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فیلمهای جشنواره بینالمللی کودکان و
نوجوانان در همدان اکران ميشوند

 ۵۹نقطه حادثـهخیز استـان اصالح ميشوند

 ۵۹نقطه حادثه خیز در استان همدان همچنان
اصالح نشده باقی مانده که  ۷۰درصد تصادفات
این استان در نقاط حادثهخیز اتفاق میافتد.
هرساله با وقوع تصادفاتی در جادههای استان
همدان که شــمار آن از ماهی بــه ماه دیگر
افزایش و یا شــاید کاهش دارد شــاهد وارد
آمدن خسارات اقتصادی و اجتماعی فراوان و
جبرانناپذیری هستیم.
این تصادفات نهتنها خسارتهای جانی بلکه
خسارتهای مالی و روانی قابلتوجهی به دنبال
دارند که تا مدتها و گاه تا پایان دوران زندگی
گریبان خانوادهها را خواهد گرفت.
طبق بررسیهای انجامشده تعداد قابلتوجهی از
این تصادفات در نقاط خاص و شناساییشدهای
بهعنوان نقاط حادثهخیز رخداده که شناسایی و
رفع مشکل این نقاط را مورد تأکید قرار میدهد.
ســال گذشــته بیش از  ۴5۰تن در
تصادفات رانندگی اســتان همدان جان
باختند
بر اساس آمار پلیسراه استان همدان سال گذشته
بیــش از  ۴۵۰تن در تصادفات رانندگی اســتان
همدان جان باختند و بیش از  ۶هزار نفر مصدوم
شدند.
آنچه مسلم اســت سهم عمده تصادفات متعلق
به جادههای برونشهری است و بر همین اساس
توجه به شناســایی نقاط حادثهخیز و شناســایی
و اولویتبنــدی این نقاط برای انجــام اقدامات
اصالحی اهمیت باالیی دارد.
توزيع تصادفات در شــبکه راههای
استان همدان تصادفی نیست
طبق بررسیهای صورت گرفته توزیع تصادفات
در شبکه راههای استان همدان تصادفی نیست و در
محلهای مشخصی تحت عنوان نقاط حادثهخیز
مشاهده میشود.
به اعتقاد کارشناســان چنانچــه تصادفات این
مکانها موردبررسی قرار گیرد ،اغلب مشخص
میشــود که عوامل مهندسی و اشتباه راننده در
این وقایع به شــکلی متداول دخالت دارند که
با اصالح مناســب یک جــاده میتوان از وقوع
تصادفات مشــابه در آینده جلوگیری کرد و یا
تعداد آنها را کاهش داد.
کارشــناس راهنمایی و رانندگی استان همدان در
گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه آســیبها در
حوزه تصادفات باالست و خسارتهای مادی و
معنوی غیرقابل جبرانی دارد ،گفت :باید با رعایت
قوانین راهنمایــی و رانندگی و فرهنگســازی
بهمنظــور کاهــش تصادفات اقدامات بیشــتری
صورت پذیرد.
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آموزش و فرهنگســازی مؤثرترين
راهکار در کاهش تصادف

امین رســولی بابیان اینکه هرســاله تعــدادی از
هموطنان درراههای اســتان همدان براثر تصادف
جان خود را از دســت میدهند که عامل انسانی
خودرو و راه دالیل این تصادفات اســت ،گفت:
آموزش و فرهنگسازی از مؤثرترین راهکارها در
کاهش تصادفهای رانندگی به شمار میرود.
وی با اشــاره بــه اینکه عوامل مؤثــری در بروز
حــوادث جادهای دخالت دارند کــه درراه ،عامل
طبیعی ،وسیله نقلیه و عامل انسانی تقسیم میشوند
و هرکدام از این عوامل زیر بخشهای گوناگونی
را دربرمی گیرند ،گفت :وضعیت نامناسب راهها
و جادهها یکی از عوامل حوادث جادهای است.
وی یادآور شــد :راههــا و جادهها بهعنوان یکی
از مهمترین علتهای ایجاد حوادث جادهای باید
موردتوجه باشد و مسئوالن برای ایجاد جادههای
ایمن تالش بیشتری انجام دهند.
رسولی بابیان اینکه سطوح جاده ،کیفیت آسفالت و
شیب عرضی جادهها در بروز یا کاهش تصادفها
و واژگونی خودروها تأثیــر دارند ،گفت :درصد
قابلتوجهی از تصادفات در نقاط حادثهخیز استان
همدان رخ میدهد و این در حالی است که نقاط
حادثهخیز در بخشهای مختلف اســتان همدان
پراکنده هستند.

 ۷۰درصد تصادفات استان همدان در
نقاط حادثهخیز اتفاق میافتد

رئیس پلیسراه استان همدان نیز در این خصوص
در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نزدیک ۷۰
درصد تصادفات استان همدان در نقاط حادثهخیز
اتفاق میافتد ،گفت :ازجمله نقاط حادثهخیز محور

آور زمان مابین شهر نهاوند و مالیر است که طول
محور نزدیک به  ۳۴کیلومتر است اما ساالنه  ۲۴نفر
در این جاده  ۳۴کیلومتری براثر تصادف جان خود
را از دست میدهند.
رضا عزیزی بابیان اینکه از  ۸۰نقطه حادثهخیز در
اســتان همدان  ۲۱مورد تاکنون اصالحشده و ۵۹
نقطه باقیمانده است ،گفت :اصالح این نقاط نیاز
به همت مسئوالن استانی دارد تا نسبت به اصالح
پیچها ،تعریض جاده و اصالح عرض و شانههای
خاکی اقدام کنند.

احتیاط مهمترين شــرط سالمت در
عبور از راهها است

وی بابیان اینکه تا زمان رفع تمامی نقاط حادثهخیز
احتیــاط مهمترین شــرط ســالمت در عبور از
راهها اســت ،گفت :با اصالح نقــاط حادثهخیز
درراههای اســتان همدان میزان تصادفات در حد
قابلمالحظهای کاهش مییابد.
عزیزی بابیان اینکه در بحث ایمنی جادهها اقدامات
مناســبی انجامگرفته اســت اما باید تمام سعی و
تالش خود را در راســتای ارتقای شاخصهای
حملونقل و راهداری اســتان بهکارگیریم ،افزود:
فراهمسازی بستر مناسب برای عبور و مرور ایمن
مردم در جادههای استان عمده هدف اصلی است،
که باید به آن توجه شود.
رئیس پلیسراه اســتان همدان با اشاره به اینکه
متأسفانه تصادفات در محورهای فرعی و روستایی
رخنه کرده و طبق گزارشها  ۵۴درصد تصادفات
جادهای در محورهای غیرشــریانی رخ میدهد،
گفت :یکچهارم تصادفات استان همدان مربوط
به راکبان موتورسیکلت است.
وی همچنین به شــمار تلفات جادههای همدان

اشاره کرد و بابیان اینکه
 ۳۲کــودک بــه علت
سهلانگاری والدین در
پنجماهه نخست امسال
در سوانح جادهای استان
همــدان جان خــود را
ازدســتدادهاند ،گفت:
استفاده از کمربند ایمنی
نقش بیبدیلی در حفظ
جــان افــراد و کاهش
صدمه به بــدن ،هنگام
بروز ســوانح رانندگی
دارد.
شناســایی  ۷۰نقطه پر
تصادف در استان همدان
سرپرســت راهــداری
و حملونقــل جادهای
استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان
اینکه نقاط حادثهخیز استان همدان از سال گذشته
موردتوجه بــوده و اداره کل حملونقل جادهای
تالش دارد نســبت به رفع این نقــاط اقدام کند،
گفت :طی سالهای قبل بر اساس بررسیهایی که
بهاتفاق مســئوالن پلیسراه انجام شد  ۷۰نقطه پر
تصادف در استان همدان شناسایی و  ۳۶نقطه نیز
دارای تصادف اعالم شد.
وی ادامه داد :از مجموع بررسی  ۱۱۶نقطه دارای
تصادف در استان همدان  ۷۰نقطه بهعنوان نقاط پر
تصادف شناساییشده و با تعیین پیمانکار این نقاط
در ردیف ساماندهی قرار گرفت.
مصطفی پناهنــده بابیان اینکــه  ۱۷نقطه از این
 ۷۰نقطه را اصالح کردیم و باقی نقاط بهوســیله
آشکارسازی از اولویت نقاط حادثهخیز دور شدند،
گفت ۵ :تقاطع نیز ازجمله مواردی بود که اصالح
شد که میتوان تقاطع کفراش ،سرخآباد ،شاه زید
و شــهرک را نام برد که برای ایمنسازی اولویت
داشتند.

ايمنســازی در برخــی تقاطعهــا
انجامشده است

وی بابیــان اینکه ایمنســازی در برخــی از این
تقاطعها انجامشــده و در برخی در دســت اقدام
اســت ،گفت :تقاطع ســرخآباد در جــاده مالیر
هماکنون در دست اجرا است.
وی با تأکید بر اینکه هدف این است که با حذف
تقاطــع خطرناک؛ نقاط حادثهخیــز را به حداقل
ممکن برسانیم ،گفت :اگر  ۱۰۰درصد این نقاط را
که اعتبار باالیی نیاز دارد نیز اصالح و حذف شود
بازهم تصادفات به صفر نخواهد رسید چراکه مهم
رانندگی درست است.

پناهنــده بابیان اینکه مــردم میتوانند با رعایت
مقررات و رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه حافظ
جان خود باشــند و از تصادفات جلوگیری کنند،
گفت :در این زمینه فرهنگسازی بیشترین نقش
را دارد.
سرپرســت راهداری و حملونقل جادهای استان
همدان بابیان اینکه هرجایــی را که اصالح کنیم
در نقطه دیگری شاهد حادثه سازی خواهیم بود،
گفت :امسال سعی شده در هر شهرستان با استفاده
از اعتبارات ملی اصالح نقاط حادثهخیز را به انجام
برسانیم.
پناهنــده عنوان کــرد :در برنامه اســت که برای
شهرهای اصلی استان همدان ازلحاظ مسائل ایمنی
و استفاده از عالئم افقی ،خط نوشته و خطکشیها
وضعیت بهتری رقم بخورد.

عمده نقــاط حادثهخیز در محورهای
فرعی و روستايی است

وی بــا یادآوری اینکه عمده نقاط حادثهخیز در
محورهای فرعی و روســتایی بــوده که تمامی
آنها آشکارسازی شده است ،عنوان کرد :نصب
تابلو ،خطکشــی ،نصب مانع و عالئم ایمنی از
فعالیتهای اجراشــده برای آشکارســازی این
نقاط است.
پناهنده اظهار داشت :شناســایی نقاط پرحادثه و
آشکارســازی ،ایمنســازی پلها و پرتگاهها در
محورهای شــریانی از اقدامات مهم این اداره کل
در افزایش ایمنی است.
وی بابیان اینکه  ۲هزار و  ۶۷۸کیلومتر راه روستایی
آســفالته در استان همدان وجود دارد ،عنوان کرد:
بیشتر حملونقل کاال و مســافر استان همدان از
طریق جاده و در محورهای ارتباطی به وسعت پنج
هزار و  ۱۱۴کیلومتر انجام میشود و  ۸۵کیلومتر از
جادههای همدان آزادراه و در محور همدان  -ساوه
است که حدود  ۴.۳درصد از آزادراههای کشور را
شامل میشود.
وی با تأکید بر اینکه هــدف اصلی این اداره کل
افزایش ایمنی و حملونقل روان اســت ،یادآور
شد :متأسفانه بیشــتر تصادفات رخداده در حوزه
اســتحفاظی راههای تحت نظارت این اداره کل
از نوع واژگونی بوده و مطابق نظر کارشناســان،
دلیل این نوع تصادفات تخطی از ســرعت مجاز،
خستگی و خوابآلودگی راننده است.
مطالب عنوانشــده نشــان میدهد که همدان به
لحاظ شــمار نقاط حادثهخیز از استانهای صدر
کشور اســت که باید برای رفع آنها تالش کرد
چراکه بهطور منطقی اصالح این مناطق میتواند به
میزان زیادی ،مشکالت موجود و شمار حوادث و
تصادفات رانندگی را کاهش دهد.

فیلم های ســی و یکمین جشــنواره بیــن المللی کودکان و نوجوانــان همزمان با
برگزاری جشنواره در همدان اکران میشود.
به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی  ،فیلم های سی و یکمین
جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان همزمان با برگزاری جشنواره در همدان اکران
می شود.
بر این اســاس  ۱۰فیلم این جشــنواره که از تولیدات داخلی و خارجی اســت تا ۱۴
شــهریورماه هر روز در دو ســانس ساعت  ۱۸و ســاعت  ۲۰در سالن سینمای مجتمع
فرهنگی سینمایی شهید آوینی بر روی پرده می رود.
ســی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از  ۸تا  ۱۴شهریورماه
در دو بخش ملی و بینالمللی در شهر اصفهان برگزار میشود.

اضافه شدن يکصد قرآن آموز همدانی
در مرکز حفظ مجازی
رئیس مرکز حفظ مجازی اســتان همدان از اضافه شدن یکصد قرآن آموز در مرکز
حفظ مجازی این استان خبر داد.
زهــره پســندیده خو،رئیــس مرکــز حفــظ مجــازی اســتان همــدان بیــان کــرد :ایــن
مرکــز فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی از ســال  ۹۵آغــاز نمــود و در حــال
حاضــر دارای  ۴۰۰قــرآن آمــوز اســت.
وی با بیان اینکه ساالنه بیش از  ۱۰۰قرآن آموز به مرکز حفظ مجازی قرآن اضافه میشود
افــزود ۱۱ :مربی در ایــن مجموعه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر مشــغول به فعالیت
هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،رئیس مرکز حفظ مجازی استان همدان اظهار
داشــت:از آنجا که دورههای حفظ مجازی قرآن رایگان بوده و بودجه اندکی به آن تعلق
گرفته اســت ،مربیان مجموعه هفته ای یک بار به مدت  ۱۵دقیقه با هر قرآن آموز تماس
حاصل کرده و محفوظات او را مورد ارزیابی قرار میدهند.
پسندیده خو با بیان اینکه دورههای حفظ مجازی ویژه گروه سنی خاصی نبوده و همگان
میتوانند در آن شرکت کنند ادامه داد :هر گروه سنی مربی خاص خود را دارد.
وی عنوان کرد :با هماهنگیهای صورت گرفته مقرر گردیده است ازین پس ،پس از اتمام
حفــظ  ۱۰ ،۵ ،۳و  ۲۰جزء قرآن و همچنین حفظ کل از قرآن آموزان به صورت حضوری
آزمونی اخذ شده و در صورت قبولی در آن گواهینامه ویژه حافظان صادر شود.

تبریک و تهنیت

جناب آقاي دکتر

احمد توصيفيان
مدیر کل محترم اداره تعاون
کار و رفاه اجتماعي

فرا رسیدن هفته تعاون را خدمت جنابعالي و تمامي همکاران
تالشگر و دلسوزتان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مينماییم.
امید است تمامي شما عزیزان در پناه الطاف حضرت حق در راه
سازندگي پایتخت تاریخ و تمدن موفق و موید باشید.

شرکت تعاوني دهياران بخش مرکزي شهرستان مالير
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مســئول مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی اســتان همدان از کاهش ۱۱
درجهای دمای هوای این استان خبرداد.
محمدحسن باقری شــکیب ،مسئول مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان
همدان با بیان اینکه آســمان استان امروزصاف تاکمی ابری خواهد بود ،افزود :
پیشبینی میشود آسمان استان بعدازظهر با افزایش سرعت باد همراه باشد.
وی به کاهش  ۱۱درصدی دمای هوای همدان اشــاره کرد و افزود :خنکی هوا
در همدان با نوساناتی تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت .
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مسئول مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی
اســتان همدان ادامه داد :حداقل دمای هوای همدان در  ۲۴ساعت گذشته ۱۱
درجه ســانتیگراد باالی صفر و حداکثر  ۳۲سانتیگراد باالی صفر به ثبت رسیده
است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان گفت :طرح تدبیر در
راســتای تعالی و ارتقای کیفیت مدیریت مدارس ابتدایی در  ۶۰۰مدرسه استان
اجرا میشــود افزود :با انجام پژوهش و بکارگیری یافتههای پژوهشی میتوان
این فرآیند را تداوم بخشید.
یاســر نانکلی با بیان اینکه فعالیتهای برنامهریزی شــده در مدرسه باید
تجلیبخش سیاســت مدرســه محوری و تفویض اختیــارات به مدارس
باشد ،اظهار داشــت :برنامه ریزی مدارس ،فرایندی مستمر و پایانناپذیر
است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش
استان همدان افزود :مدرسه یک سازمان یا مجموعهای هدفمند است که هدف
اصلی آن آموزش و تربیت دانشآموزان تعریف شده است.

خبـر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دمای همدان  11درجه کم میشود

اجرای طرح تدبیر در  600مدرسه همدان

مهرماه دومین قطارهمدان پس از مسیر مشهد فعال می شود

يادداشت روز

مسئولیت سیاستمدار
در فصل خزان افتتاحیهها
« امیر بختیاریان

آئین کلنگ زنی و افتتاح ،سنتی طوالنی در نظام اداری و سیاسی
ایران است .در طول سالها پروژههای عمرانی در نتیجه تالش دیوانیان
تکمیل میشد و با حضور سیاستمداران به بهرهبرداری میرسید .به
عبارتی دیوان میســاخت و سیاستمدار از این ساختهها بهرهاش را
میبرد .حاال که دســت دیوان خالی شده اســت و خزانه دولت تنها
کفاف پرداخت حقوق و کمکهای ضروری را میدهد ،وضعیت تغییر
کرده اســت و دیگر از آن تشــریفات پر رونق دهههای گذشته خبر
کمتری میتوان گرفت .حاال کفگیر به ته دیگ رســیده اســت و به
همین دلیل میبینیم که تشــریفات کلنگزنی و افتتاح به لحاظ کمیت
و کیفیت کمرنگ شــده است .در چنین شرایطی وضعیت بغرنجی بر
جامعه حاکم شــده است .از ســویی مردم از سیاستمداران همچنان
توقع ســاخت و ساز دارند ،اما مدیران دولتی به دلیل محدودیتهای
خزانه دستشــان کوتاه اســت و نمیتوانند به این مطالبات ،پاســخ
درخوری بدهند .گویا بخشــی از سیاســتمداران راه حل را در زیر
ســوال بردن دولتیها جستهاند و با سوال و استیضاح به گونهای خود
را آرام میکنند و مرحمی میشــوند بر زخــم مطالبات جامعه .البته
تردیدی نیســت که این سیاست نمیتواند عمری طوالنی داشته باشد
و حنای ســوال و اســتیضاح کمکم رنگ خواهد باخت و از آن پس
سیاســتمداران باید به دنبال راهحل بهتری برای پاسخ به خواستهها
باشند.
در این شــرایط ،راهبرد ،کم و بیش مشخص است .واقعیت این است
که دولت باید دســت و پای خودش را جمع و جور کند و با دخالت
کمتــر در اقتصاد زمینه فعایت بخش خصوصی را فراهم کند .دخالت
مســتمر و مضر دولت سبب شده است که راه برای فعالیت اقتصادی
سالم سد شود .در شرایط کنونی ضرر بزرگ به تولید کنندگان تحمیل
میشود .آنها در شرایطی که مسیر حرکت قیمتها به شدت نوسانی با
شیب افزایشی است نمیتوانند با برنامه حرکت کنند .در شرایط کنونی
حرکت در زمینه تولید بســان حرکت راننــدهای نابینا در بزرگراهی
پرترافیک اســت .همچنان که از چنین فردی نمیتوان توقع رانندگی
درست را داشت ،شود از فعاالن بازار هم توقع تولید نباید داشت .آنها
نمیدانند با چه قیمتی باید بخرند ،با چه هزینهای تولید کنند و به چه
قیمتی بفروشند .این ابهامات کمر تولید کننده را شکسته است.
در چنین شرایط ســختی تصور اینکه تولید کننده فعالیتش را توسعه
دهد و دیگران هم تشــویق به تولید شــوند انتظاری بیهوده اســت.
به همین دلیل رســیدن به یک توافق مشــترک میان سیاســتمدار با
دیوانساالر ضروری است .توافقی که از دل آن حمایت واقعی از تولید
کننده ســربراورد .حمایتی که بیش از دخالت به معنای کنار کشیدن و
فرصت دادن اســت تا به تدریج رونقی نســبی بر اقتصاد حاکم شود
و به تبع آن درآمد دولت بهبود پیدا کند .شــاید در این مســیر باز هم
ماجرای کلنگزدن و افتتاح جــان بگیرد تا همه به نوعی از وضعیت
راضی شوند.

خبـر

کاهش شیوع اعتیاد دراستان

درسالجاری  ۳۴۱۲کیلو موادمخدر صنعتی و سنتی کشف شده که
بیشترین این کشفیات به ماده تریاک اختصاص دارد.
رئیــس پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان همدان با اشــاره به کاهش
کشــفیات مواد مخدر اســتان گفت :به فعالیتهای اداره مبارزه بامواد
مخدر درسالجاری ،تصریح کرد :امسال باتوجه به مأموریتهای انجام
شــده شاهد انهدام  ۳۱باند قاچاق،دســتگیری  ۴۷۰۰نفر خرده فروش
و قاچاقچی ۵۲۲ ،طرح پاکســازی ،توقیف  ۹۰دســتگاه خودرو و ۲۲
موتورســیکلت مربوط به مواد مخدر ،شناسایی  ۶۹منطقه در همدان و
 ۱۳۳منطقه در کل استان  ،انجام  ۴۲۹۵عملیات و برگزاری  ۳۳هزار و
 ۱۰۰برنامه پیشگیرانه تحت آموزش به صورت چهرهبهچهره بودهایم.
هادی قزوینه دررابطه با مناطق موردشناسایی اداره مبارزه بامواد مخدر
افزود :پس ازشناسایی این مناطق ،اداره مبارزه با مواد مخدر با همکاری
شهرداری و شورای شهر اقدام به ساماندهی میکند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر دررابطه با پیشــترفت دردســت کار
بودن تخریب امکان مخروبه از سال  ۹۴تا کنون اظهار کرد ۲۶۹ :مکان
شناسایی شده است و اکنون به ساماندهی رسیده است.
قزوینه به ایسنا گفت :با اشاره به تعداد کمپ های فعال دراستان  ،مطرح
کرد :درحال حاظر  ۴۳۳کمپ ویژه بانوان و  ۴۰کمپ ویژه آقایان فعالیت
میکند.همچنین  ۱۴۳مرکز متادون تراپی دراستاان فعال است.
وی با اشــاره به نبود آمار دقیق از تعداد معتادان در استان ،عنوان کرد:
هنوز هیچگونه اقدامی برای آمار میدانی معتادان صورت نگرفته است
اما با اطمینان میتوان گفت که درشــیوع اعتیاد دراستاد شاهد کاهش
چشمگیری بودهایم.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان همــدان در رابطه با گرایش
معتادان به قرصهای روانگردان ،اظهارکــرد :اینگونه از قرصها زیاد
مورد اســتقبال معتادان نیست اما قرصهای آرام بخشی مانند،ترامادون
و متادون بسیار مور استفاده قرارمیگیرد.
قزوینه با تأکید براینکه تهدید جدی برای جوانان اســتفاده از ماده گل
است،افزود :درسالجاری ســازمان مبارزه باموادمخدر موفق به کشف
 ۴۶۰کیلو ماده مخدر گل شده است.
وی درباره ســرانجام مواد کشف شده توسط این سازمان و تحویل آن
به ناجا ،تصریح کرد :موادمخدر ســنتی مانند تریاک به دلیل دارا بودن
قابلیت دارویی ،ناجا به وزارت بهداشت و درمان تحویل میدهد.مواد
صنعتی نیز که بهرهبرداری دارویی ندارند مانند شیشه،گل و حشیش در
مناسبتهای مختلف درطی مراسمی منهدم میشود.

سوت قطار تهران در ايستگاه همدان
« مریم مقدم

سومین قطار استان ودومین قطارهمدان
بزودی سوت خودرا درایستگاه همدان به
صدادرخواهدآورد.پس از آغازبه فعالیت
قطارمالیرازمسیر اراک وافتتاح رسمی راه
آهن همدان درسال گذشته با پیگیری ها
انجام شــده از مهر امسال همدانیها شاهد
رفت وآمد قطار سوم استان یعنی همدان
تهران خواهندبود.
بلیت فروشــی برای این قطار توسط راه
آهن برای حرکت از ابتدای مهر ماه ،انجام
می شود .طرح احداث راه آهن همدان -
تهران در سفر رهبرمعظم انقالب در سال
 ۸۳به همدان مصوب شد.
راه آهــن همدان  -تهــران به طول ۲۶۷
کیلومتر اســت که در مســیر خــود از
شهرهای تهران ،رباط کریم ،ساوه ،فامنین
و همدان عبور می کند.
خــط ریلــی همــدان  -تهــران دارای ۳۵
پــل بــه طــول یــک هــزار و  ۶۴۰متــر
اســت و ایــن مســیر ریلــی بــه صــورت
یــک خطــه بــا ســرعت  ۱۶۰کیلومتــر
بــر ســاعت بــرای مســافربری و ۱۲۰
کیلومتــر بــر ســاعت بــرای قطــار بــاری
طراحــی شــده است.نخســتین قطــار
مســیر همــدان  -مشــهد نیــز تیــر مــاه
ســال گذشــته بــا حضــور حــدود ۱۵۰
تــن از خانــواده هــای شــهدا ،ایثارگــران
و اصحــاب رســانه اســتان همــدان عــازم
مشــهد مقــدس شــد.

از ايستگاه باری تا مسافربری

عملیات احداث راهآهن تهران-همدان به
طول  ۲۶۵کیلومتر از چندین ســال پیش
آغاز شــد.دولت یازدهم این پروژه را با
پیشرفت فیزیکی  ۱۰۰درصدی عملیات
زیرسازی و روسازی  ۲۵درصدی تحویل
گرفت و اردیبهشت سال گذشته آن را تا

ایستگاه راهآهن همدان (ایستگاه باری) که
در فاصله ۱۰چند کیلومتری شهر همدان
اســت ،افتتاح کرد .مکان ایســتگاه فعلی
راهآهن همدان با فاصله از شــهر همدان
جانمایی شــد و در زمان یاد شــده قرار
شد پس از ساخت ایستگاه اصلی راهآهن
همدان در پایانه اتوبوســرانی این شهر و
تکمیل خط تا این پایانه ،ایســتگاه فعلی
به ایســتگاه باری تبدیل شــود بنابراین
برای تکمیل راهآهــن تهران-همدان باید
ادامه خطآهن تا همدان ساخته و ایستگاه
راهآهن مســافری نیز در این شهر احداث
شود.
وزیــر راه و شهرســازی در اینبــاره
در اردیبهشــت مــاه ســال  ۱۳۹۶عنــوان
کــرده بــود  ،هدفگــذاری مــا توســعه
حمــل و نقــل ترکیبــی و شهرســازی
ریلپایــه اســت در ایــن راســتا ضــروری
اســت کــه ایســتگاه راهآهــن در داخــل
شــهر احــداث شــود ،ضمــن آنکــه بــا

دیگــر مدلهــای حمــل و نقلــی نظیــر
نــاوگان عمومــی جــادهای ،حمــل و نقــل
ترکیبــی تشــکیل دهیــم.
بنا به گفته عباس آخوندی ایستگاه راهآهن
همدان در آینده داخل شــهر و کنار پایانه
اتوبوسرانی این شــهر منتقل میشود ،با
تکمیل ایســتگاه راهآهن همدان ،مسافران
اتوبــوس میتوانند بالفاصله پس از پیاده
شدن از اتوبوس ،از طریق سیستم حمل و
نقل ریلی به دیگر مقاصد خود سفر کنند.

مزايای راه قطاری

در راهآهــن تهران-همــدان ســرعت
قطارهــای مســافری طراحــی شــده ۱۶۰
کیلومتــر بــر ســاعت اســت همچنیــن
بــرای قطارهــای بــاری ســرعت ۱۲۰
کیلومتــر در ســاعت طراحــی شــده
اســت .راهآهــن تهران-همــدان بــه طــول
 ۲۶۵کیلومتــر شــامل  ۵ایســتگاه اســت
کــه از ایســتگاه راهآهــن تهــران شــروع
میشــود و در ادامــه بــه ایســتگاه

راهآهــن ســاوه ،نوبــران ،فامنیــن و
همــدان میرســد.
از مزایــای اجــرای این پــروژه افزایش
ظرفیت جابهجایی مســافر در کشــور به
میزان دو میلیون نفــر و افزایش ظرفیت
حمل بار به میزان چهار میلیون تن اشاره
کرد .کوتاه شدن مسیر و تسهیل ترانزیت
بار و ترابری و تســهیل در انتقال زائران
عتبات عالیات از مرز خسروی به تهران از
طریق همدان از دیگر مزایای این خطآهن
است.
کاهش  ۱۸۰دقیقهای زمان ســفر ،کاهش
 ۱۲۵میلیارد ریالی آالیندههای سوختی و
کاهش  ۳۱۲میلیارد ریالی خسارات ناشی
از سوانح رانندگی از دیگر مزایای اجرای
این پــروژه خواهد بودراهآهــن تهران-
همدان از شــهرهای رباطکریم ،ســاوه،
نوبران و فامنین هم میگذرد و دارای ۳۵
پل خاص به طول  ۱۶۴۰متر است.

مديرکل کتابخانههاي عمومي استان :

مشارکت بيسابقه مردم همدان در جشنواره کتابخواني رضوي
مجید بیــات -خبرنــگار همدانپیام:
مراســم اختتامیــه هشــتمین جشــنواره
کتابخواني رضوي با حضور مســئولین و
مدیران و اقشار مردم همدان برگزار شد و
در این مراســم برگزیدگان و افراد برتر در
سطوح مختلف تجلیل شدند.
مدیــر کل کتابخانه عمومي اســتان در این
مراســم با اشاره به مشارکت بيسابقه مردم
همــدان در این جشــنواره افــزود :تعداد
 ۴۵۶۹۹نفر در ســال  ۹۷در این جشنواره
شرکت داشتند که نســبت به سال گذشته
رشــد بیــش از  ۱۱۹درصدي را شــاهد
بودهایم.
عاطفــه زارعــي گفت :این جشــنواره در
ســه رده ســني کودک ،نوجوان  ،جوان و
بزرگســال در دو بخش مکتوب و آنالین
انجام شــد که میزان مشــارکت در استان
همدان  ۱۶۰۵۹نفر کــودک (۸۱۷۱ )%۳۵
نفــر نوجوان ( )%۱۸و  ۲۱۴۶۹نفر جوان و
بزرگسال ( )%۴۷کميباشد.
وي افزود :هشتمین جشــنواره کتابخواني
رضوي از مجموعه برنامههاي شانزدهمین
جشــنواره بینالمللي امام رضا (ع) اســت
که هر ســاله به مناســبت ســالروز میالد

امام رضا(ع) و حضــرت معصومه(س) و
بزرگداشت احمد بن موسي در بخشهاي
مختلف از جمله شعر و سفرنامه و خاطره
نویسي وداستان نویسي در ایام مبارک دهه
کرامت برگــزار ميکرد و بخش کتابخواني
با عنوان هشتمین دور جشنواره کتابخواني
رضوي براي سومین ســال متوالي توسط
نهــاد کتابخوانههای عمومي کشــور اجرا
ميگردد.
زارعي گفت :منابع جشــنواره به دو شکل
چاپي و الکترونیک در دسترس عالقمندان
قرار گرفته که این امر باعث شد مشارکت

مــردم و اقشــار مختلف مــردم از جمله
روســتاییان و عشایران در نقاط دور دست
چشمگیر باشد.
مدیرکل کتابخانه عمومي استان خاطرنشان
کرد :ستاد استاني برگزاري جشنواره اقدام
به چــاپ و توزیع  ۲۷هــزار برگ نقاش،
 ۲۰هــزار مکتوب ۲۶۶۰ ،نســخه کتاب،
و ۱۵۰۰پوستر و  ۵۰۰ســمتربند در سطح
استان نموده است.
عاطفه زارعي با اشاره به مشارکت ۸۵۸/۶۹۵
نفر در ســطح کشور افزود :مشارکت مردم
در این رویداد مهم باعث تعالي فرهنگي و

نهادینه شدن امر کتابخواني و افزایش بیشتر
مردم ميشود.
وي گفــت :در این جشــنواره بیش از ده
دستگاه اجرایي (دانشــگاه علوم پزشکي،
اداره کل زندانهــا کانــون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان ،جهاد دانشگاهي ،اداره
کل بهزیســتي ،اداره کل ورزش و جوانان،
اتحادیــه انجمــن دانشآمــوزي ،انجمن
خیرین کتابخوانه ساز ،دارالقرآن مریانج ،و
بنیاد حفظ آثار) مشارکت فعال داشتهاند که
خود نشان از ترویج فرهنگ کتابخواني در
بدنه دستگاههاي اجرایي دارد.
معــاون سیاســي امنیتي اســتاندار همدان
هم در این مراســم با اشــاره بــه اهمیت
فرهنگ کتابخواني در شــاخص توسعه هر
ملت افزود :کتاب حاصل اندیشــه و فکر
افراد نخبه و اندیشــمند اســت و به عنوان
یک ســرمایه در اختیار مردم است و باید
قدرشناس این ارزشها باشیم.
شــاهرخي در پایان خاطرنشــان کرد :آمار
ارائه شده از این جشنواره نشان از حرکتي
عظیم در این موضوع اســت و مشــارکت
بيسابقه مردم اقشار مختلف باعث افزایش
بینش و تفکر در آحاد جامعه ميباشد.

نمایشگاه صنعت ساختمان
در همدان برپا میشود
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاههای
بینالمللی همدان از برگزاری هجدهمین
نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان
و نمایشــگاه تأسیســات ،دســتگاههای
سرمایشی و گرمایشی در همدان خبر داد.
حســین رجبیان اظهار داشــت :شرکت
نمایشــگاههای بینالمللی اســتان همدان
بــا همکاری اداره کل راه و شهرســازی،
ســازمان نظام مهندسی ساختمان ،انجمن
انبوهسازان مســکن و ساختمان و انجمن
پیمانــکاران عمرانــی اســتان همــدان

هجدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت
ساختمان،آسانســور و درب و پنجــره
همزمان با پانزدهمین نمایشگاه تأسیسات،
دســتگاههای سرمایشــی و گرمایشی را
برگزار میکنند.
وی بیان کرد :این نمایشگاه از  ۱۳شهریور
کار خود را آغاز میکند و تا  ۱۶همان ماه
با حضور  ۵۰شــرکتکننده از استانهای
تهــران ،مرکزی ،اصفهان ،قــم ،قزوین و
همــدان در فضایی بالغ بر  ۲۵۰۰مترمربع
میزبان بازدیدکنندگان گرامی است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی
به تسنیم گفت :اهمیت و تأکید نمایشگاه
این دوره بر تولید داخلی اســت ،استفاده
از مصالح ،ابزار و طرحهایی که بیشترین
بــاروری اقتصــادی را در پی داشــته و
هماهنگ و متناســب بــا فرهنگ ،دین و
اقلیم کشــور باشــد ،مهمترین دغدغهی
مشارکتکنندگان است.
رجبیان عنــوان کرد :در ایام برگزاری این
نمایشگاه از طرح جامع شهری با حضور
معاون وزیر راه و شهرســازی و مسئوالن

استانی رونمایی میشود.
وی از برگــزاری کارگاه مقررات ملی
ساختمان توسط اداره راه و شهرسازی
در این دوره از نمایشــگاه خبر داد که
عالقمنــدان می توانند در آن شــرکت
کنند .
به گزارش تسنیم ،مراسم افتتاح این دوره
از نمایشــگاه امروز سهشنبه  ۱۳شهریور،
ســاعت  ۱۷با حضور مســئوالن استانی
برگزار میشود و ســاعات بازدید از این
نمایشگاه  ۱۶تا  ۲۱است.

چندین انبار کاالهای احتکار شده در همدان کشف شد
مسئول روابط عمومی سپاه انصار الحسین (ع) استان از کشف چندین انبار
احتکار کاال توسط ضابطین قضایی بسیج در همدان خبر داد.
به گزارش تســنیم ،علی اکبر کریمپور در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :در
راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک ماه گذشته تعدادی انبار مواد خوراکی
و لوازم خانگی احتکار شده کشف و شناسایی گردید.
وی افزود :این انبارهای کشــف شده با هماهنگی تعزیرات حکومتی پلمب و
پرونده تشکیل شده برای بررسی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
مسئول روابط عمومی سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان با اشاره به عملکرد
خوب ضابطین بسیج در کشف انبارها گفت :در این راستا  ۲۳۸تن مواد خوراکی
شــامل برنج ،روغن ،چای ،قند ۴۰۷ ،دســتگاه لوازم خانگی ۳۵ ،تن انواع کود
شیمیایی توسط ضابطین قضایی بسیج کشف شد.
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شنیدهها
 -۱زمانبربودن پاســخگویی ادارات به درخواستها مورد نقد قرارگرفته
اســت .گفته می شود مکاتبات اداری وپاسخگویی به نامه های مردمی
درادارات با تاخیرهای چندروزه مواجه می شود .
گویــا علی رغم راه اندازی دولت الکترونیک واتوماســیون اداری وراه
اندازی میزخدمت بسیاری از دستگاهها روش سنتی را ترجیح می دهند.
گفتنی اســت حداکثر زمان پاسخگویی به درخواستها  ۲۴ساعت پیش
بینی شده است .
 -۲تغییر اســتراتژی درتولید محصوالت کشاورزی استان پیشنهادشده
است.
گفته می شود برخی از کارشناسان حوزه کشاورزی پیشنهاد تغییرالگوی
کشت وتولید نخودفرنگی وسایرغالت کم آب بر وزودبازده را داده اند.
گویا این درخواست به دلیل ارزش افزوده باال،زمان کم برداشت محصول
وصرفه جویی در مصرف آب بوده است.گفتنی است بخش کشاورزی
متهم به برداشت بیش از اندازه منابع آبی استان است.
 -۳پیشــنهاد برگــزاری نمازجمعه در مصلی باغ بهشــت مورد توجه
قرارگرفته است .گفته می شــود برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای
دولت دراین مکان و تاکیدبراستفاده بیش ازپیش رضایتمندی اجتماعی
راداشته است.
گویــا قراراســت بزودی آیین سیاســی عقیدتی جمعــه دراین مکان
برگزارشود.

خبـر

برگزاری رزمایش اردوهای جهادی در همدان
مسئول بسیج ســازندگی همدان از آغاز رزمایش اردوی جهادی
در این استان خبر داد.
صادقی ،با بیان اینکه رزمایش اردوی جهادی از ســال  ۷۹در اســتان
همدان آغاز شــده است،افزود :هر ســاله اردوهای جهادی در سطح
مناطق محروم استان داشته ایم به طوری که تا کنون ۱۸اردوی جهادی
برگزار کرده ایم.
وی با بیان اینکه از اول امســال تا به حال ۲۵۰گروه به مناطق محروم
استان اعزام شدند افزود:در قالب استعدادی  ۵۰۰۰بسیجی این برنامه
ها برگزار شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  ،مسئول بسیج سازندگی همدان
ادامه داد:هر ســاله از طریق اردوهای جهــادی  ۲میلیارد برای آبادانی
این مناطق هزینه شــده که جمعا  ۳۶میلیارد برای اجرای برنامه های
اردوهای جهادی هزینه شده است .
صادقی با اشــاره به خدمات دهی اردوهای جهــادی گفت:خدمت
رســانی در بخش عمرانی و آموز ش ،خدمات رســانی ،بســته های
حمایتی ،غذایی پوشــاک و لوازم التحریر ،تامین جهیزیه بهداشت و
درمان و آموزش و فرهنگی مناطق محروم از قبیل بابا نظر ،رزن ،همه
کسی شیرین ،سو تاریک دره نهاوند ،چنار اسد آباد  ،جوکار سامن -
مالیر ،بخش خزل نهاوند ،و دیم کاران بهاربوده است .
وی در ادامــه با اشــاره به اعزام گروه های جهادی به شهرســتانهای
همــدان افزود:مالیر ۳۰گروه،تویســرکان ۳۰گــروه نهاوند  ۳۰گروه
،همــدان  ۳۰گروه ،کبود آهنگ  ۲۵گروه فامنیــن  ۲۵گروه ،رزن ۲۵
گروه و قهاوند  ۱۵گروه جهادی اعزام شدند.

پذیرش بیش از  309هزار نفرروز
در ستادهای اسکان فرهنگیان همدان

 ۳۰۹هزار و  ۱۳۹نفرروز میهمان در ســتادهای اسکان فرهنگیان
استان پذیرش شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت :پذیرش از خانوادههای
فرهنگی در پایگاههای اسکان فرهنگیان استان تا  ۱۵شهریورماه ادامه
خواهد داشــت .محمد پورداوود ،ادامه داد :در این مدت  ۱۴۳هزار و
 ۷۴۵نفر در قالب  ۳۹هزار و  ۹۲۹خانوار میهمان فرهنگی در مدارس
اسکانپذیر آموزش و پرورش استان اقامت داشتهاند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مدیرکل آموزش و پرورش استان
با بیان اینکه امســال  ۱۹پایگاه در  ۱۹منطقه آموزشــی برای اسکان
فرهنگیان در نظر گرفته شده است ،عنوان کرد :یکهزار و  ۴۷۱کالس
در سطوح مختلف برای اسکان فرهنگیان اختصاص یافته است.
پــورداوود افزود ۱۸۴ :کالس در گروه ویژه ،یکهزار و  ۵۱کالس در
گروه «الف» و  ۲۳۶اتاق در گروه «ب» مســافران و گردشگران را در
ایام تعطیالت تابستان پذیرش میکنند.
وی با بیان اینکه امسال ظرفیت اتاقهای ویژه را افزایش دادیم ،عنوان
کــرد :ظرفیت اتاقهای ویژه  ۱۰۳مــورد ،اتاقهای «الف»  ۶۹مورد و
گروه «ب»  ۲۶اتاق است .مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با
اشــاره به اینکه امسال ۳مدرسه در ناحیه یک و  ۲همدان به اتاقهای
ویژه مجهز شــدند که امکانات بیشتری نسبت به سایر اتاقها دارند،
عنوان کرد :تابســتان ســال گذشــته در گروه «ج» که دارای حداقل
امکانات و تجهیزات بودند مسافر اسکان داده نشد.
پور داوود خاطرنشان کرد :ظرفیت اتاقها برای پذیرش  ۷هزار و ۳۵۵
مسافر در شبانهروز در نظر گرفته شده است.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

ساخت بیمارستان  1۵0تختخوابی
رزن آغاز میشود
مدیر شبکه بهداشت و درمان رزن گفت :با بیان اینکه در سال گذشته عملیات
احــداث ۳۰پروژه بهداشــتی با ۸۵میلیــارد ریال اعتبار آغاز در رزن شــده بود،
اظهارداشت :از این تعداد۲۸ ،پروژه به بهرهبرداری رسیده است.
علــی عباســی گفــت :بــا بیــان اینکــه ۱۸خانــه بهداشــت نیــز بــا هزینــهای بالــغ
بــر ۴میلیــارد ریــال تعمیــر و نوســازی شــده اســت ،افــزود :عملیــات اجرایــی
بیمارســتان  ۱۵۰تختخوابــی شهرســتان رزن بــهزودی آغــاز میشــود کــه ایــن

پــروژه مهــم بــا پیگیریهــای نماینــده مــردم شهرســتان رزن در مجلــس شــورای
اســالمی اجرایــی میشــود.
عباســی در گفتوگــو بــا تســنیم افــزود :فرســوده بــودن و از طرفــی کــم
بــود تخــت بــرای بیمــاران موجــب شــده کــه ســاخت بیمارســتان جدیــد بــه
یکــی از مهمتریــن مطالبــات مــردم تبدیــل شــود کــه ایــن امــر بــا تالشهــا
و پیگیریهــای مســئولین ارشــد شهرســتان و همکارانــم در شــبکه بهداشــت
و درمــان میســر شــده اســت .مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان رزن گفــت:
بهرهبــرداری از مرکــز خدمــات جامــع ســالمت جامیشــلو از دیگــر پــروژه هــای
مهــم حــوزه ســالمت اســت کــه ایــن پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۵میلیــارد و

 ۲۰۰میلیــون ریــال بــه بهرهبــرداری رســید.
وی با بیان اینکه در هفته دولت امسال عملیات اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی
روســتای قینرجه آغاز شد ،گفت :با توجه به نیازهای مردم رزن و مراجعه بسیاری
از بیماران به همدان ،تجهیز بیمارســتان ولیعصر(عج) به دستگاه سی تی اسکن از
نیازهای اساسی شهروندان رزنی است.
عباســی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی شهرســتان رزن
و قــرار گرفتــن در محــور مواصالتــی موجــب شــده بیــش از  ۵۰درصــد از
مراجعــه کننــدگان بیمارســتان رزن از مســافران باشــد کــه ایــن امــر توجــه ویــژه
بــه تجهیــز مراکــز درمانــی را میطلبــد.
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يادداشت

مقررات خام وغلط آتش گرانيها را
شعلهور ميسازد
« مهدي ناصرنژاد

جامعــه ایران در برهه بســیار مهم و حســاس از حیات تاریخي
و اجتماعي خود بســر ميبرد و به نظر ميآید شــرایط بسیار دشوار
اقتصادي از جمله گرانبهاي عنانگسیخته و بیکاري و بدتر از همه سوء
استفاده مشتي آدمهاي بيوجدان از این شرایط ،باعث نگراني و التهاب
مردم و جامعه شده است .بدون شک برخي آسیبهاي خودساخته و
آفتهایي که حاصل کار و تصمیم خــود ما و بخصوص کارگزاران
اجتماعي است ،پایهگذار تمام التهابها و نگرانيها ميباشد .واقعیت
این است به نظر ميآید قوانین و آییننامههاي موازي توسط سازمانها
و نهادهاي اجرایي به طور دانسته و ندانسته آسیبرسان و آفتآفرین
است و بر همین اساس تصمیمات و دستورالعملهاي سلیقهاي ،شرایط
را یبشتر و بیشتر به سمت هرجومرجهاي اقتصادي سوق ميدهد.
وقتي در جزییات تمام بدهوبســتانهاي اقتصــادي و اجتماعي دقیق
ميشــویم ،پي ميبریم که هیچ فرآیندي حاصــل خردهاي موجه و
راهکارهاي قانوني و ضابطهمند نیســت و به اصطالح راهها اغلب به
ترکستان است و هیچ صراطي مستقیم نیست .امکان ندارد این روزها
در بازار عریض و طویل و گل و گشاد کسبوکار و تولید ،دو کلمه
حرف با هم منطبق باشد و اجناس و هر کاالي ریز و درشت و سرد و
گرم در  ۲مغازه یا واحد توزیع و فروش ،قیمت یکسان داشته باشد و
در واقع آشفتهبازاري است که بیا و ببین.
در این خصوص و در حریم اینگونه نوشتار ،همه همکاران نکتهسنج
که از دور و نزدیک شــناخت دارند ،خــوب ميدانند نگارنده هرگز
ســیاهنمایي نميکنم و هرچه مينویسم یا ميگویم ،حاصل آشنایي و
عینیتهایي است که دارم و وقت ميگذارم و وظیفه سنگین حرفهاي
نیز مقیدم ميسازد تا بر آن حساس و دقیق باشم.
چند روز پیش براي خرید مایحتاج روزانه در سوپرمارکتي محل بودم
و به طور اتفاقي گفتوگوي مشاجرهگونه مغازهدار با یک ویزیتور را
نظارهگر شدم .آقاي جوان ویزیتور به شدت و با ژستي حق به جانب
اصرار داشت تا آقاي مغازهدار ،فرمي را که او پیش رویش گذاشته بود،
امضــا کند! گویا آن فرم یا ســربرگ مربوط به یک بانک ،اطالعات و
مشخصات دارنده کارتخوان یا «پز» در آن مغازه را جمعبندي ميکرد.
ظاهرا ً مغازهدار از امضاي فرم امتناع و آقاي ویزیتور هم تأکید داشــت
چنانچه فرم امضا نشــود ،او (ویزیتور) از نان خوردن ميافتد .آن بنده
خدا با حالت و جملههاي ناشیانهاي سعي در متقاعد ساختن مغازهدار
براي امضاي فرم داشــت و مغازهدار هم استدالل ميکرد ،وقتي تمام
مــدارک و تضمین قانوني براي در اختیــار گرفتن کارتخوان از بانک
را قب ً
ال پرونده کرده و نزد بانک مربوطه موجود اســت ،چه نیازي به
امضاي فرم جدید ميباشد و این کار با طرق اوالتر قابل انجام ميباشد.
بیشــتر از هر ادلهاي این اصرار و الفاظ بــدون ربط آقاي ویزیتور و
تکــرار جمله «از نان خوردن ميافتم» بود که شــک و شــبههآفرین
بــود ،بخصوص اینکه دلیل ميآورد معاملههاي نامتعارف به وســیله
کارتخوانها انجام ميشــود و بســیار احتمال سوء استفاده «به ظن او
قاچاقچیان» از کارتخوانها وجود دارد.
حرف مغازهدار هم این بود که شــما اعتراض او را به مسئوالن بانک
منتقــل کرده و گزارش کنید که فالن مغازهدار با فالن مشــخصات و
آدرس از امضاي فرم امتناع کرده است!
بعد از رفتن آن شخص ویزیتور که بسیار با دلخوري و عصبانیت مغازه
را ترک کرد ،از صاحب مغازه سؤال کردم فالني خیلي برافروختهاي!
پاسخ داد که «به خدا خستهمان کردهاند و هر روز از ادارات و بانکها
و نهادهاي گوناگون ،بهانهاي براي نارضایتي کســبه فراهم ميشود».
ميگفت« :روز قبل به محض باز کردن مغازه و بسما ...یکي وارد شده
و ترازوي دیجیتال مغازه را به قول خودش تســت کرد و سالمت و
دقت ترازو را به تأیید رســانده است ».گفتم« :این خیلي خوب است.
ناراحتي ندارد ».پاســخ داد« :مشکل این اســت که طرف براي تأیید
سالمتي ترازوي مغازه من  ۱۷هزار تومان هزینه مطالبه کرده است! مگر
قرار است براي ترازوي ســالم هم جریمه پرداخت شود!؟ وقتي منِ
مغازهدار پول خوب دادهام و ترازوي خوب و سالم خریداري کردهام و
هیچ اصراري هم ندارم تا ترازوي ناسالم داشته باشم ،چه هزینه و چه
جریمهاي باید بپردازم!!؟ آنهم در آن صبح اول وقت و بدون یک ریال
فروش و دشت کاســبکارانه .بر اساس کدام عرف و قانون باید براي
ترازوي ســالم هزینه بپردازیم .در صورتي که یک سازمان و یک نهاد
بر اساس شرح وظایفي که دارد و نوع خدماترساني دولت به مردم،
مســئول کنترل و نظارت بر کیفیت و ســالمت فعالیتهاي اقتصادي
جامعه است ،نباید که از جیب مردم هزینه شود!»
این نمونهاي از سازوکارهاي مندرآوردي براي انجام وظیفه اجتماعي
اســت و مردم انتظار دارند کارگزاران دولتي با استفاده از منابع دولتي
و ملي که در اختیار دارند ،جامعه را از آفت و آسیب پاکسازي نمایند
و نــه اینکه اگر چیزي از جیب مردم خارج نشــد ،خدمت و عدالت
هم تعطیل شود!

مرمت  10اثر تاریخی شهرستان تویسرکان

 ۸جاذبه گردشــگری شهرســتان تویسرکان امســال مرمت و یا
ساماندهی شده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،الوندی ،مسئول میراث فرهنگی
و صنایع دستی شهرستان تویسرکان گفت :در  ۵ماه نخست سال ۱۰,
طرح مرمت  ,محوطه سازی ویا نورپردازی در  ۸جاذبه تاریخی این
شهرســتان شامل بازار صفوی  ,کاروانسرا صفوی  ,مدرسه شیخ علی
خــان متعلق به دوره صفوی ,خانه مســعودی  ,خانه اقتداری  ,حمام
قلعه و حمام و امامزاده اســماعیل زرهــان  ,حداقل در یک مرحله,
انجام شده است.
الوندی افزود :از ابتدای ســال تاکنون  ۳ ,دوره آموزشــی رایگان ,
شامل  ,منبت کاری  ,مرواربافی و میناکاری برای  ۹۰نفر هنرجو  ,در
شهرستان تویسرکان برگزار شده است.
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نقش وعدهها بر منبت دهفول
نهاوند -معصومــه کمالوند-خبرنگار
همــدان پیام :قدمت منبت در دهفول به ۷۰
سال پیش باز می گردد ،سال ها پیش عده
ای از عالقمنــدان به این هنر از روســتا به
قم و تهران رفتنــد و با آموزش این هنر به
دهفول و زادگاه خود بازگشتند و به آموزش
و اشاعه این هنر پرداختند اساتیدی از جمله
ســید شــمس الدین حســینی را می توان
بعنوان بانیان این هنر در دهفول نام برد.
در حال حاضر  ۱۳۰کارگاه فعال نجاری در
تولید مبلمان استیل در این روستا فعال است
که میانگین سنی فعاالن این حوزه ۲۰تا ۲۵
سال است.
هرکارگاهی مســتقل از صفر تا صد کار می
کند چوب از شمال و اصفهان تهیه می شود
که عمــده آن راش ممــرز و چنار به دلیل
کیفیت باالست.
وعده های بسیاری در دهه های گذشته به
فعاالن این عرصه در دهفول داده شد که با
وجود پایلوت شدن دهفول در عرضه مبل
و منبت  ،اجرا شدن این راهکارها به عرصه
فراموشی سپرده شد این در حالی است که
اگر جایگاه واقعی این هنر در دهفول درک
شــود  ،دهفول می تواند با پتانسیلی که در
صنعت مبلمان دارد اشــتغال ۱۰۰در صدی
روســتا را تامین و برندی برای شهرســتان
نهاوند در اســتان و بلکه فراتر از آن مطرح
باشد.
مشــکل و مطالبــه جــدی فعــاالن ایــن
عرصــه نداشــتن تمرکــز و نابســاماني
کارگاه هایــی اســت کــه در پــس
کوچههــای روســتا بصــورت پراکنــده در
حــال فعالیــت هســتند.
رئیس شــورای روستای دهفول با  ۲۵سال
سابقه فعالیت در حوزه مبل و منبت دهفول
می گوید :روزانه هر کارگاهی یک دســت
تولید مبل دارد که به اصفهان تهران مشــهد
قم و..ارسال می شــود بازار فروش هم از

طریق واسطه ها به فروش می رسد و برخی
هم خودشان عرضه کننده مستقیم هستند.
بهــرام خدارحمــی مــی گویــد :دلیــل
وجــود واســطه هــم بــاال بــودن هزینــه
بــرای تولیــد کننــده اســت و تولیــد کننــده
توانایــی پرداخــت ایــن هزینــه را نــدارد،
گاهــی تفــاوت تولیــد کننــده نســبت بــه
عرضــه مســتقیم و غیرمســتقیم بــا وجــود
واســطه  ۵میلیــون تومــان تفــاوت دارد.

مبلمــان نهاونــد را صد در صد
تامین می کنیم

خدارحمــی مــی افزاید:مطالبــه عمده ما
ســاماندهی کارگاههای مبل و منبت است
کــه بارها برای این موضــوع رایزنی کرده
ایم اما کاری از پیش نرفته است.اگر تمرکز
داده شود این آشــفتگی و آلودگی محیطی
و صوتی کارگاه ها برای مردم مشــکل ساز
شده است که در روستا پراکنده شده است
و هر کوچه به میانگین  ۴کارگاه فعال است.
در حال حاضر هم هرچند سیاست دولت

خبـر

کشف  9هزار لیتر روغن خودروي
احتکار شده در مالیر

خدارحمی درباره مشــکالت این صنف
هم می گویــد :در تهیه مــواد اولیه در
شــرایط فعلــی به مشــکل تامین چوب
برخورد کرده ایم و برداشــت از جنگل
هاهــم ممنــوع شــده و صــادرات از
گرجســتان انجام می شــود که با دالر
وارد می شــود چوبی که سال گذشته با
قیمــت ۲میلیون  ۶۰۰تهیه کرده ایم حاال
باید با قیمــت  ۷میلیون و نقد پرداخت
کنیم در صورتی که ســال گذشته زمان
دار خرید می کردیم.
وی مشکل قطع شــدن بیمه فعاالن مبل و
منبت را هم از دیگر مشــکالت جدی این
صنــف عنوان می کند این بیمه پیش از این
توســط میراث فرهنگی به نام صنایع دستی
سهم  ۷۰درصد حق بیمه برای فعالن این
عرصه پرداخت می شــد اما در سال های
اخیر بدلیل عدم پرداخت این سهمیه توسط
صنایع دســتی  ،بیمه قطع و نیمه راه ماند و
منبت کاران بیمه نسیتند.

مشــکل و مطالبه جدی
فعــاالن ايــن عرصه
نداشــتن تمرکــز و
نابساماني کارگاههايی
اســت کــه در پــس
کوچههــای روســتا
بصورت پراکنده در حال
فعالیت هستند

با ایجاد شهرک صنعتی همخوانی ندارد اما
ساماندهی  ۱۲۰کارگاه در یک محل با هر
عنوانی که این کارگاهها را متمرکز کند ،یک
مطالبه جدی است.

اقدامات جهانی شدن اللجین چشمگیر نبود

منابع خاک سفال در حال اتمام
رئیس شورای اسالمی شهر اللجین با
بیان اینکه کار انباشــت ضایعات سرامیک
دیگر از مشکل گذشته و به فاجعه تبدیل
شده است ،گفت :در جهانی شدن اللجین
نه اینکه کاری نشــده باشــد اماچشمگیر
نبوده اســت؛ کمترین بودجــه به اللجین
داده نشد در حالی که بیشترین فشارها هم
بر روی شهرداری بود.
جــواد حســینقلیپور در گفتوگــو با
فــارس ،با بیان اینکه شــهرک ســفال به
نام ســفال ایجاد شد اما شــمار اندکی از
ســفالگران به شــهرک رفتند ،اظهار کرد:

از اول هم ایجاد زیرســاختها آن هم با
جانمایی کارگاههای  ۵۰۰متری در شهرک
سفال اشتباه بود.
وی با بیان اینکه شهرک سفال طبق سلیقه
ســفالگران نبود ،گفت :البته این موضوع
را به مرور متوجه شــدند که تجربه تلخی
بود زیرا بدون نظرخواهی انجام شد.رئیس
شــورای اسالمی شهر اللجین با بیان اینکه
 ۳۳کارگاه قدیمــی در اللجین وجود دارد،
گفت :دور بودن مســیر شهرک سفال نیز
اهمیت دارد زیرا شهرک سفال سه کیلومتر
از اللجین فاصله دارد.

وی با بیان اینکه در شــهرک سفال بیشتر
سازندگان سرامیک حضور دارند ،بیان کرد:
در حال حاضر آنجا را نباید شهرک سفال
نامید بلکه بیشتر شهرک سرامیک است.

بزرگ عالقمند هستند ،افزود :این کاالها
دیگــر همچون گذشــته بــازار ندارند و
باید ســفالگران بیشــتر به ســمت اقالم
ریــز و لوکس بروند تــا عالوه بر فروش
خوب،کاربرد نیز داشته باشند.
رئیس شــورای شهر اللجین در خصوص
هدررفت خاک ســفال از ســوی برخی
سازندگان اجر سفالی گفت :حیف نیست
خاک سفال را برای آجر مصرف میکنند،
باید اکنون به این فکر کنیم که خاک تمام
نشود زیرا برای آجر میتوان از جای دیگر
نیز خاک به دست آورد.

خاک عمده مشکل اللجین

حســینقلیپور با تأکید بــر اینکه اللجین
 ۸۰۰کارگاه ســفالگری دارد ،خاطرنشان
کرد :مشکل عمده سفال اکنون خاک است
زیرا در این زمینه به مشــکل برخوردیم و
منابع خاک در حال اتمام است.
وی بــا انتقــاد از برخی ســفالگران که
بیشــتر به ســاخت گلدانها و کوزههای

مديرکل کارتعاون و رفاه اجتماعی در بازديد از تعاونی های برترشهرستان خبر داد

نهاوند رتبه نخست جذب تسهیالت
اشتغالزاي استان

نهاونــد -خبرنــگار همــدان
پیام:همزمــان با آغــاز هفتــه تعاون
مدیــرکل کار تعاون و رفــاه اجتماعی
اســتان به همراه فرماندار و جمعی از
مدیران دســتگاههای اجرایی و بانک
های نهاوند در حوزه اشــتغال از چند
تعاونی این شهرســتان با هدف بررسی
مطالبات و مشکالت آنها برای توسعه و
افزایش خدمات بازدید کردند.
مدیــرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
اســتان همدان در این بازدید گفت:یک
هــزار و  ۳۴۱تعاونی در اســتان همدان
فعال اســت کــه  ۱۰۵تعاونی مربوط به
شهرستان نهاوند است .احمد توصیفیان
بــا اعالم اینکه هدف از ســفر به نهاوند
بازدید از تعاونیهای برتر و مشــکلدار
این شهرســتان عنوان کــرد و گفت :در
شهرســتان نهاوند در زمینــه پرداخت
تسهیالت اشتغال اقدامات خوبی صورت

گرفته است.وی سهم اعتبارات روستایی
استان را در بحث اشتغال را  ۲۶۱میلیارد
تومان عنوان کرد و گفت :سهم شهرستان
نهاوند از این میــزان  ۳۴میلیارد و ۴۰۰
میلیون تومان است که تاکنون  ۲۰میلیارد
آن با سود  ۶درصد جذبشده است .وی
همچنین سهم تسهیالت مشاغل خانگی
را  ۲میلیــارد و  ۵۸۰میلیون تومان عنوان
و اضافه کرد :در اســتان همدان مجموع
اعتبارات اشــتغال در ســال جاری ۱۳۰
میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان اســت که
فاز اول آن اختصاص یافته و تا کنون هم
 ۱۰۴میلیاردتومان آن پرداختشده است
که سهم پرداختی نهاوند از این میزان ۲۵
درصد اعتبارات است.

نهاونــد رتبــه نخســت در
پرداخت تسهیالت اشتغال زا

توصیفیان گفت :نهاوند رتبه نخست در
پرداخت تسهیالت اشــتغالزا را کسب

کرده است و این نتیجه یک وحدت رویه
و عــزم جدی برای جــذب و پرداخت
این تســهیالت صورت گرفته است که
نیازمند حمایت و همراهی همه مسئوالن
دستگاهها و بانکها هم است.
سامانه کارا با محدودیت فعال است
مدیــرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
استان همدان درباره خارج شدن سامانه
کارا از دســترس هم گفت :ســامانه در
دسترس است و هیچگونه مشکلی برای
پذیرش ندارد اما در برخی رستهها دارای
محدودیت است.

3تعاونی برتر نهاوند

فرماندار نهاوند هم در این بازدید گفت۳ :
تعاونی نهاوند امسال بعنوان تعاونی برتر
معرفی شده است.
مــراد ناصــری از تالش بــرای احیا و
فعالیت حداکثری تعاونی های نیمه فعال
شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامي شهرســتان مالیر از کشــف  ۹هزار و  ۱۰۴لیتر
روغن صنعتي خودروي احتکار شده در این شهرستان خبر داد.
پاسدار داود علی بخشــی در جمع خبرنگاران ،در این رابطه افزود:
در راســتای مبارزه با افرادی که در شرایط ملتهب اقتصادی جامعه،
اقدام به احتکار اجناس و کاالهای مورد نیاز مردم میکنند ،این اقدام
صورت گرفت.
وی ادامه داد :به دنبال کشــف و پلمپ انبار احتکار شده مربوط به
انــواع روغنهای صنعتی و خودرو در روزهای گذشــته ،مجددا ً با
انجام کار اطالعاتی دقیق در نقطهاي دور از شــهر که مربوط به دو
نفر بود ،انبار اصلي احتکار روغن صنعتی خودرو شناسایي شد.
به گزارش ایسنا ،این مقام انتظامی اظهارکرد :بالفاصله اکیپي متشکل
از اداره تعزیرات حکومتي و پلیس اطالعات و امنیت عمومي پس از
هماهنگيهاي قضائي به این انبار مراجعه کردند.
علــی بخشــی افــزود :در بازرســی بــه عمــل آمــده مقــدار ۱۵۰
گالــن  ۲۰لیتــری روغــن ایرانــول  ۷هــزار کارکــرده ۱۳۸ ،گالــن
 ۲۰لیتــری روغــن ایرانــول  ۹هــزار کارکــرده ۴۶ ،گالــن  ۲۰لیتــری
روغــن ایرانــول  ۱۷۰۰کار کــرده ۶۰۶ ،حلــب چهــار لیتــری روغــن
موتــور بنزینــی ایرانــول  ۱۶۰۰کار کــرده  ،مجموع ـ ًا بــه مقــدار ۹
هــزار و  ۱۰۴لیتــر روغــن صنعتــي خــودرو را کشــف و متهــم بــا
تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری هماهنگــی و همــکاری موثــر پلیــس
بــا دســتگاه قضائــی بــرای برخــورد بــا هرگونــه قانــون شــکنی
و متخلفیــن اقتصــادی ،افــزود :پلیــس مالیــر بــا رصــد دقیــق
اطالعاتــی بــر حــوزه اســتحفاظی خــود اشــرافیت دقیــق داشــته
و در ایــن شــرایط نامطلــوب اقتصــادی اجــازه هیچگونــه ســوء
اســتفادهای را از ســوی افــراد فرصــت طلــب نمیدهــد.

مناسب سازی کمتر از  10درصد
معابر اسدآباد
کمتــر از  ۱۰درصــد اماکــن اداری و معابــر شــهری اســدآباد
بــرای معلــوالن مناســب ســازی شــده اســت
معــاون فرمانــدار اســدآباد بــا انتقــاد از ادارات دولتــی و غیــر
دولتــی گفــت :ادارات علــت ایــن امــر را کمبــود اعتبــار عنــوان
کردنــد.
آزرمــی افــزود :بــر حســب دســتور اســتاندارد و فرصــت اعــالم
شــده ادارات دولتــی و غیــر دولتــی و حتــی دانشــگاه هــا بایــد
چهــار شــاخص مناســب ســازی شــامل آسانســور ،طراحــی رمــپ
 ،ســرویس بهداشــتی و اســتاندارد ســازی ورودی را عملیاتــی
کننــد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،آزرمــی تاکیــد کــرد :
بــر اســاس دســتورالعمل ابالغــی تیرمــاه ســال جــاری دســتگاه
هــای اجرایــی دولتــی و غیــر دولتــی ســه مــاه فرصــت دارنــد کــه
مناســب ســازی را انجــام بدهنــد کــه فرصــت باقــی مانــده بســیار
محــدود اســت و هیــچ بهانــه ای پذیرفتــه نیســت.
معــاون فرمانــدار بــا انتقــاد از تشــکیل جلســات بــی نتیجــه
تصریــح کــرد :ایــن چندمیــن نشســت بررســی و پیگیــری
وضعیــت مناســب ســازی مــی باشــد کــه تاکنــون اقدامــی کــه
موجــب خوشــحالی و رضایــت معلــوالن باشــد رخ نــداده اســت.
احمــدی ،مدیــر بهزیســتی اســدآباد هــم گفــت  :هــم اکنــون
هــزارو  ۵۷۵معلــول در شهرســتان اســدآباد دارای پرونــده مــی
باشــند کــه از کمتریــن اقدامــات رفاهــی شــهری محرومنــد.
وی هــم بــا انتقــاد از وضعیــت شهرســتان و مشــکالت معلــوالن ،
تاکیــد کــرد :متاســفانه هیچگونــه اراده ای در بیــن ادارات دولتــی و
غیــر دولتــی بــرای مناســب ســازی معابــر و ورودی هــای ادارات
وجــود نــدارد .

آگهـي ابــالغ اوراق مالیـاتي
در اجــراي مــاده  208قانــون مالیاتهــاي مســتقیم مصــوب اســفندماه
ســال  1366و اصالحیههــاي بعــدي بدینوســیله مفــاد  2فقــره بــرگ قطعــي
مالیاتــي بــه مودیــان ذیلالذکــر ابــالغ ميگــردد تــا ظــرف مــدت  10روز از
تاریــخ آگهــي بــه اداره مالیاتــي شهرســتان فامنیــن واقــع در فامنیــن ،بلــوار
شــهید مفتــح ،روبــروي پــارک ملــت مراجعــه نمــوده و نســبت بــه حــل و
فصــل پرونــده مالیاتــي خــود اقــدام نماینــد در غیــر ایــن صــورت طبــق
موازیــن قانونــي اقــدام و هیــچ گونــه اعتراضــي مســموع نخواهــد بــود.
رديف

شماره
پرونده

نام و نام
خانوادگي

1

300

گروه آذران
فامنين
نوانديش

301

ماندانا بهداد
نوين زرناب

2

(مالف) 2401

نام پدر

شماره
شناسنامه

شماره و تاريخ
برگ

عملکرد
سال

منعب
مالياتي

درآمد يا مأخذ
مشمول ماليات
مورد رأي (ريال)

اصل ماليات مورد
مطالعه (ريال)

222

51093267
97/5/25

1395

اشخاص
حقوقي

18/859/046/402

4/714/761/600

223

51097261
97/5/25

1395

اشخاص
حقوقي

8/118/556/436 32/474/225/744
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نشست تهران به پیشرفت صلح
در سوریه کمک می کند

ســخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری نشســت سران ایران،
روسیه و ترکیه در تهران را گامی در جهت پیشرفت صلح ،امنیت و
ثبات در ســوریه دانست و گفت :همچنان راهکار سیاسی تنها مسیر
ممکن است.
به گزارش ایرنا ،بهرام قاســمی در نشســت خبری با خبرنگاران در
پاســخ به سوال خبرنگاری درباره نشست ســران سه کشور ضامن
آســتانه در تهران اظهارداشــت :این نشســت در ادامه جلســات
کارشناسی و در سطح وزیران خارجه ایران  ،روسیه و ترکیه برگزار
می شود.
وی افزود :تصور این که با یک نشســت مساله دیرپایی چون سوریه
حل می شود ،منطقی نیست ولی همچنان راهکار سیاسی تنها مسیر
ممکن است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد :قطعا نشست تهران می
توانــد به پیشــرفت صلح و امنیت و ثبات در ســوریه کمک کند و
امیدوارم نشســت کارآمدی برای مردم منطقه و بهخصوص سوریه
باشد.
قاســمی در پاسخ به ســوالی درمورد حضور وزیر امور خارجه در
جلسه روز گذشته مجلس و پاسخ های ظریف به سواالت نمایندگان
تصریح کرد :جامعه روشــن بین است و مسائل را به خوبی پیگیری
می کند و شناخت خوبی از روند تحوالت و رفتار مسوالن و ارگان
ها دارد و مردم خوب و بد را در حوزه های مختلف متوجه هستند.
این که برخی مواردی که روز گذشــته مطرح شد تاثیری بر مردم و
نوع نگاه آنها به وزارت خارجه دارد یا نه ،فکر می کنم بیشــتر این
مساله را باید به عنوان یک مساله شخصی دید که نسبت به مسئوالن
وزارت خارجه صورت گرفته است.

بررسی موضوع انتقال پایتخت
سیاسی و اداری کشور
معاون اول رئیس جمهوری جلســه شورای ســاماندهی مرکز
سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران با اشاره به مشکالت
و مســائل تهران بزرگ و شهرهای اطراف ،گفت :حدود یک چهارم
جمعیت کشــور در تهران بزرگ ساکن هســتند و نمیتوان مسائل
انباشــته شده و مشکالت این میزان از جمعیت را نادیده گرفت و از
آن چشم پوشی کرد.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه ساماندهی
وضعیت فعلی تهران نیازمند مدیریت جامع و یکپارچه است ،خاطر
نشان کرد :باید تدابیر و راهکارهایی برای حل مشکالت حمل و نقل
تهران و شــهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامهای قابل اجرا جهت
خروج صنایع از شهر به خارج از شهر تدوین کنیم.
وی همچنین با اشــاره به تکلیف قانونی برای انتقال مرکز سیاسی و
اداری کشور به خارج از تهران تصریح کرد :حتی اگر انتقال پایتخت
و مرکز سیاســی و اداری کشــور به خارج از تهران انجام شود ،باز
هم از اهمیت و جایگاه تهران کاســته نمیشود و به جهت جمعیت
بزرگی که در تهران بزرگ ســاکن هســتند ،ســاماندهی تهران باید
همچنان در دســتور کار و بعنوان یکی از موضوعات و اولویتهای
اصلی مدیریت کشور مطرح باشد.
انتقال پایتخت سیاســی و اداری کشور دومین دستور جلسه مطرح
شده در این نشست بود که گزارشهایی از سوی مرکز همکاریهای
تحول و پیشــرفت ریاســت جمهوری و نیز نماینده وزارت راه و
شهرســازی ارائه شــد و موضوع انتقال پایتخت اداری و سیاســی
کشــور مورد بحث و تبــادل نظر قرار گرفت و مقرر شــد وزارت
راه و شهرسازی با اســتفاده از نظرات و دیدگاههای صاحب نظران
دانشگاه ،دستگاههای ذیربط و تجربیات سایر کشورها ظرف شش
ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال
پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.

توصیههای رهبری پشتوانهای ارزشمند
برای دولت در انجام بهتر مسئولیتها است
رئیس جمهور در جلســه هیأت وزیران با اشــاره به بیانات رهبر
معظم انقالب مبنی بر اینکه دولت در وســط گود و خط مقدم حل
مسایل و مشکالت است ،توصیه ایشان به همه برای کمک به دولت
در این مســئولیت خطیر را بهعنوان پشتوانهای ارزشمند برای دولت
در انجام بهتر مسئولیتها برشمرد.
بــه گــزارش ایلنــا ،حجتاالســالم حســن روحانــی در ادامــه بــا
یــادآوری تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در افزایــش ارتبــاط بیــن
قــوا بــرای همافزایــی و هماهنگــی بیشــتر و بهرهگیــری از ظرفیــت
خــوب شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ،ایــن رهنمودهــا را از
جملــه رهنمودهــای کارســاز در مدیریــت اقتصــادی کشــور برشــمرد
و ارشــادات و حمایتهــای ایشــان در مــورد مصوبــات ایــن شــورا
را ،کمــک بســیار خوبــی بــرای دولــت دانســت.
رئیــس جمهــور اعضــای دولــت را بــه تــالش مضاعــف بــرای
اجــرای کامــل رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــالب توصیــه کــرد و
افــزود :ضــرورت دارد بــه گونــهای عمــل شــود کــه پــس از مــدت
کوتاهــی گــزارش اقدامــات خــود را در اجــرای ایــن فرمایشــات
خدمــت ایشــان ارایــه کنیــم.
روحانــی همچنیــن رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری در مدیریــت
اقتصــادی ،واگــذاری طرحهــای نیمهتمــام ،توســعه خصوصیســازی
و حمایــت کامــل از بخــش خصوصــی ،پشــتیبانی از بنگاههــای
اقتصــادی ،اصــالح نظــام بانکــی ،مدیریــت نقدینگــی ،پرهیــز از
خامفروشــی و توســعه همکاریهــای منطقــهای و ارتبــاط بیشــتر
بــا همســایگان را ،از اولویتهــای مهــم دولــت دانســت کــه بــا تمــام
تــوان در دســتگاههای مســئول پیگیــری خواهــد شــد.
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ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای
اســالمی گفــت :مجموعــه نظــام بانکــی کشــور بــا هوشــمندی و آمادگــی
همــه تدابیــر و ســاز و کارهــای الزم را بــرای مقابلــه بــا تحریــم هــا را در
دســتور کار دارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،علــی نجفی خوشــرودی روز گذشــته در تشــریح جلســه
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی
گفــت :در ایــن جلســه آخریــن وضعیــت تاثیــرات تحریــم هــای آمریــکا و
شــرایط فعالیــت بانکــی جمهــوری اســالمی ایــران قبــل از برجــام و پــس از
توافــق برجــام و پــس از خــروج آمریــکا از برجــام مــورد بررســی و تبــادل
نظــر قــرار گرفــت.

"محمدجواد ظریف" وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز گذشته
برای انجام سفری یک روزه ،وارد دمشق پایتخت سوریه شد.
به گزارش ایرنا ،ظریف در بدو ورود در فرودگاه بین المللی دمشق مورد استقبال
فیصل المقداد معاون وزیر خارجه ســوریه و جواد ترکابادی ســفیر جمهوری
اسالمی ایران در دمشق قرار گرفت.
هــدف از ســفر وزیــر خارجــه کشــورمان ضمــن دیــدار بــا مســئوالن ارشــد
ســوریه ،اســتمرار رایزنــی هــا بــا طــرف ســوری بــه عنــوان شــریک راهبردی
در آغــاز برگــزاری اجــالس ســه جانبــه کــه در روز هــای آینــده در ایــران
برگــزار مــی شــود.
سفر ظریف به دمشق ،دومین سفر وی به کشور سوریه در مسئولیت وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران است.

دولت

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

نظام بانکی تدابیر الزم مقابله با تحریم ها
را در دستور دارد

ظریف وارد دمشق شد

قطار شفافسازی در ايستگاه بهارستان
شــفافیت مســیر پرپیچ و خمی است
که مسئوالن و مردم ایران برای رسیدن به
سطحی از پیشرفت ،مجبور به پیمودن آن
هستند .مســیری که گاهی دولت با ابزار
دسترســی آزاد اطالعات و گاهی مجلس
با طرح شــفافیت آرای نمایندگان در آن
حرکت می کنند.
مجلس شــورای اســالمی به عنوان یکی
از قوای ســه گانه که قافله شفاف سازی
در کشــور جا نماند .به همین منظور ۳۰
مرداد امســال در راستای بهبود شیوه های
قانون گــذاری ،طرحی یــک فوریتی با
عنوان شــفافیت آرا نمایندگان با  ۲۹امضا
تقدیم هیأت رئیســه شد تا پس از بررسی
های اولیه در کمیســیون های تخصصی و
تصویب در صحن علنی به عنوان قانون در
ادامه کار قوه مقننه مورد توجه قرار گیرد.
این طــرح را معیار ارزیابــی نمایندگان
توســط مردم و راهی برای احقاق حقوق
آنان عنوان می کنند.
در صــورت تصویب نهایــی این طرح،
هیأت رئیسه مجلس باید اسامی نمایندگان
مخالف ،موافق و ممتنع و مجلســی هایی
که در رای گیری شرکت نمی کنند و نوع
رای گیری کــه در صحن علنی انجام می
شود را به اســتثنا موارد ذکر شده در ماده
 ۱۲۲آیین نامه داخلی به همراه مشــروح
مذاکــرات در روزنامه رســمی کشــور
بالفاصله منتشر کند.
هیأت رئیسه این طرح را به معاونت قوانین
مجلس ارجاع داد تا این معاونت نیز آن را
پس طی روند قانونی به کمیسیون شوراها
و امور داخلی مجلــس ارجاع دهد  .پس
از بررسی در این کمیسیون برای تصویب
نهایی در صحن مجلس مطرح می شــود.
این طــرح گرچه برای تصویــب نیازمند
آرای بیشتر نمایندگان است اما شیوه اجرا
و پشــتوانه چنین طرحی ،ســازوکارهای
نظارتی مورد نیــاز و تبعات و مزایای آن
باید به دقت و با روشــنی مورد بررســی
قرار گیرد تا تصویب آن نه در ظاهر که در
کنه و باطن بتواند سنگی از مسیر شفافیت
زایی در کشور بردارد.

ضمانت هــای اجــرا و نتیجه
بخشی صحیح طرح
گرچه در مواهب و مزایای شــفاف سازی
شک و شــبهه ای نمی توان روا داشت و
هرگونه شــفافیت و روشــنی در هر نوع
ســازوکاری می تواند پایه هــای اعتماد

رئیس هیأت روابــط پارلمانی ایران با
پارلمان اروپا با بیان اینکه در مســیر حفظ
برجام بار سنگینی بر دوش اروپاست ،تاکید
کرد :اروپا برای حفظ برجام گامهایی عملی
در ایــن زمینه بردارد و تنها به شــعار اکتفا
نکند تا ماندن جمهوری اســالمی ایران در
این توافق منطقی باشد.
به گــزارش ایلنا ،کاظم جاللی با اشــاره به
روابط تاریخی همکاریهای ایران و بلژیک،
گفت :جمهوری اسالمی ایران همکاریهای
خــوب و گســتردهای با بلژیــک دارد که
امیدواریــم با برنامهریزی مــدون روند این
همکاریها علیرغم بدعهدی و میل آمریکا،
گسترش پیدا کند.

وزیر کشــور گفت :توقع این اســت که از تعارفات خارج شده و اروپا و
کشــورهای توانمند هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که پناهندگان به
کشورها تحمیل می کنند را تقبل کنند.
به گزارش ایرنا ،عبدالرضا رحمانیفضلی در دیدار « فیلیپو گرندی» کمیسرعالی
ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تاکید بر اینکه ایران به مدت  ۳۵سال
است که به دالیل اسالمی و انسانی پناهندگان را در کشور خود پذیرفته و انواع
خدمات با آنها ارائه میکند ،گفت :کمک های جزئی بین المللی برای رسیدگی
به وضعیت پناهندگان قابل توجه نیست.
وزیر کشور اظهار داشت :برای درک بیشتر مشکالت ناشی از میزبانی پناهندگان،
جا دارد چند ســال هم سایر کشورها از جمله کشــورهای اروپایی میزبان این
پناهندگان باشند.

خبـر

 4الیحه برای طی مسیر قانونی
به مجلس ارسال شد

رئیس جمهور چهارالیحــه در خصوص تخلفات رانندگی ،بنادر،
میراث فرهنگی و شــهرداری ها را برای طی مســیر قانونی به مجلس
شورای اسالمی تقدیم کرد.
چهار الیحه اصالح ماده( )۱۹قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی و
الحاق بنادر شهید بهشتی ،شهید کالنتری به محدوده منطقه آزاد تجاری-
صنعتی چابهار ،اصالح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و
درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در نامه های جداگانهای
از سوی حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور به علی الریجانی
برای طی مسیر قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش
پس از آغاز سال تحصیلی

عمومی در جامعه را به شــکل شــگفت
آوری افزایــش دهد ،اما در این میان نباید
فراموش کرد ایجاد سازوکار شفاف سازی
باید در همه ابعاد مورد بررسی و واکاوی
دقیق قرار گیرد تا به بهانه چنین شفافیتی،
اصول دیگــر مصرح در قانــون و عرف
زیر ســوال نرود .در صورت فقدان چنین
بررســی این اصل مترقی که در بســیاری
از دموکراســی های توسعه یافته جهان از
آزمون و خطا ســربلند بیــرون آمده ،می
تواند نقض غرض خــود بوده و باری بر
دوش طراحان و مجریان باشد.
در طرح شــفافیت آرا نیز باید به صورت
واضح مشخص شود که اهداف این طرح
همان دالیل ارائه شــده از سوی طراحان
اســت و چنیــن طرحی نه یک تســویه
حساب جناحی که در راستای حفظ منافع
ملی و تثبیت اعتماد عمومی است.
گرچه مجلس شــورای اسالمی از جریان
های مختلف سیاســی تشکیل شده که در
بســیاری از مواقع خط فکــری و رفتاری
کامــال متفاوتــی در اداره امور کشــور و
قانونگذاری دارا هســتند ،اما نباید از یاد
برد که بیشــترین قوانین طرح و تصویب
شــده در خانه ملت ،جنبه ملی دارد و در
سطح کالن کشــور بر همه اقشار و مردم
تاثیر خواهد گذاشت .در چنین طرحی نیز
باید سازوکاری اتخاذ شود که نماینده ای
در طــرح های ملی صرفا به دلیل تعلق به
جریان سیاسی خاص یا مالحظات حوزه
انتخابیــه ،رای مثبت یا منفی خود را تغییر

ندهد .اساسا باید چنین طرحی مکانیسمی
ارائه دهد تا نماینــدگان هنگام رای دادن
دغدغه قضــاوت از ســوی جریان های
سیاسی و افراد پرنفوذ حوزه انتخابیه خود
را نداشته باشند.
موضوع اســتقالل رای ،فکــر و عملکرد
نمایندگان نیز مبحثی گسترده و پر تفسیر
است که در طرح شفافیت آرای نمایندگان
بایــد مورد بررســی دقیق قــرار گیرد تا
وکالی ملت رای خــود را بدون در نظر
گرفتن مالحظاتی خاص اعالم کنند.
مجلس شورای اسالمی یکی از مهمترین
و مؤثرترین ارکان نظام اســالمی اســت
که وجــود یا فقدان عوامــل متعددی در
کارآمدی یــا ناکارآمدی آن میتواند مؤثر
باشد که از آن میان صرف ًا به دو مورد ذیل
اشاره میشود:
 -۱راه یافتــن نمایندگانــی مؤمن ،متقی،
خداتــرس ،متخصــص ،کاردان ،کارآمد،
والیتمدار ،انقالبی و شجاع به خانه ملت.
 -۲شفافیت اقدامات و رأی نمایندگان،
بــه طوریکه نخبگان ،رســانهها ،آحاد و
اقشــار ملت و موکلین محتــرم بتوانند
حضــور ،مأموریــت ،غیبــت و میزان
فعالیــت نمایندگان خــود را در مجلس
رصد کنند و کیفیت و مشــارکت آنان را
در عرصه قانونگذاری و انجام مأموریت
نظارتی آنان بررســی نماینــد .این حق
مردم و موکلین اســت که بدانند نماینده
منتخب آنان در رأی به لوایح و طرحها،
برنامهها ،بودجه ساالنه کشور ،استیضاح

و رأی اعتمــاد یا عدم اعتماد به وزیران،
سؤال و موارد دیگر چه رأی و موضعی
داشــتهاند و آیــا اص ً
ال در ایــن موارد
فعالیت و در رأیگیری شرکت کردهاند
یا خیر؟ تــا بتوانند با علم و اطالع کافی
و دقیق وکالی خود را نقد و مطالبهگری
الزم را داشته باشد.
 -۳به دلیل موارد پیش گفته گاهی بعضی
از نمایندگان مشــارکت عالمانه ،محققانه
و کارشناســانه در مراحل بررسی طرحها،
لوایح ،رأی اعتمادها و ســایر فعالیتهای
وظیفهای را نداشته و به هیچ دلیل بعضی
از خروجیهــا و مصوبــات مجلــس از
پختگی ،اتقان و کارآمدی الزم برخوردار
نیست.
هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی ملزم
میگردد ظرف مدت  ۲ماه پس از تصویب
این قانــون از طریق ایجــاد و راهاندازی
سامانهای جامع نســبت به علنی ساختن
و شفافسازی فعالیتها ،حضور ،غیبت،
مأموریــت خارجی و داخلــی ،مرخصی
استحقاقی و اســتعالجی و بدون حقوق،
مشارکت یا عدم مشارکت در رأیگیری،
نــوع رأی نماینــدگان اعــم از موافــق،
مخالف یــا ممتنع در صحن علنی مجلس
یا کمیســیونها اقدام نمایند به شکلی که
رسانهها و آحاد ملت شریف ایران بتوانند
به صورت برخط (آن الین) و نیز دستیابی
به ذخیره و آرشــیو ،از همه امور ذکر شده
مربوطه به هر یک از نمایندگان دسترسی
و آگاهی پیدا نمایند.

تأکید ما فعالیت متعهدانه احزاب است نه مرخصی آنها
در بیانیــه خانه احزاب آمده اســت:
ضــرورت دارد همکاری و تعامل احزاب
سیاســی با دولت دو طرفه باشد .احزاب
میتواننــد موجب انســجام در کشــور
شــده امنیت ملی را تقویت و به افزایش
ســرمایه اجتماعی کمک کنند .به گزارش
مهر ،خانه احزاب در بیانیهای با اشــاره به
ضرورت حضور مردم در صحنه و اهمیت
نقــش آفرینی آنهــا در مقاطع مختلف،
مشــکالت کنونی جامعه را مورد اشــاره
قرار داده اســت و نکاتی را به مســئولین
یادآور شده است.
در بیانیه خانه احزاب آمده است:
قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران بر
اساس اصول اســالمیت – جمهوریت و
مشارکت آحاد جامعه در تعیین سرنوشت

اروپا هزینههای پناهندگان را تقبل کند

خود بنیان نهاده شده است .بدین معنا که
همه اقشار مردم در استقرار نظام و تداوم
آن نقش بیبدیل و قطعی داشــته و بدون
حضور مؤثر آنان نظــام از کارکرد اصلی
خــود فاصله خواهــد گرفت امــا اینکه
مردم چگونه در رشــد و توســعه و ادامه
سرنوشــت و حیات خود نقــش آفرینی
کننــد ،از دغدغــه های اصولــی تدوین
کنندگان قانون اساسی می باشد.
در حوزه اقتصاد تأمین اســتقالل اقتصادی
جامعه و ریشه کن کردن فقر ،فساد ،تبعیض
و تأمین نیازهای اساســی انسان در جریان
رشد و افزایش نقش مردم در روند توسعه
و پیشــرفت اقتصادی کشــور و در حوزه
سیاســی پذیرش اصــل آزادی و برقراری
دموکراســی و فعالیت احــزاب ،گروهها،

اجتماعات و افزایش میزان مشارکت مردم
در تعیین سرنوشت خود و کشور در حوزه
فرهنگ؛ رشــد فضائل اخالقی و استمرار
دین بــاوری مردم در حــوزه موضوعات
اجتماعی نیز توجه و شــکل گیری و بقاء
عدالت اجتماعی خاصه در اصول ۲۹،۳۰و
 ۴۹از دغدغه های اساسی تدوین کنندگان
قانون اساسی بوده است.
در اصل  ۲۶قانون اساســی نیز به وضوح
آزادی احزاب ،جمعیــت ها ،انجمنهای
سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا
اقلیت های دینی شناخته شده آمده است،
مشــروط بر آنکه اصول استقالل ،آزادی،
وحدت ملی ،موازین اســالمی و اساس
جمهوری اسالمی را نقض نکنند اگر چه
قانون اساســی بدین صراحت بر فعالیت

اروپا برای حفظ برجام
اقدام عملی و جدی انجام دهد
وی با اشاره به زمینههای موجود همکاری
میان ایران و بلژیک در حوزههای مختلف،
بــا توجه بــه ظرفیتهای منطقــه فالندر
بلژیک بر ایجاد و گســترش همکاریهای
دوجانبه در بخشهای گوناگون تاکید کرد
و با اشــاره به روند توافق هســتهای میان
جمهوری اســالمی ایران و  ۱+۵و امضای
برجــام و بدعهدی آمریــکا در این زمینه
اظهار داشــت :بــا وجود کارشــکنیها و

پیمانشــکنی آمریکا در برجام ،اروپا باید
به تعهداتش در این زمینه پایبند باشــد و
برای اجرای آن اقدامــات عملی و جدی
انجــام دهــد .نماینده مردم تهــران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اســالمی با بیان اینکه پیمانشکنی
آمریکا در برجام موجب شد تا بار اجرای
ایــن توافق بر دوش اروپــا بیفتد ،تصریح
کرد :اقدام آمریکا در برجام نشــان داد که

احزاب تأکید و آنرا ضروری و آزاد اعالم
کرده است اما متأســفانه در طول سالیان
گذشــته تاکنون رویکرد مطلوب توســط
دولتها و متولیان تحزب تحقق نیافته است.
میتوان حضور متشــکل مردم در احزاب
سیاســی و فعالیت احــزاب را به صورت
عاملی در جهت رشــد و توسعه کشور و
افزایش عالقه مندی مردم به فعالیت های
سیاسی و مشارکت سازمان یافته تلقی کرد.
فساد افسار گسیخته در حال آسیب رساندن به
کیان نظام اقتصادی کشور است؛ آسیب های
اجتماعی ارکان جامعه را تهدید میکند؛ بر اثر
ضعف مدیریت هر روز اخباری از اختالس
و ارتشاء به گوشمان میرسد؛ بدون شک با
نبود احزاب قانونی شناسنامه دار و مطبوعات
متعهد در کشور تشدید خواهد شد.
قابل اعتماد نیست و نمیشود با این کشور
مذاکره کرد.
جاللی افزود ۱۲ :گزارش آژانش بینالمللی
انرژی اتمی نشان میدهد جمهوری اسالمی
ایــران به تمامی تعهداتــش در برجام عمل
کــرده و به طور واقعی بــر این تعهد پایبند
بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اکنون در مســیر حفظ
برجام بار ســنگینی بر دوش اروپا اســت،
خاطرنشان کرد :ما به عنوان نمایندگان ملت
بزرگ ایران اســالمی اکنون در مقابل سوال
برحقی از ســوی مردم قــرار داریم که چرا
اقدامات عملی و درخور شانی از سوی اروپا
برای حفظ برجام صورت نمیگیرد؟

نماینده مردم شــیراز در مجلس گفت که نمایندگان اســتیضاح
سیدمحمد بطحایی را پس از آغاز سال تحصیلی دنبال خواهند کرد.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :استیضاح آقای بطحایی
وزیــر آموزش و پرورش به دلیل رعایت مالحظاتی منتفی شــد ،اما
پس از آغاز ســال تحصیلی مدارس و از بیــن رفتن این مالحظات
مجددا سواالت و ابهامات خود را از وزیر آموزش و پرورش در قالب
استیضاح مطرح خواهیم کر

انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون امید
به تعویق افتاد
ســخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اســالمی از برگزاری
انتخابات هیأت رئیسه این فراکسیون در هفته دوم مهرماه خبر داد.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :انتخابات هیأت رئیسه
فراکسیون امید که قرار بود امروز برگزار شود ،به دلیل سؤال از وزرا و
مسائل پیش آمده به هفته دوم مهرماه موکول شد.

حکم الهه مجال جدی برای حفظ برجام
ایجاد میکند
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با بیان
اینکه حکم صــادره دادگاه الهه مجال جدی برای ایران جهت حفظ
برجام ایجاد میکند ،گفت :اگر حکمی که دادگاه الهه صادر میکند به
نفع ما باشد ،حتما فضای حقوقی دنیا به سود ایران تغییر خواهد کرد.
حشــمتا ...فالحتپیشه در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برگزاری
دادگاه الهه در پی شــکایت ایران از آمریکا گفت :برخی میگویند
که نتیجــه دادگاه الهه ضمانــت اجرایی ندارد ،امــا باید به آنها
گفت که بســیاری از پروندههایی که آمریکا علیه ما پیش برد را در
قالــب حقوقی دنبال کرد ،لذا اگر حکم الهه به نفع ما صادر شــود
حتما فضای حقوقی دنیا به ســود ما تغییــر خواهد کرد .کما اینکه
آمریکاییها هم ایــن موضوع را جدی گرفته و تیمهای قوی را به
الهه اعزام کردند.
وی افزود :طبق قوانین دادگاه الهه قبل از آنکه موضوعی در آن مطرح
شــود باید مذاکره صورت گیرد که پرونده به صورت مســالمتآمیز
دنبال شــود تا موضوع به دادگاه کشــیده نشود .به همین دلیل آمریکا
موضوع مذاکره را مطرح کرد البته در زمان دادگاه وکالی ما اســتدالل
قــویای را مطرح کردند مبنی بر اینکه هیچ گونه بحث مکتوبی مبنی
بر مذاکره از طرف آمریکاییها به ما داده نشــده اســت که طبق رویه
حقوقی اســتدالل ایران قابل قبول اســت .ما منتظر و امیدوار به رای
صادره هستیم.
فالحتپیشــه درباره ضمانت اجرایی این حکــم گفت :آمریکاییها
بیشــترین پرونده را در الهه دارند منتها چون فضای مناســبات ما با
آمریکا به شــدت سیاسی اســت ،این بحثها مطرح میشود .بر این
اساس اگر حکمی به نفع ما داده شود مجال جدی برای ایران در حفظ
برجام ایجاد میکند.

ممنوعیت دانشگاهداری
دستگاههای اجرایی
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اجرای قانون ممنوعیت
دانشگاهداری از سوی دستگاههای اجرایی ،به دانشگاههای مستثنی از
شمول این قانون اشاره کرد.
محمدمهدی زاهدی در گفتوگو با خانه ملت در توضیح اســتثنائات
قانون ممنوعیت دانشگاهداری از سوی دستگاههای اجرایی گفت :در
این قانون برخی دانشــگاهها مانند دانشگاه فرهنگیان و دانشگاههایی
که وابســته به نهادهای نظامی ،انتظامی و امنیتی کشور هستند استثنا
شدهاند و مشمول قانون ممنوعیت دانشگاهداری از سوی دستگاههای
اجرایی نمیشود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی همچنین
درباره وضعیت دانشــگاه فرهنگیان توضیح داد :دانشــگاه فرهنگیان
رسالت تربیت نیروی انسانی برای آموزش و پرورش را برعهده دارد و
دانشجویان این دانشگاه پس از فراغت از تحصیل در وزارت آموزش
و پرورش استخدام میشوند.
بــه گزارش خانه ملت؛ به تازگی وزیر علــوم تحقیقات و فناوری
از انحالل  ۹۰درصد دانشــگاههای ایجاد شده توسط دستگاههای
اجرایی خبر داد و گفت :تاســیس دانشــگاه توســط دستگاههای
اجرایی ممنوع اســت .دســتگاههای مختلف دولتــی در کنار خود
دانشــگاههای علمی کاربردی ایجاد کردهاند که باگذشت زمان از
اهداف خود همچون ارتقا مهارت افراد شــاغل در دســتگاه ،ماهر
کــردن افراد در زمینه شــغلی فعلی خود خارج شــدند و بنابراین
اکنون این واحدها تعطیلشدهاند.
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برنامه ایران برای ریشهکنی قاچاق "سیگار" از مهرماه

ابالغ دستورالعمل مقابله با آنفلونزای فوق حاد پرندگان

آموزش و پرورش  10هزار میلیارد کسری بودجه دارد

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات ضمن تشریح پروتکل"ریشهکنی
قاچاق محصوالت دخانی" و پیوســتن ایران به آن ،از اجرای این پروتکل در کشــور
از ســوم مهرماه سالجاری خبر داد بهزاد ولیزاده درگفتوگو با ایسنا ،درباه پیوستن
ایران به پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی ،گفت :این پروتکل
در اجرای ماده ۱۵کنوانسیون کنترل دخانیات نوشته شدهاست .همچنین این کنوانسیون
در ایران در سال  ۸۴به تصویب مجلس شورایاسالمی رسیدهاست و در حال حاضر
نیز  ۱۸۱کشــور عضو آن هستند .اقداماتی که برای اجرایی شدن کدرهگیری در ایران
انجام شده ،نصبدستگاههای قرائتگر در خط تولید صنایع بود که طی گزارشهای
وزارت صنعت ،بسیاری از شرکتها این دستگاه را نصب کردهاند.

معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور در گفتوگو با فارس گفت:
دستورالعمل مدیریت پیشگیری و مقابله با آنفلونزای فوق حاد پرندگان در سال جاری ابالغ
شده و به دستگاههای مربوطه داده شده است.محمداکبرپور افزود :همچنین بخشنامههای
الزم برای آمادگی در مقابل با حوادث طبیعی در ایام تعطیل سال نیز به کارگروهها و ادارات
کل مدیریت بحران استانداریهای سراسر کشور ابالغ شده تا اقدامات مربوط به آمادگی
در برابر حوادث طبیعی در کشور را در دستور کار خود قرار دهند.اکبرپور ،از تهیه و تدوین
 ۷دستورالعمل و آئیننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد و
افزود :تهیه ،تدوین و ابالغ تفاهمنامه «ســتاد عالی آمادگی عمومی در برابر زلزله» ،طرح
جامع اطفای حریق جنگلها نیز از دیگر اقدامات انجام شدهاست.

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورایاســالمی گفت :امســال به
آموزش و پرورش تخصیص یافت حدود  ۳۶هزار میلیارد تومان بوده که امسال حدود
 ۱۰هزار میلیارد کمبود بودجه داشــتیم در حالی که کل نیاز بودجه آموزش و پرورش
 ۴۲هزار میلیارد است.به گزارش ایلنا ،نوزدهمین اجالس سراسری سرپرستان مدیران
اســتانی پردیس ها و واحدهای تابعه دانشگاه فرهنگیان با حضور سیدمحمد بطحایی
وزیر آموزش و پرورش و خنیفر ،ریس دانشــگاه برگزار شــد.در ابتدای این اجالس
فریدهاوالد قباد ،عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد :همه مسئوالن
در خصــوص آموزش و پرورش باید دغدغهمند عمل کننــد تا زمانی که آموزش و
پرورش دغدغه دولت نباشد نمیتوانیم زیر ساختهای الزم را برای رشد ایجاد کنیم.
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مشکل مهاجرت پزشکان با اجرای
پزشک خانواده حل می شود
رئیس کل ســازمان نظام پزشکی گفت :با اجرای سیستم ارجاع و
برنامه ملی پزشــک خانواده میتوان از مهاجرت پزشکان پیشگیری و
مشکل استقبال نکردن برخی از آنها از حرفه پزشکی را برطرف کرد.
ایرج فاضل در گفتوگو با ایرنا در پاسخ به این سوال که چرا به رغم
اینکه موضوع مهاجرت پزشــکان به یک موضوع مهم تبدیل شده اما
هنوز اقدام اساسی برای حل این مشکل صورت نگرفتهاست ،توضیح
داد :موضوع مهاجرت پزشکان به نابسامانی پزشکی در کشور مربوط
میشود.
علیرضا سلیمی ،معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی نیز
گفته است که میزان مهاجرت پزشکان بهویژه پزشکان عمومی در ایران
بیش از حد انتظار است .باید به این موضوع توجه شود؛ زیرا اگر اکنون
شرایط شغلی برای این افراد فراهم نشود ،در آینده وضعیت خوبی در
انتظار آنها نخواهد بود.
فاضل به ایرنا گفت :اکنون پزشکان مجبور به گذراندن طرح در نقاط
دورافتاده و سختگذر هستند اما اضافه حقوق آنها به موقع پرداخت
نمیشود .حق تاسیس مطب را هم ندارند.
فاضل معتقد است ،این گونه فعالیت پزشکان در مناطق دورافتاده چه
جاذبهای میتواند داشتهباشد که در سختترین شرایط و با مشکالت
اقتصادی کار کنند ولی دستمزد آنها دادهنشود ،طبیعی است که هرکس
تحت تحمیل قرار گیرد ،نمیتواند شرایط را تحمل کند.
بر اســاس گزارش ایرنا ،رئیس ســازمان نظام پزشکی تاکید کرد :در
صورتی که سیســتم ارجاع و پزشــک خانواده حل شود بسیاری از
مســائل مربوط به پزشکان بهویژه پزشــکان عمومی حل میشود و
وزارت بهداشت مسئول است که این برنامه را بر اساس قانون برنامه
توسعه ششم در کشور اجرا کند.

خروج بیش از  4۵00بیمار تاالسمی از
پوشش بیمهای بیماران خاص
رئیس انجمن بیماران تاالســمی ایران گفت :طی سهسال گذشته
بیش از  ۴۵۰۰بیمار تاالسمی از پوشش بیمهای بیماران خاص خارج
شدهاند.
یونس عرب رئیس انجمن بیماران تاالســمی ایــران در گفتوگو با
فارس ،اظهار داشت :طی سهسال گذشته بیش از  ۴۵۰۰بیمار تاالسمی
از پوشش بیمهای بیماران خاص خارج شدهاند.
رئیسانجمن بیماران تاالســمی ایران ادامه داد :بیمهها اعالم کردهاند
که بیماران مبتال به تاالسمی که تزریق خون انجام نمیدهند از لیست
پوشش بیمهای حذف شــوند در صورتی که این کودکان از  ۱۰سال
پیــش تاکنون به جای تزریق خون داروی خوراکی مصرف میکنند و
هزینه دولت را به شدت کاهش دادهاند.
عرب در پایان گفت :بیمهها بر اســاس قانون اجازه ندارند که خارج
از تصمیم شــورایعالی بیمه اقدام به خارج کردن بیماران از پوشش
بیمهها کنند و این اقدام سازمانهای بیمهگر برخالف تصمیم شورای
عالی بیمه است.

تأمین داروهای بیماران خاص
زیر تیغ تحریم
رئیــس جمعیــت هاللاحمر گفت :بخشــی از وظایف ما تامین
داروهای مورد نیاز بیماران خاص است که متاسفانه تحریم ،تامین این
داروها را با مشکل روبرو خواهد کرد.
علیاصغر پیونــدی ،در خصوص برنامههای کلی و وظایف جمعیت
هاللاحمر به فارس ،اظهار کرد :جمعیت هاللاحمر در ایران ســابقه
 ۹۵ســاله دارد و  ۴وظیفه بــزرگ ارتقای ســالمت ،ارتقای روحیه
انســان دوستی ،کاهش مشــکالت و آالم مردم و تکریم انسانها که
جزو وظایف اصلی جمعیت اســت را به عنوان یک نهاد مســتقل و
غیرانتفاعی دنبال میکند.
وی با اشــاره به اینکه وظایفی در حوزه امــداد و نجات ،جوانان
و داوطلبان بــر عهده جمعیت هاللاحمر اســت افزود :در بحث
امداد و نجات ما معین دولت هســتیم .با توجه به اینکه کشــور ما
کشــور حادثهخیزی اســت ،جمعیت هاللاحمر به عنوان یک نهاد
غیردولتــی حاضر شــده و تالش میکند تا خســارات حوادث را
کاهش دهد.
پیوندی با اشــاره به فعالیت ۱۴مرکــز درمانی جمعیت هاللاحمر در
خارج از کشــور افزود :جمعیت هاللاحمر نه تنها در داخل کشــور
بلکه در دنیا به عنوان یک جمعیت قدرتمند و یک نهاد بینالمللی در
حال فعالیت اســت و همواره به عنوان یک عضو موثر در فدراسیون
بینالمللی ایفای نقش میکند.

« فاطمه پاک زاد

مردم شناســی مطالعــه فرهنگ جوامع
مختلف ،در مکانهــا و زمانهای متفاوت،
از قدیمیترین ایام تا امروز اســت و در این
میان توجه ویژهای به ســیر تحول فرهنگ،
علل تغییرات فرهنگی و کاربرد فرهنگ در
جوامع مختلف دارد .بــه همین دلیل علوم
اجتماعی بدون مردمشناسی یا انسانشناسی
فرهنگی با مشکالت بسیاری روبرو خواهد
شد چرا که فرهنگ در ساختارهای اجتماعی
نقش بسیار مهم و تعیین کنندهای دارد یعنی
الزمه اصلــی مطالعات اجتماعــی ،مطالعه
فرهنگی است و در حوزه مطالعات فرهنگی
نیز ،مردم شناسان نقش بسیار مهمی دارند.
هر چند باید توجه داشت که مردم شناسی
صرف ًا انسانشناسی فرهنگی نیست چرا که
انسانشناسی فرهنگی خود شاخهای از علم
انسانشناسی به صورت کلی است و در این
بین شــاخههای دیگری هم دیده میشود.
اما منظور این اســت که همــه به نوعی با
فرهنگ پیوند دارند و فرهنگ در آنها نقش
تعیینکننده دارد .فرهنگ هر م ّلت ،مجموعة
عوامل مرتبطی اســت که نحوة زندگی آن
م ّلت را تعیین میکند .این عوامل عبارتند :از
زبان ،رسوم ،عادات ،عقاید ،مذهب ،اخالق،
قوانیــن ،روشهایتربیت ،هنــر ،صنایع و
خالصه مجموعــة اعمال و افکار مردم یک
جامعــه در طول زمان به وجــود آمده و از
نسلی به نسل بعد ،منتقل میگردد.

اقوام ساکن در استان

چون در اســتان همدان اقــوام مختلفی با
فرهنگها و آداب و ســنن خاصی سکونت
دارند؛ لذا مــردم این اســتان آمیختهترین
سکنهای هســتند که در ایران وجود دارند.
ترک :این قوم ،در شــمال و غرب اســتان،
بهویژه در شمال و غرب شهرستان همدان،
ماننــد :رزن ،کبودرآهنــگ ،فامنین و بهار،
ساکن میباشند،
■ لر و لک :این اقوام بیشــتر در نیمهجنوبی
استان مانند :شهرستانهای مالیر ،نهاوند و
تویسرکان سکونت دارند.
■ ُکرد :این قوم در غرب و شــمالغربی از
جمله بخش هایی از شهرستانهای اسدآباد،
کبودرآهنــگ ،در مجــاورت اســتانهای
کرمانشاه و کردستان ،سکونت دارند.،

دانشگاه

■ فارس :فارسها ،بیشتر ساکنان مرکز استان
را تشــکیل و از قدیمیتریــن مردمان این
سرزمین محسوب میشوند.
به مناســبت  ۱۳شــهریور مــاه "روز مردم
شناسی" با پوریا گل محمدی دکتری جامعه
شناســی پیرامون حفظ فرهنگ ها با توجه
تنوع قومیتی در استان گفتگو کردیم که در
ادامه می خوانید.
گل محمدی معتقد اســت :بــه دلیل تنوع
قومیتها در اســتان همــدان ،درحال حاضر
روستاها حفظ کننده ســنتها شده اند و در
برخی از این روســتاها ساکنان با توجه به
تنوع قومیتی با لهجه های مختلف صحبت
می کنند.
گل محمدی گفت :به مجموعهای از عقاید،
آداب و رســوم ،قصهها ،افســانهها ،زبان،
گویش ،خوراک ،پوشاک ،بازیهای محلی،
آیین و مراسم سنّتی و مذهبی ،صنایعدستی
و ،...که مردم یک سرزمین استفاده میکنند،
فرهنگ عامة آن ســرزمین گفته میشــود.
استان همدان دارای ســابقه تاریخ و تمدن
کهــن و فرهنگ عامه مخصــوص به خود
اســت ،همه عالقهمندیــم ،بدانیم ،مردم در
شهر و روســتاهای آن ،چه زبانی دارند ،با
چه گویــش و لهجههایی صحبت میکنند،
چه باورها و اعتقاداتی دارند؟
وی همچنیــن افزود :به علــت دخالت ها
و عدم برنامه ریــزی دولت بدون توجه به

وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه منتظــر تصمیــم نهایــی و اعــالم تغییــر رویکــرد
بانــک مرکــزی در رابطــه بــا تأمیــن ارز دانشــجویی هســتیم ،گفــت :امیدواریــم
تصمیــم نهایــی هرچــه ســریع اعــالم شــود چــون مطلــب قطعــی در دســت
نداریــم ،امــا قطعـ ًا دانشــجویانی کــه روال تحصیــل آنهــا درســت و از طریــق مراکــز
موردتأییــد وزارت علــوم انجــام گرفتــه ،نبایــد نگــران تأمیــن ارز موردنیــاز خــود
باشــند.
منصــور غالمــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :در مــورد ارز دانشــجویی در
 ۶مــاه اول بــا همــکاری بانــک مرکــزی مشــکلی نداشــتیم ،مگــر اینکــه بــه علــت
کنــدی روال تأمیــن ارز و تعــداد زیــاد درخواســتها کمــی تأخیــر وجــود داشــت.
امــا بــا تغییــر رویکــردی کــه بانــک مرکــزی در رابطــه بــا تأمیــن ارز دانشــجویی
داشــته ،منتظــر تصمیــم نهایــی و اعــالم آن هســتیم.

فرهنــگ و تمدن و آداب و رســوم منطقه
های مختلف استان ،بافت سنتی را تغییر می
دهند و حتی باعث نابودی بعضی مشــاغل
می شوند.
گل محمــدی ادامه داد :در زمینه نوســازی
مســکن منجر به نابودی فرهنگ و ساختار
سنتی مســکن را نابود می کنند و همچنین
به اســتفاده نکردن از مردم شناس در زمینه
ساخت و ســاز برای جلوگیری از نابودی
فرهنگ است.
گل محمدی درباره رویداد گردشگری ۲۰۱۸
در همــدان گفت :این رویداد بهترین فرصت
برای نشان دادن زیبایی ،تنوع قومیتی و زبانی
در استان بود که درکنار هم زندگی می کنند
و این نگاه می تواند در جذب توریســت و
گردشگری به استان موثر باشد.
وی ادامــه داد :در گذشــته روســتاها بر
اساس مشــاغل ساخته می شــدند که با
دخالت دولت این مشاغل در حال نابودی
است که این امر باعث افزایش بیکاری و
ایجاد فســاد ،افزایش مصرف دخانیات و
همچنین با تغییر فرهنگ و رسوم افزایش
غرب گرایــی و تجل گرایــی و نابودی
همیاری و همکاری شده است.
این جامعه شــناس ادامه داد :در شهرستانها
زبان و فرهنــگ قومیت ها در حال نابودی
کلی است و از اولویت برنامه ریزی دولت
در حفظ آن خارج شده است ،تنوع قومیتی

مانند چاقوی دولبه اســت که از آن استفاده
بهینه نشود خطر گسترش اختالف قومیتی
بیشتر می شود.
وی تاکید کرد :برخی از فرهنگ های گذشته
نیاز به بروز رســانی دارند تا عالوه بر اینکه
فرهنگ حفظ شــود و به آینده هم درست
منتقل شــود و تحقق این امر نیازمند برنامه
ریزی دقیق زیر نظر افراد متخصص (مردم
شناس) دارد.

راهکار حفظ فرهنگ

گل محمــدی ادامــه داد :اســتفاده از افراد
متخصص ،فعال شدن  N G Oو با حمایت
دولت ،در راســتای توجه و تاکید به حفظ
زبــان مادری ،آگاهی دادن به مردم در حفظ
هویت و فرهنگ خود ،نشــان دادن زیبایی
های تنوع قومیتی راهــکا حفظ فرهنگ و
مانع از اختالفات قومیتی اســت .در زمینه
حفظ فرهنگ در طــرف دولت هیچ برنامه
ریزی صــورت نگرفته و ایــن قومیت ها
هســتند که برای حفظ آداب و رسوم خود
تالش می کنند.
وی افزود :در اســتان ما ،اقــوام مختلف با
فرهنگها ،آداب و سنن مخصوص به خود
زندگی میکنند؛ لــذا پراکندگی زبانهایی
مانند فارســی ،ترکی ،لری ،کردی و لهجه
و گویشهــای مختلف بهخوبی مشــاهده
میشــود که این یک فرصــت برای حفظ
اتحاد و همکاری است.

سخنگوی وزارت بهداشت :

داروخانه ها بیماران را نگران میکنند

برخی داروخانهها ،هنگام تحویل دارو
به بیماران میگویند که شاید دفعه بعد این
دارو نباشــد و همین جملــه نیز منجر به
احساس کمبود دارو در مردم میشود.
ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی درباره کمبود دارو گفت:
کمبود دارو در کشور زیر یک درصد (۳۵
تا  ۴۰قلم دارو) است و طبق اصول اقتصاد
مقاومتی و قانون مصوب مجلس ،وزارت
بهداشــت مکلف به تامیــن داروی تولید
داخل و ژنریک اســت امــا درباره برخی
اقالم وارداتی برخی پزشکان و داروسازان
و مردم انتظار دارند که داروی خارجی داده
شود که ممکن است کمبود داشته باشد.
ایرج حریرچی افزود :با این اقدام داروخانه

هــا ،بیمار به پزشــک مراجعــه میکند و
میگوید که دارو را در چند دفترچه و مثال
بــه اندازه مصرف  ۶ماه بنویســد و همین
موضوع نیز منجر به کمبود میشود.
وی اظهــار داشــت :مردم عــادت دارند
از داروخانــه نزدیک محــل زندگی خود
داروهای مــورد نیاز را خریــداری کنند
و ممکن اســت این داروخانــه دارویی را
نداشته باشــد و در نتیجه احساس کمبود
شکل بگیرد .در حالیکه اگر با شماره تلفن
 ۱۹۰تماس بگیرند داروخانهای که داروی
مورد نظر را دارد ،معرفی میکنند.
حریرچی گفت :در همه کشــورها و بازار
وسیع و متنوع دارویی طبق استانداردهای
جهانــی کمبود حــدود  ۱تــا  ۱,۵درصد

نکته

دانشجویان مراکز موردتأیید
وزارت علوم نگران «ارز» نباشند

C M

ِسير مردم شناسی
و حفظ فرهنگ در استان

اقــالم دارویــی متداول و طبیعی اســت.
در کشــورهای مختلف این میزان کمبود
دارویی پیش میآید .گاهی مواد اولیه گران
میشــود و گاهی خط تولید خاصی دچار
مشکل شده و دارو ،سرم یا محصول نهایی
دچار کمبود میشود.
حریرچی گفت :قبــال کمبود بین هفت تا
هشت درصد اقالم دارویی را تجربه کردیم.
در طول اجرای طرح تحول سالمت و بعد
از تثبیت آن ،کمبود اقالم دارویی زیر یک
درصد یا در حد  ۳۵تــا  ۴۰قلم دارو بود.
در شــرایط اخیــر و به خصــوص اواخر
فروردین تا اردیبهشــت در بازار تغییرات
خاصی رخ داد و مثــل خیلی از کاالهای
دیگر نگرانیهایی درباره دارو ایجاد شــد.

برخی افراد فکر کردند اگر قیمت دالر باال
رفته ،پس باید کاال را نیز با قیمت بیشتری
بفروشــند .در زمینه مواد اولیه دارو دچار
مشــکل چندانی نشدیم و ممکن است در
برخی اقالم مثل بســته بندی مشــکالت
جزیی وجود داشته باشد.
وی ادامــه داد :ایــن ارقــام مربــوط به
بازار اســت ،اما ممکن است حس مردم
متفاوت باشد .به طور متداول هر دارویی
که به اندازه هشــت مــاه مصرف وجود
داشــته باشــد ،عنوان کمبود نمیگیرد و
اقــدام جدیدی برای آن نمیشــود .اگر
میزان دارو به چهار مــاه کاهش یابد ،از
طریق مجــاری خاص مثل داروخانههای
دولتی توزیع میشود.

بهداشت

عالئم ابتال به سندروم تخمدان پلیکیستیک

متخصــص زنــان و زایمــان بــا اشــاره بــه عالئــم ابتــال بــه ســندروم تخمــدان
پلیکیســتیک در زنــان اظهــار داشــت :تغییــر ســبک زندگــی بــا کاهــش مصــرف
فســتفود و اســتفاده از غذاهــای ارگانیــک گام نخســت درمــان ایــن بیمــاری بــه
شــمار مــیرود.
نیال طبسی ،متخصص زنان و زایمان در گفتوگو با فارس ،در ارتباط با بیماری سندروم
تخمدان پلیکیستیک اظهار داشت :این بیماری در سنین مختلف میتواند ایجاد شود که
سبک زندگی در ایجاد یا تشدید آن بسیار مؤثر است.
همچنین زنانی که ســابقه ژنیکی ابتال به این بیماری را دارند بیشتر مستعد ابتال هستند.
متخصــص زنان و زایمان بیان میکندکه چاقــی و پرمویی و همچنین بروز جوشهای
صورت از جمله عالئم ســندروم پلیکستیک هشمار میآید درمان این بیماران گاهی تا
بارداری اول هم ادامه مییابد و این افراد نباید انتظار داشــته باشند که طی یک تا دو ماه
کام ً
ال بیماریشان برطرف شود.

پرونده بیش از  10داروخانه متخلف روی میز دادگاه

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت :پرونده بیش از  ۱۰داروخانه
متخلف تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.
مهــران والیی معــاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران در گفتوگو با
باشگاهخبرنگارانجوان؛ در ارتباط با جریان بازرسی از داروخانهها بیان کرد :این نظارت
به صورت رندوم انجام میشود که در آن وجود هرگونه تخلف و تخطی با فوریت مورد
پیگیری قرار میگیرد ،این بازرسیها به هیچعنوان شوخیبردار نیست زیرا داروخانهها به
علت توزیع دارو مستقیما با جان و سالمتی بیماران سروکار دارند و کوچکترین غفلت
میتواند عوارض ماندگاری را ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد بازار ســیاه دارو در برهههای مختلف زمانی همیشــه یکی
از معضالت چرخه توزیع و پخشدارو بودهاســت ،با افزایش بازرســیها تا حد قابل
مالحظهای از فروش بیحســاب و کتاب داروها در این بازار ســیاه کامال غیراستاندارد
جلوگیری شدهاست.

نیش و نوش
صبح نو :دودي که به چشم خوزستان ميرود
گرد و خاک بود دود هم اضافه شد!!
همدانپیام :مجلس گلهمند دولت طلب کار
حتما مردم هم ناراضی!!
فارس :تعدد جشنوارهها بیانگر پیشرفت تئاتر است
تئاتر باشه شادی هم باشه!!
مهر :محققان گوگل باهوش مصنوعي ،پس لرزه را پیشبیني کردند.
خیر ببینن ایشاا ...کرمانشاه دیگه به خاک داره یکسان میشه!!
همدانپیام :افزایش قیمتها در بخش بهداشت و درمان چشمگیر نبود
حتم ًا چشم شما ضعیفه!!
همدانپیام :تقابل درباره لبنیات صنعتي و سنتي
یعني با هم دعوا ميکنن؟
اطالعات ۱۶ :استاندار تغییر ميکنند
چه رنگي ميشن؟
ایران ورزشي :قراردادهاي پرسپولیس :بمب ساعتي
نرید استادیوم منفجر ميشیدا
صنعت :مسکن مهر سال  ۱۴۰۰تمام مي شود
ایشاله که راست باشه!!
مردم ساالري :چرخش لفظي ترامپ از جنگ به مذاکره
آدم پولدار به هر شکلي ميچرخه
هنرمند :ایران مقصدي جذاب براي توریسم سالمت
طفلک توریسمها!!
گل ورزشــي :خداداد عزیزي :هر چه علي دایــي را ميزدند قويتر
ميشد
حتما با پر غو میزدنش!!
پیروزي :دایي :من تحمل فشارها را داشتم اما سردار ندارد
شما ورزشکاري اون درجهدار
همدانپیام :تعاوني دهیاران جوکار برتر استان شد
مگه این شهرهای کوچیک ما برتر بشن!!
همدانپیام :توریسم فرزند ناخلف سیاست
ِ
ناخلف
صنعت به این خوبی کجاش

خبـر

ایجاد  17مرکز جدید درمان ناباروری
با تمرکز بر مناطق محروم

معاون درمان وزارت بهداشــت با بیان اینکه در راســتای توسعه
زیرساختهای حوزه درمان تاکنون ،دو میلیون و  ۷۰۰هزار متر مربع
فضای بستری بازسازی ،استانداردسازی و بهینهسازی شدهاست.
به گزارش فارس ،قاسم جان بابایی در گفت و گو با وبدا درخصوص
توســعه زیرســاختهای حوزه درمان گفت :توسعه زیرساختهای
درمان و تجهیز آنها به جدیدترین تجهیزات پزشکی با هدف افزایش
دسترسی مردم به خدمات سالمت و ارائه خدمات با کیفیت بودهاست
که از سال  ۹۳تاکنون اقدامات شایان توجهی در این زمینه انجام شده
و با جدیت ادامه دارد.
وی بــا بیان اینکه در گام اول توســعه زیرســاختها ،بازســازی
بیمارســتانهای فرســوده کشــور در اولویت قرار گرفت ،تصریح
کرد :در این راســتا دو میلیون و  ۷۰۰هزار متر مربع فضای بســتری
بازســازی ،استانداردسازی و بهینهسازی شد ،عالوه بر آن ،با توزیع
 ۱۳۰هزار قلم تجهیزات هتلینگ ،نوســازی کامــل ۴۵هزار تخت
بیمارســتانی در کشور با استفاده  ۱۰۰درصدی از تولیدات داخلی و
تامین  ۷۵۰۰۰قلم تجهیزات پزشکی سرمایهای برای بیمارستانهای
موجود ،بیمارســتانهای جدیداالحداث و بیمارســتانهای وابسته
به وزارت بهداشــت ،ارائه خدمات با کیفیت و در شــان بیماران و
خانوادهها ،رنگ جدیدی به خود گرفت.
جانبابایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن فعالیــت هــا تنهــا گام اول
توســعه زیرســاخت هــای درمــان محســوب مــی شــود ،بیــان
کــرد :در راســتای سیاســت هــای جمعیتــی ابالغــی از ســوی مقــام
معظــم رهبــری ،اقداماتــی بــرای ترویــج زایمــان طبیعــی صــورت
گرفــت کــه در ایــن راســتا خوشایندســازی زایمــان طبیعــی از
طریــق استانداردســازی فضاهــای فیزیکــی بخــش هــای زایمــان
و برقــراری امــکان حضــور همــراه در زایمــان و فرهنــگ ســازی
در خصــوص زایمــان طبیعــی ،برنامــه ریــزی بــرای ســاخت ۱۸۰۰
واحــد اختصاصــی زایمــان (  ) L D Rدر  ۳۶۶بیمارســتان انجــام
شــد و تاکنــون  ۱۶۰۰واحــد تــک نفــره زایمــان بــه بهــره بــرداری
رســیده اســت ،همچنیــن تمــام امکانــات الزم بــرای زایمــان مــادر
بــاردار و امــکان حضــور همــراه (مــادر ،همســر یــا همــراه دیگــر)
بــرای ایجــاد شــرایط مســاعد زایمــان در ایــن اتــاق هــا فراهــم
اســت.
وی در پایان درخصوص توسعه خدمات درمان در بخش سوختگی
گفت :استاندارد سازی و توسعه  ۱۴مرکز تخصصی درمان سوختگی
و توسعه  ۲۰۷تخت سوختگی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه
توسعه زیرساخت های درمان است.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

سرما  110هزار میلیارد به باغ ها خسارت زد

 7هزار روستا به سامانه سالمت الکترونیک متصل شد

امسال حدود  ۶۴۰هزار هکتار باغ های کشور با برآورد خسارت  ۱۱۰هزار میلیارد ریال دچار سرمازدگی شد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت :در حال حاضر حدود  ۲میلیون و  ۹۰۰هزار هکتار باغ در کشور وجود دارد که ۹۰۰
هزار هکتار آن به دلیل کشت سنتی و سن باال نیاز به اصالح جدی دارد.
محمد علی طهماسبی  ،تولید باغی کشور در سال گذشته را  ۲۰میلیون تن سردرختی عنوان کرد و گفت :صادرات ساالنه حوزه باغی
یک و نیم میلیون تن و به ارزش حدود سه میلیارد دالر است.
طهماسبی افزود :با توجه به موضوع ارز ،امیدواریم در سال جاری ،صادرات محصوالت باغی کشور از لحاظ ارزشی درآمد خوبی برای
کشور داشته باشد .معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد :با توجه به کمبود آب ،کشت گلخانه ای و صرفه جویی در
مصرف آب کشاورزی باید افزایش یابد که این امر از شاخص های اقتصاد مقاومتی است.

بیش از هفت هزار خانه ســالمت در روستاهای کشور با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به سامانه یکپارچه
سالمت الکترونیک متصل شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :با اتصال این تعداد از روســتاهای کشــور به سیستم یکپارجه سالمت ،کار پایش
ســالمتی روســتاییان ســریع تر و موثرتر از گذشــته انجام خواهد شــد و دیگر نیازی به مراجعه های مکرر آنها به مراکز
درمانی نیست.
محمدجواد آذری جهرمی در گفت و گو با اقتصادی ایرنا افزود :اکنون روســتاییان می توانند بیشــتر نیاز های ســالمت خود را
بــه صــورت برخط (آنالین) دریافت کنند ضمن آنکه خانه های ســالمت نیز می توانند به صورت الکترونیک پایش ســالمت
روستاییان را انجام دهند.
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معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامهريزي استان همدان:

تحليل چرائي تورم باال در همدان

خبـر
گمانه زنی فعاالن صنفی

جبران عقب ماندگی در صنعت چاپ
با همکاری تشکل ها میسر می شود
صنعــت چاپ ایران از تحوالت جهانی دور مانده و ضرورت دارد
با نگاه علمی -کارشناسی و همکاری دست اندرکاران وزارت صنعت
و ارشاد ،همچنین تشــکل های این بخش به جبران عقب ماندگی ها
پرداخت.
انجمن علمی و فناوری صنعت چــاپ ایران با بیان این مطلب گفت:
مهمترین دســتاورد صنعت چاپ و بسته بندی ایجاد ارزش افزوده در
همه بخش های اقتصادی و موفقیت در بازارهای جهانی است.
«محمد بیطرفان» در گفت وگو بــا ایرنا ضرورت همکاری وزارتخانه
ها و دســتگاه های متولی با این انجمن را ضروری دانســت و گفت:
اصالح ساختار نهادهای صنعت چاپ ،اصالح سرفصل های آموزشی
و دانشگاهی همگام با تحوالت جهانی ،توجه به نیازهای اساسی آن و
توسعه نوآوری و کارآفرینی در این صنعت از جمله نیازهای اساسی این
بخش محسوب می شود.
بیطرفان اضافه کرد :آسیب شناسی صادرات محصوالت و کاالی ایرانی
ایجاد کلینیک بسته بندی را ضروری می سازد و آماده ایم این کلینیک را
با همکاری دستگاه ها و سازمان ها ایجاد کنیم.

صنعت چاپ به عنوان مادر همه صنايع

مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان ایران و نماینده تام االختیار تشکل
های سراســر کشــور نیز در این ارتباط گفت :کشورهای توسعه یافته
صنعت چاپ را پس از صنایع نظامی و کشــاورزی در رتبه سوم قرار
می دهند ،اما در ایران عرصه این صنعت منحصر به چاپ نشــریات و
مکتوبات است.
غالمرضا شــجاع ضمن تاکید بر اینکه ایــن صنعت نیازمند حمایت
مســئوالن اســت ،افزود :صنعت چاپ مادر همه صنــوف و صنایع
محسوب می شود و صادرات ،بازاریابی ،توسعه اشتغال و کارآفرینی در
آن میتواند فرصتهای بسیاری را برای کشورمان به همراه داشته باشد.
شــجاع چالشهای این صنعت در ایران را یادآور شد و خاطرنشان
کرد :تفاهم نامه ای بین وزارتخانه های فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
صنعت ،معدن و تجارت امضا شده ،اما چاپ هنوز به بخش صنعت
منتقل نشده است.
فشارهای اقتصادی در ســال های گذشته به دالیلی از جمله افزایش
نرخ ارز ،نبود تسهیالت ارزی برای صنعت چاپ ،ایجاد محدودیت و
مشکل در تامین مواد اولیه و واسطه ای ،تامین فناوری های مورد نیاز و
همچنین اجازه ندادن برای ورود برخی قطعات و مواد مصرفی ماشین
آالت ،فعالیت این صنعت را با مشکالت اساسی روبرو ساخته است.
آذرماه پارســال رئیس اتحادیه صادرکننــدگان صنعت چاپ ایران در
گفت وگو با ایرنا «خودتحریمی» را به عنوان مشــکل اساسی فراروی
این صنعت در کشور دانست و گفته بود :ایران در تولید کاغذ از مزیت
برخوردار نیست ،اما دولت با حمایت از تولید داخل کاغذ و باال بردن
تعرفه واردات مواد واســطه ای آن ،بر فعالیت بسیاری از کارخانه ها
و همچنین قیمت ها تاثیر می گذارد که به مثابه خود تحریمی است.

آگهی مناقصه

شماره تماس43481843880 :

دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و
هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهي حصر وراثت

آقاي هادي بهرامي ســیف دارای شماره شناســنامه 12246
به شــرح دادخواست کالســه 112/9۷540حقوقي از این حوزه
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده
که شــادروان تقي بهرامي سیف به شــماره شناسنامه  39در
تاریــخ  139۷/5/30در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی
گفته ورثــه حینالفوت آن متوفي منحصر اســت به-1 :بیتاله
بهراميســیف فرزندمهراب به شماره شناســنامه 2متولد1323
پدر متوفي -2صفیــه باباخاني فرزندمحمدابراهیم به شــماره
شناســنامه 5۷05متولد 1331مادر متوفي -3فریبا ســلطاني
مرام فرزندخلیل به شماره شناسنامه 4040023803متولد1368
همســر متوفي -4فاطمه بهرامي ســیف فرزندتقي به شماره
شناسنامه 4040632192متولد 1392دختر متوفي اینک با انجام
تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي
مينماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد
او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )484

رئيس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجين

« غزل اسالمي

عالقه همدانيها به خرید کاالي بادوام
دلیل مهم در رتبه اول اســتان در تورم نقطه
بهنقطه در مرداد ماه سالجاري است.
معــاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت
و برنامهریزي اســتان همدان گفت :قیمت
گوشت ،میوه ،دخانیات ،خوراکيهاي تازه و
کاالهاي با دوام بیشترین تأثیر را بر شاخص
نرخ تورم مرداد ماه در اســتان همدان داشته
باشد .نادر افشار توضیح داد :از آنجا که مردم
همدان عالقه فراواني به خرید کاالي بادوام
دارند و قیمت این نــوع کاالها مانند لوازم
خانگي ،خودرو و مسکن به شدت باال رفته،
بر شــاخص نرخ تورم تأثیر زیادي گذشته
است.
افشــار ادامه داد :در مرداد ماه سال  ۹۷وزن
خوراکيها  ۳۱/۷و اقالم غیرخوراکي ۶۸/۳
درصد در تورم اهمیت داشته است.
به گفتــه وي ،اگر تورم ماهیانه کمتر از یک
درصد باشــد تا حدي طبیعي است اما اگر
بیشتر از آن باشد خطرناک است ،به طوري
که اگر تورم ماهانه به  ۲درصد برسد ساالنه
 ۲۴درصد ميشود که عدد خطرناکي است
اما اکنون تورم ماهانه بیش از  ۶درصد است
و این یعني وضعیت بحراني است.
طبق اعالم افشــار ،اکنون تورم ماهانه ۶/۳
درصد اســت که اگر این نرخ تورم در تمام
ماههاي سال به این صورت باشد ضربدر ۱۲
ميکنیم که نرخ تورم ســاالنه  ۷۵/۶درصد
خواهد شد.

وي گفت :اگر تورم ماهیانه با همین روند به
رشد خود ادامه دهد بعد از گذشت چند ماه
با یک بحران اقتصادي مواجه خواهیم شد.
معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و
برنامهریزي اســتان همدان بیان کرد :تورم
نقطه به نقطه در بررســيهاي کوتاه مدت
داراي اهمیت اســت اما این تورم ســالیانه
اســت که اهمیت دارد که در تورم سالیانه
استان همدان بعد از کرمانشاه و لرستان رتبه
سوم را داراست.
وي اضافــه کرد :ماهانه بیــش از  ۴۰۰قلم
کاال آمارگیري ميشــود که براي گردآوري

کاهش قیمت خودرو در بازار
تا یک ماه آینده

امیدواریم تا یک ماه آینده نقص قطعات به حداقل برســد و
خودروهایی که به مردم پیش فروش شده ،تحویل خریداران شود
و بــا عرضه این خودروها به بازار شــاهد کاهش قیمت در بازار
باشیم .دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره تحویل خودروهای
تولیدی که با مشکل نقص فنی روبه رو بودند ،توضیح داد :برخی
قطعه سازان از نظر مواد اولیه قطعات به خارج وابسته هستند که

دهیاری رسول آباد سفلی در نظر دارد یک دستگاه
بیل بکهو کابین دار زرد رنگ مدل  T D L 86را از
طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر
و بازدید از دستگاه و دریافت اسناد مزایده و
تحویل مدارک تا تاریخ  8/6/9۷به دهیاری
روستا واقع در همدان شهرستان بهار روستای
رسول آباد سفلی (تاج آباد)در ساعات اداری
مراجعه نمایید.
شماره تماس:
0۹1810۷1838 - 08134642555
زارعی برهمند دهيار

دهياری دستجرد

آگهي سند مالکیت المثني

نظر به اینکه مالک آقاي احمد زمانیان فرزند علي دوس با
ارایه فرم شهادت شهود مصدق دفتر اسناد رسمي شماره
 52نهاوند اظهار نموده مقدار ششدانگ پالک  405فرعي از
 5اصلي بخش دو ثبت نهاوند که سند مالکیت آن به شماره
دفتر الکترونیکي  139520326005001309ثبت و ســند
مالکیت صادر و تســلیم مالک گردیده و به علت جابجایي
مفقود گردیده تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده
است لذا به اســتناد ماده  120آییننامه قانون ثبت مراتب
به شــرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلي
جهت عموم آگهي ميگردد .لذا چنانچه کســي نسبت به
صدور سند مالکیت المثني اعتراض داشته باشد یا مدعي
انجام معامله نزد خود او یا وجود ســند مالکیت نزد خود
ميباشد ميتواند اعتراض خود را کتبا از تاریخ انتشار این
آگهي ظرف مدت  10روز به این اداره ارســال در غیر این
صورت و پس از گذشــت زمان مقرر سند مالکیت المثني
صادر خواهد شد.

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

این اطالعات بیــش از  ۱۰مأمور آمارگیري
آمــوزش دیــده دو هفته از هر مــاه را در
کارگاههاي مختلف در ســطح استان اقدام
ميکنند ،این روش از نظر علمي کام ً
ال تأیید
شده است.
افشار بیان کرد :کاالهایي که جز و آمارگیري
هســتند کاالهاي مصرفي نهایــي خانوارها
است .وي توضیح داد :به عنوان مثال طالي
آب شــده جزو این اقالم نیست اما طالیي
که به عنوان زیورآالت اســتفاده ميشود ۱۳
صدم درصــد در ایــن آمارگیريها داراي
اهمیت است.

بخــش زیادی از این قطعات یا مــواد اولیه قطعات در گمرک
مانده بود و دولت اخیرا اجازه ترخیص آن ها را بدون پرداخت
مابهالتفاوت صادرکرده است.به گزارش ایلنا ؛ احمدنعمت بخش
بــا ابراز امیدواری از ترخیص قطعات و مــواد اولیه از گمرک
افــزود :با توجه به بخشــنامه اخیر دولت شــرکت ها به دنبال
ترخیــص قطعات یا مواد اولیه هســتند و امیدواریم تا یک ماه
آینده ناقصی ها به حداقل برسد و خودروهایی که به مردم پیش
فروش شده تحویل خریداران شود و با عرضه این خودروها به
بازار قیمت ها سیر نزولی پیدا کند.

آگهي مزايده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان در
نظر دارد یکباب مغازه تجاری از رقبات مسجد امام
زمان (عج) محله دستجرده تویسرکان را از طریق
مزایده برای مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.
شرايط:
 -1اداره اوقاف در رد یا قبول پشنهادات مختار است
-2هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است
-3تاریخ شرکت در مزایده هفت روز پس از انتشار
آگهی مزایده است
جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف
تویسرکان واقع در بلوار بسیج مراجعه نمائید.
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسرکان
آگهي ابالغ اجرائیه

بدین ویســله به الف -حســین ســلگي نام پدر :یداله تاریخ تولد1354/1/1 :
شماره ملي  4960351682شماره شناســنامه  215به نشاني نهاوند فرمانداري
چهارراه خانه معلم ب -مهدي سلگي فرزند یداهلل تاریخ تولد  1360/6/1شماره
ملي 3960352۷00 :شماره شناســنامه  316به نشاني :نهاوند کیلومتر  20جاده
کرمانشاه جاده فرعي شهرک پ -شرکت کیا لبن شناسه ملي  1010083496۷به
نشاني نهاوند کیلومتر  20جاده کرمانشاه جاده فرعي شهرک ت -رضا سلگي نام
پدر :یداهلل تاریخ  1346/1/1شماره ملي  3960351666شماره شناسنامه  213به
نشاني نهاوند کیلومتر  30جاده کرمانشاه جاده فرعي شهرک ث -مجید سلگي
نام پدر :مصطفي تاریخ تولد  1358/3/10به شماره ملي  39603525۷3به شماره
شناسنامه  303به نشاني :نهاوند کیلومتر  20جاده کرمانشاه جاده فرعي شهرک
ابالغ ميشود که بانک ملت جهت وصول طلب خود طي پرونده کالسه 9۷00069
علیه شــما اجرائیه صادر نموده که طبق گزارش مورخ  139۷/4/11مامور ابالغ
محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانکار
طبق ماده  18آییننامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکي از روزنامههاي
کثیراالنتشار محل آگهي ميشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار
آگهي نسبت به پرداخت بدهي اقدام نفرمایید در این صورت بدون انتشار آگهي
دیگري عملیات اجرایي طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد(.مالف )۷8
چاپ139۷/6/13 :

آگهي حصر وراثت

کارت دانشجویي فرهاد پارساپورکیوي فرزند
محمد شماره ملي  5660066232رشته شیمي
کاربردي دانشگاه بوعليسینا به شماره دانشجویي
 9612105006مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

منتظر قیمتهای جدید لوازمخانگی باشید

■ عالقه به خرید کاالي بادوام علت تورم باال ست

آگهی مزايده (مرحله دوم)

دهیــاری روســتای دســتجرد )بخــش اللجیــن
( بــه اســتناد مجــوز شــماره  4411اعضای شــورای
اســالمی روســتا در نظــر دارد اجــرای روکــش
آســفالت معابــر اصلــی روســتا از طریــق مناقصــه
بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت
یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه و اطالعات
تکمیلی به نشانی اللجین بلوار آیت ا ...خامنه ای
ساختمان بخشداری اللجین مراجعه نمایند.

بازار

آقاي میثم نوریان دارای شماره شناســنامه  4000161628به شرح دادخواست
کالسه 112/9۷0354ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان عبدالحسین نوریان به شماره شناسنامه  5۷1در تاریخ
 9۷/5/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفي
منحصر است به-1 :اکرم شفیعي فرزند عباداله به شماره شناسنامه  9986همسر
متوفي -2میثم نوریان فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه  4000161628پسر
متوفي -3محمد نوریان فرزند عبدالحســین به شماره شناسنامه 4000082841
پســر متوفي -4مهدي نوریان فرزند عبدالحســین به شــماره شناســنامه
 4000353985پسر متوفي والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهي مينماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از
متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد( .م الف )401

رئيس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد

معاون آمار و اطالعات استان ،درباره مفهوم
نــرخ تورم توضیــح داد که این شــاخص
میانگین وزني قیمت بیش از  ۴۰۰قلم کاالي
مصرفي خانوار اســت؛ به عبارت دیگر این
نرخ میانگیــن تغییرات قیمــت در  ۱۲ماه
منتهــي به ماه موردنظر نســبت به میانگین
 ۱۲مــاه قبل از آن اســت .بنابراین افزایش
در شــاخص چندماه خــود را به صورت
کمرنگتر در این شــاخص نشــان خواهد
داد و براي دیدن رشــد چشمگیر نرخ تورم
سالیانه باید این افزایشها طي ماههاي یک
سال ادامه بیابد.

آگهي ارزيابي کيفي شرکت گاز استان همدان سهامی خاص
مناقصه  9۷-29یک مرحلهاي با شماره مجوز (139۷.2543نوبت دوم)

موضوع مناقصه :عملیات اجراي کارهاي تعمیر نگهداري شبکه تغذیه و توزیع ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ
تأسیسات گاز در شهرستان رزن و روستاهاي تابعه
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایي پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به
پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
شرح مختصر کار:
 -1مبلغ برآورد اولیه پروژه ( 12/923/491/400دوازده میلیارد و نهصد و بیست و سه میلیون و چهارصد و نود
و یک هزار و چهارصد) ریال ميباشد.
 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( 464/1۷5/000چهارصد و شصت و چهار میلیون و یکصد و هفتاد و پنج
هزار) ریال ميباشد که به صورت یکي از تضامین قابل قبول معتبر در آییننامه معامالت دولتي ميباشد.
 -3مدت اجراي پروژه  365روز ميباشد.
قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهي به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت
شرکت در مناقصه مذکور ،نسبت به دریافت اسناد ارزیابي کیفي به آدرس اینترنتي ذیل اقدام نمایند.
تاریخ تحویل پاکات ارزیابي کیفي حداکثر تا ساعت  11روز یکشنبه  139۷/06/18ميباشد.
محل تحویل همدان ،میدان شیرسنگي ،ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان ،طبقه اول ،اتاق  ،20۷امور
قراردادها ميباشد.
تاریخ بازگشایي پاکات مالي متعاقب ًا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمن ًا هزینه درج آگهي به عهده پیمانکار برنده خواهد بود.
تلفن ،382610۷5-8 ،382605۷1-4 :دورنویس081-3825620۷ :
آدرس اینترنتw w w .n i g c -h m .i r :
روابط عمومي شرکت گاز استان همدان

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

آگهي موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  13936032600100۷۷96مورخه 1393/10/21هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک
همــدان منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي عليصدر شــبوئي فرزند کرمعلي
به شــماره شناسنامه  818صادره از همدان در ششــدانگ یک باب مغازه نسبت به  40مترمربع
پالک 10023فرعی از  1۷5اصلــی واقع در همدان حومه بخش  2حوزه ثبت ملک ناحیه  2همدان
خریداري معالواسطه از مالک رسمي آقاي محمدآقا رنجبر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد( .مالف )2283
تاریخ انتشار نوبت اول139۷/6/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم139۷/6/2۷ :

آگهي فقدان سند مالکیت

آقاي مسعود صیفيکار با تسلیم دو برگ استشهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه
 ۷2همدان مدعي است که ســند مالکیت سه دانگ مشاع پالک  2996واقع در
بخش دو ذیل ثبت  5625صفحه 64دفتر  40سابقه ثبت دارد و نزد کسي در بیع
شرط نیست به علت اسبابکشي مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقي به
ماده  120آییننامه قانون ثبت بدین وسیله آگهي ميشود تا هر کس مدعي انجام
معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي طي مدت
ده روز به اداره ثبت اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا
سند معامله اعتراضي کتبي خود را تسلیم نماید در صورت انقضا مدت واخواهي
و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود
سند المثني به نام متقاضي صادر و تسلیم خواهد شد( .مالف )20366

موسي حنيفه
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان همدان -ناحيه دو

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از ساماندهی قیمت
لــوازم خانگی خبر داد و اعالم کــرد که پس از ابالغیه وزیر صنعت،
قیمت تمام شــده محصوالت با در نظر گرفتن سود متعارف محاسبه
خواهد شد.
پس از تعیین نحوه قیمتگذاری کاالها و خدمات توســط وزیر
صنعــت ،معدن و تجارت که بر اســاس آن قیمت برخی کاالها
و خدمــات با رعایــت ضوابط قیمت گذاری ســازمان حمایت
مصرف کنندگان توســط واحدهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی
تعیین میشود.
حمیدرضا غزنوی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :این تصمیمگیری
موجب منطقی شــدن قیمت لوازم خانگی در بازار خواهد شــد و بر
همین اســاس محاسبه قیمت تمام شــده محصوالت این صنعت در
دســت بررسی قرار میگیرد تا با در نظر گرفتن سودی متعارف میزان
افزایش قیمت لوازم خانگی تعیین شود.
وی ادامــه داد :افزایش تا صد در صــدی برخی اقالم از جمله فوالد،
استیل و محصوالت پتروشیمی منجر به کاهش  ۴۰درصدی تولید در
چند ماهه اخیر شده و ضرر باالیی را به تولیدکنندگان وارد آورد که با
ابالغیه جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت از افزایش غیرمتعارف
لوازم خانگی جلوگیری خواهد شد.
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشــاره به
اینکه پس از تصمیم گیریهای ارزی شاهد اختالل در سطح تولید
و عرضــه در بخشهای مختلف اقتصــادی بودیم ،اظهار کرد :این
تصمیمــات در نهایت موجب چالش در بــازار و کمبود و گرانی
محصوالت شــد تا شاهد افسارگســیختگی در بازار فروش برخی
محصوالت باشیم.

موسی حنيفه
رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

آگهــي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره  139۷6032600500024۷مورخ 139۷/5/13هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم لیال ذوالفقاري فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 508
شماره ملی  39609400۷6صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 213/51
مترمربع پالک فرعي از  83اصلي بخش دو ثبت نهاوند واقع در گلرزد خیابان اصلي پاي جنار
روبروي نانوایي لواشــي حقوق ارتفاقي ندارد خریداري از مالک رسمي علیرضا ظفري تصرف
مالکانه متقاضي نســبت به محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول139۷/5/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم139۷/6/12 :

آگهي حصر وراثت

آقاي حسنمراد مرادي دارای شماره شناسنامه  629به شرح دادخواست کالسه
114/9۷0322ح از این حوزه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان حبیبه کلبي آبادي به شماره شناسنامه  45613در
تاریخ  9۷/5/25در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفیه منحصر است به-1 :صغري مرادي فرزند گلمراد به شماره شناسنامه
 593دختر متوفي -2مراد مرادي فرزند گلمراد به شــماره شناسنامه  592پسر
متوفي -3حسنمراد مرادي فرزند گلمراد به شماره شناسنامه  629پسر متوفي
-4ســلطانمراد مرادي فرزند گلمراد به شماره شناســنامه  40110۷8182پسر
متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي
مينماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ
نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .م
الف )363

رئيس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد

محمدعلي جليلوند -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت

آقاي مجید ملکي دارای شماره شناســنامه  199۷به شرح دادخواست کالسه
112/9۷/531ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان نورعلي ملکي به شماره شناسنامه  1152در تاریخ 1393/6/12
در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفي منحصر
اســت به-1 :مجید ملکي فرزند نورعلي متولد 1345به شماره شناسنامه 199۷
پســر متوفي -2حسین ملکي فرزند نورعلي متولد 1348به شماره شناسنامه 2
پســر متوفي -3معصومه ملکي فرزند نورعلي متولد 1351به شماره شناسنامه
 2205دختر متوفي -4کبري ملکي فرزند نورعلي متولد 1321به شماره شناسنامه
 5034دختر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهي مينماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد( .م الف )485
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موفقیت در رقابت های جهانی گام بعدی است
پس از کسب مدال ارزشمند طالی بازی های آسیایی اندونزی ،حاال
حضوری موفق در رقابت های جهانی ۲۰۱۹هدف و گام بعدی است.
مربی تیم ملی کبدی مردان ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت :قدرت
های جهانی رشته کبدی کشورهای آسیایی هستند و در شرایطی باید آماده
مســابقات جهانی شویم که باردیگر پاکستان ،هند و کره جنوبی را مقابل
خود خواهید دید.
وحید خراقانی اضافه کرد :همه این حریفان قدرتمند را شکست داده ایم
منتهی نباید دچار غرور شویم چرا که به طور حتم آنها نیز به دنبال جبران
ناکامی گذشته و رسیدن به قهرمانی هستند.

خبـر

کی روش بعد از جام ملتها
تیم ملی را جوان می کند

فهرست اسامی دعوت شــدگان به اردوی تیم ملی نشان می دهد
که «کارلوس کی روش» سرمربی تیم ملی فقط می خواهد قهرمان جام
ملت های آسیا شود.
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگو با ایرنا درباره لیست
 ۲۹نفره بازیکنانی که کی روش به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت
کرده است ،گفت :این درست که انتقادات زیادی از لیست جدید کی
روش می شــود ،اما باید یک نکته را در نظر داشت و آن اینکه او می
خواهد با اســتفاده از تمامی ابزارهایش قهرمان جام ملت های آســیا
در قطر شود.
شــاهین بیانی ادامه داد :شاید بازیکنان شایسته دیگری می توانستند
در لیســت تیم ملی باشــند ،اما باید در نظر داشت انتخاب بازیکن
حق ســرمربی تیم ملی است و او با اســتفاده از تفکرات و اندیشه
های تاکتیکی که دارد نفراتش را می چیند ،ضمن این که ســرمربی
پاســخگوی تمام اتفاقاتی است که در هنگام پیروزی یا شکست رخ
می دهد.
بیانی درخصوص این که «سردار آزمون» بعد از مسابقات جام جهانی
از اردوی تیم ملی خداحافظی کرد ،اما از سوی کی روش دعوت شده
است خاطرنشان ساخت :خداحافظی آزمون یک تصمیم احساسی بود
که به واســطه انتقادات صورت گرفتــه از عملکردش در جام جهانی
روسیه بود و این کامال مشخص است که بازیکنی در سن آزمون نباید
از فوتبال ملی خداحافظی کند .کی روش بر همین اســاس دوباره او
را دعوت کرد.
وی در پاســخ به این پرسش که در گذشته بازیکنانی نظر «سید مهدی
رحمتی» و «هادی عقیلی» نیز از تیم ملی خداحافظی کردند ،اما دیگر به
اردوی تیم ملی دعوت نشدند تصریح کرد :کی روش با رحمتی اختالف
داشت و دیدید که علیرغم عذرخواهی او هرگز به تیم ملی دعوت نشد،
اما شرایط سنی عقیلی با آزمون قابل قیاس نیست چرا که او در سال های
پایانی فوتبالش قرار داشت اما سردار تازه در ابتدای جوانی است و اگر
بتواند درست تصمیم گیری کند ،می تواند سال های سال برای فوتبال
ایران بازیکن موثری باشد.
وی در خصوص دعوت بازیکنان پا به سن گذاشته ای همچون «مسعود
شجاعی» و «اشکان دژاگه» از سوی کی روش به اردوی تیم ملی افزود:
سرمربی تیم ملی می خواهد از تمام پتانسیل موجود برای قهرمانی جام
ملت های آســیا استفاده کند و قطعا بعد از این رقابت ها  ۶۰درصد از
بازیکنان فعلی حضور نخواهند داشــت و به عبارت ساده تر تیم ملی
پوست اندازی می کند.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
اعالم شد
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی
این تیم برای برگزاری دیدار با ازبکستان را اعالم کرد .سردار آزمون که
خداحافظی کرده در این فهرست دیده میشود.
به گزارش مهر ،فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در حالی اعالم
شده است که سیدجالل حســینی کاپیتان و مدافع پرسپولیس به اردو
دعوت نشده است .ضمن اینکه سردار آزمون که بعد از جام جهانی خبر
خداحافظی اش را به طور رســمی اعالم کرد در این فهرست حضور
دارد .مشخص نیست او به تمرینات اضافه خواهد شد یا همچنان تصمیم
به کناره گیری از تیم ملی دارد.
بر اســاس تصمیم کی روش چند بازیکن جدید هم به اردوی تیم ملی
دعوت شده اند .وریا غفوری که در آستانه جام جهانی خط خورده بود
باز هم توسط کی روش به تیم ملی دعوت شده است.
فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای اردوی شهریور به شرح ذیل اعالم
شد:

دروازه بان ها

علیرضا بیرانوند  -رشید مظاهری  -امیر عابدزاده  -سید حسین حسینی

مدافعان

رامین رضاییان  -محمدرضا خانزاده  -روزبه چشمی  -مجید حسینی
 مرتضی پورعلی گنجــی -پژمان منتظری  -میالد محمدی  -صادقمحرمی  -وریا غفوری  -آرمین سهرابیان

هافبک ها

ســعید عزت اللهی  -امید ابراهیمی -اشکان دژاگه -سامان قدوس -
مهدی ترابی  -مسعود شجاعی  -وحید امیری  -علی کریمی  -احسان
حاج صفی

مهاجمان

علیرضا جهانبخش  -علی قلی زاده - -مهدی طارمی  -سردار آزمون -
کریم انصاری فرد  -کاوه رضایی

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی
جام حذفی
برنامه مســابقات مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال
باشگاههای کشور  ۹۸-۹۷اعالم شد.
به گزارش ایلنا ،قرعه کشــی مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی
باشگاههای کشور از ساعت  ۱۵امروز به میزبانی سازمان لیگ با حضور
نمایندگان باشــگاههای حاضر در این مرحله برگزار شد که نتایج آن را
در ادامه میبینید.
سعید فتاحی ،مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ اعالم کرد تیمهای
لیگ یکی یا ردههایی پایینتر که در مرحله گذشــته میزبانی بودهاند در
یک شانزدهم نهایی میهمان خواهند بود.
گفتنی است ۲۲ ،و  ۲۳شــهریورماه این دیدارها برگزار میشود و قرار
شده مرحله یک هشــتم نهایی  ۱۲و  ۱۳مهرماه دنبال شود .البته تاریخ
دیدارهای دو تیم استقالل و پرسپولیس مشخص نیست و قرار شده به
زودی اعالم شود.
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پيشخوان
وی با اشاره به موفقیت تیم ملی کشورمان در بازی های آسیایی اندونزی
گفت :قهرمانی این رقابت ها مرهون حمایت های فدراســیون ،اتحاد و
همدلی کادر فنی و بازیکنان و تالش برای رسیدن به یک هدف مشترک
بود که تحقق یافت.
خراقانی افزود :برخی از کارشناسان از همان دور مقدماتی پیشنهاد دادند که
طوری مسابقه بدهیم تا در نیمه نهایی به هند برخورد نکنیم اما از همان دور
مقدماتی قدرتمند ظاهر شدیم و هند را هم از پیش رو برداشتیم.
مربی تیم ملی کبدی کشور خاطرنشان کرد :در این رقابت ها هیچ حریفی
را دست کم نگرفتیم و توانستیم با برد در تمامی مسابقات قهرمان شویم.
این مربی اهل کبودرآهنگ یادآور شــد :هنــدی ها به هیچ عنوان تصور

شکست و از دســت دادن طال را نداشتند و برای بار نخست طالی آنها
را تبدیــل به برنز کردیم.وی افزود :به هر حال پس از ناکامی کشــورمان
در قهرمانی آســیا در گرگان و تغییر کادر فنی ،شــرایط جدیدی بر تیم و
فدراسیون حاکم شد که در کسب قهرمانی بازی های آسیایی تاثیرگذار بود.
خراقانی اضافه کرد :سطح مسابقات بازی های آسیایی حتی از دوره گذشته
رقابت های جهانی باالتر بود و حاال این قهرمانی مسئولیت همه اعضای
تیم را برای تداوم موفقیت ها سنگین تر می کند.
وحید خراقانی از مربیان با ســابقه کبدی شهرستان کبودرآهنگ از توابع
استان همدان است که از سال گذشته به عنوان دستیار در کادر فنی تیم ملی
کبدی مردان کشور اضافه شد.

پيشرفت ورزش همدان
از اينچئون تا جاکارتا

تعــداد ســهمیه و نیــز مدالهایی که
ورزشــکاران همدانی در بازیهای آسیایی
جاکارتا کسب کردند در مقایسه با بازیهای
آسیایی اینچئون از پیشرفت ورزش همدان
در  ۴سال اخیر حکایت میکند.
در کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی
ورزشــکاران همدانی همــواره جای ثابتی
دارند و در بیشــتر دورهها نیــز تعدادی از
مدالهای ورزش ایران در این مســابقات را
به خود اختصاص دادهاند.
در مسابقات بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸که به
میزبانی کشور اندونزی برگزار شد از استان
همدان  ۸ورزشــکار ۲ ،مربی و  ۳داور در
کاروان اعزامی ایران حضور داشتند.
مریــم کرمی ،مریــم امیدی پارســا ،آرزو
حکیمی ،مه لقا جام بــزرگ ،مبینا عزیزی،
آذر کولیوند ،حمید میرزایی پارســا و فرود
ظفری  ۸ورزشکار همدانی بودند که موفق
شــدند در  ۶رشــته قایقرانــی ،تیراندازی،
جودو ،کوراش ،کبدی و ووشو در مسابقات
انتخابی کسب ســهمیه کنند و در جاکارتا
حضور داشته باشند.
ورزشکاران همدانی حاضر در این مسابقات
موفق شــدند  ۷مدال رنگارنگ شامل یک
مــدال طال ۴ ،نقره و  ۲برنز کســب کنند و
سهم پر رنگی در جایگاه ایران در رده بندی
مدالی این مسابقات داشته باشند.
طالی ورزش همدان در این مســابقات را
حمید میرزایی پارســا در رشــته کبدی به
دست آورد.
فرود ظفری ورزشــکار نهاوندی در رشته
ووشــو موفق شــد یکی از  ۴نقره ورزش
همدان در جاکارتا را کسب کند.
به گزارش تسنیم  ،مریم امیدی پارسا  ۲مدال
نقــره در روئینگ  ۴نفــره و  ۲نفره و مریم
کرمی نیز یک مدال نقره در روئینگ  ۴نفره
و یک مدال برنز در روئینگ  ۲نفره کســب
کردند .مه لقا جام بزرگ نیز موفق به کسب
مدال برنز در رشته تیراندازی ،ماده تفنگ ۳
وضعیت شد.
همچنین آرزو حکیمــی در قایقرانی ،مبینا
عزیزی در جودو و آذر کولیوند در کوراش

 ۳نماینــده دیگــر ورزش همــدان در این
مسابقات بودند که با وجود تالشی ستودنی
از کسب مدال بازماندند.
داوران همدانی حاضر در جاکارتا نیز خوش
درخشیدند .بیژن حیدری بهترین داور فوتبال
ایران در فصــل  ،۹۷-۹۶بــا قضاوتهای
خوب در مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی
در نهایــت به عنوان یکــی از اعضای کادر
داوری مسابقه فینال انتخاب شد.
هادی سالم نیز قضاوتهای کم اشتباهی در
مسابقات بسکتبال بازیهای آسیایی جاکارتا
از خــود به نمایش گذاشــت و پاداش این
عملکرد خوب نیز قضــاوت در بازی رده
بندی بود.
بهاره سیفی هم عملکرد قابل قبولی از خود
در قضاوت مسابقات فوتبال بانوان به نمایش
گذاشت.
وحید خراقانی مربی کبودرآهنگی تیم ملی
کبــدی ایران هم در قهرمانــی کبدی کاران
ایرانی در مسابقات کبدی بازیهای آسیایی
جاکارتا نقش پر رنگی برعهده داشت.

پیشرفت از اينچئون تا جاکارتا

با مقایسه تعداد ســهمیه ورزش همدان در
بازیهای آســیایی جاکارتا و مدالهایی که
ورزشکاران همدانی در این مسابقات کسب
کردند با بازیهای آسیایی اینچئون مشخص
میشــود هم از نظر تعداد ســهمیه و تعداد
رشــتهها و هم از لحاظ تعداد مدال ورزش
همدان پیشرفت چشمگیری در این فاصله
زمانی  ۴ساله داشته است.
آرمین تشــکری ،میثم مصطفی جوکار ،مه
لقا جام بزرگ ،ساســان شهسواری و آرزو
حکیمی  ۵ورزشــکاران همدانی حاضر در
کاروان اعزامی ایران به بازیهای آســیایی
اینچئون بودند.
همدان در این مسابقات در  ۴رشته والیبال،
کشــتی ،تیرانــدازی و قایقرانــی موفق به
کسب ســهمیه شــده بود .در نهایت هم با
 ۲طالی آرمین تشــکری در والیبال و میثم
مصطفی جوکار در کشــتی و نیز مدال برنز
آرزو حکیمی در قایقرانی ،کار ورزشکاران
همدانی در بازیهای اینچئون با کســب ۳

مدال به پایان رسید.
با مقایسه عملکرد ورزش همدان در این دو
دوره از مسابقات بازیهای آسیایی مشخص
میشــود ورزش همدان موفق شــده است
در عرض  ۴ســال تعداد ورزشکاران ،تعداد
رشتههای ورزشی و تعداد مدالهای خود را
از اینچئون تــا جاکارتا به ترتیب  ۵۰ ،۶۰و
 ۱۳۳درصد افزایش دهد.

پسرفت ورزش حرفهای

اگرچه در این فاصله زمانی  ۴ســاله ورزش
همدان در بخش قهرمانی با پیشرفت مواجه
شده اما از آن سو ورزش حرفهای همدان به
شدت پسرفت داشته است.
در دهــه  ۸۰و حتی اوایل دهه  ۹۰اســتان
همدان در لیگهای برتر والیبال ،بســکتبال،
فوتبال ،هندبال ،کشــتی و تعداد دیگری از
رشــتههای انفرادی صاحب تیم بود ،اما با
گذشــت زمان تیمهای همدانی حاضر در
این مســابقات به دالیــل مختلفی از جمله
مشــکالت اقتصادی حاکم بر استان ،کمبود
بنگاههای اقتصادی ،کارخانهها و شرکتهای
بــزرگ ،دلســرد کردن بخــش خصوصی
بــرای حضــور در ورزش ،و عدم توجه به
باشــگاهها ،یا منحل شدند و یا به دستههای
پایینتر سقوط کردند ،تا جایی که در فصل
ورزشی  ۹۸ -۹۷استان همدان در لیگ برتر
یا دستههای پایینتر رشتههایی چون والیبال،
بسکتبال ،هندبال و کشتی تیمی ندارد و در
فوتبال نیز در لیگ دسته دوم دو نماینده دارد
که آن دو باشــگاه نیز با مشــکالت مالی و
حواشی زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
بیتردید ورزشــکاران برای امــرار معاش
نیــاز به درآمد دارند و ایــن درآمد صرفا با
فعالیت در ورزش حرفهای و بستن قرارداد
با باشگاهها حاصل میشود.
اگر مدیران اســتان به ویژه متولیان ورزش
همدان نتوانند مشکل ورزش حرفهای استان
را حل کنند طولی نمیکشــد که از انگیزه
نوجوانان و جوانان برای حضور در عرصه
ورزش کاسته میشــود و ورزش قهرمانی
همدان نیز همــدان ورزش حرفهای به مرز
نابودی میرسد.

ايران در شطرنج جزو برترينهاي جهان
با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های
انجام شــده ،جایگاه ایران در این رشته در
چند سال آینده تا جمع  ۱۰کشور نخست
دنیا ارتقا می یابد.
رئیس فدراسیون شــطرنج اظهار داشت:
شــطرنج در تاریخ ،متعلق بــه ایران بوده
اســت و تالش داریم تا بازیکنان ما قوی
تر از پیش شــده و جایگاه واقعی خود را
به دست آوریم.
به گزارش ایرنا مهرداد پهلوان زاده افزود:
حضور ایران در جمع  ۱۰کشور برتر جهان
با برگــزاری فعالیت های بیشــتر ،امکان
استفاده از مربیان خوب و گسترش فعالیت
ها ،هدفگذاری شده است.
پهلــوان زاده تصریح کــرد :فعالیت های
شطرنج در سطح کشور بهمن وار در حال
توسعه و بزرگتر شدن است.
وی گفت :اکنون هزار نفر مربی شــطرنج

در کشــور در خصوص تربیت بازیکنان
مشــغولند و هیأت های اســتانی هم در
فعالیتی گسترده نسبت به استعدادیابی در
این رشته اقدام می کنند.
به گفته وی اکنون شمار بازیکنان رتبه دار
در این فدراســیون به حدود  ۱۰هزار نفر
رســیده و بیش از  ۳۰هزار شطرنج باز در

فدراسیون عضویت دارند.
رئیس فدراســیون شــطرنج با اشــاره به
توفیقات شــطرنج بازان رده زیر  ۱۶سال
کشور ،گفت :امســال شماری از بازیکنان
خــوب به خاطر افزایش ســن از این رده
سنی خارج شده اند و جایگاه کشور اندکی
تنزل یافته است.

1

مشکل رونالدو
در شروع فصلها

مهاجم پرتغالی در سالهای اخیر در
شــروع فصل در گلزنی با مشکل روبرو
شده است.
بــه گزارش ایســنا ،در ســالهای اخیر
کریستیانو رونالدو در شروع فصل خوب
کار نکرده است .مهاجم پرتغالی میانگین
آمار گلزنیاش در این مدت کاهش نیافته
و رکوردهای فوقالعادهاش را حفظ کرده
است .او همچنین گلهای مهمی به ثمر
رساند که در فتح عناوین تاثیرگذار بود.
با این حال در سه فصل اخیر آمار نشان
میدهد که ســتاره سابق رئال مادرید در
بازیهای نخست در گلزنی مشکل داشته
است .به همین خاطر عجیب نیست که
او بــا پیراهن یوونتوس در ســری  Aبا
گذشت سه هفته هنوز دروازه حریفان را
باز نکرده است.
رونالدو فصل گذشــته تا هفته هشتم در
اللیگا گلزنی نکرد (او چهار بازی نخست
را به علت محرومیت از دست داد) .این
اتفاق در نهایت برابر ختافه رخ داد .با این
حــال او دوباره چند هفته گلزنی نکرد و
در هفته ســیزدهم توانست دروازه الس
پالماس را باز کند .در این مدت رونالدو
توانســته بود در لیگ قهرمانــان اروپا و
سوپر جام اسپانیا گلزنی کند.
ستاره پرتغالی در فصل  ۱۷ــ  ۲۰۱۶در
هفته دوم مقابل اوساســونا گلزنی کرد و
سپس نتوانســت تا هفته هشتم دروازه
حریفان را باز کند.
این آمار غیر معمول بــرای رونالدو در
سانتیاگوبرنابئو به حساب میآمد .اتفاق
مشابهی در فصل  ۱۶ــ  ۲۰۱۵رخ داد و
ستاره پرتغالی شروع غیر معمولی داشت.
رونالدو در دیدار برابر اسپانیول در هفته
دوم فوقالعاده عمل کرد و پنج گل به ثمر
رساند اماتا هفته هشتم نتوانست دو باره
گلزنی کند.

2

موافقت نکونام
با درخواست
پرسپولیسی ها
سرمربی نساجی با درخواست باشگاه
پرسپولیس موافقت کرد.
بــه گزارش ایلنا ،باشــگاه پرســپولیس
پیشــنهاد داده بــود تا بازی با نســاجی
یــک روز زودتر از تاریخ مقرر یعنی ۲۳
شهریور به انجام برسد و به خاطر بازی با
الدحیل در تاریخ  ۲۶شهریور ،این دیدار
به روز بیست و دوم موکول شود.
جواد نکونام سرمربی نساجی هم با این
درخواست پرسپولیسی ها موافقت کرد
تا بازی دو تیم در چارچوب هفته ششم
رقابت های لیگ برتر روز پنجشــنبه ۲۲
شهریور برگزار خواهد شد.
حاال شــاگردان برانکو به جای سه روز،
چهــار روز تا بازی بــا الدحیل فرصت
دارند.

3

آیین استقبال از داوران
استان در بازیهای آسیایی
 2018برگزار شد
روز گذشته مراسم استقبال از داوران
اعزامی به بــازی های آســیایی ۲۰۱۸
جاکارتــا با حضور مدیــرکل ورزش و
جوانان استان برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانان اســتان ،بهاره سیفی و
بیژن حیدری در رشــته فوتبال و هادی
ســالم در رشته بســکتبال داوران استان
در بازیهــای آســیایی جاکارتا بودند که
قضاوت های خوبــی در این رقابتها از
خود بر جای گذاشتند.
در این مراســم رئیس هیأت بســکتبال
اســتان ،جمعی از پیشکسوتان ،مربیان و
داوران بســکتبال و فوتبال استان حضور
داشتند.مدیر کل ورزش و جوانان استان
همدان در این مراسم با اشاره به عملکرد
خوب داوران همدانی در جاکارتا افزود:
خوشبختانه داوران استان در این رقابت
ها عملکرد خوبی بر جای گذاشتند و بار
دیگر نشان دادند داوران همدانی همواره
در میادیــن مختلف بین المللی صاحب
جایگاه هســتند.وی در ادامه با اشاره به
عملکرد درخشــان ورزشکاران همدانی
در بازیهای آســیایی تصریــح کرد :در
این رقابتها ورزشکاران همدانی  ۷مدال
رنگارنگ کسب کردند که تاکنون کسب
این تعداد مدال در بازیهای آسیایی توسط
ورزشکاران همدانی بی سابقه بوده است.
رســول منعم اظهــار کرد :بــه زودی با
حضور مسئوالن ارشــد استان از داوران
و مــدال آوران بازیهای آســیایی تجلیل
خواهد شد.
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مسابقات بسکتبال دانشجویان دختر
دانشگاه آزاد در همدان آغاز شد

مسابقات بسکتبال قهرمانی دانشــجویان دختر دانشگاه های آزاد
اسالمی کشور یادواره شهید مدافع حرم مجید صانعی روز یکشنبه به
میزبانی شهر همدان آغاز شد.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی همدان در حاشیه این پیکارها
به ایرنا گفت :در این پیکارها دانشــجویان دختر  ۹اســتان کشور تا
هفدهم شهریورماه جاری در مجموعه ورزشی امام علی (ع) دانشگاه
آزاد اسالمی همدان بایکدیگر رقابت دارند.
غالمرضا خاکسار افزود :تیم های حاضر در این رقابت ها طبق قرعه
کشــی در  ۲گروه چهار و پنج تیمی قرار گرفتند که گروه الف تهران،
کرمانشاه ،علوم و تحقیقات ،خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و در
گروه ب تیمهای فارس ،همدان ،البرز و قزوین باهم رقابت می کنند.
وی بیان کرد :درنخستین دور از این رقابت ها تیم تهران برابر خراسان
رضوی در یک دیدار سخت به برتری رسید و این مسابقه با نتیجه ۸۰
بر  ۷۱به سود تیم دانشگاه آزاد تهران خاتمه یافت.
مســابقات بسکتبال قهرمانی دانشــجویان دختر با حضور قهرمانان ۹
استان کشور  ۱۰تا  ۱۷شــهریور ماه جاری در مجموعه ورزشی امام
علی (ع) دانشگاه آزاد اسالمی همدان در جریان است.

افتتاح طرح ملی پارک گام در کبودراهنگ
همزمان با هفته دولت طرح ملی پارک گام در پارک الله شهرستان
کبودراهنگ افتتاح شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان
همزمان با هفته دولت طرح ملی پارک گام با حضور جمعی از بانوان
شهرستان در محل پارک الله افتتاح گردید و توسط نایب رئیس هیئت
ورزش های همگانی کبودراهنگ فواید ،شــرایط و ویژگی های این
طرح برای حاضرین شرح داده شد.
گفتنی اســت طرح ملی پــارک گام هفته ای یکبار با شــاخص
های توســعه ورزش همگانی بدون محدودیت سنی و جنسیتی
همراه با به کارگیری توانایی های جســمانی فردی و ســهولت
دسترسی برای عموم صورت می گیرد بطوریکه هدف از اجرای
این طرح باال بردن میزان شــادابی ،انگیزه و ســالمت جسمی و
روانی عموم مردم ،کاهش وزن ،چربی اضافی ،افزایش ســالمت
از طریــق بهبود عملکــرد قلبی و عروقی ،بهبــود نگرش ذهنی
فرد نســبت به خود و زندگی ،افزایــش کیفیت زندگی و طول
عمر مفید و ارتقاء روحیه و شــادابی ،کاهش و کنترل اســترس
روزانه می باشد.
مسافت های تعیین شــده برای این طرح مسیرهای  ۳تا  ۵کیلومتری
است که مســیر  ۳کیلومتر برای کودکان ،نوجوانان ،سالمندان و افراد
ویلچری و مســیر  ۵کیلومتر مختص افراد بزرگســال و دوندگان می
باشد .آغاز و پایان مسیر پیاده روی نیز مشخص بوده و هر  ۵۰۰متر با
عالمت گذاری مشخص می گردد.
در این طرح شرکت کنندگان اپلیکیشن "همراه گام" را بر روی موبایل
خــود نصب کرده و پس از ثبت نام در پایان هر فصل به قید قرعه به
شرکت کنندگانی که بیشترین مسیر طی شده را بر روی اپلکیشن ثبت
کرده باشند جوایزی اهداء خواهد شد.

مصرف چه مواد غذایی
قبل از ورزش توصیه نمیشود

تغذیه قبل از ورزش یکی از موارد مهمی اســت که ورزشــکاران
بایــد به آن توجه کنند .برخی مواد غذایی مناســب مصرف برای قبل
از ورزش نیستند.
به گزارش ایسنا  ،این که قبل از ورزش چه غذایی مصرف کنیم مساله
مهمی اســت .بدن قبل از ورزش نیاز به دریافت سوخت کافی دارد.
هفت غذایی که بهتر است قبل از ورزش مصرف نشوند ،عبارتند از:

شیرينی:

قبل از ورزش شــیرینی و کیکهای شیرین مصرف نکنید  .این مواد
غذایی حاوی شــکر سفید و آرد هســتند که باعث افزایش انسولین
میشــود و بعد از مدتی قند خون افت میکند .خوردن شیرینی قبل از
ورزش باعث ایجاد خستگی میشود.

کلم پیچ:

ســبزیجاتی همچون کلم پیچ نیاز دارند که دستگاه گوارش بیشتر کار
کنــد و در زمان ورزش ممکن اســت که بدن نتواند فعالیت شــدید
گوارشــی انجام دهد .خوردن غذاهایی که سنگین هستند و یا باعث
نفخ میشــوند قبل از ورزش مناسب نیستند .بنابراین بهتر است که از
خوردن سبزیجات خانواده کلم خودداری کنید.

شیر:

شــیر باعث نفخ میشــود ،بنابراین بهتر است شــیر یا لبنیاتی که از
شــیر تولید میشــوند را قبل از ورزش مصرف نکنیم .برخی از افراد
نمیتوانند الکتوز دریافت کنند و مصرف الکتوز باعث نفخ و اســهال
برای آنها میشود.

الکل:

مصرف الکل قبل از ورزش باعث میشــود که آب بدن کاهش یابد.
بنابراین مصرف الکل قبل از ورزش برای سالمتی خطرناک است.

نوشابه:

کافئین برای ورزش خوب است اما کافئین موجود در نوشابه این طور
نیست .خوردن نوشیدنیهای گازدار باعث میشود که معده پر شود و
ورزش کردن سختتر شود .بدین شکل ممکن است در زمان ورزش
احساس خستگی کنیم.

آب میوه:

خوردن آب میــوه که فروکتوز دارد ،باعث میشــود که قند خون به
طور ناگهانی باال بــرود .مصرف آب میوه قبل از ورزش باعث نفخ و
اسهال میشود.
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شماره 3280

خبـر

محلول پاکسازی ریشه دندان تولید شد

مگس های میوه ستاره شناس هستند!

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید محلول پاکسازی
ریشه دندان شدند که در دندانپزشکی قابل استفاده بوده و اکنون وارد
بازار شــده است .محمدحســین مرتضوی مدیر شرکت دانش بنیان
تولیدکننده محصوالت دندانپزشکی مستقر در پارک فناوری پردیس
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :محصوالت دندانپزشکی به صورت
کلی وارداتی هســتند .از این رو درصدد آمدیم این محصوالت را با
گردآوری یک تیم تحقیق و توســعه به تولید برســانیم .وی با بیان
اینکه یکی از این محصوالت محلول ضدعفونی کننده و پاکســازی
کانال ریشــه دندان اســت ،گفت :این محلول کانال ریشه دندانی را
از بقایای عفونی و میکروارگانیســم ها هنگام عصب کشی پاکسازی
کرده و شستشو می دهد.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد ،مگس های میوه قادر به مسیریابی
از طریق نشانه گذاری اجرام سماوی و شناسایی خورشید در آسمان هستند.
به گزارش نیواطلس ،محققان با بررســی حرکات و شیوه پرواز مگس های
میوه با استفاده از یک دستگاه شبیه ساز واقعیت مجازی پرواز و تطبیق دادن
مســیر مذکور با نقشه ای شبیه سازی شده از ستاره های آسمان و خورشید
از این موضوع مطلع شدند.مگس های میوه از جمله عوامل مهم آلودگی در
جهان هســتند که با تماس با هر ماده ای در جهان آن را آلوده می کنند .اما
شناسایی سیستم مسیریابی منحصر به فرد این حشرات دانشمندان را شگفت
زده کرده است .مگس های میوه که در محیط های صحرایی و فاقد هر نوع
آب و غذا نیز به حیات خود ادامه می دهند ،می توانند با تکیه به خورشید و
دیگر ستارگان مسیریابی کرده و خود را به منابع تغذیه ای مورد نظر برسانند.

موبایل های برتر نمایشگاه «ایفا »2018
را ببینید

در نمایشگاه «ایفا  »۲۰۱۸از موبایل های هوشمند مختلفی رونمایی
شد .موبایلی با دوربین سلفی  ۲۰مگاپیکسلی ،تلفن هوشمندی مجهز
به هوش مصنوعی و غیره توجهات را به خود جلب کرده اند.
به گزارش مهر ،چند روزی از آغاز نمایشگاه  ۲۰۱۸ I F Aگذشته است.
طی روزهای گذشته تولیدکنندگان موبایل محصوالت جدید خود را
رونمایی کردند .طراحی این پرچمدار سونی در حقیقت نسخه بهبود
یافته اکسپریا  XZ۲است و اکنون لبه های نازکتری دارد .همچنین این
نخستین دستگاه سونی با نمایشگر  O L E Dاست .نمایشگر  ۶اینچی
دستگاه با بلندگوهایی که قسمت جلوی دستگاه قرار دارند ،سبب شده
این مدل برای طرفداران تماشای فیلم گزینه مناسبی باشد.

هشدار درباره پدیده «کاهش عظیم»
به گفته دانشمندان در  ۱۳۳روز از سال جاری لکه های خورشیدی
در ســطح ستاره دیده نشده و این امر نشان می دهد فعالیت خورشید
کاهش یافته و آب و هوای زمین خنک تر خواهد شد.
به گزارش اکســپرس ،دانشمندان گزارش کرده اند در  ۱۳۳روز از سال
جاری میالدی لکه های خورشیدی در سطح این ستاره دیده نشده است.
این درحالی است که تنها  ۲۴۱روز از  ۲۰۱۸میالدی گذشته و این بدان
معناســت که خورشید بیشتر سال فعالیت چندانی نداشته است .چنین
رویدادی پیامدهای مختلفی برای زمین دربر خواهد داشت.کارشناسان
هشــدار داده اند این امر نشان می دهد پدیده «کاهش عظیم» ( s o l a r
) m i n i m u mدر راه است« .کاهش عظیم» بازه زمانی است که فعالیت
خورشید در چرخه  ۱۱ساله این ستاره کاهش می یابد.

هواپیمای جدید ایرباس رکورد
ارتفاع پرواز را شکست

تازه ترین هواپیمای تولیدی شــرکت ایربــاس به نام پرالن  ۲که
یک هواپیمای گالیدر و بی موتور اســت با شکستن رکوردهای قبلی
توانست در ارتفاع  ۲۳هزار متری پرواز کند.
به گزارش نیواطلس ،هدف ایرباس از تولید این هواپیما غلبه بر برخی
محدودیت های فنی و به پــرواز درآوردن هواپیماهای بی موتور در
باالترین ارتفاع ممکن و در حدی اســت کــه وضعیت جوی زمین
اجازه می دهد .در ارتفاع بسیار باال از سطح زمین ،جریان های هوایی
قدرتمنــدی وجود دارند کــه در اثر برخورد باد بــا کوه های مرتفع
و بازگشــت این بادها به وجود می آینــد و تثبیت وضعیت حرکت
هواپیماهای بدون موتور در چنین شرایطی کار بسیار دشواری است.

گزارش
نگاه

محب خدايي معاون گردشگري کشور:

گردشگری در عصر دیجیتال
امروزه ارتباطات تجاری و شخصی مردم ،تبادل اطالعات و معامالت
به روشهایی صورت میگیرد که قبــ ً
ال حتی تصور آن نیز ممکن نبود.
ترکیب سیســتمعاملهای دیجیتال ،محتوای تولیدشــده توسط کاربر و
بازخورد آن ،تعامالت رســانههای اجتماعی ،خدمات مکانیابی جهانی،
و اســتفاده از دادههای بزرگ و هوش مصنوعی ،همگی سبب گردیده که
مردم تجارب و اطالعات خود را در تمامی زمینهها به اشــتراک بگذارند.
و این امر در نتیجه پیشــرفتهای پیدرپی ارتباطات مخابراتی ،کامپیوتر،
پایگاههای اطالعاتی ،شــبکه ،اینترنت ،فناوری تلفن همراه و بیســیم،
سیستمهای موقعیتیابی جهانی و گوشیهای هوشمند ،به نسبت سایر
زمینههاست.
گردشــگری ،بهعنوان یکی از بخشهای اقتصادی در سراسر جهان ،هم
نظارهگر این تغییرات است و هم نقش مهمی را در این تغییرات ایفا نموده
است I CT .ابزار ضروری و بســیار قدرتمند برای مدیریت ،تدارکات،
توزیع و بازاریابی در هردو بخش دولتی و خصوصی ،ارائه نموده اســت.
این تکنولوژیها برای گردشگری دیجیتال استقالل ،تقاضای روزافزون و
اختصاصی نمودن خدمات را برای مشتریان به همراه آورده است.
تغییــر در ذائقه و انتظارات مشــتری و همچنین رونــد جهانی ،بخش
گردشگری را وادار نموده برای سازگاری با مدلهای تجاری و عملیاتی
در جستجوی افزایش رضایت مشتری و بهینهسازی عملکرد با این سیستم
خود را هماهنگ سازد.
این امر ســبب ایجاد فرصتهایی برای تازهواردان در زنجیره ارزشــمند
گردشــگری ،بهویژه "بومیان "دیجیتال مانند برگزارکنندگان سفر آنالین،
شــده اســت .درعینحال ،این نوع اختصاصی از خدمات گردشــگری
(بهاصطالح اقتصادی به اشتراکگذاری) در حال افزایش است.
درحالیکه بخش گردشگری در خط مقدم ایجاد اختالل در این تکنولوژی
دیجیتال بوده اســت ،تغییرات تکنولوژیکی نمایانگر این اســت که این
بخش باید به نوآوری روی آورده و دســتاندرکاران این صنعت نیز باید
با همکاری نزدیک در این رقابت جایی خود را حفظ کنند .عالوه بر این،
ماهیت متمرکز بخش گردشگری سطح مسئولیت خود را برای استفاده از
تغییرات تکنولوژی و دیجیتالی شــدن باال برده و به ایجاد آینده اقتصادی
و اجتماعی پایدار و همهجانبه و سازگاری با محیطزیست کمک میکند.
* منبع :سایت u n w t o

گردشگري

پرش از بحران گرانی سفرهای هوایی
و تور ایران

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی استان تهران پس از
حذف مســیر ایران از برنامه پروازی سه شــرکت هواپیمایی خارجی،
هشدار دارد :نرخ تمام شده سفر ایران برای جامعه بزرگی از گردشگران
خارجی غیر قابل رقابت میشود.
این اخطار درحالی داده شــده که سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری با توجه به ارزش ریــال در برابر دالر و یورو ،پیشبینی
کرده ،جمعیت بیشتری از گردشــگران خارجی به خاطر ارزانی ،روانه
کشورمان شوند.
رضا اباذری که پس از گرانی بلیت هواپیما ،کاهش پروازهای بینالمللی
و در نتیجه حذف ایران از برنامه ایرالینهای خارجی را پیشبینی کرده
و در اینباره اخطار داده بود ،اینک در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :کمتر
از دو هفته این پیش بینی به حقیقت پیوست؛ هواپیمایی بریتیش ایرویز
و پــس از آن دو ایرالین ک .ال .ام و ایرفرانس رســما اعالم کردند در
تاریخی مشخص بازار ایران را ترک خواهند کرد.

همدان بايد براي
 365روزسال
رويداد
تعريف کند
همدان تا همیشه باید سطح پایتخت کشورهاي
آســیایي بودن را حفظ کند این به آن معنا اســت
که کســب عنوان پایتخت گردشگری آسیا توسط
همــدان یک عنــوان ماندگار خواهد بــود .معاون
گردشگري کشور با عنوان این مطلب گفت  :کسب
این عنوان براي همدان بیانگر آن است که از این به
بعد این اســتان نه تنها باید ســطح تعریف شده را
حفظ کند بلکه باید آن را ارتقاء دهد این بدان معنا
است که همدان باید براي  ۳۶۵روز رویداد تعریف
کنــد و زمینه ایجاد انگیزه براي ســفر به همدان را
رقم زند.
محمــد محبخدایــي عنــوان کــرد :از آنجا که
گردشــگري یک رویداد جهاني است در برگزاري
برنامههاي در ســطح بینالمللي در سطح مشارکت
ملــي در حتي بینالمللي نقش بســیار تأثیرگذاري
دارد.
کنفرانــس بینالمللــي همدان  ۲۰۱۸باید ســطح
گردشــگري اســتان را به گونهاي ارتقــا دهد که
زمینههاي توســعه در همه مــوارد را ایجاد کند و
محــور برنامهریزي اســتان بایــد در همه بخشها
بر اساس گردشــگري مدون شــود تا بتواند همه
محصوالت این حوزه را در بر گیرد.
وي در زمینه چگونگي ســطح برگزاري کنفرانس
بینالمللي همدان  ۲۰۱۸اعالم کرد سطح این رویداد
مطلوب و خوب بود و همدان توانست نمره قبولي
را از لحاظ اجرا به خود اختصاص دهد.
وي در زمینــه نقطه قوت برگــزاري این کنفرانس
عنوان کرد :نقطه قوت برگزاري کنفرانس بینالمللي
همدان  ۲۰۱۸انســجام عملکرد مطلوب مسئوالن
منطقه از جمله استاندار همدان ،معاون عمراني وي،
نمایندگان مردم در مجلس ،مدیران استاني و عوامل
اجرایي بود.
محب خدایــي تأکید کرد :تکاپــوي حوزه اطالع
رساني و استفاده مطلوب از اصحاب رسانه توانست
نقــش بســزایي در مطلوب اجرا شــدن کنفرانس
بینالمللي همدان  ۲۰۱۸ایفا کند.
محمد محبخدایی ۲۰۱۸اظهار کرد :رویداد ۲۰۱۸

همدان فرصت بزرگی در گردشــگری کشور است
که مقاصــد جدیدتری را به مقصدهــای بعدی ما
اضافه کند .هر کشوری که بخواهد خود را به مقاصد
جدید گردشــگری وصل کند باید اول گردشگری
داخلی خود را تقویت کند که خوشبختانه در همین
راســتا شاهد رشد فرهنگ گردشــگری در همدان
بودیم .معاون گردشــگری سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری ادامــه داد :با همت
استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان و
انسجام خوب در این استان ،شاهد برگزاری رویداد
گردشگری «همدان »۲۰۱۸به نحو احسن بودیم
وی بــا بیان اینکــه این رویــداد بزرگترین رویداد
گردشگری کشور و جهان است ،افزود :ظرفیتهای
اســتان همدان شایســته معرفی در جهــان بود که
امیدوارم شــاهد حضور گردشگران بیشتری در این
منطقه باشیم.
گفتنی اســت  ،کنفراس بیــن المللی همدان ۲۰۱۸
پایتخت گردشــگری کشورهای آســیاییاز  ۵تا ۷
شهریور ماه در همدان برگزار شد
در این کنفــراس بین المللی گردشــگری همدان
میزبان  ۴۵مهمانان از ۱۶کشــور آســیایی بود که
هیئتهای خارجی شــرکت کننده در این کنفرانس
شــامل افغانســتان با حضور معاون مالی -اداری
وزارت فرهنــگ اطالعات و فرهنگ این کشــور،
سیدرضا حســینی میثم مشــاور امور گردشگری،
نور محمد حســن خیل رئیس شــرکت افغان تور؛
از عراق حمود الیعقوبی رئیس هیئت گردشــگری،
خانم امیره عیدان الذهب مدیرکل خانه نسخ خطی
عراق ،محمود عبدالجبار موســی مدیــر کل اداره
مجامع گردشــگر ،حیات کریم خضیرنماینده اداره
کشــورهای همجوار؛ از کامبوج معــاون مدیرکل
توسعه گردشــگری و همکاری های بین الملل۳ ،
نفر از مجمع گفتگو کشــورهای آســیایی از جمله
دبیر کل مجمع ،و میهمانانی از کشــور اســپانیا ،
آذربایجان  ،گرجستان  ،ویتنام ،کره جنوبی  ،فلیپین،
بنگالدش  ،ازبکستان  ،پاکستان ،اندونزی و تایلند
حضور داشتند

معاون گردشگری شرکت سیاحتی علیصدر خبر داد

رونمایی از کتاب «گردشگری ایران» در اجالس جهانگردی U N W T O
معــاون گردشــگری شــرکت ســیاحتی علیصــدر در
گفتگــو بــا کمیتــه اطــالع رســانی همــدان  ۲۰۱۸گفــت:
در اجــالس (  ) U N W T Oاز کتــاب «گردشــگری
ایــران» کــه توســط ســازمان جهانــی جهانگــردی تدویــن
شــده رونمایــی میشــود .مســعود ملکــی بــا اشــاره
بــه رونــد برنامههــای اجــالس (  )U N W T Oاظهــار
کرد:ثبتنــام اعضــای در ســایت (  )U N W T Oبــاز
اســت و بــرای ایــن مهــم تــا پایــان مهــر مــاه فرصــت
ثبتنــام وجــود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه دبیــرکل ســازمان جهانگــردی و
اعضــای  U N W T Oبــرای چهلمیــن اجــالس جهانــی

جهانگــردی در همــدان اعــالم حضــور کردهانــد،
تصریــح کــرد :جزئیــات برنامــه ریــزی هــا در زمینــه
اقامــت در هتلهــا ،حمــل و نقــل هواپیمایــی و محــل
برگــزاری اجــالس در جلســات مختلــف هماهنگــی
شــده اســت.
معــاون گردشــگری شــرکت ســیاحتی علیصــدر بــا بیــان
اینکــه ســازمان میــراث فرهنگــی نیــز در کارگروهــی
چندیــن بــار بــرای (  )U N W T Oجلســه تشــکیل داده
و برنامهریزیهــا را انجــام میدهــد ،گفــت :اجــالس
ســازمان جهانــی گردشــگری بــا کنفرانــس گردشــگری
کشــورهای آســیایی متفــاوت اســت و برنامههایــی

مختــص اعضــای اصلی ســازمان جهانــی دارنــد .وی بیان
کــرد :نشســتهای تخصصــی دبیــرکل و برنامههــای
پیــش تــور و پــس تــور نیــز در حــال طراحــی شــدن
اســت.
ملکــی یــادآور شــد :در ایــن اجــالس از کتــاب
«گردشــگری ایــران» کــه توســط ســازمان جهانــی
جهانگــردی تدویــن شــده رونمایــی میشــود و از ســوی
ایــن ســازمان بــه کشــور ایــران هدیــه میشــود .وی
خاطرنشــان کــرد :اعضــای ســازمان جهانــی گردشــگری
کــه در همــدان حضــور مییابــد در قالــب گروههایــی از
غــار علیصــدر و شــهر جهانــی اللجیــن بازدیــد میکننــد.
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