامی می داريم كه رژيم صهيونيســتی 
همچنان به جنايات و اقدامات غيرانســانی 
و خالف قوانيــن بين المللی خود ادامه می 

دهد.
 شــواهد و قرائن نشــان می دهد اين اقدام 
در تير ماه ســال 1361 توسط عوامل رژيم 
غاصب صهيونيســتی صــورت گرفته و با 
توجه به اشغال خاک لبنان توسط اين رژيم 
در آن زمان، مســتندات كافی از انتقال آنها 

به داخل سرزمين های اشغالی وجود دارد.

جمهــوری اســالمی ايران ايــران ضمن 
قدردانــی از تالش های دولــت لبنان در 
ســالهای گذشته برای روشن شدن حقايق 
به ربوده شــدن چهــار ديپلمات  مربوط 
ايران بويژه نامه مورخ 13 ســپتامبر 2008  
دولت لبنان به دبيركل ســازمان ملل متحد 
در تاييد ربوده شــدن آنان در خاک لبنان، 
بار ديگر بر شــرايط اشــغال لبنان توسط 
رژيم صهيونيســتی در آن زمان و نقش و 
مسئوليت حقوقی اين رژيم در موضوع را 

مورد تاكيد قرار می دهد.
وزارت امــور خارجــه با تاكيــد مجدد بر 
پيشنهاد خود مبنی بر تشكيل كميته حقيقت 
ياب بين المللی به منظور روشن شدن ابعاد 
اين موضوع، از دبيركل سازمان ملل متحد، 
صليب سرخ جهانی و ديگر نهادهای حقوق 
بشــری انتظــار دارد به وظايــف قانونی و 
اخالقی خود برای تعيين وضعيت ديپلمات 
های ربوده شــده جمهوری اسالمی ايران و 

آزادی آنها، عمل نمايند. 
وزارت امور خارجه ضمن گراميداشت ياد و 
خاطره 4 ديپلمات ربوده شده و همدردی با 
خانواده اين عزيزان، اميدوار است به زودی 
شاهد آزادی همه اســراء و زندانيان در بند 
رژيم صهيونيستی بويژه چهار ديپلمات عزيز 

كشورمان از زندان های اين رژيم باشيم.

 رئيس جمهــور با تاكيد بــر اينكه اگر 
حقوق ملت ايران در برجام تامين نشــود، 
دليلی وجــود ندارد كه در برجــام بمانيم، 
گفت: فعاليت های هســته ای ايران همواره 
صلــح آميز بوده و هســت اما ايــن تهران 
است كه درباره ســطح همكاری با آژانس 
بين المللی انــرژی اتمی تصميم می گيرد و 
مسئوليت تغيير وضعيت و سطح همكاری 
ايران با آژانس بر عهده كســانی خواهد بود 

كه وضعيت جديد را بوجود آورده اند.
به گزارش ايلنا، حجت االسالم والمسلمين 
حســن روحانی در ديدار يوكيانــو آمانو، 
مديــركل آژانس بين المللی انرژی اتمی در 
ويــن، با تاكيد بر اينكه وظيفه اصلی آژانس 
دفاع از حقــوق ملت هــا در بهره مندی از 
فناوری صلح آميز هســته ای است، گفت: 
برجــام موفقيتی بزرگ برای ديپلماســی و 
آژانس بين المللــی انرژی اتمی بود و ادامه 
اين موفقيت فقط در گــرو توازن تعهدات 

همه طرفين است. 
رئيس جمهور با اشــاره بــه اينكه خروج 
آمريكا از برجام ايــن توافقنامه را از تعادل 
خارج كرده اســت، اظهار داشــت: در اين 
شــرايط بقيه طرف های توافق وظيفه دارند 
در مقابل اين اقدام ايســتاده و خارج شدن 

تعهدات طرفين از توازن را جبران كنند.
روحانی ادامه داد: منطقی نيست در معاهده ای 
يك طرف به تمام تعهداتش عمل كند و طرف 
ديگر تعهداتش را زير پا بگذارد. اگر به حقوق 
ملت خود در برجام نرســيم، در هر شرايطی 

تصميم جديدی خواهيم گرفت. 
مديركل آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز 
در اين ديدار با بيان اينكه در مقطع حساسی 
قــرار داريم و اميدواريــم تماس با مقامات 
ايرانی همچنان به صورت نزديك ادامه يابد، 
گفت: برجام يك دستاورد بسيار بزرگ فنی 
و ديپلماتيــك بود و آژانس هم در راســتی 
آزمايی های خود بارها تاكيد كرده كه ايران 
به طور كامل بــه تعهداتش در برجام عمل 

كرده است.
آمانــو از اينكه ايران تاكنون در برابر خروج 
يكجانبه آمريكا از برجام خويشتنداری نشان 

داده است، قدردانی كرد.

سرلشکر سليمانی در نامه ای به روحانی:
بیانات ارزشمندتان نسبت به رژیم 

صهیونیستی مایه افتخار است
 فرمانده نيروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در پيامی از 
سخنان عزتمندانه رياست محترم جمهوری اسالمی ايران قدردانی كرد 
و گفت: بيانات ارزشــمندتان نسبت به رژيم صهيونيستی مايه افتخار 

است.
به گــزارش مهر، در پی اعالم موضع قاطع حســن روحانی در قبال 
اظهارات ســلطه طلبانه و تهديــدات و زياده خواهی هــای مقامات 
آمريكايی و صهيونيســت ها، سردار سرلشكر قاسم سليمانی فرمانده 
نيروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در پيامی از سخنان 

عزتمندانه رياست محترم جمهوری اسالمی ايران قدردانی كرد.
در متن پيام فرمانده نيروی قدس سپاه آمده است:

آنچه از فرمايشات حضرتعالی در رسانه ها منعكس شد، مبنی بر اينكه 
اگر نفت جمهوری اســالمی ايران صادر نشود، تضمينی برای صدور 
نفت كل منطقه نمی باشــد و بيانات بســيار ارزشمندی كه در موضع 
جمهوری اسالمی ايران نســبت به رژيم صهيونيستی فرموديد، مايه 

مباهات و افتخار است.
حقير به عنوان ســرباز واليت و اين ملت ســرفراز و با همه جان به 
حضور جنابعالی عرض می كنم: اين همان دكتر روحانی اســت كه ما 
شــناخت داشتيم و داريم و می بايست باشد، شما با سخنان حكيمانه 
ارزشمند و قدرتمندانه خودتان رهبر عزيز، ملت بزرگوار ايران اسالمی 

و مسلمانان جهان را سرافراز كرديد.
دســت شما را برای ايراد اين سخنان به موقع، حكيمانه و صحيح می 
بوسم و برای هر سياستی كه مصلحت نظام اسالمی باشد در خدمت 

هستيم.

جزئیات بررسی طرح اقتصادی مجلس در 
جلسه غیر علنی

 نائب رئيس مجلس شورای اسالمی جزئيات بررسی يك فوريت 
طرح حمايت از اقتصاد ملــی در برابر اقدامات خصمانه آمريكا عليه 

ملت ايران را تشريح كرد.
احمــد امير آبــادی در گفتگو با مهر در خصوص جلســه غير علنی 
مجلس گفت: در نشست غيرعلنی مجلس، پيش نويس طرح مجلس 
برای برون رفت از مشكالت اقتصادی كشور در 24 ماده مورد بررسی 

قرار گرفت.
اين عضو كميته پيگيری برون رفت از مشــكالت اقتصادی كشور در 
ادامه تصريح كرد: در جلســه غيرعلنی مجلس، برای يك فوريت اين 
طرح رأی گيری اســتمزاجی از نمايندگان به عمل آمد اما نمايندگان 
با يك فوريت  بررســی اين طرح موافقت كردند. می خواســتيم اگر 
يك فوريت ايــن طرح رأی بياورد، مجلــس را علنی كنيم و به طور 

رسمی، يك فوريت آن را در صحن علنی مجلس مطرح كنيم.
اميــر آبادی با بيان اينكه  مجلس دو هفته جلســه علنی ندارد، اظهار 
داشــت: نمايندگان به ازای هر 3 هفته يك هفته به حوزه های انتخابيه 
می روند اما اكنون 5 هفته است كه مجلس جلسه دارد و نمايندگان به 

همين دليل دو هفته به حوزه های انتخابيه خود می روند.
عضو هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی گفت: به نمايندگان گفته ايم 
كه اگر دولت اليحه ای در خصوص مســائل اقتصادی به مجلس ارائه 

كند، جلسه مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد.

سفرهای اروپایی روحانی به باز شدن گره 
برجام کمك می کند

 يك نماينده مجلس شورای اسالمی درباره سفر رئيس جمهور به 
اروپا گفت: اين ســفرها می تواند به حل مشكالت كشور و باز شدن 

گره برجام كمك كند.
بهروز نعمتی در گفت وگو با ايلنا، درباره سفر رئيس جمهور كشورمان 
به اروپا و دســتاوردهای آن گفــت: اعتقاد دارم هرگونــه رايزنی با 
كشورهای اروپايی در اين مقطع می تواند مشكالت كشور را حل كند.
وی تاكيد كرد: اميدواريم اروپايی ها آن چه را كه امروز در زبان جاری 

می كنند در عمل هم همان اتفاق بيفتد.
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افرود: خانم موگرينی 
اعالم كردند كه اروپايی ها از برجام خارج نمی شــوند و بالخره بايد 

شرط و شروط های ما را هم بايد بپذيرند.
وی خاطر نشان كرد: اين سفرها می تواند به حل مشكالت كشور و باز 

شدن گره برجام كمك كند.

رویترز خبر داد؛
اتحادیه اروپا مجوز کار »بانك سرمایه گذاری 

اروپا« در ایران را صادر کرد
 بانك سرمايه گذاری اروپا«، به عنوان بازوی غير انتفاعی بلندمدت 
اتحاديــه اروپا، يكی از يال های كليدی تالش اين اتحاديه برای حفظ 
روابط تجاری با ايران در مقابل تصميم واشــنگتن برای اعمال مجدد 

تحريم ها عليه ايران است.
به گــزارش ايلنــا، نماينــدگان اروپا مجــوز كســب و كار »بانك 
ســرمايه گذاری اروپا EIB « را در ايران تصويب و صادر كردند. اين 

اقدام در راستای حفظ برجام انجام شده است.
بر اســاس اين گزارش، »بانك سرمايه گذاری اروپا«، به عنوان بازوی 
غيرانتفاعی بلندمدت اتحاديه اروپا، يكی از يال های كليدی تالش اين 
اتحاديه برای حفظ روابط تجاری با ايران در مقابل تصميم واشــنگتن 

برای اعمال مجدد تحريم ها عليه ايران است.
»رويترز« مدعی شــد: با اين وجود تصميم نمايندگان اتحاديه اروپا به 
معنای تعهد اين بانك برای كار در ايران نيســت. اين حركت توانايی 
ايــن بانك برای تامين مالــی از طريق بازارهای آمريــكا را به خطر 

می اندازد و نتايجی را برای عمليات های آنها در پی خواهد داشت. 
بر اســاس اين گزارش، پارلمان اروپا قويا حركت نمايندگان دســت 
راســتی را كه می خواســتند مانع از لغو محدوديت های اين بانك در 
ايران شوند را مسدود كرد. گروه دست راستی »دموكراسی مستقيم و 
آزادی اروپا« در پارلمان اتحاديه اروپا كه شامل »حزب مستقل بريتانيا« 
نيز بود با 93 رای در مقابل 573 رای و 11 رای ممتنع در تالش خود 
برای مسدود كردن راه لغو محدوديت های بانك سرمايه گذاری اروپا 
شكست خورد. »زيگفرد مورســان« يكی از نماينده های حزب خلق 
اروپايی گفت: »ما به بانك سرمايه گذاری اروپا ظرفيت سرمايه گذاری 
در ايران را در صورتی كه پروژه های مناســبی برای تامين مالی وجود 
داشته باشد، اعطا كرديم. توافق هسته ای يك توافق خوب برای امنيت 
اروپا بوده است.« به گزارش »رويترز« دولت های عضو اتحاديه اروپا از 
نظر فنی می توانند طرح كميسيون را باطل كنند؛ اما انتظار نمی رود كه 
چنين اتفاقی بيفتد چرا كه سران كشورهای اتحاديه اروپا علنا از برنامه 

»بانك سرمايه گذاری اروپا« حمايت كرده اند. 

افزایش تعداد کاربران پیام رسان های 
داخلی به ۷/5میلیون نفر

 وزيــر ارتباطات و فناوری اطالعات از افزايش تعداد كاربران پيام 
رســان های داخلی خبر داد و درباره علت تاخير در اجرای دســتور 
رييس جمهــوری مبنی بر اعالم فهرســت دريافت كنندگان ارز دولتی 
گفت: تمام اعضای كابينه برای اجرای دســتور رييس جمهور تالش 
می كنند اما شــايد مالحظاتی در حوزه اجرايی وجود داشته باشد كه 

تصميم گيری را برای مديران كمی سخت می كند. 
به گزارش ايلنا ، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به آخرين وضعيت 
فعاليت پيام رســان های داخلی گفت: كاربران پيام رسان های داخلی از 
1/5 ميليون به 7/5 ميليون نفر افزايش يافته اند كه رشد خيلی خوبی را 
نشان می دهد. وی با اشاره به اينكه در ايران بين 42 تا 45 ميليون كاربر 
شبكه های اجتماعی در ايران وجود دارد، افزود: پيام رسان های داخلی 
با استفاده از خالقيت و بهره گيری از فناوری بهتر در يك فضای رقابتی 
می توانند خدمات خود را توســعه دهند بنابراين نبايد پيام رسان های 

داخلی را با نمونه های مطرح آنها در دنيا مقايسه كرد.
وزير جوان كابينه دولت تدبير و اميد درمورد تاخير بعضی از دستگاه ها 
در اجرای دســتور رييس جمهوری مبنی بر اعالم دريافت كنندگان ارز 
4200 تومانــی، اظهار كرد: تمام اعضای كابينه برای اجرای دســتور 
رييس جمهوری تالش می كنند اما شــايد مالحظاتی در حوزه اجرايی 
وجود داشته باشد كه تصميم گيری را برای مديران كمی سخت می كند.
آذری جهرمی با بيان اينكه با توســعه زيرســاخت ها در ادامه تكميل 
شبكه ملی اطالعات، هم اكنون مصرف ترافيك داخلی توسط كاربران 
به 50 درصد ترافيك رسيده است، تصريح كرد: ضمن اينكه بعضی از 
ســرويس های ويديويی تا 14 برابر رشد كرده اند، اين اتفاق به عنوان 
حركتی قابل توجه به دليل تغيير مدل اقتصادی رخ داده كه در ابتدای 
شروع به فعاليت دولت دوازدهم در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
انجام شد. وزير ارتباطات با اعالم اينكه شاخص های فناوری اطالعات 
با رشد قابل توجهی روبرو شده اند، گفت: تا سه ماه پيش ميزان گردش 
ترافيك در مراكز تبادل ترافيك داده )ixp(  289 گيگابيت بر ثانيه بود 
كه باتوجه به آمارها سه روز گذشته اين ميزان با رشد يك و نيم برابری 

به 437 گيگابيت بر ثانيه رسيده است.

بیش از 54۷ هزار پرونده موادمخدر در 96 
مختومه شد

 اجرای برنامه های پيشــگيرانه قوه  قضاييه باعث تسريع در اجرای 
احكام مرتبط با جرايم موادمخدر شده است به طوری كه 547 هزار و 

106 پرونده در طول سال 96 مختومه شد.
معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع  جرم قوه  قضاييه، گفت: اجرای 
برنامه های پيشگيرانه قوه  قضاييه باعث تسريع در اجرای احكام مرتبط 
با جرايم موادمخدر شده است به طوری كه 547 هزار و 106 پرونده 

در طول سال 96 مختومه شد.
به گزارش ايلنا، محمدباقر الفــت اظهار كرد درباره اقدامات معاونت 
پيشــگيری از وقوع جرم قوه قضاييه در حوزه اعتياد، گفت: در طرح 
تقسيم كارملی برنامه چهارم توسعه قضايی، 24 راهبرد از 65 راهبرد، 
83 برنامه راهبردی از 307 برنامه راهبردی، درراستای كنترل وكاهش 
آسيب های اجتماعی در قوه قضاييه به اين امر اختصاص يافته است. 
به طور كلی 2 هزار و 61 برنامه در ســطوح ملی و اســتانی تدوين و 
پياده ســازی شده اســت كه از اين تعداد 591 برنامه به منظور كاهش 
آســيب های اجتماعی و يك هزار و 470 برنامه با كاهش پرونده های 

قضايی و پيشگيری از وقوع جرم بوده است.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326001000013  هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي آقاي محمدحسین جوادي خواه فرزند حاجي حسین به شماره شناسنامه 28 صادره از 
مالیر در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 2۴/72 مترمربع قسمتي از پالک1۵/19 حومه بخش سه واقع در 
همدان بلوار شهید رجایي خریداري با واسطه از مالک رسمي آقاي غالمعلي منوچهري محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 1۴27(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/۴/16        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/۴/31

عليزيوريحبيبي-رئيسثبتاسنادوامالک

آگهي حصر وراثت
معصومه حاجي عزیزي دارای شماره شناسنامه  1۴ به شرح دادخواست کالسه 97/    /ح111ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول 
حاجي عزیزي به شــماره شناســنامه  611 در تاریخ 1396/12/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- اشرف مالمیر فرزند 
آزاد به شــماره شناسنامه 8 متولد 1327 همسر متوفي 2-محمود حاجي عزیزي فرزند رسول به شماره شناسنامه 1067 متولد13۵0 پسر متوفي 3-علیرضا حاجي عزیزي فرزند رسول 
به شــماره شناسنامه 1۴822 متولد13۵8 پسر متوفي ۴-معصومه حاجي عزیزي فرزند رسول به شماره شناسنامه 1۴ متولد13۵6 دختر متوفي ۵-طاهره حاجي عزیزي فرزند رسول به 
شــماره شناسنامه 796 متولد13۴۵ دختر متوفي 6-نرگس حاجي عزیزي فرزند رسول به شماره شناسنامه 929 متولد13۴9 دختر متوفي 7آسیه حاجي عزیزي فرزند رسول به شماره 
شناسنامه 930 متولد13۵1 دختر متوفي 8-اعظم حاجي عزیزي فرزند رسول به شماره شناسنامه 28 متولد1360 دختر متوفي 9-راحله حاجي عزیزي فرزند رسول به شماره شناسنامه 
8۵ متولد1366 دختر  متوفي اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 129(
رئيسحوزهشماره111شورايحلاختالفتويسرکان

آگهي حصر وراثت
آقاي قربان مالمیر دارای شماره شناسنامه 1096 به شرح دادخواست کالسه 970283ح111 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان گلدسته مســتقیمي  به شماره شناسنامه  167 در تاریخ 96/12/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-قربان مالمیر فرزند عزیزعلي به شماره شناسنامه1096 متولد1333 فرزند متوفي 
2-نایبعلي مالمیر فرزند عزیزعلي به شماره شناسنامه1397 متولد13۴2 فرزند متوفي 3-جعفر مالمیر فرزند عزیزعلي به شماره شناسنامه9 
متولد1322 فرزند متوفي ۴منیژه مالمیر فرزند عزیزعلي به شماره شناسنامه1097 متولد1333 فرزند متوفي ۵-منیره مالمیر فرزند عزیزعلي 
به شماره شناســنامه1398 متولد13۴۴ فرزند متوفي 6-مرال مالمیر فرزند عزیزعلي به شماره شناسنامه123۵ متولد1339 فرزند متوفي 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 12۴(
رئيسحوزهشماره111شورايحلاختالفتويسرکان

آگهي ابالغ نتیجه ارزیابي مورد وثیقه کالسه 9600488
بدینوســیله به مجتبي شــیرافكن فرزند علي کد ملي 00۵2۵72811 
ابالغ مي گردد در خصوص پرونده اجرایي کالســه فوق له بانک شــهر 
علیه مجتبي شیرافكن طبق گزارش مورخ 97/3/19 کارشناس رسمي 
دادگســتري، پالک ثبتي 1- فرعي 886 از پــالک اصلي 16 در بخش 
دو ناحیه 99 واقع در همدان مورد وثیقه ســند رهني شماره 1608۴9 
تنظیمي به مبلغ 10/000/000/000 ریــال ارزیابي گردیده لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابي پالک مذکور معترض مي باشید اعتراض کتبي خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانكي دستمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ 7/۵00/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید. ضمناً به اعتراضي که خارج از موعد یا فاقد فیش بانكي دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/۴/16

رئيسادارهاجراياسنادرسميهمدان–جاللحدادي

آگهي حصر وراثت
آقاي عباس عبدالمالكي دارای شــماره شناسنامه  7 
به شــرح دادخواســت کالســه 97/31۵ح111 از این 
حوزه درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان امیرحسام عبدالمالكي  به 
شماره شناسنامه  39702۴۴838 در تاریخ 96/10/13 
در اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- عباس 
عبدالمالكي فرزند قنبرعلي به شماره شناسنامه 7 متولد 
13۵۴ پدر متوفي اینک با انجام تشــریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 13۴(
رئيسحوزهشماره111شورايحلاختالفتويسرکان

آگهي حصر وراثت
آقاي حسن نوروزبیگي دارای شماره شناسنامه  9۵ به شرح دادخواست کالسه 
970/298/ج111ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حمیده شمس الهي  به شماره شناسنامه  296۵ در 
تاریخ 1397/3/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-حسن نوروزبیگي فرزند آقا برار شماره 
شناسنامه 9۵ متولد 132۵ همسر متوفیه 2-سودابه نوروزبیگي فرزند حسن  
شماره شناسنامه ۵03 متولد 1363 دختر متوفیه 3-معصومه نوروزبیگي فرزند 
حسن  شماره شناسنامه 1۵61 متولد 136۵ دختر متوفیه ۴-ربابه نوروزبیگي 
فرزند حسن  شماره شناســنامه 1۴23۴ متولد 13۵6 دختر متوفیه ۵-محمد 
نوروزبیگي فرزند حسن  شماره شناسنامه 18۵ متولد 13۵8 پسر متوفیه اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 127(
رئيسحوزهشماره111شورايحلاختالفتويسرکان

بيانيه وزارت امورخارجه؛

نهادهای حقوق بشری وضعیت 4 دیپلمات 
ربوده شده ایرانی را روشن کنند

روحانی در دیدار با آمانو:

تداوم برجام
در گرو توازن تعهدات طرفین است

دولت مخالفت کرد

طرحافزايشتعدادنمايندگان
درمسيرناهموار
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 دانشــگاه ها بايد در كنار مردم و جامعه 
باشند و حصار و نرده نداشته باشند.

رئيس دانشگاه بوعلی سينا همدان در نشست 
خبری با اصحاب رســانه گفت: دانشــگاه 
بوعلي ســينا همدان از سال 52 پايه گذاري 
شده است و در آن زمان قرار بوده دانشگاه 
به شكلي باشــد كه متفاوت از دانشگاه هاي 
ديگر و منطقه محور باشد، مشكالت منطقه 
را بشناســد و به رفع مســائل امنيتي، فني، 
اقتصــادي و اجتماعي بپردازد كه با برخورد 
به انقالب اســالمی در مســير دانشگاه هاي 

ديگر به كار خود ادامه داد.
يعقــوب محمدی فــر بــا بيــان اينكه در 
اين دانشــگاه 13 دانشــكده داريم، گفت: 
رزن،  شهرســتان هاي  در  دانشــكده   4
كبودراهنگ، تويسركان و بهار و 7 دانشكده 
در پرديس اصلي دانشــگاه و 2 دانشكده در 

دانشكده هنر و معماري وجود دارد.
وی با اشــاره به اينكه 12 هزار دانشجو در 
دانشگاه بوعلي سينا تحصيل مي كنند، گفت: 
دانشــگاه بوعلي ســينا 3 هزار دانشجوي 
تحصيــالت تكميلي دارد كه هــزار نفر از 
آنها در مقطع دكتري و2 هزار نفر در مقطع 

كارشناسي ارشد تحصيل مي كنند.
رئيس دانشگاه بوعلی ســينا اضافه كرد: در 
اين 13 دانشــكده، 57 گروه آموزشي داريم 
و 317 رشــته-گرايش در ايــن گروه هاي 
آموزشي در حال فعاليت هستند لذا دانشگاه 
بوعلي سينا به عنوان دانشــگاهی جامع در 

كشور مطرح است.
محمدی فر با اشــاره بــه اينكه دانشــگاه 
بوعلي ســينا دانشــگاه اول منطقه اســت، 
گفت: در تقســيم بندي منطقــه اي وزارت 
علوم، دانشــگاه بوعلي در منطقه 4 كشوري 
كه شامل اســتان هاي همدان، قزوين، قم و 

مركزي است قرار گرفته  است.
وی افــزود: ايــن دانشــگاه در رتبه بندي 
دانشــگاه هاي دنيا، رتبه زير 1000 را كسب 
كرده اســت كه از كشور جمهوري اسالمي 
ايران، 23 دانشــگاه هســتند كه توانسته اند 

رتبه هاي زير 1000 جهان را كسب كنند.
 در ISC رتبه 10 کشوري را داریم

رئيس دانشــگاه بوعلی ســينا ادامه داد: در 
ISC؛ رتبه بندی دانشــگاه ها و مؤسســات 
تحقيقاتی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 
جزء 10 دانشگاه برتر كشور هستيم  و رتبه 

10 كشوري را داريم.
وی با اشاره به اينكه مركز رشد دانشگاه بوعلی 
به عنوان ســيزدهمين مركز رشد دانشگاهی 
كشور فعاليت خود را آغاز كرده است، عنوان 
كرد: در حال حاضر 30 واحد مستقر در مركز 
رشــد داريم و اولويت ما ايجاد مراكز رشــد 

تخصصی در دانشگاه است.
محمدی فر بيان كرد: در سال جاری دو مركز 
شتابنده در دانشــگاه افتتاح شد كه يكی از 
آن ها در دانشــكده مهندســی و ديگری در 
دانشكده كشاورزی بود كه وظيفه شتابدهی 
رشــد را برعهده دارند و نقطــه حايل بين 
بخــش علمی )دانشــگاه( و بازار)جامعه و 

مسائل فنی جامعه( است.
 راه اندازی دانشگاه D8 در همدان

  رئيس دانشگاه بوعلی سينا بابيان اينكه وجود 
موزه تاريخ طبيعی با هزار نمونه ارزشــمند، 
راه انــدازی كلينيــك دامپزشــكی، مركــز 
سنگ تراشی سنگ های قيمتی و كسب رتبه 
12 كشور در بخش دانشكده سبز)مديريت 
ســبز( از اقدامات دانشــگاه اســت، اظهار 
داشت: به زودی دانشكده D8 كه متشكل از 

چند كشــور آسيايی با جمعيتی بيش از يك 
ميليارد نفر است در همدان راه اندازی شده و 
فعاليت خود را از مهرماه امسال آغاز می كند.

 راه انــدازی مرکز آمــوزش زبان 
فارسی به غیرفارسی زبانان در همدان

محمدی فر از راه اندازی مركز آموزش زبان 
دانشگاه  به غيرفارســی زبانان در  فارســی 
بوعلی سينا همدان خبر داد و گفت: در اين 
مركز كه مقدمه ای بر تشــكيل و راه اندازی 
دانشگاه D8 در همدان است، دانشجويانی 

از 25 كشور دنيا در حال آموزش هستند.
وی با تشريح ديگر فعاليت های اين دانشگاه 
مانند گسترش آزمايشگاه مركزی، راه اندازی 
بخش ارتباط صنعت با دانشــگاه و اجرای 
طرح دانشــگاه عاری از دخانيــات اضافه 
كرد: در حال حاضر بيش از 40 تفاهم نامه با 
دانشگاه های جهان منعقد شده كه اساتيد اين 
دانشــگاه ها در دانشگاه بوعلی سينا حضور 

يافته و برای دانشجويان تدريس كردند.
رئيس دانشــگاه بوعلی ســينا با بيان اينكه 
معتقدم دانشگاه نبايد بسته باشد، اظهار كرد: 
اگر ما به دنبال جامعه ای توسعه يافته هستيم 
بايد انسان هايی توســعه يافته در دانشگاه ها 
تربيت كنيم و اميدوارم روزی فرا برسد كه 
هيچ دانشگاهی حصار و نرده نداشته باشد و 

دانشگاه در كنار جامعه باشد.
  وی با اعــالم اينكه هم اكنون 6 شــركت 
دانش بنيان و 6 دانشجوی پسادكتری داريم 
كه در دانشگاه فعال هستند درباره پروژه های 
صنعتی اين دانشــگاه ابراز كرد: با توجه به 
ساختار غيرصنعتی همدان بيشتر پروژه های 
ما در خارج از استان اجرايی می شود كه رقم 

آن كمتر از 2 ميليارد تومان است.
 محمدی فر با اشــاره به اينكــه بيش از 200 
دانشــجوی خارجی در دانشگاه بوعلی سينا 
مشغول به تحصيل هستند عنوان كرد: هدف ما 
در دانشگاه گسترش تعامالت بين المللی است 
كه بــا راه اندازی مركز آموزش زبان فارســی 

توانستيم رتبه دوم كشور را به دست آوريم.
وی دربــاره فوايد حضور وزير همدانی علوم 
نيز اظهار كرد: هيچ امتيازی از وزير علوم برای 
دانشگاه گرفته نشده و تنها از تجربيات ايشان 

برای اداره دانشگاه بهره گرفته شده است.
محمدی فر درباره اقدامات فرهنگی دانشگاه 
نيز گفــت: بيــش از 60 انجمــن علمی- 
دانشجويی، 4 تشكل، 19 كانون فرهنگی و 
بيش از 30 نشــريه فعال كاغذی و مجازی، 
بسيج كاركنان، دانشجويی و اساتيد، هيئت 

دانشجويی در دانشگاه بوعلی فعال است.
باید به مســائل علمی و پژوهشــی 

 دانشــجویان پرداخت نه مسائل 
هتلینگ و خوابگاه ها

رئيس دانشــگاه بوعلی سينا با انتقاد از اينكه 
مســئوالن دانشــگاهی به جــای پرداختن 
به مســائل دانشــگاهی به فكر هتلينگ و 
دانشجوی  خوابگاه ها هستند، گفت: 1500 
پســر و 1850 دانشــجوی دختــر در 17 
ســاختمان خوابگاهی زندگــی می كنند كه 
با بومی گزينی دانشــجويان به دنبال كاهش 

استفاده دانشجويان از خوابگاه ها هستيم.
وی افزود: هيچ پولی از دانشجويان در باب 
خوابگاه به جيب دانشــگاه بوعلی نمی رود  
و همــه هزينه های خوابگاهی وارد صندوق 
رفاه دانشــجويان می   شــود  و فقط مقداری 
از بودجه های دانشــگاه صرف تعميرات و 

تجهيز خوابگاه ها می شود.
محمدی فر درباره پروژه مركز همايش های 
دانشگاه بوعلی نيز گفت: اين مركز از پروژه 
های وزارت علوم اســت كــه قرار بوده در 
دانشــگاه بوعلی احداث شود كه وزارتخانه 
نيز به داليــل كمبود نقدينگی و نداشــتن 
بودجه مناســب از اجرای اين پروژه سرباز 

زده است.
رئيس دانشــگاه بوعلــی درباره شــرايط 
پذيرش اســتعدادهای درخشان در دانشگاه 
بوعلی اظهار كــرد: تا 40 درصد از پذيرش 
دانشجويان ارشد و 10 درصد از دانشجويان 
اســتعدادهای  آئين نامه های  از طريق  دكترا 

درخشان انجام می شود.
 ترک تحصیل ســاالنه 20 هزار 

دانش آموز مقطع ابتدایی
ســال ها از آخرين زمانی كــه زنان جوان و 
ميانســال بازمانده از تحصيل در پايگاه های 
بســيج محالت و مســاجد به سوادآموزی 
می پرداختند و امر سوادآموزی به جاماندگان 
از تحصيالت ابتدايی يا كسانی كه به ناچار 
تــرک تحصيل كرده بودند، انجام می شــد، 
می گــذرد ؛ ســوادآموزی توســط معلمان 
دلســوزی كه شــايد تا اوايل دهــه 80 به 
صورت جدی در كشور پيگيری می شد اما 
پس از آن ديگــر از روال افتاد . به جای آن 
فقر فرهنگی و فقر مادی آنقدر در كشــور 
گسترش يافت كه دانش آموزان بيشتری هر 

سال به ترک تحصيل روی می آورند .
به گزارش ايلنا، از آن ســو كودكانی كه كار 
می كنند آنقدر تعدادشان باال رفته كه همين دو 
سه سال پيش آمار سه ميليون كودک بازمانده 
از تحصيل داشــتيم . وضعيت به گونه ای شد 
كه رهبری دســتور داد همــه كودكان حتی 
مهاجرانی كه برگــه اقامت ندارند نيز بدون 

دريافت هزينه ای بايــد در مدارس ثبت نام 
شــوند و كسی از مدرســه جا نماند. فارغ 
از اينكه بســياری از مدارس، دانش آموزان 
اتباع مهاجر را بدون دريافت هزينه ثبت نام 
نمی كردند اما باز هم ســنگ اندازی برخی 
مدارس و تنگنای اقتصادی و تصور بی فايده 
بودن درس خواندن از ســوی دانش آموزان 
عمدتا پسر باعث می شد تعدادی ديگر برای 
ثبت نــام به مدارس مراجعــه نكنند و بدين 

ترتيب ترک تحصيل می كردند .
افــزون بر اينها يكی از مشــكالت عمده و 
فراگيــر در خصوص ســوادآموزی و ترک 
تحصيــل دانش آموزان مربوط به بســياری 
مناطق  علی الخصوص  از روستاهای كشور 
محروم اســت كه برای دانش آموزان منطقه 
مدرسه تا مقطع ابتدايی بيشتر ندارد و از آن 
نقطه به بعد بسياری از دختران نمی توانند به 
دليل دشواری رفت و آمد و ترس های امنيتی 
برای ادامه تحصيل به شــهر بروند و همين 
عامل باعث می شود بســياری از آنها ترک 
تحصيــل كنند و بدتــر از همه اينكه همين 
دختران در ســن 12 تا 14 ســالگی ازدواج 
می كنند . اين در حالی اســت كه در برخی 
مناطق مدرسه نيســت و در برخی ديگر از 
مناطق كشــور مدرسه هست و به دليل نبود 
دانش آمــوز و عدم اســتقبال از زندگی در 
روســتا و مهاجرت به شهر، مدارس زيادی 
در كشــور مخروبه و بالاســتفاده مانده اند . 
بدين ترتيب تــرک تحصيل تبعات ازدواج 

زودهنگام كودكان را نيز در پی دارد .
نهضت ســوادآموزی برای زنــان و مردان 
بزرگســالی بود كه به هر دليلی در گذشته 
پرمخاطره خود از درس خواندن و ســواد 
آموختــن جا مانده بودنــد اما حاال به جای 
پيشرفت، دغدغه جديدی به آموزش كشور 
اضافه شــده، آن هم اينكه تــازه بايد بدوند 
جلوی ترک تحصيل كــودكان را به داليل 
مختلف بگيرنــد، آموزش به بزرگســاالن 
پيشكشــی شــد تا معضل بزرگ تری حل 
شــود . تجربه و مشاهدات ســال های اخير 
نشــان داده هر قدر هم آموزش و پرورش 
درست عمل كند و درخواست پول زيادی 
از دانش آموزان نداشته باشد، هنوز به همان 
داليل نبود امكانات در روستاها، نبود انگيزه 
در ميان دانش آموزان، فقر اقتصادی و تفاوت 
فرهنگی و اجبار كودكان زيادی به كار كردن 
به جای درس خواندن، نمی توان اميدوار بود 
يك به يك كسانی كه ترک تحصيل می كنند 
را بــه مدارس بازگرداند و ســوادآموزی را 

ادامه داد . 

خبـر

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

حوادث

نکتهدانشگاه
مصرف گردو ریسك دیابت را به نصف کاهش می دهد

 يافته ها نشــان ميدهد مصرف دو عدد گردو در روز )يا 3 قاشــق چايخوری پودر 
گردو( ريسك ابتال به ديابت نوع2 را تا 47 درصد كاهش ميدهد.

به گزارش مهر، »لنور عرب«، سرپرســت تيم تحقيق، در اين باره ميگويد: »رابطه قوی 
بين مصرف گردو و كاهش ابتال به ديابت نوع2 نشــان ميدهد كه بايد گردو را در رژيم 
غذايی گنجاند. مطالعات ديگر نشان دادهاند كه گردو برای عملكرد شناختی و سالمت 

قلب هم مفيد است.«
محققان در اين مطالعه مشــاهده كردند شــركتكنندگانی كه گردو مصرف ميكردند در 
مقايسه با شركتكنندگانی كه مغزيجات آجيلی مصرف نميكردند، با كاهش ريسك ديابت 

نوع2 روبرو بودند.
مطالعات قبلی نشــان دادهاند مصرف نصــف فنجان گردو در روز بــا افزايش ميزان 
باكتريهای پروبيوتيك روده از دستگاه گوارشی محافظت كرده و ريسك بيماريهای قلبی 

و مغزی و همچنين سرطان را كاهش ميدهد.

ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
تمدید شد

 معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی از تمديد ثبت نام نقل و انتقال و 
ميهمانی نيمسال اول سال تحصيلی98-97 تا 30 تير ماه خبر داد.

به گزارش مهر، حجت االســالم والمسلمين ابراهيم كالنتری با بيان اينكه ثبت نام 
بــرای نقل و انتقال و ميهمانی دانشــجويان اين دانشــگاه برای نيمســال اول تا 
تاريخ 30 تيرماه تمديد شــده اســت، گفت: متقاضيان مــی توانند برای ثبت نام 
به ســامانه منادا به نشــانی www.monada.iau.ir مراجعه كرده و ثبت نام 

كنند. كامل  را  خود 
معاون فرهنگی و دانشــجويی دانشگاه آزاد اســالمی با بيان اينكه تنها به درخواستهايی 
كه از طريق سامانه منادا ارسال شود، رسيدگی ميشود، گفت: دانشجويان پس از مطالعه 
شيوه نامه نقل و انتقاالت، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و از طريق سامانه منادا به 

نشانی www.monada.iau.ir نتيجه درخواست خود را پيگيری كنند.

بهداشت
خطری که بیماران دیابتی باید جدی بگیرند

 قند خون كنترل نشــده حتی در مدت 6 ماه آســيب جبران ناپذيری برای چشم به 
همراه دارد.

يك چشم پزشــك در ارتباط با ديابت اظهارداشت: ديابت يكی از بيماری هايی بوده كه 
می تواند اثرات جبران ناپذيری بر روی چشم بر جای گذارد. يك فرد ديابتی اگر بخواهد 

گرفتار مشكالت شبكه ای نشود بايد قند خونش تحت كنترل باشد.
به گزارش سالمت نيوز، ذاكر محمدی افزود: در صورتی كه اين افراد طوالنی مدت قند 
خون كنترل نشــده داشته باشند عالئم ديابت چشمی در آنها ظاهر می شود و زمانی كه 
اين عالئم اختالل در شبكيه ظاهر شد هرچقدر هم كه قند خون را كنترل كنيم نمی توانيم 
مانع روند تخريبی در شــبكيه شويم. وی تأكيد كرد: افراد ديابتی بايد حتماً مراقب قند 
خون خود باشــند تا دچار اثر تخريبی ديابت در شبكيه نشوند. اگر شبكيه چشم در اثر 
ديابت آسيب ببيند بينايی فرد ناگهان كاهش می يابد و در نهايت به دليل خونريزی رگ ها 

در چشم، ديد به طور كامل مختل و نابينايی برای فرد ايجاد می شود.

اعالم شرایط کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به 
تامین اجتماعی

 ســازمان تامين اجتماعی در مورد نحوه محاســبه كســور بازنشســتگی از ساير 
صندوق هــا به تامين اجتماعی توضيحاتی ارائه كرد.  به گزارش مهر، ســازمان تامين 
اجتماعی در مورد مهلت پيگيری پس از ارائه درخواســت انتقال كسور بازنشستگی، 
ساير صندوق ها به تامين اجتماعی توسط بيمه شده، اعالم كرده است كه حداكثر مهلت 
پيگيری برای حصول نتيجه مراحل انتقال كسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی 
قبلی بيمه شــده به تامين اجتماعی، حداكثر يك ســال از تاريخ تقاضای انتقال كسور 
بازنشستگی است، در غير اين صورت درخواست متقاضی بی اثر شده و ادامه مراحل 
انتقال كسور بازنشستگی با ارائه تقاضای مجدد و محاسبه مابه التفاوت متعلقه بر اساس 

درخواست جديد خواهد بود.

ایجاد مراکز حمایت های اجتماعی و روانی از معتادان 
بهبود یافته 

 سازمان بهزيستی كشور در سال 96 برای اشتغال بهبوديافتگان 7600 نفر را مشغول 
به كار كرده اســت. به گزارش ايسنا، رئيس سازمان بهزيستی كشور با بيان اينكه »يك 
حلقه ديگر، اقدامات صيانــت و حمايت های اجتماعی و روانی و ايجاد فرصت های 
شغلی است«، عنوان كرد: ما در سال 97 چند برنامه علمی را در دست اجرا داريم كه 
يكی از آنها استقرار 15 تا 20 مركز صيانت اجتماعی و حمايت های اجتماعی و روانی 
است كه در تهران پايلوت می شود و قصد داريم كه به 11 استان ديگر نيز تعميم دهيم. 
انوشيروان محسنی بندپی افزود: برنامه اين است كه سه هزار نفر از افرادی كه در اين 
مراكز بهبود پيدا كرده و پاک می شوند، مورد حمايت قرار دهيم تا شرايطی فراهم شود 

كه زمينه اجتماع پذيرشدن اين افراد را در جامعه فراهم كنيم. 

پرداخت یارانه سفر به بازنشستگان در سال جاری
 در ســال جديد برنامه های زيادی در حوزه فرهنگی بازنشستگان داريم تا نشاط و 

شادابی در اين گروه افزايش يابد. 
مديرعامل صندوق بازنشســتگی كشــوری از افزايش ســفرهای زيارتی و سياحتی 
بازنشســتگان در سال جاری خبر داد و گفت: جمعيت بازنشستگان ظرفيت بالقوه ای 
برای شركت ايرانگردی و جهانگردی كه می تواند مورد توجه قرار گيرد و از طرفی در 
توسعه اين شركت مؤثر واقع شود و موجبات اشتغالزايی و افزايش رفاه اجتماعی را در 
جامعه رقم بزند. به گزارش فارس، جمشيد تقی زاده تصريح كرد: سفرهای ارزان قيمت 
به بازنشســتگان نيز فراهم شــد چرا كه اين افراد سرمايه های اجتماعی هستند و بايد 

خدمات مناسب فرهنگی و اجتماعی به آنها ارائه دهيم.

هگمتانه: 10 ميليارد اعتبار به بنياد بوعلی سينا اختصاص می يابد 
 با این همه پول چقدر کمبود هست

ايسنا: نظارت های مستمر بر قيمت دارو در بيمارستان ها
 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 سكه در تهران بازداشت شد
 یه بار جستی ملخک.. دوبار جســتی ملخک.. آخر به دستی 

ملخک 
فارس: عبور از خطر قارچ های سمی در كشور

 نکشتنمون، صلوات!
هگمتانه: 352 ميليون تومان اعتيار دســتگاه های استان برای مبارزه با 

مواد مخدر
 این همه پولو این همه معتاد...

جام جم: ورود كره جنوبی به كارزار خودرو های خودران
 فعال که خودرو خریدار نداره با این همه قیمت!!

همدان پيام: قطع برق ادامه دارد
 چه تابستان مهیجی!

جمهوری اسالمی: اينستا گرام فيلتر نمی شود
 تو این همه گرقتاری یه خبر خوبم انرژی زاست!

سخن شــهروند: دالالن با چاپ كتاب ديگران بازار نشر را مخدوش 
كردند

 دالالن بازار کی رو مخدوش نمی کنند؟!
آوای الوند: ساخت 38 درصدی فضای آموزشی كشور توسط خيرين 

 مگه اینکه خیرین یه کاری بکنند
فــارس: آتش  گريبان يك هكتار از مزارع روســتای چناری نهاوند را 

گرفت
 تو این بی آبی هرچی هم داریم از دست می دهیم

ايسنا: خوراكی هايی كه پوست را برنزه می كنند
 دیگه نیاز نیست لب ساحل آنتالیا برین!!!

هگمتانه: رضايت مندی شهروندان مهم ترين دستاورد شهرداری همدان 
است

 چقدرم که مردم راضی اند...
آوای الوند: راهكار صرفه جويی در مصرف انرژی به مردم ارائه شود

 یعنی تا حاال نمی دونستن!!

عابر 50 ساله 
زیر چرخ های اتوبوس جان باخت

 يك مرد 50 ســاله هنگام عبور از عرض جاده در مسير همدان - 
تهران و نزديكی شهر جورقان، زير چرخ های اتوبوس جان باخت.

رئيس پليس راه استان همدان گفت: بيان كرد: با وجود محصور شدن 
بين 2 مسير با نرده آهنين اما اين فرد اقدام به گذر از عرض جاده كرد.
رضا عزيزی بيان كرد: در اين قسمت برای عبور عابران پل عابر پياده 
پيش بينی شــده اســت و انتظار می رود افراد از ايــن پل برای تردد 

استفاده كنند.
وی اضافــه كرد: طبق قاون تا يكصد متری پل در صورت بروز حادثه 
فوتی و جرحی عابر مقصر اســت اما پس از آن راننده مقصر شناخته 

می شود.
رئيس پليس راه اســتان همدان اظهار داشت: اين فرد از ساكنان منازل 
ســازمانی كارخانه قند است كه هنگام تردد از عرض جاده زير چرخ 

های اتوبوس حامل كاركنان شركت قند جان می بازد.
عزيزی درباره ســانحه رانندگی در جاده اورزمان نيز گفت: شــمار 
متوفيان سانحه فوتی برخورد خودروی سواری با سواری دنا افزايش 

يافت و سه تن از اعضای يك خانواده در اين سانحه جان باختند.
وی بيــان كرد: 2 مرد در محل حادثه و يك زن جوان در بيمارســتان 
جان خود را از دست داده و حال عمومی يك تن از مصدومان وخيم 

گزارش شده است.

کشف هزار و 443 کیلوگرم موادمخدر

 رئيس پليس مبارزه با موادمخدر اســتان همدان از كشــف هزار 
و 443 كيلوگرم انواع موادمخدر در ســه ماه ابتدای امســال در سطح 

استان خبر داد.
به گزارش ايسنا، هادی قزوينه با بيان اينكه كميته مقابله با موادمخدر 
استان سال گذشته توانست رتبه دوم كشوری را كسب كند، افزود: در 
ســالجاری تا كنون در سطح استان سه هزار و هشت عمليات در اين 
حوزه صورت گرفته كه خروجی آن كشف هزار و 443 كيلوگرم انواع 

موادمخدر بوده و بيشترين ماده مخدر كشف شده ترياک است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بيشــترين رشــد موادمخدر كشف شده 
در حوزه حشــيش و هروئين اســت و شــاهد كاهش شديد عرضه 
شيشــه به علت افزايش قيمت آن هستيم كه نشان دهنده تأثيرگذاتری 

سياستگذاری های ستاد مبارزه با موادمخدر در سطح كالن است.
قزوينه اظهار كرد: برای ساماندهی شهرها 840 معتاد و دو هزار و 404 
خرده فروش، قاچاقچی و توزيع كننده دستگير شدند كه در اين راستا 
نقش بهزيســتی و دانشگاه علوم پزشكی همدان بسيار مهم و اثرگذار 
بود. وی با بيان اينكه 22 باند تهيه و توزيع موادمخدر در سطح استان 
منهدم و 195 طرح پاكسازی مناطق آلوده و 96 كنترل محور مواصالتی 
اجرا شده است، اضافه كرد: با توجه به ناامن شدن محورهای همدان 
به عنوان كريدور غرب كشــور، قاچاقچيان تغيير مسير داده و ديگر از 

استان وارد نمی شوند.
وی خاطرنشــان كرد: در زمينه آگاه ســازی عموم مردم 267 برنامه با 
تمركــز بر هفته موادمخدر در ايــران و روز جهانی هفته مواد مخدر 
صــورت گرفته كــه از اين تعــداد، 28 كارگاه برای دانشــجويان و 
دانش آمــوزان، 10 دوره برای كاركنان دولتــی و 13 مورد برگزاری 

نمايشگاه در سطح استان انجام شده است.

عوامل مهم پیدایش انحرافات اجتماعی 
 عوامل بــه وجودآورنده انحراف و كجــروی در جوامع مختلف 
يكسان نيست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نيز 
از نظر عوامل متفاوتند. اين تفاوت ها را می توان در شهرها، روستاها 
و حتی در مناطق مختلف و محله های يك شهر مشاهده كرد. در هر 
جامعه و محيطی سلسله عواملی همچون شرايط جغرافيايی، اقليمی، 
وضعيت اجتماعی، اقتصادی، موقعيت خانوادگی، تربيتی، شــغلی و 
طرز فكر و نگرش خاصی حاكم است كه هر يك از اين ها در حسن 

رفتار و يا بدرفتاری افراد مؤثر است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانی حوزه، شهرنشــينی لجام گســيخته، 
گسترش حاشيه نشــينی و فقر، اتالف منابع و انرژی را به دنبال دارد. 
حاشيه نشينی در شــهرها، با جرم رابطه مستقيم دارد. تنوع و تجمل، 
اختالف فاحش طبقات اجتماعی ساكن شهرهای بزرگ، توّرم و گرانی 
هزينه های زندگی، موجب می شــود تا افراد غير كارآمد كه درآمدشان 
زندگی ايشــان را كفاف نمی دهد، برای تأمين نيازهای خود، دست به 
هــر كاری هر چند غير قانونی بزننــد. از ديگر عوامل محيطی جرم، 
 می توان فقر، بيكاری، توّرم و شــرايط بد اقتصادی نام برد كه بر همه 
آحاد جامعه، اقشــار، گروه ها و نهادها تأثير گذاشــته و آنان را تحت 

تأثير قرار می دهند. 
در پيدايش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و آسيب زا عوامل 

متعددی به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز می تواند مؤثر باشد:
عوامل فردی: جنس، سن، وضعيت ظاهری و قيافه، ضعف و قدرت، 

بيماری، عامل ژنتيك و....
عوامل روانی: حساســيت، نفرت، ترس و وحشــت، اضطراب، كم 
هوشی، خيال پردازی، قدرت طلبی، كم رويی، پرخاشگری، حسادت، 

بيماری های روانی و...
عوامل محيطی: اوضاع و شــرايط اقليمی، شــهر و روســتا، كوچه و 

خيابان، گرما و سرما و....
عوامــل اجتماعی: خانواده، طالق، فقر، فرهنــگ، اقتصاد، بی كاری، 

شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعيت و... .
از آنجــا كه ممكن اســت در پيدايش هر رفتــاری، عوامل فوق و يا 
حتی عوامل ديگری نيز مؤثر باشــد، از اين رو، نمی توان به يك باره 
فرد بزهكار را به عنوان علت العلل در جامعه مقصر شــناخت و ساير 

عوامل را ناديده گرفت.
اگر فرد، هر چند برای سرگرمی و تنوع و تفّرج دست به بزهكاری بزند، 
اين كار وی كم كم زمينه ای خواهد بود تا به ســمت و سوی بزهكاری 
سوق يابد. دليل عمده اين كار، چگونگی شروع به انجام عمل بزهكارانه و 
كشيده شدن فرد به اين راه است. افراد بزهكار افرادی هستند كه همه زمينه 

ها و شرايط الزم برای انحراف در آنان وجود دارد. 
مهم ترين عامل در انحراف افراد و ارتكاب عمل نابهنجار، فردی است 
كه موجب سوق يافتن وی به سمت بزهكاری می شود؛ چرا كه فردی 
كه می خواهد اولين بار دست به بزهكاری بزند، نيازمند فردی است كه 

او را راهنمايی كرده و به اين سمت هدايت نمايد.
دومين عامل، امكانات و شرايطی است كه فرد در اختيار دارد و زمينه 

ارتكاب وی را برای اعمال خالف اجتماع فراهم می آورد.
فقر در خانواده، عدم تأمين نيازهای اساســی خانواده، دوستان ناباب، 

محيط آلوده و...نيز از عوامل روی آوری فرد به بزهكاری است.
در عين حال، به طور مشــخص می توان عوامل عمده زير را به عنوان 
بسترها و زمينه های پيدايش انحرافات اجتماعی و يا هر رفتار نابهنجار 
نام برد؛ عواملی كه نقش بســيار تعيين كننده ای در پيدايی هر رفتاری، 
اعم از بهنجار و يا نابهنجار، ايفا می كنند. در عين حال، مهم ترين عامل 

يعنی خود فرد نيز نقشی تعيين كننده ای در اين زمينه بازی می كنند.

کشف 40 فقره انواع سرقت در همدان 

 فرمانده انتظامی استان همدان از دستگيری باند سارقان و كشف 40 
فقره سرقت منزل، خودرو و لوازم داخل خودرو در اين استان خبر داد.

به گزارش مهر، بخشعلی كامرانی صالح گفت: در پی وقوع چند فقره 
ســرقت در شهر همدان، شناسايی و دســتگيری سارق يا سارقان در 

دستور كار كارآگاهان پليس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: در اين راستا پس از تجميع پرونده ها اقدامات اوليه انجام، 
گشــت های هدفمند به صورت محسوس و نامحسوس فعال و يكی 
از سارقان حرفه ای و سابقه دار كه در ارتكاب اين سرقت ها فعاليت 
داشت شناســايی و در يك عمليات غافلگيرانه حين سرقت دستگير 
و به پليس آگاهی منتقل و در بازرســی از خودرو وی، اموال يكی از 

شاكيان پرونده كشف شد.
كامرانی صالح ادامه داد: متهم در بازجويی های فنی و تخصصی به 10 
فقره سرقت منزل، 23 فقره سرقت محتويات داخل خودرو و سرقت 7 
دستگاه انواع خودرو و در مجموع به 40 فقره انواع سرقت با همدستی 

دوستش اعتراف كرد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان:

دانشگاههاحصارونردهنداشتهباشند
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 ظرف مدت يك ماه آينده سرفصلی برای 
تأمين مواد اوليه ارائه خواهد شد تا موضوع 

افزايش قيمت ها حل شود.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان در كارگروه اقتصاد مقاومتی 
استان همدان، با بيان اينكه مشكل واحدهای 
توليدی تأمين ارز متقاضی اســت، گفت: با 
تصميمی كه چهارشــنبه شــب در راستاي 
كنترل افزايش قيمت ها در دولت گرفته شد 

اميدواريم اين موضوع مرتفع شود.
حميدرضا متين با تأكيــد بر اينكه به علت 
مشكالت ارزی تجار به صادرات پيله وری 
روی آورده اند، بيــان كرد: با توجه به اينكه 
امكان تأمين ارز با مشكل مواجه شد حجم 
صادرات بــه روش پيلهوری روی آورده تا 
مشكل تبادل ارز نداشته باشند و ماوالتفاوت 
نــرخ ارز در بحث پليــه وری قابل ارزيابی 
نيســت كه اين موضوع صادرات گمرک را 

محدود می كند.
متيــن با بيــان اينكه نــرخ ارز 4250 برای 
كاالهای اساســی می تواند اســتفاده شود، 
يادآورشــد: ســازمان صنعــت معــدن از 
بازرسی ها حذف شده بود اما با دستوری كه 
صادر شده مجدداً اين سازمان وارد نظارت 

بازار خواهد شد و تأثير آن را خواهيم ديد.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان گفت: سال گذشته 50 پروژه 
ملی در ســرفصلها بوده ولی امسال تعريف 
نشــده اســت اما در 4پروژه گندلهســازی 
اســدآباد و توليد ميلگرد در شهرک صنعتی 
ويان وكارخانه توليد فروسيليس در سال 96 
به بهره برداری رســيده به زودی با حضور 

مقامات كشوری افتتاح خواهد شد. 
 ایجاد بیش از 28 هزار شــغل در 

همدان
معاون امور اقتصادی استاندار همدان با بيان 
اينكه 224 برنامه در كميته اقتصاد مقاومتي 
اســتان تعريف شده اســت، گفت: تا پايان 
خرداد 28 هزار و 339 اشــتغال در اســتان 

همدان ايجاد شده است.
رضا قياســی با اشاره به تعهد ايجاد بيش از 
19 هزار شغل در استان، بيان كرد: تعهد بيش 
از 19 هزار شغل در استان داشتيم كه تا پايان 
خــرداد 24 هــزار و 839 نفر در بخش غير 
مسكن و در بخش مسكن 3500 شغل ايجاد 

شده است.
وی با تأكيد بر اينكه استان همدان رتبه اول در 
جذب تسهيالت روستايی داشته است، گفت: 
در بخش استغال روستايی در استان همدان 70 

ميليارد تومان طرح، در زمينه اشــتغال فراگير 
51 ميليــارد تومان طرح، در بخش تفاهم نامه 
روستايی نيز 47 ميليارد تومان طرح عقدقرارداد 

و پرداخت شده است.
رئيس ســازمان برنامــه و بودجه اســتان 
همدان هم گفت: اقتصــاد مقاومتی يكی از 
راهكارهای چگونگی مقابله با سياســتهای 

دشمنان است.
سيد اســكندر صيدايی دكترنوبخت رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم كرد به 
تأكيد مقام معظم رهبری ستادی تشكيل شده 
كه سران 3 قوه و تعدادی از مسئوالن كليدی 
كشــور در آن عضو بــوده و هر چند وقت 
يكبار مقام معظم رهبری سياست های كشور 

را رصد می كنند.
صيدايــی بيان كرد: همچنين ايشــان تأكيد 
داشتند در اين ستاد سران 3 قوه با هم افزايی 
ورود بــه بحــث داشــته باشــند و ازهمه 
اختيارات خود اســتفاده كنند تا مقابله هايی 
كه برای كشــور انجام می شود مثل هميشه 

ناكام بماند.
وی با اشــاره به تشــكيل ســتاد مشترک 
آمريكايی - اســرائيلی، افزود: اين ســتاد 
قصــد دارد تــا آبــان ماه بــه جديت در 
ميزان نفت كشــور ايجاد مشكل كنند كه 
ستادی در دولت تشكيل شد چند سناريو 
را برای آمادگی كشــور تهيه و چگونگی 
مديريت كشــور تدوين شــده اســت و 
دولت اين موضوع را بســيار جدی گرفته 

اســت كه اميدواريم كشور ما بتواند از ان 
فرايندهايــی كه دولــت پيش بينی كرده با 

موفقت گذر كند.
صيدايــی با تأكيــد براينكه دســتگاه های 
دولتــی بايد به طور جــدی آمادگی الزم 
را داشــته باشــند، بيان كرد: بايد همچنان 
اميد و اعتماد را به مردم بدهيم و همچنان 
با قوت از سوء اســتفاده های اقتصادی و 
مباحث مربــوط به قاچاق، مديريت ارز و 
سايرابعاد پيشگيری كنيم. بايستی باالترين 
اعتمــاد نظام  كــه همان مردم اســت را 

پشتوانه نظام قرار دهيم.
وي گفــت: بعضــی اقدامــات را به طور 
مشخص به دستگاه های اجرايی در اين مقطع 
زمانی برميگردد به طوريكه بايد در مديريت 
ساعات كار، صرفهجويی و بهرهبرداری از 
انرژی و خريد كاالهــای داخلی به جديت 

مديريت شود.
وی با بيان اينكه اســتاندار ممنوعيت خريد 
كاالهای خارجــی، صرفهجويی و مديريت 
منابــع را به دســتگاه های دولتی ابالغ كرد، 
اعالم كرد: ممنوعيت خريد 486 قلم كاالی 
خارجی كه مشــابه داخلــی آن وجود دارد 
ابالغ شده بنابراين بايد روی خريد كاالهای 
داخلی و ممنوعيت خريد كاالهای خارجی 

به جديت مديريت شود.
 200 هزار تن سردخانه در حال 

احداث است
رئيس سازمان جهادكشاورزی استان همدان 

هم با بيان اينكه 155 هزار تن ســردخانه در 
استان همدان احداث شده است، گفت: 200 
هزار تن سردخانه در استان در حال ساخت 

است.
منصــور رضوانی جالل با اشــاره به اينكه 
احداث سرخانه ها با هدف مراقبت و حفظ 
محصوالت توليدی استان و اينكه كشاورزان 
دچار ضرر و زيان نشــوند احداث می شود، 
يادآور شد: همچنين برای نگهداری سير در 
سردخانه نيز ظرفيت سنجی صورت گرفته و 

مجوزی نيز صادر شده است.
وی دربــاره برنامه مديريت مصرف آب در 
بخش كشــاورزی، اضافه كرد: خوشبختانه 
برای محصوالت استراتژيك تالش شده تا 
با حداقل آب توليد صورت بگيرد به طوريكه 
امســال برای نخســتين بار كشــت نشائی 
چغندرقند در استان همدان عملياتی شد كه 
با اين روش حداقــل 2 نوبت آبياری كمتر 
صورت می گيرد و 40 درصد در مصرف آب 

صرفه جويی می شود.
در  براينكــه  تأكيــد  بــا  رضوانی جــالل 
محصوالت غير اســتراتژيك نيز كشاورزان 
ترغيب به كشــت محصــوالت كم آب بر 
شــده اند، گفت: درحال حاضرمزارعی مثل 
زعفران و كلزا كه در گذشــته نداشتيم برای 
كشــاورزان الگوسازی و تعريف شده است 
و برای محصوالت استراتژيك نيز روشهايی 
كه كمتريــن ميزان آب را اســتفاده كند به 

كشاورزان ارائه داده می شود.

اقتصـاد

خبـر

نکتـه

 eghtesad@hamedanpayam.com

افزایش قیمت روغن  با وجود 
دریافت 156 میلیون یورو ارز دولتی

 در حالی طی ماه های گذشــته بيش از 156 ميليون يورو ارز 
دولتی بابت واردات روغن خام، آفتابگردان و سويا پرداخت شده 
است كه توليدكنندگان روغن نباتی قيمت محصوالت خود را بين 

پنج تا 16 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داده اند.
به گزارش ايســنا، قيمت انواع روغن نباتــی در حالی از ابتدای 
خردادماه مجوز 9 درصد افزايش را از ســتاد تنظيم بازار دريافت 

كرد كه بر اســاس آخرين آمار رســمی بانك مركزی از متوسط 
قيمت خرده فروشــی برخی از مواد خوراكی در تهران در هفته 
منتهی به هشــتم تيرماه امســال قيمت روغن نباتی جامد 15.6 
درصــد و قيمت روغن نباتی مايع 5.7 درصد نســبت به ســال 
گذشته افزايش يافته است كه ميانگين آن برای انواع روغن نباتی 
به 8.3 درصد نسبت به همين بازه زمانی در سال گذشته می رسد.

اين در حالی است كه اميرهوشنگ بی  رشك دبير انجمن صنايع 
روغن نباتــی پيش از اين گفته بود كه ســتاد تنظيــم بازار 18 
ارديبهشت ماه امسال با درخواست توليدكنندگان كه سال گذشته 

مطرح شــده بود، موافقت كرد و بنابرايــن انواع روغن نباتی بر 
اساس ليست عالمی مصرف كنندگان و توليدكنندگان 9 درصدی 

مواجه شد.
حال با منتشر شدن ليست شركت های دريافت كننده ارز دولتی از 
سوی بانك مركزی، مشخص شد 13 شركت 156 ميليون و 658 
هزار و 74 يورو بــرای واردات روغن خام آفتابگردان و روغن 
خام ســويا ارز دولتی به نرخ 4200 تومانی دريافت كرده اند كه 

بازه زمانی آن از 21 فروردين ماه تا پايان خردادماه بوده است.
البته در اين ميان چهار شــركت توانسته اند بالغ بر 71 درصد اين 

ارز دولتــی يعنی معادل 111 ميليون و 405 هزار و 705 يورو را 
از آن خود كنند. حال سوال اينجاست كه حتی اگر مجوز افزايش 
قيمت روغن نباتی در بازار صادر شده است، نبايد قيمت روغن 
نباتی جامد افزايش 15/6 درصدی داشــته باشــد و از 9 درصد 
مجوز صادر شده فراتر رود. اينجاست كه جای خالی دستگاه های 
نظارتی مانند سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه 
خود ليست مشخصی برای نرخ های مصوب محصوالت مختلف 
از جمله مواد غذايی اعالم می كند، احســاس شده و اين متوليان 

بازار بايد پاسخگو باشد.

اشتغال

معاون بهره برداری آب و فاضالب همدان:

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

 معاون بهره برداری آب و فاضالب همدان ضمن تأكيد بر اينكه در 
تويســركان قطعی آب نخواهيم داشت، گفت: در تويسركان 200 ليتر 
آب توليد می شود در حالی كه نياز مصرفی آب در تويسركان 180 ليتر 

بوده و 20 ليتر در ثانيه اضافه توليد است.
حميدرضا نيكداد در خصوص وضعيت آب تويســركان در تابستان 
امســال اظهار كرد: هيچگونه نگرانی در خصوص كمبود آب وجود 

ندارد و مردم اين شهرستان از اين بابت نگرانی نداشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شــهر تويســركان 130 ليتر در ثانيه 
ظرفيت توليد آب از چاه ها داريم و با توجه به ســاخت پكيج تصفيه 

آب ظرفيت تصفيه 70 ليتر در ثانيه آب را از سد سرابی داريم.
معــاون بهره برداری آب و فاضالب همدان به فارس گفت: تأمين آب 
تويســركان از سد سرابی تويسركان طی دو سال گذشته انجام شده و 
امسال تا 70 ليتر در ثانيه آب می توانيم از سد برداشت و تصفيه كنيم.

وی با بيان اينكه در مجموع توليد 200 ليتر آب شامل 130 ليتر در ثانيه 
از چاه ها و 70 ليتر در ثانيه از ســد سرابی تأمين آب تويسركان است، 
بيان كرد: اين در حالی اســت كه نياز مصرفی آب در تويسركان 180 

ليتر است كه 20 ليتر در ثانيه نيز اضافه توليد داريم.
نيكداد با تأكيد بر اينكه ممكن اســت با صالحديد بهره بردار و مدير 
آبفای تويســركان در مواقعی به برخی چاه ها نيز خاموشی داده شود، 
افزود:  در اين صورت به چاه ها اســتراحت داده و در بازسازی چاه ها 

نيز كمك می شود.
وی يادآور شد: در حال حاضر از نظر كميت مشكلی در آب تويسركان 
نداريم و در اين صورت قطعی نيز نخواهيم داشت زيرا حجم ذخيره 
آب سد سرابی نيز مناسب است و تا پايان تابستان می تواند كمك كند.
معاون بهره برداری آب و فاضالب همدان خاطرنشــان كرد: از ابتدای 
ســال در همه شهرها منابع تأمين آب پيش بينی شده و مشكلی از نظر 
تأمين آب نداريم، تنها شهری كه ممكن بود دچار مشكل شود، همدان 
بود زيرا بخش زيادی از منابع تأمين آب همدان از منابع آب ســطحی 

بود.
وی با اشاره به اينكه 72 درصد از آب شهر همدان منابع سطحی تأمين 
می شــود، گفت: با توجه به كاهش بارندگی ها كه سال 96 رخ داد و 
محدوده 40 درصد عقب تر از ميزان بارش ها در ســال های قبل بود، 
نگران بوديم كه ارديبهشت ماه بارش ها زياد شد و اكنون هيچ شهری 

مشكل آب نداريم.

خبر

یک مقام مسئول خبر داد
واردات خودروی لوکس توسط 5 خانواده

 رئيس فراكسيون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بر اســاس گزارش دســتگاه های امنيتی بيــش از يكصد هزار 

خودرو با تخلف وارد كشور شده است.
امير خجســته افزود: پيش از آنكه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود 
5 خانــواده، خودروهــای لوكس وارد كرده بودند كــه پس از اعالم 

ممنوعيت شش ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند.  
وی گفت: پس از اعالم ممنوعيت ثبت ســفارش خــودرو از 13 تا 21/ 
10/95 سی و چهار هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت 

هر شب از ساعت 2 تا 4 بامداد ثبت شد كه اسناد آن موجود است.  
به گزارش مهر، خجســته افزود: از اين تعداد وارداِت 6 هزار و 481 

خودرو قطعی شده است.  
وی گفت: اينكه می گويند سامانه ثبت سفارش در آن مدت هك شده 
است چنين چيزی نيست بلكه ورود به اين سامانه غير قانونی است و 

ورود اين خودروها نيز قاچاق محسوب می شود.  
خجسته افزود: تحقيق و تفحص را با امضای 50 نماينده از گمركات 
آغاز كرديم و مشخص شد كه گمرک از ورود اين خودروها در عين 
ممنوعيت واردات اطالع داشته است. وی گفت: گروه مشخص شده 

به وسيله مجلس در گمرک برای ادامه بررسی ها مستقر می شود.  
خجســته افزود: نبايد اين طور باشــد كه 30 دستگاه نظارتی واردات 

غيرقانونی خودرو را می بينند اما به دوش يكديگر می اندازند.  
وی گفت: از دســتگاه های نظارتی انتظار داريــم قدرتمند وارد اين 
مسائل شــوند.  خجسته افزود: در جلسه با رئيس گمرک و مسئوالن 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت به آنان خواهيم گفت كه 6 هزار و 

481 خودرو، چطور و از چه طريقی وارد كشور شده است!؟
وی گفــت: چند ماه اســت كه از وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
خواسته ايم فهرست تعداد ال سی های باز شده، ثبت سفارش 34 هزار 
خودرو و تضامين گمركی كه پرداخت نشده است به ما اعالم كنند اما 

تاكنون چنين فهرستی به ما داده نشده است.  
خجسته افزود: سامانه نيما كار خوبی بود اما از آن بد استفاده شد.  

وی گفت: بر اســاس اين سامانه به ورود كاالها ارز دولتی اختصاص 
می يابد اما برخی شــركت های وارد كننده كاالهای خود را با نرخ ارز 
آزاد در بازار می فروشــند.  خجسته افزود: در حالی كه خودروسازان 
داخلی بــا قيمت ارز دولتی قطعــات را وارد می كنند با چه مجوزی 

قيمت خودروهای خود را افزايش دادند!؟

یک مقام مسئول کارگری پيشنهاد کرد
صدور بن کارت رفاهی 
برای خانوارهای کارگری

 عضو كانون عالی شــوراهای اســالمی كار به منظور بهبود وضع 
معيشــت خانوارهای كارگری در شــرايط فعلی، پيشنهاد صدور بن 

كارتی برای كمك به رفاه كارگران را مطرح كرد.
علی اصالنی با اشــاره به تاثير نوسانات نرخ ارز بر بازارهای داخلی، 
گفت: دليل ايجاد اين نوســان را در عــدم نظارت می دانم و كاالهای 
اساســی و ضروری كه قرار بوده با اين ارز وارد شوند و شركت ها آن 

را گرفته اند اما به جايش كاالی ديگری وارد كرده اند.
وی ضعف نظارت در كشــور را مورد اشــاره قرارداد و گفت: دولت 
جرات به خرج داد و اســامی افراد و شركت هايی كه ارز دولتی گرفته 
بودند، منتشــر كرد تا با اين كار شفاف ســازی كند و نشان بدهد چه 

كسانی  ارز دولتی گرفتند و غير از نيازشان وارد كردند.
اين مقام مســئول كارگری در ادامه بازنگری دستمزد در شورای عالی 
كار را ضروری خواند و به ايسنا گفت: افزايش 19/5 درصدی حداقل 
دستمزد كارگران سال گذشته و در حالی مصوب شد كه قيمت سكه 
900 هزار تومان بود. امروز ســكه به مرز سه ميليون تومان رسيده و 
افزايش 19/5 درصدی معنای خود را از دســت داده اســت لذا بايد 

دستمزد كارگران متناسب با تورم فعلی مجددا بررسی شود.
اصالنی گفت: ايرادی كه به شــيوه تعيين مزد وارد می شود، اين است 
كه برای سالی كه هنوز نيامده و نمی توانيم تورمش را پيش بينی كنيم، 
دستمزد تعيين می كنيم، در صورتی كه از ابتدای امسال با نوسان شديد 
نرخ ارز و آشفتگی بازار مواجه بوديم و به طور حتم اين مساله بر تورم 
جامعه اثرگذار بوده است. رييس كانون شورای اسالمی كار البرز معتقد 
اســت وقتی اقالم و مايحتاج ضروری در جامعه افزايش پيدا می كند، 

دستمزد هم به همان نسبت بايد باال برود.

نفت در نیمه دوم سال گران تر می شود

 بانك مورگان استنلی قيمت مورد پيش بينی برای نفت در نيمه دوم 
سال را به دليل انتظار برای كمبود عرضه در بازار باال برد.

مورگان استنلی در يادداشت خود اعالم كرد قيمت های نفت در نيمه 
دوم ســال به دليل تالش آمريكا برای حــذف صادرات نفت ايران تا 
نوامبر، بيشــتر از آنچه پيش از اين تصــور می رفت، افزايش خواهد 

يافت. 
به گزارش ايســنا، سياست خصمانه آمريكا در قبال ايران به معنای آن 
اســت كه همزمان با تقاضای باال برای نفت، توليد ايران ممكن است 
به ميزان 1/1 ميليون بشــكه در روز كاهش پيدا كند. مورگان استنلی 
پيش بينــی كرد توليد نفت در ليبی و آنگوال بيش از آنچه پيش از اين 
برآورد شــده بــود كاهش پيدا خواهد كرد و بــازار نفت را با كمبود 
عرضه به ميزان 600 هزار بشــكه در روز در نيمه دوم ســال ميالدی 

جاری مواجه می كند. 
در نتيجــه اين بانك آمريكايی قيمت مورد پيش بينی برای نفت برنت 
در نيمــه دوم ســال 2018 را 7/50 دالر افزايش داد و 85 دالر در هر 

بشكه برآورد كرد. 
نفت برنت در حال حاضر حدود 78 دالر در هر بشكه معامله می شود 
و فاصله چندانی با ركورد 80/50 دالر به ثبت رسيده در ماه مه ندارد. 
بهای معامالت برنت هفته گذشته كه يك مقام وزارت خارجه آمريكا 
اعالم كرد واشــنگتن از خريداران نفت ايران خواســته است خريد 
نفتشان از ايران را تا چهارم نوامبر متوقف كنند، پنج درصد صعود كرد. 

از  تومــان  امروز 120ميليــارد  تــا   
تسهيالت در نظر گرفته شده برای اشتغال 

پرداخت شده است.
مديركل دفتر امور روســتايی و عشايری 
اســتانداری همــدان با اعــالم اينكه در 
بخش اشتغال و ســرمايه گذاری در سال 
گذشــته 130 ميليارد تومان و امسال نيز 
130 ميليــارد تومان از صندوق توســعه 
ملــی جذب شــده اســت بيان كــرد: تا 
برابر تســهيالت جذب شده،  كنون ســه 
عامل  بانك هــای  به  اشــتغال زايی  طرح 
معرفی شده اســت و تا امروز 120ميليارد 
تومان از تســهيالت در نظر گرفته شــده 

پرداخت شده است.
ظاهر پورمجاهد روز پنجشنبه در نشست 
با اصحاب رســانه گفت: در حال حاضر 
مطابــق با آخرين سرشــماری كشــور، 
اســتان همدان دارای  1067روستا است 
كــه از اين تعــداد 879  روســتا دارای 
دهياری بــوده و 2842 نفــر نيــز عضو 

شوراهای اسالمی روستاها هستند.
وي بــا بيان اينكــه 147 روســتا دارای 
دهياری تمــام وقت و 686 روســتا نيز 
پاره وقت هســتند، گفت:  دارای دهياری 
ســاالنه تقريبًا 60 تا 70 ميليارد تومان از 
محل اعتبارات به حساب دهياری ها واريز 
می شــود كه موظف هســتند 40 درصد 
از ايــن اعتبــارات را در بخــش جاری 
و 60 درصــد آن را در بخــش عمرانی، 

زيرســاختی و آنچه موردنياز مردم است 
مانند رفع بيكاری و ايجاد اشــتغال هزينه 

كنند.
پورمجاهــد افــزود: از ابتدای تشــكيل 
دهياری ها تا كنون 20 هزار ميليارد تومان 
به حساب آنها واريزشده است كه نزديك 
15 هــزار ميليــارد تومــان آن مربوط به 

دولت دهم و يازدهم است.
سال  طبق سرشــماری  گفت:  پورمجاهد 
95 در اســتان همدان، 36درصد جمعيت 
استان روستايی هســتند در حالی كه اين 
مقدار در كشور 26 درصد است كه حاكی 
از بيشــتر بودن جمعيت روستايی استان 
نســبت به جمعيت روســتايی كشور به 

ميزان ده درصد است.
وی مهم ترين عوامل مهاجرت روستاييان 
بــه شــهرها نامناســب بودن معيشــت 
خانواده های روستايی و بيكاری دانست و 
گفت: كمبود بارش ها در سال های اخير و 
سبب  كشاورزی،  نبودن وضعيت  مناسب 
مهاجرت روستاييان به شهرها شده است.
مديركل دفتر امور روســتايی و عشايری 
اســتانداری همدان با بيان اينكه در بخش 
باالتر  كشوری  متوســط  از  زيرساخت ها 
هستيم، گفت: در بخش زيرساخت ها نيز 
صد درصد روســتاهای استان از خدمات 
مخابرات، 90 درصد اآنهااز نعمت گاز و 
80 درصــد از خدمات اينترنت برخوردار 

هستند.

پورمجاهــد اظهــار كرد: ميــزان درصد 
خانوار   50 باالی  روســتاهای  بهره مندی 
استان از سرانه ورزشی استان 6/3 درصد 
اســت كه از 9/4 درصد متوسط كشوری 
پايين تر است و همچنين ميزان بهره مندی 
روســتاهای باالی 50 خانوار اســتان از 
كتابخانه های روستايی 18/5 درصد است 
كه از متوسط كشــوری كه 19/5 درصد 

است، پايين تر است.
وی اضافه كــرد: روســتاهای باالی 20 
خانوار اســتان در بخش پوشــش طرح 
هادی  با 51 درصد باالتر از نورم متوسط 
كشوری كه 37/5درصد است، قرار دارند.
مديركل دفتر امور روســتايی و عشايری 
استانداری همدان گفت: روستاهای باالی 
20 خانوار اســتان در بخش بهره مندی از 
راه آســفالته و شوســه نيز از لحاظ كمی 
با 96 درصد از متوســط كشوری كه 85 

درصد است بيشتر است.
پورمجاهد درباره دهيارها گفت: از جمله 
وظايف دهيارها حل مشــكالت روســتا 
و تســهيل و تســريع اقدامتی دولتی در 
روستا اســت و دهياران با كمك شوراها 
می تواننــد  انديشــه ورز  هيبت هــای  و 
اولويت بندی مســائل روســتاها در  بــا 
زيرساختی،  عمرانی،  فرهنگی،  بخش های 
اشتغال و سرمايه گذاری تأثيرگذار باشند.

وی بــا بيان اين نكته كه دهياران اســتان 
كمتر شناخته شــده اند و الزم است برخی 

مديــران دســتگاه اجرايــی ارتباط خود 
را بــا دهياران بيشــتر كننــد، اظهار كرد: 
سال هاســت كه در حوزه زيرســاخت ها 
اقداماتی در روســتاها انجام  شــده است 
امــا همچنان مردم روســتاها از وضعيت 
موجود ناراضی هســتند چرا كه در بخش 

اقتصادی نتوانستيم قوی فعاليت كنيم.
وی افزود: در قانون برنامه ششــم توسعه 
قرار اســت مطالعات 5 هزار روســتا در 
كشور انجام شــود كه از اين تعداد 500 

روستا متعلق به استان همدان است.
مديركل دفتر امور روســتايی و عشايری 
اســتانداری همدان با اعالم اينكه در سال 
گذشــته 164 روستا بررســی شد، گفت: 
امســال نيز 140 روســتا مــورد مطالعه 
قرار می گيرند و دو مشــاور قرار اســت 
به صورت جداگانه، روســتاهای شمال و 

جنوب استان را موردمطالعه قرار دهند.
مديركل دفتر امور روســتايی و عشايری 
اســتانداری همدان با تأكيد بــر اينكه در 
عرصه مهم ترين مشكل ما تأمين و تضمين 
وثيقه اســت عنــوان كرد: انتظــار داريم 
بانك های عامل هنگام پرداخت تسهيالت 
بيــش از اين مــا را ياری كننــد و پايبند 
تعهدات خود در قراردادها و قوانين باشند.

وی عنــوان كــرد: در حــال حاضر 21 
روســتای هدف گردشــگری در اســتان 
به  می تــوان  كــه  اســت  انتخاب شــده  

روستاهای وركانه و خاكو اشاره كرد.

رئيس سازمان صمت در کارگروه اقتصاد مقاومتي:

مشکلافزايشقيمتهاراحلميکنيم

پرداخت 120میلیارد تومان از تسهیالت اشتغالزایی روستاییان
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 همــدان از هفته آينده ميزبــان اردوی 
تيم های ملی ســنگنوردی و شمشــيربازی 

خواهد بود.
اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان را 
بايد يكی از دســتگاه های فعــال در رويداد 
»همدان،  2018« دانســت. شــايد اين اداره 
نقش آنچنانی در اين رويداد نداشته باشد اما 
به واســطه آن نهايت تالش خود را داشته تا 
از ظرفيت های اين استان در راستای معرفی 
هرچه بهتر اين خطه در حوزه های مختلف 

به خصوص زيرساختی ورزش بهره ببرد.
در همين راســتا اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان همدان بــاب مذاكــره و رايزنی با 
فدراســيون های مختلف ورزشــی را طی 
چندماه اخير باز كرده و موفق به اخذ ميزبانی 
از اردو های تيم های ملی و مسابقات مختلف 
ورزشی شــده است. از يك سو برخورداری 
از زيرساخت های مناسب ورشی در همدان 
دست متوليان را باز گذاشته تا برای ميزبانی 
از اردوها و مســابقات مختلف ورزشــی 

دغدغه و مشكل آنچنانی نداشته باشند.
در ســال جديــد اردوی تيم هــای ملــی 
تيراندازی باكمــان و وزنه برداری در همدان 
داير شــده و از هفته آينده نيز شاهد برپايی 
و  ســنگ نوردی  ملــی  تيم هــای  اردوی 

شمشيربازی در همدان خواهيم بود.
نزديكی به بازی های آسيايی 2018 جاكارتا 
و فشــردگی تمرينات و اردوهای تيم ملی 
موجب شده تا سرمربيان و اعضای كادر فنی 
تيم های ملی برای تنوع بيشــتر در تمرينات 
و تقويت آمادگی ملی پوشــان، اســتان های 
مختلف را بــرای برپايی اردو انتخاب كنند 
و همدان بــه خاطر برخورداری از امكانات 
مناسب و البته آب وهوای ايده آل يكی از اين 

مقصدهاست.
 اردوی تیم ملی سنگ  نوردی با 9 

ملی پوش
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
در اين بــاره بــه خبرنــگار فــارس گفت: 
پنجمين مرحلــه از اردوی آمادگی تيم ملی 
سنگ  نوردی  كمباين برای اعزام به بازی های 
2018 آســيايی جاكارتــا در همدان برگزار 

خواهد شد.
رســول منعم با بيان اينكه ايــن اردو از 16 
تيرماه در ســالن سنگ نوردی فرهاد همدان 
داير خواهد شــد، اظهار كــرد: اين مرحله 
از اردوی آماده ســازی تــا 22 تيرماه جاری 
در ســالن ســنگنوردی فرهاد با حضور 9 

سنگ نورد ملی پوش برگزار می شود.
وی بــا بيــان اينكه تيم ملی ســنگ نوردی 
كشــورمان بــرای حضــور قدرتمنــد در 
بازی هــای آســيايی 2018 جاكارتــا آماده 
می شود، تصريح كرد: راحيل رمضانی و متين 
بيات دو سنگ نورد خوب استان نيز نماينده 

همدان در اين اردو خواهند بود.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان بيان 
كرد: آرتيمس فرشاديگانه سرمربی تيم ملی 
در اين اردو خواهد بــود و زهرا بهرامی و 
اكبــر ثابت كار دو مربی همدانی نيز در كادر 

مربی گری تيم ملی حضور خواهند داشت.
وی با بيان اينكه از چهار اردوی گذشته تيم 
ملی ســه اردو در همدان داير بوده اســت، 
خاطرنشــان كرد: سالن ســنگ نوردی زنده 
ياد فرهاد ميرزاجانی همدان با برخورداری 
از اســتانداردهای بيــن المللــی بهتريــن 
موقعيت را برای برپايی اردوی تيم های ملی 
سنگ نوردی كشور فراهم ساخته و اكنون به 
عنوان پايگاه قهرمانی اين رشــته در سطح 

كشور حائز اهميت است.
 شمشیربازان تیم ملی در همدان

منعــم در ادامه عنوان كــرد: با اعالم رئيس 
فدراسيون شمشيربازی و برای حمايت بهتر 
از روند رو به رشــد ورزش شمشــيربازی 
همدان و در راستای رويداد همدان 2018 از 
هفته آينده اردوی تيم ملی بزرگساالن در اين 

شهر برگزار می شود.
وی گفت: همدان با داشتن زيرساخت های 
خوب در ورزش شمشــيربازی توانســته 
پيشــرفت های قابل توجهی داشــته باشد. 
و بــرای حمايت بهتر از روند رو به رشــد 
اين رشته و در راستای رويداد همدان 2018 
اردوی تيــم ملــی بزرگســاالن از ســوی 

فدراسيون به همدان اعطا شد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
بيان كــرد: انتظار می رود بــا حمايت های 
مناسب، شــاهد پرورش قهرمانان بيشتر در 

شمشيربازی همدان هم باشيم.
همدان  بهانه  بــه  میزبانی هایی   

2018
وی در ادامه با اشــاره بــه اهميت رويداد 
»همدان،  2018« گفت: آمــاده ميزبانی های 
ملــی و بين المللی در قالــب عنوان رويداد 
»همدان،  2018« پايتخت گردشگری آسيا در 

همدان هستيم.
افزود: زيرســاخت های بسيار خوبی  منعم 
برای ميزبانی های ملــی و بين المللی داريم 

و با پيگيری های صــورت گرفته با وزارت 
ورزش و جوانان و فدراسيون های ورزشی 
آمادگی خود را در اين راستا اعالم كرده ايم.

وی با بيان اينكه سال گذشته نيز ميزبانی های 
مختلف ملــی و بين المللی را تجربه كرديم، 
تصريح كرد: همدان با قابليت چهارفصل آب 
و هوای مساعد، فضاهای ورزشی مطلوب و 
نيز سطح كيفی الزم در رويدادهای ورزشی 
بهترين استان در برگزاری اردوهای تيم ملی 

و مسابقات مختلف ورزشی است.
 در کشــور بهتریــن شــرایط 

زیرساختی را داریم
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
در ادامه با بيان اينكه به لحاظ زيرســاختی 
و ســخت افزاری بهتريــن شــرايط را بين 
اســتان های كشــور داريــم، تاكيــد كرد: 
خوشبختانه بســترهای الزم برای پيشرفت 
تمام رشته های ورزشــی همدان با تكيه بر 

همين زيرساخت ها مهياست.
وی در ادامه با بيان اينكه هم اينك 32 هيات 
ورزشی استان سالن اختصاصی دارند، افزود: 
واگذاری ســالن های ورزشــی به هيات ها 
فرصت بسيار مناســبی است كه در ارتقای 
سطح فنی و تخصصی رشــته خود بتوانند 

پيشرفت قابل توجهی داشته باشند.
منعم در ادامه به بازی های آســيايی 2018 
جاكارتا هم اشــاره كرد و گفت: از ســال 
گذشته 43 مستعد ورزشی برای حضور در 
بازی های آســيايی 2018 جاكارتا شناسايی 
شــد كه تاكنون عملكرد درخشــانی را در 

كسب سهميه به نمايش گذاشته اند.
وی بــا بيان اينكه ورزش اســتان همدان به 
نســبت دوره گذشــته بازی های آسيايی و 
پاراآســيايی با رشــد 300 درصدی كسب 
سهميه حضور در مسابقات برخوردار است، 
عنوان كرد: حضور موفق در اين رقابت ها را 
هدفگذاری كرده ايم و اميدوارم ورزشكاران 
همدانی بتوانند خوش رنگ ترين مدال های 
اين دوره از بازی های آسيايی و پاراآسيايی 

را كسب كنند.
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پیشخوان
به ميزبانی همدان؛

11کشور برای حضور در جام ملتهای آسیا 
اعالم آمادگی کردند

 تاكنون 11 كشور خارجی برای حضور در جام ملت های آسيا به ميزبانی 
همدان اعالم آمادگی كردند.

رئيــس هيات شــطرنج همــدان گفت: كشــورهای هندوســتان، چين، 
ازبكســتان، قزاقستان، ويتنام، سريالنكا، ســوريه، افغانستان، تركمنستان، 
عمان، لبنان و 2 تيم از كشــورمان تاكنون برای حضور در اين رقابت ها 

نام نويسی كرده اند.
احمــد علی بابايی در گفــت و گو با  ايرنا اظهار داشــت: البته در اين بين 
كشورهای سريالنكا، عمان و افغانســتان فقط تيم های مردان خود را ثبت 
نــام كرده اند و مابقی كشــورها عالوه بر تيم مــردان، در بخش بانوان نيز 

تيمداری می كنند.
علی بابايی خاطرنشــان كرد: در صورت فرد شــدن تعداد تيم های شركت 
كننــده، حتی يك تيم ســوم )در بخش مردان( نيز از كشــورمان به جدول 
مســابقات اضافه می شود و تالش داريم تا اگر قوانين فيده اجازه دهد، يك 

تيم از همدان در اين رقابت ها شركت دهيم.

وی با اشــاره به اينكه تبليغات اين رقابت ها هنوز اجرايی نشــده و نياز به 
حمايت همه جانبه داريم، بيان كرد: انتظار می رود مســئوالن اجرايی استان 
همدان حمايت مالی الزم را برای ميزبانی مطلوب داشــته باشند چرا كه اين 

رقابت ها آبروی ورزش كشور و استان است.
شــهر همدان مردادماه امسال ميزبان بيســتمين دوره مسابقات شطرنج جام 

ملت های آسيا است.
مســابقات جام ملت های آســيا از چهارم تا ســيزدهم مرداد ماه در 
شــهر همدان به عنوان پايتخت گردشگری آسيا در سال 2018 برگزار 

می شود.

نیمار با قهرمانی در جام جهانی برنده توپ 
طال می شود

 ســتاره سابق تيم   ملی فوتبال برزيل بر اين باور است كه نيمار در 
صورت قهرمانی در جام جهانی روسيه به دوران سلطه مسی و رونالدو 

بر توپ طال پايان خواهد داد.
بــه گزارش ايســنا ، بعد از  پيــروزی تيم   ملی فوتبــال  برزيل برابر 
مكزيك  بســياری از  جمله، گری لينكر و آلن شــيرر به انتقاد تند از 
نيمار پرداختند و از  اين بازيكن خواســتند كه به تمارض های زياد 

خود پايان دهد.
رونالدو، ســتاره ســابق فوتبال برزيل به حمايت از  نيمار پرداخت و 
گفــت : در فوتبال نظرات زيادی وجود دارد. هر كســی می تواند نظر 
خــود را بدهد اما  بــه هر حال نبايد به هر نظــری توجه كرد. نيمار 
هوشمندانه بازی می كند. بايد از او حمايت كنيم، چرا كه اين بازيكن 

استعداد بسيار بااليی دارد.
او  در صحبت هــای خود همچنين  اضافه كرد: آنچه كه برای نيمار در 
زميــن اتفاق می افتد پيش از  اين برای من هــم اتفاق افتاد. بازيكنان 
خطاهای زيادی روی من مرتكب می شدند و در عين حال انتقادهای 
زيادی هم وجود داشــت اما  همه اين ها ياوه گويی است و نيمار بايد 
بــه راهش ادامه دهد. رونالدو درباره تــوپ طال هم، اظهار كرد: جام 
جهانی سهم بسيار زيادی در برنده توپ طال خواهد داشت. اگر نيمار 
بتواند قهرمان جام جهانی 2018 روســيه شود به دوران ليونل مسی و 

كريستيانو رونالدو پايان خواهد داد و توپ طال را به دست می آورد.

رضایت رئیس AFC از عملكرد ایران در 
روسیه

 رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا به ستايش از عملكرد تيم های قاره 
كهن در جام جهانی روسيه به ويژه ايران پرداخت.

به گزارش ايســنا ، تيم های آســيايی در جام جهانی 2018 روســيه 
نتوانستند انتظارات را بر آورده كنند و ژاپن تنها تيمی بود كه توانست 
از  گروه  خود صعود كند و در نهايت آنها هم توســط بلژيك حذف 
شــدند. با وجود اين  شيخ سلمان، رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا از  

عملكرد نمايندگان آسيا راضی است.
او گفت : تيــم   ملی فوتبال ژاپن نمايش خوبی از  خود نشــان داد و 
می توانست  به مرحله يك چهارم نهايی هم راه پيدا كند. آنها برابر تيم  
 ملی بلژيك بازی بسيار خوبی را به نمايش گذاشتند اما  در نهايت در 
يك ديدار دراماتيك تن به شكست دادند. همه به ستايش از  اين تيم 
پرداختند. عربستان هم توانست برابر تيم   ملی مصر پيروزی ارزشمندی 

را به دست آورد و برابر اروگوئه هم نمايش خوبی داشت.
رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا در ادامه  صحبت های خود همچنين به 
تيم   ملی فوتبال ايران اشــاره كــرد و گفت : تيم   ملی فوتبال  ايران هم 
تالش زيادی از  خود نشــان داد و نزديك بود كه به دور بعد راه پيدا 
كند. از  نظر ســطح كيفی تيم   ملی فوتبال ايران توانست خوب ظاهر 
شــود. درباره تيم   ملی فوتبال كره جنوبی نيز هم بايد اين را بگويم كه 
اين تيم شگفتی بزرگ جام جهانی را رقم زد و  توانست قهرمان جام 
جهانی 2014 برزيل را از  پيش رو بر دارند. كره نخستين پيروزی آسيا 

برای قهرمان جام جهانی را رقم زد.
شــيخ سلمان در پايان صحبت های خود،  اضافه كرد:  اما  انتظارات از 
تيم   ملی فوتبال استراليا  بيشتر بود و آنها تنها يك تساوی برابر دانمارک 
را به دســت آوردند. در جام جهانی 2018 روســيه تيم های  آسيايی 
چهار پيروزی را در مرحله گروهی ثبت كردند كه اين يك ركورد برای 

ما بود. و نشان می دهد  كه عملكرد خوبی داشته ايم.

سایت اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد؛
نوجوانان آزادکار ایران باالتر از آمریكا و 

روسیه قرار گرفتند
 اتحاديه جهانی كشــتی خبر اصلی سايت خود را به قهرمانی تيم 

كشتی آزاد نوجوانان كشورمان در كرواسی اختصاص داد.
به گزارش مهر، در اين خبر با اشــاره به اينكه تيم ايران با كسب سه 
مدال طال توسط زارع، عبدالهی و عموزاد بيشترين مدال طال را در بين 
كشــورهای شركت كننده بدست آورد، به قهرمانی تيم ايران باالتر از 

كشورهای آمريكا و روسيه اشاره شده است.
همچنين فيلم مبارزات فينال ســه آزادكار طاليی كشــتی كشورمان 
مقابل رقبای خود در رقابت های جهانی كرواســی نيز بروی صفحه 

اينستاگرام اتحاديه جهانی كشتی قرار گرفته است.
رقابتهای كشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان روزهای 11 تا 13 تيرماه 
در شــهر زاگرب كرواسی برگزار شــد. در پايان تيم ايران با 3 مدال 
طالی رحمان عموزاد خليلی، عليرضا عبداللهی و اميرحسين زارع در 
اوزان 45، 92 و 110 كيلوگرم، يك مدال نقره محمدرضا قياســی در 
وزن 80 كيلوگرم، 3 مدال برنز سيد عرفان جعفريان، علی اكبر فضلی 
و محمد كريمی در اوزان 51، 60 و 65 كيلوگرم و با كسب 152 امتياز 
به عنوان قهرمانی رسيد. پس از تيم ايران، تيم های آمريكا و روسيه به 

ترتيب با كسب 132 و 116 امتياز دوم و سوم شدند.
قهرمانی تيم ايران در حالی بدســت آمد كه اين تيم در سال 1996 در 
كشورمان به عنوان قهرمانی رسيده بود و پس از 22 سال و برای اولين 

بار در خارج از ايران اين عنوان قهرمانی بدست آمد.

حضور در لیگ 2 فوتسال 800 میلیون ریال 
اعتبار می خواهد

 حضور قدرتمند در ليگ دسته دوم فوتسال كشور دست كم 800 
ميليــون ريال اعتبار می خواهد كه تاميــن اين ميزان هزينه از توان ما 

خارج است.
مدير تيم فوتســال ســالمت همدان گفت: برای صعود به ليگ دسته 
دوم فوتسال كشور همه بازيكنان و كادر فنی بدون چشم داشت مالی 
تــالش كردند و بيش از 300 ميليون ريال نيز هزينه كرديم اما ليگ 2 
متفاوت است و نياز به تامين اعتبار برای جذب بازيكنان باتجربه دارد.

علــی ثقفی در گفت وگو با  ايرنا اظهار داشــت: هزينه های اين تيم 
را به صورت شــخصی انجام داده انــد و باتوجه به اينكه ارگان های 
دولتی نمی توانند تيمداری كننــد، از بودجه خصوصی خود به اداره 

تيم تزريق كرديم.
ثقفی بيان كرد: اينكه همدان بعد از سال ها توانست بار ديگر در ليگ 
2 كشور حضور يابد، خوشحال كننده است اما باتوجه به هزينه های 

سنگين تيمداری قادر به حضور در ليگ 2 در شرايط فعلی نيستم.
وی خاطرنشان كرد: در صورتی كه اعتبار مورد نياز برای حضور تيم 
در ليگ 2 تامين نشــود به ناچار امتياز تيم را خواهم فروخت ضمن 

اينكه اكنون چند مشتری خواهان خريد تيم هستند.
ثقفی يادآور شد: به عنوان يك شخص كه فاقد منابع اقتصادی درآمدزا 
اســت، فقط به دليل انگيزه ای كه در بين اعضای تيم ديدم نسبت به 
حضور در ليگ دســته سه كشور ترغيب شدم و از اين اقدام پشيمان 

نيستم اما توان تيمداری در ليگ 2 را ندارم.
تيم فوتسال ســالمت همدان اوايل تيرماه امسال و برای نخستين بار 
جواز صعود به ليگ دســته دوم فوتسال باشگاه های كشور را كسب 

كرد.

سه قایقران همدانی سهمیه بازی های 
آسیایی گرفتند

 سه قايقران اين استان سهميه حضور در بازی های آسيايی 2018 
جاكارتا اندونزی را كسب كردند.

دبير هيات قايقرانی همدان در گفت و گو با  ايرنا اظهار داشت: آرزو 
حكيمی، مريم اميدی پارسا و مريم كرمی سه قايقران همدانی هستند 
كه توانستند با درخشش در رقابت های انتخابی تيم ملی و بين المللی 

جواز حضور در بازی های آسيايی را كسب كنند.
مهدی صمدی اضافه كرد: نزديك به 40 قايقران ايرانی در رشته های 
مختلف در بازی های آسيايی شركت می كنند كه سهم همدان تاكنون 

سه قايقران است.
صمدی خاطرنشان كرد: هر سه قايقران همدانی شانس كسب مدال در 
بازی های آسيايی را دارند و با حضور در مسابقات مختلف بين المللی 

از تجربه گرانبها برخوردار هستند.
وی افزود: هر سه قايقران همدانی هم اينك در اردوهای ملی شركت 

دارند و پيگيری مستمر از ميزان آمادگی آنها داريم.
دبير هيات قايقرانی همدان يادآور شــد: در دوره گذشــته بازی های 
آســيايی كه در اينچئون كره جنوبی برگزار شــد فقط آرزو حكيمی 
حضور داشت و اكنون اميدی پارسا و كرمی نخستين حضور خود در 

اين مسابقات را تجربه می كنند.
كاروان ورزشــی ايران با 380 ورزشكار در بازی های آسيايی شركت 
می كند. فدراســيون قايقرانی نيز در آب های آرام، روئينگ، بادبانی و 

اساللوم نماينده خواهد داشت.

دعوت بانوی همدانی به چهارمین اردوی تیم 
ملی والیبال نشسته بانوان 

 چهارمين اردوی تيم ملی واليبال نشســته بانوان ، متصل به اعزام 
رقابت های جهانی هلند،با حضور بانوی همدانی برگزار می شود.

به گزارش روابــط عمومی اداره كل ورزش و جوانان اســتان ،زهرا 
نجاتی عارف بانوی همدانی به چهارمين اردوی تيم ملی واليبال نشسته 

بانوان دعوت شد.
در ايــن اردو از 14 ملی پوش دعوت بعمل آمده كه 12 نفر از آنها به 
عنوان تركيب اصلی تيم به مسابقات جهانی هلند اعزام می شوند. فريبا 
سليمانی، سرمربی تيم ملی با همراهی مريم ايرانمنش و پروانه باغبان، 
هدايت ملی پوشان در اين اردو را بر عهده دارد و سميرا محمدی نيز 
به عنوان مربی بدن ساز در كنار ملی پوشان است.سرپرستی اين اردو 
كه از 14 تا 21 تير ماه برگزار می شود نيز بر عهده ی معصومه مهروز 
است. الزم به ذكر اســت اين درمسابقات بهترين های جهان حضور 
دارند و سه تيم اول اين مسابقات سهميه بازی های پارالمپيك 2020 
توكيو را دريافت می كنند و كســب سهميه توكيو 2020 از مسابقات 

پاراآسيايی جاكاتارا است .

کارگاه آموزشی مینی گلف رایگان در همدان 
برگزار می شود 

 دبير هيات گلف اســتان از برگزاری يك دوره كارگاه آموزشــی 
رايگان رشته ورزشی مينی گلف در همدان خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان اســتان، محمد 
علی قاســمی اظهار كرد: يك دوره كارگاه آموزشی رشته مينی گلف 
ويژه بانوان در زمين چمن مجموعه ورزشی شهيد شمسی پور همدان 
برگزار خواهد شــد. وی ادامــه داد: اين كالس جهت همگانی كردن 
رشته گلف روز چهارشنبه سيزدهم تيرماه سال جاری از ساعت 19:30 

الی 20:30 برگزار می شود.
دبير هيات گلف استان توسعه رشته گلف در بين خانواده ها به عنوان 

يك ورزش مفرح را از اهداف برگزاری كارگاه آموزشی ذكر كرد.
وی اضافه كرد: شــركت كنندگان در اين دوره با آخرين تاكتيك های 

رشته مينی گلف آشنا خواهند شد.

نوجوانان والیبال ایران 
جهانی شدند

 در ادامــه رقابــت هــای واليبــال 
نوجوانان آسيا تيم  ملی ايران با پيروزی 
بــر هند جواز حضور در جام جهانی را 

كسب كرد.
به گزارش ايســنا، در ادامه رقابت های 
واليبال نوجوانان آسيا در تبريز از ساعت 
18:30 و از مرحله يــك چهارم نهايی 
تيم ملی واليبــال ايران  رو در روی هند 
قرار گرفــت و در حاليكــه حريف از 
بازيكنان صغر ســنی بهره می برد موفق 
شــد با نتيجه ســه بر صفر به پيروزی 
برســد و ضمن صعود بــه مرحله نيمه 
نهايــی جواز صعود به جــام جهانی را 

كسب كند.
شاگردان وكيلی ســت های بازی را با 
امتياز هــای 25-22، 25-13 و 21-25 
به ســود خود به پايان بردند و بايد فردا 
از ســاعت 19 برای صعود به فينال به 

مصاف ژاپن برود.

قرعه کشی رشته های 
تیمی بازی های آسیایی 

2018 برگزار شد 
 قرعــه كشــی رشــته های تيمــی 
بازی های آسيايی 2018 دقايقی پيش در 
محل ستاد برگزاری بازی ها و با حضور 
فدراســيون های  مختلف  نماينــدگان 
جهانی، كنفدراسيون ها و كميته های ملی 
المپيك كشورهای شركت كننده برگزار 
شد كه طی آن در نوبت صبح وضعيت 
قرعه و گروه بندی رشــته های واليبال، 
هندبال، ســپك تاكرا و راگبی مشخص 

شد.
بر اساس قرعه كشی صورت گرفته تيم 
ملی واليبال كشــورمان در گروه B و با 
تيم های پاكســتان و مغولستان همگروه 

شد.
به گزارش تســنيم، اما تيم ملی هندبال 
كشورمان در گروه A با تيم های مالزی 
و قطر كه با بهره گيری از ورزشــكاران 
خارجــی به نوعی تيم منتخب جهان به 
حســاب می آيد همگروه شد تا سخت 

ترين قرعه را در پيش داشته باشد.
قرعه كشی تيم ســپك تاكرا تا دقايقی 
ديگر و فوتبال، بســكتبال و واترپلو نيز 

بعد از ظهر برگزار می شود.

کسب 3 سهمیه المپیك 
آسیایی جاکارتا توسط 

بانوان نهاوندی
 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند 
از كســب سه ســهميه المپيك آسيايی 
جاكارتا توسط بانوان نهاوندی خبر داد.

مهــرداد ســعدی نژاد در گفت وگــو با 
فارس اظهار كرد: خوشبختانه طی روز 
گذشته و هفته های اخير بانوان ورزشكار 
شهرســتان نهاوند موفق به كســب سه 
سهميه ورود به المپيك آسيايی جاكارتا 
شــدند. وی با اشــاره به كسب ديگر 
ســهميه المپيك جاكارتا توســط »مبينا 
عزيزی« جودوكار نهاوندی، گفت: »آذر 
كوليوند« نيز طی مســابقات انتخابی كه 
در شهرستان بجنورد انجام شد به همراه 
تيم ملی كوراش به اين مســابقات اعزام 
می شــود. رئيــس اداره ورزش و جوانان 
نهاوند ادامه داد: »ليال سياوشی« ورزشكار 
زن نهاوندی نيز موفق به كســب سهميه 
المپيك جاكارتا به عنوان نماينده شهرستان 

و جمهوری اسالمی ايران شد.

روزهايخوشسنگنوردی
وشمشيربازیدرهمدان

کارت دانشــجویي حمیدرضــا کاوســي توانــا فرزنــد مختــار 
ــه اي  ــناس حرف ــته کارش ــنامه ۵ رش ــماره شناس ــه ش ب
حقــوق کیفــري دانشــگاه علمــي و کاربــردي دادگســتري 
همــدان بــه شــماره دانشــجویي 9۵12603۵19001۴ مفقــود 

ــد. ــاقط مي باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

کی روش بدون تمدید قرارداد تهران را ترک کرد
 كارلوس كی روش بامداد ديروز  تهران را به مقصد ليسبون ترک كرد.

به گزارش ايسنا،  طی ماه های گذشته و در جريان ديدارهای تيم ملی در جام جهانی 2018 
روسيه و حتی پيش از آن، بارها از توافق نهايی كی روش و فدراسيون فوتبال سخن گفته 
شده بود اما ســرمربی تيم ملی بامداد روز پنج شنبه 14 تير بدون هيچ نشانه ای از امضای 

قرارداد و توافق نهايی با فدراسيون فوتبال، تهران را به مقصد ليسبون ترک كرد.
كــی روش پس از حذف تيم ملی در مرحله ی گروهی جام جهانی با تيم ملی وارد تهران 

شده بود و مذاكراتی را با مهدی تاج انجام داده بود.
كی روش در آخرين درگيری اش با مربيان شاغل در ايران، پس از ورود به تهران بار ديگر 
به تندی به برانكو ايوانكوويچ تاخت و او را متهم به داللی و خلل در برنامه ريزی های تيم 

ملی ايران كرد. برانكو نيز در مواردی پاسخ او را داد.
تمديد قرارداد كی  روش و تيم ملی فوتبال ايران تا پايان جام ملت های آسيا 2019 پيش از 
اين مطرح بود موضوعی كه هر دو طرف بارها آن را تاييد كرده بودند اما ظاهرا كی روش 

با تمديد شش ماهه قرارداد چندان رضايت نداشته است.

جناب آقاي 

اميرحسام
جاللوند

در مسـابقات شـطرنج  قهرمانـي  نایـب  عنـوان  کسـب 
نوجوانـان جهان در کشـور بـالروس را خدمـت جنابعالي 
و اسـتاد گرانمایه شـما جناب آقـاي ایرج صبـاح، خانواده 
محترم و هیأت شـطرنج اسـتان همدان تبریـک و تهنیت 
عـرض نمـوده امیـد اسـت در سـایه الطـاف ایـزد متعال 

باشـیم. روزافزونتان  شـاهد موفقیت هـاي 

 هیأت شطرنج استان همدان 
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 مديــركل مطبوعــات و خبرگزاری های داخلی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از هماهنگی كامل 
با بانك مركزی در مورد گشــايش اعتبار متقاضيان 
واردات كاغذ خبر داد و گفت: مســير واردات كاغذ 
از ابتدا تا انتها يعنی فروش كاغذ به رسانه ها زير ذره 

بين قرار می گيرد.
سيد محمدرضا دربندی درگفتگو با ايرنا با اشاره به 
مصوبات نخستين جلسه ساماندهی كاغذ مطبوعات 
كه در ساختمان معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برگزار شــد، اظهار داشت: با نظر 
كارشناســان حاضر در اين نشســت، مقرر شد اوال 
تكليف شركت هايی كه با ارز دولتی سفارش واردات 
كاغذ را ثبت كرده اند مشخص شود تا بهتر بتوان در 
مــورد واردات انجام گرفته و پيگيری مطالبات بازار 

كاغذ مطبوعات، تصميم گرفت. 
وی كه به عنوان سخنگوی اين كميته انتخاب شده، 
افزود: بــا هماهنگی های به عمل آمده با ســازمان 
بازرسی، آمادگی كامل و فوری برای پلمب انبارهای 
احتــكار كاغذ روزنامــه وجــود دارد و از تمامی 
اصحاب رسانه كه در اين مورد اطالعاتی در دست 
دارند می خواهيم برای ســاماندهی بازار ما را ياری 
دهند. بر اين اساس، ميزان واردات و همچنين قيمت 
تمام شــده و توزيع درســت آن ميان روزنامه ها و 

نشريات از وظايف اصلی كميته ساماندهی است.
 تولید کاغذ اســتان مازندران ســرعت 

می گیرد 
مديركل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت 
ارشاد گفت: مقرر شد روند توليد كاغذ در كارخانه 
چوب و كاغذ مازندران و نيز فرآيند توليد تا عرضه 
اين كاال به اهالی رســانه به ويژه رسانه های مكتوب 

تسريع شود.
موسســات  مدیران  گردهمایی  امروز    

مطبوعاتی بزرگ 
دربندی از گردهمايی مديران موسســات مطبوعاتی 

بزرگ كشور در امروز خبر داد و گفت: در صورت 
درخواســت اين موسســات بــرای واردات كاغذ، 
هماهنگی هــای الزم جهت تخصيص و گشــايش 
اعتبار الزم صورت پذيرد تا اين موسســات بتوانند 

متناسب با نياز خود كاغذ وارد كنند. 
به گزارش ايرنا، تحت تاثير نوســانات اخير قيمت 
ارز، اختالالت و نابسامانی گســترده ای در بازار به 
ويژه بازار خريد و فروش كاغذ بوجود آمد و كمبود 
اين كاال نزد اهالی مطبوعات، ناشران و اهل قلم كه 
مصرف كنندگان واقعی آن هســتند، احساس شد. 
برخی نيز از اين نابســامانی بازار سوء استفاده كرده 
و به احتكار و امتناع از فروش اين كاالی اساســی 

اقدام كردند. 
بر اين اساس با روی كار آمدن محمد سلطانی فر 
معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی چندين جلسه با دست اندركاران 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و همچنين 
اعضــای انجمن تهيــه و توليدكنندگان و مصرف 
كننــدگان كاغذ و صنف ايــن كاال برگزار و نتايج 
مطلوب و مثبتی حاصل شــد. برگزاری نشســت 
روز شــنبه نيز در راســتای همين سياستگذاری 

برنامه ريزی شده است. 
همچنين سيد عباس صالحی وزير فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در تازه ترين اظهار نظر خود در خصوص 

كاغذ مطبوعات و نشــر اعالم داشــت: هم اكنون 
هيچگونه كمبــودی در مــورد كاالی كاغذ نداريم 
ضمن اينكه با احتكار كننــدگان اين كاال با جديت 
برخورد خواهد شد. عضو كابينه دولت دوازدهم در 
عين حال اظهار داشــت : طبــق مصوبه اخير هيات 
دولت، اصالحاتــی روی كارت های بازرگانی انجام 

خواهد گرفت. 
 وزیر به حل مشكل کاغذ مطبوعات امید دارد

وی ادامه داد: با اصالح قوانين مربوط به كارت های 
بازرگانی می توانيم اميدوار باشــيم كه ديگر شــاهد 
اختالالت در واردات كاغذ و همچنين حوزه توزيع 

آن به مطبوعات نخواهيم بود.
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همدان 2018 فرصتی ست؛
مباد از دست برود

 اين روزها تمامی دســتگاه های و نهادهــای دولتی، نيمه دولتی و 
خصوصی و حتی بخشی از شهروندان پايتخت تاريخ و تمدن مدام و به 
طور روزانه و پيوستهمطالب و اتفاقاتی را در راستای همدان 2018 می 

بينند و می شنوند و يا درگير اجرای آن هستند.
كليت اين مهــم و خالصه بحث همدان 2018 اين اســت كه همدان در 
سال 2018 به عنوان پايتخت گردشگری كشورهای آسيايی انتخاب شده و 
همچنين قرار است كه ديار الوند ميزبان برگزاری اجالس جهانی گردشگری 
باشــد و بر اســاس گفته مديران گردشگری و نيز مدير مجموعه سياحتی 
عليصدر و البته براســاس پيش بينی ها 400 شركت عضو سازمان جهانی 
گردشــگری در اين اجالس در همدان حضــور می يابند و اين مهم را در 
كنار بحث برگزاری اجالس وزاری گردشگری آسيا در همدان قرار دهيد و 
حاال با در نظر گرفتن همين دو مبحث به طور قطع اگر در امور گردشگری 
كارشــناس هم نباشيد و گردشگری همان جابجايی مبل و صندلی و .. در 
خانه ندانيد قريب به يقين متوجه بزرگی و عظمت كار شده ايد و اينجاست 
كه انظار می رود با توجه به برگزاری اجالس در اين حد همدان به يك يك 
شــهر و نه كالن شهر و البته شهری گردشگری حداقل برای برگزاری اين 
اجالس ها تا جای ممكن ظاهری زيبا و البته شرايطی مناسب جهت ارائه 

و نمايش به دنيا داشته باشد.
امكان همدان 2018 فرصتی است كه شايد ديگر در تاريخ همدان به دست 
نيايد پس می طلبد كه دستگاه ها و نهادهای مختلف همگی با يك اسم رمز 
مشترک و يك هدف مشــترک وارد موضوع شوند و از اين امكان نهايت 

استفاده را داشته باشند.
يكی از محورهای اساسی و اصلی همدان 2018 معرفی و شناساندن همدان 
به آسيا و البته دنيا است كه متاسفانه بايد گفت تاكنون در اين خصوص نه 
برنامه منسجم و مناسبی و نه اتفاق چشمگيری را شاهد بوده ايم. طراحی 
لگو و نصب آن در در و ديوار و بر روی اتوبوسهای شهری و ... فايده ای 
ندارد و ای كاش مسئوالن در رده های مختلف در حوزه های گردشگری و 
فرهنگی و اجتماعی حداقل در اين برهه مشاوران جوانی را در چند حوزه 

مختلف انتخاب می كردند و از ايده های آنان استفاده می كردند.
مناســب سازی چهره ظاهری شهر اتفاقی است كه تنها بر عهده شهرداری 
نيست و انتظار می رود ديگر دستگاه های نيز در اين خصوص ورود پيدا 

كرده و دوشادوش شهرداری تالش كنند.
حضور تيم ملی فوتبال كشورمان در جام جهانی نيز از جمله فرصت هايی 
بود كه می توانست برای همدان 2018 موثر باشد و البته شنيده شد كه برنامه 

ای تدارک ديده شده بود و البته عقيم ماند.
نمايشگاه ها و جشنواره های مختلف بين الملی، هنرمندان و سفريان مختلف 
سياســی، فرهنگی، سالمت و ....، پروازهای خارجی، هتل های خارجی و 
حتی  كنفرانس های مختلفی كه در كشورهای مختلف آسيايی برگزار می 
شود، هياتهای تجاری و بازرگانانی كه برای تجارت به كشورهای مختلف 
رفت و آمد دارند، همه اينها می توانند پتانسيل ها و فرصتهای باشند كه با 
استفاده از آنها در سال 2018 همدان را به دنيا معرفی و شناساند. تهيه پك 
های جامع و مختلف تبليغاتی در سطوح مخلف )به لحاظ رزش ريالی( نيز 

می تواند در معرفی همدان به افراد مختلف بی تاثير نباشد.
نشــريات دوزبانه و دارای توزيع در ســفارتخانه و حتا برخی از نشريات 

تخصصی خارجی نيز در اين بحث می توانند كمك كننده باشند اما دريغ.
همدان 2018 با وجود تمام زحماتی كه كشيده شده و ادامه دارد اما متاسفانه 
به نظر می رسد كه بدون برنامه پيش می رود و بايد ترسيد از زمان كه بی 
محاباها می گذرد و قطعا 2018 نيز به ســرعت چشم برهم زدنی خواهد 

گذشت و ديگر فرصت نيست.
شــخص استاندار همدان در اين خصوص بســيار حساس است و تاكيد 
بسياری بر استفاده كامل از همدان 2018 دارد اما گويا برخی از مديران وی 
در دستگاه های مختلف هنوز اين مهم را درک نكرده و برنامه خاصی برای 
آن ندارند. دستگاه متولی فرهنگ و هنر اين ديار می توانست از اين فرصت 

بهره های فراوانی را ببرد كه متاسفانه در خواب تابستانی است.
مجموعه سياحتی عليصدر اما از هيچ تالشی فروگذار نبوده و انتظار می رود 
كه ديگر دستگاه ها نيز در باب مقوله همدان 2018 اين شركت را ياری كنند.
و سر انجام باز هم تاكيد اينكه 2018 يك فرصت است و مباد كه از دست 

برود.

فخيم زاده پس از مرخص شدن:
چند سكانس آخر را 12 روز دیگر 

تصویربرداری می کنیم 
 بازيگر و كارگردان ســينما و تلويزيون روز پنج 

شنبه از بيمارستان ايرانمهر مرخص شد.
به گزارش تسنيم ، مهدی فخيم زاده گفت: پزشكان 
گفته اند 10، 12 روز بايد در منزل اســتراحت كنم و 
پس از آن به شــمال می رويم و ســكانس های آخر 

»مشت آخر« را جلوی دوربين خواهيم برد. 
وی بعــد از اينكه روزهای نقاهــت خودش را در 
بيمارســتان ايرانمهر پشت ســر گذاشت،  مرخص 
شــد و در حالی كه كنار ماشين حميد قلی زاده يكی 
از عوامل فيلم ســينمايی »مشت آخر« در صحت و 
سالمت ايســتاده بود طی تماس تلفنی با خبرنگار 
تسنيم گفت: خوشــبختانه بعد از چند روز نقاهت، 
حاال روی پاهای خودم ايســتاده ام و ان شاءاهلل بعد 
از دوره 12روزه ای كــه پزشــكان گفته اند در منزل 
استراحت كنم به شمال خواهم رفت و سكانس های 
آخر فيلم سينمايی »مشــت آخر« را جلوی دوربين 

می برم.
وی از همه دوســتان رســانه و هنرمند كه او را در 
اين روزها تنها نگذاشــتند تقدير و تشــكر كرد و 
گفــت: واقعاً جای تقدير دارد كه پزشــكان بهترين 
نوع خدمات خودشــان را ارائــه دادند و هنرمندان 
و رســانه ها هم نگذاشــتند اين نقاهت با سختی و 
دشواری تنهايی ادامه يابد، با اينكه نمی توانستند بنده 
را ببينند ولی پشت شيشــه های بخش مراقبت های 
ويژه می آمدند. ان شاءاهلل هيچ روزی شاهد سختی ها 

و بيماری هايشان نباشم.
بنــا بر اين گــزارش، مهدی فخيــم زاده كه اخيراً 
در شــمال كشــور مشــغول فيلمبرداری آخرين 
سكانس های فيلم سينمايی جديدش با نام »مشت 
آخر« بود، هنگامی كه ســوار موتورســيكلت بود 
دچار يك تصادف شديد با موتورسيكلت ديگری 
شــد كه با وجود نداشتن شكستگی، به دليل ضربه 
واردشــده به سر در بيمارســتان طالقانی چالوس 
بســتری و ســپس به تهران منتقل شــد. ســطح 
هوشــياری وی در ابتدا خوب بــود ولی از ظهر 
هفتم تير ماه، ميزان هوشياری پايين آمد كه پزشك 
معالج وی ابراز اميدواری كرد با درمانی كه انجام 
می شــود در روزهای آتی رونــد بهبودی حاصل 

شود.
گفتنی اســت، فخيم زاده در طول ســال ها فعاليت 
هنــری ســاخت فيلم هايــی همچون »همســر«، 
و  »تاواريش«  مهتــاب«،  »مســافران  »همســفر«، 
»خواستگاری« را در كارنامه كاری خود دارد و در 
فيلم ها و سريال هايی مانند »آذر، شهدخت، پرويز 
و ديگران«، »تنهاترين ســردار«، »واليت عشــق«، 
»خواب و بيدار«، »مختارنامه« و »دندون طال« هم 

بازی كرده است.

»ساعت به وقت خاکستری« به 
جشنواره تئاتر خیابانی مریوان 

راه یافت 
 طرح و ايده های برگزيده بخش های آزاد و آيينی 
در ســيزدهمين جشــنواره بين المللی تئاتر خيابانی 

مريوان معرفی شدند 
به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، هيأت انتخاب طرح و ايده سيزدهمين 
جشنواره بين المللی تئاتر خيابانی مريوان متشكل از 
مجيد امرايی ، سعيد بهنام ، كاوه مهدوی ، آرزو علی 
پور و ســعدی محمدی طرح و ايده های برگزيده 
بــرای حضــور در دو بخش آزاد و آيينی - ســنتی 

جشنواره را معرفی كردند. 
در بخش آزاد اين جشنواره، 87 طرح و ايده از سوی 
هيات انتخاب معرفی شد كه نمايش »ساعت به وقت 
خاكستری« به نويسندگی و كارگردانی مجيد قديمی 

از شهرستان رزن در ميان اين آثار قرار دارد.
در اين نمايش به مشــكالن محيط زيستی و كمبود 
آب پرداخته شده و به زودی اجرای عمومی خواهد 

شد.

کاهش هزینه های انرژی با استفاده از 
پوشش هوشمند پنجره

 محققان چينی پوشش جديدی را برای پنجره ساختند كه عالوه بر 
تنظيم دما، الكتريسيته توليد می كند.

به گزارش ايرنا ، محققان بــرای اين منظور يك فناوری فتوولتاييك 
نيمه شفاف را توسعه دادند كه امكان جذب انرژی پرتوهای نزديك به 
مادون قرمز خورشيد را فراهم كرده و نور مرئی را با فيلتركردن طول 
موج هايی كه موجب افزايش دما می شــوند، عبور می دهد. فناوری 
فتوولتاييك يكی از روش های توليد مستقيم برق از انرژی خورشيد 
است كه در آن از سلول های خورشيدی استفاده می شود. محققان برای 
دستيابی به قابليت های موردنظر بايد بين سه ويژگی اصلی اين پوشش 
جديد توازن برقرار می كردند. به همين علت ماده ای را ساختند كه نور 
را بــه طور مطلوب عبور می دهد، پرتوهای مادون قرمز را فيلتر كرده و 

بخشی از پرتوهای خورشيد را به الكتريسيته تبديل می كند.

320 کانون ریزگرد در کشورشناسایی شد
 در مطالعات محققان سازمان زمين شناسی و اكتشافات معدنی 320 
هزار كيلومتر مربع از كشــور به عنوان كانون های مســتعد ايجاد گرد 
و غبار در كشــور شناسايی شــد كه حدود 10 درصد از اين كانون ها 
به عنــوان كانون های فعال و اولويت دار برای برنامه های اجرايی مهار 
تعيين شده اســت، ضمن آنكه در مطالعات ديگری اعالم كردند 11 
درصد از ســطح كشور متشكل از واحدهای سنگی است كه پتانسيل 
ايجاد منابع آب های كارستی را دارد. به گزارش ايسنا، انجام 500 هزار 
كيلومتر خطی برداشت ژئوفيزيك هوايی به منظور اكتشاف كانسارهای 
پنهان مــواد معدنی و آماده ســازی نقشــه های دورســنجی اطلس 
موضوعی 1:250000 ايران )تهيه تصوير- نقشــه های ماهواره ای( و 
انجام مطالعات دورسنجی و شناســايی مناطق پتانسيل دار معدنی در 
اســتان های كشور با استفاده از تصاوير ASTER  از جمله اقدامات 

سازمان زمين شناسی است.

آمادگی برای صادرات سرم های درمانی
 رئيس دفتر توســعه فناوری ســالمت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــكی با بيان اينكه توليد ســرم های درمانی در موسســه 
تحقيقات واكســن و سرم ســازی رازی نهادينه شــده است؛ گفت: 

توليدات اين موسسه نياز كشور را تامين می كند.
به گزارش ايســنا، حســين وطن پور گفت: نگاه وزارت بهداشت به 
اين موسســه به عنوان موسسه ای پويا اســت كه اين توانايی را دارد  
پلت فرم شــركت های دانش بنيان و حامی R&D در اين شركت ها 
باشــد و با همكاری بخش خصوصی به توليد واكسن های مورد نياز 

كشور بپردازد.
وی در عين حال متذكر شد: اين سايت از پروژه هايی است كه وزارت 
بهداشــت در چند سال اخير مجدانه پيگير بهره برداری از آن است تا 
در GMP مورد تاييد سازمان غذا و دارو، محصوالت مختلف سرم های 

درمانی در اين خط توليد و به بازار عرضه شود.

رتبه 11 ایران در غلظت آالینده های هوا
 عضو هيات علمی دانشــگاه صنعتی شريف با اشاره به مطالعات 
انجام شــده بر روی ذرات آالينده در هوا اظهار كرد: ذرات آالينده در 
دنيا ذرات 10 ميكرون است و بر اساس مطالعات انجام شده، ايران در 

غلظت ساالنه آلودگی در جهان رتبه 11 را كسب كرده است.
به گزارش ايسنا، سعيد وثوقی با بيان اينكه ميزان توليد پسماند شهری 
در كشــور از حدود 45 هزار تن در ســال 83 به 54 هزار تن افزايش 
يافته است، گفت: بر اساس اطالعات جهانی، ايران در شاخص غلظت 

ساالنه در رتبه يازدهم قرار دارد.
وی افزود: عمده آلودگی های ايجاد شده در آب، هوا و محيط زيست 
منشــا انسانی و فعاليت های انسانی دارد، اين در حالی است كه انسان 

برای زيست نياز به امنيت و سالمت دارد.

موضوعات اخالقی و بیشترین تخلف 
دانشجویان علوم پزشكی

 دبير شــورای مركزی انضباطی دانشــجويان علوم پزشكی گفت: 
چهار گروه تخلفات سياســی، اخالقی، آموزشــی و عمومی در بين 
دانشــجويان وجود دارد كه بيشترين آن مربوط به اخالقی و آموزشی 
اســت. به گزارش مهر وحيد صرامی گفت: در بررسی هايی كه انجام 
شده مشخص شد كه  74 درصد دانشجويان علوم پزشكی كشور كه 
در شوراهای انضباطی با حكم محكوميت مواجه شده است، از روند 

دادرسی در اين شوراها رضايت دارند.
وی گفت: از ســال 1390 شــوراهای انضباطی دانشــگاه های علوم 
پزشكی كشور به صورت ساالنه ارزيابی شده و رتبه بندی شوراهای 

انضباطی اعالم می شوند.
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 يك مدير بخش خصوصی در حوزه گردشگری، 
توســعه اين صنعت در كشــور را منــوط به ارايه 
خدمات مطلوب دانســت و گفت: گردشــگری به 
مهارت انســانی زيادی نيــاز دارد، زيرا خدماتی كه 
گردشگران طلب می كنند، بايد توسط نيروی انسانی 

ماهر به نحو مطلوب ارائه شود.

عبدالوهاب قاضــی در گفت و گو بــا  ايرنا، ارائه 
خدمات مناســب و در حد استانداردهای جهانی به 
گردشگران را مساوی با افزايش تعداد آنها دانست و 
افزود: اگر گردشگرانی كه به ايران می آيند،خدمات 
مناســب دريافت كنند، بی شــك آمار گردشگران 
ورودی به كشور به نحو چشمگيری افزايش خواهد 

يافت. وی با اشاره به اهميت توسعه زيرساخت های 
گردشگری در جذب گردشــگر، ظهار داشت: اگر 
وضعيت جاده ها،حمل و نقل، فرودگاه ها، هتل ها 
و ســرويس های بهداشــتی بين جاده ای در كشور 
مناسب و مطلوب باشــد، در سال های آينده شاهد 

ورود گردشگران بيشتری به كشور خواهيم بود.

قاضــی با تاكيــد بر اينكه صنعت گردشــگری می 
تواند محور توســعه اقتصادی كشــور باشد، افزود: 
اگر دولتمردان و مســئوالن مربوطه بــاور كنند كه 
گردشــگری می تواند به اقتصاد كشور كمك كند، 
تمام توان خود را برای توســعه اين صنعت به كار 

خواهند گرفت.

کتابچه »همدان شناسی کودک« 
منتشر شد

 معاون گردشگری اداره كل ميراث فرهنگی همدان 
از انتشــار كتابچه »همدان شناسی كودک« خبر داد و 
گفت: اين كتابچه با موضوع گردشگری، شهرشناسی 

و سرگرمی برای كودكان منتشر شده است.
علی خاكســار در گفت وگو با  فارس اظهار كرد: 
كتابچــه »همــدان 2018  پايتخت گردشــگری 
كشــورهای آســيايی« از ســوی اداره كل ميراث 
فرهنگی صنايع دستی و گردشگری برای گروه سنی 
)ب( و )ج( منتشر شده و راهی مهدهای كودک  و 

كودكستان های همدان و تهران شد.
وی بيان كرد: اين كتاب در راســتای فعاليت های 
تبليغی رويدادهای همدان 2018 و با هدف ارتقای 
اطالعات گردشگری استان همدان و جاذبه های آن 

گردآوری شده است.
معاون گردشــگری ميراث فرهنگی همدان يادآور 
شــد: اين كتابچه اطالعات خوبی در مورد استان 
همــدان به خواننــدگان خود می دهــد و با ايجاد 
جذابيت و ســرگرمی باعث ارتباط كودكان با اين 

كتابچه می شود.

مدیرکل رسانه های داخلی وزارت ارشادخبرداد

مسيروارداتکاغذتافروشدربازارزيرذرهبين

توسعه گردشگری به مهارت انسانی نیاز دارد


