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مدیرمسئول، سردبیر و پرسنل روزنامه همدان پیام

جناب آقای

 فیض ا.. مظفرپور 
همــکار گرامــی بــا نهایــت تاســف و تاثــر مصیبــت وارده را 
خدمــت شــما بزرگــوار تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه 
خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت الهــی 
و بــرای شــما و خانــواده محتــرم صبــوری و شــکیبایی 

مســئلت مــی نماییــم.

فرصت ها را نمی شناسیم

از سازمان جهانی تا راه ابریشم 

حواس اتاق همدان پرت است
■ همایش جاده ابریشم برای رونق اقتصادی بخش خصوصی

رونق تولید و ضرورت های 
پیش رو 

 گذشــت حدود 6 ماه از ســال فرصت 
مناسبی است تا عملکرد استان در بحث رونق 
تولید که به عنوان شعار سال مورد تاکید مقام 
معظم رهبری نیز بوده اســت، مورد ارزیابی 

قرار گیرد.

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

حسین قراباغی  
انتخـاب شایسته جنابعالی  به عنوان 

رئیس کمیسیون اقتصاد
 سرمایه گذاری و گردشگری 
شورای اسالمی شهر همدان 

دارد  شما  شایستگی  و  ازلیاقت  نشان  که  را 
تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

 امید است در سایه ایزد منان پیروز و سربلند 
باشید

دهکده تفریح - توریستی گنجنامه

مسابقات مقدماتی فوتبال با 4 تیم برگزار می شود

نوجوانان آسیا 
در راه همدان

زنگ هشدار افزایش آمار خودکشی در استان
 به صدا درآمد

زنان یدک کش بیشترین آمار 

منتشر شد دولت  هفته  ویژه 

شید با منتظر
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ستاد تابستانی اسکان فرهنگیان همدان 
به کار خود پایان داد

 ستاد اسکان فرهنگیان استان همدان که در فصل تابستان امسال پذیرای افزون بر ۲00 
هزار مسافر بود، پیش از بازگشایی مدارس به کار خود پایان داد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش همدان این تعداد مسافر در قالب 55 
هزار و 668 خانوار و 5۲۲ هزار و 515 نفر روز در مراکز تعیین شــده آموزش و پرورش 

همدان اسکان یافتند.
محمد بداغی اظهار داشــت: امسال 148 مدرسه در قالب یک هزار و 4۳۳ اتاق به عنوان 

مراکز اسکان موقت مسافران تابستانی استان در سال ۹8 تجهیز شدند.
وی با بیان اینکه 1۹ پایگاه در تمامی مراکز آموزش و پرورش شهرستان ها و نواحی برای 
اسکان مسافران تابستانی اســتان آمادگی داشتند، افزود: در فصل های پاییز و زمستان نیز 
6 خانه معلم و مراکز آموزشــی و رفاهی به صورت دائمی به فرهنگیان خدمات رســانی 

می کنند.
بداغی با اشاره به اینکه ستاد اسکان فرهنگیان استان برای اسکان موقت مسافران در فصل 
تابســتان از یکم تیر ماه آغاز به کار کرده بود، عنوان کــرد: بیش از ۳00 تن از همکاران 
فرهنگی در پایگاه های اسکان برای پذیرش مسافران تابستانی، تا ۲4 شهریور فعال بودند.
وی با بیان اینکه ستاد اسکان فرهنگیان همدان در طول شبانه روز در فصل تابستان هفت 

هزار و 165 تن ظرفیت اســکان داشــت، بیان کرد: آمار مقایسه ای نشان می دهد اسکان 
فرهنگیان در همدان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانی آموزش و پرورش همدان گفت: در این مدت از 
تمامی ظرفیت های موجود اســتان برای اسکان مناســب و رفاه مهمان های فرهنگی 
اســتفاده شد تا مسافران فرهنگی استان با اطمینان خاطر از مراکز دیدنی دیار هگمتانه 

بازدید کنند.
همدان که به عنوان اولین پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین شــناخته می شود، با داشتن 
بیــش از یک هزار و 800 اثر تاریخی و فرهنگی هر ســاله در فصل های مختلف میزبان 

گردشگران زیادی است.

امام جمعه همدان:

نبود آموزش صحیح در عرصه بانکداری 
مشکل ساز شده است

رونق تولید و ضرورت های پیش رو 
 گذشت حدود 6 ماه از سال فرصت مناسبی است تا عملکرد استان 
در بحث رونق تولید که به عنوان شــعار سال مورد تاکید مقام معظم 

رهبری نیز بوده است، مورد ارزیابی قرار گیرد.
در آغاز ســال در سطح کشــور دولت عزم خود را برای تحقق شعار 
محوری ســال جزم کرد و در سطح اســتان نیز بحث تدوین برنامه 
مشخص برای تحقق این شعار سال  به شکل جدید تری مطرح شد.

 نیاز استان به تحرک در حوزه تولید و اشتغال و اهمیت حیاتی آن بر 
کسی پوشیده نیست؛ کمااینکه مسئولین ارشد استان هم همواره بر آن 
به عنوان راهی مطمئــن برای عبور از وضع موجود و قرار گرفتن در 

مسیر توسعه پایدار تاکید داشته اند.
از طرفی اهمیت موضوع تولید در شــرایط کنونی اقصاد کشور که در 
انتخاب شعار سال از سوی رهبر فرزانه انقالب به نوعی نمایان است، 

ایجاب می کند که اهتمام جدی به آن صورت گیرد.
این مهم  البته پیش نیازهــا و الزامات خاص خود را دارد که باید در 
برنامه ها و طرح ها دیده شود تا فضای کسب و کار بهبود یابد و روند 

تولید در بخش های مختلف تولیدی رونق گیرد.
حال با گذشت 6 ماه از سال وقت آن رسیده که عملکرد استان در این 

زمینه مشخص شود.
برای این کار باید گزارش های دقیق، شــفاف و مبســوطی از سوی 
دســتگاه های ذیربط و باالتر از همه مدیریت ارشد استان ارائه گردد 
تا میزان تحقق اهداف مورد نظر در این خصوص برای افکار عمومی  
روشن شود؛ به گونه ای که  مردم  آثار اقدامات و تالش های صورت 

گرفته را مشاهده کنند.
از طرفی الزم است برنامه های آتی استان برای رونق تولید و به نوعی 

مسیر حرکت استان مشخص گردد.
در چنین شــرایطی است که می توان آن امیدوار شد شعار سال تحقق 
عینی و عملی داشته باشــد و بر مبنای سند راهبردی توسعه استان و 
به پشــتوانه همت و تالش بخش های مختلف شاهد رشد تولید و به 
دنبال آن اشــتغال و بهبود فضای کسب و کار که الزمه رشد اقتصادی 

است، در استان باشیم.

سرویس مدارس شناسنامه دار شوند
 سرویس مدارس باید شناسنامه دار و استاندارد شوند تا دانش آموزان 

برای تردد با مشکل مواجه نشوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار همدان در نشســت اعضای 
شــورای هماهنگی ترافیک اســتان همدان بیان کرد: برای جلوگیری 
از ســوانح جبران ناپذیر باید مدارس به ویژه آموزشگاههای واقع در 

حاشیه جاده ها بازدید و برای ایمن سازی آنها اقدام شود.
محمودرضا عراقی اضافه کرد: با توجه به آغاز ماه مهر و سالتحصیلی 
جدید، ترافیک در دهه نخســت این مــاه ۳0 درصد افزایش می یابد 
بنابرایــن به منظور جلوگیــری از بروز گره های ترافیکی و ســوانح 
احتمالی حضور پلیس به ویژه در معابر پرتردد و حاشیه مدارس بیشتر 

شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار همدان اظهار داشت: برخی 
مواقع نصب یک عالمت هشداری و بازدارنده در یک مکان مناسب یا 
یک سرعت گیر استاندارد می تواند از بروز سانحه رانندگی جلوگیری 

کند.
عراقی گفت: ۳1 شــهریور به نام روز جهانی بدون خودرو نامگذاری 
شده اســت که نهادهای مسئول از جمله شهرداری برنامه هایی برای 
این روز پیش بینی کند تا با بهره گیری از این فرصت بتوان استفاده از 

دوچرخه و پیاده روی را ترویج کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان بیان کرد: شهرداران پیاده 
رو ســازی را نیز مدنظر قرار دهند چرا که برخی از تصادفات خودرو 
بــا عابر به علت نبود یا کم عرض بودن پیــاده رو و حضور عابر در 

سواره رو رخ می دهد.
عراقی راه اندازی ســامانه 1۳۷ را کار مطلوبی دانســت و اضافه کرد: 
مشــارکت مردم در اصالح امور به معنای اســتفاده از خرد جمعی و 
افکار عمومی برای پیشبرد کارها بوده و بسیار تاثیرگذار است که امید 

می رود این سامانه در سایر شهرها نیز راه اندازی شود.

سرپرست پیشگیری و رفع تخلفات 
شهرداری همدان منصوب شد

 محمدعلی گلشــن به سمت سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری همدان منصوب شد.

مســئول روابط عمومی مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری همدان ضمن بیان این خبر تصریح نمود : جلسه تودیع و 
معارفه مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان 
با حضور عباس صوفی شهردار همدان ، معاونین و تعدادی از مدیران 
و کارکنان شــهرداری همدان برگزار و با حکم وی محمدعلی گلشن 
به سمت سرپرست جدید مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری همدان منصوب و از تالشهای 14 ماهه حسین مردانی مدیر 

سابق این اداره تجلیل و قدردانی شد.
شهردار همدان در این جلسه با اشاره به لزوم اجرای مدیریت مهندسی 
شده در این حوزه نسبت به نظارت دقیق بر اجرای مقررات و قوانین 
شــهری با تمرکز بر رعایت اخالقمــداری و حفظ حقوق و کرامت 

شهروندی تاکید نمود.
گفتنی است حسین مردانی قبال بعنوان مدیر اداره حراست شهرداری 
معرفی شده بود ضمن اینکه راه اندازی و مدیر سامانه جامع مدیریت 
شهری 1۳۷ ، معاونت اجرایی سازمان تاکسیرانی ، مدیر روابط عمومی 
ســازمان حمل و نقل و ترافیک ، مســئول هماهنگی نواحی 1۲ گانه 
شــهرداری و مدیریت بازرسی سازمان تاکســیرانی از سوابق وی در 

شهرداری همدان می باشد. 

اختصاص 165 میلیون تومان برای اجرای 
برنامه »بصیرت عاشورایی«

 رئیــس اوقاف و امور خیریه شهرســتان همدان از هزینه کرد 165 
میلیون تومان برای اجرای برنامه »بصیرت عاشورایی« در همدان خبر 

داد.
حمیدرضا نــوروزی در گفت وگو با فارس  با بیان اینکه اداره اوقاف 
شهرستان همدان پایلوت اجرای برنامه های فرهنگی در استان شناخته 
شــده بود اظهار کرد: در راستای حمایت از هیات های مذهبی و تهیه 
حواله های شــکر برای آنها از محل موقوفات ۲00 میلیون ریال کمک 
شــد. وی با بیان اینکه مراسم »لبیک یا حســین)ع(«، »شیرخوارگان 
حســینی« و »احلی من العسل« در 6 بقعه متبرکه  شهرستان همدان به 
صورت متمرکز برگزار شــد گفت: خوشبختانه شاهد استقبال خوب 

مردم از برنامه ها بودیم.
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان از توزیع ۳5 هزار پرس غذای 
نذری در بقاع متبرکه در تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و افزود: در 
مجموع برای برنامه »بصیرت عاشورایی« 165 میلیون تومان هزینه  شد. وی 
با بیان اینکه به دنبال این هستیم منابع موقوفات را به سمت زائران حرم 
رضوی سوق دهیم و افراد را به مشهد مقدس اعزام کنیم خاطرنشان کرد: 

قرار است تعدادی سبد کاالیی بین نیازمندان توزیع شود.

کاروان سالمت همدان در طبس مستقر شد

 18 تن از پزشــکان متخصص این استان در قالب کاروان سالمت 
برای خدمت رســانی به افراد محروم و کم برخوردار در منطقه یخاب 

طبس در خراسان جنوبی مستقر شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر همدان گفت: این تیم پزشکی متشکل 
از متخصصــان داخلی، فــوق تخصص اطفال، فــوق تخصص ریه، 
متخصص زنان، فیزیوتراپ، پزشــک عمومی، دندانپزشــک، پرستار، 

اپتومتریست و متخصص سونوگرافی است.
بهروز کارخانه ای با بیان اینکه دســتگاه سونوگرافی نیز به این محل 
منتقل شده اضافه کرد: کاروان سالمت همدان از ۲4 شهریور در منطقه 
یخاب طبس مســتقر شده و تا ۲۹ شــهریور در این منطقه خدمات 

رسانی می کنند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر همدان ادامه داد: منطقه یخاب طبس 
در فاصله یک هزار و ۳00 کیلومتری همدان قرار دارد و تیم پزشــکی 

به صورت داوطلبانه در این منطقه حضور یافتند.
کارخانه ای بیان کرد: عالوه بر تیم پزشــکی، کادر اجرایی نیز در این 
محل حضور دارند و یکی از دغدغه های مهم مردم این محل از جمله 

کمبود آب آشامیدنی را پیگیری می کنند.
وی افزود: هالل احمر همدان 10 تانکر ۲ هزار لیتری را از این استان 
خریداری و تهیه کرده و آن را به منطقه یخاب طبس منتقل کرده است.

 امــام جمعه همدان از نبــود انگیزه جدی 
برای اصالح ســاختار بانکــداری ابراز گالیه 
کرد و گفت: یکی از معضالتی که در سیســتم 
بانکی کشور وجود دارد نبود آموزش صحیح 

در عرصه بانکداری است.
حجت االســالم حبیب ا... شعبانی در شورای 
هماهنگی بانک های استان همدان خاطر نشان 
کرد: سیســتم بانکی به لحاظ شرایطی که دارد 
قابلیت سوءاســتفاده در آن وجود ندارد و باید 
گفت که این موضوعات اختالس جزو موارد 

نادر در سیستم بانکی است.
وی افــزود: در زمینه ســاختار ها و در بحث 
اقتصادی برخی از بانک ها وارد عرصه فعالیت 
های اقتصادی می شــوند که ممکن است منع 
قانون نداشته باشد اما ورود به آن مشکالتی را 

در کشور ایجاد خواهد کرد.
 لزوم حمایت از جوانان و زوج های 

جوان
امــام جمعه همدان با تاکید بر لزوم حمایت از 
جوانان و زوج های جوان یادآور شــد: برای 
برخورد با شــائبه این که بانک ها در پرداخت 
تسهیالت ســختگیرانه برخورد می کنند الزم 
است شرایطی را فراهم کنیم که در دریافت وام 
ازدواج، جوانان راحت تر به تسهیالت دست 

پیدا کنند.
به گزارش مهــر، وی با بیان این که پایان نامه 
ارشد خود را در زمینه موضوعات بانکی ارائه 
کرده اســت، اظهار داشت: اگر قانون عملیات 
بانکی کشــور که در ســال 6۲ مصوب شده 
توسط مراجع و فقها مطالعه شود هیچ ایرادی 
به آن نمــی توان گرفت چرا کــه برگرفته از 
نظریات شهید صدر در بحث بانکداری است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان یادآور شد: 
این قانون چه در بحث تخصیص منابع و چه 
در بحث تجهیز منابع مشــکلی ندارد اما علت 
این که نگاه مردم به سیستم بانکی عوض شده 

مشکل در اجرای این قانون است.
وی با اشاره به این که زمانی که وارد عمل می 
شویم با اشکاالت این قوانین آشنا می شویم، 
اظهار داشت: یکی از معضالتی که در سیستم 
بانکی ما وجــود دارد نبود آموزش صحیح در 
عرصه بانکداری است.شــعبانی تصریح کرد: 
زمانی که عنوان قرض باشد پای ربا نیز به میان 
خواهد آمد اما اگر خرید به صورت قســطی 
باشد این مشکالت را نخواهیم داشت و تاثیری 
هم در ماهیت قرارداد ندارد اما متاســفانه نگاه 
مردم به دلیل نبــود آموزش صحیح در جامعه 

این است که همه این ها قرض و ربا است.
وی از عــدم وجود انگیزه جــدی در اصالح 
ساختار بانکداری ابراز گالیه کرد و گفت: این 
عبارتی است که مشاور فقهی بانک مرکزی به 
آن اشــاره داشته و وجود این مشکل جای نقد 

و اشکال دارد و باید به آن توجه جدی شود.
وی خاطر نشــان کرد: وجود فاکتور صوری 
خود به خــود ماهیت قــرارداد را تبدیل به 
قــرض می کند چرا که پول دو طرف معامله 
ربا خواهــد بود اما اگر ایــن فاکتور واقعی 
باشــد هیچ اشکال شــرعی به آن نمی توان 

گرفت.
امام جمعه همدان با بیــان این که اگر فاکتور 
واقعی باشد امکان ایراد از نظر اقتصادی وجود 
دارد اما از لحاظ فقهی خیر، اظهار داشت: همه 
جامعه باید این موضوعات را یاد بگیرند و تنها 

مختص به فعاالن در بانک نیست.
 پرداخت سود زیاد توسط بانک ها 

به تولید آسیب جدی وارد خواهد کرد
وی رفع بسیاری از مشکالت را نیازمند بررسی 
در سطح کالن عنوان کرد و گفت: افراد سرمایه 
دار به دنبال جایی هســتند که سود بیشتری به 
آنها پرداخت شود در حالی که پرداخت سود 
زیاد توســط بانک ها به تولید ما آسیب جدی 

وارد خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با اشــاره 
به گالیه یکــی از مدیران بانک های اســتان 
از نظارت های ســختگیرانه در استان همدان 
یادآور شــد: متاسفانه در استان همدان نظارت 
های ســختگیرانه باعث پایین آمدن توســعه 
اقتصادی و ریســک پذیری می شــود و این 
نیازمند همکاری همه دستگاه ها برای رفع این 

مشکل است.
وی با بیــان این که امیدواریــم انگیزه جدی 
اصالح ســاختارها در مســئوالن ایجاد شود، 
اظهار داشت: نتیجه عدم وجود آگاهی  این می 
شــود که هر نوع سودی را ربا عنوان می کنند 
در حالی که صرف ســود معامله را ربوی نمی 
کنــد به دلیل اینکه در هر معامله ای طرفین به 

دنبال سود هستند.
امــام جمعــه همــدان حمایــت جــدی از 
پژوهشگران اقتصادی را خواستار شد و گفت: 
در پژوهشکده قم در بحث اقتصادی پایان نامه 
ای ارائه شد که پس از ارائه به مجلس تبدیل به 
یک طرح اقتصادی در کشور شد، بنابراین اگر 
واقعا به این افراد توجه شود می توان بسیاری 
از مشــکالت را از بین برد چرا که نخبه های 
زیادی داریم که دارای طرح ها و ایده ها خوبی 

برای رفع مشکالت و موانع هستند.
وی در پایان با اشــاره به شعار سال، بانک ها 
را از عوامل توســعه تولید و درخط مقدم این 
جبهه دانســت و گفت: خواهش من از شــما 
این اســت که تا آن جایی که می توانید یاور 
تولید کنندگان باشــید و در جلسات که با این 
افراد برگزار می کنید راهکارها و پیشنهاد هایی 
ارایه شود تا شاهد بهبود اوضاع تولید در استان 

باشیم.

 زائران پیاده روی اربعین حســینی اســتان 
های قم، گلستان، خراســان شمالی، خراسان 
رضوی و مازندران از همدان به اســتان های 

خود بازخواهند گشت.
مدیرکل  مدیریت بحران استانداری همدان در 
شورای هماهنگی ترافیک استان همدان، با بیان 
اینکــه چند روز قبل و بعــد از اربعین نکات 
ترافیکی که در روزهای نخســت مهر درنظر 
گرفته می شود، باید رعایت شود، اظهار کرد: 
تمام تالش ما باید در جهــت خروج زوار با 

سرعت از استان باشد.
علیمردان طالبی با بیان اینکه شهرســتان های 
همدان، اســدآباد، بهار، فامنین، نهاوند و مالیر 
به علت تردد بیشــتر، هماهنگی بیشتری نیاز 
دارد، عنوان کرد: افزون بر چند هزار دســتگاه 
اتوبــوس برای بازگرداندن مســافران باید در 
همدان مستقر شوند که مسافران باید کمترین 
ماندگاری در همدان را داشته باشند که مباحث 

ترافیکی باید به شدت پیگیری شود.
محدوده  در  بنزین  پمپ   ســاخت 

شهری نیاز به بازبینی دارد
به گزارش ایسنا، معاون امور عمرانی استاندار 

همدان نیز با اشــاره به ساخت پمپ بنزین در 
منطقه نایب احمد شــهر همدان، تصریح کرد: 
همه استانداردها برای ساخت پمپ بنزین باید 
رعایت و ورودی ها و خروجی های آن کنترل 

شود.
محمود رضا عراقی با اشــاره به فرارسیدن ۳1 
شهریور روز بدون خودرو، ادامه داد: شهرداری 
ها تبلیغ روز بدون خودرو را داشــته باشــند. 
مهرماه زمان پر ترافیکی است، ماحصل تالش 

ما باید تسهیل در رفت و آمد باشد.
مدیرکل دفتر فنی اســتانداری همــدان نیز با 
بیان اینکه تا پایــان مرداد ماه ۳ درصد کاهش 
تصادفات را نســبت به مدت مشــابه داشته 
ایم، گفت: در پنج ماهه نخســت امســال در 
کبودراهنگ هیچ کشــته ای نداشــتیم اما در 
اسدآباد دو کشــته و در مالیر بیشترین فوتی 

های تصادفات به ثبت رسیده است.
کیوان مســتقیمی افزود: سال گذشته مقرر شد 
در شهر همدان و ســایر شهرها تمام مدارس 
بازدید و نواقص آنها برطرف شــود که امسال 
این برنامه توســط شــهرداری ها انجام شده 

است.

 مدارس همدان شناسنامه دار شدند
مدیرعامــل ســازمان حمل و نقــل ترافیک 
شــهرداری همدان نیز بیان کــرد: آموزش و 
پــرورش آمار خوبی از تعــداد مدارس به ما 
دادند به طوریکه 48۷ مدرسه در نواحی یک 
و دو همدان شناســایی و ایمن ســازی 1۳0 
مدرســه در اولویت کاری امسال قرار گرفته 
و تاکنون در 110 مدرسه کارهای اولیه انجام 

گرفته است.
احسان صباغی با بیان اینکه با افتخار اعالم می 
کنیم مدرســه ای که از حداقل مســائل ایمنی 
برخوردار نباشد، در همدان نداریم و مدارس 
ما حداقل ممکن را کســب کــرده اند، گفت: 
کار مطالعاتی خوبی انجام پذیرفته و شناسنامه 
خوبی از مدارس تهیه شده و شرایط مدارس به 
ریز در این شناسنامه مشخص و مسائل ایمنی 

مدارس توسط کارشناسان بررسی شده است.
اختصاص 10 هزار کارت الکترونیکی رایگان 

برای دانش آموزان
رئیــس ســازمان مدیریت حمــل و نقل، بار 
و مســافرت شــهرداری همدان نیز گفت: با 
بازگشایی مدارس حجم ترافیک چند برابر می 

شود که اردیبهشت ماه نرخ نامه سرویس های 
مدارس را با شــورای شهر تنظیم و در اختیار 

تاکسیرانی قرار داده ایم.
محمــد پوروخشــویی بــا بیــان اینکــه در 
بــرای  ســرویس   ۹80 تعــداد   ۹6 ســال 
ــود کــه در ســال  مــدارس هماهنــگ شــده ب
ــته  ــش داش ــد افزای ــزان 50 درص ــن می ۹۷ ای
اســت، تاکیــد کــرد: درنظــر داریــم کــه 
ــزار کارت  ــالتحصیلی جــاری 10 ه ــرای س ب
دانــش  اختیــار  در  رایــگان  الکترونیکــی 

ــم. ــرار دهی ــوزان ق آم
 دوربین های شهرستان ها غیرفعال 

است
رئیــس عملیات پلیس راهنمایــی و رانندگی 
همدان نیز گفت: از همه عوامل و دســتگاه ها 
برای هماهنگی های روز عاشــورا تشکر می 

کنم چرا که همکاری خوبی با پلیس داشتند.
سیدجواد حسینی ادامه داد: تمامی دوربین های 
مستقر در شــهر همدان 10 دوربین است که 
همه فعال هستند اما سایر شهرستان ها اینگونه 
نیســت که با هزینه بیت المال خریداری شده 

و فعال نیستند.

همدان؛ مبدا بازگشت زائران اربعین پنج شهر

ورود 4 اتوبوس 
جدید به ناوگان 
اتوبوسرانی همدان

 سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری همدان از ورود چهار 
اتوبوس جدیدبه ناوگان اتوبوسرانی همدان 

در مهرماه خبر داد.
با  سیدمحمد پوروخشــوری در گفت وگو 
فارس با اشاره به خرید اتوبوس های جدید 
در همدان اظهار کرد: قبــاًل قول خرید 1۷ 
دســتگاه اتوبوس را داده بودیم که در حال 
حاضر هشــت اتوبــوس در برخی خطوط 

راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه چهار اتوبوس قبل از مهرماه 
وارد ناوگان حمل و نقل می شود و بقیه نیز 
تا آذرماه تحویل داده خواهند شد گفت: در 
مرحله بعدی قرار است در صورت دریافت 

مجوز از طریق اوراق مشارکت چند اتوبوس  
خریداری کنیم.

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری همدان با اشاره به افزایش 
قیمت اتوبوس  افزود: تقریباً یک اتوبوس ۲ 
میلیارد تومان هزینه دارد و در توان سازمان 
شهرداری نیست که این وسیله نقلیه را بدون 

یارانه دولت خریداری کند.
وی خاطرنشان کرد: پیگیر هستیم از طریق 
اوراق مشــارکت امسال یا ســال بعد چند 
اتوبوســرانی  ناوگان  به  اتوبوس  دســتگاه 

همدان اضافه کنیم.
پوروخشــوری با اشــاره به اینکه با ورود 
اتوبوس های جدید در مهرماه و ماه های دیگر 
آنها را در مناطق کم برخوردار به کار خواهیم 
گرفت افزود: هشــت اتوبوس قبلی نیز در 
مناطق پایین شهر نظیر شهرک ولیعصر)عج(؛ 
کوی الوند، اسالمشهر، شهرکر فرهنگیان فاز 

»یک« و »دو« راه اندازی شد.

 عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه پیــام 
نــور مالیــر و رئیــس ســابق ایــن مرکــز 
ــا در  ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب ــوزش عال آم
دانشــگاه هــا بــا منابــع محــدود در 
جهــت دســتیابی بــه نیازهــای نامحــدود 
ــد  ــن بای ــس بنابرای ــتیم پ ــه هس مواج
حرفــه ای و علمــی عمــل کنیــم، گفــت: 
متأســفانه مــا در ســطح کالن کشــور در 
بحــث مدیریــت دانشــگاه هــا ضعیــف 
ــت خــود  ــد عقالنی ــم و بای عمــل کردی

ــم. ــالح کنی را اص
مرتضی مــرادی درآیین تکریم و معارفه 
رئیس دانشــگاه پیام نور مالیر، با تأکید 
بــر اینکه "ریاســت"با "مدیریت" کاماًل 
متفاوت اســت، به تئوری های مدیریت 

دولتی در گذر زمان اشاره و اظهارکرد: در 
این زمینه انواع عقالنیت دینی، سیاســی، 
اخالقی، حرفه ای، قانونی و علمی مطرح 

می شود.
ــت  ــگاه پس ــه هیچ ــان اینک ــا بی وی ب
نیســتند،  مانــدگار  مدیریتــی  هــای 
ــال اســت  ــش از ۲۳ س ــده بی ــت: بن گف
کــه در رشــته مدیریــت و شــاخه هــای 
مختلــف آن تحصیــل کــرده و تدریــس 
داشــته ام و در ســال هــای ۹6، ۹۷ و 
ــه عنــوان پژوهشــگر برتــر اســتان  ۹8 ب

ــده ام. ــناخته ش ــدان ش هم
ــا اشــاره  ــرادی ب ــزارش ایســنا، م ــه گ ب
ــی را  ــر مطالب ــا اگ ــاتید م ــه اس ــه اینک ب
کــه مــی آموزنــد فقــط در حــد تئــوری 

ــه  ــد، ب ــی بمان ــاب بافق ــب کت و در قال
ــرده  ــت ک ــردم خیان ــال و م ــت الم بی
انــد، افــزود: بنــده ســعی کــردم در 
طــول مــدت 4ســال و 4 مــاه حضــورم 
در زمینــه مدیریــت ایــن مرکــز نهایــت 

ــذول دارم. ــود را مب ــالش خ ت
وی شــفاف ســازی، پاســخگویی، اهمیت 
بــه مراجعــه کننــدگان، توســعه آموزشــی 
و پژوهشــی، تجهیــز ســالن آمفــی تئاتــر، 
ادغــام  دانشــگاه،  ســردرب  ســاخت 
ــز  ــا مرک ــامن ب ــور س ــام ن ــگاه پی دانش
مالیــر، دایرکــردن رشــته کارشناســی 
ارشــد مدیریــت و جــذب 400 دانشــجو 
را از جملــه عملکــرد خــود عنــوان کــرد.

مــرادی بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر 

ــده و در  ــد در آین ــه یاب ــد ادام ــن رون ای
درازمــدت خســارت مــی بینیــم، افــزود: 
ــه  ــده خاصــی ب ــا ســفارش نماین مــن ب
عنــوان رئیــس ایــن مرکــز معرفــی 
نشــدم و انتخــاب بنــده در 4 ســال پیش 
ــورد. ــم خ ــی رق ــر صفائ ــوی دکت از س

ایــن عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه پیــام 
نــور مالیــر بر لــزوم شایســته ســاالری در 
حــوزه مدیریــت، گفــت: یکــی از نظریــه 
ــی  ــت دولت ــده در مدیری ــه ش ــای ارائ ه
ایــن اســت کــه معتقدنــد برخــی مدیــران 
در ایــران مثــل کبوتــران حــرم هســتند، بر 
ایــن اســاس هــر کســی نمــی توانــد وارد 
ــود و  ــران ش ــی ای ــت دولت ــوزه مدیری ح

دوام بیــاورد.

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مالیر :

در بحث مدیریت دانشگاه ها ضعیف عمل کردیم

1- گرانی بهای برق مصرفی در قبض های صادره جدید برای همدانی 
ها، با حیرت آنها مواجه شــده است. گویا این قبوض که پیامکی نیز 
صادر شده نسبت به مبلغ دوره قبل رشد سه برابری داشته است. گفتنی 
اســت گرانی خدمات مصرفی خانوارها در شرایط فشار تحریمی از 

سوی شرکتهای خدمات رسان جای تامل دارد.
۲- نگاه آموزشــی درآمدزا به انتخابات مجلس رســیده است. گویا 
برخی موسسات اقدام به برگزاری دوره هایی چون تبلیغات انتخابات 
در قالب همایش کرده اند. گفتنی اســت موضع ستاد انتخابات کشور 
در  زمینه قانونی یا قانونــی نبودن برگزاری این نوع دوره ها به بهانه 

انتخابات هنوز روشن نیست.
۳- یک انتصاب اخیر استاندار با حاشیه همراه شده است. گویا برخی 
رســانه ها  یکی از انتصابات را با استفاده از عنوان ژن خوب پوشش 
داده اند. گفتنی اســت فرزند عارف، رییس فراکسیون  امید مجلس، 
اولین بار خود را ژن خوب خواند و پس از آن، این واژه که از برتری 

نژادی حکایت دارد ، وارد سپهر سیاسی ایران شد.
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 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

تعویض 156 مورد کنتور معیوب آب 
در روستاهای اسدآباد

 156 مورد کنتور معیوب آب 
در روستاهای این شهرستان طی 
شــش ماهه نخست سال جاری 
در شهرستان اســدآباد تعویض 

شد. 
مدیــر امــور آب و فاضــالب 
روستایی با اعالم این خبر گفت: 
در بــازه زمانی یاد شــده تعداد 
۳50 مــورد کلرســنجی و ۲۲1 
مورد آزمایش کدورت ســنجی و آزمایشات میکروبی و شیمیایی بر 

روی آب تولید شده انجام شد.
احد احدی ایمان بــا بیان اینکه همچنین در مــدت مذکور ۲1 مورد 
شست وشوی مخازن نیز به انجام رسید، عنوان کرد: همچنین رفع ۲1 
مورد نشتی و شکســتگی لوله در روستاهای تابعه شهرستان اسدآباد 
در راستای خدمت رســانی هرچه بیشتر و بهتر به مشترکین روستایی 

عملیاتی شد.
احدی ایمان در ادامه ســخنانش ضمن اشــاره به دیگر اقدامات انجام 
شده در شش ماهه نخست سال جاری، افزود: درحوزه امور مشترکین 
نیز تعویض 156 مورد کنتور معیوب نیز عملیاتی شد؛ ضمن اینکه در 
حوزه شناســایی انشعابات غیر مجاز در بازه زمانی یاد شده 50 مورد 
انشعاب غیر مجاز شناسایی شــد که از این تعداد ۳۷ مورد تبدیل به 

مجاز و مابقی به مراجع مربوطه ارجاع داده شد.
به گزارش مهر، وی درباره پروژه های دردســت انجام نیز توضیح داد: 
در حال حاضر پروژه آبرســانی به روستای پیفانج با پیشرفت فیزیکی 
80 درصــد، پروژه اجرای خط انتقال و پمپ مجتمع آبرســانی النجه 
گنجه با پیشــرفت فیزیکی ۷5 درصد، پروژه حفــاری و تجهیز چاه 
روستای موسی آباد با پیشــرفت فیزیکی ۹5 درصد و پروژه ساخت 
مخزن روستای چنار علیا نیز با پیشرفت فیزیکی ۹5 درصد در دست 

اقدام است.

مجتمع آبرسانی گاماسیاب 45درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد

 ســاخت مجتمع های آب رســانی یکی از راهکارهای تامین آب 
سالم و بهداشتی برای روستاها است که در حال حاضر هشت مجتمع 
آب رســانی در شهرستان نهاوند ایجاد شده و یا در حال ساخت است 
که مجموعا نزدیک به نیمی  از جمعیت روســتایی را زیر پوشش قرار 
می دهد و مجتمع آب رســانی گاماسیاب 45 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و تاکنون بیش از هشــت میلیــارد تومان برای این مجتمع هزینه 

شده است.
رئیس اداره آب و فاضالب روستایی نهاوند با عنوان این مطلب گفت: 
مجتمع آب رسانی گاماسیاب یکی از بزرگترین مجتمع های آب رسانی 
در شهرستان است که این مجتمع آب رسانی در حال ساخت است و 

آب آن از طریق سراب گاماسیاب تامین می شود.
ابراهیــم طاهری افزود: این مجتمع آب رســانی تاکنــون 45 درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته و حدود هشت میلیارد و ۳00 میلیون تومان 
اعتبار برای آن هزینه شده است و در صورت تکمیل و بهره برداری از 
این مجتمع آب رســانی ۲۳ روستا زیر پوشش آن قرار گرفته و از آب 

آشامیدنی سالم برخوردار می شوند.
طاهری با اشاره به منابع تامین آب شرب روستاهای شهرستان، گفت: 
برای تامین آب آشامیدنی سالم روستاهای نهاوند از 11۲ چاه عمیق و 

نیمه عمیق و دو سراب گاماسیاب و فارسبان استفاده می شود.
رئیس اداره آب و فاضالب روستایی نهاوند بیان کرد: در حال حاضر 
115 روســتا از مجموع 16۹ روستای شهرســتان با ۲۲هزار مشترک 
زیر پوشــش شرکت آبفار نهاوند قرار دارد که از خدمات این شرکت 
بهره مند می شــوند.طاهری تاکید کرد: از سال 88 تا سال ۹6 فقط 11۲ 
روســتا زیر پوشش این شرکت بودند که از سال گذشته سه روستای 
دیگر به این روســتاها اضافه شد، عالوه بر این یک روستای دیگر نیز 
قرار است زیر پوشــش قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه سال گذشته 
ســه هزار و 400 کیلو کلر مصرف شده است، تصریح کرد: عالوه بر 
کلرزنی منابع آب، آزمایشــات میکروبی به صورت روزانه، هفتگی و 

ماهانه توسط واحد کنترل کیفی انجام می شود.

هزینه ۷ میلیاردریالی برای اجرای طرح های 
آبخیزداری نهاوند

 امسال برای اجرای طرح های آبخیزداری در شهرستان نهاوند ۷16 میلیون تومان هزینه 
می  شود. 

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان نهاوند با اعالم این خبر گفت: امســال برای 
اجرای طرح های آبخیزداری در شهرســتان نهاونــد ۷16 میلیون تومان از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملی و اعتبارات استانی هزینه می شود.
علی ده پهلوان از اجرای طرح های آبخیزداری درحوزه های آبریز دره میرزا، سهران، تازناب 

و فارسبان خبر داد و گفت: این طرح ها باعث نفوذ بیشتر آب در خاک، کاهش فرسایش 
خاک و جلوگیری از  بروز سیالب ها می  شود.

وی طرح های آبخیزداری را شــامل پروژه های بیولوژیکــی از قبیل کپه کاری، علوفه 
کاری و سازه های آبخیزداری و بندهای مالتی و گابیونی و خشکه چین عنوان کرد و 
گفت: امســال طرح بند مالتی با ۹54 متر مکعب، عملیات ســنگ گابیونی با 4۷4 متر 
مکعب و خشــکه چین با 800 متر مکعب در حوزه آبخیز دره میرزا در حال اجراست 
و همچنین عملیات ســنگ و مالتی امسال در حوزه های فارسبان و تازناب و سهران 

هم اجرا می شود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند افزود: با اجرای طرح های آبخیزداری از 

وقوع سیالب در مواقع بارش های رگباری و همچنین فرسایش خاک پیشگیری می  شود.
وی با بیان اینکه امسال با نظارت بیشتر بر ورود دام در مراتع شهرستان نهاوند، تولید علوفه 
در این شهرستان ۷00 تن افزایش یافت، گفت: هر سال بین 6800 تا 6850 تن علوفه در 
مراتع شهرستان نهاوند تولید می شد که با کنترل زمان ورود دام به مراتع امسال تولید علوفه 

در مراتع شهرستان به ۷هزار و500 تن رسید.
ده پهلوان با بیان اینکه امســال اکیپ های نظارتی منابع طبیعی مانع ورود دام عشایر پیش 
از 15 اردیبهشــت به مراتع شدند، افزود: پوشش گیاهی در مراتع باعث نفوذ پذیری آب 
در زمین و حفظ خاک شــده و مانع روان شدن سیالب و خسارت به مردم و کشاورزان 

می شود.

کارت دانشجویی لیال عزیزی فرزند آالقلی به شماره ملی 
5500025635 رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی 9322465014مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت دانشجویی شیدا محمدی فرزند بهروز به شماره ملی 
4060820830 رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9412203022 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

کارت دانشجویی سامی جعفری فرزند احمد به شماره ملی 
3810354228 رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه بوعلی 
سینا به شماره دانشجویی 9312161010 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی سینا ظهیری فرزند فرزاد به شماره ملی 
3920594800 رشته مکانیک دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9332165011 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

 آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم 1398( 

روابط عمومی دانشگاه نهاوند

دانشگاه نهاوند در نظردارد با اجاره غذا خوری دانشگاه جهت تهیه مواد اولیه ،طبخ وتوزیع غذا  موضوع را به پیمانکارواجد 
شرایط ودارای صالحیت واگذار نماید لذا از پیمانکاران دعوت به عمل می اید درصورت تمایل از تاریخ انتشارآگهی جهت 
سایت  به  مزایده  اسناد  دریافت  برای  و  مراجعه  نهاوند(   - بروجرد  کمربندی  )کیلومتر3  نهاوند  دانشگاه  به  ازمحل  بازدید 

دانشگاه نهاوند به آدرسwww.nahgu.ac.ir و یا به دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه نهاوند مراجعه نمایند.

شرایط ومدارک:
1-تضمین شرکت درمزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا نقدا به حساب شماره0109235972001به نام دانشگاه نهاوندنزد بانک 

ملی شعبه 22بهمن واریز نماید.
2-هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

3-تاکید میگردد ضمانت نامه،مدارک، ورزومه کاری،پیشنهادقیمت در سه پاکت مجزا ارائه گردد.
3-شرکت در مزایده هیچ گونه حقی ایجادنخواهد نمودو دانشگاه در قبول و رد هرکدام از پیشنهاد دهندگان و منتفی نمودن 

آن مختار است.
5-پس از بررسی صالحیت وتوانایی شرکت کنندگان در مهلت مقرر واعالم نتیجه ،برنده مزایده موظف است قراردادرا امضاءنماید.

در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد در صورت امتناع نفر دوم 
سپرده وی نیز ضبط ومزایده تجدید خواهد شد.

)م الف 151(   

روزبازگشایی پاکاتمحل تحویل پیشنهادمهلت شرکتمبلغ ضمانتنوع پیمانردیف

دفتر معاونت اداری 500000001398/7/4اجاره غذاخوری1
و مالی

1398/7/6
ساعت10صبح

 همزمــان بــا دهمیــن همایــش ملــی 
گــردو، صنایــع مبــل و منبــت و فــرش 
ــردو  ــکده گ ــرکان، پژوهش ــتباف تویس دس
ــی  شــود.  ــدازی م ــتان راه ان ــن شهرس در ای
فرمانــدار تویســرکان بــا عنــوان ایــن مطلــب 
ــهریورماه  ــا ۲۹ ش ــرکان ۲6 ت ــت: تویس گف
امســال میزبــان دهمیــن همایــش ملــی 
گــردو، صنایــع مبــل و منبــت و فــرش 

ــت.  ــتباف اس دس
ســید رســول حســینی بــا بیــان اینکــه ایجــاد 
تحقیقاتــی  و  علمــی   پژوهشــکده  یــک 
می توانــد از اثرگــذاری بــاال و قابــل توجهــی 
ــدات  در افزایــش ســطح کمــی  و کیفــی تولی
تویســرکان  در شهرســتان  گــردو  بخــش 
برخــوردار باشــد، افــزود: مدیریــت دانشــگاه 
علمــی  و کاربــردی نیــز بــرای همــکاری 
ــردوی تویســرکان  ــا پژوهشــکده گ ــی  ب علم

ــت. ــرده اس ــی ک ــالم آمادگ اع
ــان  ــان و متخصص ــور کارشناس وی از حض
باغــداری کشــور ترکیــه بــه عنــوان بخشــی 
از میهمانــان خارجــی دهمیــن همایــش 

ــر داد. ــرکان خب ــردوی تویس ــی گ مل
حســینی ابــراز کــرد: در حــال حاضــر 
ــط  ــای آموزشــی مرتب ســرفصل های کتاب ه
ــا باغــداری گــردو در عناویــن کتاب هــای  ب
دانشــگاه علمــی  کابــردی وجــود نــدارد امــا 

ایجــاد ارتبــاط ســازنده بیــن ایــن دانشــگاه و 
پژوهشــکده گــردوی تویســرکان در دســتور 

کار قــرار گرفتــه اســت.
ــرکان  ــدار تویس ــنیم، فرمان ــزارش تس ــه گ ب
ــر اینکــه شهرســتان تویســرکان  ــد ب ــا تاکی ب
بــا برخــورداری از ظرفیت هــای متنــوع 
و  باغــی  محصــوالت  گردشــگری، 
کشــاورزی و صنایــع دســتی بــه ویــژه مبــل 

ــار  ــک ب ــاه ی ــر دو م ــد ه ــت می توان و منب
حداقــل میزبــان یــک همایــش محلــی باشــد 
افــزود: محصوالتــی ماننــد ســیر و ســماق و 
ــد  دیگــر ســوعات شــاخص تویســرکان بای
توســط تشــکل ها و ســازمان های مــردم 
ــوند. ــی ش ــور معرف ــر کش ــه سراس ــاد ب نه

تولیــد  ظرفیــت  همچنیــن  حســینی 
ــرکان  ــتان تویس ــی در شهرس ــان داروی گیاه

کــرد:  عنــوان  و  دانســت  مطلــوب  را 
ــی  ــر معرف ــالوه ب ــردو ع ــی گ ــش مل همای
ــرکان  ــتان تویس ــم شهرس ــای عظی ظرفیت ه
بــه عنــوان پایتخــت گــردوی ایــران در 
ظرفیت هــا  معــرف  بایــد  بخــش  ایــن 
در  شهرســتان  ایــن  توانمندی هــای  و 
ــادی،  ــی، اقتص ــف فرهنگ ــای مختل بخش ه

هنــری، تاریخــی و اجتماعــی باشــد.

پژوهشکده گردو در تویسرکان 
راه اندازی می شود

درگیری طایفه ای در مالیر
با قتل به پایان رسید
 درگیری مسلحانه ۲ طایفه در یکی از روستاهای این 

شهرستان منجر به قتل ۲ تن شد.
فرمانده انتظامی  مالیر با بیان این مطلب گفت: اختالفات 
قبلی را زمینه ای برای بروز درگیری بین این دو طایفه بر 

روی زمین های کشاورزی دانست. 

محمدباقر ســلگی  اضافه کرد: این افراد با اســتفاده از 
ســالح شکاری به سمت هم شلیک کرده که بر اثر این 
درگیری از هر طرف یک تن مجروح و در بیمارســتان 
جان می  بازند.وی  بیان کرد: تیم های پلیسی بی درنگ 
در محــل حضور یافته و 11 تن از مســببان اصلی این 
درگیری را بازداشــت می  کنند همچنیــن هر ۲ قاتل 

شناسایی و دستگیر می  شوند.
ســلگی اضافه کرد: به منظور برقــراری امنیت در این 

روستا و پیشگیری از درگیری های احتمالی تدابیر الزم 
اتخاذ شده و دادستان و بازپرس ویژه نیز چند نوبت در 

این محل حضور یافتند.
وی یادآوری کرد: عامل اصلی بروز این درگیری طایفه 
ای مربوط به اتفاقی اســت که چند سال پیش رخ داد 
با ایــن توضیح که ۲ نوجوان بر ســر بازی با یکدیگر 
درگیر شده و این نزاع زمینه برای کدورت و کینه جویی 

شده است.
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خبر

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/6/11هی ــماره 98/901  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای تقــی ونایــی 
فرزنــد حســین آقــا بــه شــماره شناســنامه 4000242482 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت 52512/20 مترمربع در قســمتی از پــالک 42 
اصلــي واقــع در اســدآباد، اراضــی روســتای حســام آباد خریــداري از مالــک رســمي آقــای 
حســین آقــا وفایــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
ــه صــدور  ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ــت ب نوب
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایي 
تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــت صــادر خواهــد شــد.)م الف 343( ــررات ســند مالکی ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/10

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقای مجتبی احمدی مشاور دارای شماره شناسنامه  4020209456 به شرح دادخواست کالسه 
111/268/98ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی احمدی مشاور به شماره شناسنامه  9 در تاریخ 62/8/10 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- مجتبی احمدی 
مشاور دارای کد ملی4020209456 شماره شناسنامه 4020209456  متولد 1372/2/22 فرزند 
متوفی . 2- علی عباس احمدی مشــاور دارای کد ملی 4032167923  شماره شناسنامه 8 
متولد 1363/1/2 فرزند متوفی . 3-محســن احمدی مشــاور دارای کد ملی 4020136173 
شــماره شناســنامه 4020136173 متولد1370/7/20 فرزند متوفی . 4- محمدعلی احمدی 
مشــاور دارای کد ملی 4032160635 شماره شناسنامه 3 متولد 1359/1/1فرزند متوفی .5- 
اعظم احمدی مشــاور دارای کد ملی4031742002 شماره شناسنامه 1174 متولد1356/12/4 
فرزند متوفی . 6- زینب احمدی مشــاور دارای کد ملی4031743394 شــماره شناسنامه  
1312متولد1361/12/10 فرزند متوفی . 7- فاطمه احمدی مشاور دارای کد ملی4032160694  
شماره شناســنامه 5  متولد1360/4/2 فرزند متوفی . 8- مریم احمدی مشاور دارای کد ملی 
4031742010 شماره شناسنامه 1175 متولد1357/8/13 فرزند متوفی . 9- زهرا احمدی مشاور 
دارای کد ملی 4032419507 شماره شناسنامه  28متولد 1364/10/25فرزند متوفی . 10- گزل 
خالدی مرام دارای کد ملی 4031724349 شــماره شناسنامه 815 متولد 1337/8/6 همسر 
متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتي دبیاتبیرخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
) م الف 971(
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وضعیت شکننده در منطقه و تهدید ترامپ
مهدی آقایانی «

 روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا، نسبت به حمالت گسترده 
به تاسیســات نفتی عربستان، دوباره واکنش نشان داد. دونالد ترامپ 
عنوان کرد که به تاسیســات نفتی عربستان سعودی حمله شده است 
و دالیلی وجود دارد که باور کنیم که مقصر را می شناســیم. ترامپ 
با توجه به این مســائل گفت که منتظر این هستیم تا عربستان بگوید 
چه کســی عامل این حمالت بوده اســت و به دنبال آن، آماده اقدام 

نظامی هستیم.
الزم به ذکر اســت که روز شنبه چندین پهپاد حمله ای به تاسیسات 
نفتی کشــور عربســتان واقع در منطقه بقیق و خریص که زیر نظر 
شرکت بزرگ آرامکو است را انجام دادند که به موجب  این حمالت 
خسارت گســترده ای به پاالیشگاه های نفتی این کشور وارد و باعث 
شد، به گفته مقامات سعودی، چیزی حدود 50 درصد از تولید نفت 
 این کشــور متوقف شــود که البته مقامات  این کشور عنوان کردند، 
آمادگی برای جبران کسری نفت از ذخایر استراتژیک خود را دارند.
به دنبــال  این رخداد انصار ا... یمن  این حمالت را بر عهده گرفته و 
عنوان کردند که  این حمالت را با چندین پهپاد بر روی پاالیشگاه های 

عربستان انجام داده اند.
در همیــن ارتباط وزیر امور خارجه آمریکا در یک ادعا نقش نیروی 
یمنی در  این حمله را منتفی دانســت و مدعی شد که  ایران مسئول 
حمله پهپادی به تاسیســات نفتی عربســتان است و خواهان تشدید 

فشار ها بر تهران شد.
همچنین رئیس جمهوری آمریــکا پس از حمالت انصار ا... یمن به 
پاالیشــگاه های نفتی عربستان در یک گفت وگوی تلفنی با ولی عهد 

 این کشور برای کمک به امنیت و ثبات  این کشور تاکید کرد.

این رخداد واکنش هایی از سوی جامعه جهانی در پی داشت.
وزیر امور خارجه کشورمان به اتهام زنی از سوی همتای آمریکایی 
خود اظهار کرد که آمریکا پس از ناکامی در فشــار حداکثری علیه 
جمهوری اســالمی ایران، اکنون به فریــب کاری حداکثری روی 
آورده اســت. محمد جــواد ظریف  این گونه اتهام زنی از ســوی 
آمریــکا را رد و عنوان کرد که  این گونــه اتهام زنی ها باعث پایان 

نخواهد شد. فاجعه 
در جریان  این رخداد یکی از ســناتورهای ارشــد آمریکایی در یک 
ادعــا عنــوان کرد که در پاســخ  این گونه حمــالت، باید حمله به 

پاالیشگاه های  ایرانی را مورد توجه قرار دهیم.
همچنین اتحادیــه عرب در واکنش به حمالت صــورت گرفته به 
عربستان، مدعی شدند که  این گونه حمالت با تصمیم  ایران صورت 
گرفته اســت و تهران را به دخالت در امور کشور های عربی مقصر 

دانستند.
حال با توجه به حمالت صورت گرفته به عربســتان، مســئله ای که 
مورد توجه قرار می گیرد  این اســت که عربســتان با توجه به خرید 
گســترده ی ادوات نظامی از کشور های پیشرفته به ویژه آمریکا، چه 

طور ناتوان از دفع چندین پهپاد معمولی انصار ا... بوده است.
کارشناسان نظامی در مورد  این حمله اذعان کرده اند که هواپیماهای 
بدون سرنشــین که تاسیسات نفتی عربستان را مورد هدف قرار داده 
اند تقریبا چیزی حدود 1000کیلومتر پرواز کرده اند که عربســتان با 
توجه به در اختیار داشــتن مجهزترین سیستم دفاع هوایی، نتوانسته 

اند  این گونه پهپاد ها را مورد هدف قرار دهد.
در همین ارتباط یکی از اعضای برجســته انصار ا... یمن، عربســتان 
سعودی را تهدید و عنوان کرد که اگر حمله به یمن توسط عربستان 
پایان نپذیرد، نیروهای یمنی به پایتخت کشــور عربستان پیش روی 

خواهند کرد.
با توجه به  این مســائل در می یابیم کــه منطقه خلیج فارس بیش از 
پیش دچار تنش و بحران های فزاینده شــده است و برای جلوگیری 
از هــر گونه درگیری نیاز به تفاهم کشــور ها در  این منطقه بال خیز 

ضروری است.
نفت که یکی از مهم ترین عامل های انرژی برای چرخه اقتصاد جهان 
شــمرده می شــود در صورت نبود عرضه کافی در بازار های جهانی 

باعث تالطم قیمت کاالها در سرتاسر جهان خواهد شد.
تنگه هرمز که یکی از اســتراتژیک ترین مناطق در جهان محســوب 
می شــود روزانه چیزی حدود 18.5 میلیون بشــکه یعنی ۳0 درصد 
نفت جهانی را منتقل می کند و در صورت درگیری و اخالل در  این 
روند، جامعه جهانی با زیان بسیار گسترده ای رو به رو خواهد شد.

دبیر کل سازمان ملل در مورد تنش در خلیج فارس به ویژه بین  ایران 
و آمریکا عنوان کرد که جهــان نمی تواند با وجود رویارویی بزرگ 
در خلیج فارس دوام بیاورد که این موضوع خود گواه مهم بودن  این 

منطقه در زندگی بشر است.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره نحوه 
احضار اشخاص حقوقی ابالغ شد

 بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی 
به دادگستری های سراسر کشور ابالغ شد.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه ریاست قوه قضاییه درباره نحوه احضار 
اشخاص حقوقی به دادگستری های سراسر کشور آمده است:

نظر بــه اینکه در پاره ای از پرونده های مطروحه مرتبط با اشــخاص 
حقوقــی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیــدی نظیر پرونده های مربوط 
به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن اســت در روند 
تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشــته باشد لذا با 
عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری »مدظله العالی« مبنی بر ضرورت 
حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم 

دادگستری ابالغ می گردد:
با عنایت به مفاد مواد 688 و 68۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1۳۹۲.1۲.4 با اصالحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده های مرتبط 
با اشخاص حقوقی الزم اســت به جای احضار مدیرعامل با رعایت 
مقررات مربوط به احضار، به شــخص حقوقی اخطار شود تا نماینده 
قانونی یــا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شــخص 
حقوقــی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صــورت پذیرد و در ادامه 
چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشــد به گونه ای که اقدامات قضایی 
موجب اخالل در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام 

شود.

مشارکت انتخاباتی اقلیت های دینی، 
شاخصی برای همبستگی ملی

 اقلیت های دینی همواره با مشارکت های فعاالنه خود در عرصه های 
مختلف سیاســی و اجتماعی، نقش موثری را در تقویت همبستگی و 

وحدت ملی ایفا کرده اند.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور اعالم کرد: با عنایت به اصول 1۳، 64 
و 6۷ قانون اساسی، اقلیت های دینی رسمی کشور که شامل یهودیان، 
مسیحیان و زرتشتیان هستند، حق شرکت آزادانه در انتخابات را داشته 

و می  توانند به نمایندگان خود رای دهند.
به گزارش فارس، سید اسماعیل موسوی ادامه داد: از ۲۹0 نفر نماینده 
مجلس شــورای اسالمی، 5 نماینده مربوط به اقلیت های دینی هستند 
که حوزه های انتخابیه و اختصاص تعداد نماینده آنان، متناسب با تعداد 
جمعیت آن ها در کشور است که بر همین اساس زرتشتیان و کلیمیان 
هر کدام یک نماینده، مســیحیان آشــوری و کلدانــی یک نماینده و 
مسیحیان ارامنه شمال و جنوب کشور هر کدام یک نماینده در مجلس 

شورای اسالمی خواهند داشت.
وی افزود: طبق قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی، ثبت نام از 
داوطلبان اقلیت های دینی همزمان با دیگر داوطلبان انجام خواهد شد 
و شــرایط ثبت نام برای آنان نیز همانند سایر داوطلبان مسلمان است 
و تنها به جای التزام عملی به اسالم بایستی در دین خود ثابت عقیده 
باشند.دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: انتخابات اقلیت های دینی 
زرتشتی، کلیمی، آشــوری، کلدانی و ارامنه شمال کشور به مرکزیت 
حوزه انتخابیه تهران، و ارامنه جنوب کشور به مرکزیت حوزه انتخابیه 
اصفهان توســط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت های مزبور در آن 
جا ســکونت دارند انجام خواهد شد؛ از این رو معتمدین هیات های 
اجرایی نیز که برگزارکنندگان اصلی انتخابات در شهرستان ها هستند، 
از بیــن خود این عزیزان انتخاب شــده و همــه تصمیمات اجرایی 

انتخابات با محوریت آنان اتخاذ می شود.
ســخنگوی ستاد انتخابات کشور در پایان با اشاره به نقش اقلیت های 
دینی در تقویت و اســتحکام کشور، گفت: وجود اقلیت های دینی و 
مشارکت های فعال آن ها در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی، 
نقش موثری را در تقویت همبستگی و وحدت ملی داشته و موجبات 
توســعه و آبادانی هر چه بهتر کشــور را فراهم می  آورد که امیدواریم 
پیروان این ادیان هم چون ادوار گذشته با حضور پر شور و مشارکت 
فعاالنه خود، برگ زرین دیگری را نظیر حضور فداکارانه ایشــان در 

دفاع مقدس برای ایران سرافراز رقم بزنند.

تحوالت دانش هسته ای ایران، غرب را 
شگفت زده خواهد کرد

 مرزهــای دانش و فناوری در حوزه هســته ای دیگر جلوی ما را 
نخواهد گرفت.

مشــاور رئیس جمهور در گفت وگو با تسنیم، درباره گام سوم کاهش 
تعهدات برجامی کشــورمان و همچنین گفت وگوهای انجام شــده با 
فرانسه درباره مســئله برجام گفت: گام سوم یک گام چندالیه است 
و وقتی گفته می شــود محدودیتی در تحقیق و توسعه وجود نخواهد 
داشــت یعنی مرزهای دانش و فناوری در این حوزه دیگر جلوی ما 
را نخواهد گرفت و ما به ســمت دانش مرزی خواهیم رفت، در نتیجه 
غرب باید انتظار داشته باشد که تحوالت دانش هسته ای ایران در آینده 

نزدیک او را شگفت زده کند.
حسام الدین آشنا افزود: این تصمیمی است که غرب باید بگیرد که آیا 
می خواهد با ایران به مثابه یک قدرت منطقه ای دارای انرژی صلح آمیز 
هســته ای تعامل کند یا اینکه می خواهد ایران را مقابل خود قرار دهد، 

این تصمیمی است که آنها وقت زیادی برای اتخاذ آن ندارند.

کشورهای اثرگذار در منطقه بیشترین حق را 
برای حل منازعات دارند

 کشــورهای اثرگذار در منطقه بیشترین حق را برای حل و فصل منازعات 
منطقه ای دارند.سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به 
نشست سه جانبه ایران روسیه و ترکیه، گفت: همانگونه که مطلع هستید رئیس 
جمهور دیشب برای شرکت در اجالس سه جانبه سران سه کشور ایران روسیه 

و ترکیه به آنکارا سفر کرده است.
به گزارش فارس، علی ربیعی تصریح کرد: این ســفر در ادامه ابتکار مذاکرات 
آســتانه است و مربوط به ایجاد صلح و ثبات در سوریه، برقراری نظم و ثبات 
سیاســی در این کشــور، راه تعمیق ارتباطات سیاسی سه کشور و موضوعات 
دیگر منطقه است. کشــورهای اثرگذار در منطقه بیشترین حق را برای حل و 

فصل منازعات منطقه ای دارند.

با تالش جمهوری اسالمی، آمریکا 
منزوی شده است

 امروز آمریکا هرچه فشــار می آورد و شعار می  دهد، موفق نمی شود و با تالش 
جمهوری اســالمی منزوی شده است.یک فعال سیاســی اصالح طلب با اشاره به 
فعالیت های دستگاه دیپلماسی در روزهای اخیر و با توجه به در پیش بودن سفر رئیس 
جمهور به سازمان ملل، اظهار کرد: امروز در جهان کنونی مسئله دیپلماسی، گفت وگو 
و ارتباط با ملل دنیا خیلی متنوع شده است. هر دولتیپس از تشکیل ساختار داخلی خود 
به دنبال نگاه جهانیان و در انتظار به رسمیت شناخته شدنش توسط آنان است؛ چراکه 
امروز این موضوع از لوازم اصلی حکومت داری است.محمود میرلوحی در گفت وگو 
با ایسنا،  گفت: ما هم به عنوان کشوری با سابقه، با توجه به اینکه در دورانی که خیلی 
از کشورهای امروز در دنیا نبودند، ما سفارتخانه و ارتباطات بین المللی داشتیم، بر این 

اساس باید بتوانیم در عرصه بین الملل نقش موثری داشته باشیم.

۳1 شهریور؛ جلسه غیرعلنی مجلس 
درباره حذف یارانه پردرآمدها

 عضو هیأت رئیســه مجلس از برگزاری جلســه غیرعلنــی پارلمان درباره 
یارانه ها خبر داد.اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیســه مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با تسنیم، از برگزاری جلسه غیرعلنی پارلمان در یکشنبه هفته آینده 
خبر داد و گفت: پس از سرکشــی نماینــدگان به حوزه های انتخابیه خود، این 

جلسه غیرعلنی برگزار می شود.
وی درباره محور این جلسه غی علنی، اظهار کرد: این جلسه به منظور بررسی 

مسأله شیوه پرداخت یارانه ها و حذف یارانه  دهک های باالی جامعه است.
رنجبرزاده تصریح کرد: در این جلســه فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد و دارایی، 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و حسین شریعتمداری وزیر 

کار و رفاه اجتماعی حضور خواهند یافت.

آگهی مزایده نوبت اول
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی جوکار در نظر دارد یک باب منزل مسکونی با مشخصات ذیل که توسط 
کارشناس انجام شده است را از طریق مزایده بفروش برساند لذا از کلیه کسانی که مایل به شرکت در مزایده 
هســتند دعوت می نماید تا تاریخ 98/7/24 تقاضای خود را به این اجرا تحویل نمایند مزایده تاریخ فوق 

ساعت 9 صبح در محل دادگاه جوکار برگزار می گردد.
مشخصات ملک: یک باب منزل مسکونی شامل قسمت اعیان به مساحت 90 مترمربع و دیوار کشی بطول 
9 متر بر جنوبی شامل یک طبقه با دیوار اجر فشاری سقف طاق ضربی و نما سیمان سفید می باشد ساخت 
بنا متعلق به سال 83 می باشد دارای اتشعابات آب و برق و گاز بوده و دارای سند ثبتی می باشد و با توجه 

به قیمت روز و عرف محل 80/000/000 تومان برآورد گردیده است. ) م الف 973(
احمد کاظمی 
 رئیس شعبه اجرای احکام مدنی بخش جوکار 

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

بین المللی در نجات   اگر جامعــه 
فوری برجــام کوتاهی کند، چندجانبه 
گرایی کارایی خود را از دست خواهد 
داد، هرگونه حل و فصل مسالمت آمیز 
اختالفات به چالش کشیده خواهد شد 
و در نهایت شــرایط در راستای منافع 

جنگ طلبان خواهد بود.
رئیس  سازمان انرژی اتمی در سخنانی 
در کنفرانــس ســاالنه عمومی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در وین، ضمن 
تاکیــد بر نقش مهم انرژی هســته ای 
در چرخه هــای مختلــف زندگــی و 
دستاوردهای جمهوری اسالمی در این 
حوزه، و همچنین انتقاد از اجرا نشدن 
تعهــدات طرف های باقــی مانده در 

برجام، نســبت به یکجانبه گرایی و اقدامات 
مخرب آمریکا در ضربه به چندجانبه گرایی 
و دســتاوردهای مهم دیپلماسی در چند دهه 

گذشته هشدار داد.
بــه گــزارش ایســنا، علی اکبــر صالحــی 
ــر اینکــه در  ــد ب ــا تاکی در ســخنرانی خــود ب
ــرای موضــوع  ــی حســاس ب ــن برهــه زمان ای
چندجانبــه گرایــی، نشســت جــاری کنفرانس 
ــرد جهــت  ــه ف ــی منحصــر ب ــی فرصت عموم
ــگاه اعضــا  ــن جای ــا و تعیی بررســی چالش ه
ــی  ــا م ــن چالش ه ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ب
ــه تشــریح دیــدگاه ملــی کشــورمان  باشــد، ب
اظهــار  و  پرداخــت  خصــوص  ایــن  در 
کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران اهــداف 
ــح  ــه صل ــترش برنام ــرای گس ــی را ب منطق
ــاوری  ــتفاده از فن ــز هســته ای خــود و اس آمی
هســته ای در حــوزه تولیــد انــرژی، بهداشــت، 
و کشــاورزی در پیــش گرفتــه و پیشــرفت ها 
ایــن  در  را  معقوالنــه ای  موفقیت هــای  و 
خصــوص بــه دســت آورده اســت. جمهوری 
ــای ظرفیت هــای  ــر مبن ــن ب اســالمی، همچنی

گســترده خــود، بــه ویژه دانشــمندان جــوان و 
بســیار بــا اســتعدادش، از تعامــل بــا شــرکای 
ــد. ــتقبال می کن ــاوری اس ــه فن ــد ب عالقه من

ــه  ــی در ادام ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
ــت و  ــته ای پرداخ ــی هس ــوع ایمن ــه موض ب
ــی هســته ای، همــواره یکــی از  ــت: ایمن گف
ــه  ــوده و هم ــا ب ــای م ــن اولویت ه مهمتری
تدابیــر ایمنــی تاسیســات اتمــی مــا از 
ــور  ــه ط ــهر، ب ــی بوش ــروگاه اتم ــه نی جمل
ــام  ــاد نظ ــم نه ــارت محک ــق تحــت نظ دقی
ــا  ــت. وی ب ــوده اس ــران ب ــته ای ــی هس ایمن
اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته، "تیــم 
در  آژانــس"،  عملیاتــی  ایمنــی  بررســی 
ماموریــت خــود بررســی دقیــق از نیــروگاه 
جمع بنــدی  همــراه  بــه  بوشــهر  اتمــی 
ــوری  ــزود: جمه ــول انجــام داد، اف ــل قب قاب
اســالمی ایــران معتقــد اســت کــه مســئولیت 
ایمنــی و امنیــت هســته ای، بــه طــور کامــل 
بــا دولت هــا بــوده و تدابیــر و ابتکاراتــی کــه 
ــردد،  ــام می گ ــا انج ــت آنه ــدف تقوی ــا ه ب
ــی  ــا اهرم ــه و ی ــوان بهان ــه عن ــتی ب نبایس

ــردن  ــا محــدود ک ــکار و ی ــرای نقــض، ان ب
حقــوق غیرقابــل تغییــر کشــورهای در حــال 
توســعه بــرای تحقیــق، تولیــد و اســتفاده از 
ــح  ــداف صل ــت اه ــته ای جه ــرژی هس ان

ــرد. ــرار گی ــض، ق ــدون تبعی ــز ب آمی

وی اظهار داشت: ایران، پیشرفت هایی 
را در تاسیس یک مرکز ایمنی هسته ای 
به عنوان ســازمان پشتیبانی فنی نهاد 
نظام ایمنی خود به دســت آورده که 
بــا فناوری ها و دســتگاه های مدرن 
از طریق همکاری بــا اتحادیه اروپا 
تجهیز خواهد شــد. همچنین، ایران 
از نزدیک در حال بررســی و نظارت 
بر تحوالت در حوزه کنوانسیون های 
هســته ای می باشــد و مجلس اخیرا 
الیحه الحاق به کنوانســیون مشترک 
در مورد ایمنی مدیریت سوخت های 
هســته ای مصــرف شــده و ایمنی 
مدیریت پســماندهای رادیو اکتیو را 
تصویــب نموده که بــه محض تائید 

نهایی، به سرانجام خواهد رسید.
صالحی تصریح کرد: ایران تاکید ویژه ای در 
ایجاد شــبکه های منطقه ای مربوط به افزایش 
ایمنی هسته ای و رســیدگی به وضعیت های 
اضطراری دارد و به واسطه تجربیات، دانش، 
و ظرفیت هــای گســترده، آمادگــی خود را 
برای همکاری مشــترک با همه کشــورهای 
منطقه اعالم می کند. جمهوری اسالمی ایران 
مصمم اســت تا امنیت مطلوب را برای مواد 
و تاسیســات هســته ای خود فراهــم نموده 
و اخیرا میزبــان کارگاه منطقــه ای در مورد 
معرفی معماری تشخیص امنیت هسته ای، در 
همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در 

جوالی ۲01۹ بوده است.
معــاون رئیــس جمهور در بخــش دیگری 
از بیانیــه خود، به موضــوع برجام پرداخت 
و گفــت: یک اتفاق نظر وســیع میان تمامی 
دولت های عضو وجود دارد و آن این اســت 
که برجام، یک نقطه عطف حقیقی در تاریخ 
چندجانبه گرایی و به عنوان یک دســتاورد 

بین المللی مهم می باشد.

 در هفته هــا و روزهــای اخیر شــاهد 
تحرکات گسترده دیپلماتیک در کشور بودیم.

ســخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سفر 
رئیس جمهــور به ترکیه برای  شــرکت در 
پنجمین نشست سران آستانه، گفت: امیدوارم 
این نشســت نتایج خوبی برای مردم سوریه 

داشته باشد.
به گزارش ایســنا، ســید عباس موسوی در 
نشســت خبری بــا خبرنــگاران گفت: اگر 
شرایط مساعد باشد، آقای ظریف مهیای سفر 

به نیویورک طی روزهای آینده هستند و در 
هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل 
که افتتاحیه آن از فردا اســت ایشان به همراه 
رئیس جمهور شــرکت می  کنند. در نیویورک 
نیز دیدارها و گفت وگو با مقامات کشورهای 
دوست برقرار است و به موقع اطالع رسانی 

خواهد شد.
موســوی ادعاهای اخیر مقامات آمریکا در 
مورد نقش ایــران در حمله به آرامکو را بی 
اســاس  و غیرقابل پذیرش دانســت و این 

اظهارات را محکوم کرد و آن را در راســتای 
دروغ حداکثری مقامــات آمریکا علیه ایران 
دانست.موســوی اخبار منتشر شده در مورد 
دیدار احتمالی روحانی و ترامپ در نیویورک 
را رد کــرد و گفت : من چنیــن اخباری را 
تایید نمی کنم و چنین برنامه ای در دســتور 

کار نیست.
وی در مورد اخبار منتشر شده در رسانه های 
غربی در ارتباط با بازداشت سه استرالیایی از 
ســوی ایران، گفت: من از سه مورد اطالعی 

ندارم، یک مورد بود که ســال گذشــته رخ 
داده بود به جرم جاسوســی بــرای یکی از 
کشــورهای متخاصم. بنده از دو مورد دیگر 

اطالعی ندارم.
موسوی در مورد سفر مقتدی صدر به ایران 
در روزهای اخیر، گفت: ایشان به ایران رفت 
و آمد دارنــد و این تازگی نــدارد. حضور 
ایشــان، حضور ویژه و تازه ای نیست و پیام 
خاصی ندارد. حضور ایشان برای ما و دولت 

عراق غنیمت است.

روحانی و ترامپ در نیویورک برنامه دیدار ندارند

رئیس  سازمان انرژی اتمی ایران:

 توقف تعهدات ایران 
با اجرای کامل برجام قابل برگشت است

ادامه موضع گیری های 
متناقض ترامپ درباره 

مالقات با ایران
 رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی موضع 
خــود را درباره مالقات با مقامات ایران اعالم 

کرد.
به گزارش ایســنا، دونالد ترامــپ در توئیتی 
نوشته است: اخبار جعلی اعالم می کند که من 
مایلم با ایران »بدون هیچ شرطی« مالقات کنم. 

این یک گزاره غلط است )مثل همیشه!(.
با وجود تأکید مســئوالن کشورمان بر ممکن 
نبودن مذاکــره با آمریکا در شــرایط کنونی، 
رئیس جمهــوری آمریکا بــه تازگی بار دیگر 
مدعی شــده بود که مقامــات ایرانی خواهان 

دیدار و مذاکره با آمریکایی ها هستند.
وزیر خزانه درای آمریکا هم پنج شــنبه گذشته 
اعالم کرده بود که کشــورش برنامه ای برای 
دیدار میان روســای جمهوری ایران و آمریکا 
مهیا نکرده است.ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 

هفته گذشــته در پاسخ به سوال خبرنگار کاخ 
سفید که درباره دیدار روسای جمهوری ایران 
و آمریکا در حاشــیه نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل ســوال می کرد، گفت: هر چیزی 
ممکن است!رئیس جمهوری آمریکا در حالی 
ایــن اظهــارات را مطرح کرده کــه همواره 
سیاســت »فشــار حداکثری« را در قبال ایران 

دنبال و اعمال کرده است.
در همین حال، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا روز سه شــنبه در یک کنفرانس خبری 

مدعی شــده بود کــه رئیس جمهوری آمریکا 
می تواند بدون هیچ گونه پیش شرطی با حسن 
روحانی در نشست آتی مجمع عمومی سازمان 

ملل دیدار کند.
این در حالی است که حسن روحانی در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی برای معرفی دو 
وزیر کابینه، اظهار کرد: ما هیچ تصمیمی برای 
مذاکره دوجانبه با آمریکا نداشــته و نداریم. با 
وجود پیشنهادها در این سال ها پاسخ ما منفی 

بوده است.

جمهوری اســالمی ایران 
مصمم اســت تــا امنیت 
مطلــوب را بــرای مواد و 
تاسیســات هسته ای خود 
اخیرا  و  نمــوده  فراهــم 
میزبــان کارگاه منطقه ای 
در مــورد معرفی معماری 
تشخیص امنیت هسته ای، 
در همــکاری بــا آژانس 
در  اتمی  انرژی  بین المللی 

جوالی 2019 بوده است
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بهداشتنکتهدانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه بصره 

همکاری می کند
 دانشــگاه علوم پزشکی ایران و دانشــگاه بصره به منظور توسعه همکاری های 

بین  المللی باهم همکاری می کنند.
به گزارش مهر، به منظور توســعه همکاری های بین  المللی، جلسه مشترک دانشگاه 
علوم پزشکی ایران و دانشگاه بصره با حضور رئیس دانشگاه بصره و رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی ایران، معاونان و هیأت همراه برگزار شد. 
در این جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به زمینه های همکاری های 
مشترک ابراز امیدواری کرد: پیرو امضای تفاهم نامه و با توجه به نیازهای طرفین این 

جلسه به منظور انعقاد قرارداد در روزهای آینده ادامه یابد.
در پایان این جلســه نمایندگان دانشگاه بصره از بخش های مختلف دانشگاه بازدید 
کردند.دانشگاه بصره در سال 1۹64 تاسیس شده است و یکی از دانشگاه های بزرگ 

کشور عراق محسوب می شود که دارای بیش از ۲0 دانشکده است.

هشدار کبک ها به انسان
 برای جدی ترگرفتن تغییرات اقلیمی

 تغییرات اقلیمی و روند گرمایــش زمین، یکی از مهم ترین معضالت پیش روی 
بشر اســت که نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. محققان کشور، تأثیرات 
این پدیده را در ۳0 سال آینده، بر زیستگاه کبک دری به عنوان یکی از پرندگان بومی 
برخی مناطق کشــور بررسی کرده اند.به گزارش ایســنا، در حال حاضر تغییر اقلیم 
به عنوان یک نگرانی اصـــلی در هنگـــام تدوین برنامه ها و اولویت هـای حفاظـت 
از حیـات وحـــش مـورد توجه است. بـــر اسـاس شـــواهد دیـرین شـناختی، 
جــابــه جــایی در پــراکنش جغرافیــایی بســیاری از گــروه هــای آرایه شناختی 
به عنوان یـک پاسـخ عمـومی در برابـر تغییـر اقلـیم شناخته می شود. یافته های این 
پژوهش پیش بینی می کند که تغییر اقلیم تـا سال ۲050 اثرات معنی دار و قابل توجهی 
بر پراکنش جغرافیـــایی کبـک دری در استان چهارمحال وبختیاری به عنوان یکی از 

مهم ترین استان های کشور از این لحاظ، خواهد داشـت.

هیچ گونه مورد ابتال به وبا 
در فصل گرما نداشتیم

 هرســاله در فصــل گرما آمار بیماری  وبا در ســطح جامعه باال می رود. با 
ایــن حال امســال گویا با انجــام اقدامات بین  بخشــی مجموعه های وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و همکاری سازمان آب و فاضالب در 
کنار افزایش ســطح آگاهــی مردم، در فصل گرما هیچ مــورد ابتال به وبا بین  

است. نداشته  وجود  هموطنان 
به گزارش ایرنا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی اعالم کرد: در فصل گرما هیچ گونه مورد ابتال به بیماری وبا در سراسر کشور 

وجود نداشته است.
مهدی گویا ادامه داد: وبا یکی از بیماری های واگیر عفونی بوده که عامل بیماری زایی 
آن یک باکتری به نام ویبریو کلرا اســت و این بیماری در اثر سم تولید شده از این 

باکتری که در روده کوچک تکثیر می یابد، بروز پیدا می کند.

روزشمار برای پایان یک معافیت سربازی
 مشموالن واجد شرایطی که دارای معافیت از سربازی در ازای ۲8 و ۲۹ ماه ایثارگری 
والدین هستند؛ تا پایان شــهریورماه برای بهره مندی از این معافیت به دفاتر پلیس+10 
مراجعه کنند.رئیس اداره سرمایه  انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با 
ایســنا، درباره اجرای معافیت از سربازی برای افرادی که پدر و مادرشان  ۲8 و ۲۹ ماه 
ســابقه ایثارگری داشــتند، گفت: این افراد تا پایان شهریورماه می توانند از این معافیت 
بهره مند شــوند و پس از آن دیگر مشــمول معافیت نشــده و تنها امکان دریافت کسر 
خدمت برایشان وجود خواهد داشت.موسی کمالی درباره اینکه آیا امکان تمدید مهلت 
بهره مندی از این معافیت وجود دارد یا خیر نیز گفت: ستادکل نیروهای مسلح تصمیمی 

برای تمدید این مهلت ندارد.

بررسی الیحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طالق 
شوهر از دستور کار خارج شد

 کمیسیون لوایح هیأت دولت تصمیم گیری درباره الیحه پیشنهادی مقید و محدودسازی 
حق طالق شوهر را موقتا از دستور کار خارج کرد و آن را برای مطالعه مجدد به معاونت امور 
زنان و خانواده رئیس جمهوری عودت داد.به گزارش ایرنا، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح 
هیأت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن بررسی و تصویب تعدادی 
از پیشنهادات دستگاه های اجرایی، الیحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طالق شوهر، 
موقتا از دســتور کار خارج شد.همچنین در این جلسه، موضوعات انتقال یک ملک جهت 
ساخت مرکز تحقیقاتی- پژوهشی،   واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی به تشکل ها و 

فروش اموال غیرمنقول مازاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب رسید.

قرص آرام بخش به عراق نبرید
 این روزها حال وهوای زیارت سیدالشــهدا)ع( در جامعه طنین افکنده و بسیاری از 
ایرانیــان به زیارت این امام بزرگوار  می روند که قطع به یقین حجم آنان در ایام اربعین 
هزاران برابر می شود و بر همین اساس از زائران کربال خواسته شده از بردن قرص های 
آرام بخش به عراق خودداری کنند.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با هشدار به زائران 
اربعین حسیني)ع( اعالم کرد: حمل و همراه داشتن هرگونه قرص  آرام بخش و داروهاي 
گیاهي مانند شیرین بیان و... که شباهت زیادي به مواد مخدر دارد، ممنوع است. مسعود 
زاهدیان افزود: حمل و مصرف هرگونه مواد مخدر سنتي و روانگردان )تریاک، شیشه، 
هروئین، گل، گراس، ماري جوانا و...( در عراق ممنوع است و در صورت کشف براي 

زائر پرونده قضائي تشکیل و از ادامه سفر وي ممانعت مي شود.

چگونه خشونت  را کاهش دهیم؟
 کاهش خشونت در هر کشور به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی 
که سبب تضییع سرمایه های ملی می شود؛ دارای اهمیت بسیاری است. 
پرخاشــگری و نزاع های خیابانی که با هر یک از فشارهای اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاســی در ســطح فردی و اجتماعی تشــدید 
می شود و ســالمت روانی جوامع را تهدید می کند، به اعتقاد بسیاری 
از کارشناســان اجتماعی از طریق آگاه سازی جامعه و وضع برخی از 

قوانین و مقررات در این زمینه قابل سازمان دهی است.
براساس آمار ســازمان پزشکی قانونی کشور؛ شمار مراجعان نزاع در 
جامعه در 4 ماه نخســت ســال 1۳۹8 برابر بــا ۲15 هزار و 64۳ نفر 
برآورد شده که از این تعداد 6۹ هزار و ۷۷4 نفر را مردان و 145 هزار 
و 86۹ نفر را زنان تشکیل می دهند و بر اساس این آمار شمار نزاع در 

پایتخت برابر با ۳6 هزار و 18۲ نفر است.
یک تحلیل گر مســائل اجتماعی در این باره به ایرنا، گفت: خشونت 
در حقیقت یک نوع آسیب رســانی عمدی به هنگام افزایش فشارهای 
اجتماعی است که جنبه    های متعدد جسمی، روحی، روانی و اجتماعی 

را در بر می گیرد.
مرضیــه ابراهیمی، تصریح کــرد: یکی از مهم      تریــن عوامل موثر در 
گسترش خشونت )نزاع    های خیابانی( عوامل روحی - روانی و برخی 
از اختالل    های روانی است. اگرچه این مولفه نیز بی تردید تحت تاثیر 
مســائل اجتماعی است.  به عنوان مثال خشونت در محیط خانواده و 
همچنیــن فقدان فرهنگ تعامل و گفت وگــو، تاب آوری اجتماعی را 
کاهش می دهد و در نتیجه این امر خشونت اجتماعی افزایش می یابد.

وی ادامه می دهد: دنیای امروز نیازمند کســب مهارت    های زندگی از 
جمله حل مســأله و کنترل خشــم به جهت کاهش خشونت است. 
ناهنجاری های اجتماعی نیز مانند قوانین و هنجارهای اجتماعی قابل 
یادگیری اســت. در نتیجه این مهم بســیاری از خشونت ها، نزاع و 
پرخاشگری ها به دلیل مشــاهده این کنش در روند جامعه پذیری در 

نهادهای اجتماعی است.
ابراهیمی افزود: در برخی از مواقع نیز افراد به منظور دستیابی به اهداف 
مورد نظر راهی جز بروز خشــونت نمی یابند. براین اساس در حوزه 
تعارضات میان  فردی، باید بر مهارت    های حل مسأله و یادگیری این 
مهم در جامعه تاکید کرد. قوانین و مقررات جوامع و ضمانت اجرای 
آن ها نیز در کاهش و رفع این آسیب تاثیرگذار است چرا که اگر قوانین 
کشــور از حقوق افراد حمایت و افراد اطمینان یابند که حقوق آن ها 
ضایع نمی شود یا در صورت تخطی از هنجارهای اجتماعی مجازات 

می شوند؛ به طور حتم به خشونت متوسل نمی شوند.
 گسترش خشونت در جامعه اعتماد اجتماعی را کاهش 

می دهد
وی در ادامه به عوارض این آســیب اشــاره کرد و گفت: گســترش 
خشــونت در یک جامعه ســرمایه های اجتماعی و همچنین سالمت 
روانــی را کاهش می دهد.  ظرفیت    های ارتباطی موثر و تحقق اهداف 
متعالی در یک جامعه خشــن، تضییع می شــود و نیروی انسانی برای 
دستیابی به اهداف از راهکارهای غیرمآغاز )غیرمقبول( استفاده می کند.

ابراهیمی یادآور شد: این امر همچنین سبب کاهش اعتماد اجتماعی و 
سوء ظن در کشور می شود. نیروی انسانی در منافع مشترک با یکدیگر 
مشارکت نمی کنند و در نتیجه این امر جامعه منسجم شکل نمی گیرد.

وی بیان کرد: در یک جامعه غیرمنسجم رفتارها غیرقابل پیش بینی است 
و هر یک از افراد جامعه علیه دیگری اقدام می کند. انجام پژوهش    های 
منظم و مســتمر کیفی و همچنیــن برنامه ریزی و سیاســتگذاری از 
راهکارهای اساسی به منظور کاهش و رفع این آسیب اجتماعی است. 
ابراهیمی گفت: آگاهی بخشــی به کنش گران اجتماعی به منظور حل 
چالش ها؛ کاهش مولفه    های خشــونت؛ رفع بی تفاوتی    های اجتماعی 
و فرهنگ ســازی در این خصوص از دیگر عوامــل موثر در کاهش 

خشونت و نزاع    های اجتماعی است.
تحلیل گر مسائل اجتماعی نیز خشونت را یک ناسالمتی روانی عنوان 
کرد و گفت: ســرکوب خواســت ها، آرمان و آرزوهای فردی در هر 
جامعه ســبب بروز خشونت می شود. به عبارت دیگر اگر دستیابی به 
نیازهــا از طریق راهکارهای قانونی و مآغاز محقق نشــود؛ بی تردید 
جامعه برای دستیابی به آن به پرخاشگری و خشونت متوسل می شود.

ســید یعقوب موســوی با بیان این که این آسیب اجتماعی در سطح 
فردی و اجتماعی کشور را از دستیابی به اهداف متعالی دور می سازد، 
افزود: این آسیب دستاورد دنیای مدرن است. خشونت و پرخاشگری 
در دهه های پیشــین نیز مشاهده می شــد اما توسعه و گسترش آن در 

سال    های اخیر کارکرد دنیای مدرن محسوب می شود.
وی با اشــاره به فرهنگ ســازی در این زمینه، یادآور شد: فقدان صد 
درصدی خشــونت در جوامع یک امر آرمانی به شمار می رود اما به 
طور حتم با فرهنگ سازی در این زمینه باید در جهت کاهش این مهم 

قدم برداشت.

همدان پیام: ثبت نام بیــش از ۹8 درصد دانش آموزان کبودراهنگ در 
مدارس 

 یعنی باقی بچه ها رفتن مکتب 
جمهوری اسالمی: فرجه سربازی به کنکوری های مشمول
 ولی فرصت طالیی آش خوردن رو از دست ندید

همدان پیام: هر دم از باغ بانک ها بری می رسد
 برا همینه نزدیک بانک ها گل فروشی زدن!!

ایران: اساسا با فساد دانه درشت ها برخورد نمی شود 
 اگه اینا برداشته بشن که جامعه بی رنگ می شه!!

همدان پیام: گوجه ارزان شد، رب گران ماند
 گوجه ها جنسشون خوبه؛ رب نمیشن 

بامداد لرســتان: از این پهلو به آن پهلو غلتیدن، آموزش و پرورش را 
نجات نمی دهد 

 داره خواب آزمایشگاه بچه هارو بررسی می کنه!!
همشهری: نبض دیپلماسی شهری تهران در قلب اروپا 

 نکنه پیوند قلب انجام دادن؟!
همدان پیام: ترشی گردو در دستور کار ثبت ملی 

 کار بانوان با سلیقه روی بورس آمد
همشهری: حذف یارانه ثروتمندان 

 به نظر یارانه نبود مردم از گرسنگی می مردن!!
فارس: کاهش تاب آوری اجتماعی عامل انتشار و افزایش خشم 

 منظورت اینه مردم لوس شدن؟!
لرســتان بهتــر: چــرا خصوصی ســازی در ایــران بــه نتیجــه مطلــوب 

نمی رســد؟!
 چون مدیران خوابشان می آید

کیهان: ترامپ در آرزوی جنگ ستارگان جدید 
 مگه ستاره هم از مد می افته؟؟

 ایرنا: خدمت رایگان به جای پرداخت مالیات پزشکان 
 زورتون تا همین حد بود؟!

ایران: 180 روز تا عبور از تحریم 
 مردم تا کی کنار سفره منتظر بشینن غذا برسه؟؟ 

داروهای مخدر هولوگرام دار می شوند
 مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با بیان اینکه به منظور هولوگرام دار کردن داروهای آگونیســت مورد 
اســتفاده در درمان اعتیاد از جمله »متادون « تدابیر بسیاری در دستور 
کار جلســات کمیته درمان ســتاد قرار گرفته است، گفت: باتوجه به 
اینکه کــددار کردن داروهای متــادون برعهده ســازمان غذا و دارو 
اســت، هم اکنون این سازمان در حال اجرای پیش نیازها، مقدمات و 

زیرساخت های این کار است.
حمید جمعه پور در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت تولید 
متادون در کشــور، بیان کرد: متادون یکــی از داروهای اصلی مورد 
اســتفاده در حوزه درمان اعتیاد اســت که وزارت بهداشت و سازمان 
غــذا و دارو تالش خود را می کنند تا این ماده به اندازه کافی و مورد 
نیاز تولید و به موقع توزیع و عرضه شــود، به طوری که طبق آخرین 
اطالعات به دست آمده از ســازمان غذا و دارو، در حال حاضر هیچ 

مشکلی در تولید داروی متادون در کشور وجود ندارد.
وی با اشــاره به آخرین وضعیت نشــت داروی متــادون در بازار 
آزاد، گفــت: باتوجه به اینکه مراحل مختلفــی از تولید تا مصرف 
داروی متادون طی می شود، ممکن است نشت دارو از قسمت های 
مختلفــی از ایــن فرآیند رخ دهد، لذا زمانی که صحبت از نشــت 
ایــن دارو می شــود، نباید تنها روی بیمار یا مرکــز درمان تاکید و 

تمرکز داشت.
مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ســتاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه داروی متادون،  دارویی مخدر و تحت کنترل اســت، اظهار 
کرد: اجرای کددار کردن این دارو بر عهده ســازمان غذا و دارو است 
که مقدمات و زیرســاخت های هولوگرام دار شــدن آن در حال اجرا 
اســت، زیرا تا زمانی که این دارو و سایر داروهای آگونیست موجود 
به صورت سیســتمی و سامانه ای توزیع نشود و قابل رصد و پیگیری 
نباشد، نمی توان درباره منبع و محل نشت آن به خارج از چرخه درمان 

اظهار نظر کرد.
جمعه پور درباره ناخالصی های ترکیب شده با داروی متادو، گفت: 
تهیــه داروی درمان اعتیاد از عطاری یا هر مرجع دیگری به عنوان 
بازار قاچاق محسوب می شود، زیرا داروهایی که با نظارت وزارت 
بهداشــت و سازمان غذا و دارو تهیه می شوند، فاقد ناخالصی بوده 
و تولیــد، نگهداری، پخش و توزیع آن تحت شــرایط اســتاندارد 

انجام می شود.
وی یکی از اهداف درمان اعتیاد را ارائه داروی مجاز، خالص، استاندارد 
و به میزان )دوز( مورد نیاز و مناسب به بیمار دانست و ادامه داد: یکی 
دیگر از اهداف درمان اعتیاد قطع شدن ارتباط بیمار با فروشندگان مواد 
مخدر و ایجاد امکان نظارت مســتمر بر وضعیت، شرایط درمان وی 
و ایجاد امکان بهره مندی بیمار از خدمات روانشــناختی، مشاوره ای و 
مددکاری است، این در حالیست که وقتی بیمار داروی خود را خارج 
از چرخه درمان دریافت کند و خودســرانه و بدون تجویز به مصرف 
آن مبادرت می کند بخش قابل توجهی از خدمات ضروری موجود در 

بسته درمان را از دست می دهد.
مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ســتاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشــاره به عمده ناخالصی های ماده مخدر شیشه و تاثیرات مخرب آن 
بر مغز، افزود: یکی از نگرش های اشــتباه مصرف کنندگان مواد مخدر 
آن اســت که اگر ماده خالصی مصرف کنند، دچار عارضه و وابستگی 

کمتری خواهند شد.

 این روزها دیگر کمتر کســی اســت که 
از ماجرای غم انگیز ســحر)معروف به دختر 
آبی( خبر نداشــته باشد. دختر ۳0 ساله ای که 
برای عشــق به فوتبال و استقالل به استادیوم 
رفت، بازداشت شد، شــش ماه از دستگیری 
و آزادیش گذشت و هنگام مراجعه به دادگاه 
با شنیدن شــایعه های محکومیتش دست به 

خودسوزی زد.
از همان لحظه انتقال به بیمارســتان، پزشکان 
و متخصصان از نجات ســحر قطع امید کرده 
بودند زیرا میزان و درصد سوختگی به حدی 
بود که نشــود برای زنده ماندن شانسی قائل 

شد. 
خودســوزی تلــخ و غمبــار وی از البه الی 
صفحات حوادث بحث های اجتماعی راه پیدا 
کرد و باعث شــد واکنش های بسیاری نسبت 
به این اتفاق در سطح جامعه نشان داده شود.

به گــزارش خبر آنالین، وقتــی برای گرفتن 
تلفن همراهش به دادسرا مراجعه کرد از حکم 
شش ماه زندان خود آگاه شد و پس از خروج 
از آنجا در مقابل ســاختمان دادگاه انقالب در 
تهران خود را به آتش کشــید و با ۹0 درصد 
ســوختگی در بیمارستان بستری و در نهایت 

جان باخت.
ســحر خدایاری قطع به یقیــن نه اولین و نه 
آخریــن فردی اســت که از خودســوزی به 
عنوان روشی برای خودکشی استفاده می کند. 
ســاالنه حدود ۳0 هزار نفر در کشــور دچار 
سوختگی های شدید منجر به بستری می شوند 
و بر اســاس گفته های رئیس مرکز تحقیقات 
پیشگیری از سوختگی از این تعداد ۳ هزار نفر 
فوت می کنند. این در حالی اســت که حدود 
10 الی 15 درصد بیماران ســوختگی اغلب 
زنانی هستند که اقدام به خودسوزی کرده اند 
و احتمــال دارد آمار از این تعداد هم بیشــتر 
باشــد، چراکه بسیاری از آمار سوختگی ها در 

کشور ثبت نمی شود. 
قصه زنانی که شــعله های آتش را برای پایان 
بخشیدن به زندگیشان انتخاب کرده اند، دیگر 
موضوع عجیب و غریبی در کشــور نیست. 
سال هاست برخی از زنان کشور برای فرار از 
زندگی به این مرگ دردناک متوسل می شوند. 
خودسوزی یکی از خشن ترین و دردناک ترین 
روش های خودکشی است که به دلیل زخم ها 
و عفونت های عمیق و پیچیده، میزان هالکت 
با آن حتی از روش هایی چون حلق آویزی هم 

بیشتر است.
آمار مشــخصی از میــزان خودســوزی در 
شهرهای مختلف ایران در دست نیست. شاید 
دلیل اصلی آن این است که برخی از مسئوالن 
امر معتقدند انتشار هرچه بیشتر اخبار مربوط 
به خودکشی و خودسوزی باعث متشنج شدن 
جامعه و شــیوع بیشــتر این امر در بین مردم 
می شود. درحالی که منشتر نکردن و نپرداختن 
به این پدیده  اجتماعی نه تنها آمار خودکشی 
و خودسوزی را کاهش نداده، بلکه طبق آمار 
خودکشــی افزایش نیز داشــته و شیوع آن را 
امروزه می توان حتی در سکوت خبری شاهد 

بود.
این اتفاق در حالی اســت که به تازگی رئیس 
بهزیستی کشور،  اجتماعی  مرکز فوریت های 
سفری به همدان داشته و در یک تحلیل آماری 
همدان را چهارمین اســتان کشــور در میزان 

باالی خودکشی معرفی کرده است.
حسین اســد بیگی، ۹5 درصد خودکشی ها را 
نشــات گرفته از اختالالت روانی دانست که 
مهم ترین آن افســردگی اســت و تاکید کرد: 

ناامیدی مقدم بر همه علت ها به ویژه در ایران 
شناخته شده است.

این اظهار نظرها با اتفاقــات رخ داده مربوط 
به دختر آبی حجــم زیادی از فضای مجازی 
را به خــود اختصاص داده اســت. برخی از 
کارشناســان مدعی هســتند در سطح جامعه 
که اســتان همدان نیز از آن مســتثنی نیست، 
خودکشــی و خودســوزی میان زن ها نوعی 
اعتراض و انتقام از کسانی است که خشونت 
را اعمــال کرده اند به عبارتــی فرد با انتخاب 

بدترین شیوه خودکشی خشم 
خود را نســبت به خشونت 
که  جنســیتی  تبعیض های  و 
علیه او اعمال شــده اســت 
نشــان می دهد که گاهی این 
اعتراض به مرگ این زنان می 
انجامد و اگر شانس با آنان یار 
باشد و از مرگ رهایی یابند، 
عارضه های جدی پیدا می کنند 
و تا پایان زندگی خود هر بار 
بــه آیینه نــگاه کنند صورت 
های سوخته آنان تداعی کننده 
دردهای جسمی و روحی آنان 

خواهد بود.
تنگاتنــگ  رابطــه   
خودکشی با مسائل روانی

رئیــس کمیته پیشــگیري از 
خودکشــي انجمن علمي روان پزشکان ایران 
در تازه تریــن اظهار نظر خود در گفت و گو با 
ایسنا گفته اســت: مسائل رواني با خودکشي 
رابطه تنگاتنگي دارند، به طوري که اختالالتي 
افســردگي، اســترس و اختالالت  همچون 
شــخصیتي از شــایع ترین انــواع اختالالت 
روان پزشکي هستند که مي توانند عاملي براي 

خودکشي باشند. 
مهدي حســن زاده، اختــالالت کنترل تکانه، 
اختالل شخصیت نمایشي و اختالل شخصیت 
مرزي را یکــي دیگر از بیماري هاي مرتبط با 
خودکشي دانست و گفت: مبتالیان به اختالل 
تکانه به صورت لحظــه اي، بدون تامل روي 
عاقبت و نتیجه رفتار خود، دست به هر کاري 
مي زنند. مي توان ادعا کــرد عموما رفتارهاي 
تکانشي نه تنها منجر به خودکشي بلکه منجر 

به قتل نیز مي شود.
وی در ادامه به تشریح عالئم رواني و جسماني 
افرادي که قصد خودکشــي دارند پرداخت و 
اظهار کرد: به طور معمــول افرادي که قصد 
خودکشــي دارند، عالئم مشــترکي از خود 
بروز مي دهنــد که بي توجهي به آنها عوارض 

جبران ناپذیــري را براي جامعه به دنبال دارد. 
بر این اساس اولین نشانه خودکشي در افراد، 
بیان اقدام به خودکشي یا تهدید به خودکشي 
اســت، به طوري که فرد به خانواده یا دوستان 
خود مي گوید: »دلم مي خواد خودکشي کنم«. 
در حالی که چنین اظهاراتي نه تنها از ســوي 
افراد به هیچ عنوان جدي گرفته نمي شود، بلکه 
با مســخره  کردن،  سرزنش و نصیحت، فرد را 

براي اقدام خود مصمم تر مي کند.
 خودکشی، فریاد خواهی 

برای جلب حمایت
ارشــد  کارشــناس 
در  اجتماعی  مددکاری 
همدان پیام  با  گفت وگو 
گفــت: خودکشــی به 
طور خاص در ۳ قشــر 
دانشــجویان،  نوجوان، 
حتــی  و  بزرگســاالن 
اتفــاق  ســالخوردگان 
می افتد که بیشــتر یک 
فریــاد کمک خواهی به 
منظور جلب حمایت و 
توجه اطرافیان به شمار 
می رود تــا وضعیتی که 
فرد به طور 100 درصد 
و  خودکشــی  به  اقدام 

مرگ خود کند.
فاطمــه بهنامجــو بــا بیــان اینکه همیشــه 
خودکشــی ها از مهمترین جامعه هدف های 
اورژانــس اجتماعی بهزیســتی در همدان به 
شــمار می رود، بیان کرد: خودکشی ها نشأت 
گرفته از شرایط اقتصادی و اجتماعی است. بر 
این اساس با توجه به مشکالت اقتصادی که 
در سال های اخیر جامعه را با خود درگیر کرده 
است عاملی شــده تا افراد انگیزه خودکشی 
باالیی پیــدا کنند که خود نشــأت گرفته از 

اختالالت روانی است.
وی با اشــاره به اینکه ســن خودکشــی در 
نوجوانان روند افزایشــی داشته است، عنوان 
کرد: متأسفانه در سال های اخیر سن خودکشی 
در نوجوانان به 15 تا 16 سالگی رسیده که این 
گروه یا افکار خودکشــی دارند و یا اقدام به 

خودکشی کرده اند.
 زنــان بیشــترین جامعــه آماری 

خودکشی را دارند
بهزیســتی  اجتماعی خط 1۲۳  کارشــناس 
اســتان، زنــان را بیشــترین گــروه آماری 
خودکشــی در همــدان برشــمرد و افزود: 
بیشترین روش خودکشی در زنان به مصرف 

دارو و قرص بــاز می گردد که کمترین تأثیر 
را در خودکشــی منجــر به فــوت دارد. بر 
این اســاس می توان گفت دلیل اصلی زنان 
در خودکشــی بیشــتر جلب حمایت و نبود 
اعتماد به نفس و عزت نفس آنان می باشــد 
که باعث شــده جامعه آمــاری زیادی را به 
خــود اختصاص دهند. اگر چه بســیاری از 
خودکشــی ها در بین زنان جدی و تأثیرگذار 

نیست که منجر به فوت شود.
وی بــا بیان اینکــه علت اصلی بیشــترین 
اختــالالت  و  مســائل  بــه  خودکشــی ها 
خانوادگــی باز می گردد، گفــت: عمده ترین 
دلیل خودکشــی در همدان و حتی کشــور، 
اختالفــات حــاد خانوادگی اســت که بین 
همسران و والدین با فرزندان رخ می دهد که 
به راحتی قابل پیشــگیری هستند. در چنین 
مــواردی می توان با مداخلــه در اختالفات 
پیش آمــده خانوادگی از انجام بســیاری از 

خودکشی ها جلوگیری کرد.
بهنامجــو اورژانــس اجتماعــی را یکی از 
ابزارهای مهم در کاهش آسیب های اجتماعی 
دانســت و اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر 
شهرســتان های همدان که جمعیت باالی 50 
هزار نفــر جمعیت دارنــد، دارای اورژانس 
اجتماعی هستند که شــهروندان می توانند با 
شــماره گیری 1۲۳ حادثــه و اتفاق رخ داده 
را گــزارش کننــد تا در بــروز اختالل های 
اجتماعی و آســیب های این حــوزه به ویژه 
در بحث خودکشی اقدامات پیشگیرانه انجام 

شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از معضالت اجتماعی 
مانند خودکشــی بــه یک تابــوی اجتماعی 
تبدیل شده اســت، بیان کرد: متأسفانه تعداد 
خانواده هایی که گزارش خودکشــی اعضای 
خود را به اورژانس اجتماعی اطالع می دهند، 
کم است که این مسأله نیاز به فرهنگ سازی و 
تابوشکنی دارد. بر اساس مطالعات انجام شده 
حرف زدن درباره خودکشــی و دادن آمار و 
راهکار در این زمینه، می تواند در افزایش آمار 

خودکشی موثر باشد.
وی مصرف الکل و مواد مخدر را نیز از جمله 
ریز فاکتورهای خودکشــی در جامعه عنوان 
کرد و افزود: ارتبــاط پیچیده ای بین مصرف 
مواد مخدر و الکل، وضع روانی و رفتارهای 
مربوط به خودکشی وجود دارد. اگر چه تمام 
افرادی که دست به خودکشی می زنند تحت 
تأثیر مصرف الکل و مواد نیســت با این حال 
تمــام این موارد با یکدیگر مرتبط هســتند و 

اثرات هم را تقویت می کنند.

زنگ هشدار افزایش آمار خودکشی در استان به صدا درآمد

زنان یدک کش بیشترین آمار 

درصــد   1۵ الــی   10
اغلب  سوختگی  بیماران 
زنانی هســتند که اقدام 
و  به خودسوزی کرده اند 
این  از  آمار  دارد  احتمال 
تعداد هم بیشــتر باشد، 
چراکه بســیاری از آمار 
کشور  در  ســوختگی ها 

ثبت نمی شود
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انتشار فیش های حقوقی تبعات دارد
 یک اقتصاددان معتقد اســت انتشــار فیش های حقوقی در سامانه 
حقوق و مزایا می تواند باعث افزایش شــفافیت شــود اما این قضیه 
می تواند باعث افزایش فشارهای افکار عمومی برای کاهش حقوق های 

کارمندان شود که تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
راه اندازی ســامانه حقوق و مزایا ایده ای است که چندسالی است که 
مطرح است و به نظر می رسد می تواند در روشن شدن برخی از ابعاد 
پنهان دریافت حقوق و مزایا توسط کارمندان دولت روشنگر باشد، با 
این حال یک اقتصاددان معتقد است بهترین راهکار برای کاهش فساد 

اداری و افزایش شفافیت کوچکتر شدن دولت است.
امیرحسین خالقی با بیان اینکه تفاوت در مبلغ حقوق رسمی با حقوق 
پرداختی ریشه ای تاریخی دارد، به ایســنا گفت: در دوران قاجار نیز 
مواجب کارمندان دولت باهم تفاوت داشت و آن چیزی که پرداخت 

می شد نیز با آن چیزی که در دفاتر نوشته می شد متفاوت بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه انتشار فیش های حقوقی می تواند مزایایی 
در راســتای ایجاد شفافیت داشته باشــد، اضافه کرد: با این حال باید 
این مســاله را هم در نظر داشــت که انتشــار آنچه که در تاریکخانه 
دولت می گذرد می تواند باعث افزایش فشــارهای اجتماعی شود که 
می تواند در نهایت باعث کاهش حقوق های رســمی شود. در چنین 
شــرایط تمایل برای افزایش مزایای غیررسمی بیشتر می شود که این 

خود می تواند دوباره باعث ایجاد نبود شفافیت شود.
خالقی با اشاره به برخی از گزارش های بانک جهانی درباره فساد در 
کشورهای جهان سوم اظهار کرد: یکی از دالیلی که برای افزایش فساد 
در دســتگاه های اداری عنوان می شود کاهش حقوق رسمی کارمندان 
دولت است که می تواند باعث شود کارمندان برای جبران آن به فساد 
کشیده شوند. او با بیان اینکه حقوق رسمی پرداختی به روسای جمهور 
آمریکا حدود 400 هزار دالر در ســال است این میزان از حقوق را در 
سطوح باالیی دولتمردان در این کشور نیز صادق دانست و گفت: اگر 
میزان واقعی حقوق برخی از دولتمردان منتشــر شود معلوم نیست که 

واکنش افکار عمومی به این قضیه چه خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش حقوق ها می تواند باعث نارضایتی 
افکار عمومی یا احساس تبعیض شود و کاهش حقوق ها نیز می تواند 
فســادآور باشــد ادامه داد: بهترین راهکار این است که دولت هرچه 
بیشتر کوچک  شود و از حجم دستگاه های اداری کاسته شود، در غیر 
این صورت همیشه فضایی برای سواســتفاده از موقعیت های اداری 

خواهد بود.

قراردادها ۶۲ درصد افت کرد
ریزش سراسری معامالت مسکن

 معامالت مســکن کل کشور در ۲۲ روز شــهریورماه با منفی 6۲ 
درصد به بیشــترین افت خود در شش ســال اخیر رسید؛ در ۲۲ روز 
ابتدای شهریورماه 1۳۹8 تعداد 18 هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش 
در کل کشــور به امضا رســیده که پایین ترین میزان دست کم از سال 

1۳۹۲ تا کنون محسوب می شود.
به گزارش ایســنا، آمار اتحادیه مشــاوران امالک گویای آن است که 
بــه دنبال روند کاهنده خرید و فروش مســکن در کل کشــور که از 
اردیبهشت امسال آغاز شده، رکورد منفی در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه 
به ثبت رســیده است. از یکم تا بیســت و دوم شهریورماه 1۳۹8 در 
کل کشــور 18 هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شــده 
که نســبت به زمان مشابه ســال قبل 6۲ درصد کاهش نشان می دهد. 
اجاره نامــه نیز در این مدت ۳0 هزار و ۷۷8 مورد بوده که از افت 1۳ 
درصدی نســبت به زمان مشابه ســال قبل حکایت دارد. کارشناسان 
می گویند این حجم اندک حتی در سال های  1۳۹۲ تا 1۳۹6 که بازار 

مسکن در رکود قرار داشت نیز مشاهده نشد.
 قیمت مسکن در سراشیبی

پس از کاهش معامالت، قیمت های پیشنهادی و قطعی هم نزولی شده 
است. گزارش های دریافتی از کالنشهرها از انجماد دارایی ها در بخش 
ملک حکایت دارد و به همین دلیل نرخ های پیشنهادی 5 تا 15 درصد 
کاهش یافته است. در تهران هم قیمت های پیشنهادی و هم قیمت های 
قطعی افت کرد. مشاهدات نشان می دهد که عمده مالکان قیمت ها را 
از 5 تا ۲0 درصد کاهش داده اند. نرخ ماهیانه نیز بر اساس آمار رسمی 
در مردادمــاه برای اولین بار طی ۲0 ماه اخیر منفی شــد. در مردادماه 
1۳۹8 قیمت مسکن شهر تهران به 1۳ میلیون و ۳0 هزار تومان در هر 

متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۲.4 درصد یافت.
در شرایط کنونی، انتظارات افزایشی جای خود را به انتظارات کاهشی 
در بازار مسکن داده است. متقاضیان واقعی یا پول ندارند یا در انتظار 
رســیدن به کف قیمت برای ورود به بازار هســتند. به عبارت دیگر، 
تعلیــق معامالت که تا تیرماه از ســوی طرف عرضه بود، هم اکنون از 

طرف تقاضا صورت می گیرد.
 آرامش بازار مسکن مشروط است

مهدی ســلطان محمدی، کارشناس بازار مســکن می گوید: هم اکنون 
می توان با اطمینان از پایان دوره رونق مســکن صحبت کرد. او معتقد 
است: هدایت امکانات و تقاضای مسکن به اطراف کالنشهرها، کنترل 
نقدینگی و مهار تورم برای ادامه  روند آرام بازار ملک ضروری است.

این کارشــناس مسکن با بیان این که معموال چرخه های رونق و رکود 
مســکن ۲ تا ۳ سال تداوم داشته است گفت: شــدت رونق و رکود 
به پارامترهایی بســتگی دارد. بعضی عوامل از رکود عمیق این دوره 
حکایت دارد؛ چرا که پیش بینی رشد توان خانوار با توجه به تحریم ها 
بعید است. موضوع دیگری که ممکن است این رکود را طوالنی تر کند 
افزایش احتمالی قیمت اســمی مسکن است؛ ولو این که قیمت واقعی 

در مقایسه با تورم کاهش یابد.

حجامت غیرقانونی
 مطبی را در همدان به تعطیلی کشاند

 فردی با راه اندازی یک مطب به صورت غیرقانونی اقدام به حجامت، بادکش و ماساژ 
درمانی می کرد که این اقدام منجر به پلمب محل شد.

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی همــدان اظهــار داشــت: طبــق گــزارش هــای مردمــی و 
ــه ویزیــت بیمــاران و  ــدام ب ــی اق ــه صــورت غیرقانون ــردی ب شــکایات شــهروندان، ف
ــر پزشــکی و ایجــاد موسســه  ــت در ام ــدام او دخال ــن اق ــه ای ــرد ک ــی ک ــت م حجام

پزشــکی غیرمجــاز تلقــی شــد.
ــا حضــور رئیــس  ــاد شــده ب ــن محــل ی ــه ایســنا گفــت: بنابرای علیرضــا حســن پور ب

ــوم  ــی و کارشناســان دانشــگاه عل ــرات حکومت ــژه تخلفــات بهداشــتی تعزی شــعبه وی
پزشــکی شناســایی و پلمــب شــد.

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی همــدان اظهــار کــرد: پرونــده ایجــاد موسســه پزشــکی 
غیرقانونــی در تعزیــرات حکومتــی تشــکیل شــده و در حــال پیگیــری اســت؛ همچنیــن 
دربــاره دخالــت در امــر پزشــکی پرونــده جداگانــه ای در دادســرای عمومــی و انقــالب 

تشــکیل و رســیدگی مــی شــود.
ــا  ــکاری ب ــزارش و هم ــال گ ــر ارس ــه خاط ــهروندان ب ــی از ش ــا قدردان ــن پور ب حس
تعزیــرات حکومتــی، از مــردم خواســت در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف مراتــب 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــا 1۲4 س ــای ۳۲5۲۳44۲ ی ــن ه ــق تلف را از طری

ــد. همــدان و تارنمــای  t۱۳۵.ir اعــالم کنن

چند درصد همدانی ها 
پرمصرف برق هستند؟

 هرچند تعداد مشترکان پرمصرف قابل مقایسه با تعداد کم مصرف ها 
نیســت، با این حال یک درصد از مشــترکان برق که در باالترین رده 
مصرفی قــرار دارند، به اندازه 10 درصد مشــترکان کم مصرف برق 
مصرف می کنند. آمارها حاکی از آن اســت که به طور کلی 10 درصد 
مشــترکان در ایران و 4 درصد مشــترکان خانگــی در همدان عنوان 

پرمصرفی را یدک می کشند.
میزان الگوی مصرف اینگونه است که برای مشترکان عادی ماهانه ۳00 
کیلووات ســاعت مصرف برق در ماه و الگوی مصرف برای ماه های 
گرم است و 600 کیلووات ســاعت برای دو ماه مصرف است، حال 
اگر مشــترکی کمتر از این عدد مصرف کند، خوش مصرف و باالتر از 
این عدد باشــد، پرمصرف محسوب می شود. البته این یک قاعده کلی 
اســت و الگوی مصرف برق در مناطق گرمسیر یا عادی متفاوت بوده 
و بســتگی به نوع آب و هوای مناطق مختلف، این الگوها تعیین شده 
است. به گزارش ایسنا، آمار و ارقام حاکی از آن است که 10 درصد از 
مشترکان جزو پرمصرف ها هستند و با توجه به اینکه برای تولید برق 
باید سوخت گاز مصرف شود، این گروه از مشترکان با مصرف بیشتر 
برق، نه تنها باعث آلودگی بیشــتر محیط زیست می شوند، بلکه یارانه 
بیشتری را هم به خود اختصاص می دهند. یک درصد از مشترکان برق 
که در باالترین رده مصرفی قرار دارند، به اندازه 10 درصد مشــترکان 

کم مصرف کشور برق مصرف می کنند.
 رشد یک درصدی پیک مصرف برق

در این راســتا معاون بهره برداری و امور دیســپاچینگ شرکت توزیع 
برق استان همدان با بیان اینکه پیک مصرف برق در سال گذشته 68۷ 
مگاوات بود که امســال با رشد حدود یک درصدی به 6۹4 مگاوات 
رسیده است، عنوان کرد: در طول چهار سال گذشته نیز میانگین رشد 

پیک مصرف حدود 1/8 درصد بوده است.
شیرزاد جمشیدی با اشاره به اینکه پیش بینی شرکت توزیع برق برای 
پیک مصرف برق امســال ۷۲۳ مگاوات بــود، ادامه داد: پیک مصرف 
امســال در ۳0 تیرماه رخ داد که خوشبختانه با کمک مردم، کشاورزان 
و صنایع، استان همدان در تمام طول مدت تابستان همواره در منطقه 

سبز مصرف کشوری قرار گرفت.
 امسال خاموشی با برنامه نداشتیم

جمشیدی درباره قطعی برق در تابستان امسال نیز بیان کرد: امسال به 
هیچ وجه خاموشی با برنامه که ناشی از کمبود باشد، نداشته ایم و قطع 
برق فقط در حد تعمیرات پیشگیرانه و اتفاقات بوده است که از قبل نیز 

به مردم اعالم کرده بودیم.
وی با بیان اینکه هرچند از پیک مصرف عبور کرده ایم اما الزم است 
تا مردم همچنان مثل قبل به صورت بهینه مصرف کنند، یادآور شــد: 
ســاعات پیک مصرف روزانه از ساعت 1۲ تا 1۷ و شب ها از ساعت 
۲0 تا ۲۳ اســت که از مردم تقاضا داریم تا در این ساعات از وسایل 
پرمصرف مثل ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و اتو استفاده نکنند.

 سرقت کابل و تجهیزات روند نزولی دارد
جمشیدی درباره وضعیت ســرقت کابل و تجهیزات در سطح استان 
همدان نیز گفت: ســرقت کابل و تجهیزات متأسفانه در سطح استان 
وجود دارد اما با انجام اقدامات پیشگیرانه مثل تعویض شبکه های سیم 
مســی با کابل خودنگهدار، ایجاد صعوبت و عدم دسترسی راحت به 
پست های زمینی وهمچنین برگزاری نشست های متعدد با فرماندهان 
نظامی استان و شهرســتان ها تالش کرده ایم تا میزان این سرقت ها را 
کاهش دهیم.وی ادامه داد: سرقت کابل و تجهیزات در جنوب استان 
بیشــتر از سایر نقاط اســت که با همکاری نیروهای انتظامی و دیگر 
ارگان ها، خوشــبختانه در ماه های اخیرسرقت کابل در این منطقه نیز 

مانند کل استان روند نزولی داشته است.
معاون بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان همدان 
با بیان اینکه عالوه بر ســرقت کابل و تجهیزات، ســرقت انرژی نیز 
در سطح اســتان داریم، اظهار کرد: سرقت انرژی در دستکاری لوازم 
اندازه گیری و کنتور است که مشاورین و واحد حقوقی شرکت توزیع 
برق استان به خوبی این سرقت ها را شناسایی کرده و به دادگاه معرفی 

می کنند و دادگاه نیز با جدیت و شدت برخورد می کند.
 4 درصد همدانی ها پرمصرف هستند

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه در پنج ماهه ابتدای امســال 4 درصد از مشترکین 
استان همدان پر مصرف بوده اند، اظهار کرد: مشترکینی که بیش از ۳00 
کیلووات ساعت در ماه مصرف دارند، باالی الگوی مصرف هستند و 
به عنوان مشترک پرمصرف شناخته می شوند که البته مشترکینی که سال 
قبل مصرف آنها باالی الگو بوده اما امســال پایین تر از الگو مصرف 

کنند، از تخفیف برخوردار می شوند.
لیدا یوســفی درباره اقدامات صورت گرفته بــرای مدیریت مصرف 
برق در اســتان همدان عنوان کرد: توزیع بروشور، پخش کلیپ و پیام 
مدیریت مصرف از صداوســیمای مرکز استان، نصب بنر طرح های 
کاهش پیک  مصرف در تابســتان در روستاهای بزرگ و مساجد آنها، 
نصب بنر طرح های ویژه صنایع در شهرک های صنعتی، نصب بنر در 
ادارات برق شهرستان ها و اطالع رسانی طرح های کاهش پیک برای 
مشــترکین خاصی که می توانند با شرکت توزیع برق همکاری کنند 
و از تخفیف برخوردار شــوند و بازدید از واحدهای تجاری از جمله 

اقدامات برای مدیریت مصرف برق در استان بوده است.
یوسفی افزود: همچنین جمع آوری المپ های پرمصرف، معرفی المپ 
LED، بازدید از واحدهای صنعتی، برگزاری جلســات آموزشــی 
و ســمینار، استفاده از ظرفیت مســاجد و ائمه جماعت برای مطرح 
کردن مسائل مربوط به صرفه جویی، مصاحبه رادیویی درباره وسایل 
پرمصــرف برقی و معرفی پیک تابســتان و ســاعات اوج مصرف، 
قرار دادن شــعار های مدیریت مصرف در ایستگاه های اتوبوس و بر 
روی اتوبوس ها و نازل بردهــای پمپ بنزین ها، آموزش راهکار های 
صرفه جویی با نمایش های شاد در مهد کودک ها و بازدید دانش آموزان 

از موزه برق از دیگر جمله اقدامات بوده است.

راه ابریشم جدید و منافع ملی 
ایران

 انگیزه های احیای 
راه ابریشم

 چین چند ســالی اســت که به دومین 
اقتصــاد بزرگ جهان و رقیب ایاالت متحده 
تبدیل شده است؛ به طوری که تولید ناخالص 
داخلی این کشور در سال ۲016، نزدیک به 
11 هزار میلیارد دالر و تولید ناخالص داخلی 
آمریکا در این سال، 18 هزار و 500 میلیارد 

دالر بود.
پکن برای آنکه قادر باشد در بازار رقابتی به 
رشــد خود ادامه دهد، باید بتواند هزینه های 
تولید و خدمــات را پایین نگه دارد. تالش 
چینی ها برای پایین نگاه داشتن ارزش واحد 
پولی "یــوآن" در مقابل "دالر" نیز به همین 
دلیل اســت. در مقابل، ایاالت متحده برای 
آنکه بتواند برتــری اقتصادی خود را حفظ 
کند، می کوشــد با به کار بستن ترفندهایی، 
کاری کنــد که رقیبش را به چالش بکشــد 
و هزینــه تولید و خدمات را در آن کشــور 

افزایش دهد:
الف - موضوع پایین بودن دستمزد کارگران 
چینی و ارزش واحد پولی چین را در قالب 
حقوق بشــر و نقض حقوق کارگری در آن 

کشور مطرح می کند.
ب - با ایجاد مانع و چالش در دریا، می کوشد 
هزینــه بیمه و واردات نفت را برای چینی ها 
افزایش دهد. پکن روزانه هفت میلیون بشکه 
نفت وارد می کنــد و افزایش بهای این ماده 

اولیه، به طور قطع بــه افزایش بهای کاال و 
خدمات در آن کشور منجر خواهد شد.

ج - بــا ایجاد چالش هــای نظامی از جمله 
در دریای جنوبی چیــن، پکن را وادار کند 
که هزینه های نظامــی خود را افزایش دهد. 
یکــی از نمادهــای این چالــش، مخالفت 
آمریکا بــا مالکیت چین بــر جزایر دریای 
جنوبی آن کشــور و حمایــت از مالکیت 
کشورهای همســایه اســت؛ زیرا مالکیت 
جزیره، محدوده آب های سرزمینی، محدوده 
انحصاری اقتصادی و محدوده فالت قاره را 
افزایش می دهد. با ایجاد تنش در این منطقه، 
نفتکش هایی کــه می خواهند نفت منطقه را 
از راه اقیانــوس هنــد و تنگه ماالکا به چین 

بیاورند، با مشکل روبه رو می شوند.
چین برای رهایــی از این تنگنای بازرگانی، 
تصمیم گرفته اســت که به راه های زمینی، 
یعنی جایی که ایاالت متحده حضور ندارد، 
بیش از گذشته بها بدهد. احیای راه ابریشم 
که بخشی از پروژه »یک جاده، یک کمربند« 

است را باید در این راستا ارزیابی کرد.
  رقابت بر سر مسیر جاده ابریشم
از نظر علم جغرافیای سیاســی )ژئوپلتیک(، 
یــک کشــور، زمانــی می توانــد موقعیت 
جغرافیایــی خود را بــه موقعیت ژئوپلتیک 
تبدیل کند که کشــورهای دیگــر، نیازمند 
عبور از آن باشــند و اقتصادهای پیرامون، به 
آن گره خورده باشند. بنابراین، طبیعی است 
که کشورها برای عبور راه ابریشم جدید از 

خاک خود تالش می کنند.
یکی از مســیرهایی که برای جاده ابریشــم 
در نظر گرفته شده، مسیر روسیه، بالروس، 

لهستان، آلمان، فرانسه و اسپانیا است.
امــا یکی از چالش های مســیر روســیه و 
لهستان، یک سویه بودن آن است؛ زیرا چین 
نیاز به انرژی دارد و اروپا جایی نیســت که 
بتواند نیاز چین به انــرژی را برطرف کند. 
بنابراین، پکن به ســرمایه گذاری در برخی 
بندرها از جمله در میانمار و پاکســتان روی 
آورده اســت. بندر گوادر )Gwadar( در 

جنوب پاکستان، معروف ترین مورد است.
گوادر، داالنی تجــاری به طول حدود دو 
هزار و ۲00 کیلومتر را تکمیل خواهد کرد 
که »راه فرعی ابریشــم« به حساب می آید. 
ایــن داالن، نه تنها می توانــد نفت و گاز 
خلیــج فارس را به چیــن وارد کند، بلکه 
یک سر آن، شهر کاشغر است که به عنوان 
مرکز ناآرامی های اویغور-تباران شــهرت 
دارد و داالن یادشــده، از این نظر نیز برای 
چینی ها اهمیت راهبردی خواهد داشــت. 
همچنین اگر راه ابریشم اصلی به هر دلیلی 
دچار مشــکل شود، این مســیر فرعی، به 

تداوم بازرگانی کمک خواهد کرد.
یکی از مســیرهایی که از آن نام برده شده، 
راه چین، مغولستان و روسیه است. همچنین 
مسیر چین، قزاقســتان و روسیه نیز به طور 

جدی مطرح است.
اما راه مهم دیگر نزدیک به جاده ابریشم کهن 
است و از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان 
می گذرد و از ایران به ترکیه و اروپا می رود. 
ایران باید با توســعه زیرساخت های ترابری 
خــود و در تعامل با کشــورهای دیگر، این 
مسیر را به بهترین راه برای گذر جاده ابریشم 

جدید تبدیل کند.

مســیری هم وجود دارد که امروز نیز فعال 
اســت و اگر به عنوان بخشی از راه ابریشم 
مطرح شود، چالشی برای مسیر قبلی خواهد 
بود. این مسیر، از میان دریای خزر می گذرد 
و بندر ترکمن باشی را به باکو وصل می کند. 
پس از آن، کاالهــا از راه قارص )در ترکیه( 
یا از مسیر شمالی به اروپا خواهد رفت و به 
بیان ساده تر، این مسیر، ایران را دور می زند.
 همکاری ایران و چین در چابهار

ایــران می توانــد و باید بــرای گذر راه 
ابریشــم از خاک خود بکوشــد. در این 
راســتا، می توان چینی هــا را ترغیب کرد 
کــه در چابهار ســرمایه گذاری کنند. این 
ســرمایه گذاری در راستای منافع پکن نیز 
خواهد بــود و نه تنهــا می تواند همزمان 
بــا داالن گوادر بهره برداری شــود، بلکه 
اگر زمانی، داالن گوادر به مشــکل امنیتی 
برخورد، داالن چابهار جلوی وقفه در داد 

و ستدهای بازرگانی را خواهد گرفت.
باید دانســت که ســرمایه گذاری چین در 
چابهــار، خللی هم در روابــط با هند ایجاد 
نمی کنــد؛ به ویــژه آنکه دهلی نــو مطابق 
توافق هــای بن 1 و بــن ۲، تعهد دارد که با 
افغانســتان همکاری راهبردی داشته باشد. 
همچنین دسترســی به منابع سرشار معدنی 
در افغانســتان نیــز از طریــق راه آهن و از 
مســیر ایران امکان پذیر خواهد بود. تنها راه 
دسترســی هندوستان به افغانســتان، مسیر 
چابهار اســت و ایران می تواند این مسیر را 

برای دهلی نو مهیا کند.
بهرام امیراحمدیان 
استاد دانشگاه و پژوهشگر برجسته جغرافیای 
سیاسی

غزل اسالمي «

 راه ابریشــم از طریق سرمایه گذاري 4 
تا 8 تریلیــون دالري چیني ها در حال احیا 
است. ایران نیز در مسیر زمیني و ریلي این 
راه که چین نامش را طــرح »یک کمربند، 
یک جاده« گذاشــته، قرار دارد. اصلي ترین 
راه جاده قدیم ابریشم در ایران از مشهد به 
قزوین مي رسیده که در این شهر یک راه به 
سوی شــمال غرب یعنی به سمت سراب، 
تبریز، مرند و سپس خوی و از کشور خارج 
می شده اســت و راه دیگر به سمت غرب 
یعنی به ســوی هگمتانه )همدان امروز( و 
بعد کرمانشــاه و از کشــور خارج می شده 
اســت. اکنون نیز همدان باید تالش کند تا 
این موقعیت را در مسیر جاده ابریشم جدید 

حفظ کند.
هــدف چیــن از ایجاد این طــرح افزایش 
قــدرت اقتصادي خود و پیشــي گرفتن از 
ایاالت متحــده امریکا بــدون ایجاد موانع 
از سوي این کشــور است. چین مي خواهد 
مراودات اقتصادي خود را در منطقه افزایش 
دهد و راه آساني براي تجارت با کشورهاي 

اروپایي ایجاد کند.
اکنون این کشورها و استان ها هستند که باید 
تالش کنند تا در این مسیر قرار بگیرند، زیرا 
عایده اقتصادي فراواني براي هر یک از آنها 
دارد. وقتي تاریخ را مطالعه مي کنیم متوجه 
مي شــویم که راه ابریشم در زمان ساسانیان 
راه بزرگي براي درآمد شاهنشاهی ایران از 
طریق بازرگانی ابریشــم و دریافت حقوق 
گمرکی از بازرگانــان و کاروانیانی بود که 
از ایران می گذشــتند. چیــن در آن روزگار 
از ایران وســمه، قالی، ســنگ های گران بها 
و پارچــه وارد می کرد. یکــی از صادرات 
مهم چین به ایران ابریشــم بود که در دربار 
بیزانس حکم ارز را داشت و مهم تر از طال 
و سنگ های گران بها بود. هدف ایران از در 
دست داشتن راه ابریشم افزایش گردش کاال 
نبود بلکه کم توان کردن رومی ها بود. دولت 
ایران همواره بهای ابریشم را باال می برد تا از 
این رهگذر از بیزانس، طال و پول بیشــتری 
را به دست بیاورد و امپراتوری بیزانس را از 

لحاظ نظامی کم توان کند.
ایــن رؤیاي  نیــز درصورت تحقق  اکنون 
رهبران چین براي مــراودات زمیني با قاره 
سبز و خاورمیانه، موقعیت ویژه اي بر سر راه 
کشورمان قرار گرفته که یکي از استان هاي 
ذینفع مي تواند همدان باشــد. اما اینجا این 
اتاق بازرگاني است که باید مطالعات خود 
را براي اســتفاده از منافع راه ابریشم جدید 

یا همان طــرح »یک کمربنــد، یک جاده« 
کشــور چین انجام بدهد. بیشترین ذینفعان 
این جاده بخش هاي خصوصي هســتند که 
با افزایش ارتباط اقتصادی منطقه ای، موجب 
رشــد اقتصادی پایدار در اســتان و کشور 

مي شوند.
اجرای پــروژه »یک کمربنــد، یک جاده« 
رابطه اقتصادی ایران و کشورهای منطقه را 
در حوزه های مختلف گسترش خواهد داد. 
از طرفی پروژه هــای زیربنایی، برنامه ریزی 
شهری، تبادالت فرهنگی، سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف اقتصادی، گردشگری و 
توافقات تجاری در ســایه این پروژه رونق 
خواهند گرفت. اما اکنون بعد از گذشت 6 
ســال از مطرح شدن احیا راه جدید ابریشم 
توسط رهبران چین و برگزاري دو همایش 
جاده راه ابریشــم در تهران و نشست هاي 
مختلف در برخي شــهرهایي کــه در این 
مســیر قرار دارند، هنوز فعــاالن اقتصادي 
بخــش خصوصي همدان بــه اهمیت آن و 
برنامه ریزي در این راستا پي نبرده اند. چراکه 
در خبرهایي که در استان در این باره منتشر 
مي شود غیبت بخش خصوصي در جلسات 
و نشست هاي مرتبط به ویژه اتاق بازرگاني 
و دیگر اتاق هاي اقتصادي اســتان که نقش 
پارلمان بخش خصوصــي را بازي مي کنند 

کامال مشهود است.
دو ســال پیــش در یــک دوره اي رابطــه 
روســیه و ترکیه قطع شــد و قرار شد که 
ایــران جاي ترکیه را در بازارهاي روســیه 
پر کنــد. اما به خاطر نبود زیرســاخت هاي 

حمل ونقلي، حمایت نشــدن صادرکنندگان 
از سوي دولت، موانع بانکي و کیفیت پایین 
محصوالت تولیدي، بازار ۳5 میلیارد دالري 
را از دست دادیم. حتي برخي تولیدکنندگان 
همداني تالش کردند که بخشي از این بازار 
را بگیرند اما با همان موانع مواجه شــدند. 
درصورتي که اگر از قبل آمادگي الزم وجود 
داشت هیچ گاه این بازار از دست نمي رفت.

 اتاق محور جاده ابریشم است
1۳ ســال قبل در مردادماه سال 85، لیوجن 
تانگ ســفیر چین براي اولین بار به همدان 
ســفر کرد. آن زمان بهروز مرادي استاندار 
و محمدناصر نیکبخت )استاندار دوره قبل( 

معاون اقتصادي استاندار بود. 
در این حضور چیني ها اعالم شــد که این 
کشور قصد ســرمایه گذاري در همدان را 
دارد و بنابــه داشــته هاي همدان از جمله 
کشــاورزي، پتانسیل ایجاد صنایع تبدیلي، 
معادن غني و صنایع تبدیلي آن و بسیاري 
مــوارد دیگر، این اســتان مي تواند هدف 
چین براي سرمایه گذاري قرار بگیرد، زیرا 
تهران دیگر ظرفیت ســرمایه گذاري براي 
این کشــور را ندارد. این نشان مي دهد که 
چین از همان زمان براي ســرمایه گذاري 
در اســتان هاي مهمي مانند همدان که در 
مسیر جاده ابریشم قرار دارند برنامه ریزي 
کرده اســت. حال با وجــود احیاي جاده 
ابریشم توسط این کشور مدیران اقتصادي 
و فعــاالن بخــش خصوصــي نباید این 

فرصت ها را از دست بدهند.
۹6 غالمحسین شــافعي، رئیس  درســال 

اتاق بازرگاني ایران در دومین همایشــي 
که در تهران در ســال ۹6 برگزار شد در 
حضــور رهبر چین اعالم کــرد که »اتاق 
بازرگانی بین المللی جاده ابریشم از سوی 
فدراســیون جهانی اتاق هــای بازرگانی با 
هدف توســعه روابط اقتصــادی میان 65 
اتاق بازرگانی در حال شــکل گیري است، 
تعامــالت دو و چندجانبه  که گســترش 
کشورهای واقع در این قاره در زمینه های 
موانع  حــذف  ســرمایه گذاری،  تجارت، 
تجاری و افزایــش همکاری های گمرکی 
بین المللی  بازرگانی  اتاق  در دســتور کار 
جاده ابریشــم قرار دارد. اتاق ایران نیز به 
عنوان نایب رئیس این سازمان در اجالس 
جاده  بین المللــی  بازرگانــی  اتــاق  آتی 

ابریشم حضور دارد«.
ایــن ســخنان و قــول چیني هــا بــراي 
ســرمایه گذاري در همدان در 1۳ سال قبل، 
اهمیــت جایگاه اتاق بازرگاني همدان و در 
جریان قرار گرفتن فعاالن اقتصادي استان از 
اهداف جاده جدید ابریشم را نشان مي دهد. 
امــا اکنون اتــاق همدان درگیر ســفرهاي 
خارجي به کشــورهایي مانند غنا، روسیه و 
عراق با تجار انتخابي خود است. سفرهایي 
که تاکنون و پس از 4 سال هنوز دست آورد 

آن اطالع رساني نشده است. 
ایــن در حالي اســت که اقتصــاد همدان 
نیازمند برنامه ریزي هاي دقیق و اســتفاده از 
موقعیت هــاي خاصي مانند جاده ابریشــم 
جدیــد و یا همان صادرات به کشــورهاي 

منطقه است.

حواس اتاق همدان پرت است
■ همایش جاده ابریشم برای رونق اقتصادی بخش خصوصی
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تیم های فوتبال فلسطین، افغانستان و 
مالدیو وارد همدان شدند

 تیم های ملی فلســطین، مالدیو و افغانستان به منظور حضور در 
دور مقدماتی رقابت های فوتبال نوجوانان آسیا وارد همدان شدند.

مسابقات گروه سوم از مرحله مقدماتی فوتبال قهرمانی زیر 16 سال 
آسیا از ۲۷ تا ۳1 شــهریورماه جاری به میزبانی شهر مریانج همدان 

برگزار می شود.
ملی پوشــان افغانستان به وسیله یک دســتگاه اتوبوس از مرز زمینی 
به شــهر همدان عزیمت کردند. کاروان تیم ملی فلسطین نیز پس از 
پرواز به تهران، با اتوبوس مســیر همدان را پیموده و در هتل محل 
اقامت خود در این شــهر مستقر شدند. تیم مالدیو نیز دو روز زودتر 

به همدان آمد.
روز گذشــته دو تیم فلســطین و ایران در ورزشگاه شهدای قدس 
همدان تمرین کردند وتیم های ملی افغانســتان  و تیم مالدیو نیز در 

ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج به تمرین پرداختند.
همچنین زمین های دانشــگاه آزاد و شــهید مفتــح همدان به عنوان 
زمین های ذخیره برای این دوره از مسابقات پیش بینی شده اند. تمامی 
نوبت های تمرینی تیم های شرکت کننده نیز تحت پوشش آمبوالنس 

و تدابیر حفاظتی قرار دارند.

رئیس ورزش محالت همدان:
مهرماه آغاز رقابت های کشتی و والیبال 

محالت همدان 
 بدنبال برگزاری مســابقات فوتبال محــالت همدان رقابت های 

کشتی و والیبال محالت نیز از ابتدای مهرماه آغاز می شود. 
رئیس ورزش محالت همدان با اشــاره به ظرفیت ورزش محالت 
اظهار داشــت: خوشــبختانه بعد از تجربه بیش از یک دهه ورزش 
محالت در رشــته فوتبال امروز ورزش محالت این ظرفیت را دارد 

که در تمامی رشته ها در محالت شهر همدان فعالیت کند.
سعید پناه آبادی افزود: ما به تمامی هیئت های ورزشی استان همدان 
اعالم می کنیم هر رشــته  ای که ظرفیت اجرا در محالت را دارد این 
آمادگی را داریم که در سطح محالت شهر همدان به صورت گسترده 

مسابقاتی را برگزار کنیم.
وی گفت: طی چند هفته آینده و با آغاز مهر ماه جشــنواره کشــتی 
محالت را برگزار خواهیم کرد. اســتعدادهایی که در این جشنواره 
زیرنظر مربیان اســتعدادیاب کشــف شــوند جذب کشتی محالت 
خواهند شــد و به صورت مســتمر زیرنظر مربی در طول هفته در 

سالن شاهد شهرداری همدان فعالیت خواهند کرد.
رئیس ورزش محالت همدان با اشاره به والیبال محالت همدان بیان 
کرد: ثبت نام  والیبال محالت انجام شــده و با پرداخت هزینه داوری 
این رقابت ها به هیات والیبال؛ به زودی تا مهر ماه نیز این مســابقات 
را آغاز خواهیم کرد. والیبال محالت نیز از رشته های جذاب و بسیار 
فعال ورزش محالت بوده که با اســتقبال خوب مردم همدان همراه 

است.
پناه آبادی با اشاره به توجه ویژه ورزش محالت و فعال شدن ورزش 
بانوان گفت: بــا توجه به اینکه ورزش بانــوان باید در محیط های 
بسته و امن انجام پذیرد با هماهنگی هایی که با دستگاه های مختلف 
از جمله آموزش و پرورش داشــته ایم می خواهیم از پتانسیل حیاط 
ورزشی مدارس و سالن های ورزشی سپاه و سایر ارگان ها در اجرای 

ورزش محالت بانوان استفاده کنیم.

قضاوت جمشیدی در لیگ دسته دوم

 امید جمشــیدی، داور خوب همدان 
در رقابت های هفته سوم لیگ دسته دوم 

کشور قضاوت خواهد کرد.
داوری  دپارتمــان  اعــالم  بنابــر 
امید جمشــیدی،  فوتبال  فدراســیون 
داور جــوان همدانی دیــدار دو تیم 
پرســپولیس  کامیاران و  آواالن  اتحاد 
این  کرد.  خواهد  قضــاوت  را  گناوه 
دیدار فردا چهارشــنبه در کامیاران برگزار خواهد شــد. بهروز 
عالمی روشــن و محسن دوســتان دیگر داوران همدانی هستند 
که امید جمشــیدی را در این بازی کمک خواهند کرد و حجت 
قپانوری دیگر داور اســتان به عنــوان داور چهارم تیم داوری 

می کند. همراهی  را  همدان 

برنامه هفته نخست لیگ دسته دوم کشور

چهارشنبه 98/6/27
......................................................  پرسپولیس گناوه اتحاد کامیاران 
کاسپین قزوین .....................................................  شهرداری همدان
شهرداری فومن ......................................................  شهیدقندی یزد
..................................................  شهرداری آستارا مس نوین کرمان 
اترک بجنورد ...........................................................  خیبر خرم آباد
استقالل مالثانی ......................................................  اروند خرمشهر
......................................................  میالدمهر تهران فوالدنوین اهواز
ایرانجوان بوشهر..........................................................  سردار بوکان
چوکا تالش................................................................... شهرداری بم
شهدای رزکان کرج..................................................  دارایی بندرگز
..............................................  شهدای بابلسر نفت و گاز گچساران 
شهرداری بندرماهشهر ........................................ ملی حفاری اهواز
نفت امیدیه .............................................................  بعثت کرمانشاه

پنجشنبه 98/6/28 ورزشگاه مفتح
...................................................  شهرداری بندرعباس پاس همدان 

 مسابقات فوتبال مقدماتی نوجوانان آسیا با 
حضور 4 تیم از فردا به میزبانی استان همدان 

برگزار می شود.
نشســت خبری مســابقات مقدماتی فوتبال 
نوجوانــان )زیر 16 ســال( آســیا با حضور 
مدیــرکل ورزش و جوانــان و رئیس هیات 
فوتبال استان در هتل باباطاهر همدان برگزار 

شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
در این نشســت خبری با بیــان این که این 
مســابقات از تاریخ بیست و هفتم تا سی و 
یکم شــهریورماه به میزبانی استادیوم شهید 
حاجی بابایی مریانج همدان برگزار می شود، 
اظهار کرد: زیرســاخت ها و شــرایط الزم 
برای میزبانی مناسب از این مسابقات فراهم 

شده است.
محسن جهانشیر افزود: ایجاد شرایطی مناسب 
برای میزبانی مســابقات از ســوی اداره کل و 
هیات فوتبال استان بررسی و برنامه برگزاری 
مســابقات نیز با تعامل و همکاری فدراسیون 

فوتبال و هیات همدان تدوین شد.
وی بــا بیان این کــه امیدواریــم با تالش 
جمعی، از میزبانی این مســابقات ســربلند 
خارج شــویم، گفت: همزمــان با برگزاری 
مرحله مقدماتی فوتبال زیر 16 ســال آسیا 
شــهر همدان میزبــان 4 رویداد ورزشــی 

بین المللی و ملی دیگر است.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همدان 
اعالم کرد: در حال حاضر مســابقات شطرنج 
بین المللی ابن سینا با حضور 450 شطرنج باز 
داخلی و خارجی و نیز مسابقات باشگاه های 
ســنگ نوردی کشــور با حضور باشگاه هایی 
از سراســر ایران در ۲ بخش آقایان و بانوان 
در شــهر همدان دنبال می شــود. در رشــته 
سوارکاری نیز میزبانی از یک جام بین المللی 

و یک جام کشوری را برعهده داریم.
وی با اشــاره به این که برگــزاری این تعداد 
مسابقات ملی و بین المللی به صورت همزمان 
در شــهر همدان بیانگر این است که همدان 
زیرساخت های الزم و مناسب را دارد، تاکید 
کــرد: از ایــن ظرفیت ها در جهت توســعه 
توریســم ورزشی در اســتان همدان استفاده 

بهینه شود.
جهانشــیر در پاســخ بــه ســوال خبرنگار 
همدان پیــام مبنی بــر آورده این مســابقات 
چیست، تصریح کرد: میزبانی از این مسابقات 
هیچگونــه هزینــه ای برای همــدان ندارد و 
فدراسیون فوتبال هزینه مسابقات را پرداخت 
می کند. این مسابقات فرصت خوبی است تا 
از ظرفیت های توســعه توریسم ورزشی در 

استان همدان استفاده شود.
رئیس هیات فوتبال استان نیز در این نشست 
اظهار کرد: استان و شهر همدان ظرفیت های 
متعدد تاریخی، مذهبی، طبیعی و ورزشی دارد 
و از ظرفیت  زیرســاخت های ورزشی استان 
باید در توسعه گردشگری ورزشی و معرفی 

همدان استفاده کرد.
عبــاس صوفی با بیان این که همدان پیشــتر 
میزبانــی از فســتیوال های آســیایی در رده 
نونهاالن را برعهده داشــته است، گفت: این 
برای نخســتین بار اســت که میزبانی از یک 
دوره مســابقات رســمی فوتبال در ســطح 
مســابقات آسیایی به شهر همدان سپرده شده 

است.
وی تاکیــد کــرد: میزبانی مطلــوب از این 
مســابقات در حضور نمایندگان ای اف سی 
می تواند شرایطی را فراهم کند که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا میزبانی از مسابقات مهم تری را به 
شهر همدان بسپارد. همدان میزبان مسابقات 
گروه تیم ملی ایران است و عالوه بر تیم ملی 
ایران تیم های نوجوانان مالدیو، افغانســتان و 
فلســطین در این گروه به رقابت با یکدیگر 

می پردازند.
رئیس هیأت فوتبال اســتان همدان با اشــاره 
به این که وفاق خوبی بین مســئوالن استان، 
مدیــرکل ورزش و جوانــان و هیات فوتبال 
برای قبول مسئولیت میزبانی از این مسابقات 
ایجاد شــده، تاکید کرد: به بهانه برگزاری این 
استادیوم های  از مشکالت  بسیاری  مسابقات 
شــهدای قــدس، شــهید مفتــح و شــهید 
حاجی بابایی از جمله در بحث اسکوربورد و 

نورافکن مرتفع شد.
صوفی اظهــار کــرد: در ترکیــب تیم ملی 
نوجوانان کشــورمان یک بازیکن همدانی نیز 

حضور داشت که متاسفانه به دلیل مصدومیت 
نتوانست تیم را همراهی کند. علیرضا کریمی 
بازیکن همدانی تیــم ملی نوجوانان ایران در 
آخرین روزهای اردوی آماده ســازی تیم ملی 
دچار مصدومیت شد و به توصیه پزشک تیم 
ملی نتوانست در این مسابقات حضور داشته 

باشد.
وی در پاسخ به این سوال که طبق وعده وزیر 
ورزش مبنی بر حضور بانوان در مســابقات 
ملی، بانوان می توانند به تماشای این بازی ها 
در استادیوم شهید حاجی بابایی بیایند، گفت: 
هنــوز در مورد این مبحث و بلیت فروشــی 
مسابقات تصمیم  گیری نشده و طی جلساتی 
کــه در یکــی، دو روز آینــده با مســئوالن 
فدراســیون برگــزار می کنیم در ایــن موارد 
تصمیم گیــری می شــود.رئیس هیأت فوتبال 
استان تاکید کرد: این مســابقات به اندازه ای 
برای ای اف ســی اهمیت دارد که دکتر بشیر 
مســئول برگزاری فینال جام باشگاه های آسیا 
را به عنوان مسئول برگزاری این مسابقات به 
همدان فرستاده است.صوفی گفت: 150 نفر 
ورزشکار و مربی و عوامل برگزاری مسابقات 
در این دوره از مســابقات شــرکت دارند که 
در هتل های باباطاهر و پارســیان اسکان داده 

شده اند.
دبیرکل فدراســیون فوتبال از آغاز برگزاری 
مســابقات تا پایان بازی ها در همدان حضور 
دارد و مهــدی تاج رئیس فدراســیون نیز در 
زمان بازی های تیم ملی ایران به همدان سفر 

می کند.
برنامه مسابقات نوجوانان آسیا
)چهارشنبه 27 شهریورماه(

.................  فلسطین، ساعت 16:45  افغانستان 
...........................  مالدیو، ساعت 1۹:45 ایران 

جمعه ۲۹ شهریورماه:
 مالدیو ...................  افغانستان، ساعت 16:45
 فلسطین .......................  ایران، ساعت 1۹:45

 یکشنبه ۳1 شهریورماه:
فلسطین ......................  مالدیو، ساعت 15:45
......................  افغانستان، ساعت 18:45 ایران 

این مســابقات در ورزشگاه شهید حاج بابایی 
مریانج برگزار خواهد شد.

افتخاری تازه برای داور همدانی 
 داور خوشــنام اســتان ناظر یکی از دیدارهای کافا زیر 15 ســال 
خواهد بود. در مســابقات کافا زیر 15 سال دختران که در ازبکستان 
برگزار می شــود، تیم داوری ایران و افغانســتان بــازی تیم میزبان را 

قضاوت می کنند.
نظــارت داوری این بــازی به عهده داور ناظر داوری خوب اســتان 

معصومه شکوری خواهد بود.

داوران همدانی در اصفهان سوت می زنند

 ۳ داور همدانــی یک دیدار از لیگ نونهاالن کشــور در اصفهان را 
قضاوت می کنند.

هفته سوم از لیگ نونهاالن کشور با انجام یک بازی، روز پنجشنبه ۲8 
شــهریورماه در شهر اصفهان دنبال می شــود که قضاوت این بازی بر 

عهده داوران استان همدان است.
دیدار دو تیم ســپاهان اصفهــان و عقاب زاگرس کرمانشــاه از لیگ 
نونهاالن کشــور در ورزشــگاه صفایه برگزار می شود که این دیدار را 
حسین عارفی داور جوکاری سوت می زند و رسول صالحی و مسعود 

امیری وی را در امر قضاوت همراهی می کنند.

مربیان پاس در کالس مربیگری Aآسیا

  دو مربی پاس همدان در کالس مربیگری A آسیا شرکت دارند.
مرحلــه دوم کالس مربیگری درجه A به مدرســی مرتضی محصص 
در تهران درحال برگزاری اســت. در این کالس احمد جمشیدیان و 
سجاد بیگی سرمربی و مربی پاس شرکت دارند که با حضور در تمرین 

پرسپولیس به آنالیز تمرین این تیم پرداختند.
جمشیدیان در دیدار پاس مقابل شهرداری بندر عباس در هفته نخست 

لیگ دسته دوم پاس را همراهی نخواهد کرد. 
 

بانوان همدان قهرمان کاراته کشور شدند

 بانوان همدانی قهرمانی کشور کاراته سبک شوتوکان WJKA را 
به نام خود ثبت کردند.

 WJKA سومین دوره مسابقات کاراته کشوری بانوان سبک شوتوکان
با حضور 615 کاراته کا از 16 استان کشور به میزبانی همدان در سالن 
امام علی)ع( دانشــگاه آزاد برگزار شــد که با برتری بانوان همدانی به 

پایان رسید.
در این رقابت ها که در ســطح باالیی برگزار شــد تیم بانوان همدان به 
مقام نخست رسید و تیم های هرمزگان و آذربایجان شرقی دوم و سوم 

شدند.

داوران فوتبال نوجوانان آسیا سنجیده شدند

 تســت داوران قضاوت کننده در مســابقات گروه سوم از مرحله 
مقدماتی فوتبال قهرمانی زیر 16 ســال آسیا روز گذشته در ورزشگاه 

شهدای قدس همدان برگزار شد.
مرحله مقدماتی فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از فردا به میزبانی شهر 
همدان برگزار می شود و پیش از برگزاری این مسابقات آزمون داوری 

زیر نظر ناظران داوری از کشورهای هنگ کنگ و میانمار برگزار شد.
در این تســت گیری داورانی از کشورهای عمان و قرقیزستان حضور 
داشــتند. همچنین کمک داورانی از کشــورهای ژاپن، عمان، تایلند، 

قرقیزستان و ویتنام این رقابت ها را قضاوت خواهند کرد.
بشــیر ناظر لبنانی که در فینال جام باشــگاه های آسیا حضور داشت، 
برای نظارت در این مسابقات برگزیده شده است که نشان از اهمیت 

باالی این رقابت ها نزد ای اف سی دارد.
همچنین یک ناظر از کشور کره جنوبی نیز بر مسابقات نظارت خواهد 

داشت.

اردوی آماده سازی تیم کاراته ارتش 
در کبودراهنگ

 اردوی آماده ســازی تیــم کاراتــه رعد پدافند ارتــش به میزبانی 
شهرستان کبودراهنگ از توابع استان همدان برپا شد.

ایــن تیم با حضور 1۲ کاراته کا به ســرمربیگری ا... کرم شــهگل در 
کبودراهنگ اردوی مشترک دایر کرده است.

تمرین مشــترک تیم کاراته شهرســتان کبودراهنگ با تیم کاراته رعد 
پدافند ارتش به منظور حضور قدرتمند این تیم در ســوپر لیگ کاراته 

کشور در حال برگزاری است.
این اردو به مدت چهار روز در ســالن انقالب شهر کبودراهنگ دایر 
شده است.تیم کاراته رعد پدافند ارتش سال گذشته عنوان سوم سوپر 
لیگ کشور را کسب کرد. این تیم برای چهارمین سال پیاپی در سوپر 

لیگ کاراته کشور حضور می یابد.

آغاز تور پرش با اسب ایران در همدان

 سومین مرحله مسابقات تور پرش با اسب قهرمانی ایران در همدان 
آغاز شد.

سومین مرحله مســابقات تور پرش با اسب قهرمانی ایران به میزبانی 
باشگاه اویسینا همدان برگزار می شود.

101سوارکار و اسب از سراسر کشور در سومین مرحله این مسابقات 
شــرکت می کنند.اولین دوره این رقابت ها به میزبانی تهران و دومین 
دوره آن در استان قزوین برگزار شده است. این رقابت ها به مدت سه 

روز در همدان برگزار می شود.
گفتنی اســت رقابت های پرش با اســب کشــور و جــام بین المللی 

سوارکاری نیز از روزهای آینده به میزبانی همدان برگزار می شود.
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4
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پیشخوان
درخشش تیم کاراته بانوان کبودراهنگ 

در کشور

 تیــم کاراته بانــوان کبودراهنگ به نمایندگی از اســتان همدان در 
رقابت هاي لیگ کاراته وان ایران موفق به کسب مقام سوم شد.

دومین مرحله رقابت هاي لیگ کاراته وان قهرماني کشور در بخش بانوان 
جمعه ۲۲ شــهریور در تمامی رده های سنی از ۲0 استان کشور به مدت 

سه روز به میزبانی شهر قائم شهر برگزار شد.
در این دوره از مســابقات در مجموع تیمی، تیم های مازندران، اصفهان 

و همدان در رده سنی نونهاالن به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب 
کردند.

گفتنی اســت تیم کبودراهنگ با هشت نماینده در این دوره از رقابت ها 
شرکت کرد که موفق به کســب یک مدال طال توسط نیکتا یاری و دو 
نقره توســط محیا نادری و مینا محمد خانی که هر سه از کبودر اهنگ 
بودند، شــد. در بخش نوجوانان عسل میرزایی از کبودراهنگ موفق به 
کسب مقام سوم در این رقابت ها شد تا به جز کاراته کاهای کبودراهنگی 
هیچ یک از کاراته کاهای اســتان همدان حاضر در این رقابت ها موفق به 

کسب مدال نشدند.

قضاوت داوران همدانی در 
لیگ امیدهای کشور 

 ۳ داور اســتان همدان در رقابت های 
لیگ برتر فوتبال امید کشورمان قضاوت 

می کنند.
دپارتمــان داوری فدراســیون فوتبــال 
قضاوت دیدار دو تیم اصفهانی ذوب آهن 
و سپاهان را به داوران استان همدان سپرد.
این دیدار روز پنجشنبه ۲8 شهریورماه در 
ورزشگاه شــفق اصفهان برگزار می شود 
و سجاد کیانی داور همدانی این دیدار را 
سوت خواهد زد و دو داور دیگر همدانی 
احمد رضایتی و میثم کرمی وی را در امر 

قضاوت کمک خواهند کرد.

داوران بازی شهرداری و 
پاس معرفی شدند 

 داوران بازی هــای دو تیــم همدانی 
شــهرداری و پاس در لیگ دســته دوم 

معرفی شدند. 
بنا بر اعالم دپارتمان داوری دیدار دو تیم 
کاسپین قزوین و شــهرداری همدان در 
قزوین را داوران کرجی قضاوت خواهند 
کرد. این دیدار فردا چهارشنبه در قزوین 
انجام خواهد شــد و ســعید لهراسبی به 
همراه عبدالعلی شــکرگزار و محمدرضا 

فتحی این دیدار را سوت خواهند زد.
همچنین تیم فوتبال پاس روز پنجشنبه ۲8 
شهریور در ورزشگاه مفتح همدان میزبان 
شهرداری بندرعباس است و تیم داوری 
این دیدار از استان کردستان خواهد بود. 
فرزاد منصوری به همراه هیمن نوربخش 
و ساســان مصری این بازی را قضاوت 

خواهند کرد.

قضاوت داوران همدانی در 
لیگ دسته سوم 

 داوران همدانی یکی از دیدارهای هفته 
سوم لیگ دسته سوم را قضاوت خواهند 

کرد.
در هفته سوم لیگ دسته سوم یک بازی در 
تهران بین دو تیم کیمیای تهران و دماوند 
آمل از گروه دوم برگزار خواهد شــد که 
دپارتمان داوری کشور قضاوت این بازی 
را به کوبل داوری از استان همدان سپرده 
اســت. در این دیدار محمد مولوی داور 
جوان همدانی، داور وسط است و سامان 
سهاب منش و سید نعمت میرغفار وی را 

به عنوان کمک همراهی می کنند.

داوران بازی نمایندگان 
استان در لیگ ۳ معرفی 

شدند 
 از ســوی دپارتمان داوری فدراسیون 
فوتبال داوران دیدارهای نمایندگان استان 

در لیگ دسته سوم معرفی شدند.
بنــا بر اعالم کمیته داوران کشــور دیدار 
دو تیــم بــرق آرا البــرز و ذوب فلزات 
بهار در شهرستان کرج را داوران گیالنی 
قضاوت خواهند کرد. این بازی را احسان 
طاهرخانــی به همراه مهدی یوســفی و 

سجاد صالحی سوت خواهند زد.
همچنین دیدار دو تیم شهرداری مریانج 
مقابل آبیدر ســنندج در ورزشگاه شهید 
شمســی پور همدان را داوران اصفهانی 
قضــاوت می کنند. امیر ســجاد فتوحی، 
حامد شریفیات و عباس عسگر قضاوت 

این بازی را به عهده خواهند داشت.

مهدوی مهر بانوی برتر 
بسکتبال نوجوانان کشور 

شد
 مرضیه مهدوی مهر بسکتبالیســت 
برتر بسکتبال  بازیکن  نهاوندی  نوجوان 
کشور شــد.طبق نظرســنجی صورت 
گرفته از طرف فدراســیون بســکتبال 
ایــران برای انتخــاب بازیکــن برتر 
بســکتبال کشور طی ســال گذشته و 
ســال جاری تیم خانه بسکتبال نهاوند 
دارای 5 نماینــده بــود که پس از طی 
مراحل مختلف مرضیه مهدوی مهر به 
عنوان نماینده خانه بسکتبال شهرستان 
نهاوند موفق به کســب عنوان بازیکن 
برتر نوجوانان ایران در این رشته شد.

در حال حاضر بسکتبال نهاوند با رویکرد 
جدیــد و تالش های مســئولین هیئت 
بســکتبال دارای جایگاه خوبی است که 
امیدواریم این مهم موجب اعتالی هرچه 

بیشتر این ورزش در شهرستان باشد.

مسابقات مقدماتی فوتبال با 4 تیم برگزار می شود

نوجوانان آسیا در راه همدان

 آرمان حاکمی شــطرنج بــاز تهرانی در 
مســابقات بین المللی اوپن ابن سینا یکه تاز 

است.
 A در پایان دور پنجم از مســابقات جدول
اوپن بین المللی ابن ســینا، آرمان حاکمی از 
تهــران با 5 امتیاز به تنهایی در صدر جدول 
ایســتاد و مســعود مصدق پور از خراسان 
رضوی بــا 5/4 و آراد نظری از گیالن با 4 

امتیاز در تعقیب او هستند.
استان همدان در این جدول ۷ نماینده دارد 
که امیرمســعود مرادی و امیرعلی دالوری با 
کسب 5/۳ امتیاز در رده های نهم و پانزدهم 

قرار دارند. 
 B در پایــان دور پنجم مســابقات جدول
ابن ســینا، محمدرضا  بین المللــی  اوپــن 
امجد یزدان دوســت از گیالن و حســین 

امیر وردســتیان از آذربایجان شــرقی با 5 
امتیاز صدرنشین هستند و صادق اسدی از 
همدان با 5/4 امتیاز در رده ســوم ایستاده 
است. در پایان دور ششم مسابقات جدول 
C اوپن ابن ســینا، عماد روشن از تهران با 

کسب ششمین برد متوالی در صدر جدول 
قــرار گرفــت. محمدمبین اســماعیلی از 
همدان و امیرعلی حسین زاده از مازندران 
بــا 5/5 امتیــاز در رده های دوم و ســوم 

جدول ایستادند.

حاکمی همچنان صدرنشین
مسابقات بین المللی شطرنج
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هوش مصنوعی خطر مرگ ناشی از بیماری 
قلبی را تخمین می  زند

 محققان سیســتم هوش مصنوعی ابداع کرده انــد که با توجه به 
خوانش 15 دقیقه از الکتروکاردیوگرافی فرد می تواند خطر مرگ افراد 
مبتال به بیماری  های قلبی را تشــخیص دهد. به گزارش مهر، توانایی 
هــوش مصنوعی به زودی می تواند بیماری  های قلبی خطرناک برای 
سالمت انســان را پیش بینی کند.محققان دانشگاه MIT یک سیستم 
ماشــین یادگیری به نام »ریســک کاردیو« ابداع کرده اند که می تواند 
خطر مرگ افراد در نتیجــه بیماری  های قلبی را تخمین بزند که  این 

مشکالت می تواند جریان خون را مسدود کرده یا کاهش می دهند.
این سیســتم برای تخمین ریسک مرگ فقط به 15 دقیقه از خوانش

ECG )الکتروکاردیوگرافی( فرد نیازمنداست. 

یونیسف اطالعات شخصی ۸ هزار نفر را 
در  اینترنت لو داد

 کارکنان یونیســف به دلیل سهل انگاری اطالعات شخصی هشت 
هزار نفر را برای ۲0 هزار آدرس  ایمیل ارســال کردند.به گزارش ایسنا، 
کارکنان سازمان یونیسف وابسته به سازمان ملل متحد که وظیفه کمک 
به میلیون ها کودک آواره و دچار سوء تغذیه را در جهان بر عهده دارند، 
اشتباهی عجیب مرتکب شده و در تابستان امسال اطالعات شخصی 
8 هزار نفر را برای ۲0 هزار آدرس  ایمیل ارسال کردند. در  ایمیل  های 
یادشده اسامی، آدرس  های  ایمیل، جنســیت و اطالعات شغلی افراد 
عضو در یکی از پرتال  های یونیســف درج شده بود که با این سازمان 
قراردادی کاری منعقد کرده بودند.یونیسف با اذعان به  این مسأله خطای 

انسانی را عامل افشای  این اطالعات اعالم کرده است. 

نخستین آزمایش موفق تاکسی هوایی 
بر فراز شهری در اروپا

 تاکسی هوایی ولوکوپتر برای نخستین بار بر فراز شهر اشتوتگارت 
آلمان با موفقیت به پرواز درآمد. پیش از  این به دلیل نگرانی  های امنیتی 
آزمایش  این تاکســی در طبیعت باز انجام شده بود.به گزارش ایسنا، 
تاکســی هوایی ولوکوپتر مجهز به 18 موتور پره ای است که در حین 
پرواز بر فراز شهر اشتوتگارت قابلیت خود را برای حرکت  ایمن در 
محیط  های پر جمعیت در حاشیه دوبی، در نمایشگاه سی ای اس الس 
و گاس و آلمان ثابت کرده بود. شرکت  های خودروسازی مشهوری 
همچون دایملر به Volocopter GmbH شرکت آلمانی سازنده 
 این تاکسی هوایی کمک مالی کرده اند.انتظار می رود در آینده نزدیک 

از  این تاکسی هوایی برای انتقال مسافران فرودگاه ها استفاده شود.

ساعت فضایی سرعت گردش زمین را  
اندازه می گیرد

 یک شــرکت سوئیسی از تولید تازه ترین ساعت فضایی خود خبر 
داده که در ظاهر مشابه با ساعت  های عادی است اما برای  اندازه گیری 
ســرعت گردش زمین هم قابل استفاده است.به گزارش ایسنا، ساعت 
فضایی UR-100 که توسط شرکت سوئیسی Urwerk تولید شده، 
دارای تمامی امکانات ســاعت  های فضایی دو نســل قبلی به نام  های 
UR-101 و  UR-10۲است که طی دو دهه گذشته توسط خود این 
شرکت ساخته شده اند.این ساعت می تواند سرعت گردش زمین به دور 
خود و نیز به دور مدار خورشــید را در منظومه شمسی به طور لحظه 
به لحظه  اندازه بگیرد و لذا ابزار کاری بسیار ضروری و کاربردی برای 

فضانوردان در زمان انجام ماموریت  های فضایی تلقی می شود.

یخچال دستی نوشیدنی ها را تا 5 روز خنگ 
نگه می دارد

 یخچال  های سبک قابل حمل که برای خنک نگهداشتن نوشیدنی ها 
و مواد غذایی به کار می روند، تنها برای چند ساعت کارآیی دارند، اما 
یــک محصول جدید تا 5 روز قادر به این کار اســت. به گزارش مهر، 
شرکت اسپرت نیر برای نخستین بار یخچالی قابل حمل تولید کرده که 
در زیر پوشــش مستحکم و نفوذ ناپذیر آن الیه ۹ کیلوگرمی یخ قابل 
جاسازی است که تا 5 روز آب نمی شود و با انتقال سرما موادغذایی 
را خنک و ســالم نگه می دارد. برای تولید  این محصول قالب  های پلی 
اتیلن مستحکم و نشــکن که ضدضربه و ضدخش و در برابر سقوط 
ناگهانی مقاوم اند قرار داده شده و برای جلوگیری از نفوذ هوای گرم به 
 این محصول از الیه  های الستیکی محکم و سخت استفاده شده است.

برگزاری دوره آموزشی 
فیلم سازی در همدان

 معاون انجمن ســینمای جوانان استان همدان از 
برگزاری دوره آموزشی فیلم سازی خبر داد و گفت: 
مدت ثبت نام در  این دوره آموزشی تا 10 مهرماه است. 
وحید به خوش با اشــاره به برگزاری دوره آموزشی 
فیلم ســازی اظهار کرد: دوره آموزشــی فیلم سازی 
اکنون در مرحله ثبت نام است و عالقه مندان می توانند 
به انجمن سینمای جوان مراجعه کنند.وی ادامه داد: 
دوره فیلم سازی ویژه عالقه مندان به هنر و سینماست 
کــه پس از قبولی در آزمــون و مصاحبه، باید دوره 
۹ ماهــه را با 1۳ درس ســپری کنند.معاون انجمن 
سینمای جوانان استان همدان مدت ثبت  نام را تا 10 
مهرماه دانست و گفت: 1۹ مهرماه آزمون و مصاحبه 
شرکت کنندگان برگزار می شود و آغاز دوره آبان ماه 
است و تا تیرماه سال آینده ادامه دارد.وی اضافه کرد: 
در پایان کســانی که با موفقیت  این دوره آموزشــی 
را به پایان برسانند از حمایت های بالعوض مالی و 
تجهیزاتی و مشاوره ای استفاده می کنند و در تولیدات 
انجمن سینمای جوان می توانند فعالیت داشته باشند.

ارزیابی برای ثبت 
میراث صنعتی راه آهن

 معاون میراث  فرهنگی کشــور از سفر ارزیابان  
ایکوموس به  ایــران برای بازدید میدانی از وضعیت 

پرونده میراث صنعتی راه آهن خبر داد.
محمدحســن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، 
با اعــالم  این خبر افزود: این ارزیابــان از آغاز مهر 
در  ایــران حضور می یابند و حدود دو هفته در  ایران 
به بررســی میدانــی می پردازند.او افــزود: ارزیابان 
 ایکومــوس در بازدید میدانی خــود از  این پرونده، 
گزارش  های خــود را به  ایکوموس برای بررســی 
پرونده نامــزدی میراث صنعتی راه آهــن به عنوان 
نخستین پرونده میراث صنعتی  ایران در فهرست آثار 

جهانی یونسکو ارائه خواهند کرد.
طالبیان خاطرنشــان کرد: ارزیابان در مدت حضور 
خود به بررسی میدانی پرونده میراث صنعتی راه آهن 
شامل کلیه مستحدثات وابســته به راه آهن، موزه ها، 
 ایستگاه ها، تونل ها، پل ها، خط آهن و میراث فرهنگی 
و طبیعــی واقع در کریدور راه آهــن در  این پرونده 
می پردازند.میراث صنعتی راه آهن  ایران قرار اســت 
در ســال ۲0۲0 به نام  ایران به منظور ثبت جهانی به 

یونسکو ارائه شود.

خواسته عمومی بخش خصوصی از وزیر گردشگری پیگیری 
می شود

گام بعدی برای تعطیالت دو روزه
 نماینــدگان بخش خصوصــی در اتاق بازرگانی، وعــده اخیر وزیر 
گردشــگری را به شکل هدفمند تا حصول نتیجه، پیگیری می کنند. وزیر 
وزارتخانه جدید صنایع دســتی، میراث فرهنگی و گردشگری، یک روز 
پیش از کسب رای اعتماد از مجلس، با حضور در اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران - پارلمان اقتصاد- در پاسخ به مطالبه اکثریت فعاالن اقتصادی 
درباره سامان دهی  تقویم تعطیالت با آخر هفته دو روزه، حمایت همه جانبه 
خود از این خواسته را اعالم کرد و تحقق آن را با توجه به کمبود روزهای 
تعطیل رسمی تقویم ایران در مقایسه با عمده کشورها، یک ضرورت برای 

تحقق سه هدف کالن در کشور عنوان کرد.
علی اصغر مونسان، معاون سابق رئیس جمهور در امور گردشگری و وزیر 
وزارتخانه جدید گردشگری معتقد است: افزایش و سامان دهی  روزهای 
تعطیل کشور به عنوان دو ماموریت توام در صورت تحقق می تواند باعث 
انســجام تعطیالت و اثرگذاری روزهای تعطیل بر اقتصاد گردشگری و 
شــارژ روحیه خانوارها و در نتیجه، رونق سفرهای داخلی و افزایش میل 
به سرمایه گذاری در ساخت و عرضه مجموعه های تفریحی، گردشگری 
شود. دستیابی به آخر هفته دو روزه از نگاه وزیر، هدف سوم سامان دهی  
تقویم تعطیالت را که افزایش بهره وری در کار اســت، در پی دارد. اکنون 
با گذشــت بیش از یک هفته از اعالم وعده صریح وزیر گردشــگری به 
نمایندگان بخش خصوصی در حوزه های مختلف صنعت و تجارت، یک 
عضو هیات رئیســه پارلمان اقتصاد در گفت وگو با رسانه ها از گام بعدی 
برای به سرانجام رساندن خواسته اصلی بخش خصوصی از وزیر جدید 

خبر داده  است. 
کیوان کاشــفی در این باره اعالم کرد: به زودی یک گزارش نهایی از نیاز 
فوری تقویم روزهای کاری و تعطیل به سامان دهی اساسی و تشریح مزایا 
و آثار مثبت تنظیم تقویم با دو روزه کردن تعطیالت آخر هفته تهیه خواهیم 
کرد و موضع اتاق در این باره را به شکل رسمی خطاب به دولت و وزارت 

گردشگری اعالم می کنیم.
عضو هیأت رئیســه اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی موافقت خود 
را با آخر هفته دوروزه اعالم کرده اســت،  یکی از آثار مهم این مدل کار و 
فراغت در هفته را باعث افزایش نشاط اجتماعی و تقویت راندمان کاری 
و بهره وری دانست. به گزارش »دنیای اقتصاد«، فعاالن بخش خصوصی و 
صاحبان کسب و کار معتقدند: نخستین حوزه اقتصادی که از دوروزه شدن 
آخر هفته، اثر مثبت می گیرد، حوزه گردشگری خواهد بود که تحت تاثیر 
افزایش تقاضای سفرهای داخلی، کسب و کارهای این حوزه رونق خواهد 
گرفت و در نتیجه سهم گردشــگری در تولید ناخالص داخلی دورقمی 
خواهد شد. یک تصور ذهنی غلط در این مسیر، تاکنون مانع از سامان دهی 
تعطیالت شده اســت. مخالفان سامان دهی تقویم تعطیالتی کشور گمان 
می کنند تعداد روزهای تعطیل در ایران از سایر کشورها بیشتر است. این در 
حالی است که مجموع تعطیالت رسمی کشور زیر 80 روز است، اما در 
غالب کشورهای جهان، نزدیک به 1۳0 روز از سال، تعطیلی رسمی است 

که بخش زیادی از آن به آخر هفته های دوروزه اختصاص دارد.
وزیر گردشگری نیز در پاسخ به مخالفان تعطیالت آخر هفته اعالم کرده 
است: مطابق بررسی های تطبیقی با سایر کشورها،  تعطیالت در ایران زیاد 
نیست. ضمن آنکه، مجموع ســاعات کار هفته در ایران بیشتر از متوسط 

سایر کشورها است.
 مونســان در این باره به دنیای اقتصاد گفته است: اکثر کشورهای جهان در 
حال کاستن از ساعات کار هفته هستند. حتی ژاپن که به پرکاری معروف 
است به این نتیجه رسیده که 44 ساعت کاری هفته را به ۳4 ساعت کاهش 
دهد؛  این به معنای تنبلی نیست. پیش تر، یک عضو اتاق بازرگانی ایران که 
تحقیقات جامعی درباره ســاعات کار در کشورهای مختلف جهان و اثر 
کاهش ساعات کار به سطح متعارف بر انگیزه و روحیه نیروی کار انجام 
داده بود، اعالم کرده بود: مجموع ساعات کار هفته در خیلی از کشورها، 

کمتر از 40 ساعت است اما در ایران 44 ساعت است.

مریم مقدم «

 8 ماهی از برگزاری اجالس جهانی گردشگری 
در همدان می گذرد که گذر راه ابریشم به همدان 
می افتد. انعکاس اخبار پراکنده از این رویداد در 
همین آغاز راه بیانگر آن اســت که همدان اینبار 
برای در سر تیتر اخبار ماندن، به تکاپوی بیشتری 
نسبت به گذشــته نیازمند است. فرصت میزبانی 
همایش راه ابریشــم در حالــی نصیب همدان 
می شــود که به نظر می رسد دست متولیان برنامه 
از اطالعات در این زمینه خیلی پر نیست. این مهم 
را می  توان از اهداف و برنامه  های پراکنده ای که 
در نشست رسانه ای اخیر توسط اعضای شورا و 

شهردار مطرح شد، فهمید.
  

 ضعف  ایران در برنامه »راه ابریشم«
سال هاست که سازمان جهانی گردشگری نشست ها، 
ســمینارها و کارگاه های آموزشــی گردشگری در 
حوزه جاده ابریشــم را برگزار می کند و کشورهای 
شرکت کننده در  این پروژه جهانی به همکاری خود 
ادامه می دهند.  متاســفانه  ایران و البته شهر همدان  
با وجود اماکن توریستی فراوان، به دلیل ضعف های 
موجود در زیرســاخت های صنعت گردشــگری و 
به رغم حضــور و حمایت از پــروژه جهانی جاده 
ابریشــم، پیشرفت چندانی در  این خصوص نداشته 
است. البته روشــن اســت که  این پروژه می تواند 
آغازی تازه در مسیر بهبود صنعت گردشگری کشور 

باشد. 
با توجه به میزان اهمیت همکاری ایران در  این پروژه 
با داشتن طوالنی ترین مســیر ابریشم در این کشور 
و برگزاری همایش بین المللی راه ابریشــم پس از 
40 ســال در همدان، به مسئوالن و متولیان امور در 
 این حوزه در سراسر کشور پیشنهاد می شود در  این 
رویداد حاضر شده و از توانمندی ها بهره مند شوند.

ازجمله موارد مطــرح در این رویــداد می توان به 
اهمیت تکمیل و ارتقای زیرساخت های گردشگری 
از جمله جاده های شــهری و روســتایی به ویژه در 
مسیر جاده ابریشــم، آموزش فرهنگ گردشگری، 
تخصیص بودجه ای برای تبلیغــات موثر و معرفی 
اماکن توریســتی ایران، تهیه بروشور ها و فیلم های 
تبلیغاتی به زبان انگلیســی و انتشار آنها در فضای 
مجازی و رسانه ها، حمایت از سرمایه گذاران بخش 
خصوصی، ثبت هتل هــا و مهمانخانه های ایران در 
سیســتم های رزرو آنالیــن و برپایــی کارگاه های 
آموزشــی اشــاره کرد که در اولویت کار مسئوالن 

حوزه گردشگری قرار گیرد.
ابریشم شــبکه مسیرهای  جاده 
زمینی و دریایی است که قدمت 
آن به ۲00 ســال پیش از میالد 
می رسد؛ این جاده کانال تجارت 
باســتانی  امپراتوری های  بیــن 
چین، هند،  ایران و روم و راهی 
هنر،  تبــادل  بــرای گفت وگو، 
 ایده ها و تکنولــوژی و معرفی 
ادیان ازجمله بودیســم، اسالم، 
هندوئیسم، مســیحیت و... بوده 
اســت. اما آیا با توجه به تعدد 
اماکن مذهبــی از ادیان مختلف 
برای بهره بردن از  این همایش، 
برنامــه ای در همــدان با تعیین 
هدف مشــخص مدون خواهد 

شد؟ 
جاده ابریشم به عنوان یک شبکه 
باستانی مسیرهای تجاری، برای 
تعامالت  بــر  متمرکز  قرن هــا 

فرهنگــی بوده اســت.  این جاده از طرفی شــرق، 
غرب و جنوب آســیا را بــه هم و از طرف دیگر به 
شــمال آفریقا و شــرق اروپا پیوند می داد. تجارت 
در جاده ابریشــم نقش مهمی  در توسعه تمدن های 
چین، پادشــاهی گوگوریو)کره(، ژاپن، شــبه قاره 
هند، پادشــاهی پارس)ایران(، اروپا، شــمال شرقی 
آفریقا و عربستان و روابط سیاسی و اقتصادی میان 
تمدن های آن دوران داشــت. معامله گران اصلی در 

اعراب،  چینی ها،  باســتان  دوران 
هندی ها، ایرانی هــا،  ترکمن هــا، 
ســومالی ها، یونانی ها، سوری ها، 
رومی هــا، گرجی هــا، ارمنی ها و 
بلخی ها بودند. به باور کارشناسان، 
مزایای این جاده که مرز بین شرق 
و غرب محســوب می شد، بسیار 

بوده و هست.

 جاده ابریشم نوین
اما پس از یک زلزله که در ســال 
1۹66 به آســیای میانه در تاشکند 
ضربــه زد،  این شــهر مجبور به 
بازســازی خود شد. گرچه تلفات 
زیادی در بازارهای  این شــهر به 
بار آمد، اما  این موضوع به احیای 
شهرهای جاده مدرن ابریشم کمک 
کرد. در این میان، پل قاره اوراســیا 
قزاقستان،  چین،  راه آهن  )مســیر 
مغولستان و روسیه( گاهی اوقات 
به عنوان »جاده ابریشــم جدید« نامیده می شــود. از 
جملــه مزایای جاده ابریشــم در دنیــای امروز  این 
است که اقتصادهای رو به رشد در آسیا و خاورمیانه 
قوی تر شــده، ســفرهای خارج از کشــور افزایش 
یافته، مقصد های جدید و در حال ظهور باز شــده، 
ارتباطات از طریق راه آهن های فراملی و مســیرهای 
هوایی جدید بهبود پیدا کرده و در نهایت دسترســی 
به  اینترنت و نقش رسانه های اجتماعی گسترش یافته 

است.

 سیاست »یک کمربند یک جاده«
اینها همه درحالی اســت که سیاست »یک کمربند 
یک جاده« استراتژی و چارچوب توسعه است که از 
سوی رئیس جمهوری چین، شی جین پینگ پیشنهاد 
شده است. تمرکز  این سیاست در آغاز بر ارتباط و 
همکاری بین جمهوری خلق چین و سایر نقاط قاره 
آسیا بوده که امروزه بیش از 60 کشور در  این پروژه 
همــکاری دارند. چین نقش اصلــی در معرفی  این 
سیاست داشــته و بسیار پرتالش برای همکاری در  
این پروژه ظاهر شده است. در همین راستا، سازمان 
جهانی گردشگری )UNWTO( برنامه ای با عنوان 
»جاده ابریشــم« ارائه داد که یک طرح مشترک برای 
بهبود توســعه گردشــگری پایدار در مســیر جاده 

تاریخی ابریشم است.
هدف  این پروژه، به حداکثر رساندن مزایای توسعه 
گردشــگری برای جوامع محلی جاده ابریشــم، در 
حین تحریک ســرمایه گذاری و ترویج حفاظت از 
میراث طبیعی و فرهنگی  این مسیر است. با توجه به 
 اینکه در  این سیاست به مقوله توریسم توجه زیادی 
شده و تاکید بر مطالعات و سمینارها و نشست های 
انجام گرفته تاکنون، اتفاقی رو به جلو جهت رشــد، 
معرفی فرهنگ و جذابیت های فرهنگی و توریستی 
در بین کشورهای جاده ابریشم و افزایش ارتباطات 

در جامعه جهانی تلقی می شود.

UNWTO برنامه 
ســازمان جهانی گردشــگری ماموریت خود را در 
برنامه جاده ابریشــم، کمک به اهداف توسعه هزاره 
سازمان ملل معرفی کرده است. »چرا گردشگری و 
مسافرت می تواند توسعه جهانی را ارتقا دهد؟«  این 
سوالی است که سازمان جهانی گردشگری  این گونه 
به آن پاسخ داده است: »صنعت گردشگری یکی از 
بزرگ ترین صنایع اشتغال زا در جهان است و ساالنه 

میلیون ها شغل در سراسر جهان را تامین می کند.«
این ســازمان با توجه به برنامه جاده ابریشم، عرضه 
گردشگری در  این مســیر را عبارت از ۲54 سایت 
میراث جهانی یونســکو، تجــارب فرهنگی متنوع، 
جاذبه های طبیعی، اکوتوریسم، گردشگری مذهبی، 
ماجراجویی و امکان ارائه برنامه های ســفر بی پایان 
می داند. از منظر  این برنامه، تقاضای گردشگری در 
جاده ابریشــم نیز شامل رشد تقاضای مصرف کننده 
از جمله ماجراجویی، گردشگری دینی، اکوتوریسم، 
گردشگری داوطلبانه، افزایش عالقه به سفر تجاری، 
افزایش بحث های آنالین مربوط به مسیرهای سفر 
تــا ۲۷ درصد و افزایش بحث ها در مورد غذا تا ۳۷ 

درصد می شوند. 
حال باید دید  این همه موارد متمایز مورد بررســی 
تیم  های کارشناســانه اجرایی همزمــان با برگزاری 

همایش راه ابریشم قرار می گیرد.

فرصت ها را نمی شناسیم

از سازمان جهانی تا راه ابریشم 

عکس روز

عکس: همدان پیام حیدره قاضی خان به وقت نفس های آخرتابستان

مراکش میزبان مجمع عمومی 
سازمان گردشگری

 با اعالم ســازمان گردشــگری جهانی ملل متحد 
)UNWTO(،برای نخســتین بار مراکش به عنوان 
میزبان برگزاری مجمع عمومی ســازمان گردشگری 
جهانــی در دوره آتــی ۲0۲1 انتخــاب شــد. بــه 
گزارش ایســنا، در جریان مراســم اختتامیه بیست و 
سومین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری که 
در شهر ســن پترزبورگ روسیه برگزار شد، مراکش 
به صورت رســمی به عنوان میزبان دوره آتی مجمع 
عمومی ســازمان جهانی گردشگری در سال ۲0۲1 

انتخاب شد.
مراکش در رقابت با کشورهای کنیا و فیلیپین به عنوان 
 )WTO( میزبان بیست و چهارمین مجمع عمومی
انتخاب شــد و هر سه کشــور برنامه های خود را با 
تاکید بر دسترسی، پایداری و استفاده از گردشگری 
به عنوان ابزاری برای اشــتغال زایی و رشد اقتصادی 
ارائــه داده بودند. زوراب پولولیکاشــویلی، دبیرکل 
ســازمان جهانی گردشــگری در این مراسم گفت: 
مراکش از اعضای دیرینه سازمان جهانی گردشگری 
بوده اســت و به خوبی در چند دهه گذشته به اثبات 
رسانده که چگونه می توان از توریسم به عنوان عاملی 
در جهت ایجاد تغییرات مثبت استفاده کرد. همچنین 
برای نخســتین بار در مجمع عمومی سازمان جهانی 
گردشگری در ســن پترزبورگ، کشورهای عضو از 
سیســتم رای گیری الکترونیکی و ناشــناس استفاده 
کردند تا این ســازمان نیز همســو با دیگر نهادهای 
وابســته به ســازمان ملل دیگر از روش رای گیری 

کاغذی استفاده نکند.

میزان  بــه  توجــه  بــا 
همکاری ایران  اهمیــت 
در  این پروژه با داشــتن 
مســیر  طوالنی تریــن 
کشور  این  در  ابریشــم 
همایــش  برگــزاری  و 
بین المللی راه ابریشم پس 
از 40 سال در همدان، به 
مســئوالن و متولیان امور 
در  این حوزه در سراســر 
کشور پیشــنهاد می شود 
در  این رویداد حاضر شده 
بهره مند  توانمندی ها  از  و 

شوند


