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"همدان 2018" 
فقط يك بازي نيست

 حال كه دنيا، شهر تاريخي و پرجاذبه همدان 
را به عنوان پايتخت گردشگري كشورهاي آسيايي 
مي شناسد و اين عنوان و فرصت طاليي در سال 
است،  خورده  رقم  همدان  نام  به   2018 ميالدي 
بايد بپذيريم كه اين پايتخت پرطمطراق با بود و 

نبودهاي زيادي همراه است 

يادداشت
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برنامه هاي استان 
درهياهوي 2018 گم نشود

 همزماني برگزارى اجالس بين المللى همدان 
2018 وهفته دولــت وروزهمدان كه اين روزها 
شاهد آن هســتيم، باعث شده تا برخى مناسبت 
هــا و رويدادهاى ديگر كه اتفاقــا آنها هم براى 
پايتخت تاريخ و تمدن مهم هستند، تا حد زيادى 

تحت الشعاع قرار گيرند.

با حضور نماينده هايي از 33 كشور قاره كهن

همدان به آسيا خوش آمد مي گويد

آدرس چاپخانه: همدان - شهرك صنعتي بهاران - خيابان 
صنعت خيابان نهم

آدرس دفتر مركزي: همدان - ابتداي خيابان مهديه روبروي 
دبيرستان شريعتي - ساختمان پيام-  واحد7

چهاردهمينچهاردهمين حضور مركز  حضور مركز 
چاپ و بسته بندي همدان(پيام رسانه)چاپ و بسته بندي همدان(پيام رسانه)  

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي
HH33 مشهدسالن فردوسي -  غرفه مشهدسالن فردوسي -  غرفه

مركزچاپ و بسته بندي همدانمركزچاپ و بسته بندي همدان
(پيام رسانه)(پيام رسانه)

مسئوالن بگويند؛ براي حفظ جان مردم شمال 
استان چه كرده اند؟

خطر فروچاله
دركمين فامنين
■ حضور معاون رئيس جمهور فرصتي براي  راه چاره  

■ فروچاله كردآباد آخرين نشست زمين نيست
6
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مسير ريلى تهران- همدان كوتاه تر شد
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خبـرخبـر
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شنيده ها
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خبرخبر

آماده باش 85 تيم امدادى همدان
 براى حضور در مناطق زلزله زده كرمانشاه

  مديرعامــل جمعيــت هــالل احمــر اســتان همــدان بــا اشــاره بــه وقــوع زلزلــه در كرمانشــاه، از آماده بــاش 85 تيــم 
امــدادى در ايــن اســتان خبــر داد.

بهــروز كارخانــه  در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا بيــان اينكــه بامــداد ديــروز در حوالــى ســاعت 3 زلزلــه اى بــه بزرگــى 5,9
ــه  ــرود ب ــه 5,9 ريشــترى در 25 كيلومتــرى جوان ــروز زلزل ريشــتر در منطقــه كرمانشــاه رخ داد، اظهــار كــرد: بامــداد دي

وقــوع پيوســت.
وى با اشاره به اينكه همدان معين استان كرمانشاه است، تصريح كرد: جمعيت هالل احمر همدان اعالم كرده اگر نيرويى براى 

ارزيابى و امدادونجات الزم باشد اعزام شود اما فعًال استان كرمانشاه اعالم نياز نكرده است.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه اقــالم مــورد نيــاز بــه انــدازه كفايــت توزيــع خواهــد شــد، خاطرنشــان كــرد: هزينــه چادرهــاى 
اســكان اضطــرارى در ســال گذشــته 570 هــزار تومــان بــود كــه امســال بــه طــور قطــع افزايــش داشــته اســت و بنابرايــن 

ســعى مى شــود بــه نيازمنــدان داده  شــود.

كشف 21 تن برنج خارجى قاچاق 
در همدان

 فرمانده انتظامى استان همدان از كشف 21 تن برنج قاچاق به ارزش 2 ميليارد ريال در همدان خبر داد.
ــا  ــارزه ب ــدان در راســتاى اجــراى طــرح مب ــتان هم ــوران پليــس آگاهــى اس ــح گفــت: مام ــى صال بخشــعلى كامران
ــج خارجــى قاچــاق  ــون در مقــر ايســت و بازرســى شــهيد زارعــى  21 تــن برن قاچــاق، در بازرســى از يــك كامي

ــد. كشــف كردن
بــه گــزارش مهــر، وى بــا اشــاره بــه اينكــه ارزش كاالى كشــف شــده بيــش از 2 ميليــارد ريــال بــرآورد شــده اســت، 

افــزود: در ايــن خصــوص 2 متهــم دســتگير و بــه مرجــع قضايــى معرفــى شــدند.
وى همچنيــن از كشــف 37 كيلــو گــرم تريــاك بــا لفافــه و دســتگيرى 2 قاچاقچــى خبــر داد و گفــت: در پــى تــالش هــاى 
اطالعاتــى چنــد ماهــه پليــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــر روى بانــد تهيــه و توزيــع مــواد مخــدر در همــكارى 
مشــترك پليــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان همــدان و كبودراهنــگ، قاچاقچيانــى كــه اقــدام بــه انتقــال مــواد مخــدر از 

اســتان هــاى مركــزى بــه اســتان همــدان مــى كردنــد شناســايى و دســتگير شــدند.

برنامه هاي استان 
درهياهوي 2018 گم نشود

 همزمانــي برگزارى اجالس بين المللــى همدان 2018 وهفته 
دولت وروزهمدان كه اين روزها شــاهد آن هســتيم، باعث شده 
تا برخى مناســبت ها و رويدادهاى ديگــر كه اتفاقا آنها هم براى 
پايتخت تاريخ و تمدن مهم هســتند، تا حد زيادى تحت الشعاع 

قرار گيرند.
مهمترين نكته اى كه در بحث همدان 2018 مطرح شــده، اهميت 
بهره گيرى از چنين فرصتــى براى ايجاد ظرفيت ها و زمينه هاى 
الزم در جهت تقويت حوزه گردشگرى و معرفى همدان به عنوان 

يكى از قطب هاى گردشگرى در سطح ملى و بين المللى است.
بدون ترديد براى تحقق اين هم بايد همه دستگاه ها و بخش هاى 
ذيربط بايد به صحنه آمده باشند تا عالوه بر برگزارى آبرومندانه و 
در خور رويداد همدان2018 كه انتظارى طبيعى است، زمينه سازى 

براى برخوردارى استان از دستاوردهاى آن نيز انجام شود.
آنچه اما اكنون شاهد آن هستيم مشاركت كم رنگ برخى نهادها و 
دســتگاهها در رويدادهاى مهم ديگرى است كه براى استان حائز 

اهميت هستند. 
رويداد مهمى چون همدان 2018 با تمام اهميت و حساســيتى كه 
دارد نبايد باعث شود كه ما از برخى داشته ها، فرصت ها و ظرفيت 

هاى خود غافل شويم.
در حال حاضر كه همــدان ميزبانى اين رويداد مهم بين المللى را 
برعهده دارد، دو مناسبت مهم يعنى روز همدان و هفته دولت را نيز 

داريم كه بايد در جاى خود به آنها نيز پرداخته شود.
هرچنــد برنامــه اي روز شــنبه از ســوى بنيــاد بوعلــى و دانشــگاه 
ــى  ــام بوعل ــور پاسداشــت مق ــه منظ ــدان ب ــوم پزشــكى هم عل
ــود اماجــاى خالــى  ــده شــده ب ــدارك دي ســينا و روز پزشــك ت

ــود واســت. ــال مشــهود ب ــژه روزهمــدان كام ــه هــاي وي  برنام
ــراى روز  ــهرى ب ــت ش ــه مديري ــت مجموع ــى رف ــار م  انتظ
همــدان تــدارك ويــژه اى مــى ديــد و بــه ســادگى از كنــار ايــن 

ــم تاريخــى نمــى گذشــت. مناســبت مه
اتفاقا همزمانى اين مناســبت مهم با رويداد همدان 2018 فرصت 
خوبى است تا بهتر بتوان به جايگاه پايتخت تاريخ و تمدن پرداخت 
و لذا انتظار مى رفت برنامه هاى متنوعى از ســوى شــهردارى و 

دستگاهاى ذيربط ذيگر براى اين مناسبت تدارك ديده شود.
از ديگرنكات حائز اهميت در اين هفته كه امروزدرپنجمين روز آن 

هستيم هفته دولت است .
قرار است امروز معاون رئيس جمهوري ميهمان همداني ها باشد 
وتنهايك پروژه را افتتاح كند، آنگونه كه مشــخص است اجالس 
جهاني بهانه اي شــد تا برنامه هاي اين هفته به حاشيه برود وگويا 
خالي بودن دست استان دراين هفته مسئوالن راواداربه افتتاح يك 

هتل كرده است!
ــاى  ــبت ه ــم و مناس ــاى مه ــى رويداده ــال همزمان ــر ح ــه ه ب
ــه  ــود، بلك ــا ش ــت از آنه ــث غفل ــد باع ــا نباي ــه تنه ــاص ن خ
ــره  ــتان وبه ــش اس ــش از پي ــى بي ــراى معرف ــت ب ــى اس فرصت
بــرداري ازحضورشــخصيت هــاي ملــي وبيــن المللــي و تــالش 
در جهــت ارتقــاى جايــگاه اســتان ؛ امــرى كــه در حــال حاضــر 

ــم. ــه اي ــى آن را جــدى نگرفت خيل
پيشــنهاد مــي شــود بــراي آنكــه اهــداف وبرنامــه هــاي ســاري 
وجــاري اســتان درميــان ايــن شــلوغي هــا گــم نشــود.برنامه هاي 
ويــژه " روزهمــدان" وهفتــه دولت"بــا حضوردوبــاره شــخصيت 
جمهورچنــدروزي  رئيــس  معــاون  همچــون  ملــي  هــاي 
ــت  ــا  دســتاوردهاي يكســالگي دول بيشــترادامه داشــته باشــد ت

ــي شــود. ــردم شــفاف بازگوي ــراي م دوازدهــم دراســتان  ب

"همدان 2018" فقط يك بازي نيست
مهدي ناصرنژاد »

 حال كه دنيا، شهر تاريخي و پرجاذبه همدان را به عنوان پايتخت 
گردشگري كشــورهاي آسيايي مي شناســد و اين عنوان و فرصت 
طاليي در ســال ميالدي 2018 به نام همدان رقم خورده است، بايد 
بپذيريم كــه اين پايتخت پرطمطراق با بود و نبودهاي زيادي همراه 
اســت و اگرچه حدود 3 هزار سال تاريخ مدوني را پيموده ايم تا به 
اينجا رســيده ايم، بايد يك تاريخ 3 هزار ســاله ديگري را بپيماييم 
تا بودها را خوب بشناســيم و به آن ارج نهيــم و نبودهايمان را نيز 
اصالح ســاخته و تبديل به فرصت نماييم. البته اين افتخار هم از آن 
ماســت كه بدانيم در جايي و قاره اي به عنوان پايتخت گردشــگري 
انتخاب شده ايم كه بيشترين كشورهاي بزرگ و صاحب نام اين قاره 
هر يك به تنهايي نمايشــگاهي از سير تمدن بشري به شمار مي آيند 
و داراي تاريخ و پرونده اي سرشار و غني از آثار و ابنيه هاي باستاني 

و  فرهنگي مي باشند.
شــايد نشــانه اي از پيامدهاي انتخــاب همدان به عنــوان پايتخت 
گردشگري كشورهاي آسيايي است كه اين شهر تابستان امسال يكي 
از شــلوغ ترين ســال هاي خود را در صنعت گردشگري مي گذراند 
و مسافران و گردشگران پرشــماري از اقصي نقاط ميهن اسالمي و 
كشورهاي خارجي هم اينك ميهمان مردمان دل زنده و مهربان استان 

همدان هستند. 
اما در اين شــرايط بايد بسيار توجه داشــته باشيم و اهتمام بورزيم 
تا بودها و نبودهاي شــهر خودمان را بشناسيم و يكبار براي هميشه 
نبودها را از صفحه ذهن خيل ميهمانان و مسافران و مخاطبان صنعت 

گردشگري خود پاك كنيم.
غرض از برگزاري برنامه هاي مربوط به ســال 2018 در همدان و در 
حوزه گردشگري اين شهر و استان تاريخي اين است كه بخواهيم و 
بتوانيم تصاويري ماندگار از فرهنگ و ادب و زيبايي هايي كه داريم، 

برابر اذهان پوياي جهانيان به نمايش بگذاريم.
 مي خواهيم به دنيا و در اين مقطع از تاريخ صنعت گردشگري خود 
به مردم آسيا بنمايانيم كه همدان، نام و نشان و نمادي واقعي از سير 
تمدني بشر در اين نقطه از جهان است و بي جهت نيست كه همدان 
بيش از 2 هزار و 500 ســال پيش هم يك شهر بوده و آيند و روند 

بسيار داشته است.
قصدمان اين نيســت كــه در فرصت باقيمانده از ســال 2018 چند 
همايش و جشــنواره خوب برگزار كنيم و ميهمان هاي صاحب نامي 
از كشورهاي آسيايي را به شــهر خود بخوانيم و آخر سر هم بيالن 
كاري براي رضايت باالدستي ها تنظيم نماييم. مي خواهيم ثابت كنيم 
مــا اگر جهان بين و بلندنظر و صاحب انديشــه و خردمند و كارآمد 
هستيم، در تمام تاريخ اين بوده و در تمامي دوران نيز چنين خواهيم 
بــود. مي خواهيم ثابت كنيم مردماني ثابت قدم در ادب و ســلوك و 
كردار مردمي هســتيم و دارايي خويش را با خير و بركت و رضايت 
اين و آن و خداي اين و آن اندوخته ايم و هرگز آسايش و منفعت و 
آينده خود را به بهانه رنجش و دلســردي و آه سرد ديگران، چه آن 
ديگران، مسافران و گردشــگران و ميهمانان اين ديار و اين مردمان 

باشند، فراهم نمي سازيم. 
ما مي خواهيم به دنيا و به هر موجود ذي شعوري ثابت كنيم مسئوالن 
ما فقط در انديشه رنگ و جالي در و ديوار شهر و چيدن بطري هاي 
آب معدني روي ميز كنفرانس ها و جشــنواره ها نيستند و خدمت و 
مردم داري و جلــب رضايت همگان را قدم به قدم و پا به پاي فرد، 

فرد اين جامعه كهن و ماندگار، جستجو مي كنند و مي خواهند.
بايد در فرصت «همدان 2018» تمام دنيا و تمام ميهمانان ما بدانند در 
پايتخت گردشگري كشورهاي آسيايي هيچ چراغي بي جهت روشن 
يا خاموش نيســت و هر جا و مكان و فضاي علمي و ســياحتي و 
تفريحي تعريف مخصوص خود را دارد و روشنايي شب هاي شلوغ 
و پرجمعيت بوســتان هاي عمومي مطابق اســتانداردهاي قابل قبول 
مي باشــد و هيچ مسافر و ميهمان و همشهري ما در اماكن عمومي و 
بيرون از خانه براي كوچكترين نياز بهداشتي و رفع حوائج شخصي 

به زحمت نمي افتد.
بايد ميهمانان شهر گردشگري آسيا به اين باور و يقين برسند كه در 
رستوران ها و غذاخوري هاي اين شهر با اطمينان خاطر كامل لقمه به 
دهــان مي گذارند و انتخاب محيط و فضاي اماكن رفاهي و خدماتي 
صرفًا براي آسايش خاطر و لذت هاي بصري و حسي خانواده هاست.

در اين باره چندان بي ربط نيست اگر اشاره كنيم بسياري ساختمان ها 
و ابنيه هــاي تاريخــي و منحصر به فرد همــدان قابليت هاي فراواني 
در صنعــت گردشــگري دارند و مي توانند هــم در خدمت صنعت 
خود و هم در خدمت گردشــگران عالقمند باشــند و در اين زمينه 
تبديل برخي ســاختمان هاي قديمي و استثنايي نظير كاروانسراها و 
حمام هاي قديمي به هتل و رســتوران، تدبير كارآمد و قابل استفاده 
اســت. به نظر مي آيد در استان همدان اســتفاده از اماكن قديمي و 
تاريخي به قول معروف «هم فال و هم تماشــا» ايده اي جديد است 
و مي رود تا از مرحله آزمون و خطا به اقدامي بايســته و يقين تبديل 
شود. همانگونه كه حمام تاريخي «محله حاجي» در قامت رستوران 
سنتي توانسته است رضايت شــهروندان و مسافران را جلب نمايد. 
البته تداوم هميشــگي و اطمينان بخش اين قاعده مستلزم نظارت و 
كنترل ســزاوارانه مسئوالن امر مي باشد كه خداي ناكرده مصداق «به 

نام فالن و به كام بهمان» در اين حوزه صدق نيابد.

 معاون وزير راه و شهرســازى از تكميل 
واريانت و ايســتگاه جديد پرند در راه آهن 
تهران- همدان خبــر داد و گفت: اين اقدام 
موجب كاهش 22 كيلومترى طول مســير 
مشترك محور جديد همدان با محور قديم 
تهران- قم و كاهش 45 دقيقه  اى زمان سفر 

مى شود.
خيرالــه خادمــى با اعالم ايــن خبر گفت: 
راه آهن تهــران- همــدان در فــاز اول تا 
كيلومتر 72 بر روى خط موجود تهران- قم 
حركت مى كند كه در اين نقطه در بخشــى 
از خط آهن موجود تهــران- قم حدفاصل 
ايســتگاه  رباط كريم تا نقطه انشعاب از ريل 

و تراورس هاى قديمى استفاده شده است.
به گــزارش روابط عمومى و امور بين الملل 
شركت ساخت وتوسعه زيربناهاى حمل و 
نقل كشــور وى افزود: به دليل مشخصات 
هندسى مســير و كم بودن شــعاع قوس، 
ســرعت ســير قطار ها در اين بخش به 60

كيلومتر در ساعت محدود مى شد.
معاون وزير راه و شهرسازى به منظور رفع 
اين مشــكل از جانمايى ايســتگاه جديدى 
در كيلومتــر 51 خبر داد و عنوان كرد: طبق 
بررســى هاى صورت گرفته و پس از تبادل 
نظر با شــركت راه آهن جمهورى اسالمى 
ايران واريانت جديد به همراه ايستگاهى در 

محدوده شهر پرند طراحى و اجرا شد.
خادمى ادامه داد: اين ايســتگاه سه راهى به 
عنوان نقطــه اى براى انشــعاب خط قديم 

تهران-قــم و خط جديد تهــران- همدان 
اجرايى شده است.

معــاون وزيــر راه و شهرســازى از ديگر 
اقدامات صــورت گرفته در اين راســتا به 
جمع آورى تقاطع خط جديد همدان و خط 
قديم تهران- قم اشاره كرد و افزود:  عمليات 
زيرســازى و روسازى واريانت جديد ادامه 
داشت و عمليات  جمع آورى نيز در تاريخ 
27 مرداد ماه طى پنــج روز كار به صورت 

شبانه روى انجام شد.
مديرعامل شــركت ساخت وتوسعه كاهش 
22 كيلومترى مســير مشترك محور همدان 
بــا محور قديم تهــران- قــم را از مزاياى 
بهره بــردارى از اين واريانــت عنوان كرد و 
گفت: اين واريانــت 22 كيلومترى موجب 
افزايش ســرعت سير و كاهش 45 دقيقه اى 
زمان ســير قطار در مســير تهران- همدان 

مى شود.

خادمــى ايــن اقــدام را موجــب ارتقاء 
مشخصات هندســى و نوسازى زيرسازى 
و روســازى در اين بخش از مسير ريلى 
دانســت و عنوان كرد: احداث پل بزرگ 
E1 رودشور، اســتفاده از تراورس بتونى

و ريل 60 ، افزايش حداقل شــعاع قوس 
محور بــه 1500 متــر از ديگــر ويژگى 
هاى واريانت احداث شــده در خط ريلى 

تهران- همدان است.

با تكميل واريانت و ايستگاه جديد پرند

مسير ريلى تهران- همدان كوتاه تر شد

 چند وقتى اســت زمزمه گرانى نان به 
گوش مى رســد كه اين موضوع در خود 
نانوايى هــا هم كليد مى  خــورد. در واقع 
اين خود نانواها هستند كه به مردم اعالم 
مى كنند به زودى نان گران خواهد شــد و 

موجب مضطرب شدن مردم مى شوند.
به گزارش ايســنا، در حالى از چند روز 
گذشــته برخى نانوايى ها اقدام به گرانى 
نان كرده اند كه مســئوالن ذيربط به هيچ 
عنوان زير بارش نرفته و انكار مى كنند و 
تصميم گيرى در اين باره را منوط به طرح 
و تصويب در كارگروه تنظيم بازاركرده اند.

اگــر فقط يــك نمونه گرانــى را در نان 
ســنگك بازگو كنيم بدين گونه است كه 
نرخش از 600 تومان به 1000 تومان در 
نانوايى هاى دولتى رســيده و اين تعجب 
همــگان را برانگيخته چــرا بايد افزايش 
حــدود 70 درصــدى را در يك نوع نان 

شاهد باشيم؟
رئيس اداره نظارت و بازرســى ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان در 
اين باره در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
موافق افزايش قيمت نان نيســتيم، اظهار 
كرد: صنف نانوايان اعالم كرده كه نان را 

گران مى كند كه ما مخالفت كرديم.
عليرضا شجاعى با اشاره به اينكه خواسته 
صنــف نانوايان افزايش بــاالى نرخ نان 
اســت، گفت: صنف نانوايان مى خواهد 
نــان دولتى 1000 تومان شــود اما موافق 
نيستيم و قرار اســت در كارگروه تنظيم 

بازار نرخ گذارى صورت گيرد.
وى بــا بيــان اينكه با توجه بــه افزايش 
هزينه هــا در همــه بخش هــا قيمت نان 
نيز بايد تغيير كند، افزود: از ســال 93 تا 
كنون نان تغيير قيمت نداشــته در حاليكه 
همه بخش هــا از جمله بيمه، آب، برق و 

دستمزدها افزايش هزينه داشته است.
شجاعى خاطرنشــان كرد: درصد معقول 
افزايش قيمت نان بايد صورت بگيرد كه 
براى اين منظور چندين ســناريو ترتيب 
داده و درصدهــا را آناليــز كرده ايم تا در 
كارگروه تنظيم بازار مورد تأييد اســتاندار 

قرار گيرد.
رئيس اداره نظارت و بازرســى ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان با 
اشاره به اينكه طرح جامع نان در دولت در 
دست بررســى است، تصريح كرد: منتظر 

ابالغ اين طرح هستيم.

 مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق 
اســتان همدان از افتتاح 89 پروژه برق با 
اعتبار 109 ميليــارد و 131 ميليون ريال و 
كلنگ زنى 29 پروژه با اعتبار 21 ميليارد و 
469 ميليون ريال طى هفته دولت در استان 

خبر داد.
به گزارش ايســنا، محمدمهدى شــهيدى 
ضمن تبريك هفته دولت و گراميداشــت 
ياد و خاطره شهيدان رجايى و باهنر گفت: 
در آستانه جشن 40 سالگى انقالب اسالمى 
قــرار داريــم و اين ايــام بهترين فرصت 
براى تبيين دســتاوردهاى انقالب و نظام 

جمهورى اسالمى است.
وى با اشــاره بــه دســتاوردهاى انقالب 
اســالمى در حوزه صنعت برق افزود: از 
دستاوردهاى انقالب و نظام در اين حوزه 
توليد بيش از 90 درصد تجهيزات مورد نياز 

بخش توزيع در داخل كشور است.
شــهيدى عنوان كرد: به بركــت انقالب 
اســالمى امروز تمام شهرها و روستاهاى 
باالى 10 خانوار استان زير پوشش خدمات 
برق قرار دارند و وجود 729 هزار مشترك 

در استان گواه اين امر است.

وى با اشــاره بــه اســتفاده از انرژى پاك 
و پيشگامى اســتان همدان در اين حوزه 
خاطرنشــان كــرد: تاكنون پنــج نيروگاه 
خورشــيدى با ظرفيت 35 مگاوات وارد 
مدار شــده و ســه نيروگاه نيز در دست 
اجراســت كه اميد است تا پايان سالجارى 

به بهره بردارى برسد.
شهيدى يادآور شــد: همچنين در بخش 
نيروگاه هاى مقياس كوچك(CHP)  نيز 
تاكنون دو نيــروگاه در مجموع با ظرفيت 
13,4 مگاوات احداث شــده و دو نيروگاه 
نيز با ظرفيت 9 مگاوات در دســت اقدام 
است. وى در ادامه با بيان اينكه هفته دولت 
فرصتى براى آگاهى بخشى و اطالع رسانى 
خدمات نظام و دولت به مردم است، گفت: 
اين امر موجب دلگرمى و اميدبخشــى به 

مردم مى شود.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان 
همــدان اظهار كرد: همزمــان با ايام هفته 
دولت 89 پروژه برق با اعتبار 109 ميليارد 
و 131 ميليون ريــال افتتاح و 29 پروژه با 
اعتبار 21 ميليــارد و 469 ميليون ريال در 

استان همدان كلنگ زنى مى شود.

 مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان 
از افتتاح 31 طرح به مناســبت هفته دولت 
خبر داد و گفت: نرخ بهره مندى خانوارهاى 
شهرى و روستايى استان از گاز خانگى 99.9

درصد است. 
عبدا... فياض اظهار داشت: همدان نخستين 
استان ســبز كشــور در زمينه گازرسانى به 
همه شــهرها و روستاها به شمار مى رود به 
طورى كه 30 شــهر و 1024 روستاى باالى 
20 خانوار استان از نعمت گاز برخوردارند.

وى در گفت وگو با تســنيم بيان كرد: نرخ 
بهره مندى خانوارهاى شــهرى و روستايى 
اســتان از گاز خانگى 99,9 درصد است كه 

شامل 625 هزار و 677 خانوار مى شود.
فياض افزود: در هفتــه دولت با افتتاح 11

طرح روســتايى، اســتان همدان به عنوان 
نخســتين اســتان ســبز كشــور، عمليات 
گازرســانى به همه روســتاهاى باالى 20

خانوار را به پايان مى رساند.
وى با اشاره به طرح هاى هفته دولت گفت: 

در ايــن هفته 31 طرح بــا 3 ميليارد و 553
ميليون تومان اعتبار به بهره بردارى مى رسد 
كه از اين تعــداد 3 طرح به نهاوند، 6 مورد 
به مالير، 2 طرح به كبودراهنگ، 6 طرح به 
بهــار و 10 مورد به همدان مربوط شــده و 
فامنين، رزن، تويســركان و اسدآباد هم هر 
كــدام يك طرح دارند. مديرعامل شــركت 
گاز استان همدان مطرح كرد: تاكنون 9098

كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع گاز در استان 
اجــرا و 316 هــزار و 584 علمك گاز هم 

نصب شده است. فياض از وجود 594 هزار 
و 485 مشترك گاز طبيعى در استان همدان 
خبر داد و گفت: از ابتداى ســال تا پايان تير 
78 كيلومتر شبكه تغذيه و توزيع اجراشده، 
2054 انشعاب نصب شده و 48 هزار و 701

اشتراك جذب شده است.
وى بيــان كــرد: امســال 7138 خانــوار 
زيرپوشــش گاز طبيعى قرارگرفته و 1180

ميليون مترمكعب گاز طبيعى هم در اســتان 
مصرف شده است.

همدان نخستين استان سبز كشور در گازرسانى شد 

نانوايان يك گام جلوتر از مسئوالن افتتاح و كلنگ زنى 118 پروژه برق 
در همدان

1- پاي فســاد به همدان هم باز شده است. گفته مي شود باند فساد 
مالي در يكي از شــهرداري هاي همدان خبرســاز شده است. گويا 
ايــن باند با انجــام اقدامات خالف قانون، برخي درخواســت هاي 
ساخت وســاز غيرمجاز را به نتيجه رســانده اند. گويــا تعدادي از 
كارچاق كن هاي  اين باند دستگير شده اند. گويا شهرداردستوربررسي 

موضوع راداده است.
2- گزينه هاي پيشــنهادي براي جايگزيني اســتاندار همدان اعالم 
مي شود. گفته مي شود برخي گروه هاي سياسي، گزينه هاي پيشنهادي 
خود را به معــاون رئيس جمهور اعالم خواهند كرد. گويا گزينه هاي 
مطرح شــده از چهره هاي مطرح و داراي ســوابق درخشان و بومي 

استان هستند.
3- مجلــس از قانون مصوب خود عقب نشــيني كرده اســت! گفته 
مي شــود نماينده هاي مجلــس از برخي اســتثناها در اجراي قانون 
به كارگيري بازنشسته ها ســخن گفته اند. گفتني است رفتارمجلس 
دربرابردولت و بازي امتيازگيري نماينده هامورد نقد قرارگرفته است.

رئيس اداره اوقاف همدان :
شفاف سازى امور 
اوقاف با ايجاد سامانه 
جامع موقوفات

 به منظور شفاف ســازى امور موقوفات 
همدان و دسترسى آسان مديران به اطالعات 

موجود، سامانه جامع موقوفات ايجاد شد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان 
همــدان با اعــالم اين خبر در نشســتى با 
اصحاب رســانه اســتان گفت: : اطالعات 

حــدود 750 موقوفــه و 9500 رقبــه وارد 
سامانه موقوفات شده و پرداختى مستاجرين 
در سرفصل موقوفات ثبت و با وصول منابع 
در تحقق نيات واقفان گام برداشته مى شود.

اظهار  حســينى،  ســيدعلى  حجت االسالم 
داشت: اين ســامانه در سال 88 به صورت 
آزمايشى راه اندازى شــده وتا سال 90 نيز 
تمامى اطالعات موقوفــات واماكن متبركه 

كشور در اين سامانه بارگذارى شد.
وى ادامه داد: امــروز كه تمامى اطالعات 
در اين سامانه به ثبت رسيده و ديگر كارها 

به صورت دستى و سنتى انجام نمى شود، 
شفافيت مناســبى درباره وضعيت پرونده، 
دارد  موقوفــات و اماكن متبركــه وجود 
بــه گونه اى كه ما مى توانيــم به روزترين 
اطالعات را دربــاره موقوفات و يا اماكن 

متبركه در هرلحظه به دست آوريم.
رئيس اوقــاف و امرو خيريــه همدان با 
اعــالم اينكــه در حال حاضــر اطالعات 
تمامى موقوفات شهرستان همدان در اين 
سامانه به ثبت رسيده است ابراز كرد: اين 
ســامانه ويژگى هاى ممتازى دارد و امكان 

دسترسى به تمامى ابعاد پرونده را به روز 
در اختيار ما فراهم مى كند.

وى بــا تاكيد براينكه بــا راه اندازى اين 
پرونده هاى  در  خوبى   شــفافيت  سامانه 
اوقاف و امور خيريه ايجاد شــده است 
عنوان كرد: اين ســامانه شامل بخش هاى 
موقوفات  ،اطالعــات  پايــه  اطالعــات 
اجــارات،  متبركه،عمليــات  اماكــن  و 
حقوقــى و ثبتى، عمليــات تحقيق، مالى 
و حســابدارى، ابزارها و عمليات ادارات 

است. اجرايى 

اسكناس نو در همدان توزيع مى شود
 به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد غدير شعب منتخب بانك ملى در 

روز سه شنبه مبادرت به توزيع اسكناس نو مى كند.
روابط عمومى اداره امور شــعب بانك ملى اســتان همدان گفت: 16

شعبه منتخب بانك  ملى عامل توزيع اسكناس هاى نو هستند.
محمدمهدى ملكيان افزود: متقاضيان مى توانند به شعب منتخب بانك 
ملى شامل مهديه همدان و مركزى شهرهاى همدان، مالير، تويسركان، 
نهاوند، اســدآباد، بهار، كبودرآهنگ، رزن، فامنين، صالح آباد، اللجين، 

قروه درجزين، دمق، قهاوند و شاهنجرين مراجعه كنند.
وى اضافه كرد: شعبه هاى منتخب بانكى ياد شده اسكناس نو با مبالغ 
پنج هزار ريالى و 10 هزار ريالى در ششــم شــهريور بين شهروندان 

توزيع مى كنند.
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42طرح عمرانى در تويسركان بهره بردارى مى شود
 42 طرح عمرانى شهرستان تويسركان در هفته دولت بهره بردارى و عمليات اجرايى 

چهار طرح آغاز مى شود.
فرماندار تويسركان در ديدار با امام جمعه تويسركان افزود: براى اجراى اين طرح ها بيش 

از 378 ميليارد رالم اعتبار هزينه شده است.
حبيب موميوند با بيان اينكه همه دســتگاه هاى اجرايى موظف هستند عملكردهاى خود 
را بدون بزرگنمايى و بر اســاس واقعيت ها به عموم مردم اطالع رسانى كنند، افزود: شعار 

دولت در سال جارى، شفافيت، پاسخگويى و كارآمدى است.
موميوند با اشــاره به اينكه هفته دولت فرصت مناسبى براى نشان دادن بلوغ و شكوفايى 

نظام اسالمى و دولت خدمتگزار است، افزود: اكنون شهرستان تويسركان با فضاى وحدت 
و همدلى در مسير توسعه قرار گرفته است.

فرماندار تويسركان اظهار داشت: طرح گازرسانى به روستاى قلعه بختيار به عنوان آخرين 
روستاى گازرسانى شده شهرستان تويسركان با صرف اعتبارى معادل يكهزار 130 ميليون 

راال به بهره بردارى رسيد.
موميوند از اليروبى 17 رشــته قنات اين شهرستان از ابتداى سالجارى خبر داد و افزود: 
برطرف ســازى مشكالت مربوط به سرويس دهى شــبكه هاى ديجيتال و همچنين آنتن 
دهى تلفن هاى همراه در نقاط مختلف شهرســتان نيــز از جمله اقدامات نتيجه بخش در 

شهرستان است.

فرماندار تويســركان گفت: حوزه صنعت تويســركان در حال  توسعه است و عالوه بر 
توسعه شركت هاى فاران شيمى و فيلتر سركان، شركت هاى توليدى هگمتان دارو و تدبير 
دارو به اين مجموعه هاى توليدى اضافه شــدند و شــركت توليد كاغذ مهان كاغذ نيز به 

آن ها افزوده مى شود.
وى اظهار داشت: شهرستان تويسركان تاكنون 30 درصد از مجموع تسهيالت ارزان قيمت 
روستايى استان همدان را جذب كرده و از مجموع 166 ميليارد رالت سهم اين شهرستان، 

تاكنون تسهيالتى معادل 130 ميليارد رالف پرداخت شده است.
موميوند گفت: شهرستان تويســركان اكنون از رتبه اول جذب تسهيالت اشتغال فراگير 

برخوردار است و افتتاح 6 واحد كشت گلخانه اى ديگر را در دستور كار دارد.

خبـر

پروژه هاى هفته دولت شهرستان بهار 
بهره بردارى شدند

 در آغازين روز هفته دولت، چندين پروژه عمراني در شهرستان بهار 
افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

 به گزارش همدان پيام، ابتدا مسكن روستايي در زميني به مساحت 150
متر مربع و زير بناي 80 متر مربع با 200 ميليون ريال اعتبار كه 40 ميليون 
ريال كمك بالعوض و الباقي تســهيالت بانكي و آورده متقاضي 320

ميليون ريال مي باشد، مورد بهره بردارى قرار گرفت.
در ادامه مجتمع آبرساني به روستاي سيمين از توابع شهرستان بهار مورد 

بهره برداري قرار گرفت.
احــداث مخزن بتني 500 متر مكعبي با اجراي 3 كيلومتر خط انتقال و 
نصب 500 فقره انشــعاب و اليروبي قنوات با اعتباري بالغ بر 11995

ميليون ريال افتتاح شــد كه جمعيتي بيش از 534 خانوار از آب شرب 
بهره مند مي شوند. 

در ادامه مركز خدمات جامع روســتاي ســيمين افتتاح شد. اين پروژه 
در زيــر بناي 550 متر مربع با اعتباري بالغ بر 700 ميليون تومان داراي 
واحدهاي پزشــكي- مامايي – مراقب سالمت و داروخانه مي باشد و 

تجهيزات مركز توسط خير رمضان صديقي صورت گرفته است. 
در ادامه آبياري تحت فشار مزارع و باغات روستاي نور آباد افتتاح شد.

مساحت طرح 134 هكتار و طول خط لوله اصلي و فرعي 600 متر با كل 
هزينه اجرايي 5 ميليارد و 986 ميليون ريال با هدف جلوگيري از پرت 

آب و افزايش راندمان آبياري افتتاح شد.
 در ادامه پروژه آسفالت ريزي و بيس ريزي معابر روستاي زاغه افتتاح 
شــد.حجم كار 5000 متر مربع و طول مسير 500 متر مربع با اعتباري 
بالغ بر 1 ميلياردو سيصد ميليون ريال از محل قير رايانه اي بنياد مسكن 
و اعتبارات دهياري زاغه افتتاح شــد.در ادامه ساماندهي گلزار شهداي 

روستاي حسين آباد عاشوري افتتاح شد.
حجم كار 6 مزار با اعتباري بالغ بر 264 ميليون ريال مورد بهره برداري 
قرار گرفت.در پايان روكش آســفالت شهرك صنعتي بهاران به مقدار 
3150 تن در مســاحت 27 هــزار و 500 متر مربع با اعتباري بالغ بر 3
ميليارد و 800 ميليون ريال از محل اعتبارات شهرداري بهار افتتاح شد.

فرماندار شهرســتان گفت : در هفته دولت امسال در شهرستان بهار 67
پروژه با اعتبارهزينه شده 71 ميليارد و 640 ميليون تومان با اشتغالزايي 
140 نفر توسط 19 دستگاه اجرايي افتتاح و عمليات اجرايي 6 پروژه با 
اعتبار مورد نياز16 ميليارد و 900 ميليون تومان و پيش بيني اشتغال 150

نفر آغاز خواهد شد.
 ديدار با خانواده شهداى بهار در هفته دولت

بمناسبت گراميداشت هفته دولت با حضور امام جمعه فرماندار و جمعي 
از مسوالن از خانواده شهيدان وزيري در شهر بهار سركشي و دلجويي 
شد.در اين سركشيها ابتدا امام جمعه بهار زنده نگه داشتن ياد و خاطره 
شــهداي جنگ تحميلي را يكي از مهمترين وظيفه مسئوالن برشمرد 
و اظهار داشــت: خانواده شــهيدان افتخار جامعه هستند و جايگاه اين 

بزرگواران بايد در جامعه حفظ شود.
حجت االسالم حاتم نيا صبر و استقامت خانواده هاي شهدا، جانبازان و 
ايثارگران را ستودني خواند و افزود: همواره بايد پيروي از تفكر شهيدان 
را سرلوحه كار خود قرار دهيم . وي ادامه داد:خانواده شهدا با دل سرشار 
از ايمان و خوشنودي از شــهادت فرزند خود به جامعه ما آبرو اعتبار 
بخشــيدند.در ادامه فرماندار بهار با اشاره به اينكه تكريم خانواده شهدا 
از وظايف اساســي هر فرد ايراني اســت و توجه به امور ايثارگران و 
خانواده هاي شــهدا بايد در رأس برنامه هاي مسئوالن قرار گيرد، اظهار 
داشت: شــهدا حق بزرگي بر گردن نظام دارند و اين عزيزان با اهداي 

جان خود موجب پايداري نظام شدند.
 احسان قنبري تصريح كرد: عزت، احترام و شان و تعالي نعمت بزرگي 

است كه خداوند متعال نصيب خانواده هاي معظم شهدا كرده است.
 وي ادامه داد: شهدا سرمايه هايي هستند كه معنويت را به جامعه تزريق 
مي كنند و در تداوم اين روح معنوي اســت كه كشورمان مي تواند در 
عرصــه هاي جهاني و بين المللي با تكيه بر قــدرت علمي، ايماني و 

همچنين ايستادگي اين ملت حرف ها و سخنانش را به كرسي بنشاند.

افتتاح 9 طرح كشاورزى در رزن
 به مناســبت هفته دولت 9 طرح كشــاورزى در شهرستان رزن به 

بهره برداري خواهد رسيد.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان رزن در گفت وگو با فارس در رزن از 
افتتاح 9 طرح كشاورزى به مناسبت هفته دولت در اين شهرستان خبر 
داد و اظهار كرد: اين پروژه ها با اعتبارى بالغ بر 4 ميليارد و 254 ميليون 

تومان با تسهيالت بخش دولتى و آورده متقاضى ساخته شده است.
محمود فتحى افزود: اين پروژه ها شــامل انبار ذخيره ســازى غالت در 
روستاى چايان، گاودارى شيرى خورونده، آبيارى تحت فشار قره بالغ، 
مرمت و اليه روبى قنوات روستاهاى آباريك، سايان، جاميشلو، مزرعه 

ديمور و كانال آبرسانى در دو روستاى نظام آباد و سورتجين است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان رزن خاطرنشان كرد: توزيع بيش از 15

هزار تن كود شــيميايى و 4 هزار تن انواع بذر به كشاورزان شهرستان 
رزن انجام شده است.

 احداث 29 پروژه عمرانى جهاد كشاورزى 
وى با بيان اينكه از ابتداى ســال عمليات اجرايى 29 پروژه عمرانى در 
حوزه كشاورزى آغاز شده اســت گفت: اين پروژه ها شامل 19 پروژه  
مرمت و اليه روبى قنوات بــا اعتبارى بالغ بر يك ميليارد تومان در 19

روستا و 10 پروژه احداث كانال آبرسانى با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 
800 ميليون تومان در 10روستا شهرستان رزن در حال اجراست.

 فتحى با بيان اينكه شهرســتان رزن در پرداخت تســهيالت توســعه 
روستايى مقام نخست استان را دارد گفت: 31 طرح شهرستان رزن در 
كميته استانى تصويب شــده كه از اين تعداد 28 طرح به بانك ها براى 
تكميل و عقد قرارداد معرفى شده است. وى افزود: از اين تعداد هشت 
طرح با 9 ميليارد و 200 ميليون تومان تسهيالت موفق به عقد قرارداد با 

بانك ها شده  و تسهيالت دريافت كرده اند.

دخترعشايرى با شليك گلوله جان باخت
 دختر 31 ساله عشايرى در شهر فرسفج از توابع اين شهرستان بر 

اثر شليك گلوله جان باخت.
فرمانده انتظامى تويســركان گفت: بيان كرد: پس از اعالم خبرى مبنى 
بر شــليك گلوله و مرگ يك دختر به مركز پيام پليس، عوامل گشت 

انتظامى در محل حاضر شدند.
محمد معصومى اضافه كرد: شواهد گوياى اين است كه پدر خانواده 
براى تعليف گوسفندان به چراگاه رفته بود و پس از مراجعه به چادر 

متوجه جسد بى جان و خون آلود دخترش مى شود.
فرمانده انتظامى تويسركان علت فوت اين دختر را مشكوك دانست و 

گفت: هنوز نمى توان قتل يا خودكشى بودن اين فوت را تاييد كرد.
معصومى ادامه كرد: شــليك گلوله توسط اســلحه برنو لوله كوتاه به 
ناحيه شكم بوده است بنابراين براى بررسى اين فوت قاضى كشيك، 

نماينده پزشكى قانونى و پليس آگاهى در صحنه حضور داشتند.
هفته گذشته نيز مرد تويسركانى با استفاده از يك قبضه كلت و شليك 
يك گلوله به شــقيقه سمت راســت، به زندگى خود در 32 سالگى 

پايان داد.

زمين لرزه  3/5 ريشترى 
مالير را لرزاند

 زمين لرزه  3/5 ريشــترى مالير همدان را لرزاند اما گزارشــى از 
خسارت اين حادثه ارائه نشده است.

مديركل مديريت بحران اســتان همدان گفت: اين زمينلرزه ســاعت 
8:39 رخ داد.

عليمردان طالبى افزود: اين زمين  لرزه در هشــت كيلومترى شهرستان 
مالير اطراف روســتاى «بابارئيس» در 22 كيلومترى شهر سامن و 23

كيلومترى شهر جوكار اتفاق افتاد.

توزيع شكر احتكار شده در تويسركان
 يازده تن شــكر احتكار شــده با حكم تعزيرات حكومتى به نرخ 

رسمى بين مردم توزيع شد.
به گزارش ايرنا، اين شكرها در پاركينگ منزل مسكونى نگهدارى مى 

شد كه توسط گشت تعزيرات حكومتى كشف شد.
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان در ايــن باره گفت : فرد 
محتكر عالوه بر پرداخت 34 ميليون و 650 هزار راال جزاى نقدى در 

حق دولت به توزيع كاال در شبكه رسمى محكوم شد.
حسن پور افزود : با نظارت اداره صنعت معدن و تجارت كاالى كشف 

شده در پنج فروشگاه بزرگ شهر توزيع شد.
او از همشهريان خواســت هر گونه تخلف و احتكار كاال را به تلفن 
32523442 اداره كل و تلفــن گوياى 124 ســازمان صنعت معدن و 

تجارت اطالع دهند تا در كمترين زمان رسيدگى شود.

به مناسبت هفته دولت انجام شد
آسفالت و بهسازى راه هاى روستايى 

تويسركان
 به مناســبت گراميداشت هفته دولت آسفالت و بهسازى راه گلزار 

شهدا نجفيه، تيميجان و اشتران شهرستان تويسركان انجام شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ در مراسم افتتاح اين طرح كه با 
حضور مسئوالن استانى و شهرستانى برگزار شد، فرماندار تويسركان با 
قدردانى از همكارى اهالى اين روستاها به امور مهم انجام شده گفت: 
مسئوالن بايد خدمت به مردم را اولويت كار خود قرار دهند و تا زمانى 

كه مسئول هستند بايد براى رفاه و آسايش مردم تالش كنند.
حبيب موميوند در ادامه بــا قدردانى از زحمات اداره كل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان همدان، خواستار تداوم خدمات رسانى در 

زمينه ايمن سازى راه ها شد.
وى در ادامه به پروژه هاى قابل افتتاح اين شهرســتان در هفته دولت 
اشــاره و خاطرنشان كرد: در اين شهرســتان 42 پروژه قابل افتتاح با 
اعتبــار 31 ميليارد و 600 ميليون تومان و 4 پروژه كلنگ زنى با اعتبار 
4 ميليــاردو 700 ميليون تومان وجود دارد كه در هفته دولت اجرايى 

مى شوند.
سرپرست اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان نيز 
در اين مراسم اظهار داشت: براى تكميل عمليات زيرسازى و اجراى 
آسفالت اين پروژه يكصد ميليون تومان از محل اعتبارات استانى هزينه 

شده است.
مصطفى پناهنده افزود: بهسازى و آسفالت روستاى نجفيه به مساحت 
2 هزارو 300 مترمربع با 70 ميليون تومان، بهسازى و آسفالت روستاى 
تيميجان به طــول 170 متر با اعتبار 18 ميليون تومان و بهســازى و 
آسفالت روســتاى اشتران به طول 130 متر با اعتبار 12 ميليون تومان 

اجرايى شده است.
گفتنى است، روكش راه هاى روستاهاى سهام آباد، اشتران، وردوآورد، 
شهرســتانه، فيروزان، كارخانه خيرآباد، فرســفج، تويسركان-كنگاور 
و تويســركان-جوكار به طول 19 كيلومتــر و همچنين تهيه و نصب 
تابلوهاى راهنمايى مســير از ديگر اقداماتى است كه در هفته دولت 

انجام خواهد شد.

كارت دانشجويي غالمرضا كريم زاده دانا فرزند حسن 
به شماره ملي 1640368103 رشته علوم تربيتي گرايش 
آموزش ابتدايي پيش دبستاني دانشگاه شهيد مقصودي 

همدان به شماره دانشجويي 9333001083 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 پروين سليمى- خبرنگار همدان پيام: 21 
پروژه با اعتبار يــك ميليارد و 500 ميليون 
تومان هفته دولت در بخش مركزي اسدآباد 

افتتاح شد
از مجموعه 71 روســتاي بخــش مركزي 
شهرستان اسدآباد در 57 روستا طرح هادي 
اجرا شده است و اعتبار ويژه براي بهسازي 
و آســفالت ديگر روستا ها نيزدرنظر گرفته 
ايم كه در اين راســتا 21 پــروژه از جمله 
جدولگذاري، آســفالت معابر، زيرسازي به 
ارزش يــك ميليارد و 500 ميليون تومان در 

هفته دولت افتتاح شد.
بخشدار مركزي شهرســتان اسدآباد ضمن 
تبريــك هفته دولت به همه دولتمردان نظام 
گراميداشت  و  اســالمي  جمهوري  مقدس 
ياد شــهيدان رجايي و باهنــر گفت: هفته 
دولت ايام تكريم عــزم و اراده ملت بزرگ 
ايران اســت؛ زيرا كــه به فرمــوده معمار 
انقالب اســالمي مردم ولي نعمت ما هستند 
و ما دولتمردان بايد همه توان خود را براي 

خدمتگزاري مردم به كار گيريم.
برشمردن  ضمن  نظري دوســت  ســليمان 
خدمــات دولت در اين بخش و روســتاها 
بيان كرد: براي رفع مشــكالت آب شــرب 
روســتايي اقدامات مناسبي در سطح بخش 
انجام شده است و 80 درصد از 71 روستاي 
بخش مركزي اسدآباد تحت پوشش آبفاي 
روستايي هســتند و پيگير اين هستيم ساير 
روســتاهاي باقيمانــده نيــز از اين نعمت 

برخوردار شوند.
مديريت  از  قدرداني  ضمن  نظري دوســت 

جهادكشــاورزي،از آغــاز 
اليروبي قنوات 17 روستاي 
بخش مركزي اسدآباد خبر 
داد كه 70 درصد كار انجام 
شده اســت. وي همچنين 
شناســايي افراد توانمند و 
ايجاد  بــراي  ايده  صاحب 
شغل در روســتاها را مهم 
دانســت كه دردستور كار 
دهيارى هاى قــرار گرفته 

ودرحال پيگيري است.
وي ضمن بااهميت شمردن 
امر بيمه روستايي گفت: من 
پيگير هستم با اطالع رساني، 
ســازى  فرهنگ  و  توجيه 
همه روســتاييان ازاين امر 

مهم بهره مند شوند.
طرح  تكميل  نظري دوست 
روســتاي   57 در  هــادي 
بخش مركــزي را از جمله 
فعاليت هــا بيــان كــرد و 
گفت: امســال اعتبار ويژه 
براي بهســازي و آسفالت 
روســتاهاي باقيمانــده در 
نظر گرفته شــده اســت و 

در اولين روزهاى هفته دولت نيز 12 پروژه 
با يك ميليــارد و 500 ميليون تومان اعتبار 

افتتاح شد.
وي همچنين اجراي طرح تحول فرهنگي را 
از طرح هايي دانست كه در حال انجام است 
و افــزود:  ما با اجــراي برنامه هاي فرهنگي 
پيگير آســيب هاي اجتماعي و ارتقاي امور 
مذهبي و فرهنگي در روستاها هستيم و من 
به شــخصه معتقدم اهميت ارتقاي فرهنگي 
و مذهبــي بيش از امــور عمراني مورد نياز 
روستاهاست كه امور بانوان نيز در اين راستا 
از اهميت بسزايي برخوردار است و تشكيل 

امور بانوان در دهياري ها براي حضور بانوان 
در اجتماع و مشاركت آنها در اجراى بر نامه 
هــاى فرهنگى كمك چشــمگيري خواهد 
داشــت. كه دهيــاران با شناســايي بانوان 
تحصيل كرده پيگير ايــن امر مهم فرهنگي 

هستند.
 نظري دوست ازاجراي طرح روستا گردشي 
خود از ابتداي خدمتش در بخشداري گفت 
و افزود: مهمتريــن برنامه من براى دهياران 
اين اســت كــه ازآنهاخواســته ام امر ايجاد 

درآمدزايي براي دهياري ها راجدي بگيرند.
وى دربــاره كمبود آب گفــت: در ماه هاي 

گذشته كمبود آب در روستاهاي اين بخش 
خيلي محدودبوده اســت و امسال آبرساني 

سيار نياز نداشتيم .
بخشدار مركزي همچنين از پيگيري افزايش 
اعتبــار دهياري ها گفت و افــزود: يكي از 
دغدغه هــاي اصلي من افزايــش اعتبارات 
دهياران اســت. كه اين مشــكل از ســوي 
مسئوالن مربوطه استان و شهرستان همچنين 
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراي 
اسالمي پيگيري و در دستور كار قرار گرفته 

است.
نظري دوســت از اقدامات  آسفالت راه هاي 
روســتايي نيز گفت و افزود: از 71 روستاي 
بخش اســدآباد فقط 5 راه روستايي بدون 
آســفالت اســت.كه با پيگيري و مساعدت 

مسئوالن مربوطه امسال آسفالت مي شود.
وي از كاهش 100 درصدي آتش ســوزي 
پوشــش گياهي در بخش خبر داد و اجراي 
طرح آبخيزداري در دهستان چهاردولي و 2 
روســتاي قراكند و نعمت آباد و ايجاد پارك 
سبز در سطح روســتاهاي بخش مركزي و 
دهســتان چهاردولي را از جمله برنامه هاي 

اداره منابع طبيعي بيان كرد:
بخشــدار بخش مركزي اسدآباد از پيگيري 
ايجاد امنيت شغلي براي دهياران نيز اينگونه 
گفت: از ابتداي سال تاكنون 4 مورد جلسه 
براي حل مشكل شــغلي دهياران همچنين 
كاهش مشــكالت در روستاها انجام شده و 
مديران مربوطه شهرستان پيگير خواسته هاي 

دهياران بخش هستند.
ســليمان نظري دوست، بخشــدار مركزي 
اســدآباد در پايان ايجاد اميد و نشاط را از 
ضروريات جامعه امروزي دانست و گفت: 
ما مســئوالن بايد با هوشياري وحدت كلمه 
و همدلــي در بين مردم حضــور يابيم و با 
خدمت خود نشاط و اميد در جامعه را رونق 

بخشيم.

بخشدار مركزى اسدآباد :

پروژه هاى بخش مركزى 
بايك ميليارد و 500 ميليون اعتبارافتتاح شد

■ من به شخصه معتقدم اهميت ارتقاي فرهنگي و مذهبي همچنين ايجاد نشاط و اميد بيش از امور عمراني مورد نياز روستاهاست

گزارش ويژه

افتتاح و تكميل 
ايستگاه پمپاژ 
آب شرب شهرى 
اسدآباد

 در هفته دولت ايستگاه پمپاژ آب شرب 
شهرى اسدآباد افتتاح و تكميل شد.

مديــر امــور آب و فاضالب شهرســتان 
اســدآباد در مراسم افتتاح اين طرح گفت: 

بــه علت احســاس ضرورت هــاى فنى، 
مشــكالت عديده در مــورد هزينه باالى 
انرژى، اپراتورى دشوار دو ايستگاه پمپاژ و 
ضرورت تسريع در آبگيرى مخازن 2 و 4 
و غيراستاندارد بودن ايستگاه پمپاژ مخزن 2 
اين طرح تصويب و اجرا شد و در بهمن ماه 
ســال 96 به بهره بردارى آزمايشى رسيد و 
امروز در هفته دولت به طور رسمى افتتاح 

و تقديم مردم شهرستان شد.
محســن اكبرى ميزان هزينه براى افزايش 
ظرفيت و تكميل اين پــروژه را افزون بر 

120 ميليــون تومان اعالم كــرد و افزود: 
اپراتورى آســان، تجميع دو اشتراك برق، 
امكان كاهش و آزادســازى 80 كيلووات 
ديماند اضافه بــرق، مديريت انرژى، آماده 
به كار و رزرو بودن يك دســتگاه پمپ در 
شرايط اضطرارى از اهم مزاياى اين طرح 

به شمار مى رود.
وى در ادامــه بــا بيان اينكــه 100 درصد 
جمعيت قلمرو شهرى و مشتركين شهرى 
آبرسانى  شــبكه  پوشش  تحت  اســدآباد 
هســتند، تصريح كرد: در حال حاضر امور 

آب و فاضالب شهرســتان اسدآباد داراى 
19 هزار و 285 فقره بــا آحاد 21 هزار و 
642 واحد اشــتراك آب و 7 هزار و 533 
فقره با آحاد 8 هزار و 429 واحد اشــتراك 

فاضالب است.
اكبرى ميزان مشتركين تحت پوشش شبكه 
جمــع آورى فاضالب اين شــهر را 38,9 
درصد برشمرد و خاطرنشان كرد: منابع آب 
شرب شهرى اسدآباد از 11حلقه چاه آب 
شــرب با دبى مجموع 223 ليتر بر ثانيه و 

يك رشته قنات در دست تأمين است.



Y K

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

دوشنبه  5 شهريورماه 1397  شماره 3274

4

بين الملل

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

خبـر

بسته اتحاديه اروپا 
در راستاى برجام نيست

 وزير امور خارجه گفت: كمك 18 ميليون دالرى اتحاديه اروپا در 
راستاى بسته حمايتى برجام نيست و اين كه گفته مى شود اين كمك 

به ازاى برجام است حرف بى ربط است
به گزارش ايرنا، محمد جواد ظريف در حاشيه همايش عبور از بحران 
و توســعه سياسى ايران در جمع خبرنگاران افزود: اتحاديه اروپا قرار 
بود چندين اقدام از جمله حفظ فروش نفت ايران و حفظ كانال هاى 

بانكى انجام دهد كه كماكان منتظريم آنها را انجام دهند.
وى ادامه داد: اين بسته اى است كه كمك مى كند دو طرف با يكديگر 
ارتباط داشته باشند و ربطى هم به برجام ندارد؛ اين كه مى گويند ما به 

ازاى برجام است، حرفهاى بى ربطى است.

دبير كل جامعه مديران و متخصصين صنعت كفش ايران: 
300ميليون دالر قاچاق ساالنه كفش است 

 دبير جامعه صنعت كفش ايران در خصوص ميزان توليد و مصرف 
ساالنه كفش در كشور گفت: برآورد ميدانى نشان دهنده اين است كه 
حدود دويست تا دويست و پنجاه ميليون جفت در كشور توليد كفش 

داريم. مصرف ساالنه نيز تقريبا با اين رقم برابرى مى كند.
على لشــكرى به برنا گفت: واردات رســمى 32 ميليون دالر اما آمار 
قاچاق حدود 300 ميليون دالر يعنــى ده برابر ميزان واردات، قاچاق 

داريم.
لشكرى با بيان اينكه 8 هزار و 500 واحد صنفى توليدى و حدود 500
واحد توليد صنعتى در كشــور فعال هســتند، افزود: در 4 ماه گذشته 
توليدكننده هاى ما گرفتار مشكالتى شــدند. التهابات ارزى به وجود 
آمده توليدكننده هاى ما را گرفتار كرد. در حال حاضر بسيارى از مواد 
اوليه در گمرك مانده و منتظر دســتورالعمل دولت براى ترخيص اين 

مواد اوليه هستند.
لشكرى در پايان بيان كرد: اكثر واحدهاى توليدى ما در تعطيلى اجبارى 
به سر مى برند و مجبور شدند به كارگران شان مرخصى اجبارى بدهند 

براى اينكه بتوانند مشكالت را تحمل كنند.

جهانگيرى بر رسيدگى فورى به زلزله زدگان 
«تازه آباد» تاكيد كرد

 معاون اول رئيس جمهور در تماس تلفنى با اســتاندار كرمانشــاه، 
بر لزوم رســيدگى فورى و امدادرسانى به زلزله زدگان تازه آباد استان 

كرمانشاه تاكيد كرد.
اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور بر لزوم رسيدگى فورى و 

امدادرسانى به زلزله زدگان تازه آباد استان كرمانشاه تاكيد كرد.
در پى وقوع زلزله 5/9 ريشــترى تازه آباد در بخش مركزى شهرستان 
ثالث باباجانى كه بامداد يكشنبه (ديروز) رخ داد، اسحاق جهانگيرى 
بالفاصلــه پس از اطــالع از اين حادثه، در تماس تلفنى با اســتاندار 
كرمانشــاه، ضمن ابراز همدردى با زلزله زدگان، بر ضرورت اقدامات 
فورى و استقرار نيروهاى امدادى در جهت كمك به مجروحين و افراد 

آسيب ديده تاكيد كرد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين از استاندار كرمانشاه خواست ضمن 
اعزام گروه هاى ارزياب و بررســى دقيق ميزان خسارات وارد شده، با 
بسيج امكانات و بكارگيرى همه ظرفيت هاى استان، اقدامات الزم را 

جهت كمك به زلزله زدگان و جبران خسارات انجام دهند.

اولين جلسه رسيدگى به اتهامات سه مفسد 
اقتصادى برگزار شد 

 به گزارش برنا،  اولين جلســه رســيدگى به اتهامات ســه تن از 
اخاللگران اقتصادى در شعبه اول ويژه رسيدگى به اتهامات اخاللگران 
در نظام اقتصادى در دادگاه انقالب اســالمى تهران به رياست قاضى 

موحد برگزار شد.
حســب اعالم قوه قضاييه اين متهمان با ارز دولتى كاال وارد كشــور 
كرده اند و با قيمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزيع و اخالل 

ايجاد كرده اند.

 كره شمالى مقابل اياالت متحده بسيار 
هوشمندانه عمل كرد 

 يك كارشناس مسائل آمريكا گفت: عدم سفر پمپئو به كره شمالى 
نشــان مى دهد ترامپ راه ساده اى كه همواره بر روى آن مانور مى داد 
كه سياست كشورش در قبال كره شمالى موفق بوده است را نيز ديگر 

نمى تواند ادامه دهد.
فواد ايزدى، كارشناس مســائل آمريكا، در خصوص لغو سفر پمپئو، 
وزير خارجه آمريكا به كره شمالى توسط ترامپ گفت: كره شمالى در 
سياست خود نسبت به آمريكا هوشمندانه عمل كرده و فهميده است 

كه با آمريكا بايد با زبان زور حرف زد. 
وى ادامه داد: از اين رو رهبران كره در حوزه نظامى به جايى رســيده 
انــد كه آمريكايى ها چاره اى جز مذاكره بــا آن ها ندارند و از آنجا كه 
قدرت نظامى كره شــمالى گسترده است. گزينه نظامى در مورد آن ها 
مطرح نمى شــود و تنها گزينه پيــش روى آمريكايى ها در مورد كره 

مذاكره است. 
ايزدى به ايســنا گفت: مذاكره نيز زمانى كه طــرف مقابل آمريكا در 
جايگاه قدرت باال قرار دارد به نوعى به رسميت شناختن قدرت نظامى 
آن كشور محسوب مى شود و كره هم با اين اقدام از يك طرف برنامه 
هســته اى خود را در جهان به رسميت شناساند وهم برنامه موشكى 

خود را تثبيت كرد. 
اين كارشــناس مســائل آمريكا نتيجه اين نوع عملكرد كره شمالى را 
ديدار ترامپ با رهبر كره شمالى دانست و يادآور شد: اين ديدار باعث 
به رســميت شناختن كره شمالى در تعامالتى كه در سطح بين المللى 
وجود داشت، شد و چون مدعى اصلى كره شمالى، آمريكايى ها بودند 
و اگر آمريكا وارد مذاكره با كره مى شــد به معناى برد براى اين كشور 

بود، مذاكره آمريكا با كره براى آنها برد محسوب مى شد.
ايزدى درپايان تصريح كرد: در شــرايط فعلى نيز اذعان آمريكا به اين 
مسئله كه سياست اين كشــور نسبت به كره جواب نمى دهد اعتراف 
سختى است و عدم سفر پمپئو به كره شمالى نشان مى دهد ترامپ راه 
ســاده اى كه همواره بر روى آن مانور مى داد كه سياست كشورش در 

قبال كره شمالى موفق بوده است را نيز ديگر نمى تواند ادامه دهد.

حضور نيروهاى سازمان ملل هيچ موقع به 
نفع مردم و مقاومت نبوده است

 يك كارشناس مسائل غرب آسيا با تاكيد بر اين كه حضور نيروهاى 
ســازمان ملل هيچ موقع به نفع مردم و مقاومت نبوده اســت، گفت: 
فلســطينى ها اگر با همين پتانســيل به راهپيمايى هاى شان ادامه دهند 

مى توانند به آزادى فلسطين اميدوار باشند.
سيد جعفر رضوى، با اشــاره به طرح چهار ماده اى گوترش دبير كل 
سازمان ملل براى حمايت از فلسطينيان گفت: دبير كل سازمان ملل در 
سوابق كارى خود در سمت دبير كلى نشان داده، كارى انجام نمى دهد 
كه برخالف خواســت آمريكا و اســرائيلى ها باشد، ضمن اين كه وى 

سابقه همكارى هاى قبلى با رژيم صهيونيستى و آمريكايى ها را دارد.
وى تصريح كرد: در طرحى كه ارائه شــده تنها راهكار اين اســت كه 
نيروهاى سازمان ملل در غزه مستقر شوند، اما تجربه ها در جنوب لبنان 
نشــان داده حضور نيروهاى سازمان ملل هيچ موقع نه به نفع مردم و 

نه مقاومت بوده است.
اين كارشــناس مسائل فلســطين افزود: صهيونيست ها از آنجايى كه 
نتوانســتند حماس و مقاومت را در غزه مهار كنند، پاى سازمان ملل 
را به ميان كشــيدند تا از اين ســازمان به عنوان يك واسطه ميانجى يا 

كاتاليزور در جهت تحقق بخشيدن به خواسته هاى خود بهره ببرند.
وى يادآور شد: اين كه االن اجازه دهند نيروهاى سازمان ملل در مناطق 
تحت نفوذ آنها حضور داشــته باشــند، مخالف استراتژى امنيتى شان 
اســت. از سوى ديگر حضور نيروهاى سازمان ملل در مناطق جنوب 
لبنان و جــوالن اين تجربه را ثابت كرده كه اين نيروها در راســتاى 
اهداف رژيم صهيونيســتى اقدام كرده و يا حتى براى آنها جاسوسى 

كرده اند.

يوآن چين، دالر را شكست داد 

 ايجاد مكانيزم تعيين ارزش رسمى يوآن به صورت روزانه از سوى 
بانــك مركزى چين منجر به كاهش 1/3 درصدى ارزش دالر در برابر 

يوآن شد. 
به گزارش برنا، به دنبال اعالم واحد تجارت ارز در بانك مركزى چين 
مبنى بر تنظيم ساز و كارى براى تعيين ارزش رسمى يوآن به صورت 
روزانه در جهت جلوگيرى از كاهش ارزش يوآن، پول چين در برابر 

دالر آمريكا با رشد قابل توجهى روبرو شد.
6 يوآن  /8097 24 ســاعت گذشــته هر  بر همين اســاس در 
بــه ازاى يك دالر رســيد كه حاكى از كاهــش يك درصدى 
ارزش دالر آمريكا در برابر يوآن دارد و در بازار فراســاحلى 
1 درصدى در برابر  /3 تجارت ارز هم دالر بــا كاهش ارزش 

شد. روبرو  يوآن 
اتخاذ اين تصميم از سوى بانك مركزى چين درست چند روز بعد از 
مذاكرات تجارى پكن-واشنگتن به ميان آمد. اين مكانيزم مى تواند از 
ســقوط ناگهانى ارزش يوآن در برابر دالر آمريكا جلوگيرى كند و به 

عنوان يك عامل بازدارنده در برابر نيروهاى بازار عمل كند.

 جلســه علنى صبح ديروز (يكشــنبه) 
نماينــدگان مجلس شــوراى اســالمى از 
دقايقى قبل به رياست على الريجانى رئيس 
مجلــس و با تالوت آياتى از كالم ا... مجيد 

آغاز شد.
مســعود كرباســيان وزير امــور اقتصاد و 
دارايى براى اســتماع نظرات نمايندگان و 
ارائــه توضيحات در صحــن پارلمان وارد 

مجلس شد.
اســحاق جهانگيــرى معــاون اول رئيس 
جمهور براى دفاع از وزير اقتصاد و دارايى 

در صحن پارلمان وارد مجلس شد.
به گزارش خبرنــگار پارلماني همدان پيام، 
تنها مرتضى بانك مشــاور رئيس جمهور، 
وزيــر اقتصاد را براى حضور در نشســت 
استيضاح همراهى مى كرد؛ معصومه ابتكار 
معاون امور زنان رئيس جمهور، محمدجواد 
آذرى جهرمى وزيــر ارتباطات و فناورى 
اطالعات، محمود واعظى رئيس فتر رئيس 
جمهور و على اكبر صالحى رئيس سازمان 
انــرژى  اتمى نيز پــس از مدتى در صحن 

پارلمان حضور يافتند.
 مخالفت هر 3 فراكسيون مجلس 

با استيضاح كرباسيان
ابوالفضل ابوترابى نماينده مردم نجف  آباد 
در مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو 
با فارس، گفت: هر ســه فراكسيون مجلس 
(اميد، مستقالن واليى و نمايندگان واليى) 
با اســتيضاح مسعود كرباســيان وزير امور 

اقتصادى و دارايى مخالف هستند.
وى افزود: نظر فراكســيون هاى مجلس بر 
اين اســت كه آقاى كرباســيان در شرايط 
فعلى و با توجه به اينكه تنها يكسال است 
در جايگاه وزير اقتصاد مشغول به كار شده 
نمى تواند در بحث بازار ارز و طال نقشــى 
داشته باشــد و اين مسائل و اين نوسانات 
براثر عملكرد بانك مركزى و شخص آقاى 
رئيس جمهور با عنوان رئيس شوراى عالى 

پول و اعتبار است.
نماينده مردم نجف  آباد در مجلس شوراى 
اسالمى اظهار داشــت: نظر فراكسيون هاى 
مجلس بيشتر بر ماندن وزير اقتصاد و ابقاى 
وى است و معتقد هستند كه رئيس جمهور 
بايد پاسخگو باشــد چرا كه رئيس جمهور 
رئيس  شــوراى عالى پول و اعتبار است و 
بانك مركزى نيز زيــر نظر وزارت اقتصاد 
نيســت ؛ بلكه زير نظر شوراى عالى پول و 

اعتبار عمل مى كند.
■  بهــادرى در موافقــت بــا اســتيضاح 
مردم  نماينده  بهادرى  سيدهادى  كرباسيان: 
اروميه در مجلس شــوراى اســالمى خانه 
ملت در جريان بررســى اســتيضاح وزير 
اقتصــاد و دارايــى و در موافقــت با اين 
اســتيضاح ضمن گاليــه از رئيس جمهور 
اظهار داشت: شان وزارت اقتصاد و دارايى 
در كابينه به هماهنگ كننده چند اداره تقليل 

پيدا كرده است.
وى افزود: بــه وزارت اقتصاد و دارايى به 
عنوان گلوگاه اصلى اقتصاد نگاه مى كنيم اما 

در واقع اينگونه نيست.
بهادرى  يادآور شــد: متاسفانه در وزارت 
اقتصــاد به بحث تخصصــى هيچ توجهى 
نشده اســت. و در واقع ما براى اقتصاد به 
اندازه فوتبال هم ارزش قائل نيســتيم. چرا 
كه براى فوتبال زمانى كه احساس مى كنيم 
ضعفى مشــاهده مى شــود حتى متوسل به 
مربيــان خارجى مى شــويم امــا در حوزه 

اقتصاد هيچ حركتى مشاهده نمى شود..
بدرى در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد:

 صديف بــدرى نماينده مــردم اردبيل در 
مجلس شــوراى اســالمى در جلسه علنى 
امروز (يكشــنبه) پارلمان در ســخنانى به 
كرباسيان  مســعود  استيضاح  موافق  عنوان 
وزير امور اقتصادى و دارايى اظهار داشت: 
سياست هاى بد دولت نه تنها كمكى به حل 
مشكالت اقتصادى كشور نكرد بلكه باعث 
تشــديد موضوع خدشه دار شــدن اعتماد 
عمومى جامعه شد، عملكرد نامناسب وزير 
اقتصــاد در وزراتخانه بــر ادامه تهديدات 
كشــور افزود و بايد گفت بخش مهمى از 
مشكالت فعلى كشور ناشى از عملكرد بد 

وزير اقتصاد بوده است. 
■ بــدرى در پايان خاطرنشــان كرد: روند 
صادرات كشــور با اختالالت جدى مواجه 
شده اســت، سوء مديريت و كاهش شديد 

ارزش پول ملى موضوعى است كه موجب 
مى شود ما به استيضاح آقاى كرباسيان راى 
مثبت دهيم تا از ادامه روند اين نابســامان 

جلوگيرى شود. 
■ جاســمى در موافقــت بــا اســتيضاح 
كرباسيان: سيّد قاسم جاسمى، نماينده مردم 
كرمانشاه اظهار داشــت: امروز مردم براى 
بهبود وضعيت اقتصادى و معيشــتى خود، 
چشم به تصميم نمايندگان خود دوخته اند.

وى خطاب به نمايندگان ادامه داد: درود بر 
شما كه توانستيد با رأى موافق به استيضاح 
وزير كار، دل مردم ايران و جوانان بيكار را 

خوشحال كنيد.
زلزله زدگان  مشكالت  به  كرمانشاه  نماينده 
اين اســتان اشاره كرد و گفت: بيش از يك 
ميليون نفر متأثر از مشــكالت زلزله هستند 
و بــا وضعيت موجــود نمى توانند با پولى 
كه شــما براى آن ها تعريف كرده ايد، حتى 
ميلگرد و ســيمان اوليه خود را تأمين كنند. 
بعد از گذشــت ده مــاه از زلزله، هنوز در 
بيشــتر خانه ها، ســنگى بر روى سنگ بنا 

نشده است و مردم در نگرانى هستند. . 
■ على ســارى نماينده مــردم اهواز گفت: 
آقاى كرباســيان كه اكنون بــه عنوان وزير 
اقتصاد مشــغول به كار هستند در يك سال 
گذشته تنها دو بار در جلسات مهم، كليدى 
و حياتــى شــوراى پول و اعتبــار حضور 
پيدا كرده و اساســا به دليل عدم تسلط در 
خصــوص اظهارنظرهاى تخصصى در اين 
جلســات غايب هســتند، البته شايد خود 
ايشــان دليل موجهى در اين مورد داشــته 

باشند. 
وى ادامــه داد: آيا چنيــن فردى كه حاضر 
به حضور در اين جلسات نيست، شايسته 
حضور در اين وزارت اســت؟ البته جناب 
آقــاى كرباســيان يك روز پــس از اعالم 
وصول استيضاح شــان متنى منتشر كرده و 
گفتند به مجلس مى آيند و در مورد مبارزه 

با فساد و دستاوردهايشان مى گويد..
را  خــدا  گفــت:  كرباســيان  مســعود   ■
سپاســگزارم كه امروز عملكــرد خود در 
بخش اقتصاد كشور را در يك سال گذشته 

خدمت نمايندگان مجلس مى گويم.
وى ادامــه داد: همين جا اعالم مى كنم هيچ 
زمانى نگفتم فقط در دايره مســئوليت خود 
پاســخگو هســتم. من به عنوان عضوى از 
دولت پاســخگو هستم. هر چند كه مربوط 

به حوزه فعاليت من نباشد.
كرباســيان با اشــاره به زلزله صبح امروز 
كرمانشــاه و ابراز همدردى با مردم شريف 
اين اســتان گفت: همين جا به بيمه مركزى 
ابالغ مى كنم كه تمام تالش خود را همچنان 
كه در زلزله قبلى در پيش گرفته است دنبال 

كند و دولت هم كمك خواهد كرد.
وى اضافــه كرد: در بهتريــن زمان ممكن 
يعنى هفته دولت خدمت نمايندگان محترم 
گزارشــى را ارائه مى كنم. هر چند سؤاالت 
بسيار كلى اســت. اى كاش كسانى كه در 
موافقــت اســتيضاح صحبــت كردند اين 
سواالت را قبال به من مى دادند زيرا بخشى 
از سؤاالت در طرح اســتيضاح نبود و من 
بايد براى پاســخ به آنها  بــه ذهن خودم 
رجــوع كنم و حتما ســعى مى كنم به همه 
آنها پاســخ دهم. بعضى از آنها را با آمار و 

ارقام مى گويم.
وزير امــور اقتصادى و دارايى افزود: گروه 
اول ســؤاالت شامل 7 ســؤال است كه به 
كليت اقتصاد برمى گردد كه در اين سؤاالت 

پرســش هايى درباره اداره اقتصادى كشور، 
تدويــن سياســت هاى اقتصــادى و مالى 
كشــور، تقويت توان توليــد ملى و ثروت 
عمومى، و ســاماندهى اقتصاد كشور شده 
است. اين ســؤاالت تنها به كليت پرداخته 
و شامل ســؤال ديگرى نمى شود اما خودم 
را پاسخگوى آنها مى دانم و عرض مى كنم 
اگر نبود حوادث غيرارادى و مترقبه اكنون 
مى توانستيم نشانه هاى روند بهبود اقتصادى 

را در كشور مالحظه كنيم.
وى خاطرنشــان كــرد: مــن هــم قبول 
مى كنــم از ابتداى فصل بهــار وضعيت ما 
تحت تاثير اثرات روانــى تحريم و برخى 
سوءاســتفاده هاى اقتصــادى داخلى دچار 
نوســان شــد اما اين به معنى آن نيست كه 
اقتصاد به يك باره ناكارآمد شــده اســت. 
بين يك رخداد در حوزه اقتصادى و مسير 
كلى اقتصاد تفكيك قائل شــويم. من واقعا 
متاســفم به جاى آنكه زمان و توان خود را 
براى بهبود معيشــت مردم بگذارم مجبورم 
بخشــى از توانم را به خنثى كردن اقدامات 

اقتصادى معاندين تخصيص دهم.
وزير امور اقتصــادى و دارايى در اين باره 
اظهــار كرد: البته اكنــون آماده ايم همزمان 
از يك ســو با حمله هاى اقتصادى دســت 
و پنجه نرم كنيم و از ديگر ســو معيشــت 
مردم را تقويت كنيم. از ديد اينجانب ريشه 
تالطم اقتصادى كشــور تركيبى اســت از 
آسيب هاى ساختارى كشور است كه فراتر 
از يك قرن اســت گريبان كشور را گرفته 

است.
كرباســيان افزود: اولــى ريشــه تاريخى و 
دومــى بــرون زا و تحت اختيــار دولت و 
يك وزارتخانه نيست بنابراين ريشه تالطم 
موجود نه صرفا ساختارى اقتصادى داخل 
كشــور بلكه متاثر از بدعهدى نظام سلطه 
اســت. يادآورى مى كنم كــه اينجانب يك 
سال است مســئوليت وزارت اقتصاد را بر 
عهده گرفتم و انتظار نمى توان داشــت كه 
بتوان مســائل تاريخى را در يك سال حل 
و فصــل كرد. دقت كنيد ايــن تهديدهاى 
برونزا كه براى ما پيش آمد براى كشورهاى 
همســايه مان تركيه و روسيه نيز پيش آمد. 
آنها نه تهديد به قطع نفت شدند و نه تهديد 
به بستن ســويفت شــدند. آنها تهديد به 
نتوانستن حمل و نقل كشتى هايشان نشدند. 
آنها تهديد به محدود شدن صادرات فوالد 

و پتروشيمى نشدند.
وى ادامه داد: اثرات تحريم در آن كشورها 
بــه مراتب مخرب تر از كشــورمان بود. ما 
كشور و مردم خوبى داريم اما ظرف مدت 
كوتاهى 30درصد از ارزش پول ملى تركيه 
كاهش يافــت. تورمى كه روســيه تحمل 
كرد شــايد قابل تحمل براى كشــورهاى 
ديگر نبود. بديهى اســت اگر منســجم تر، 
هماهنگ تر و همدل تر بوديم تالطم كمترى 

در اين ايام داشتيم.
كرباســيان ادامه داد: درســت است كه با 
8 درصد ســال اول فاصلــه داريم اما اين 
مسير داشــت طى مى شــد و مى توانستيم 
جبران كنيم و اين به زعم تمام مؤسســات 
بين المللى آمار تائيد شده است. من ناگزير 
هستم بگويم اين منابع آمارى عليرغم ميل 
باطنى خودم از مراكز بين المللى اســت و 
چون مراكز داخلى آمار درستى ارائه ندادند 
مجبورم به مؤسسات بين المللى اشاره كنم.

وى گفت: در ســال 96 نرخ رشد تشكيل 
ســرمايه ناخالص بعد از مدت ها مثبت شد 

و برابر 1,4 درصد شد يعنى دوباره اميد به 
اقتصاد ايران بازگشــت.رتبه ما در شاخص 
رقابت پذيــرى جهانى بر اســاس آخرين 
گزارش نسبت به ســال قبل 7 رتبه صعود 
داشت. در مقايسه با گزارش قبلى شاخص 
اقتصــاد كالن با 28 رتبه بيشــترين ميزان 
بهبود را در ميان شــاخص هاى رقابت پذير 

داشته است.
كرباســيان ادامه داد: در شــاخص جهانى 
نوآورى كشور با جهشى 10 پله اى از رتبه 
75 به جايگاه 65 در ســال 2018 رســيده 
است. خرسندم اعالم كنم به واسطه تالش 
دســتگاه ها، گمرك و وزارتخانه ها شاخص 
جهانى لجســتيك در كشور 32 رتبه بهبود 

پيدا كرده است.
وى بيــان داشــت: رتبــه مــا در كارآيى 
فرايندهاى گمركى از 110 در ســال 2016
بــه جايگاه 71 ارتقا يافت. يعنى حدود 40
رتبه بهبــود يافت كه در تاريــخ كم نظير 

است.
وزيــر امور اقتصــادى و دارايى خطاب به 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى تاكيد 
كرد: چه از منظــر مراجع بين المللى و چه 
از منظر مراجع آمــارى داخلى در مجموع 
سال 96 جزو ســال هاى خوب كشور بود 
و داشتيم به آستانه چهلمين سال انقالب با 

يك بلوغ و تجربه اى مى رسيديم.
وزير امور اقتصادى و دارايى بيان داشــت: 
يكى از ريشــه هاى فســاد در دولت تعدد 
دولتى  دســتگاه هاى  بانكى  حســاب هاى 
بوده اســت. ما 190 هزار حســاب بانكى 
دولتى را شناسايى و مسدود كرده ايم.تعدد 
حساب ها مشــكل عدم شــفافيت و عدم 
مديريــت نقدينگــى را در دولت به همراه 
داشــت. يكى ديگر از اقدامات غيرشفاف 
بود.  كارمندان  حقوق  غيرمتمركز  پرداخت 
اكنون به 500 دســتگاه اجرايى كشــور به 
صورت متمركز و كامال شــفاف و حساب 

شده پرداخت ها صورت مى گيرد.
كرباسيان افزود: يكى ديگر از دستاوردهاى 
ما سامانه سنهاب بود. اين سامانه نظارت بر 
صنعت بيمه است كه به عنوان سامانه برتر 
در ســتاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى از آن 
بيمه  صنعت  تراكنش هاى  شد.اكنون  تقدير 
به خوبى تحت نظــارت بيمه مركزى قرار 
گرفته و جلوى صدور بيمه هاى جعلى را از 
اين طريق گرفته ايم. با تكميل سامانه جامع 
اطالعات دارايى هاى دولت براى اولين بار 
توانستيم 3 هزار، هزار ميليارد تومان اموال 
دولت را شناسايى كنيم كه اين رقم دو برابر 
نقدينگى كشور است. مجموعه اقدامات و 
تالش هــا براى مبارزه با قاچاق كاال و مواد 
مخدر منجر شــد تا درسال 1396 رتبه اول 
مبــارزه با قاچاق مواد مخــدر و رتبه دوم 
مبارزه با قاچــاق كاال را در جهان به خود 

اختصاص دهيم.
وى در اين باره ادامــه داد: يكى از مواردى 
كه در اين دســتاوردها نقش داشــته است 
مدرن ســازى گمرك اســت كــه يكى از 
پروژه هاى اقتصاد مقاومتى است. استفاده از 
دستگاه هاى مدرن در گمركات كشور كه با 
تاكيد بســيار زياد در سال حمايت از كاالى 
ايرانى طراحــى، توليد،نصب و بهره بردارى 

شده است.
در نهايت با راي گيري نماينده ها كرباسيان 
بــا 137 راي موافــق، 131 راي مخالف و 
2راي ممتنــع از قطار كابينه پياده شــد تا 

روحاني گزينه جديد را معرفي كند.

خداحافظي دومين وزير از كابينه با حكم مجلس

اقتصاد هم بى وزير شد

ماجراى دادخواست اعدام 5 فعال حقوقى و 
سياسى «قطيف» عربستان 

 در حالى كه دادســتانى كل عربستان سعودى خواستار صدور 
حكم اعدام براى پنج فعال حقوقى و سياســى «قطيف» شده است، 
برخــى منابع از اتهامات ســاختگى جديد عليه ايــن فعاالن خبر 

مى دهند. 
به گزارش فارس، برخى از گروه هاى فعال حقوق بشــر از جمله 
ســازمان «ديده بان حقوق بشــر»، چند روز پيش اعــالم كرد كه 
دادســتانى كل عربستان سعودى خواستار صدور حكم اعدام براى 

پنج فعال حقوق بشر در منطقه «الشرقية» عربستان شده است.
به نوشــته پايگاه هاى خبرى «الجزيرة» و «راى اليوم»، بر اساس اين 
گزارش در ميان اين پنج فعال، نام «اسراء الغمغام» نيز وجود دارد كه 
به گفته فعاالن عربستانى، وى نخستين زنى است كه در اين كشور 
به دليل فعاليت هاى حقوقى در آســتانه اعدام قرار مى گيرد و اتهام 
او تحريك به برگزارى تظاهرات و حمايت معنوى از اغتشاشگران 

عنوان مى شود.
 ســازمان بين المللى ديده بان حقوق بشــر با انتشــار دو گزارش 
اعالم كرده اســت كه الغمغام و همسرش به همراه سه فعال ديگر 
از «القطيف» واقع در منطقه «الشــرقية» عربســتان، به اتهام شركت 
در تظاهرات هاى مســالمت آميزى كه از ســال 2011 براى ايجاد 

اصالحات در نظام سعودى برگزار مى شده، در خطر اعدامند.

روحانى به امير قطر
 خواهان گسترش و تعميق روابط با دوحه هستيم 

 رئيس جمهور در گفت وگوى تلفنى با امير قطر گفت: جمهورى اسالمى ايران همواره 
خواهان گسترش و تعميق روابط با قطر است. 

به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى 
در تماس تلفنى شــيخ تميم بن حمد آل ثانى با وى، ضمــن تبريك عيد قربان و آرزوى 
سربلندى و موفقيت براى همه مسلمانان بويژه مردم قطر، افزود: زمينه ها و ظرفيت هاى بسيار 
فراوانى براى توسعه همكارى ها در عرصه سياسى و اقتصادى ميان ايران و قطر وجود دارد 
و هيچ مانعى در مسير تقويت اين همكارى هاى مشترك نيست.رئيس جمهور گفت: تقويت 

همكارى هاى بندرى و دريايى و ايجاد يك خط كشتيرانى مشترك مى تواند به تجارت دو 
كشور بســيار كمك كند. روحانى همچنين با اشاره به توانمندى شركت هاى ايرانى براى 
اجراى پروژه هاى عمرانى در عرصه هاى مختلف اظهار داشــت: شركت هاى ايرانى براى 
صدور خدمات فنى و مهندســى به ويژه مشاركت در اجراى پروژه هاى عمرانى قطر براى 
مســابقات جام جهانى فوتبال در سال 2022  ميالدى، كامال آمادگى دارند.رئيس جمهور با 
بيان اينكه ترديدى نيست با اراده دو دولت، روابط دو كشور در مسير منافع دو ملت بيش 
از پيش توســعه و تعميق خواهد يافت، به قانون شكنى آمريكا و نقض برجام اشاره كرد. 
روحانى مواضع سياسى كشورها بويژه اروپا، روسيه، چين، تركيه و كشورهاى همسايه از 
جمله قطر  در حمايت از برجام و مقابله با تحريم هاى غيرقانونى را قابل قدردانى دانست و 

تأكيد كرد اين مواضع بايد با اقدامات عملى تكميل شود.
 روحانى همچنين در اين تماس تلفنى از امير قطر براى شركت در سومين اجالس سران 
مجمع گفت وگو و همكارى هاى آســيا كه قرار است مهرماه در تهران برگزار شود، دعوت 
كرد. امير قطر نيز در اين تماس تلفنى با تبريك عيد قربان به دولت و ملت ايران گفت: قطر 
خواهان توسعه همه جانبه روابطش با جمهورى اسالمى ايران است.شيخ تميم بن حمد آل 
ثانى با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه دو كشور در بخش هاى مختلف و تقدير از مواضع 
ســازنده ايران در رابطه با بحران قطر، گفت: ما به بركت انســجام مردم قطر و همكارى و 
هميارى كشورهاى دوست و همسايه بويژه ايران، از  محاصره ظالمانه و مشكالت ناشى از 
آن گذر كرده ايم اما هرگز مواضع ايران در قبال اين محاصره ظالمانه را فراموش نمى كنيم.
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تكذيب پرداخت وام 400 ميليونى كميته امداد 
به كشت كننده «مارى جوانا»

 مديركل طرح هــاى اقتصادى و خودكفايى كميته امــداد امام خمينى (ره) ضمن 
تكذيب خبرى كه در آن گفته شده بود يكى از مددجويان يك استان از محل تسهيالت 
دريافتى كميته امداد مارى جوانا كشت كرده است، گفت: كميته امداد بين 3 تا 5 سال 
پس از پرداخت وام بر طرح هاى اقتصادى مددجويان نظارت مى كند.على اكبر خادمى، 
در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به ساز و كار پيش بينى شده در مجموعه كميته امداد 
درباره هرگونه انحراف در نوع استفاده از تسهيالت پرداخت شده نيز، افزود: پيش از 
پرداخت وام نيز تعهدنامه هايى از مددجويان گرفته مى شود كه مربوط به حسن انجام 
كار است تا آنها مكلف باشند تا تسهيالت را در مسير خودش مورد استفاده قرار دهند. 

خدمات پيشگيرى از اعتياد 38 درصد افزايش يافت
 سخنگو و معاون ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اعالم دستاوردهاى دولت در مبارزه 
با اعتياد طى يكسال گذشــته گفت: خدمات پيشگيرى از اعتياد به ويژه در محيط هاى 
آموزشى در يك سال گذشته 38 درصد افزايش يافته است.پرويز افشار در گفت و گو 
با ايرنا خاطرنشان كرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر هماهنگ كننده و سياستگذار است و 
آنچه كه به عنوان سياست تدوين و برنامه ريزى مى كند، دستگاه هاى اجرايى براى مبارزه 
با مواد مخدر اعمال مى كنند.افشــار افزود: طرح توانمندسازى دانش آموزان مقطع دوم 
متوسطه اخيرا براى پيشگيرى دانش آموزان اجرا شــده است.وى ادامه داد: راه اندازى 
كانون هاى همياران سالمت روانى و اجتماعى دانشجويان در محيط هاى دانشگاهى نيز 

آموزش هاى پيشگيرانه با هدف كاهش تقاضاى مواد مخدر در حال اجرا است.

آغاز اجراى طرح «كنترل كيفيت مدارس» از مهر
 طرح سامانه هاى مربوط به كنترل و تضمين كيفيت مدارس طراحى شده و از اول 

مهر ماه كنترل كيفيت مدارس اجرا مى شود.
وزير آموزش و پرورش گفت: امروز با جرات مى توانم بگويم توانسته ايم اين گفتمان 
را در جامعه ايجاد كنيم كه تاكيد بر محفوظات و تكيه بر مهارت هاى دانشــى صرف، 

توقع مطلوبى از آموزش و پرورش نيست.
به گزارش ايسنا، سيدمحمد بطحائى گفت: سند تحول بنيادين راهنماى عمل و نقشه 

راه براى رسيدن به يك آموزش و پرورش مطلوب و مورد انتظار است.
وى افزود: اينكه ببينيم نقاط قوت و ضعف ما چه بود و كجا توانستيم خدمت موثرى 

انجام دهيم؟ يايد چشم انداز آينده را ترسيم كنيم.

توزيع كارت آزمون ارشد علوم پزشكى آغاز شد
 كارت ورود به جلســه آزمون كارشناسى ارشد ناپيوســته رشته هاى گروه پزشكى 
ســال 97 و راهنماى آزمون از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكى در دسترس 
داوطلبان قرار گرفتبراى شركت در جلســه آزمون همراه داشتن كارت ورود به جلسه، 

كارت ملى يا شناسنامه عكس دار داوطلب و يك قطعه عكس 4×3 الزامى است.
داوطلبانى كه در دو گروه امتحانى ثبت نام كرده اند براى هر رشته كارت مجزايى دريافت 
مى كنند كه بايد بر اساس زمان و مكان اعالم شده بر روى كارت اقدام كرده و در جلسه 

امتحان مربوطه همراه داشته باشند.
بر اساس اعالم مركز ســنجش پزشكى، چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد 
عكس باشــد يا عكس روى كارت داراى اشــكاالتى از جمله واضح نبودن عكس و ... 
باشــد ضرورى است با همراه داشتن يك قطعه 4×3 و كارت شناسايى ملى يا شناسنامه 
عكس دار به نماينده مركز سنجش آموزش پزشكى مستقر در حوزه امتحانى مراجعه كرده 

و موضوع را پيگيرى و برطرف كنند.

شايع ترين باكترى كه در روده انسان با كم خونى 
مقابله مى كند

به عنوان يك عامل مســموم كننده غذا شناخته مى  E. coli با وجودى كه باكترى 
شــود اما مطالعه جديد نشــان مى دهد اين باكترى موجب افزايش جذب آهن در بدن 
مى شــود.محققان دريافته اند باكترى E. coli  (اِشريشيا كولى)، شايع ترين باكترى در 
روده انسان و حيوان، نقش اساسى در تقويت سالمت از طريق جذب آهن دارد؛ از اينرو 
تصور قبلى مبنى بر اينكه اين باكترى موجب مســموميت غذا يا سرقت مواد مغذى از 

ميزبانش مى شود را به چالش مى كشاند.
نتايج مطالعه جديد مكانيســمى را نشــان مى دهد كه طبق آن، E. coli براى ميزبانش 
مفيد بوده و مى تواند در نهايت درمانى موثر براى فقر آهن ناشــى از بيمارى آنمى (كم 

خونى) باشد، بيمارى اى كه بيش از يك ميليارد نفر در سطح جهان درگير آن هستند.
Enterobactinتركيبى موسوم به E.coli دانشمندان از مدت ها قبل مى دانستند كه

توليد مى كند تا براى بقا و تكثير خود آهن را جمع آورى نمايد.

تاكيد وزير بهداشت براى ارز دارو
 ارائه ارز دولتى دارو به بيمه ها به جاى ارائه مســتقيم آن به شركت هاى دارويى براى 

جلوگيرى از قاچاق و فساد يك ضرورت است.
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى گفت: خوشــبختانه طى چهــار دهه اخير 
پيشرفت هاى خوبى در حوزه دارو و تجهيزات پزشكى حاصل شده است؛ به طوريكه در 

رفع بخش زيادى از نيازهايمان، به صنعت داخلى متكى هستيم.
به گزارش ايسنا، سيد حسن قاضى زاده افزود: در حوزه مواد اوليه، 50 درصد، در حوزه 
اشكال دارويى بيش از 90 درصد و در حوزه تجهيزات پزشكى حدود 30 تا 35 درصد به 
داخل متكى هستيم و بايد گفت كه موفقيت هاى خوبى در اين حوزه ها داشته ايم. در عين 
حال در حال حاضر 1000 شــركت دانش بنيان در حوزه سالمت داريم كه در توليدات 
داخلى موثرند و با كمك آنها گام هاى پرشــتاب ترى در جهت رفع وابســتگى برداشته 
مى شــود. بايد بدانيم كه 50 مورد از اين شركت ها محصوالت شان را صادر نيز مى كنند. 

چرا كه دستاورد ذهن و دانش ايرانى و همه توليدات ويژه هستند.

براى سالمت اجتماعى سالمندان 
چه بايد كرد؟

 ســالمندان، عالوه بر نيازهاى خاص مرتبط با ســالمت جسمانى 
خــود، به توجهات ويــژه اى نيز در خصوص ســالمت اجتماعى نياز 
دارند. پژوهشــگران، اين نياز را از زاويه ديد عزت نفس، خودكارآمدى 

و شادكامى مورد ارزيابى قرار داده اند.
به گزارش ايسنا، با افزايش سال هاى عمر به ويژه پس از 60 سالگى، اغلب 
اعمال فيزيولوژيكى و مكانيكى بدن كاهش مى يابد، بر همين اســاس 
ســالمندان به عنوان يكى از گروه هاى آسيب پذير نيازمند توجه خاصى 
هستند. بر اساس پيش بينى هاى جمعيتى در سال 1420 تعداد سالمندان 
باالى 60 ســال ايران به 12 ميليون نفر افزايش مى يابد و سهم جمعيت 
ســالمند به حدود 12 درصد خواهد رسيد. افزايش تعداد سالمندان در 
ايران حتى از ديگر كشورها نيز پيشى گرفته است. به طورى كه ِهرم سنى 
كشور تا سال 1430 استوانه اى مى شود و به تعبيرى سونامى سالمندى 

ايران در راه است.
طبق نظر متخصصان، اين دوره از زندگى مملو از احســاس كمبودها و 
ناتوانى ها اســت. بنابراين استرس و اضطراب در اين دوره، امرى شايع 
اســت. همچنين كاهش توان فيزيكــى و فيزيولوژيكى، درصد ابتال به 
بيمارى هاى مزمن جســمى، روحى و ناتوانى را افزايش مى دهد. يكى 
از ابعاد سالمت، سالمت اجتماعى است كه در كنار سالمت جسمى و 
روانى نقش و اهميت گسترده اى يافته است به طورى كه سالمتى ديگر 
فقط عارى بودن از بيمارى هاى جسمى و روانى نيست، بلكه چگونگى 
عملكرد انسان در روابط اجتماعى و چگونگى تفكر وى درباره اجتماع 
نيز به عنوان معيارهاى ارزيابى ســالمت فرد در ســطح كالن جامعه به 

شمار مى رود.
در اين رابطه، پژوهشگرانى از دانشگاه محقق اردبيلى، مطالعه اى را انجام 
داده اند كه در آن وضعيت سالمت اجتماعى در سالمندان و نقش عواملى 

چون عزت نفس، خودكارآمدى و شادكامى بررسى شده است.
در اين مطالعه توصيفى، 116 نفر از ســالمندان مرد باالى 60 سال شهر 
اردبيل مشاركت داشته اند و محققين براى جمع آورى داده هاى موردنياز 
از اين افراد، از ابزارهاى عزت نفس كوپراسميت، خودكارآمدى شوارزر 
و جروسالم، شادكامى آرگايل و مقياس سالمت اجتماعى كييز و شپيرو 
اســتفاده كرده اند. درنهايت نيز، با اســتفاده از روش ها و نرم افزارهاى 

آمارى، به تجزيه وتحليل اين داده ها پرداخته اند.
نتايــج اين پژوهش نشــان مى دهد كه بين هر ســه عامل عزت نفس، 
خودكارآمدى و شــادكامى با سالمت اجتماعى در بين سالمندان رابطه 
معنــى دارى وجود دارد و كيفيت اين ســه عامــل، مى تواند به خوبى، 

وضعيت سالمت اجتماعى در سالمندان را پيش بينى و مشخص كند.
بر اســاس اين يافته ها، حميدرضا صمدى فرد، محقق دانشــكده علوم 
تربيتى مى گوينــد: «مى توان نتيجه گرفت كه عزت نفس، خودكارآمدى 
و شــادكامى در زمره متغيرهاى مرتبط با ســالمت اجتماعى سالمندان 
بــوده و توانايى پيش بينى آن را دارنــد. بنابراين با افزايش عزت نفس، 
خودكارآمدى و شــادكامى، مى توان سالمت اجتماعى را در سالمندان 

افزايش داد».
اين محققين در تبيين نتايج فوق مى گويند: در دوره سالمندى به دنبال 
كاهش روابط اجتماعى، احساس تنهايى در افراد ايجاد مى شود كه اين امر 
عالوه بر سالمت روانى و اجتماعى بر نحوه زندگى آنان تأثير مى گذارد. 
افرادى كه عزت نفس در آن ها باال باشد، به راحتى قادر هستند با تهديدها 
و وقايع فشارآور بيرونى، بدون تجربه برانگيختگى منفى مواجه شوند. 
سالمندانى كه از عزت نفس بااليى برخوردارند، ارزش بااليى براى خود 
و ديگران قائل هستند و از جايگاه اجتماعى خود رضايت بااليى دارند 

كه اين عوامل باعث بهبود سالمت روانى و اجتماعى آنان مى شود».
صمدى فــرد و همكار محققش مى افزايند: «خودكارآمدى نيز از عوامل 
مؤثر بر سالمت و پيشگيرى از اختالالت روان شناختى است. باورهاى 
خودكارآمــدى از دو طريــق بــر رفتارهاى مرتبط با تندرســتى تأثير 
مى گذارنــد، يكى از طريق تأثيرات اين باورهــا بر رفتارهاى مرتبط با 
تندرســتى فرد و ديگرى، از طريق تأثير آن ها بر كاركرد زيستى است. 
افراد با باورهاى خودكارآمدى قوى، وظايفى را انتخاب مى كنند كه بيشتر 
چالش زا هستند. آن ها براى خود اهداف بزرگ ترى در نظر مى گيرند و 
در مقابله با شرايط ثابت قدم تر هستند. برعكس، افرادى كه خودكارآمدى 
پايينى دارند احســاس مى كنند در اعمال كنترل بر رويدادهاى زندگى 
درمانده و ناتوان هستند. آن ها معتقدند هرگونه تالشى كه مى كنند بيهوده 

است و همين امر باعث كاهش اميد به زندگى آنان مى شود».
ايــن پژوهشــگران در خصوص تأثيرات شــادكامى بر ســالمت 
اجتماعى ســالمندان نيز اعتقاد دارند: «وقتى سالمندان فعاليت هاى 
اجتماعــى و خانگى را با فعاليت هــاى آرامش بخش تركيب كنند، 
شــادكامى افزايش مى يابــد و همچنين مشــاركت در فعاليت هاى 
اجتماعــى نقش ميانجى در ايجاد رابطه مســتقيم بين برونگرايى و 
شــادكامى بازى مى كند. شــادى صرف نظر از چگونگى كسب آن، 

مى تواند سالمتى افراد را بهبود بخشد. 

37 كيلوگرم ترياك در همدان كشف شد
 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: 37 كيلوگرم 

مواد مخدر ترياك با لفافه در شهر كبودراهنگ كشف و ضبط شد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، سرهنگ هادى قزوينه بيان كرد: در پى 
تالش هاى اطالعاتى چند ماهه پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان بر 
روى باند تهيه و توزيع مواد مخدر، قاچاقچيانى كه اقدام به انتقال مواد 
مخدر از استان هاى مركزى به مقصد كبودراهنگ مى كردند شناسايى 

و دستگير شدند.
وى افزود: ماموران در بازرسى هاى صورت گرفته از خودرو سوارى 
اين قاچاقچيان، 37 كيلوگرم ترياك با لفافه كشف و 2 نفر را دستگير 

كردند.
قزوينــه با بيان اينكه متهمان به همــراه پرونده تحويل مراجع قضايى 
شدند، گفت: از شهروندان درخواست مى شود در صورت مواجهه با 

موارد مشكوك موضوع را به فوريت هاى پليسى 110 اطالع دهند.
از ابتداى امســال تاكنون حدود 2,5 تن مواد مخدر امسال در همدان 

كشف و ضبط شده است.

دنياي اقتصاد: سياست تجاري در آفسايد
  آفسايدتو جيب جا نمى شه كه پوليش نى  
اطالعات: نرخ تورم خرداد 8/2 درصد اعالم شد 

 علتش خنك شدن هواست 
ابتكار: رويش دوباره، اميد در بهارستان 

 به نظرت هجمش انقد هست كه از درهاي بهارستان بياد بيرون 
اطالعات: وارادات 1400 قلم كاال ممنوع شد 

 بستگي داره اين ممنوعيت براي چه كسايي باشد 
همشهري: برخوردهاي قهري باعث انفعال دانشگاه مي شود

  يعنى دانشجو ها قهر مى كنن 
جوان: پاسكاري گراني بين دولت و دكان دارها 

 يعني خودشون يا خودشون پاسكاري مي كني 
جمهوري اسالمي: تشكيل كار گروه برخورد با سوداگران ارز، سكه، 

خودرو و مسكن 
 آخر كار گروه مراقب كيفتون باشيد 

كيهان: دلمشغولي دولت 
 حتما داره پول مي شماره 

شرق: امضاي 20 ميلياردي 
 قلم اين امضا چه قدر بزرگ بود؟

وطن امروز: سهميه بندي بنزين باز مي گردد 
 خوبه داريم برمي گرديم به كت احمدي نژاد 

ابرار ورزشي: موتور شاگردان كوكوويچ دير روشن شد 
 حتما بنزين نداشت 

ايران ورزشي: يارگيري مستقيم راهش نيست
 غيرمستقيم بريد  

همدان پيام: تجليل از عمو جان سينماى ايران
 حاال دايى جون گله ميكنه كه!!

مهر: فقط35 درصد پزشكان عمومى پروانه مطب دارند
 بقيه همينجورى غير مجاز كار 

مهر: دهه هشتادى ها عجيب و غريب نيستند
 اونا كه ديگه مثل ما نسل سوخته نيستن!!

  هــر از گاهى از طريــق اطرافيان، جرايد 
يا فضاى مجــازى خبرهايى مبنى بر ازدواج 
دختران و پســرانى در ســن پايين دريافت 
مى كنيم كه ممكن است مورد تعجب و انتقاد 

ما نيز قرار گيرد.
ازدواج زودهنگام عبارتست از هر ازدواجى 
كه در ســنين زير 18 سالگى صورت گرفته، 
در حاليكه دختر از نظر جسمى، فيزيولوژيكى 
و روانــى بــراى ازدواج و فرزندآورى آماده 
نيســت و به گفته كارشناسان خانواده دوران 

عدم ثبات و پختگى فرد است. 
حكايت دخترانى كه زير سن قانونى ازدواج 
مى كنند از حلقه هايى آغاز مى شود كه از همان 
آغاز بر انگشــتان گشاد اســت و البته ماجرا 
به همين سادگى نيســت و اين ازدواج هاى 
زودهنگام مى تواند سرآغازى براى مشكالت 
و حتى معضالتى باشد كه اين دختركان تازه 

پا در عرصه اش گذاشته اند. 
لباس عروس بن بســت روياهاى دختركانى 
اســت كه در رقص باد و پايكوبى آرزوهاى 
كودكانه شــان پا در خانه بخت مى گذارند و 
بى آنكه هنوز كامشان شيرينى دوران كودكى 
را به طــور كامل درك كرده باشــد خود را 
براى مقابله با فراز و نشيب هاى زندگى آماده 

مى كنند. 
ازدواج هاى زودهنــگام از جمله معضالت 
اجتماعى است كه در بسيارى از خانواده هاى 
ايرانى به ويژه در دختران هنوز رنگ و لعاب 

خود را از دست نداده است. 
كارشناسان معتقدند ازدواج دختر و پسر در 
دوران كودكى يا نوجوانى، پيامدهاى منفى و 
آســيب هاى اجتماعى بسيارى به دنبال دارد، 
چرا كــه نوجوانى كه هنوز بــه بلوغ كافى 
نرسيده قادر نيست مسئوليت يك زندگى را 

بر دوش بكشد. 
با وجــودى كه هر دو جنس پســر و دختر 
در معرض ازدواج هاى زودهنگام هستند اما 
دختران بيشترين قربانيان اين پديده به شمار 
مى آيند. فقر فرهنگــى، پايبندى به اصول و 
رعايت سنن قديمى و سنتى توسط بسيارى از 
اين خانواده ها سبب شده تا دختران و پسران 
كم سن و سال، گرفتار معضالت متعدد ناشى 

از ازدواج زودهنگام شوند. 
به هر حال ازدواج در سن پايين به هر علتى 
اتفاق افتاده باشد، بدون پيامد نخواهد بود و 
والديــن چنين نوجوانانى، آگاهانه يا از روى 
ناآگاهى با آينده و زندگى فرزندان خود بازى 

مى كنند. 
مديركل امور اجتماعى استاندارى همدان در 
اين باره در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه هر 
ازدواجى كه به موقع صورت نگيرد عوارض 
و تبعات خاصى را به دنبال دارد، اظهار كرد: 
به حداقل رســيدن ازدواج به موقع معضلى 
است كه امروزه در كشور با آن مواجه هستيم. 
مهرداد نادرى فــر با بيان اينكه اكنون افزايش 
ســن ازدواج در جامعه نســبت به ازدواج 
كودكان بيشــتر مشــاهده مى شــود، افزود: 

هم اكنون شرايط كلى جامعه تغيير كرده و در 
حال گذر از خانواده سنتى به سمت خانواده 
مدرنتيه هستيم و در اين بين بسيارى از آداب 
و رســوم خانواده ها نيز دستخوش تغييرات 

شده است. 
وى ادامــه داد: در جامعــه امــروز شــاهد 
ازدواج هايى در ســن پايين هســتيم كه اين 
نشــان دهنده نبود بلوغ فكرى افرادى است 
كه فرزندان خود را در ســنين پايين وادار به 
ازدواج مى كنند و ايــن موضوع حاصل فقر 
فرهنگى و يك آسيب اجتماعى است چرا كه 
ازدواج در سنين پايين آثار و تبعات فراوانى 

به همراه دارد.
نادرى فر عامل زمينه ســاز چنين ازدواج هايى 
را بيشــتر فقر فرهنگى يا اصــرار بر رعايت 
سنت هاى قديمى دانست و محروميت افراد 
از آموزش، نرسيدن به بلوغ شناختى و سطح 
معلومات الزم جامعــه امروز، محروميت از 
سالمت روحى، روانى و جسمى، بى تجربگى 
و الگوبردارى از زندگى هاى سنتى گذشتگان 
و فرانگرفتن آمــوزش ها درباره مهارت هاى 
زندگى را از مهمترين عــوارض ازدواج در 

سن پايين برشمرد. 
وى تصريح كرد: افرادى كه در ســن زير 18

ســال ازدواج مى كنند بيشتر از ديگران مورد 
خشونت هاى خانگى و آسيب هاى اجتماعى 
قرار مى گيرند كه تبعات آن افسردگى و بلوغ 
زودرس است چرا كه اين افراد در سنى زير 
بار مســئوليت زندگى رفته و ايــن بار را به 
دوش مى كشند كه از تحمل جسمى، روانى 

و شناختى آنها خارج است. 
مديركل امور اجتماعى اســتاندارى همدان 
زمينه ســاز  را  پاييــن  ســنين  در  ازدواج 
دخالت هــاى بى مــورد والدين دانســت و 
يادآور شد: خوشبختانه اين معضل اجتماعى 
در استان همدان زياد نيســت اما در مناطق 
روستانشين استان اين موضوع بيشتر به چشم 
مى خــورد و در تالش هســتيم تا تعداد اين 

ازدواج ها را به صفر برسانيم. 

وى با بيــان اينكه با تغييــر فرهنگ مناطق 
روستايى مى توانيم اين معضل را كاهش دهيم، 
افزود: اين مناطق از روحانيت حرف شــنوى 
بااليى دارنــد بنابراين جامعه روحانيت بايد 
مردم را نسبت به عوارض و مشكالتى كه اين 

ازدواج ها در پى دارند، توجيه كنند. 
نادرى فر از رســانه ها و صداوسيما خواست 
با توليد برنامه هاى مربوطــه آگاهى مردم را 
افزايــش دهند و ادامه داد: آنچــه امروزه به 
عنوان مشــكل بزرگترى از ازدواج كودكان 
مطرح اســت افزايش ســن دختران و تجرد 

قطعى در كشور است. 
مديركل امور اجتماعى اســتاندارى همدان 
بــا بيان اينكه ميانگين افزايش ســن ازدواج 
دختــران در اســتان همدان نســبت به آمار 
كشورى پايين تر اســت، اضافه كرد: با ادامه 
روند افزايش سن ازدواج در تداوم نسل دچار 

مشكل خواهيم شد.
يك روانشــناس نيز درباره عوارض روانى 
ازدواج هاى زودهنگام به خبرنگار ايسنا گفت: 
رسيدن به بلوغ جسمانى و اجتماعى دو معيار 
اساسى براى ازدواج است كه در كسانى كه در 

سن كم ازدواج مى كنند، وجود ندارد. 
ســيدنصرت ا... ميرمعينى يكى از پيامدهاى 
مهــم ازدواج زودهنگام را كاهش اعتماد به 
نفس دانســت و بيان كرد: هــر فرد بايد در 
دامنه هاى ســنى مختلف يكسرى مهارت ها 
را كســب كند و اگر فردى در سنين 13 يا 
14 سالگى ازدواج كند يك باره بدون سپرى 
كردن دوره نوجوانى وارد دوره بزرگســالى 
مى شود و اين امر مانع از كسب مهارت هاى 
الزم شده و موجب مى شود اين دختران در 
روابط بين فردى احساس ضعف و ناتوانى 

داشته باشند. 
وى افزود: بررسى ها نشــان مى دهد ازدواج 
دختران در سنين كودكى در خانواده هايى كه 
پدر معتاد، بيمار روانى، بى سواد يا كودك تك 
والد يا والد ناتنى داشته و از لحاظ اقتصادى و 
اجتماعى در سطح پايينى باشند، بيشتر است. 

ميرمعينى با بيان اينكه بيشتر اين كودكان پس 
از وارد شــدن به زندگى مشترك در مواجهه 
با واقعيت هاى زندگى تــوان مقابله با آن را 
ندارنــد، اضافه كرد: اين امــر موجب ايجاد 
مشكالتى همچون افسردگى و سرخوردگى 

در زندگى مشترك اين افراد مى شود. 
وى طالق هــاى زودهنــگام و افزايش آمار 
طالق را پيامد بسيار مهم و تلخ ازدواج هاى 
زودهنگام دانســت و گفت: آمارهاى رسمى 
حاكى از افزايش رشد طالق در كشور دارد و 
اين عامل با ازدواج زودهنگام بيشتر مى شود 
چرا كه وقتى دخترانى كه در سنين 13، 14 يا 
15 سالگى ازدواج كرده اند اين دوره را پشت 
ســر مى گذارند و به ســن جوانى مى رسند 
معيارهايشان تغيير مى كند و همين امر موجب 
مى شود احساس كنند در ازدواج خود اشتباه 

كرده اند. 
ميرمعينى با بيان اينكه اين كودكان به علت 
نداشتن ثبات عاطفى و قدرت تفكر منطقى 
بر اساس احســاس تصميم گيرى مى كنند، 
عنــوان كرد: كودكان بــا ازدواج زودرس و 
باردارى زودتر از همساالن، از رشد جسمى، 
روحى و فكرى باز مى مانند و دچار عوارض 
روحى، روانى و جسمى مى شوند كه برخى 
از آنها تا پايان عمر همچنان دامنگيرشــان 

خواهد بود. 
وى بــا بيان اينكه يكى ديگــر از پيامدهاى 
جدايــى  كــودكان  ازدواج  آسيب رســان 
از خانــواده و دوســتان، از دســت دادن 
آزادى تعامل با همســاالن و مشــاركت در 
فعاليت هاى اجتماعى و كاهش فرصت هاى 
آموزشــى اســت، تصريح كرد: از يك سو 
دختران با ازدواج اجبــارى و زودهنگام از 
فرايند آموزش و تحصيل دور مانده و با فقر 
آموزشى روبرو مى شوند و از سوى ديگر به 
علت اين كم ســوادى و دانش اندك توانايى 
رويارويى با مسائل خانوادگى را نداشته و در 
توسعه خانواده و تربيت فرزندان نيز سرمايه 

مناسبى نخواهند بود. 

بن بست روياهاى كودكانه با ازدواج

بهره مندى نيمى از 
جمعيت ايران از 
خدمات درمانى 
تامين اجتماعى
 سازمان تامين اجتماعى حدود 42ميليون 
نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش دارد. 
نيمــى از جمعيت ايران از خدمات درمانى 
اين سازمان استفاده مى كنند. 6 ميليون نفر 
در كشور بازنشســته و مستمرى بگير اين 

سازمان هستند.
مديرعامل ســازمان تامين اجتماعى با بيان 
اينكه تامين اجتماعى يك ســازمان درآمد 
هزينه اى است كه از بودجه عمومى كشور 
منبعى را دريافت نمى كند، اظهار كرد: منابع 
اين ســازمان از محل وصــول حق بيمه ها 
تامين و در بخش هاى پرداخت مستمرى، 
ارائه خدمات درمان و سايرتعهدات هزينه 

مى شود. 
به گزارش ايسنا، سيد تقى نوربخش گفت: 
در مرداد ماه  بيش از 7 هزار ميليارد تومان 

توســط اين ســازمان هزينه شده است كه 
5500 ميليارد تومان آن مربوط به پرداخت 

مستمرى و بيمه بيكارى است.
وى با اشاره به تنوع و حجم ارائه خدمات 
در ســازمان تامين اجتماعى و تامين منابع 
آن بــدون اتكا به نفت و ماليات گفت: اين 
ســازمان در تحقق اقتصاد مقاومتى بسيار 

تاثير گذار است.
نوربخش با اشــاره به ايجاد تعهدات بدون 
منبع براى ســازمان تاميــن اجتماعى در 
دولــت هاى قبل تصريح كــرد: در دولت 

دكتر روحانى تكليف بدون منبع براى اين 
سازمان ايجاد نشده است.

در  اجتماعى  تامين  ســازمان  مديرعامل 
ادامــه به جنــگ اقتصــادى عليه ملت 
ايران اشــاره كرد و گفت: در شــرايط 
فعلى و با توجه به نقش ســازمان تامين 
سازمان  اين  مردم،  زندگى  در  اجتماعى 
در خاكريــز اول اين جنــگ اقتصادى 
قرار دارد و تمامى تالش خود را انجام 
مى دهد كه ريســك ها به مردم منتقل 

نشود.

هشدار درباره افزايش مصرف كنندگان 
موادمخدر تا 7 سال آينده

 مديركل تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به اينكه اخيرا مشــاهده كردم چند فروشگاه اينترنتى، عود شاهدانه 
مى فروختد كه نوشــته بود بوييدن آن شــاد كننده و برطرف كننده 
استرس است گفت: امروز با فناوريهاى نوين بچه ها را به سمت و 

سوى مصرف مواد مى كشانند.
به گزارش ايســنا، حميد صرامى با بيــان اينكه بى ثباتى، غيرقطعى 
بــودن، پيچيدگى و مبهــم بودن از ويژگى هــاى زندگى در دنياى 
آشوبناك قرن 21 است گفت: در آستانه هزاره سوم و در قرن بيست 
و يكم بشريت با سه مولفه به سوى آينده پرتاب مى شود، گفت: اين 
سه مولفه عبارتند از اينكه بشر شناخت درستى از آينده ندارد، آماده 

رويارويى با آن نيست و خط مشى مواجهه با آن را ندارد.
وى افزود: سياســت گــذاران در اين زمان كمى عقب هســتند و 
اســتراتژى مواجهه با مسائل را نمى دانند زيرا تا سالهاى پى در پى 

مسائل اجتماعى و فرهنگى در حاشيه بوده است.
مديركل تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه 
اگــر متوليان امر در آموزش و پرورش نورافكن ها و ريلها را خوب 
طراحى نكنند ممكن است دانش آموزان از آسيبهاى اجتماعى چون 
اعتياد سر در بياورند گفت: در عصر پيش رو با رفتارهاى واكنشى و 

اينكه نمى توانيم به موقع تصميم گيرى كنيم روبرو هستيم.
صرامى با اشاره به اعتياد، بزرگترين آسيب اجتماعى قرن 21 كه در 
كنار فقر و مسائل محيط زيستى قد علم كرده است گفت: اين آسيب 
يك تهديد استراتژيك، چند وجهى، چند سببى و سيستماتيك است.
وى به هفت مولفه اثرگذار در حوزه آينده شناسى اعتياد اشاره كرد 
و گفت: مطالعات جامعه جهانى از سال 1961 به اين سو به ما نشان 
مى دهد با رشد سرسام آور مصرف مواد مخدر روبروييم. همچنين 
با افزايش نرخ جمعيت مواجهيم كه در اين پروســه اثرگذار است. 
عالوه بر اين با افزايش جذابيت مواد مخدر توليدى روبرو هستيم.
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حل مشكل تامين ارز ايرالين ها از سامانه نيما
ورود 5 فروند هواپيماى ATR به ناوگان ايران اير

 با اعالم سازمان هواپيمايى كشورى و با انجام موافقت هاى الزم از سوى بانك مركزى، 
مشكل ايرالين ها در دريافت ارز مورد نيازشان حل خواهد شد.

به گزارش ايســنا، پس از اجرايى شدن بسته جديد ارزى، بنا شد ايرالين ها به جاى دالر 
4200 تومانى، ارز خود را در ســامانه نيما و با نرخ حــدود 8000 تومان دريافت كنند؛ 
موضوعى كه دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى معتقد است هنوز به مرحله اجرا و عمل 

نرسيده است.

اســعدى سامانى در اين باره به ايسنا گفت كه با وجود پيگيرى هاى انجام شده ايرالين ها 
هنوز مشــكالتى براى دريافت ارز خود دارند و در شرايطى كه نرخ دالر در حال حاضر 
دو برابر شــده و اين مسئله مشــكالتى را به وجود آورده، قطعا تامين ارز مورد نياز يك 

اولويت جدى به شمار مى رود.
به گفته وى، در جريان ديدار اخير مسئوالن شركت هاى هواپيمايى با سازمان هواپيمايى 
اين موضوع نيز بررســى شد و سازمان وعده داد در كوتاه ترين زمان ممكن، اين مشكل 

حل شود.
به دنبال برگزارى اين جلسه حاال سازمان هواپيمايى نيز وعده داده كه مشكالت موجود 

در اين زمينه حل شود و ايرالين ها ارز مورد نياز خود را دريافت كنند.

رضا جعفرزاده، ســخنگوى ســازمان هواپيمايى، در اين رابطه اعــالم كرده با مذاكرات 
ومكاتبات مفصل و ارائه نظرات كارشناسى توسط سازمان هواپيمايى به بانك مركزى، با 

تامين ارز مورد نياز شركت هاى هواپيمايى از طريق سامانه نيما موافقت شد.

به گفته وى، شركت هاى هواپيمايى در كنار تامين نيازهايشان تعهد داده اند كه قيمت ها را 
به تعادل رسانده و در صورت برخورد با هرگونه تخلف، جزييات مربوط به آن را براى 

برخورد با متخلفان به سازمان ارائه كنند.
اين ســازمان از مسافران نيز خواسته در صورت برخورد با هرگونه تخلفى با مراجعه به 

سايت اين سازمان اطالعات خود را براى نظارت و برخورد احتمالى ارائه دهند.

تصميمات يك شبه و آشفته بازار اقتصادى
 ايجاد مافيا و رانت در اقتصاد به دليل تصميمات يك شبه و بدون 
مطالعه اى اســت كه از طرف تصميم گيران گرفته مى شــود. دولت 
اكنون تصميم گيرنده اصلى و تعيين كننده سياســت ها اســت. دولت 
زمانى اعالم كرد كه ارز 4200 تومان خواهد شــد و فقط اين ارز در 
دســت يك عده خاص قرار مى گيرد. طبيعتــًا افرادى كه به ارز نياز 
دارند و در دسته بندى دولت جايى ندارند نمى توانند نيازهاى ارزى 
خود را برطرف كنند درنتيجه بازارى ديگر براى تأمين ارز موردنياز 

شكل خواهد گرفت.
ــه ، تصميم هــاى منطقــى مى گرفــت  ــا برنام ــدا ب اگــر دولــت از ابت
كــه بــه چــه كاالهايــى ارز دولتــى تعلــق مى گيــرد، شــرايط آشــفته 
ــازار شــكل نمى گرفــت. مشــكل كنونــى سيســتمى و  كنونــى در ب
ســاختارى اســت و سياســت هاى اشــتباه باعــث بــه وجــود آمــدن 
آن هســتند. نبايــد برنامه هــاى آنــى و عجوالنــه را تنظيــم كــرد كــه 
تــوان اجرايــى آن نباشــد. اگــر برنامه ريزى هــاى درســت صــورت 
ــد  ــش نخواه ــكلى پي ــش رود، مش ــا پي ــق آن برنامه ه ــرد و طب گي
ــم  ــت تنظي ــح را دول ــنامه ها و لواي ــررات، بخش ــن، مق ــد. قواني آم
ــا را  ــن قانون ه ــد اي ــادى نمى توان ــا اقتص ــك مافي ــد. بى ش مى كن
ــتفاده  ــده سوءاس ــت پيش آم ــد از فرص ــا مى توان ــد تنه ــم كن تنظي
ــم  ــا اقتصــادى فراه ــت مافي ــراى فعالي ــه ب ــه زمين ــى ك ــد. زمان كن
ــه  ــازى ك ــم زمين ب ــاد كني ــان ايج ــا دســت خودم ــد و آن را ب باش
ــرار  ــراد ق ــن اف ــت اي ــت در دس ــاد آن اس ــور و اقتص ــان كش هم

مى گيــرد.
ــان اســت،  ــرخ ارز 4200 توم ــه ن ــه شــد ك ــت گفت از ســوى دول
بــدون آنكــه بــه راهكارهــا و مســائل مرتبــط ديگــر توجــه شــود. 
ــال آن  ــه دنب ــه ب ــال اســت ك ــج س ــى حــدود پن ــاق بازرگان در ات
هســتيم كــه يكسان ســازى نــرخ ارز اتفــاق بيفتــد و بارهــا پيشــنهاد 
ــد  ــرخ ارز باي ــت. ن ــده اس ــت داده ش ــه دول ــاق ب ــوى ات آن از س
ــش و  ــا زمان ــد ام ــى مى ش ــن و تك رقم ــا تعيي ــر از اين ه پيش ت
اينكــه بــا چــه پشــتوانه اى اتفــاق بيفتــد بســيار مهــم اســت. دولــت 
در سياســت ارزى اخيــر راه را بــاز گذاشــته و اعــالم كــرده اســت 
كــه تمامــى تقاضاهــا بــراى ارز و ســكه را بــدون محدوديــت تأمين 
ــاال  ــداد ب ــا تع ــد ســكه ب ــه خري ــدام ب ــراد اق ــن اف ــد؛ بنابراي مى كن
كردنــد و آن را در ســامانه بــه ثبــت رســاندند؛ امــا بعــد از مدتــى 
ــا ايــن اشــخاص برخــورد شــد. درصورتى كــه ازنظــر قانونــى و  ب
عرفــى كار خــالف و اشــتباهى صــورت نگرفتــه بــود؛ امــا چــون 
ــات  ــبب التهاب ــود، س ــزى ب ــدون برنامه ري ــبه و ب ــم يك ش تصمي
ــزار  ــد ه ــه چن ــردى ك ــى ف ــا شــد. حت ــازار اقتصــادى و تورم ه ب
ســكه خريــده بــود بازداشــت شــد. امــر بديهــى اســت كــه يــك 
ــد و  ــدارى كن ــكه را خري ــداد س ــن تع ــد اي ــادى نمى توان ــرد ع ف
ــد  ــد دي ــا باي ــه ام ــون صــورت گرفت ــى خــالف قان بى شــك عمل
چــه تصميــم و ســاختارى بــه او اجــازه ايــن خريــد را داده اســت.

ــدن مشــكل  ــه وجــود آم ــا تصميمــات خــود موجــب ب ــت ب دول
مى شــود و در ادامــه تــالش مى كنــد كــه از ايــن رونــد جلوگيــرى 
ــى را  ــن فضاي ــت چني ــود دول ــدا خ ــرا ابت ــيد چ ــد پرس ــد. باي كن
ــى بيشــتر  ــا صــرف نيروي ــد ب ــدازآن بخواه ــه بع ــد ك ــا مى كن مهي
مانــع آن شــود؟ افــراد ســودجو كــه روابــط خاصــى دارنــد منتظــر 
ــرخ  هســتند كــه از چنيــن شــرايطى اســتفاده كننــد و نتيجــه آن ن
ــد  ــاعت نمى توان ــك 24 س ــى در ي ــه حت ــد ك ــد ش ارزى خواه
ــودهاى  ــرخ س ــش ن ــم كاه ــن ه ــد. پيش ازاي ــته باش ــات داش ثب
بانكــى سياســت اشــتباهى بــود چراكــه باعــث شــد مقــدار كثيــرى 
ــود و  ــد ش ــا تولي ــت بانك ه ــارج از خدم ــرگردان و خ ــول  س پ
باعــث افزايــش نقدينگى هــا شــود و بــه ســمت ســفته بازى، 

ــد. ــت بگيرن ــكه و ... جه ــروش ارز، س خريدوف
 اگــر از ابتــدا بــراى ايــن سياســت ها محدوديــت در نظــر گرفتــه 
ــرد، برخــورد صــورت  ــدى مى ك ــه تع ــر كــس ك ــا ه مى شــد و ب
ــر  ــه ذك ــه الزم ب ــد. البت ــود نمى آم ــه وج ــكل ب ــت، مش مى گرف
ــدد  ــزار ع ــد ه ــه كســى مى توان ــى وجــود دارد ك ــه رانت اســت ك

ــد. ــدارى كن ســكه خري
*فريال مستوفى- عضو اتاق بازرگانى

پ
آگهي مناقصه عمومي 97/75/31 الي 97/75/34

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان 

اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان همــدان در نظــر دارد پروژه هــاي ذيــل را از طريــق مناقصــه بــه شــرح 
زيــر بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد:« سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني
جهت اطالع بيشتر به سايت http://IETS .MPORG.IR مراجعه نماييد.

آخرين مهلت دريافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/6/11
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 14 مورخ 97/6/21

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكي: دبيرخانه اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 
www.setadiran.ir محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الكترونيكي: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني

تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 9 صبح مورخ 97/6/22
محل بازگشايي پاكات: سالن جلسات اداره كل واقع در همدان بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمي 

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت:3 ماه 
صالحيت الزم:

دارا بودن گواهي صالحيت پيمانكار(حداقل رتبه 5 راه و ترابري) از سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز داشتن گواهي نامه فني از مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي 
مناقصه شماره 34-75-97 دارا بودن گواهي صالحيت پيمانكاري (حداقل رتبه 5 نيرو) از سازمان مديريت و برنامه ريزي 

قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
محل تأمين اعتبار طرح عمراني (تملك داريي) و از محل اعتبارات استاني و سازمان راهداري (نقدي و اسناد خزانه) مي باشد.

(م الف 2227)

مبلغ برآورد بر اساس فهرست موضوع مناقصه شماره مناقصه 
بهاء راهداري سال 97 (ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال) بر اساس آيين نامه 
تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/9/22

5/500/077/113275/100/000اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور مالير- نهاوند (گردنه آبدر)97/75/31
اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور مالير- بروجرد (حدود انتهاي 97/75/32

حوزه به طرف سامن)
3/500/001/290175/100/000

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت محور مالير- خنداب (بعد از تقاطع 97/75/33
گولوند به طرف خنداب 

3/500/022/912175/100/000

عمليات حفظ و نگهداري سيستم روشنايي و چراغ چشمك زن ناحيه 2 استان 97/75/34
(مالير نهاوند تويسركان و اسدآباد)

بر اساس فهرست بهاء راهداري 
و برق سال 97، 4/000/000/000

200/000/000

نوبت دومنوبت دوم

 اضافه برداشت ها از آب هاي زيرزميني 
و كســري آب موجب ايجاد 30 فروچاله 
در دشت هاي شمالي اســتان شده است. 
كارشناســان خطر به وجود آمدن فروچاله 
را بيخ گوش مردم مي دانند و معتقدند كه 
تاكنون فروچاله ها در دشت ها ايجاد شده 
اما ممكن اســت در هر نقطه اي از شهرها 
و يا جاده ها اتفاق بيفتد و اگر برنامه ريزي 
درستي صورت نگيرد و نگراني  مسئوالن 
استان تا فروچاله اي ديگر به سردي بگرايد 
ممكن اســت جان انسان هاي زيادي را به 

خطر بيندازد. 
بعــد از به وجــود آمدن فروچالــه اي در 
دشت هاي روســتاي كردآبادِ كبودراهنگ 
در سال 91، حدود 10 روز قبل بزرگترين 
فروچاله اســتان در هميــن منطقه ايجاد 
شــد و مردم منطقه را با رعب وحشت و 
وجود خطر احتمالي در مناطق زندگي شان 
مواجه كرد. درست است كه مسئوالن هم 
نگران موضوع شدند و جلساتي را برگزار 
كردند اما همين اقدامات در زمان به وجود 
آمدن 29 فروچاله قبلي هم صورت گرفته 
بود كه نتيجه آن ايجاد فروچاله اي بســيار 

بزرگتر از قبلي ها شد.
حاال كارشناسان اســتان بر اين باورند كه 
از اين پس خطــر به وجودآمدن فروچاله 
در هر منطقه، از وسط جاده همدان تهران 
گرفته تا داخل منطقه مســكوني روستاها، 
وجود دارد و ممكن است جان انسان هاي 

زيادي را به خطر بيندازد. 
عضو هيئــت علمى گروه زمين شناســى 
دانشگاه بوعلى ســينا در اين مورد هشدار 
داده و گفته همانطور كه فروچاله روستاى 

كِردآبــاد كبودراهنــگ اوليــن فروچاله 
اســتان نبــوده آخرين هــم نخواهد بود. 
محمدحســين قبادى گفته: من اگر جاى 

استاندار بودم شب ها خوابم نمى برد.
وي با تأكيد بر اينكه مســئوالن اجرايى با 
اساتيد دانشــگاه درباره بحران هاى استان 
صحبت نمى كنند، بيــان كرد: با ايجاد هر 
فروچاله مســئوالن ابرازنگرانى مى كنند و 
بعــد موضوع را تا زمــان حادثه بعدى به 

فراموشى مي سپرند.
در  فروچاله  وقوع  احتمال  وجود   
همه جاى دشت هاى شمالى استان

وى با بيان اينكه حرف هاى زيادى درباره 
بحران فروچاله در اســتان همدان دارم اما 
كسى گوش نمى دهد، افزود: احتمال وقوع 
فروچاله در همه جاى دشــت هاى شمالى 

اســتان وجود دارد بنابراين مسئوالن بايد 
فكرى براى اين موضوع داشته باشند.

اين اســتاد زمين شناسى مهندسى با اشاره 
به باال بودن هزينه بهســازى زمين، گفت: 
اگر بخواهند فكر اساسى براى جلوگيرى 
از فروچالــه بكنند بايد هزينه بااليى براى 
بهســازى زمين بكنند كه در حال حاضر 

مسئوالن به دنبال اين راهكار نمى روند.
وى ادامــه داد: راهــكار دوم تشــويق به 
مهاجرت روســتائيان از اين منطقه است 

چرا كه اين پديده يك تهديد جدى براى 
جان ساكنان منطقه به شمار مى آيد اما اين 
راهكار نيز به يك چالش سياســى تبديل 

مى شود.
وى دربــاره اينكه نجات جان ســاكنان 
اولويت دارد يا مسائل سياسى؟ به ايسنا 
گفــت: اين موضــوع را بايد اســتاندار 
همدان بگويد كه آيا مى خواهد تشــويق 
به مهاجــرت را در برنامه خود داشــته 
باشــد يا اينكه براى بهسازى زمين اين 

منطقه هزينه كند.
عضو هيئــت علمى گروه زمين شناســى 
دانشــگاه بوعلى ســينا با تأكيــد بر اينكه 
مســئوالن بايد بگويند چه پيش بينى  هايى 
بــراى اينكه جــان مردم تهديد نشــود، 
نقاط  بحرانى ترين  شــد:  يادآور  كرده اند، 
اســتان در بحث فروچاله ها دشــت هاى 
شمالى استان هســتند كه اين پديده ادامه 
خواهد داشت و اولين و آخرين فروچاله 
اســتان نخواهد بود و فقــط بايد دعا كرد 

مردم صدمه نبينند.
قبادى عنوان كرد: در زمين شناسى مهندسى 
وجود  مشــكل آفرين  سنگ هاى  يكسرى 
دارد كــه يكى از آنها ســنگ هاى كربناته 
هستند كه در تماس با آب حل مى شوند و 
در درازمدت حفره و كانال ايجاد مى كنند 
كه غارعليصدر يكى از اين حفره هاســت 
و در زير دشت هاى شــمالى همدان اين 

سنگ هاى انحاللى وجود دارد.
وى با اشاره به اينكه سنگ هاى انحاللى در 
تمــاس با آب ايجاد حفره مى كنند، افزود: 
خاك هاى  همدان  شمال  دشت  خاك هاى 
ُرمبنده (واگرا) هستند و از هم باز مى شوند 
و در زير دشــت هم حفره و شكســتگى 
وجود دارد كه در نهايت خاك هاى واگرا 
تحت تأثير وزن ريــزش كرده و به حفره 

مى رسند و فروچاله ايجاد مى شود.
عامل  مهندسى،  زمين شناســى  استاد  اين 
اصلى ايجاد فروچاله را برداشت آب هاى 
زيرزمينى دانســت و گفت: با برداشــت 
آب هاى زيرزمينى سطح زمين به صورت 
قائم پايين رفته و در نهايت اين فرونشست 

همراه با فروچاله ايجاد مى شود.
 فرونشســت دشت هاى شمالى 

همدان مسأله اى جدى است
وى با تأكيد بر اينكه فرونشست دشت هاى 
شمالى استان مســأله اى جدى است، بيان 

كرد: در دوره 10 ســاله از سال 1991 تا 
2001 در دشــت فامنيــن و كبودراهنگ 
سطح آب هاى زيرزمينى 50 متر افت كرده 
و ميانگين فرونشســت زمين طى 8 سال 
يعنى بين سال هاى 1991 تا 1999 حدود 

45 سانتيمتر گزارش شده است.
قبادى با اشاره به اينكه دانشجويان زيادى 
در زمينه فروچاله هــاى همدان تحقيق و 
كار كرده اند،  گفت: مقاله خطر و مكانيزم 
فروچاله ها در دشــت فامنين در مجالت 
معتبر چاپ شــده اما تاكنون كسى گوش 

نكرده است.
وى با بيان اينكه باعث تأســف است كه 
از نظرات اســاتيد دانشــگاه در مســائل 
استان اســتفاده نمى شود، ادامه داد: اساتيد 
دانشــگاه در شوراى بحران استان شركت 
داده نمى شوند كه بايد از مسئوالن پرسيد 
آيا نبايد براى مسائل بحرانى استان راهكار 

ارائه بدهيم؟
 اجراى طرح احياء و تعادل بخشى 

سفره هاى زيرزمينى كافى نيست
عضو هيئــت علمى گروه زمين شناســى 
دانشــگاه بوعلى در پاسخ به سوالي مبنى 
بــر اينكه آيا طرح احياء و تعادل بخشــى 
سفره هاى زيرزمينى در جلوگيرى از روند 
ايجا فروچاله مؤثر اســت، عنوان كرد: در 
طرح احياء تغذيه مصنوعى صورت گرفته 
و در واقــع آب را به زمين تزريق مى كنند 
كه جلوى نشست گرفته شود كه در برخى 
نقاط استان انجام شده اما كافى نيست چرا 
كه ميزان آب برداشــت شده بيش از اين 

ميزان است.
در هر حال بــا اين توصيف و با توجه به 
مشكل فروچاله ها كه دشتهاي همدان را 
تهديد مي كند حضــور معاون اول رئيس 
جمهوري در همدان فرصتي اســت تا با 
دستور وي به اين مشكالت پرداخته شود.

مسئوالن بگويند؛ براي حفظ جان مردم شمال استان چه كرده اند؟

خطر فروچاله دركمين فامنين
■ حضور معاون رئيس جمهور فرصتي براي  راه چاره  

■ فروچاله كردآباد آخرين نشست زمين نيست

خريد بيش از 603 هزارتن 
گندم از كشاورزان همدانى

 سرپرست نمايندگى شركت بازرگانى دولتى ايران(همدان) از خريد بيش از 603 هزار 
تن گندم در اين اســتان خبر داد و گفت: از ابتداى خريد تضمينى گندم تا دوم شــهريور 

603 هزار و 361 تن گندم از كشاورزان خريدارى شده است.
على رحمانى فر اظهار كرد: تا كنون 603 هزار و 361 تن گندم به ارزش 7994 ميليارد رالل 

از كشاورزان استان خريدارى شده است.
وى به ايســنا يادآور شد: از 7994 ميليارد رالر بهاى گندم خريدارى شده از كشاورزان تا 
كنون 3755 ميليارد راال پرداخت شــده است. رحمانى فر با اشاره به خريد تضمينى دانه 
روغنى كلزا از كشاورزان، افزود: در سالجارى 8131 تن كلزا از كشاورزان خريدارى شده 
است. وى گفت: ارزش كلزاى خريدارى شده از كشاورزان 227 هزار و 279 ميليون رالو 

بوده كه از اين ميزان 112 هزار و 328 ميليون رالش پرداخت شده است.
سرپرست نمايندگى شركت بازرگانى دولتى ايران(همدان) خاطرنشان كرد: اكثر كشاورزان 
50 درصد مطالبات خود را دريافت كرده اند و مابقى در مهر و آبان پرداخت خواهد شد.

رحمانى فر با اشــاره به اينكه ميزان پيش بينى خريد گندم در سالجارى 423 هزار تن بود، 
عنوان كرد: گندم كشــاورزان در ســالجارى توســط 65 مركز و بيش از ميزان پيش بينى 

خريدارى شد.
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آگهي حصر وراثت
آقاي محمد ســهرابي فرزند قدرت ا... داراى شماره شناسنامه  196 
متولد 1359 به شــرح دادخواست كالســه 970400ح127 مورخ 
97/5/16 از اين حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و 
عزيزا...  فرزند  قدرت ا...ســهرابي  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين 
به شماره شناســنامه  1 متولد 1320/4/1 در تاريخ 1388/3/20 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفي 
منحصر است به: يك همســر دائمي و سه فرزند پسر و يك فرزند 
دختر به اســامي ذيل و الغير 1- فاطمه بحيرايي فرزند علي برار به 
شماره شناسنامه 4 متولد 1323 2-محسن سهرابي فرزند قدرت ا... 
به شــماره شناســنامه 216 متولد 1347 3-كيوان سهرابي فرزند 
قدرت ا... به شماره شناســنامه 526 متولد 1350 4-محمد سهرابي 
فرزند قدرت ا... به شــماره شناســنامه 196 متولد 1359 5-زهرا 
سهرابي فرزند قدرت ا... به شماره شناسنامه 3201 متولد 1360 اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2245)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهى تحديد حدود عمومى حوزه ثبتى شهرستان نهاوند
با اســتناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالك كشور تحديد حدود قستى 
از بخش شهرستان نهاوند بنا به درخواست وراث فرامرز كليايي برابر شماره نامه 
وارده 2565/ن/97 مورخ 1397/5/25 به شماره وارده به شرح ذيل جهت اطالع 

عموم آگهى مى گردد.
پالك 309 فرعي از 4 اصلى بخش ســه  ثبت شهرستان نهاوند واقع در روستاي 
دهفول ششدانگ يك قطعه باغ با حق الشــرب مطابق معمول محل از نهر راج 
ملكي فرامرز كليايي به ميزان دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالك فوق مي باشد 
تاريخ تحديد حدود روز شــنبه مورخ 1397/7/14 ساعت 10 صبح مى باشد لذا 
مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر 
به وسيله اين آگهى اعالم مى شــود روز و ساعت مقرر در آگهى در محل وقوع 
ملك حضور به هم رســانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى 
آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشــد تحديد حدود به عمل آمده واخواهى 
طبق ماده 20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقى رقبه مورد تحديد تا يك ماه 
بعد از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود از طريق اداره ثبت اسناد و امالك 

نهاوند پذيرفته مى شود. ( م الف 107)
تاريخ انتشار: يكشنبه 97/6/5

محمد علي جليلوند
رئيس اداره و ثبت اسناد و امالك نهاوند 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326005000232 مورخ 97/5/11هيــأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي سجاد خزايي فرزند خســرو به شماره شناسنامه 63 شماره ملى 3962683674 
صادره از نهاوند در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبيزار به مساحت 138498/08 مترمربع پالك      
فرعي از يك اصلي بخش اصلى ثبت نهاوند واقع در بخش خزل روستاي كنگاور كهنه حقوق ارتفاقي 
ندارد خريداري از مالك رسمي كوچك محسني تصرفات مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 88)
تاريخ انتشار نوبت اول -يكشنبه 1397/5/21
تاريخ انتشار نوبت دوم -دوشنبه 1397/6/5

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي
 فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326005000242 مورخ 1397/5/13هيأت  اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي هاشم فراشى فرزند قدرت اهللا به شماره شناسنامه 228 و شماره ملى 3960902166 
صادره ازنهاوند در ششدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 616/86 مترمربع از پالك 230فرعي از 
3871 اصلي بخش يك ثبت نهاوند واقع در بلوار شاهد روبروي دفتر پليس 110 جنب الستيك فروشي 
جهانگيري حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رســمي از مورد نسق خود تصرفات مالكانه متقاضي 
نســبت به مورد تقاضا محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد.(م الف94) خواهد  صادر  مالكيت 
تاريخ انتشار نوبت اول يكشنبه - 97/5/21

تاريخ انتشار نوبت دوم دوشنبه- 97/6/5
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326005000235 مورخ 97/5/11هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي سجاد خزايي فرزند خســرو به شماره شناسنامه 63و به شماره ملى 3962683674 
صادره از نهاوند در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبيزار به مساحت 56839/99 مترمربع پالك   فرعي 
از يك اصلي بخش چهار ثبت نهاوند واقع در بخش خزل روستاي كنگاور كهنه حقوق ارتفاقي ندارد خريداري 
از مالك رسمي كوچك محسني تصرفات مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 87)
تاريخ انتشار نوبت اول- يكشنبه 97/5/21
تاريخ انتشار نوبت دوم- دوشنبه 97/6/5

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي دعوت از مجاورين
چون آقاي كاميار كليائي احد از وراث مرحوم فرامرز كليائي مالك سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت و دو باب دكان متصل بهم 
پالك هاي 974 و 975 و 976 اصلي بخش يك نهاوند برابر درخواست 
شماره 1499/ن/97 مورخ 1397/3/17 تقاضاي صدور سند تك برگي 
پالك فوق را از اين اداره نموده متقاضي مدعي مي باشد كه مجاورين 
پالك فوق را از اين اداره نموده متفاضي مدعي مي باشد كه مجاورين 
پالك مذكور را نمي شناسد و دسترسي به مالكين ندارد. لذا به استناد 
كد 914 مجموعه بخشــنامه هاي ثبتي در خصوص تعيين طول اضالع 
و مســاحت دار كردن اســناد مالكيت و همچنين ماده 18 آيين نامه 
اجرايي مفاد اسناد رســمي الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك 
فوق الذكر ابالغ مي گردد كه در تاريخ شنبه 1397/7/7 ساعت 9 صبح 
در محل وقوع ملك واقع در نهاوند، خيابان فجر اســالم نرسيده به 
ميدان پاي قلعه باالتر از ســنگ ميل حضور يابند بديهي است عدم 
حضور مجاورين و مالكين مشاعي مانع از انجام عمليات نقشه برداري 
نمي گردد چنانچه نياز به آگهي مجدد باشــد در همين روزنامه درج 

مي گردد.(م الف 106)
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326034000317 مورخه 1397/4/27  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
ناحيه دو تصرفات مالكانه  بالمعارض متقاضي آقاي محمد افشــاري  فرزند محمد ربيع به شــماره 
شناســنامه 2375 صادره از همدان در ششــدانگ يك باب كارگاه تانكر سازي به مساحت 712/31 
مترمربع پالك10007 فرعى از 175 اصلى  واقع در حومه دو همدان بلوار بهشــت نرسيده به چهارراه 
بابك ســمت چپ صنايع فلزي افشار حوزه ثبت ملك همدان ناحيه دو خريداري مع الواسطه از مالك 
رسمى آقاي سيد محمود كشوري حسيني محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1951)
موسى حنيفه 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان 

آگهي حصر وراثت
آقاي حميد شــيري داراى شــماره شناســنامه  4040134958 به شرح 
دادخواســت كالســه 97/502ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان علي اكبر شيري به 
شــماره شناســنامه  4 در تاريخ 97/5/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگــى گفته ورثه حين الفــوت آن متوفي منحصر اســت به: 1-عين اله 
شــيري فرزند علي اكبر به شماره شناســنامه 9617 متولد1358 فرزند 
متوفي 2-حميد شيري فرزند علي اكبر به شماره شناسنامه 4040134958 
متولد1370 فرزنــد متوفي 3-ليال شــيري فرزند علي اكبر به شــماره 
شناســنامه 7 متولد1362 فرزند متوفي 4-ملوك همداني فرزند حسن  به 
شماره شناسنامه 6015 متولد1337 همسر متوفي 5-سميرا شيري فرزند 
علي اكبر به شــماره شناســنامه 1087 متولد1367 فرزند متوفي 6-زهرا 
شيري فرزند علي اكبر به شماره شناسنامه 223 متولد1364 فرزند متوفي 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 453)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم طاهره قلي پور فرزند حســين داراى شماره شناســنامه  6 متولد 1332 به شرح دادخواست 
كالسه 970414ح127 مورخ 97/5/20 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان علي مهرجو فرزند عليقلي به شــماره شناسنامه  12 متولد 1322/6/5 
در تاريخ 97/5/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن متوفي منحصر 
اســت به: 1- همسر دائمي 2 فرزند پســر و 5 فرزند دختر به اسامي ذيل والغير 1- طاهره قلي پور 
فرزند حسين به شــماره شناسنامه 6 متولد 1332 2-جالل مهرجو فرزند علي به شماره شناسنامه 
1455 متولد 1351 3-كاظم مهرجو فرزند علي به شــماره شناسنامه 1478 متولد 1351 4-شراره 
مهرجو فرزند علي به شــماره شناسنامه 24 متولد 1361 5-آرزو مهرجو فرزند علي به شماره كارت 
ملى 4040125630 متولد 1370 6-بهاره مهرجو فرزند علي به شــماره شناسنامه 32 متولد 1363 
7-فرشته مهرجو فرزند علي به شــماره شناسنامه 16 متولد 1359 8-اشرف مهرجو فرزند علي به 
شماره شناســنامه 1371 متولد 1347 ارزش ماترك متوفي علي مهرجو فرزند عليقلي بيش از سي 
ميليون ريال مي باشــد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
 (م الف 2239)

رئيس شعبه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان
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پيشخوان

هواداران استقالل نقطه قوت ما باشند
  هافبك ميانى اســتقالل مى گويد تيمش توانايى شكست السد را 

در تهران دارد.
على كريمى، بازيكن تيم فوتبال اســتقالل در نشست خبرى پيش از 
ديدار تيمش برابر السد در ليگ قهرمانان آسيا حاضر شد و اظهار كرد: 

فردا بازى سختى مقابل السد داريم. 
ســال گذشته زحمت زيادى براى رســيدن به اين مرحله شده است. 
بايد از اين فرصت اســتفاده كنيم تا به نيمه نهايى برسيم. در روزهاى 
گذشته السد را خوب آناليز كرديم. بازيكن هاى خوبى در خط هافبك 

با حضور ژاوى، گابى و بازيكن كره اى دارند. 
هــواداران بايد نقطــه قوت ما باشــند تا خوب حمايــت كنند و با 
حضورشــان به تيم حريف فشــار بياورند تا ما بازى خوبى را انجام 
دهيم. مــا بايد توانايى صد درصدى نه بلكــه 200 درصدى خود را 

بگذاريم تا السد را ببريم.
به گزارش ايســنا، كريمى درباره مصدوميتش و آمادگى اش در بازى 
فردا گفت: در ماه هاى گذشــته مصدوميتى را پشــت سر گذاشتم و 
بدنســازى را از دســت دادم. در هفته اول بازى كردم و رفته رفته به 

شرايط آرمانى رسيدم و االن شرايط خيلى خوبى دارم.
كريمــى درباره نگرانى هواداران اســتقالل پــس از عملكرد اين تيم 
در دو ديدار اخير ليگ برتر بيان كرد: متاســفانه نتوانســتيم دو بازى 
خود را ببريــم و تنها يك امتياز گرفتيم. نتوانســتيم از موقعيت هاى 
زيادمان استفاده كنيم . الســد قابل مقايسه با رئال نيست اما از بهترين 
تيم هاى آسياست. نگرانى هواداران استقالل طبيعى است اما اميدوارم 
عملكردمان مقابل فوالد و پارس جنوبى با كمى شــانس مقابل السد 

همراه شود تا بتوانيم نتيجه خوبى كسب كنيم.
كريم درباره تقابلــش مقابل ژاوى و گابــى و فرماندهى خط ميدان 
استقالل مقابل الســد تصريح كرد: اميد ابراهيمى از بهترين بازيكنان 
آسياســت. من هم از لحظه پيوستنم به استقالل تالش كردم تا بتوانم 
جايگزيــن خوبى براى او باشــم. از هوادارانمــان مى خواهم از ليزر 
انداختــن و پرتاب ترقه خوددارى كنند زيرا مــا در مراحل بعدى به 

حضور هواداران نياز داريم.

تيم ملى فوتبال كشورمان
 به مصاف ازبكستان مى رود 

 رئيس فدراســيون فوتبال از ديــدار تداركاتى تيــم ملى فوتبال 
كشورمان با ازبكستان خبر داد. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرحله اول اردوهاى آماده سازى 
تيم ملى فوتبال ايران براى جام ملتهاى 2019 آســيا از 9 شهريور در 
تهران آغاز مى شود و كارلوس كى روش هم براى نهايى كردن بحث 
تمديد قرارداد خود و برنامه هاى تيم ملى چهارشــنبه هفته جارى(9 
شــهريور) به كشــورمان باز مى گردد تا از جمعه تمرينات تيمش را 

آغاز كند.
طبق برنامه قرار است تيم ملى فوتبال كشورمان در جريان اين اردوى 
13 روزه 2 بازى تداركاتى هم در روزهاى 15 و 19 شــهريور برگزار 
كند اما تاكنون نام حريفان تيم ملى و همچنين محل برگزارى اردوى 

اول تيم ملى به صورت قطعى مشخص نشده است.
بــا اين وجود مهدى تاج، رئيس فدراســيون فوتبــال در يك برنامه 
تلويزيونى بــدون ذكر تاريخ برگزارى بازى، از ازبكســتان به عنوان 

حريف ايران در ديدار تداركاتى نام برد.
به نظر مى رســد ازبك ها 15 شهريور به مصاف شاگردان كى روش 
مى روند. اين تيم با نفرات زير 23 سال خود پيش از آغاز جام جهانى 
2018 روسيه در ديدارى تداركاتى با ايران رو به رو شد كه ملى پوشان 
كشــورمان با تك گل روزبه چشمى موفق شدند حريف را شكست 
دهند. تيم ملى فوتبال ازبكستان كه به تازگى با هكتور كوپر، سرمربى 
آرژانتينى ســابق تيم ملى مصر و تيم هاى اينترميالن، والنسيا و پارما 
قرارداد امضاء كرده است در گروه اول جام ملتهاى آسيا با ژاپن، عمان 
و تركمنســتان هم گروه است. جايى كه ايران بايد در گروه سوم اين 

رقابت ها با عراق، ويتنام و يمن بازى كند.

آزاده زمانپور: 
دختران بسكتبال تمام توان خود را 

گذاشتند  

 تيم بسكتبال 3 به 3 زنان ايران با شكست 21 بر 7 مقابل چين از 
صعود به جمع 4 تيم پايانى بازى هاى آسيايى باز ماند. 

ســرمربى اين تيم پس از بازى ســنگين ايران برابر چين گفت: بچه 
هاى ما هر چه در توان داشــتند گذاشتند ولى واقعا سطح بازى چين 
باالتر بود. ما اگر در بازى اول به تايلند نمى باختيم ســرگروه صعود 
مــى كرديم و مجبور نبوديم در اين مرحله به مصاف قوى ترين تيم 

بازى ها برويم.
به گزارش فارس، زمانپور ادامه داد: در بازى اول به دليل كمبود تجربه 
كامال اسير جو سالن شده بوديم و اصال خودمان نبوديم. بايد تايلند را 
راخت مى برديم اما تعداد اعزام هاى بين المللى ما با كشورهاى ديگر 
واقعا قابل مقايســه نيست. بســكتبال 3 به 3 دختران در آغاز يك راه 

طوالنى قرار دارد و بايد خيلى بيشتر تجربه كسب كند.
ســرمربى تيم 3 به 3 بانوان تاكيد كرد: در سراسر كشور استعدادهاى 
بسيار زيادى وحود دارد كه ما دير آنها را كشف كرديم و بايد بسيار 
به اســتان ها توجه شود. من شك ندارم با برگزارى منظم تورنمنت 
هاى مختلف و مســابقات قهرمانى كشور تيم ملى قدرتمندترى در 
آينده تشــكيل خواهد شد هرچند همين تيم هم واقعا با تمام جان و 

دل بازى كرد و كم نگذاشت.
زمانپور در پايان گفت: فدراســيون بسكتبال و آقاى طباطبايى هرچه 
امكانات داشتند در اختيار ما گذاشتند ولى باز هم امكانات و شرايط 

تمرينى تيم ما با هيچ جاى ديگر قابل مقايسه نيست.

ملى پوشان تكواندو به ايران بازگشتند 
 تكوانــدوكاران كشــورمان پس از كســب عنــوان قهرمانى در 
بازى هاى آســيايى 2018 از طريق فرودگاه امــام خمينى (ره) وارد 

ايران شدند. 
بــه گــزارش خبرگزارى تســنيم و به نقــل از روابــط عمومى 
فدراســيون تكواندو، اعضــاى تيم ملى تكواندوى كشــورمان با 
اســتقبال محمدمهدى تندگويان معاون ســاماندهى امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، فريبــا محمديان معاون بانوان وزارت 
ورزش، طاهــره طاهريــان نايب رئيس اول كميتــه ملى المپيك، 
محمد احســنى فروز دبير فدراســيون تكواندو، اميرغفرانى رئيس 
اداره كل ورزش و جوانــان اســتان البرز، محمــد نوذرى رئيس 
هيئــت تكواندوى اســتان البرز، آرش فرهاديان رئيس ســازمان 
تيم هــاى ملى و خانــواده تكواندوكاران از طريــق فرودگاه امام 

خمينى (ره) وارد ايران شدند.
ملى  پوشــان تكواندوى كشــورمان در هجدهمين دوره بازى هاى 
آســيايى و در بخــش مردان با كســب دو طال (ســعيد رجبى و 
ميرهاشــم حســينى)، يك نقره (اميرمحمد بخشــى) و يك برنز 
(فــرزان عاشــورزاده) به طور مشــترك با كره جنوبــى به مقام 
قهرمانــى دســت يافتند تا براى ســومين دوره پياپى كشــورمان 
قهرمانى در بازى هاى آســيايى را تجربه كند. تكواندوى ايران در 
بخش زنان هم توســط ناهيد كيانى موفق به كسب مدال برنز شد.
همچنين در اين دوره از مســابقات براى نخســتين بار رقابت هاى 
پومســه برگزار شد كه تيم ايران موفق به كسب دو مدال نقره توسط 

كوروش بختيار و مرجان سلحشورى شد. 

حضور رئيس جمهور اندونزى در نتيجه 
فينال تاثيرگذار بود

 ملى پــوش كاراتــه ايــران بعــد از كســب مــدال نقــره گفــت: هــر 
ــا حريــف مبــارزه  چقــدر تــالش كــردم، زورم نرســيد چــون فقــط ب

نمى كــردم! 
ــره  ــدال نق ــد از كســب م ــدى زاده بع ــر مه ــنيم، امي ــزارش تس ــه گ ب
ــدار  ــه در دي ــر كارى ك ــت: ه ــار داش ــيايى 2018 اظه ــاى آس بازى ه

ــام دادم.  ــم را انج ــام بده ــتم انج ــى مى توانس نهاي

هــر تكنيــك دســت و پايــى كــه بــه ذهنــم رســيد را اجــرا كــردم امــا 
ــردم و  ــارزه نك ــم مب ــا حريف ــط ب ــن فق ــد. م ــاز نمى دادن داوران امتي
حضــور رئيــس جمهــور كشــور اندونــزى در ســالن در نتيجــه مســابقه 

تاثيرگــذار بــود.
ــازى آنگونــه كــه مــا  وى تاكيــد كــرد: متاســفانه در شــرايط نتيجــه ب
ــال را از  ــدال ط ــك م ــرات ي ــه ج ــورد و ب ــم نخ ــتيم، رق مى خواس

ــد. ــا گرفتن كشــور م
 تمــام توانــم را گذاشــتم و فقــط ناراحــت همســرم و پســرم هســتم 
(بــا گريــه). دلــم مى خواســت مــدال طــال را تقديــم پســرم كنــم امــا 

متاســفانه اجــازه ايــن كار را ندادنــد.
مهــدى زاده  تاكيــد كــرد: جــواد ســليمى بهتــر از هــر كســى مى توانــد 
ــازى صحبــت كنــد و دوســت دارم در  در خصــوص اتفاقــات ايــن ب
ايــن خصــوص صحبــت كنــد. ســليمى عضــو شــوراى جهانــى داورى 
و كنســول آســيا اســت. يــك مــدال طــال از اميــر مهــدى زاده گرفتــه 
ــه شــده اســت. ايــن  ــران گرفت نشــد، بلكــه يــك مــدال از كشــور اي
جــا ديگــر صحبــت شــخص نيســت و صحبــت مــردم ايــران اســت . 
شــرمنده مــردم و جامعــه كاراتــه هســتم و هــر چيــزى كــه داشــتم را 

گذاشــتم و تنهــا افســوس ايــن مــدال بــراى مــن خواهــد مانــد.

 مديركل ورزش و جوانان همدان گفت: 
تمامى ملى پوشان اين استان حاضر در بازى 
هاى پاراآسيايى شانس كسب مدال را دارند.

رســول منعم در آيين بدرقه ملى پوشــان 
همدانــى اعزامى به بازى هاى پاراآســيايى 
2018 اندونزى افزود: استان همدان در اين 
دوره از مسابقات در رشته هاى واليبال، شنا 
و دو وميدانى سهميه دارد و جزو استان هاى 
پرتعداد به لحاظ ورزشــكار دراين پيكارها 

هستيم.
وى اضافه كرد: تمامى ملى پوشــان اعزامى 
به ايــن رويداد مهم آســيايى از تجربه باال 
برخوردار هستند و حضورشان در مسابقات 
مختلف و متعدد بين المللى ســبب شده تا 
خيال ما از كسب مدال در اين تورنمنت نيز 

آسوده باشد.
به گزارش ايرنا، منعم بيان كرد: بدون ترديد 
بخشى از موفقيت ورزش استان در ميادين 

بين المللى مرهون تــالش و افتخارآفرينى 
ورزشــكاران نابينا، معلول، جانباز، ناشــنوا 
و بيمــاران خاص اســت و اكنــون در 2

بخــش معلوالن و جانبــازان و نيز نابينايان 
و كــم بينايان داراى نماينــده در بازى هاى 

پاراآسيايى 2018 اندونزى هستيم.
وى بــا بيان اينكه در ماه هاى اخير حمايت 
هــاى همه جانبه از ورزشــكاران مســتعد 
حضور در پاراآسيايى انجام شده است گفت: 
اكنون انتظار كسب خوش رنگ ترين مدال 

ها را از اين ورزشكاران داريم.
منعم يادآور شد: براى مدال آوران اين دوره 
از رقابت ها پاداش نقدى مناســب در نظر 
گرفته شده اســت كه در آيين باشكوهى به 

آنان اهدا مى شود.
گفتنى است، همدان در بازى هاى پاراآسيايى 
2018 اندونزى داراى چهار ورزشــكار، 2

همراه و يك مربى است.

زهرا نجاتى عارف در واليبال نشسته بانوان، 
عليرضا جليلى در رشته شنا، حميد اسالمى 
و وحيد على نجيمى در رشــته دو وميدانى 
نابينايان نفرات اعزامى همدان به بازى هاى 

آسيايى هستند.
همچنين مهدى موسوى به عنوان مربى تيم 
ملى دو وميدانى نابينايان و كم بينايان و نيز 
حسين صالحى منش به عنوان همراه دونده 
حميد اسالمى ملى پوش نابيناى كشورمان به 

اندونزى اعزام مى شوند.
استان همدان امسال نسبت به دوره گذشته 
در بازى هاى آســيايى و پاراآسيايى از رشد 
قابل توجهى در كسب ســهميه برخوردار 

است.
بازى هاى پاراآســيايى جاكارتا اندونزى از 
دهه دوم شــهريورماه امسال در رشته هاى 

مختلف ورزشى آغاز مى شود.

حذف تيم كامپوند 
مردان از بازيهاى 

آسيايى
  در ادامــه رقابتهــاى تيروكمــان 
بازيهاى آســيايى جاكارتا تيم كامپوند 
مردان در مرحله يك چهارم به مصاف 
تيم مالزى رفت و با شكست برابر اين 
تيم از بازيهاى آســيايى حذف شــد. 
مــردان ايران چهار ســال قبل در اين 

ماده به مدال برنز رسيده بودند.
به گزارش ايســنا، در ادامه رقابتهاى 
تيروكمــان بازيهاى آســيايى جاكارتا 
تيــم كامپوند مــردان در مرحله يك 
چهارم به مصاف تيم مالزى رفت و با 
شكست برابر اين تيم از دور بازيهاى  

آسيايى كنار رفت.
تيم كامپوند مردان با تركيب اسماعيل 
عبادى، مجيد قيــدى و نيما محبوبى 
در مرحله يــك چهارم به مصاف تيم 
مالزى رفت و بــا نتيجه 232 - 224  
برابر اين تيم شكســت خــورد و از 

بازيهاى آسيايى حذف شد.
تيم مردان ايــران در حالى از بازيهاى 
آسيايى حذف شد كه چهار سال قبل 
در بازيهاى آسيايى 2014 اينچئون به 

مدال برنز رسيده بود.

عليپور فيناليست بازى هاى 
آسيايى شد

 نماينده بانوان 
يك قدم تا طال  

 رزيتا عليپــور نماينده وزن منهاى 
61 كيلوگرم بانوان با شكست نماينده 
ازبكســتان به فينال بازى هاى آسيايى 

راه يافت. 
هشــتمين روز از هجدهميــن دوره 
شده  آغاز  اندونزى  آسيايى  بازى هاى 
اســت ،كه رزيتا عليپور نماينده وزن 
منهــاى 61 كيلوگرم بانوان در مرحله 
يك هشــتم نهايى با نتيجه 5 بر صفر 
نماينده كره جنوبى را شكســت داد. 
عليپور به يك چهارم نهايى رســيد و 
«ســوكيا آوو» از تايلند را با نتيجه 3 

بر صفر به سود خود به پايان رساند.
به گــزارش فارس، عليپــور در نيمه 
نهايى بــه مصاف  بارنــو ميرزائوا از 
ازبكســتان رفت و اين ديــدار نيز با 
نتيجه 5 بر صفر به ســود عليپور تمام 
شد و نماينده كشــورمان راهى فينال 

شد.
ســجاد گنج زاده نماينــده وزن 84+ 
مردان  كاراتــه  ملــى  تيم  كيلوگــرم 
بازى هاى  طالى  مدال  به  كشــورمان 

آسيايى دست يافت.
وزن 68+  نماينده  عباســعلى  حميده 
كيلوگرم تيم ملى كاراته كشــورمان با 
شكســت نماينده ويتنام به مدال برنز 

بازى هاى آسيايى دست يافت.
طراوت خاكســار در وزن منهاى 55 
مقابل  شكســت  با  بانــوان  كيلوگرم 
نماينــده چيــن تايپه به مــدال نقره 

بازى هاى آسيايى بسنده كرد.
امير مهــدى زاده نماينــده وزن 60- 
كيلوگــرم تيم ملى كاراتــه مردان در 
فينــال بازى هاى آســيايى بازى را به 
نماينده ميزبان واگــذار كرد و به دال 

نقره دست يافت.

حريفان واليبال ايران در ليگ ملت هاى 2019 
مشخص شدند  

 به گزارش فارس، با برگزارى اجالس شــوراى ليگ ملت هاى واليبال 
در سوئيس و بر اساس قرعه كشى انجام شده، برنامه تيم ملى ايران در ليگ 
ملت هاى واليبال 2019 مشخص شد.اين مسابقات از تاريخ 10 خردادماه 

آغاز مى شود و به مدت 5 هفته تا 9 تيرماه ادامه پيدا خواهد كرد.
برنامه تيم ملى ايران به شرح زير است:

هفته اول:
ميزبان: چين - ايران، آلمان، ايتاليا

هفته دوم:
ميزبان ژاپن - ايران، آرژانتين، برزيل

هفته سوم:
ميزبان: ايران - كانادا، لهستان، روسيه

هفته چهارم:
ميزبان: ايران - فرانسه، پرتغال، استراليا

هفته پنجم:
ميزبان: بلغارستان - ايران، صربستان و آمريكا

ملى پوشان همدانى شانس مدال 
در بازى هاى پاراآسيايى را دارند
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پيوستهاى مشكوك را باز نكنيد
 مركز ماهر با اعالم هشدار در خصوص ارسال ايميل هاى با پيوست 
آلوده جهت سرقت رمزهاى عبور، از شناسايى بدافزار جاسوسى كه با 
انتشار ايميل جعلى به شركتهاى پتروشيمى قربانى مى گيرد، خبر داد.

به گــزارش مهر، مركز مديريت امداد و هماهنگى عمليات رخدادهاى 
رايانه اى اعالم كرد: در روزهاى اخير مهاجمان با نفوذ به  حساب ايميل
يكى از شــركت هاى خصوصى فعال در حوزه پتروشــيمى، به انتشار

ايميلى جعلى با پيوست آلوده اقدام كرده اند.
اين ايميل محتوايى مرتبط با موضوع تحريم ها داشته و پيوست همراه 
آن يك بدافزار جاسوســى در قالب يك فايل فشــرده rar. با توانايى 
استخراج رمزهاى عبور برنامه هاى مختلف ذخيره شده در سيستم هاى 

عامل ويندوز قربانى است.

مرسدس بنز خودروى تمام برقى مسابقه اى 
عرضه كرد

 پس از دو شركت انفينيتى و آئودى شركت مرسدس بنز هم نمونه 
مفهومى يك خودروى تمام برقى را در نمايشگاه پبل بيچ كاليفرنيا در 

معرض ديد عالقمندان قرار داد.
Vision EQ Silver به گزارش الكترك، خودروى يادشــده كــه
125 بنز كه  W نام دارد، از نظر طراحى ظاهرى از خودروى Arrow
در ســال 1937 عرضه شده بود، الهام گرفته است و از همين رو فقط 

مى تواند يك نفر را در خود جاى دهد.
اين خودرو مجهز به يك باترى 80 كيلووات ساعتى است و با هر بار 
شارژ كامل باترى مى تواند مسافتى معادل با 400 كيلومتر را طى كند. 

قدرت موتور اين خودرو هم به 750 اسب بخار مى رسد.

ايجاد كسب وكارهاى ديجيتالى به 
برنامه هاى اقتصاد مقاومتى افزوده شد

پروژه حمايت از توســعه محتواى بومى و ايجاد كســب و كارهاى 
ديجيتالى بر بســتر شبكه ملى اطالعات، به برنامه هاى اجرايى اقتصاد 
مقاومتى وزارت ارتباطات در ســال 97 افزوده شــد.به گزارش مهر، 
پروژه ها و برنامه هاى اجرايى سال 1397 وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات در قالب پروژه هاى اســتمرار يافته و نيز پروژه هاى جديد 
اعالم شد.براين اســاس اين وزارتخانه در برنامه هاى اجرايى اقتصاد 
مقاومتى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات اســتمرار يافته در سال 
97، پروژه مديريت نشــانى مكان محور و استعالمات ميان دستگاهى 
اماكن (GNAF) به شركت ملى پست ايران و حسين نعمتى معاون 

وزير ارتباطات سپرده شده است.

اينستاگرام گروه هاى دانشجويى 
راه اندازى مى كند

 شبكه اجتماعى اينستاگرام مشغول آزمايش ويژگى جديدى است 
كه دانشجويان يك دانشگاه را عضو يك گروه مجازى مى كند.

به گزارش  انگجت، اينستاگرام  ويژگى جديدى را آزمايش مى كند كه 
دانشجويان يك دانشگاه را در يك گروه مجازى دورهم جمع كند. اين 
شــبكه اجتماعى برخى از كاربران را انتخاب و از آنها درخواست مى 
كند به گروه هاى دوستان دانشگاهى خود بپيوندند. اين درخواست ها 
با توجه به حساب  هاى كاربرى كه افراد دنبال مى كنند، ارتباطات و 
پست هاى عمومى افراد براى آنها ارسال مى شود.اگر فردى بخواهد 
عضو چنين گروهى شود، بايد دانشگاه و سال فارغ التحصيلى خود را 

در تنظيماتى از پيش تعيين شده، مشخص كند.

استفاده از "رادارهاى زمين نفوذ"
 در خودروهاى خودران

 يك شركت آمريكايى در تالش براى ارائه فناورى جديدى است 
كه مى تواند وضعيت بد آب و هوايى را بررسى و موقعيت خودرو را 

بر آن اساس تعيين كند.
به گزارش تك اكسپلور، وسايل نقليه خودران بايد در مسير خود باقى 
بمانند و اگر شرايط بد آب و هوايى مانع رانندگى در روز يا شب شود، 
خودروى خودران بايد از فناورى مناسبى براى كنار آمدن با اين شرايط 
 (WaveSense)"برخوردار باشد. شــركت آمريكايى "ويوسنس
فكر مى كند داشــتن فناورى مناسب مى تواند كمك بزرگى در اين راه 
باشــد. اين شركت در روز 20 اوت سال جارى، تجارى سازى "رادار 

زمين نفوذ"(GPR) خود را اعالم كرد. 
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امروزهتل اميران2 افتتاح مى شود
 هتل اميران2 با حضور معاون اول رئيس جمهور افتتاح ميشــود . 
به گزارش كميته اطالع رســانى رويداد همدان2018؛ هتل اميران 2 با 
زيربنايى به مساحت8 هزار متر مربع واقع در ورودى شهرك فرهنگيان 
همزمان با آغاز كنفرانس بين المللى كشــور هاى آسيايى در همدان، با 
حضور معاون اول رئيس جمهور و رياســت سازمان ميراث فرهنگى 

كشور و مديران استانى افتتاح خواهد شد.
مدير هتل اميران 2 با اشــاره به اينكه اين هتل داراى 60 واحد اقامتى 
اســت، گفت: هتل اميران2ظرفيت پذيرش 1200 نفر ميهمان را دارد. 
داودخلجى افزود:  هتل اميران2 داراى 200 تختخواب بوده كه تاكنون 
32 ميليارد تومان جهت ســاخت و راه اندازى اين هتل هزينه شــده 

است.

ميهمانان كنفرانس همدان 2018 در تورهاى 
گردشگرى همدان را مى بينند 

 همزمان با ورود ميهمانان خارجى و داخلى به كنفرانس بين المللى 
همدان 2018 در حاشــيه برنامه هاى اصلى كميته گشت و گردشگرى 
اقــدام به برگزارى تورهاى گردشــگرى با هــدف معرفى همدان به 
ميهمانان خواهند كرد . تورهاى گردشگرى كنفرانس بين المللى 2018 
از 4 تا 6 شهريور در قالب سه گروه به همت سازمان ميراث فرهنگى 

و كميته گشت و تور برگزار ميشود. 
به گزارش كميته اطالع رســانى رويداد همدان 2018، برنامه گشــت 
روز اول از اين قرار اســت .4 شــهريور بازديد از آرامگاه بابا طاهر از 
ســاعت 18 الى 20عصر با حضور ميهمانان خارجى و داخلى برگزار 

خواهد شد.
برنامه روز دوم 5شــهريور بازديدها به سه گروه تقسيم خواهد شد كه 
گروه A شامل ميمهانان خارجى است كه با دو اتوبوس از ساعت 16 
الى 20:30 دقيقه از مكانهاى گنج نامه،تپه عباس آباد، شــير ســنگى و 

گنبد علويان بازديد خواهند داشت.
ــامل  ــه ش ــروه B ك ــا گ ــروه دوم ي ــه گ ــت ك ــر اس ــه ذك الزم ب
ــى 20:30  ــاعت 17 ال ــوس از س ــك اتوب ــا ي ــت ب ــگاران اس خبرن
نبى،خانــه  حبقــوق  ،آرامــگاه  فرســفج  كاروانســراى  از  دقيقــه 

مســعودى، بازديــد خواهنــد داشــت.
ــه از  ــود ك ــد ب ــى خواه ــامل مســافران داخل ــا C ش ــروه ســوم ي گ
ســاعت 18الــى 20:30 از گنــج نامــه و بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس بــاز 
ديــد خواهنــد داشــت.كميته اطــالع رســانى رويــداد همــدان2018 ، 

برنامــه گشــت روز ســوم 6شــهريور را از ايــن قــرار اعــالم كــرد.
ــاده  ــه ، پي ــه هگمتان ــح از تپ ــى 12:30 صب ــروه A از ســاعت 9 ال گ
ــتر  ــره اس ــى ومقب ــام خمين ــدان ام ــه، مي ــازار قيصري ــان و ب راه اكبات

ــد داشــت. ــد خواهن بازدي
خانــه  نوشــيجان،  تپــه  از  الــى 14:30  ســاعت 10  از   Bگــروه

لطفعليان،يخچــال ميــر فتــاح بازديــد خواهنــد كــرد.
گــروه cدر روز 6 شــهريور از ســاعت 9:30 از مســجد امــام خمينــى 
ــه  ــه و تپ ــازار قيصري ــان و ب ــاده راه اكبات (ره) و مســجد جامــع و پي
ــوم  ــر روز س ــد از ظه ــور بع ــد داشــت. ت ــد خواهن ــه بازدي هگمتان
ــدر و  ــار عليص ــاعت 15:30 از غ ــد از س ــه بازدي ــهريور برنام 6 ش
اللجيــن تــا ســاعت 19 عصــر بــا حضــور گــروهA انجــام خواهــد 

شــد.
گــروه Bنيــز بعــد از ظهــر روز ســوم از اللجيــن از ســاعت 18 الــى 
19 بازديــد خواهنــد داشــت.گروه c نيــز در هميــن روز از عليصــدر 
واللجيــن از ســاعت15:30 تــا 19 بازديــد خواهنــد داشــت.الزم بــه 
ذكــر اســت 8 نفــر از راهنمايــان و تــور ليدرهــاى زبــده همــدان ايــن 

تورهــا را همراهــى خواهنــد كــرد.

اجراى سازهاى 
صلح نواز در همدان

 نمايــش «ســازهايى كه صلح مــى نوازند» به 
نويســندگى و كارگردانى نوشين بيگلريان و كارى 
از گروه نمايشى ماد در پالتوى مجموعه تئاتر شهر 

همدان به روى صحنه مى رود
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمى اســتان همــدان، شــيما شــادمانى 
ــش«  ــر در نماي ــوان بازيگ ــه عن ــان ب ــدا هادي و ن
ســازهايى كــه صلــح مــى نوازنــد» حضــور دارنــد 
و صابــر دارپــوى آهنگســازى نمايــش را برعهــده 
كارگــردان  مشــاور  بيگلريــان  احمــد  و  دارد 
نمايــش« ســازهايى كــه صلــح مــى نوازنــد» 
اســت.اين نمايــش از 4 تــا 17 شــهريور مــاه 
ســاعت 19 در مجتمــع فرهنگــى ســينمايى شــهيد 

ــود. ــى ش ــرا م ــى اج آوين

گشايش نمايشگاه 
خوشنويسى غدير در همدان

 نمايشــگاه خوشنوسى غدير با حضور مديركل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان و هنرمندان، در 
مجتمــع فرهنگى ســينمايى شــهيد آوينى همدان 

گشايش يافت
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمى اســتان همــدان، حجت االســالم 
مرتضــى هاشــمى، هنرمنــد خوشــنويس همدانــى 
80 اثــر خوشنويســى بــا موضــوع قــرآن و 
نمايــش  بــه  نمايشــگاه  ايــن  در  را  واليــت 

ــته اســت. گذاش
هاشــمى در اين خصوص گفت: اين نمايشگاه به 
مناســبت دهه واليت برپا شــده و بيش از اينكه 
جنبه هنرى داشــته باشــد؛ مضاميــن و مفاهيمى 
را در حــوزه ديــن واليت ارائه مــى دهد.  اين 
نمايشــگاه ســومين نمايشــگاه انفرادى هاشمى 
است و از ساعت 9 تا 12 و 16:30 تا 19 پذيراى 

است. عالقمندان  بازديد 
   

معرفى آثار راه يافته به سى امين 
جشنواره تئاتر استان همدان

 هيأت انتخاب سى امين جشــنواره تئاتر استان 
همدان متشــكل از احمد بيگلريان، محمد قاسمى، 
فاطمه ابرارپايدار و حســين صفــى به عنوان داور 
ناظر، اسامى آثار راه يافته به اين جشنواره را اعالم 

كردند
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى استان همدان، آثار راه يافته به جشنواره به 

شرح زير معرفى شده است:
«پدر» نوشــته سعيد حسين پور به كارگردانى بهرام 

حاجى على اكبرى از شهرستان مالير
«پلــى از جنس شيشــه» نوشــته نگار نــادرى به 
كارگردانى مهدى نصرالهى از شهرستان كبودراهنگ

«بيدارى خانه نســوان» نوشــته حســين كيانى به 
كارگردانى محمود غفارى از شهرستان بهار

«بــا لهجه ولگردى هايم حرف بزن» نوشــته و كار 
محمدحسن شايانى از همدان

«هليــوم، يك نجيب زاده» نوشــته و كار ســجاد 
طهماسبى از شهرستان تويسركان (مشروط)

«قرار» نوشته مهرداد كوروش نيا به كارگردانى اكبر 
مردادى كمياب از همدان

«قهوه قجرى» نوشــته آتيال پســيانى به كارگردانى 
سعيد باغبانى از همدان (مشروط)

«مــن منــم داد نزن» نوشــته و كار اميــر بيگى از 
شهرستان مالير (مشروط)

«اين همه داشــتيم و نشد» نوشته و كار صحبت اهللا 
روشنفكر از شهرستان نهاوند (مشروط)

«تنفــس مصنوعى» نوشــته ســجاد طهماســبى و 
كارگردانى مهدى احمدى آزرم از شهرســتان بهار 

(جنبى)
سى امين جشنواره تئاتر اســتان همدان شهريورماه 

امسال در شهرستان بهار برگزار مى شود.

سينـما

سينما ≡
..... . تگزاس - هزارپا ■ قد  س1.............................
■ قد  س2.......................... ...تگزاس - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................. هزارپا - كاتيوشا
فلسطين 2................................................ تنگه ابوغريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه
■بهمن مالير................. .هزارپا - تنگه ابوغريب
■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام
■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

 آئيــن گشــايش رويــداد همــدان پايتخت 
گردشگرى كشورهاى آسيايى روز پنجم شهريور 

ماه برگزار خواهد شد. 
براساس آخرين آمار 33 كشور آسيايى و همچنين 
دبيركل نيــز براى حضور در ايــن رويداد اعالم 

آمادگى كردند.  
همدان در حالى آماده برگزارى اين رويداد بزرگ 
قاره اى مى شــود كه معاون اول رئيس جمهور؛ 
اســحاق جهانگيرى به همراه تنى چند از اعضاى 
كابينه و هيئت دولت در اين مراســم حضور مى 

يابند. 
 حضــور معاون اول رئيس جمهــور در اين آئين 
نشان از اهميت ويژه دولت تدبير و اميد به مقوله 
گردشگرى و توسعه روابط ايران با ديگر كسورها 

خصوصا از دريچه صنعت توريسم است.  
جهانگيرى ســخنران ويــژه اين مراســم بوده و 
حضور او در اســتان به واســطه برگزارى رويداد 
همدان پايتخت گردشــگرى كشــورهاى آسيايى 
فرصت نــاب و بى نظيرى براى همــدان فراهم 
ســاخته تا پيام دوســتى و مودت خود را به تمام 
ملل دنيا و خصوصا مخاطبــان خاى اين رويداد 

يعنى مردمان آسيا و به تعبيرى به شرق برساند. 
ايران ايــن بار از همدان كهن ترين شــهر پايدار 
جهان پيام دوســتى خود را از زبــان معاون اول 
رئيس جمهور مخابره مى كند؛ وقتى مقام مسئولى 
در ســطح معاون اول رئيــس جمهور تصميم مى 
گيرد در استان همدان به واسطه برگزارى رويداد 
2018 حضور يابد براى همــدان مايه دلگرمى و 
نشــاط بوده و پيام مى دهد كــه دولتمردان براى 
توســعه و تبادالت توريستى با ديگر ملل اهميت 

ويژه اى قائل هستند.  

 اين حضور در حالى انجام مى شــود كه همزمان 
با هفته دولت بوده و با اينكه اســتان آماده افتتاح 
و كلنگ زنى طرح هاى بســيار بزرگ و اثر گذار 
اقتصــادى، اجتماعى، فرهنگــى و از همه مهمتر 
اشــتغال زا اســت اما جهانگيرى فقط سه هتل را 
افتتــاح و ديگر به موضوعــات هفته دولت نمى 

پردازد.  
همدان براى توســعه صنعت گردشــگرى بايد از 
فرصت حضور معــاون اول رئيــس جمهور در 
اين مراســم به نحو احسن استفاده نمايد و ب اى 

توســعه زيرساخت هاى گردســگرى و همچنين 
توسعه روابط با ديگر كشورها بهره مند گردد. 

حضور معــاون اول رئيس جمهــور در همدان 
قبل از هر چيزى به دســت انــدركاران عرصه 
گردشــگرى پيام مى دهد كه دولت براى توسعه 
اين صنعت پرســود اهميت قائل بوده و در اين 
راستا شركت هاى خصوصى فعال در اين حوزه 
بايد از اين به بعد استان همدان را نيز در ليست 
مقاصد گردشــگرى قرار دهند زيرا اين اســتان 
ظرفيت هــاى بى نظيرى در حوزه هاى مختلف 

مذهبى،  تاريخى،  فرهنگى،  از  اعم  گردشــگرى 
طبيعى، ســالمت، ورزشــى و... در چهار فصل 

را دارد.  
اميد است با حضور معاون اول رئيس جمهور در 
اين آئين، فصل جديدى در صنعت گردشــگرى 
اســتان آغاز و شاهد توسعه همه جانبه اين حوزه 

در سطح استتن باشيم.  
گفتنى است همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى 
آسيايى در سال 2018، پنجم تا هفتم شهريور ماه 

ميزبان كنفرانس بين المللى گردشگرى است.  

با حضور نماينده هايي از 33 كشور قاره كهن

همدان به آسيا خوش آمد مي گويد

 مجرى تشريفات كنفرانس بين المللى همدان 
2018 گفــت: برنامه هاى افتتاحيه نمايشــى از 
ســير تاريخى دوران مادها تا انقالب اســالمى 
توســط گروه نمايشــى همدان اجرا مى شــود. 
ميثم ماه انبارى ظهر امــروز در جمع خبرنگاران 

اظهار كــرد: برنامه هاى آئيــن افتتاحيه رويداد 
همدان 2018 آماده  شــده اســت. وى ادامه داد: 
دكور اســتيج، صوت، كليپ و تيزرهاى مراسم 
افتتاحيه روز دوشــنبه آماده شــده و هم اكنون 
در حــال اجراى آزمايشــى برنامه ها هســتيم . 

مجرى تشــريفات كنفرانس بين المللى «همدان 
2018» با اشاره به اينكه برنامه افتتاحيه اجالس 
مجمع  عضو  كشــورهاى  گردشــگرى  وزيران 
برنامــه اى   (ACD) آســيايى گفت وگوهــاى 
متفاوت اســت، تصريح كرد: آئين افتتاحيه اين 

اجالس با اجراى سرود جمهورى اسالمى ايران 
توسط گروه همدانى متشكل از خانم ها و آقايان 

آغاز مى شود.
 وى با تأكيد بر اينكه تمام اعضاى تيم تشريفات 
اين مراسم همدانى هستند، افزود: در ادامه راوى 
داســتانى را روايت كرده و ســپس آياتى چند 
از كالم اهللا مجيد توســط قارى همدانى تالوت 
مى شود. ماه انبارى خاطرنشان كرد: همچنين در 
ادامه برنامه هاى افتتاحيه نمايشى از سير تاريخى 
دوران مادها تا انقالب اســالمى توســط گروه 

نمايشى همدان اجرا مى شود. 
مجرى تشــريفات اجالس وزيران گردشــگرى 
كشــورهاى عضو مجمع گفت وگوهاى آسيايى 
(ACD) با اشــاره به اينكــه مجرى  گرى آئين 
افتتاحيه اجالس بر عهده «الميرا ســماواتى» از 
مجريان همدانى است، اظهار كرد: ورود مجرى 
در ايــن برنامه به  طور خاص و متفاوت خواهد 

بود. 
وى ادامــه داد: در آئين افتتاحيه اجالس وزيران 
گردشگرى كشــورهاى عضو مجمع گفتگوهاى 
آســيايى (ACD) از ترانه ويژه همدان كه يك 
ترانه حماسى اســت، رونمايى و توسط «محمد 

معتمدى» به طور زنده اجرا مى شود. 
ماه انبــارى با بيــان اينكــه در البى اســتوديو 
مصاحبه هــاى تلويزيونى در نظر گرفته شــده 
اســت، يادآورشد: همه اعضاى برگزاركننده اين 
اجالس و مســؤوالن اســتان همدان همكارى 

خوبى داشتند و كار پيشرفت خوبى دارد.

كنفرانس بين المللي با نمايشى  سير تاريخى دوران مادها 
تا انقالب اسالمى افتتاح مى شود 
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