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کانال نیازمندیهای روزنامه در تلگرام telegram.me/bazarehamedan

خیلی زود برگرد
فوتبال
دوستداشتنی!

ايجاد دومين «ژئو پارک» ايران در همدان

8

یادداشت روز

همدان اثر ثبت شده جهانی ندارد

 4اثرتاریخی طبیعی استان درنوبت ثبت یونسکو
■ تپه هگمتانه ،تپه نوشیجان ،منظر تاریخی ارزانفود و غارعلیصدر آثاری هستند که در فهرست انتظار برای ثبت جهانی قرار دارند

اين داستان همان عالج
واقعه بعد از وقوع است

خوشــبختانه نهضــت مبــارزه بــا
گرانفروشــي و احتكار ،كمكمك دارد در
جامعه شكل ميگيرد و چنانچه همه مردم
اين قضيه را جدي بگيرند ،به يك فرهنگ
درست تبديل ميشود...

2

3

فضاي تفريح و تخليه هيجان در شهر کم است

جنـون سرعت
در مدار مرگ

ثبت دو اثر از
مؤلف مشهور
همدانی
در فهرست
بینالمللی
حافظه جهانی

5

قطعي برق از اواسط مرداد کاهش مييابد

خمير نانوايي و گوشت فاسد
در همدان دور ريخته شد
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گـروه صنعتي روژ
توليد
اداري
مبلمان
توليدووپخش
پخش مبلما
ن ادار
ي

■ صندلي گردان
■ ميز مديريت
■ ست اداري
■ تجهيز دفاتر دولتي و
خصوصي
■ ميز کنفرانس و صندلي
کنفرانس
■ صندلي انتظار
 30درصد زير قيمت بازار

■ مبل با  300مدل روز
■ سرويس خواب با بيش
از  50مدل
■ انواع غذاخوري
■ جهيزيه
 30درصد زير قيمت بازار
با شرايط نقد و چک

آگهـي مزايـده

يک شرکت توليدي معتبر فعال ،در نظر دارد تجهيزات و
امکانات و ملکيت شرکت را از طريق مزايده واگذار نمايد.
رديف

مشخصات مورد مزايده

توضيحات

1

مساحت زمين و محوطه

حدود  5000مترمربع زمين ،ديوارکشي شده ،محوطهسازي و آسفالت حياط،
باغچه و مشجر بودن انواع ميوهجات ،فضاي سبز و...

2

سوله و کارگاه

به ابعاد  25متر× 42متر به ارتفاع  13متر

3

ساختمان مديريت و اداري

به مساحت  200مترمربع در دو طبقه شامل :طبقه اول پارتيشن بندي به دواير
مختلف اداري ،حسابداري ،فروش و ...آبدارخانه ،سرويس بهداشتي طبقه دوم:
دفتر مديريت مجلل با کليه امکانات و اتاق کنفرانس ،سوئيت راه جدا با ظرفيت دو
تختخوابه ،سرويس بهداشتي ،حمام و آشپزخانه

4

ساختمان نگهباني و پرسنل

شامل اتاق نگهباني (با سرويس ،آشپزخانه ،سرويس حمام) ،اتاق استراحت،
پرسنل ،سلف سرويس پرسنل ،آشپزخانه ،سرويس و حمام)

5

امکانات

داراي آب لولهکشي شهري ،برق سه فاز  120کيلووات 5 ،خط تلفن رند
و سريالي ،دوربين مدار بسته با پوشش دهي کليه نقاط

6

تجهيزات و ماشيناالت

-1گيوتين  3متر با برش  30ميليمتر -2دستگاه نورد  3غلطکه هيدروليک 3
متري با  30ميليمتر  -3جرثقيل سقفي  15تن کامل با وينچ بلغاري Balco
 skoدهانه  25متر (دوپل)  -4دستگاه پرس  40تني با دهانه  120سانتيمتر،
 -5دستگاه تراش بلغاري  3متر  -6کوره رنگ استاتيک به ابعاد ( )2/5×8×3و
دستگاه رنگپاش  -7دستگاه جوش زير پودري بوم و ستون  6×8متر با گرداننده
غلطکي  20تن و مزگردون (پوزيشنر  20تن)  -8دستگاه نورد  3غلطکه  1/5متري
(نيمه آماده)  -9قيچي  2متري با برش  2ميليمتر  -10دستگاه برش  CNCميز
 6×3مترو پالسما  -11خمکن  2متري 2 ،ميليمتر با يک فک برقي  -12دريل
ستوني  -13دريل مگنت  -14دستگاههاي جوش ،اينورتروکليه تجهيزات برقي

»»محل بازديد :همدان شهرک صنعتي
»»ساعت بازديد 9 :صبح لغايت  17بعدازظهر

»»تاريخ بازديد :از تاريخ چاپ آگهي به مدت  14روز
»»تلفن هماهنگي 09388752007 :و 09028115859
 09188134824آقاي صالحي
 09188145080آقاي خندوستان
تلفن ثابت  40 :و 30و  20و 081-34262210

لينك كانال مبلمان اداري@moblroj :
لينك كانال مبلمان خانگی@mobleroj :

C M

آدرس :همدان ،ميدان كربال ،پشت پمپ بنزين
جاده منتهي به انصاراالمام ،گروه صنعتي روژ

»»ساعت تماس جهت هماهنگي در طول تاريخ بازديد از ساعت  9صبح لغايت  17بعدازظهر
»»توضيحات :کليه امکانات مورد نياز جهت شروع توليد از صفر تا صد در صد خصوصا جهت صنايع
فلزي مهيا ميباشد و کليه تجهيزات فوق سالم ،و در حال کار و بهرهبرداري ميباشند.
»»متقاضيان محترم ميبايست پس از بازديد موضوع مزايده در مدت زمان ياد شده پيشنهادات
خود را به صورت کتبي با هماهنگي شماره تلفنهاي ذکر شده ارائه نمايند.
»»توضيح اينکه موضوع مزايده به صورت تفکيکي به دو قسمت ملکيت و تجهيزات قابل
واگذاري نيز ميباشد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

مادر راوی «وقتی مهتاب گم شد»
در جایگاه ابدیش آرام گرفت

روز پنجشــنبه پیکــر پــاک مــادر شــهیدان «علــی و جعفــر خوشلفــظ» طــی مراســمی بــا شــکوهی بــا حضــور
مســئول ان اســتانی و خانــواده شــهید و مــردم دارالمؤمنیــن همــدان بــه خــاک ســپرده شــد.
بــه گــزارش فــارس ،طــی مراســم باشــکوهی پیکــر پــاک مــادر شــهیدان «علــی و جعفــر خــوش لفــظ» بــا حضــور
مســئوالن اســتانی و خانــواده شــهید و مــردم دارالمؤمنیــن همــدان بــه خــاک ســپرده شــد.
این بانوی ســرافزار پس از مدتها تحمل درد و رنج به لقاءا ...پیوســت.
مرحــوم محبوبــه عبــدا ...زاده (مــادر شــهیدان خوشلفــظ) متولــد ســال  1318بــود کــه در طــول زندگــی
خــود دو فرزنــد رشــید خــود را فــدای اســام و انقــاب کــرد و امــروز بــا رویــی گشــاده بــه جمــع فرزنــدان
شــهیدش پیوســت.
ســردار شــهید علــی خوشلفــظ از نیروهــای اطالعــات و عملیــات لشــکر  32انصارالحســین (ع) اســتان همــدان
هشــتم آبــان مــاه ســال  1343در محلــه کمــال آبــاد همــدان و در خانــوادهای مذهبــی و انقالبــی بــه دنیــا آمــد.

ثبت نام  1800خادميار در دفتر آستان قدس رضوی همدان

يكي از خادمیاران دفتر آســتان قدس رضوی همدان با اشاره به اينكه تاكنون يكهزار و  800نفر به عنوان خادميار در دفتر
آستان قدس رضوی همدان ثبت نام کردهاند ،از اعزام  5هزار زائر اولی به مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش فارس  ،خادمان حرم رضوی در دفتر آســتان قدس رضوی در همدان حاضر شــدند و عطر دلنواز حرم رضوی را
در شهر پراکندند.
یکی از خادمیاران دفتر آســتان قدس رضوی همدان در این مراســم با بیان اینکه دفتر آســتان قدس رضوی همدان از سال 95
راهاندازی شــده اســت ،گفت :رهبر فرزانه انقالب خواستار گسترش شعاع خدمتی آستان قدس رضوی در کشور شدند که در
همین راستا خدماتی نیز در سطح استان ارائه میشود.
علیرضا ابراهیمی با اشــاره به اینکه تاکنون یکهزار و  800نفر به عنوان خادمیار در دفتر آســتان قدس رضوی همدان ثبت نام
کردهاند ،از اعزام  5هزار زائر اولی به مشهد مقدس خبر داد.
وی با بیان اینکه با همکاری آســتان قدس رضوی و نمایندگی این مجموعه در اســتان نسبت به توزیع بستههای ارزاق در بین
نیازمندان استان اقدام میشود ،خواستار توجه به این مهم شد.

shenide@hamedanpayam.com

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان :

يادداشت روز

اين داستان همان عالج واقعه
بعد از وقوع است
»»مهدي ناصرنژاد

خوشبختانه نهضت مبارزه با گرانفروشي و احتكار ،كمكمك دارد
در جامعه شــكل ميگيرد و چنانچه همه مــردم اين قضيه را جدي
بگيرند ،به يك فرهنگ درست تبديل ميشود .در همين ارتباط است
كه تمام تيتر اول اخبار مطبوعات ريز و درشــت كشورمان اين روزها
حكايت از عزم جزم رؤساي سه قوه جمهوري اسالمي براي ريشهكن
ساختن عادت غلط احتكار و گرانفروشي دارد.
حداقل همين نگارنده با همين قلم و روزنامه از ســاليان قبل بارها و
بارها با دليل و استناد بسيار ،ضرورت كنترل دقيق و نظارت دائمي بر
قيمــت و كيفيت كاالهاي گوناگون در بــازار عرضه و تقاضا را براي
مسئوالن محترم يادآور شدهام .اما عينيت اين ضرورت مهم براي خود
بنده تاكنون آنقدر نامحســوس بوده اســت كه تصور شود «اي بابا نه
خاني آمده نه خاني رفته است».
در ضــرورت كنترل قيمت و كيفيت در بازار كســبوكار و مصرف
جامعه بســيار بايد گفت و نوشت؛ چراكه متأسفانه اين بازار عالوه بر
گرانيهاي روزافزون كاالها ،آنقدر تخلف و تقلب و كم فروشــي و
گندمنمايي و جوفروشــي دارد كه در مقابل هزاران هزار ريال گراني،
حتــي يك ريال هم اعتماد و اطمينان بين خريدار و مشــتري نمانده
است و چه بسا برخي اوقات در اين ميانه جاي كاسب و خريدار هم
با هم عوض شود!
شــرايط بهگونهاي رقم خورده است كه چنانچه ارادهاي براي متوازن
ســاختن قيمت و كيفيت كاال و خدمات در بازار ،به وجود آمده ،بايد
همزمان با آن اعتمادســازي هم به طرق گوناگون انجام شــود و اين
اطينان به وجود آيد كه اگر يك شيشــه عســل از بازار به خانه برده
ميشود ،حداقل قابل مصرف و منتطبق با الگوهاي سالم باشد.
ضرورتها براي ســالم ســازي محيط و حوزههاي توليد و مصرف
در جامعه ،آنقدر مغفول ماند و ماند تا به چشــم برهمزدني قطرههاي
تقلب و تخلف به سيالبهاي مهيب تبديل شد و چنانچه ديرتر از اين
بجنبيم ،سيالبهاي ويرانگر چيزي باقي نخواهند گذاشت و از تاك و
تاكنشان اثري بر جاي نميماند .مگر نه اينكه هميشه گفتهاند «عالج
واقــع را قبل از وقوع بايد ،نه بعــد از وقوع» .تا اينجاي كار هم جاي
شــكر فراوان دارد و همينقدر كه تلنگرهاي ملتمسانه ،مسئوالن را به
فكر واداشته و زنگهاي خطر را به صدا درآورد ،كافي است و اگرچه
خيلي دير شده وليكن از هر كجا جلوي ضرر را بگيري ،فايده است؛
به شرط اينكه موج فعلي از سوي مقامات ارشد كشورمان (رؤساي سه
قوه) براي مبارزه و ريشهكن ساختن خرابكاريهاي قتصادي ،زودگذر
نباشــد و به يك حركت دائمي تبديل شود كما اينكه در كشور ما از
سالها و سالها قبل براي برخورد با گرانفروشي و احتكار و بدفروشي
قانون وجود دارد و قانون به صراحت تمام موارد ضروري و بايد براي
مجازات متخلفان را روشــن كرده اســت و گناه تمام اين سختيها و
دشــواريها كه قشرهاي مردم زحمتكش و شكيبا و كمدرآمد تاكنون
متحمل شدهاند به گردن كساني است كه در عين قدرت و توان اجرايي
به قوانين بيتوجه و بياعتنا بودهاند و باالخره هم در پيشگاه عدل الهي
تقاص خود را خواهند ديد.

مدیریت جدید فرهنگ و ارشاد
یاریگر رسانهها باشد
مدیرمسئول نشریه همدلی و عضو خانه مطبوعات همدان با تاکید
بر نقش سازنده تعامل و همفکری متولیان فرهنگی با صاحبان اندیشه و
قلم در راستای توسعه و تعالی فرهنگ ،گفت :مدیریت جدید فرهنگ
و ارشاد اسالمی گام های اساســی برداشته و بیش از گذشته یاریگر
رســانهها باشد .اسدا ...ربانی مهر در گفت و گو با ایرنا ،اظهار داشت:
ارتقا جایگاه رسانه ها ،رسیدگی به مشکالت مالی رسانه ها ،حمایت از
خانه مطبوعات ،ساماندهی خبرنگاران و ایجاد پل ارتباطی میان رسانه
ها و ادارات مهمترین خواســته های قشــر رسانه ای استان همدان از
مدیریت جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
وی با اشاره به اینکه همدان از گذشته جزو استان های سرآمد در حوزه
فرهنگی بوده اســت ،گفت :وجود برخی مشکالت نباید این جایگاه
مطلوب را خدشــه دار کند .ربانی با تاکید برجایگاه واالی خبرنگاران
خواستار توجه ویژه به این قشر شد و افزود :مشکالت داخلی رسانه
ها نباید چهره خبرنگاران را در جامعه تضعیف کند.
مدیرمســئول نشریه همدلی به مشکالت مالی رسانه ها نیز اشاره کرد
و گفت :رســانه های استان با مشکالت بســیار زیادی از قبیل اجاره
دفتر ،پرداخت دستمزد و گرانی کاغذ روبروهستند که نیازمند رسیدگی
اســت.وی همچنین به حمایت و بهره مندی بیشتر فرهنگ و ارشاد
اسالمی از ظرفیت خانه مطبوعات تاکید کرد و افزود :این تشکل صنفی
خانه دوم رســانه هاســت و حمایت از این تشکل موجب پویایی و
امیدواری رسانه ها می شود .عضو خانه مطبوعات همدان ساماندهی
خبرنــگاران را امری ضروری دانســت و گفت :اقدامات خوبی برای
پاالیش خبرنگاران فعال و غیرفعال صورت گرفته است اما کافی نبوده
و باید با جدیت بیشــتری پیگیری شود.مدیرمسئول نشریه همدلی به
ســهم اندک رســانه های همدان از یارانه مطبوعات نیز اشاره کرد و
یادآورشد :سهم همدان از یارانه  80میلیارد ریالی در سال گذشته کمتر
از  20میلیون ریال بوده و برای احقاق حقوق رسانه های استان تالش
بیشتری باید صورت گیرد.ربانی مهر ،خاطرنشان کرد :ارتباط مستمر و
موثر با وزارت ارشاد در راستای رفع مشکالت رسانه ها ضروری است
و اینکار نیاز به پیگیری مجدانه متولیان فرهنگی استان دارد .این فعال
رسانه ای همدان ،با قدردانی از فاضل عبادی مدیرکل سابق فرهنگ و
ارشاد اسالمی ابراز امیدواری کرد :تغییر مدیریت این نهاد خون تازه ای
در کالبد اهالی فرهنگ و هنر دمیده و توسعه و بالندگی رسانه های این
دیار را به ارمغان بیاورد.

عدالت مالیاتی
باید به بهترین شکل رعایت شود

به مناسبت گرامیداشــت هفته فرهنگ
مالیاتــی ،مدیــرکل امور مالیاتی اســتان به
همراه معاونین و سرپرســت اداره حراست،
با حضرت آیت اله محمــدی نماینده ولی
فقیه در اســتان و امام جمعه همدان دیدار و
گفتکو کردند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
همدان در این نشست گفت :کار مالیاتی کار
مقدسی اســت چرا که شما برا تأمین هزینه
های کشــور و رفاه مردم تالش می کنید و
خدماتــی که مردم بهره مند میگردند بخاطر
زحمات و تالش های شما عزیزان است.
وی ادامه داد  :باید تالش شــود تا عدالت
مالیاتی در بهترین و مناسبترین شکل ممکن
رعایت شود چرا که نارضایتی های احتمالی
مردم بخاطــر گرفتن مالیات نیســت بلکه
بخاطر عدم اطالع از هزینه کردن درآمدهای
مالیاتی است .ایشــان در این ارتباط اضافه
کردنــد :منصفانــه عمــل کــردن و عدم
سختگیری به مردم منجر به رضایتمندی بین
مالیات دهندگان خواهد شد و کارها را آسان
خواهد کرد.
وی در ادامــه در خصوص عمــل فراریان
مالیاتی افزودند :کسانی که مالیات نمیدهند
و از پرداخت مالیات فــرار میکنند خود را
مدیون  80میلیون نفر می کنند ،چرا که آنها
از تمامی امکانات و خدمات کشور استفاده
می کنند و حق مــردم و دولت را پرداخت

مدیرکل منابع طبیعی استان همدان:

نمی کنند.
مدیــر کل امورمالیاتی اســتان نیز گزارش
مبسوطی از آخرین اقدامات و فعالیت های
صــورت گرفته ارائــه داد و افزود :رعایت
عدالت مالیاتــی و تکریم مؤدیان مالیاتی از
سیاســت های اصلی ســازمان امورمالیاتی
کشــور است و ما نیز در این راستا اقدامات
اساسی و گام های بزرگی را برداشته ایم.
محمد دلشــادی در ادامه افــزود :یکی از

که باید با اولویتبندی این مشکالت نسبت
به برطرف شدن امر بکوشیم.
پورمجاهد تولید اشــتغال و سرمایه گذاری
را از جمله دغدغههای امروز مردم برشمرد
و گفت:بایــد برای ارتقــا و افزایش درآمد
مردم بویژه در ســطح روستاها واسطه ها را
حذف کنیم و به دنبال افزایش هر چه بیشتر
درآمدهای مردمی باشیم.
وی خاطر نشــان کرد :توســط دهیاریها،
تعاونیها ،به صورت شــخصی و گروهی
میتوانیم همه با هــم کار اقتصادی کرده و
با طرح های اشتغالزایی برای مردم اشتغال
ایجاد کنیم
طرح های درآمد زا را تا به نتیجه رســیدن
قطعی شخصا خود پیگیری خواهم کرد
فرماندار اسدآباد هم گفت :در زمینه اعتبارات
اشــتغال و کارآفرینی که سهم خوبی هم به

ترویج فرهنگ کارآفرینی
در فرهنگسرای والیت همدان
معاون فرهنگی ،گردشــگری و ورزشی
شهرداری همدان فرهنگسرای کارآفرینی را
به عنوان پایلوت توانمندسازی شهر معرفی
کرد و گفت :فرهنگسرای والیت ،محلی برای
آموزش ،مشاوره و ترویج فرهنگ کارآفرینی
در همدان خواهد بود.
سعید خوشبخت در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :راهاندازی فرهنگسرای کارآفرینی یکی
از اقدامات خوب شهرداری و مرکز مطالعات
و پژوهشهای شورای اسالمی شهر است که
در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی صورت
گرفته است.
وی با بیان اینکه برخی از مناطق شهر که لزوم
اشــتغال و خودکفایی اهمیت بیشتری دارد،
مدنظر قرار گرفته است ،افزود :فرهنگسرای
والیت به عنوان پایلوت معرفی میشــود و
سایر فرهنگسراها و بخشهای فرهنگی شهر
را در این زمینه راهبری میکند.
خوشــبخت در ادامــه تأکید کــرد :مراحل
تصمیمســازی توســط کارشناســان مرکز
مطالعــات ،معاونت فرهنگــی ،آموزش و
پرورش ،ســازمان فنیوحرفهای و ادارهکل

 -1معرفی فرماندارمالیر درانتظار توافق اســت.گفته می شــود
درحالی که پیش از این گزینه فرمانداری مالیر برای طی مراحل
اداری معرفی شــده بود درحال حاضر به دلیل مخالفت برخی
از شــخصیت ها انجام نشده اســت .گویا تالش برآن است تا
رضایت مخالفان جلب شود.
 -2مطبوعات کشوری درآستانه تعطیلی قرارگرفته اند.گفته می
شــودبا افزایش هزینه های چاپ وگرانی کاغذ برخی نشریات
خودراآماده اعالم تعطیلی کرده اند.گویا این نشــریات با هزینه
های سرســام آور و قطع یارانه های دولتی به مشکل اقتصادی
خورده اند.گفته می شود با این اتفاق اقبال برای توسعه نشریات
محلی افزایش یافته اســت  .گفتنی است استان همدان درحوزه
مطبوعات جزو پیشرو های کشوراست.
 -3پیشــنهاد تدوین اطلس گردشگری اســتان داده شده است.
گفته می شــود همدان  2018بهانه این پیشنهاد بوده است.گویا
معاونت فرهنگی شهرداری خواستاراین اقدام است .گفتنی است
گردشگری ازمحورهای توسعه استان تعریف شده است که پس
از  2دهه هنوز برنامه جامع وچشم اندازمشخصی ندارد.

خبـر

موضوعاتی که در برقراری عدالت مالیاتی
موثر است رسیدگی به پرونده های مالیاتی
مؤدیان بر اساس اسناد و مدارک می باشد
که این اداره کل مبنای تشــخیص مالیات
را بر این اســاس بنا نهاده و رســیدگی بر
اســاس اســناد و مدارک موجب میشود
هیچ گونه اجحافی در حق مؤدیان مالیاتی
صورت نگیرد و فشــاری از ناحیه مالیات
به فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان استان

وارد نگردد.
مدیر کل امور مالیاتی استان در ادامه خاطر
نشان کردند :با توجه شرایط کنونی اقتصادی
نهایت تالش ما این اســت کــه همکاری
نزدیکی با فعاالن اقتصادی داشــته باشیم و
با تشخیص مالیات صحیح و عادالنه ،طوری
عمــل کنیم که اصنــاف و علی الخصوص
تولید کنندگان نگرانــی بابت مقوله مالیات
نداشته باشند.

افزایش درآمد روستائیان و حذف واسطهها
اولویت کار در روستاها باشد

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای
اســامی اســتانداری همدان با بیان اینکه
امروز اشتغال ،تولید و سرمایهگذاری مشکل
اصلی مردم ما اســت ،گفت:افزایش درآمد
روســتائیان و حذف واسطهها باید اولویت
کار در روستاها باشد.
به گزارش تســنیم ،ظاهــر پورمجاهد در
نشست مشورتی دهیاران بخش پیرسلمان،
اظهار داشــت :همه مــا باید بایــد ارتباط
چهارچوبدار داشــته و همه تالش خود را
برای رفاه حال مردم انجام دهیم.
وی با تاکید بر شناســایی مشکالت مردم و
اقدام به مرتفع کردن دغدغههای آنان توسط
مســئوالن ،تصریح کرد :زیرســاختهای
مناســب رفاهــی خوبی امروز در ســطح
روستاها ایجاد شــده اما با این وجود مردم
دارای مشکالت مختلف و متفاوتی هستند

شنیدهها

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،طرح در دســت
بررسی و اقدام است .
معاون فرهنگی شهرداری همدان خاطرنشان
کــرد :فرهنگســرای والیــت را در اختیار
کارشناســان امر قرار دادهایم تا کالسهای
آموزشــی و اقتصادهــای دانشبنیــان،
مشــاورههای شغلی و اشــتغال برای زنان
سرپرست خانوار و خانوادههای آسیبدیده
به صــورت رایــگان در آن برگزار شــود
و پس از طی دوره رشــد مــورد حمایت
فنیوحرفهای و اداره کار قرار گیرند.
وی با اشاره به وجود زمینههای توانمندسازی
در فرهنگســرای کارآفرینــی گفــت :افراد
عالقمند به کارآفرینی یا استفاده از امکانات
فراهم شــده در این پایلوت و پایگاه اولیه و
متمرکز میتوانند مراحل رشــد و توانمندی
خود را طی کنند و وارد بازارکار شود.
خوشــبخت در ادامه بیان کــرد :با همکاری
شهرداری در فرهنگسرای والیت و سایر نقاط
جانمایی شده در سطح شهر ،بازارچههایی به
منظــور عرضه تولیــدات کارآفرینان درنظر
گرفته خواهد شد.

شهرســتان اسدآباد داده شد و استان همدان
در این امر رتبه اول را داراســت  ،سه طرح
اشتغال زائی در اسدآباد با کمک مدیر عامل
پست بانک تسهیالت آن پرداخت شد.
کریم حمیدوند اظهار داشت :دهیاران باید
مردم را تشویق به ســوی ارائه طرحهای
درآمدزا تشــویق کنند چرا که اعتبارات
خوبی در این بخش تخصیص داده شــده
و مــا باید از این فرصت طالیی اســتفاده
کنیم .
وی با اشــاره به اینکه طرحهــا نباید دارای
معارض باشــد ،یــاد آور شــد :بازدید از
روستاهای دارای اشتغال حتما در دستور کار
بخشــدار باید قرار گیرد و بنده شخصا این
طرحهای درآمدزا را پیگیری و تا به نتیجه
رسیدن دنبال خواهم کرد.
بخشدار پیرسلمان نیز در این جلسه از افتتاح

و بهرهبرداری بهســازی  14روستای بخش
ظرف یکماه آینده خبــر داد و اظهار کرد:
بهســازی این تعداد روســتا در راستای فاز
جدولگذاری در دست اجرا بوده و پس از
اتمام کار فاز زیرســازی توسط بنیاد مسکن
اجرا خواهد شد.
محســن عزیزی میزان اعتبار بهسازی 14
روستای بخش پیرســلمان را  3000میلیون
ریال از محل اعتبارات دهیاریها برشمرد و
خاطرنشان کرد :در سال گذشته نیز بهسازی
 16روســتای بخش شــامل جدولگذاری،
زیرســازی ،بتنریزی ،شنریزی ،لکهگیری
و آســفالت معابر صورت گرفــت و در 9
روستا نیز با همکاری دهیاریها  3هزار متر
جدولگذاری از محل اعتبارات دهیاریها با
اعتباری افــزون بر  200میلیون تومان انجام
شد.

همدان در اجرای آبیاری تحت فشار
رتبه سوم کشور را کسب کرد
 81درصد از اراضی مســتعد کشاورزی
این اســتان تحت پوشش آبیاری های نوین
اســت که در همین حوزه همدان رتبه سوم
کشور را کسب کرد.
منصــور رضوانی جــال در گفت و گو با
ایرنا افزود :سطح اراضی آبی استان همدان
 253هزار هکتار است که  163هزار هکتار
آن برای اجرای آبیاری تحت فشــار مستعد
ارزیابی می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان
اینکه استان همدان در استفاده از روش های
آبیاری تحت فشــار در  10سال اخیر رتبه
های اول تا ســوم را به خود اختصاص داده
اســت ،گفت :امسال نیز با استفاده از روش
های آبیــاری نوین بــرای افزایش بازدهی
آبیاری در سطح مزارع تالش می کنیم.
رضوانی جالل با اشــاره به اینکه با اجرای
طرح های آبیاری تحت فشــار  590میلیون
متر مکعــب در مصــرف آب صرفهجویی
شد ،خاطرنشان کرد :طی سال های پس از
پیروزی شکوه مند انقالب اسالمی به ویژه
در سال های اخیر ،توسعه سیستم های نوین

آبیاری به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت
مصرف آب در بخش کشاورزی مورد توجه
قرار گرفته است.
وی تاکید کرد :هم اکنون افزون بر  145هزار
هکتار از اراضی آبی اســتان تحت پوشش
سیستم های نوین قرار گرفته و ساالنه بیش
از  638میلیــون متر مکعب در مصرف آب
بخش کشاورزی صرفه جویی می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
ادامه داد :این ســازمان بحث بهره وری از
منابع را در دستور کار خود قرار داده است؛
چراکه در جهان امــروزی میزان بهره وری
از آب حــدود  5.1کیلوگرم پیش بینی می
شــود و این در حالی اســت که این رقم به
طور متوسط در استان همدان و کشور حدود
هفت کیلوگرم یعنی تا  2برابر امکان افزایش
بهره وری از نهاده هاست.
وی تاکید کرد :سال گذشــته با اجرای 12
هزار  17هکتار آبیاری تحت فشار در استان
همدان ،موفق به کسب رتبه سوم کشور شده
ایم و در سه سال گذشته استان همدان یکی
از استان های موفق در این حوزه بوده است.

رعایت حقوق شهروندی به معنای
توجه به کرامت انسانی است
مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان با تاکید بر لزوم تقویت
وتوجه به حقوق شــهروندی در نظام اداری گفت :حقوق شهروندی
و صیانت از حریم امنیت عمومی به معنای توجه به کرامت و منزلت
انسانی است.
اســفندیار خزائی در جلسه ســتاد صیانت از حریم امنیت عمومی و
حقوق شهروندی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گفت:همه
دستگاههای اجرایی باید به مقوله حقوق شهروندی و صیانت از حریم
امنیت عمومی توجه داشــته باشند ،چرا که موضوع صیانت از حقوق
شــهروندی از مباحث مهم انسانی است که باید با تالش وجدیت آن
را به اعتالء رساند.
مدیرکل منابع طبیعی استان تصریح کرد:اگر مدیری نسبت به کارمندان
خود بیتفاوت باشد و مشکالت آن ها را مورد توجه قرار ندهد نباید
انتظار داشــته باشد ،ارباب رجوع دستگاه مورد محبت و کرامت قرار
بگیرد.
وی افزود:توجه به حقوق شــهروندی وظیفه اخالقی ما به شمار می
رود ما مســلمان و شیعه هســتیم و وظیفه مهمی در این باره بر عهده
داریم و در این راســتا موظف هستیم توصیه های رهبرمعظم را مورد
توجه قرار دهیم و با تغییر رویه باید در تحقق اهداف تالش کنیم.
خزائی تصریح کرد :جایگاه حقوق شهروندی در سیره حضرت رسول
وامام علی وائمه نمایان اســت .خزائی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی
در توســعه پایدار گفت :باید بحث فرهنگ ســازی منابع طبیعی در
جامعه به یک فرهنگ ومطالبه عمومی تبدیل شود .
خزائی سه چالش بزرگ کشور را تغییرات آب وهوا ،تخریب سرزمینی
وبهره برداری نادرســت از منابع و کمبود آب شیرین عنوان کرد وبر
لزوم توجه و فرهنگ سازی حفظ منابع طبیعی تاکید کرد.
ابولقاســم خالقی رئیس گروه بازرسی ونظارت ستاد صیانت از حریم
امنیت عمومی وحقوق شهروندی دستگاه های اجرائی استان همدان
با تاکید بر ســبک و سیره ائمه که در واقع همان سبک زندگی ایرانی
اســامی است ،افزود :فرهنگ ایرانی برگرفته از فرهنگ اهل بیت می
باشد و فرهنگ اهل بیت هم قطع ًامکمل بهترین زندگی برای ما است.
وی ضمن اشاره به اینکه حقوق شهروندی همان حق الناس است که
در دین مقدس اسالم به آن تاکید شده ومردم یک جامعه در رفتارهای
اجتماعی حق و حقوقی دارند که دولت وحاکمیت موظف است برای
یــک زندگی امن وجهت حفظ آرامــش و آزادی مردم این حقوق را
تامین کند.

روزانه  ۱۴۴۰لیتر آب از سد اکباتان
خارج میشود
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای همدان با بیان اینکه روزانه هزار
و  ۲۰۰لیتر برای مصرف شــرب از سد اکباتان خارج میشود ،گفت:
خروج آب سد برای مصرف شــرب همدان و اطراف از ابتدای سال
آبی تاکنون نزدیک به  ۱۰میلیون مترمکعب بوده است.
منصور ستوده در گفتوگو تسنیم اظهار داشت :در حال حاضر مقدار
ذخیره ســد اکباتان  28میلیون و  500هزار مکعب معادل  83درصد
حجم آن است که در مدت مشابه سال گذشته  28میلیون و  660هزار
مترمکعب معادل  85درصد بوده است.
وی بیــان کرد :مقدار خروجی آب در هر روز از ســد برای مصرف
شرب هزار و  200و برای کشاورزی  240لیتر در ثانیه است.
ستوده با اشــاره به ثبت بارش  399میلیمتری برای همدان گفت :از
ابتدای ســال آبی  97-96تاکنون  33میلیون و  700هزار لیتر آب وارد
سد شده که سال گذشته در این زمان 57 ،میلیون و  270هزار لیتر بوده
و ورودی امسال نسبت به سال گذشته  41درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان اعالم کرد :از ابتدای سال آبی
تاکنون هم مقدار آب مصرفشده برای شرب در شهر همدان و اطراف
 9میلیون و  900هزار مترمکعب بوده که نســبت به ســال گذشته 10
درصد کاهش داشته است.
ستوده بیان کرد :ذخیره سد سرابی تویسرکان هم  8میلیون و  100هزار
مترمکعب و خروجی آن  80لیتر در ثانیه برای شرب و  250لیتر برای
کشاورزی است و ورودی هم ندارد.
وی گفت :ســد کالن مالیر هم  42میلیون و  650هزار مترمکعب آب
دارد کــه ورودی آب به آن  46لیتــر در ثانیه و خروجی آن  896لیتر
برای بخش کشاورزی است.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

سهم مشاغلخانگی اسدآباد با حوصله هزینه شود
سهم مشــاغلخانگی برای تحقق واقعی توسط دستگاههای ادارای با حوصله هزینه
شود.
فرماندار شهرستان اسدآباد گفت :سهمیه مشاغلخانگی استان همدان در سال  97افزون بر
 260میلیارد ریال اعالم شده که هنوز برش شهرستانی سهمیه اسدآباد از این میزان اعتبار
مشــخص نیست .به گزارش ایسنا ،،کریم حمیدوند در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری
شهرستان اسدآباد ،با تأکید بر پیگیری الزم برای جذب سهمیه مشاغل خانگی سالجاری
افزود :حوصله در بحث جذب اعتبارات مشــاغلخانگی سال جدید از نقش موثری در

اشتغال واقعی شهرستان در این راستا خواهد داشت.
حمیدوند تصریح کرد :میزان ســهم شهرستان اســدآباد از اعتبارات مشاغلخانگی سال
گذشــته یک میلیارد و  300میلیون تومان بوده که این ســهم به صورت  100درصدی
جذب شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه فرصتی تا زمان پایان جذب سهمیه اعتبارات و تسهیالت اشتغال
روستایی و فراگیر سال گذشته باقی نمانده ،خاطرنشان کرد :در صورت عدم جذب این
سهمیه از تسهیالت اشتغال روستایی و فراگیر برگشت خواهد خورد.
فرماندار شهرستان اسدآباد همچنین با تأکید بر اینکه بانکها با توجه به شرایط اقتصادی
امروز سختگیری در پرداخت تسهیالت اشتغالزایی را کنار بگذارند ،گفت :برای پرداخت

تسهیالت اشتغال روستایی و یا فراگیر نیازی به طرح بدیع و نو نبوده و در پرداخت این
تسهیالت ایجاد اشتغال در اولویت است چرا که ایجاد اشتغال بین مشاغل در گروههای
مختلف خواه ناخواه موجب رقابت خواهد شد.
وی در ادامه تعداد کل طرحهای مصوب شــده اشتغال روستایی شهرستان را  70طرح با
اعتباری افزون بر  300میلیارد ریال برشمرد و یادآور شد :از این تعداد طرح مصوب شده،
 42طرح مربوط به جهادکشاورزی 17 ،طرح مربوط به اداره میراث فرهنگی و  12طرح
مربوط به اداره صنعت ،معدن و تجارت بوده است.
فرماندار شهرستان اسدآباد در پایان اظهار کرد :تعداد کل پرداختی و عقد قرارداد در بحث
مشاغلخانگی روستایی شهرستان  80طرح بوده است.
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خبـر

ساخت و تحويل  8واحد مسکوني
به همت بسيج سازندگي کبودراهنگ
كبودراهنگ -اكرم حميدي -خبرنگار همدانپيام :بسيج سازندگي
شهرستان كبودراهنگ با هدف خدمترساني به محرومان سال گذشته 8
باب منزل مسكوني با مشاركت كميته امداد ساخته است.
فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ در نشست ستاد پشتيباني اردوهاي اين
شهرتسان با بيان اين مطلب افزود :جهادگران بسيجي ساخت و مرمت
چنديــن طرح عمراني را در مناطق محــروم كبودراهنگ انجام دادهاند
كه اين طرحها شــامل ســاخت  8باب منزل مسكوني براي محرومان
با مشــاركت كميته امداد ،ساخت پايگاههاي مقاومت بسيج ،ساخت و
مرمت حسينيهها ،ساخت غسالخانه روستايي ،بهسازي و نقاشي مدارس،
محوطهســازي و جدولگذاري گلزار شهدا و اعزام تيمهاي پزشكي و
درماني به مناطق محروم شهرستان بوده است.
محمود بداغي خاطرنشان كرد :اردوهاي جهادي هر ساله در شهرستان
انجام ميشود و گروههاي جهادي از قشرهاي مختلف بسيج مهندسين
كشاورزي ،دانشآموزي ،دانشــجويي ،جامعه پزشكي ،بسيج ادارات،
مساجد و محالت ميباشد و در زمينههاي عمراني ،خدمات بهداشتي و
سالمت ،آموزشي ،فرهنگي ،كشاورزي و ...فعاليت ميكنند.
وي ادامه داد :بيشترين سهم اردوهاي جهادي را شهرستان كبودراهنگ
بر عهده داشــته كه پارسال  120دانشجو از  8دانشگاه از جمله دانشگاه
شهيد بهشتي تهران و يا دانشگاه از مركز همدان و پيامنور كبودراهنگ در
مناطق محروم كبودراهنگ براي محرومان خدمترساني كردند.
وي همچنين افزود:بــا توجه به اينكه اردوهاي جهادي در يك منطقه
متمركز نميشود ،بنابراين برنامهريزيهايي انجام شده كه اين اردوهاي
جهادي  3ايل  5سال در همان نقطه متمركز شوند تا كارهايي كه انجام
ميدهند به نتجيه برسد و سالهاي بعدي طرحهاي ديگري را در نقاط
مختلف شهرستان شروع كنند.
بداغي در خصوص فعاليتهاي بســيج دانشآموزي نيز گفت :ســال
گذشــته بسيج دانشآموزي در قالب طرح هجرت با مشاركت  5گروه
جهادي رنگآميزي و زيباســازي و نقاشي  8مدرسه را بر عهده داشتند
و بيش از  30الي  40درصد مدارس شهرســتان نياز به زيباسازي دارند.
اميدواريم بتوانيم با همكاري آموزشوپرورش در اين زمينه فعاليتهاي
بيشتري داشته باشيم.
فرماندار شهرستان كبودراهنگ نيز در اين نشست اظهار داشت :امنيت
و آرامش ما مرهون خدمات امنيتي ،سياســي ،ارتشــي و نظامي است.
بنابراين حضور در اردوهاي جهادي بايد حضوري مسئوالنه ،مقتدرانه
و دلسوزانه باشد.
حجــتا ...مهدوي افزود :هدف اردوهــاي جهادي رضايتمندي مردم،
كاهش مشــكالت مناطق محروم ،ارائه منويات مقام معظم رهبري و از
خودگذشتگي و ...است و با توجه به اينكه در زماني زندگي ميكنيم كه
دشمنان خارجي و جاهالن داخلي ميخواهند كه اين خدمات كم شود،
بنابراين همــه ما موظف و مكلف به اجراي بيش از پيش اين خدمات
هستيم .وي ادامه داد :شــركت  120دانشجو در اردوهاي جهادي يك
ظرفيت بسيار خوبي براي مناطق محروم شهرستان است كه بايد از اين
ظرفيتها به خوبي استفاده شود.
مهدوي همچنين افزود :بنده به اتفاق امامجمعه كبودراهنگ يك روز در
اردوي جهادي اين شهرســتان شركت خواهيم كرد و با افتخار به مردم
مناطق محروم خدمت خواهيم كرد و مســئوالن ادارات نيز در صورت
تمايل ميتوانند در اين اردو شركت كنند.
وي در پايان از تمامي مســئوالن ادارات خواست كه در حد توان بسيج
سازندگي را در جهت خدماترســاني به مناطق محروم ياري كنند و
گامي در جهت توسعه و پيشرفت شهرستان بردارند.

 137هزار نهاوندی برای اخذ
ت نام کردند
کارت ملی هوشمند ثب 
ت احوال نهاوند ،گفت 137 :هزار نهاوندی برای اخذ
رئیس اداره ثب 
ت نام کردند.
کارت ملی هوشمند ثب 
روحا ...مهدویتبار در گفتوگو با فارس اظهار کرد :شهرستان نهاوند
دارای جمعیت  180هزار و  494نفری است که از این تعداد  137هزار
و  584نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.
وی ادامــه داد :در بحث ثبتنام برای اخذ کارت ملی هوشــمند تا 23
تیرماه در نهاوند  115هزار و  500نفر ثبتنام کردهاند.
ت احوال نهاوند بابیان اینکه این تعــداد معادل  83.5درصد
رئیــس ثب 
جامعه هدف را شــامل میشود ،گفت :با توجه به اینکه بحث کاربردی
کردن کارتهای هوشمند ملی در دستور کار سازمان ثبتاحوال کشور
ت اسناد مبنی
ت احوال و ثب 
قرار گرفته است ،تفاهمنامهای میان سازمان ثب 
بر اینکه برای نقل و انتقاالت اموال و امالک باید از کارت هوشمند ملی
استفاده شود به امضا رسیده و در این زمینه افراد ملزم هستند ابتدا نسبت
به تعویض کارت ملی اقدام کنند.

آغاز فاز اول واکسیناسیون دامها
علیه بیماری بروسلوز در تویسرکان
رئیس دامپزشکی شهرستان تویسرکان آغاز فاز اول واکسیناسیون
دامها علیه بیماری بروســلوز خبــر داد.به گــزارش روابط عمومی
اداره دامپزشــکی شهرستان تویسرکان ،میثم قیاســی از آغاز فاز اول
واکسیناســیون ســاالنه بره و بزغاله علیه بیماری بروســلوز خبرداد.
وی افزود :با توجه به اهمیت بســیار زیاد بیماری بروســلوز از حیث
قابلیت انتقال به انســان و نیز خسارات اقتصادی این بیماری ناشی از
سقط جنین در دامها و بر اساس دستورالعمل های سازمان دامپزشکی
کشور ،طرح واکسیناسیون بره و بزغاله علیه این بیماری با بهره گیری
از حداکثر توان بخش دولتی و خصوصی آغاز شــد .قیاســی افزود:
کارشناسان این اداره با تالشهای شبانه روزی و برنامه ریزی های منظم
و مدون در راستای ارتقای سطح بهداشت و سالمت عمومی جامعه و
بهبود وضعیت اقتصادی دامپروری کشور کوشا هستند.
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ايجاد دومين «ژئو پارک» ايران در همدان
■ «فروچالهها» جاذبه گردشگري ميشوند

تحقق «ژئــو پارک» همــدان در انتظار
توجه ویژه مسووالن ارشد استان است تا از
ظرفیت موجود و شرایط فعلی استفاده كنند
شــاید دریچهای بر روی رونق اقتصادی و
ایجاد اشتغال باشد.
به گزارش فارس  ،ظرفیتها و استعدادهای
بیشــمار همدان میتواند این شــهر را به
دومین ژئوپارک ایران پس از جزیره قشــم
تبدیل کند تا از نعمات خدادادی بینظیرش
در حوزه گردشــگری بهره وافر ببرد و خط
بطالنی بر مشــکالت اقتصــادی و بیکاری
بکشد.
شــاید هیچ کس باور نمیکرد که اتفاقاتی
چون فروچالهها و یا مواد مذاب به ســطح
زمین نرسیده میتوانند یک جاذبه توریستی
باشــد و عالقمندان زئوتوریســم یا زمین
گردشــگری را به همدان بکشاند .هرچند
پدیدههایــی چون فروچالهها تــا امروز به
عنوان یک تهدید به حساب میآمدند اما به
نظر میرسد صنعت پویایی چون گردشگری
میتواند از این تهدیدها یک فرصت بیافریند
که به تولید ثروت بیانجامد.
در حــال حاضر اســتان همدان از ســوی
سازمان زمینشناســی و اکتشافات معدنی
کشور مستعد ایجاد ژئوپارک جهانی شناخته
شده و بهتر است فرصت را غنیمت شمرده
و در سالی که همه توجهها به پایتخت تاریخ
و تمدن ایرانزمین معطوف شده گام بزرگی
در این راه بردارد.
در حال حاضر سازمان زمینشناسی کشور
در انتظار حرکت اســتان همدان اســت تا
اقدامات خود را در این راســتا آغاز کند به
ویژه اینکه تجربه جزیره قشــم نیز در این
حوزه وجود دارد و میتواند در تسریع امور
تأثیر بگذارد.

ژئو پارک همــدان فرصتی برای
رونق گردشگری

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
توگو با فــارس اظهار کرد:
همدان در گف 
ژئوپارک همدان در حاشیه کنفرانس سفرای
کشــورهای خارجی در همدان از ســوی
رئیس ســازمان زمینشناسی و معاون وزیر
مطرح شد.
علی خاکسار افزود :مطالعاتی در این حوزه
انجام شــده و با توجه به شرایط همدان و
ساختار زمینشناسی خاص آن برای تعریف
ژئوپارک مطلوب شناخته شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زیباییهــا و
چشماندازهای طبیعی و ذخایر معدنی استان
بســتر ایجاد ژئوپــارک را در همدان فراهم
کرده ،تصریح کرد :با اجرای طرح ژئوپارک
در همدان یک ظرفیت مطلوب برای رونق
صنعت گردشگری استان ایجاد میشود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان همدان با
بیان اینکــه ژئوپارک ضوابط خاص خود را
دارد و کمتریــن دخل و تصرف در طبیعت

باید انجام شود ،ادامه داد :روستاها و مناطقی
چون گنجنامه زیرســاخت الزم را دارند و
نیاز به دخل و تصرف نیست.
وی با تأکید براینکه رونق گردشگری عواید
بســیاری برای مردم دارد ،خاطرنشان کرد:
حمل و نقل ،اماکن گردشــگری ،پذیرایی
و ســوغات میتواند رونق یابــد و اطراف
گنجنامه میتواند از آن منتفع شود.
خاکسار با اشــاره به اینکه ژئوپارک تنها به
صورت کلی مطرح شده است ،گفت :برای
تحقق این موضوع باید کار مطالعاتی گسترده
انجام شود و متولی اصلی آن و حوزههای
وظایفی هر دستگاه مشخص شود.

برای توســعه شــعارها را کنار
بگذاریم

رئیس هیــأت مدیره دهکده گنجنامه نیز در
توگو با فارس اظهار کرد :گردشــگری
گف 
یک بسته اســت که هرچه کاملتر بوده و از
تنوع باالیی برخوردار شــود ،میتواند برای
مسافران جذابیت بیشتری داشته باشد.
ســعید ترابیان افزود :بسیاری از کشورهای
پیشــرو در گردشــگری دارای بخشهای
مختلفی هســتند که تنوع بســیاری ایجاد
میکنند .وی تصریح کرد :همه برای تفریح
ســفر نمیکنند بلکه رویدادهای بســیاری
هســتند که میتواننــد برای گردشــگران
جذابیت داشته و آنان را وادار به سفر کنند.
این فعال گردشگری با بیان اینکه برای رونق
گردشگری باید شــعارها را کنار بگذاریم،
ادامه داد :سرمایهگذار را نباید رها کرد و باید
با ایجاد زیرساختهای الزم را برای فعالیت
آنها نسبت به جذب سرمای ه اقدام کرد.
وی خاطرنشــان کرد :ژئوپارک همدان نیز
میتواند یک جاذبه گردشگری جدید باشد
امــا باید به طور کامل و به دور از شــعارها
اجرا شود.
ترابیان گفت :باید به زیرساختها از جمله
تعریــف یک برند معتبر برای گردشــگری
اســتان فراهم شــود و تنها به امور روبنایی
توجه نشود که چند صباحی بگذرد.
وی تأکیــد کــرد :اگر برای ســرمایه گذار

دلخوشــی و انگیزه ایجاد نشــود ماندگار
نخواهد بود و به منطقه دیگری میرود.

پدیدههای زمین شناختی همدان،
فرصتی برای تحقق ژئوپارک

رئیس ســازمان زمینشناسی و اکتشافا 
ت
معدنــی کشــور در گفتوگو بــا فارس
اظهار کرد :این ســازمان یک بحث جدید
در حوزه گردشــگری به نام ژئو وریســم
یعنی زمین گردشــگری در کشور تعریف
کرده است.
مرضیه لک افزود :زمین گردشــگری یعنی
ظرفیتهای زمینشناسی خاص که در کنار
ظرفیتهای گردشــگری طبیعی ،تاریخی و
فرهنگــی یک منطقــه ارزش خاصی به آن
منطقه میدهد که به آنها ســایتهای ژئو
توریستی گفته میشود.
وی تصریــح کــرد :وقتــی ســایتهای
ژئوتوریستی یک منطقه زیاد باشد آن منطقه
میتواند به ژئو پارک تبدیل شود.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه ابتدا باید یک ژئو پارک را در ســطح
ملی به ثبت رساند ،ادامه داد :وقتی یک ژئو
پارک در سطح ملی تعریف شد باید اقدامات
استانداردســازی صورت گیرد تا آن را در
سطح بینالمللی نیز به ثبت برسانیم.
وی خاطرنشــان کــرد :همدان بــه دلیل
جاذبههــای طبیعــی ،تاریخــی ،فرهنگی
و جوامــع محلی از یک ســو و داشــتن
ظرفیتهای خاص زمین شناسی از سوی
دیگــر میتواند به یک ژئــو پارک تبدیل
شود.
لک با اشــاره به اینکه ژئوپارکهای اشتغال
مســتقیم و غیر مســتقیم میآفریند ،گفت:
ژئو پارکها عالوه بر داشــتن همه مزایایی
کــه صنعــت گردشــگری دارد ،میتوان
فارغ التحصیالن زمینشناســی را به عنوان
راهنمایان تورها به کار گرفت.
وی بــا اشــاره به اینکه در ایــران تا کنون
تنها یک ژئو پارک وجــود دارد ،افزود :در
همه ســایتهای ژئو پارک جزیره قشــم
اســتانداردهای الزم رعایــت و راههایــی

مناسب به مناطق خاص زمین شناسی ایجاد
شده است.
رئیس ســازمان زمینشناســی و اکتشافات
معدنی کشــور تصریح کرد :در سایتهای
جزیره قشــم استانداردسازی الزم صورت
گرفته و هیچگونه جســم غیر طبیعی مانند
پالستیک استفاده نشــده بنابراین ژئوپارک
همراه با توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
است.
وی ادامه داد :همدان به دلیل داشتن باتولیت
الوند یعنی مواد مذابی که میلیونها سال قبل
موفق نشــدند به روی سطح زمین برسند و
گرمای آنان باعث پخته شــدن یا دگرگونی
ســنگهای نزدیک به سطح زمین میشود،
برای زمینشناسان بسیار جذاب است.
لک بــا اینکه غار علیصدر نیــز یک پدیده
فرســایش رسوبشناسی است ،خاطرنشان
کــرد :در کنار این دو پدیده شــگفتانگیز،
کانیهای بســیار درشــتی داریــم که در
پتماتیکها مشاهده میشــود و در دنیا کم
نظیر هستند.
وی گفت :مخاطرات زمینشــناختی استان
مانند پدیدههای فرونشســت دشت فامنین
نیز از جمله جاذبههای زمینشناســی استان
به حساب میآید.

در انتظار همراهی مسئول ان

رئیس ســازمان زمینشناســی و اکتشافا 
ت
معدنی کشــور اظهار کرد :این پدیدهها در
اســتان همدان در کنار ســنتهای مردمی
و جاذبههــای تاریخی یک باب توریســتی
جدید در همدان تعریف میشــود که همان
ژئوپارک است.
وی افزود :استاندار همدان از ایده ژئوپارک
استقبال و اعالم پشــتیبانی کرد و به همین
دلیل به دنبال نشست تخصصی با مقام ارشد
اجرایی استان همدان هستیم تا بتوانیم ابعاد
کار را توضیح دهیم.
لک تأکید کرد :امیدوار هستیم این دیدار هر
چه زودتر محقق شود تا بتوانیم تا آبانماه که
رویدادهای  2018انجام میشــود بخشی از
کار را پیش ببریم.

پرداخت  37میلیون تومان کمکهزینه ازدواج در مالير
رئیس ســازمان تامین اجتماعی مالیر
از پرداخــت  37میلیون تومان کمکهزینه
ازدواج به  27بیمه شده تامین اجتماعی خبر
داد و گفت :این میزان پرداخت نســبت به
سال گذشته  50درصد کاهش داشته است.
محمدتقی نجارزاده در گفتوگو با فارس
با اشاره به اینکه ســازمان تامین اجتماعی
با بیش از نیم قرن ســابقه بزرگترین نهاد
حمایتی بیمهای کشور اســت اظهار کرد:
ســرمایه اصلی ایــن ســازمان متعلق به
کارگرانی است که چرخ ه اقتصادی کشور
را با تالش شــبانهروزی خود میچرخانند
و این ســازمان به عنوان چتــری در برابر
نامالیمات اقتصــادی و اجتماعی جامعه
از این قشــر حمایت میکنــد .وی تعداد
بیمهشــدگان اصلی و زیر پوشــش تامین
اجتماعــی مالیر را  41هــزار و  668نفر
دانســت و افزود :این آمار در مقایســه با
مدت مشابه سال گذشــته  6درصد رشد
داشته است.رئیس سازمان تامین اجتماعی

مالیــر با بیان اینکه  130هزار بیمه شــده
اصلی و تبعی زیر پوشش تامین اجتماعی
هستند گفت :تعداد مســتمریبگیران زیر
پوشــش نیــز  65هزار و  805نفر اســت
که در مقایسه با ســال قبل  9درصد رشد
داشته اســت .وی میانگین مقرریبگیران
بیمه بیکاری را در ســه ماهه امســال 284
نفر برشمرد و افزود :این تعداد در مقایسه
با سال گذشته هشت درصد کاهش داشته

است .نجارزاده به پرداختهای بلندمدت و
کوتاهمدت این سازمان اشاره کرد و اظهار
کرد :میزان پرداخت کمکهزینه پروتوز و
ارتوز به  481نفر در ســه ماهه امسال 56
میلیون تومان بوده که در مقایســه با سال
گذشته  73درصد رشد داشته است.
وی از پرداخــت  226میلیــون تومــان
کمکهزینه غرامت دســتمزد به  277بیمه
شــده اصلی خبــر داد و گفت 56 :میلیون

تومان نیز بابت کمکهزینه بارداری به 375
بیمه شده پرداخت شده است.
رئیس ســازمان تامیــن اجتماعی مالیر از
پرداخــت  37میلیون تومــان کمکهزینه
ازدواج به  27بیمه شــده تامین اجتماعی
خبر داد و تصریح کرد :این میزان پرداخت
نسبت به سال گذشــته  50درصد کاهش
داشته است.وی با اشــاره به پرداخت 23
میلیون تومــان کمکهزینه کفن و دفن به
 24بیمه شده در ســال جاری گفت :این
میزان نیز نسبت به سال گذشته  11درصد
کاهش داشته اســت .نجارزاده از پرداخت
 22میلیــارد و  590میلیــون تومان حقوق
به مســتمریبگیران این سازمان خبر داد و
افزود :این میزان نسبت به سال گذشته 18
درصد رشد داشته است.وی پرداختهای
بیمه بیکاری را یک میلیارد و  400میلیون
تومان دانســت و اضافه کــرد :این میزان
نســبت به سال گذشته ســه درصد رشد
داشته است.

خبـر
معاون شهرداري آجين:

نبايد قوانين شهرهاي بزرگ با مناطق محروم
يكسان باشد

پروين ســليمي  -خبرنگار همدان پيام :شــهرداري آجين نيازمند
اعتبارات دولتي است و به دليل محروميت مردم اين شهر نميتوان به در
آمدهاي شهري اتكا كرد.
در شهر آجين فقط با دو اداره بخشداري و شهرداري به مردم خدمات
داده ميشــودوهيچ كدام از ادارات خدمات رســان در اين بخش فعال
نيستند و همين باعث شــده  80درصد ازفعاليتهاي شهري بر عهده
شهرداري باشد در حالي كه هيچگونه اعتبار دولتي ندارد.
معاون شهرداري شهر آجين درحالي از رونق چهره شهر گفت :كه دولت
اعتبارات شهرداريهاي كشور را برداشته و صرف هزينه هاي هدفمندي
كرده است و شهرهاي كوچك با اين شرايط به سختي اداره ميشوند.
مهدي زارعي افزود :از  6ماه گذشــته كار زيباســازي شــهر را شروع
كردهايــم و با رنگ آميزي معابر همچنين جداول و ديوارهاي شــهري
توانستهايم پس از چند دهه شهر را از چهره كهنه و روستايي خارج كنيم.
وي از همكاري  4شــهروند آجين گفت و با عقب نشيني عظيمي كه
محمــد فتاحي ،علي احمد فعله گري  ،محمــد بدريان و امين بدريان
انجام دادهاند باعث شده يك معبر  30سال مشكل داربازگشايي شود و
مردم به آسايش برسند.
زارعي همچنين ساخت دو پل بزرگ در معبر اصلي شهر و ايجاد بلوار
امام علي(ع) ،احداث كانال بزرگ دفع آبهاي سطحي در خيابان شهيد
صياد شيرازي را از پروژههاي عمراني در حال اجرا برشمرد.
معاون شهرداري آجين فعاليت  10تيم ورزشي را از پتانسيلهاي بالقوه
جوانان دانست كه با وجود محروميت منطقه فعال و پويا هستند ولي تنها
سالن ورزشگاه اين شهر چندين سال است نيمه كاره مانده و مسئولين
تربيت بدني شهرستان اعتبار چمن فوتبال را كه سال قبل تصويب شده
بــود را كاهش دادهانــد وجوانان در اين بخش انتظــار دارنداز حداقل
امكانات ورزشي برخوردار باشند .
زارعي همچنين از وجود فضاي سبز گسترده و چشم اندازههاي طبيعي
فراوان اين بخش گفت .كه نصف وسعت اين منطقه فضاي سبز طبيعي
اســت و با غهاي پربار انگور ،گوجه فرنگــي و گندم و جو كه باعث
شد توليدات كشاورزي رونق خوبي داشته باشدو محصوالت به ديگر
اســتانها نيز صادر ميشــود .پس ميطلبد ايجاد فضاهاي تبديلي در
اولويت قرار گيرد .
وي وجود آب فراوان رودخانه ها در آجين را از ديگر نعمتها دانست
كه باعث شــده شهرداري همه مصارف مورد نياز را از اين آب استفاده
كند و بي نياز از آب شهر باشد.

کشف  19فقره چک پول تقلبی در همدان
فرمانده انتظامي شهرستان همدان از کشف  19فقره چک پول تقلبي
و دستگيري  2متهم توسط مأموران کالنتري  11شکريه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،پژمان قويمي در تشريح اين خبر گفت :در پي شکايت
يک شهروند مبني بر کالهبرداري از وی ،رسيدگي به پرونده در دستور
کار مأموران کالنتري  11شکريه قرار گرفت.
وی افزود :شــاکي در اظهاراتش بیان کرد ،روز گذشــته مرد جواني را
با خودروي شــخصيام به کرمانشــاه برده و برگرداندم و او کرايه بنده
را با ســه فقره چک پول  50هزار تومانــي پرداخت کرد که در هنگام
مراجعه به بانک متوجه شدم پولها تقلبي است.قويمي ادامه داد :مأموران
تحقيقات خود را با توجه به اظهارات شاکي آغاز و با بررسيهاي ميداني
و شــگردهای خاص پلیسی با دسترسي به مشخصات و شماره تلفن
متهم ،وی را دســتگير و در بازرسي بدنی يک فقره چک پول تقلبي را
کشف کردند .وی تصریح کرد :متهم در بازجوييهای فنی و تخصصی
به خريــد  20فقره چک پول تقلبي از یکی از اســتانهای همجوار با
همدستي یک زن اعتراف که در بازرسی از منزل او 15 ،فقره چک پول
تقلبي ديگر کشف و همدست وي نيز دستگير شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،فرمانده انتظامي شهرستان همدان در پايان
با اشاره به اينکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند،
از شــهروندان خواست تا در معامالت روزمره خود با افراد غريبه دقت
کرده و تا حد امکان به صورت الکترونيکي و روشهاي نوين اقدام به
رد و بدل کردن پول کنند.

مهارت پخت آش بادمجان و آش ورکواز
نهاوند ثبت ملی شد
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری نهاوند گفت:
مهارت پخت آش بادمجان و آش ورکواز نهاوند ثبت ملی شد.
محسن جانجان در گفتوگو با فارس اظهار کرد :خوشبختانه در جلسه
کمیته میراث ناملموس که در محل سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری کشــور در روزهای گذشته برگزار شــد دو اثر از آثار
ناملموس شهرستان نهاوند نیز بهعنوان آثار ملی ناملموس ثبت شد.
وی با بیان اینکه در کمیته  56اثر از استانهای مختلف کشور در فهرست
میراث ناملموس ثبت شــد ،گفت :برای ثبت ایــن دو اثر طی ماههای
گذشته کارشناسان و بازرسان مربوط به این حوزه از کشور و استان در
شهرستان حضور پیدا کردند.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری نهاوند افزود:
پس از مستندسازی ،ارسال پرونده به سازمان میراث فرهنگی و همچنین
دفاع بسیار خوب کارشناسان استان همدان از آثار شهرستان نهاوند این
آثار به ثبت ملی رســیدند.وی با اشاره به اینکه تاریخ و شماره ثبت این
دو اثر در روزهای آینده ابالغ میشود ،گفت :شهرستان نهاوند در حال
حاضر با احتساب این دو اثر دارای  91آثار ملموس و ناملموس است.
وی خمیر ِسنل ،گویش نهاوندی و آئین چهلمنبران که در ماه محرم برگزار
ت شده در گذشته عنوان کرد و اظهار
میشود را از جمله آثار ناملموس ثب 
کرد :در حال حاضر شهرســتان نهاوند دارای پنج اثر ناملموس است که
مهارت پخت آش بادمجان و آش ورکواز نیز در این حوزه است.
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گزارش

گرانترین و ارزانترین شهرهای جهان
از سوی دیگر شهروندان هنگ کنگ،تایوان و توکیو برای خرید یک همبرگر باید
 ۱۲دقیقه کار کنند که این شاخص برای ساکنان مسکو نیم ساعت است.
در تازهترین مطالعه بانک بین المللی  ،UBS AGرتبه بندی شــهرهای گران و ارزان
جهان بر اساس سطح درآمد و هزینههای زندگی اعالم شد.
به گزارش ایسنا ،شهرهای زوریخ ،ژنو ،اسلو ،کپنهاگ و نیویورک به ترتیب پنج شهر
گران جهان شناخته شدند.
در مقابل شــهرهای دهلی نو ،مانیل ،کی یف ،الگوس و قاهره پنج شهر ارزان جهان

در سال  ۲۰۱۸میالدی لقب گرفتند.
در این بررســی درآمــد ماهانه یک خانواده چهار نفره با حداقــل میزان خرید کاال و
خدمات بدون در نظر گرفتن مســکن اجارهای برای زندگی در شهر زوریخ باید۴۲۶۰
دالر باشــد ،این رقم در شــهر ژنو  ۴۱۶۵دالر و در نیویورک ۳۶۷۳دالر است .برای
زندگی خانواده چهار نفره در ارزانترین شــهرهای جهان متوســط بین  ۱۲۷۲دالر تا
 ۱۶۱۸دالر در ماه هزینه در بر دارد .همچنین گرانترین مواد غذایی در شهرهای ژنو و
زوریخ فروخته می شود و در مقابل قیمت مواد غذایی در کییف و الئوس ارزانترین
نرخ را در جهان دارند.
قیمت متوســط اجاره مسکن برای خانوادهای چهار نفره در نیویورک و هنگ کنگ ۴

هزار دالر در ماه اســت که گرانترین هزینه مصرفی خانوار در جهان شمرده میشود.
از ســوی دیگر شهروندان هنگ کنگ،تایوان و توکیو برای خرید یک همبرگر باید ۱۲
دقیقه کار کنند که این شاخص برای ساکنان مسکو نیم ساعت است .برای خرید یک
عدد گوشی تلفن آیفون شهروند ساکن مسکو باید  8/5هفته با احتساب هشت ساعت
در روز کار کند اما این شــاخص در شــهر نیویورک  ۵۴ساعت ،ژنو  47/5ساعت و
زوریخ تنها  38/5ســاعت است .شهرهای بزرگ مســکو و سن پترزبورگ روسیه در
جایگاه پنجاه و چهارم و پنجاه و یکمین شــهرهای گران جهان قرار دارند که متوسط
هزینه زندگی بدون احتساب اجاره آپارتمان در آن به ترتیب  ۲۲۶۰دالر و  ۲۳۰۰دالر
در ماه است.

gozaresh@hamedanpayam.com

فضاي تفريح و تخليه هيجان در شهر کم است

ايران و جهان
دستورکار هفته آینده صحن علنی مجلس

ظریف ،علوی و زنگنه هفته آینده
به بهارستان میآیند

وزرای امور خارجه،اطالعات و نفت برای پاسخ به سئواالت نمایندگان
مجلس شورای اسالمی هفته آینده در مجلس حاضر میشوند.
به گزارش ایلنا ،حجتاالســام و المسلمین سیدمحمود علوی ،برای
پاسخ به ســواالت علی مطهری و  ۵۰نفر نمایندگان مجلس شورای
اسالمی (یک فقره) و همچنین جواد کریمی قدوسی و دو نفر دیگر از
نمایندگان هفته آینده در صحن علنی بهارستان حاضر میشود.
همچنین بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت برای پاســخ دادن به سواالت
نــادر قاضیپور و علیرضا محجوب به صحن علنی مجلس شــورای
اسالمی میآید.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه نیز برای پاسخگویی به سواالت
مجیــد ناصرینژاد ،نصــرا ...پژمانفر و  ۱۳تــن از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس حاضر خواهد شد.

ایران کارخانه روتر سانتریفیوژ پیشرفته
ساخت
ایــران اعالم کرد کارخانه ای
را که روزانه  60دســتگاه قطعه
روتر برای ســانتریفیوژ پیشرفته
تولید می کند ،راه انداخته که در
چارچوب مفاد برجام است.
رویترز به نقل از ســخنان علی
اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی
اتمی افــزود :به دنبــال خروج
آمریــکا از برجام ،آیت ا ...خامنه
ای رهبر عالی ایران دســتور داده
ســازمان انرژی اتمی توان غنی سازی اورانیوم را به میزان حداکثری
اشاره شده در برجام افزایش دهد.
خبرگزاری رویترز نوشت :پس از خروج آمریکا از برجام ،سایر طرف
های قرارداد تالش می کنند توافق هسته ای را حفظ کنند.
بــه گزارش ایرنا ،این خبرگزاری افزود :ایران گفته منتظر خواهد ماند
ببیند طرف های دیگر قرارداد چه اقدامی خواهند کرد و آماده شروع
مجدد غنی ســازی در سطح قبلی است .این کشور تاکید می کند که
فعالیت هسته ای برای تولید برق و سایر برنامه های صلح آمیز طراحی
شده است.
صالحی گفت :ساخت کارخانه جدید ،مغایرتی با مفاد برجام ندارد و
به متن قرارداد خدشه ای وارد نکرده است.
وی به رســانه هــای داخلی ایران گفته که ســازمان انرژی اتمی این
کارخانه را در جریان گفت وگوهای منتهی به توافق هسته ای ساخته
اما شروع به کار نکرده بود.
رویترز به نقل از سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی نوشته است :البته
رهبر عالی ایران به طور کامل در جریان ســاخت این کارخانه بوده و
اکنون دســتور داده خط تولید شــروع به کار کند که ظرفیت ساخت
روزانه  60روتر برای سانتریفیوژ  6-IRدارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا  18اردیبهشت با اعالم خروج
آمریکا از برجام این توافق بین المللی را که در قطعنامه  2231شورای
امنیت ســازمان نیز مورد تایید قرار گرفته و الزم االجرا اعالم شــده
است ،نقض کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

ایران آماده انتقال تجربیات موفق خود
در مبارزه با تروریسم است
جمهوری اســامی ایران آماده انتقال تجربیات درخشان و موفق
خود در مبارزه با تروریسم به سایر کشورهای منطقه است.
ویکتور محمود اف دبیر شــورای عالی امنیت ملی ظهر پنجشــنبه با
دریابان علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار
و گفتگو کرد.
به گزارش ایرنا ،شــمخانی در این دیدار با اشاره به توافقات روسای
جمهوری دو کشور در سال  ،1396آمادگی جمهوری اسالمی ایران را
برای گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه های سیاسی ،امنیتی،
نظامی ،اقتصادی و فناوری اعالم کرد.
وی با استقبال از سیاست رییس جمهوری ازبکستان در تقویت تعامل
سازنده و راهگشا با همسایگان ،افزود :ایران و ازبکستان می توانند در
مســیر افزایش همکاری میان کشورهای آسیای مرکزی شرکای قابل
اعتمادی برای یکدیگر باشند.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی ،توســعه بحران های سیاسی ،امنیتی،
اقتصادی و اجتماعی در افغانســتان و عملکــرد ناامن کننده اعضای
ناتو در این کشــور را بســیار نگران کننده عنوان کرد و افزود :ایران
و ازبکســتان می توانند با کار مشترک و از طریق افزایش همکاری و
پشتیبانی از دولت وحدت ملی به بهبود شرایط امنیتی و اقتصادی در
افغانستان کمک کنند.
وی بر ضــرورت مقابله همه جانبه با تروریســم ،افراط گرایی
و جدایــی طلبــی به عنوان معضالت مشــترک منطقــه تاکید و
خاطرنشــان کرد :وهابیت بســتر ایدئولوژیک تروریسم تکفیری
بوده و بر اســاس آن داعش با طراحی برخی قدرت های جهانی
و بازیگری تعدادی از کشــورهای نادان و مدعی منطقه ایجاد و
پشتیبانی شده است.
شــمخانی به اهداف امریکا برای مدیریت و بهــره برداری ابزاری از
تروریســم اشــاره کرد و با ابراز نگرانی در خصــوص انتقال داعش
به افغانســتان و آســیای مرکزی گفت :جمهوری اسالمی ایران آماده
انتقال تجربیات درخشان و موفق خود در مبارزه با تروریسم به سایر
کشورهای منطقه است.

جنون سرعت در مدار مرگ

این روزها معضل تصادفات ناشــی از
ســرعت غیر مجاز و نبود تسلط رانندگان
جوان در ســطح شــهر همدان ،موجی از
نگرانی را در بین شهروندان به ویژه خانواده
هایی که فرزندان آنها تردد روزانه با وسایل
نقلیه شخصی دارند ،ایجاد کرده است.
بازتاب خبرهای ناگوار روزهای اخیر مبنی
بر برخورد خودروها بــا درختان ،جدولها
و تیرهای برق وســط بلوارهــای همدان،
واژگونی ،مرگ و یا صدمات شدید سرنشنان
خودرو ،نقل محافل عمومی شده است.
خودروهایــی که به دســت راننــدگان کم
تجربه ،جوان و سهل انگار حادثه ای تلخ و
داغدار را به ثبت می رسانند که به دنبال آن
والدین و حتی رهگذران را به تاثر و موجی
از غم و اندوه وا می دارد.
این روزها جنون سرعت به ویژه در رینگ
دوم شهر همدان منجر به بروز سوانح تاسف
بار شده و جوانان را به کام مرگ می کشاند.
نمونه آن برخورد پنجشنبه هفته گذشته یک
دستگاه خودرو اچ.ســی.کراس با تیر برق
وسط بلوار دانشگاه (شهید احمدی روشن)
همدان بود که سه کشته و سه زخمی برجای
گذاشت و شاهدان عینی سرعت این خودرو
را بیش از حد مجاز و حتی بین  160تا 180
کیلومتر عنوان کردند.
در واقع این جوانان که گفته می شود کمتر
از  20ســال سن داشته اند ،با جنون سرعت
در مدار کیلومتر مرگ صحنه ای دلخراش را
به ثبت رساندند.
مگــر می شــود با ســرعتی کــه حتی در
بزرگراهها و اتوبان ها هم غیرمجاز تلقی می
شــود ،در دل شــهر جوالن داد که در واقع
عاقبت این اقدام جنون آمیز تلخ کامی و داغ
دل ماندن خانواده ها و مرگ ابدی سرنشینان
است.
البته به گفته بسیاری از اهالی خیابان معروف
به دانشگاه ،سالهاست که این محور به مسیر
مرگ تبدیل شــده و دلیل آن اغلب سرعت
غیرمجاز و نبود کنترل وسیله نقلیه از سوی
راننده کم تجربه و ناشی ،است.
شــروع این حوادث تلخ پس از ســاخت
زیرگذر پژوهش همدان اســتارت خورد و
چندین بار شاهد تصادفات و سوانح مرگبار
در این نقطه بودیم.
اما حوادث به این زیرگذر ختم نشد و ویراژ
خودروها در این مسیر منجر به تداوم سوانح
تلخ تر شــد؛ مســیری که به اذعان برخی
کارشناســان به لحاظ فنی و طرح هندسی
بــا نقص هایی مواجه اســت و نبود عالیم
بازدارنده سرعت های غیرمجاز نظیر دوربین
و سایر قوانین باعث شده تا همچنان شاهد
جوالن وسایل نقلیه باشیم.

این روزها باتوجه به تعطیلی مدارس و فصل
گردشــگری شــاهد دوردورهای تفریحی
جوانان نیز هســتیم به گونه ای که برخی از
تصادفات به وقوع پیوسته طی یک ماه اخیر
نشات گرفته از همین دوردورهای تفریحی
است.
دختران و پســرانی که حتی در مواردی در
کنار یکدیگر ســرعت را چاشنی هیجانات
جوانی خود کرده و حوادثی مرگبار را رقم
می زنند.
امروزه مسیرهای منتهی به رینگ دوم شهر
همدان از محور گنج نامه و پیســت تاریک
دره گرفته تا بلوار ارم ،بلوار بعثت و ســایر
مســیرهای گردشــگری مامــن تصادفات
دلخراش شــده به طوریکه روزانه شــاهد
تصاویــری دلخــراش به ویــژه در فضای
مجازی پیرامون سهل انگاری و بی توجهی
رانندگان کم تجربه و ناشــی بــه قوانین و
مقررات راهنمایی و رانندگی هستیم.
ســوانح و حوادقــی دلخراش کــه اگرچه
بســیاری از خانواده ها به خصوص جوانان
تصاویر آن را در شــبکه های اجتماعی به
وفــور رویت می کنند ،اما هشــدار به آنها
لحظه ای است و ساعاتی بعد از یاد می برند.

بلوار احمدی روشــن میعادگاه
تصادفات خونین

به گفته ساکنان بلوار شهید احمدی روشن
(دانشــگاه) حد اصل زیرگــذر پژوهش تا
میدان مدرس همدان با گالیه مندی نسبت
به کم توجهی مســئوالن بــه نواقص فنی
این مســیر و تاثیر مستقیم آن در تصادفات
رانندگی ،مــی گویند :این بلــوار به محل
تصادفات خونین تبدیل شده است.
آنان مــی افزایند :بی توجهــی رانندگان با
قوانیــن و ایمنی در رانندگــی ،نبود عوامل

بازدارنده در ســرعت های غیرمجاز ،قرار
گیری این مســیر در رینگ اصلی ورودی و
خروجی شــهر همدان ،نبود سرعت گیر در
مسیر ،نبود طراحی درست دوربرگردان های
بلوار و سایر عواملی همچون سهل انگاری
راننــدگان ،باعث تصادفات مرگبار در بلوار
شهید احمدی روشن (دانشگاه) شده است.
شماری از ســاکنان این بلوار نیز در گفت
و گو با ایرنا اظهار داشــتند :این مسیر جزو
محورهای اصلی تردد خودروها به شمار می
رود و کیفیت مناسب آسفالت و نبود دست
انداز یا ســرعت گیرها باعث شده تا سقف
سرعت مجاز توسط خودروها رعایت نشود.
برخی از شهروندان همدانی نیز راه اندازی
دوربین های ثبت سرعت غیرمجاز در بلوار
شهید احمدی روشــن را خواستار شدند و
افزودند 2 :دوربین در این مسیر نصب شده
اما هنوز راه اندازی صورت نگرفته است.
قدیمــی های ایــن محله نیز خاطرنشــان
ســاختند :در گذشته چند ســرعت گیر در
مسیر ایجاد شــده بود که به اجبار منجر به
کاهش سرعت خودروها می شد اما تغییرات
صورت گرفته در این خیابان ســبب شد تا
سرعت گیرها حذف شود.
آنان اضافه کردند :در بعضی از تصادفات نیز
خودرو حتی به درب داخل منازل حاشــیه
بلوار یورش می برد که باعث شد تا ساکنان
برخی از این منازل اقدام به فروش خاه های
خود کنند.

مرگ  15تن در سه ماهه نخست
امسال

رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان
همدان نیز در این باره اظهار داشت 15 :تن
در سه ماهه نخست امسال در سوانح درون
شهری این استان جان باختند.

علی فکری اظهار داشــت :این افراد در 14
فقره ســوانح فوتی فصل بهار جان خود را
از دست دادند.
وی اضافه کرد :شهرســتان همدان بیشترین
سهم را در این ســوانح دارد و  6تن شامل
چهار مرد و  2زن در ســوانح درون شهری
فوت کردند.
رئیس پلیس راهور همــدان یادآوری کرد:
تیرماه امســال نیز چندین سانحه فوتی در
معابر درون شهری رخ داد که تازه ترین آنها
برخورد یک دستگاه خودروی سواری با تیر
چراغ برق و درخت در بلوار شهید احمدی
روشن بود که منجر به مرگ  2تن و مجروح
شدن چهار تن دیگر شد.
وی خاطرنشان کرد :تردد با سرعت غیرمجاز
و ناتوانی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه از
اصلی ترین عوامل بروز حوادث مرگبار در
این استان است.
فکری با بیان اینکه بیشترین تصادفات استان
طی سالجاری در کمربندیها و بلوارهای
اصلی اســتان اتفاق افتاده است ،اضافه کرد:
بلوار احمدیروشــن ،بلوار مطهری و بلوار
بعثت ســه نقطه خطرساز شــهر هستند که
برای ایمنســازی بــه شــهرداری معرفی
شدهاند.
وی اظهار داشت :کنترل معابر استان توسط
ت کاهها
دوربینهای مدار بسته ،ایجاد سرع 
و آرا م سازی ترافیک و ارتقای سطح آگاهی
و فرهنگ مردم موجــب کاهش تصادفات
درونشهری می شود.
امیدواریم بازتاب خبری اینگونه اتفاقات تلخ
از یادها نرود و عبرتی باشد برای رانندگانی
که از عشق تا جنون سرعت دارند و همواره
با سرعت بی امان ،به کیلومتر مرگ نزدیک
می شوند.

تأمین کاغذ مطبوعات روی ریل اجرایی
همزمان با برگزاری چهارمین نشست
کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات ،در کنار
بررسی برخی درخواســت های واردات
کاغــذ ،تصمیمات جدیدی در راســتای
اجرایی و عملیاتی شــدن مصوبات قبلی
این کمیتــه برای تامین کاغــذ مورد نیاز
مطبوعات اتخاذ شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســخنگوی کمیته
ســاماندهی کاغذ مطبوعات در این زمینه
افزود :چهارمین نشست کمیته ساماندهی
کاغذ مطبوعــات با حضــور نمایندگان
برخی شــرکتهای خارجــی در ایران،
واردکنندگان کاغذ و شــماری از مدیران
مســئول روزنامه های کشور در ساختمان
معاونت مطبوعاتــی برگزار و تصمیمات
جدیدی در ادامه نشست های قبلی اتخاذ
شد.
ســید محمد رضــا دربندی ادامــه داد:
در ایــن نشســت ضمن بررســی برخی
درخواســتهای واردات کاغذ ،گزارشی
از اقدامــات انجام گرفتــه در یک هفته
گذشــته از جمله رایزنی بــا مدیران دو
بانک برای ارائه تســهیالت به روزنامهها
و واردکنندگان مورد تایید کمیته ،همچنین
درخواســت برخی روزنامهها برای میزان
کاغذ مورد نیاز تا پایان سال مطرح و برای
تامین آن امکان سنجی شد.

دربندی ادامه داد« :مشــکالت تامین ارز
دولتی ،مشــکل نقدینگی ،آخرین گزارش
از وضعیــت واردکنندگان کاغــذ با ارز
دولتی ،انتشــار گزارش توزیع کاغذهای
وراداتــی تا هفته آتــی ،رایزنی با وزارت
صنعــت درخصوص رفع برخــی موانع،
انجام هماهنگی بیشــتر برای تســریع در
تخصیص اعتبار از ســوی بانک مرکزی،
تســریع در تولید کاغذ مازنــدران ،ارائه
برآورد درخصوص مشــکالت احتمالی
حمل و نقل کاغذ وارداتی» از جمله دیگر
موضوعاتی بود که در این جلسه درمورد

آن تبادل نظر شد.

شــرکت های ناشناخته که برای
واردات کاغذ ارز دولتی گرفتند

به گفته ســخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ
مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
در این جلســه چند پیشــنهاد از ســوی
واردکنندگان کاغذ درخصوص محمولههای
قابل اســتفاده کاغذ و یا محمولههای ثبت
سفارش شده مطرح شد
دربندی گفــت :در این جلســه همچنین
گزارشی از ســوی حراست از وضعیت دو
شــرکت ناشناخته ارائه شــد که ارز دولتی

دریافت کرده اما کاغذی وارد نکرده اند.
در ایــن جلســه همچنین برخــی مدیران
رســانهها و واردکننــدگان از برخی موانع
گمرکی جهت انجام هماهنگی های بیشتر
در گمرک گالیه هایی مطرح کردند.
دربندی خاطرنشان کرد :مقرر شد با توجه
به افزایش درخواستهای واردات و رفع
مشــکل تامین کاغذ برخــی مطبوعات،
جلســه بعدی کمیته با هدف تســریع در
اجرایی شــدن مباحث مطرح در جلســه
امروز ،یکشنبه آینده برگزار شود .همچنین
بررسی چند درخواست واردات کاغذ نیز
جهت کارشناســی بیشــتر به جلسه بعد
موکول شد.
بــه گزارش ایرنا ،با توجــه به کمبود کاغذ
مطبوعات ،نشــریات و حوزه کتاب و نشر
و از ســویی نوســانات قیمت ارز در بازار،
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی برای بررســی و حل مشکالت
واردات کاغذ،اقدامــات مختلفی از جمله
برگزاری چندین نشست با اعضای انجمن
و اتحادیه تولیدکنندگان و مصرف کنندکان
کاغذ برگزار کرده و جلســات و نشســت
هایی نیز با اهالی و مدیران مسئول نشریات
و مطبوعات داشــته اســت تا راهکارها و
پیشنهادات ارائه شــده از سوی این افراد را
نیز جمع آوری کند.

خبـر
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد:

روابط عمومی سنتی پاسخگو نیست
نگاه ســنتی که بر روابط عمومی ما حاکم اســت ،حاضر نیست
در برابر مشــتری و مخاطب پاسخگو باشــد و این اولین مشکل در
روابط عمومی ماست.
معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به مدل روابط عمومی
ایــران گفــت efqm :تعالی و ســرآمدی ســازمان و مدلی برای
تحول ســازمانی است .هفت یا هشت موضوع وجود دارد که شامل
رهبری ،استراتژی و نگاه به کارکنان است .همچنین شراکت یکی از
بحثهای این مدل است.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد ســلطانیفر ادامــه داد :مــا چــرا
نمیتوانیــم ایــن مــدل یــا شــبیه آن را در روابــط عمومــی خــود
پیــاده کنیــم؟ مــدل ( efqmیکــی از مدلهــای تعالــی ســازمانی)
یکطرفــه نیســت و کامــا دوطرفــه اســت .همچنیــن نــگاه ســنتی
کــه بــر روابــط عمومــی مــا حاکــم اســت ،حاضــر نیســت در برابــر
مشــتری پاســخگو باشــد و ایــن اولیــن مشــکل در روابــط عمومــی
ماســت .در حالــی کــه مــدل  efqmزنــده و پویــا اســت و دائــم
در حــال رشــد قــرار دارد .در واقــع سیســتم ســازمانی مــا کمتــر
رشــد میکنــد ،در حالــی کــه مــدل  efqmمحــدود نیســت و
هیــچ مجــوزی را در خــود نمیپذیــرد .ایــن مــدل بــه مشــتری
ایــن امــکان را میدهــد کــه داده خــود را بــا دنیــا مقایســه کنــد و
امــکان راســتیآزمایی در قبــال آنچــه میپذیــرد را انجــام دهــد؛
امــا روابــط عمومــی مــا ســنتی اســت و اجــازه اینکــه مخاطــب
را راســتیآزمایی کنــد ،نمیدهــد .همچنیــن در روابــط عمومــی
ســنتی مــا چقــدر امــکان مشــارکت داریــم؟
معــاون مطبوعاتــی بــا طــرح ایــن پرســش کــه اگــر میخواهیــم
از ایــن مــدل  efqmاســتفاده کنیــم چــه کاری بایــد انجــام دهیــم،
گفــت :ابتــدا بایــد امــکان یکطرفــه بــودن و نــگاه ســنتی و از
بــاال بــه پاییــن را از بیــن ببریــم .دوم اینکــه حــوزه پیــام در روابــط
عمومــی بایــد بــا نــگاه تبلیغاتــی نباشــد و نــگاه آگاهیبخشــی و
آمــوزش داشــته باشــیم .فضــای تبلیغاتــی مــا یکطرفــه شــده کــه
هیــچ جذابیتــی بــرای مخاطــب نــدارد .روابــط عمومــی بایــد تابــع
اطالعــات و پیــام باشــد و مطلــب را بــا صحــت کامــل بیــان کنــد
و بدانــد کــه توســط مخاطــب راســتیآزمایی میشــود؛ حتــی
مخاطبــان بــه گفتــه وزرا و رئیسجمهــور هــم شــک میکنــد.

روابط عمومی نباید تابع نگاه باالدستی خود باشد

او ادامه داد :روابط عمومی نباید تابع نگاه باالدستی خود باشد و پیام
را از دید او نباید منتقل کند .در دنیای امروز باید به مدیر اتکا نکنیم
که آنچه به مــردم میگویند اتکا نکنیم و آنچه که مردم میگویند را
بایــد دوباره مطــرح کنیم .مدیران ما که انتقاد پذیر نیســتند .روابط
عمومی با نگاه اقناعی به پیامی که میدهیم باید نگاه کند و صداقت
و صحــت را در صدر کار خود قــرار دهد .همچنین روابط عمومی
باید ســرعت انتقال پیام را باال ببــرد و در فضای مختلف گفتههای
روابط عمومی باید وجود داشــته باشد وگرنه دیگران جای شما را
پر خواهند کرد.

وضعیت اقتصاد کشور جنگی است!
یــک اســتاد دانشــگاه بــا بیــان تعریفــی از جنگهــای
اقتصــادی ،کشــور را در وضعیــت یــک جنــگ اقتصــادی ارزیابــی
کــرد.
قــدرت الــه امــام وردی ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد
تهــران  ،در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه مــا در شــرایط
جنــگ اقتصــادی قــرار داریــم گفــت :جنــگ اقتصــادی از جملــه
جنگهــای نــرم اســت کــه باعــث میشــود تــا دولتهــا
نتواننــد زیرســاختهای برنام ـهای و مدیریتــی را در ثبــات نگــه
دارنــد .جنــگ اقتصــادی علیــه کشــور مــا بــا اعمــال تحریــم هــا
شــروع شــد و هــدف آن ایــن اســت تــا جلــوی فــروش نفــت
مــا را بگیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه غالــب برنامهریزیهــای مــا بــر مبنــای
درآمدهــای نفتــی صــورت گرفتــه اســت ،گفــت :اعمــال
تحریمهــا و جلوگیــری از فــروش نفــت باعــث میشــود تــا
مــا نتوانیــم برنامهریزیهایمــان را کــه اغلــب بــر اســاس فــروش
نفــت بــوده را پیــش ببریــم .اگــر برنامههــای اقتصــادی مــا دچــار
اختــال شــوند آنــگاه تحریمهــا مصــداق بــارز یــک جنــگ
اقتصــادی اســت.
امــام وردی بــا نــام بــردن از تعرفــه هــا بــه عنــوان یــک ابــزار
جنــگ اقتصــادی بیــان کــرد :ایــن ابــزار معمــوال در رقابــت هــای
اقتصــادی بیــن کشــورهایی ماننــد چیــن ،ژاپــن و آمریــکا بــه کار
گرفتــه مــی شــود .ایــن کشــورها از طریــق ابزارهــای تعرفــه ای
روی درآمــد حاصــل از صــادرات برخــی از محصــوالت ســعی
مــی کننــد تــا درآمــد کشــور مقابــل را کاهــش دهنــد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر صــادرات
برخــی از اقــام کشــاورزی ،خواربــار و فــرش هــم دچــار
ممنوعیــت هایــی شــده اســت؛ در مــورد احتمــال ممنوعیــت
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی هــا و فــوالد هــم اضافــه
کــرد :عمــده فــروش محصــوالت پتروشــیمی و فــوالد مــا بــا
کشــورهای هنــد و چیــن اســت کــه اینهــا خــود مشــکلی بــا
معاملــه بــا ایــران ندارنــد امــا شــرکت هایشــان ممکــن اســت
بــه دلیلــی تــرس از تحریمهــای آمریکایــی ایــن محصــوالت
را وارد نکننــد.
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه در پایــان بــا بیــان اینکــه حاال
دیگــر مشــکالت مــا ریش ـههای اقتصــادی ندارنــد اظهــار کــرد:
واقعیــت ایــن اســت کــه ریشــه مشــکالت اقتصــادی حــاال دیگــر
مــا سیاســی و حاکمیتــی اســت و اگــر راه حلــی بــرای آن باشــد
آن راه حــل در حــوزه هــای سیاســی اســت.

Y K

ت ایرانیها در تلگرام با وجود
کاهش  ۴۵درصدی فعالی 
اختصاص فیلترشکن ایرانی!

ثبتنامهای پولی در مدارس دولتی
خانوادههــا از اقدام برخی مدارس دولتی بــرای دریافت پول هنگام ثبتنام خبر
میدهند ،مدیرکل پاســخگویی به شکایات آموزشوپرورش معتقد است که دریافت
پول هنگام ثبتنام در مدارس دولتی ممنوع اســت و گروههای بازرسی در این رابطه
نظارت میدانی و سیستمی بر مدارس دارند .به گزارش تسنیم ،ثبتنام مدارس در حال
انجام اســت ،با وجود آنکه آموزشوپرورش اعالم کرده است ،مدارس دولتی هنگام
ثبتنام حق دریافت وجه نقــد را ندارند اما برخی مدارس به این صحبتها توجهی
ندارند.طبق دســتوالعمل نظــارت بر حقوق والدین و دانشآمــوزان،مدارس دولتی
عادی ،نمونه دولتی و هیئت امنایی اجازه دریافت وجه نقد در فصل ثبتنام ندارند اما
هماکنون خانوادهها از تقاضای دریافت وجه نقد برای ثبتنام در مدارس خبر میدهند.

با وجود اینکه برای جلوگیری از تعطیلی تلگرام ،فیلترشــکنهای داخلی را هم
مهیا کردهاند اما فعالیت ایرانیها در تلگرام  ۴۵درصد کاهش داشته است .به گزارش
تســنیم ،عبدالصمد خرم آبادی در کانال شخصی خود در پیامرسان سروش نوشت:
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که حجم فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام
کاهش  45درصدی داشــته است؛ صرفا جهت اطالع کسانی که اعالم میکنند فیلتر
تلگرام شکســت خورده است!علیرغم اینکه با فیلترشکنهای خارجی بطور جدی
مبارزه نمیشود و با وجودی که فیلترشکنهای داخلی (هاتگرام و طالگرام) را برای
جلوگیری از تعطیلی تلگرام مهیا کردهاند.

طی دهه کرامت تیمهای جهادی و پزشکی به مناطق محروم همدان
اعزام میشوند.
کمیتــه فرهنگی اجتماعی دفتر آســتان قدس رضــوی همدان گفت:
برنامههای گرامیداشــت دهه کرامــت از والدت حضرت معصومه(ع)
تا والدت باســعادت امام رضا(ع) با محوریت خدمت کریمانه برگزار
میشود.
بــه گزارش مهر ،روحا ...عروجی افــزود :برنامههای این دهه به منظور
افزایش انگیزههای مردمی برای حل مشکالت اجتماعی با توجه به سیره
حضرت رضا(ع) ،در  ۴بخش برنامههای حرم رضوی ،مشهد رضا ،ملی
و کشوری و بینالمللی برگزار میشود.
وی گفت :طی دهه کرامت در استان همدان  ۱۲عنوان برنامه محوری در
بخشهای کرامت رضوی ،باب الرضا ،زائران مهر و زیر سایه خورشید
برنامهریزی و اجرا میشود.
مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر آستان قدس رضوی همدان عنوان
کرد :توزیع بستههای ارزاق در بین نیازمندان ایتام و سادات نیازمند ،تهیه
جهیزیه برای زوجهای کمبضاعت ،اعزام زائر اولیها به مشــهد مقدس
اعزام دانش آموزان محروم استان به مشهد مقدس ،برگزاری جشنهای
زیر سایه خورشید ،حضور خادمان حرم رضوی در استان و اجرای ۲۱۰
برنامه مختلف در سطح استان از جمله برنامهها است.
عروجی اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم ،ســخنرانی پیش از
خطبه خادمان حرم رضوی ،دیــدار خادمان حرم رضوی با زندانیان و
نوجوانــان حاضر در کانون اصالح و تربیت ،دیدار با خانواده شــهدا،
تولیدکنندگان داخلی ،مؤسسات مردم نهاد ،عیادت از بیماران ،راهاندازی
کاروان عشق اعزام گروههای روایتگری و مبلغ به مناطق مختلف استان و
مجتمعهای بین راهی برای تبیین سیره رضوی برپایی کرسیهای تالوت
قرآن کریم برگزاری نشستهای فرهنگی اجتماعی را از دیگر برنامههای
در دهه کرامت عنوان کرد.
وی عنوان کرد :اعزام تیمهای جهادی و پزشکی به مناطق محروم هدف
مانند دهستان کمازان اولیا در مالیر برای خدمترسانی شناسایی بیماران
نیازمنــد و اهدای کارت هدیه به آنهــا ،راهاندازی  ۸کانون تخصصی
خادمیاری برای خدمترسانی به محرومان ،شناسایی ایتام سادات نیازمند
و اهدای کمکهزینه تهیه جهیزیه بــه زوجهای جوان نیازمند از دیگر
برنامههای دفتر آستان قدس رضوی در همدان است.

عطاری مکان تشخیص و درمان بیماری
نیست

ویزیت مراجعه کنندگان ،تشخیص بیماری و درمان آنها در عطاریها
خالف قانون بوده و با متخلفان به شدت برخورد میشود.
سرپرســت طب ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشکی همدان گفت:
دخالت در امور پزشکی توسط عطاریها به امری رایج تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا ،مامک هاشمی اضافه کرد :برخی از فعاالن در عطاریها
با گرفتن نبض افراد و نگاه به چشم آنها ،اقدام به ویزیت مراجعه کنندگان
میکنند.
به گزارش ايرنا ،وی بیان کرد :شــماری از آنها نیز پس از معاینه بیماران
به آنها مشــاوره داده و مراجعه کنندگان را به زالــو درمانی ،بادکش و
حجامت ســوق میدهند .سرپرست طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم
پزشکی همدان تاکید کرد :تعداد بسیاری از عطاریها به خاطر این اقدام
ناصحصح و ویزیت و درمان بیماران پلمپ شــده اند و دانشگاه علوم
پزشکی مصمم به برخوردبا این طیف از متخلفان است.
هاشــمی گفت :یکی از عطاریها با قرار دادن یک تخت در زیر زمین
محل کار خود اقدام به ماســاژ درمانی میکــرد که این واحد متخلف
شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شد.
سرپرســت طب ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشکی همدان اظهار
داشــت :این فرد متخلف مدعی بود که از این تخــت برای قرار دادن
وسایل استفاده میکند.
هاشــمی بیان کرد :نظارت و بازرسی از عطاریهای همدان به صورت
مستمر و هفته ای یک نوبت با مشارکت معاونت غذا و دارو و تعزیرات
صورت میگیرد.

دانشگاه

با اعالم تصمیم متولیان آموزشــی مبنی
بر تاثیر قطعی  30درصد ســوابق تحصیلی
در آزمون سراســری دانشــگاهها در سال
 ،98دغدغههای کنکــور ظاهرا نمیخواهد
به این زودیها دســت از سر خانوادهها و
دانشآموزان بردارد.
محمد بطحایی ،وزیر آمــوزش و پرورش
تقریبا ده روز گذشــته بود که از تاثیر قطعی
 30درصد ســوابق تحصیلی در کنکور سال
 98در سال آینده خبرداد؛ خبری که موجی
از نگرانــی در خانوادههــا و دانشآموزان
کنکوری برانگیخت.
نظام آموزشــی جدید که تغییر ساختار آن
از ســال تحصیلی  91 -92آغاز شد امسال
به ایســتگاه آخر در پایه دوازدهم رسید و با
توجه به اینکه محتوای کتابهای درسی نیز
با تحوالتی همراه بوده اســت ،دانشآموزان
در کنکــور  98نوع متفاوتــی از آزمون را
تجربه خواهند کرد.
تغییر شــتابزده نظام آموزشی بیش از آنکه
با دید تحول مثبت به آن نگریســته شــود،
همــواره نکات منفــی آن خودنمایی کرده
و اغلــب دانشآموزانخــود را قربانی این
تحــوالت میدانند و معتقدنــد که ظلمی
مضاعف در حق آنها انجام شده است.
اغلــب دانشآمــوزان نظام جدیــد نحوه
برگزاری امتحانات را ناعادالنه عنوان کرده
و اعــام میدارنــد از آنجا کــه از راههای
مختلف برخی دانشآموزان ممکن اســت
به سواالت دسترســی داشته باشند ،چگونه
میتواند نمرات آنان با دانشآموزی که شبانه
روز درس خوانده و زحمت کشیده به طور
یکسان مورد سنجش قرار گیرد.
تصمیم در تاثیر قطعی سابق تحصیلی برای
کنکور ســال آینده در حالی قرار است در
کنکور ســال  98اعمال شــود که در قانون
مصوب ســال  86مجلس شورای اسالمی
معروف به «قانون حــذف کنکور» قرار بر
این بود نمرات امتحانات نهایی سراســری
در سه سال دوره متوسطه و یک سال پیش
دانشــگاهی که به صورت سراسری برگزار
میشود به عنوان مالک پذیرش داوطلبان در
دانشگاهها و موسســات آموزش عالی قرار
گیرد و برگزاری کنکور به شیوه فعلی ،کنار
گذاشته شود.
به گزارش ایرنا ،با توجه به عملیاتی نشدن
این قانون مصــوب ،قانونگذار در اصالحیه
قانــون حذف کنکور در ســال  ،91وزارت
آموزش و پرورش را مکلف به ارائه سوابق
تحصیلــی از طریــق آزمونهــای نهایی و
سراسری استاندارد ،مطابق اصول سنجش و

تاریخ اعالم
نتایج کنکور
سراسری و ارشد

خدایی در مورد زمان اعالم نتایج اولیه
کنکور سراســری سال  ۹۷نیز توضیح داد:
ما در انتظار تکمیل ظرفیتهای اعالمی از
سوی دانشگاهها هستیم و پیشبینی میکنیم
زودتــر از دوازدهم مرداد ماه ،نتایج اولیه و
کارنامه کنکور سراسری را اعالم کنیم.
وی در خصــوص ظرفیتهای پذیرش در
گروه علوم پزشــکی افــزود :ظرفیتهای
پذیرش تقریب ًا مشــابه ســال گذشته است
و در ســه رشته پزشــکی ،دندانپزشکی و
داروسازی نیز ظرفیت همانند سال گذشته

اصالح سهمی ه رزمندگان و ایثارگران

طرح اصالح تبصره ســهمیه رزمندگان و ایثارگران درخصوص تحصیل مطلوبتر
فرزندان آنان از سوی وزارتخانه علوم دنبال میشود.
معاون آموزشــی وزیر علوم گفت :با بیان اینکه بیش از  ۵۵هزار دانشجوی خارجی در
دانشــگاههای ایران تحصیل میکنند ،اظهار کرد :این تعداد دانشجو از  ۸۵کشور دنیا در
ایران تحصیل میکنند که به لحاظ تنوع کشورها ،ایران وضعیت مطلوبی دارد.
به گزارش ایســنا ،مجتبی شــریعتی نیاســر با اشــاره بــه اینکه از نظــر کیفیت
دانشــجویان خارجی در ایران وضعیت خوبــی دارد ،اما از نظر کمیت این تعداد
باید افزایش یابد ،افزود :در برنامه ششــم توسعه جمعیت دانشجویان خارجی در
ایــران باید به  ۴برابر وضعیت کنونی افزایش یابد؛ هرچند با توجه به تحریمهای
ظالمانه نظام اســتکباری ،رســیدن به این عدد مشکل اســت ،اما تالش وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری بر این اســتوار اســت که با دیپلماسی قوی ،بتوان این
میزان دانشجوی خارجی را جذب کرد.

C M

جاده ،خودرو و انســان ســه عامل نقش آفرین در تصادفات جادهای هســتند و
 ۵۴۰۰نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی گفت ۳ :تا عامل اصلی در تصادف وجود دارد یکی جاده خودرو و انسان ما
نمیتوانیم دقیقا بگوییم چقدر ســهم هر کدام است اما نقش انسان نقش اصلی است
ولی آن چیزی که نقش کلیدی دارد تصمیمات راننده در مســیر تردد است.به گزارش
فارس ،تقی مهری با اشاره به اینکه علت دیگر تصادفات وضعیت جادههاست گفت:
که  ۵هزار و  ۳۰۰نقطه حادثهخیز و پرحادثه داریم که  ۳۴۰۰نقطه در جادههای برون
شهری است که این عدد عدد باالیی است هرچند تالشهایی برای رفع این نقاط شده
اما هنوز به نقطه مطلوبی نرسیدهایم و یک نقطهاش هم زیاد است.

کنکور همچنان جوالن میدهد

خبـر

تیمهای جهادی و پزشکی به مناطق محروم
همدان اعزام میشوند

وجود  ۵۴۰۰نقطه حادثهخیز در کشور

نکته

اندازهگیری کرد.
طبق تکلیف دیگری که در این قانون ایجاد
شد ،تاثیر ســوابق تحصیلی برای داوطلبان
کنکور باید از  25درصد شــروع میشد و
پــس از افزایش صعــودی ،انتظار میرفت
که بعد از چهار ســال ،این پوشش به 100
درصد برسد.
مطابق قانون ،سوابق تحصیلی داوطلبان باید
شامل نمرات  10درس از سه سال آخر دوره
متوسطه و  5درس از مقطع پیش دانشگاهی
باشد که امتحانات آنها به صورت سراسری
و نهایی برگزار شده است.
وکیلی دانش آموز پایه یازدهم که امســال
بر اســاس نظام آموزشــی جدید وارد پایه
دوازدهم میشــود ،ضمن بیان دغدغهها و
نگرانیهای خود و همکالسیهایش از تاثیر
قطعــی  30درصدی در کنکور ســال آینده
گفت :مســئوالن تمامی آزمون و خطاهای
خود را در این تغییرات نســبت به ما اعمال
کردند صرفا به خاطــر اینکه زمان تحصیل
ما با تصمیم برای تحوالت نظام آموزشــی
همراه بوده است.
وی همچنین در صورت عملی شدن تصمیم
اخیــر متولیان نظام آموزشــی مبنی بر تاثیر
قطعــی  30درصدی ســوابق تحصیلی در
کنکور  98نیز بیان داشت :این تصمیم باز هم
برای دانشآموزاننظام جدید اعمال میشود
حال آنکه دانشآموزانسالهای قبل تنها تاثیر
مثبت  30درصدی را در نتیجه کنکور داشتند
و این را باید بخــش دیگری از بی عدالتی
نظام آموزشی در حق ما دانست.
یکی دیگر از دانشآموزان که او نیز ســال
تحصیلی جدید وارد پایه دوازدهم میشود

در ایــن رابطــه گفــت :در شــرایطی که
کتابهای درســی تغییرات اساسی داشته و
ما به هیچ وجه به نحوه سواالت کنکور در
دروس خود آشنا نیستیم اعالم شده که 35
ساعت آموزشی پایه دوازدهم به  24ساعت
کاهش مییابــد به بهانه اینکه دانش آموزان
بتوانند زمان بیشــتری برای آمادگی کنکور
داشته باشند.
چندی پیش علی زرافشــان معاون آموزش
متوســطه وزارت آموزش و پرورش گفته
بود ،بــه دلیل اینکــه دانش آمــوزان پایه
دوازدهم ســال تحصیلی  97-98امتحانات
نهایی و کنکور را پیش رو دارند و همچنین
بــه منظور فراهــم کردن فرصــت مطالعه
ساعات آموزشــی آنها از  35ساعت به 24
ساعت در هفته کاهش مییابد.
ایــن دانشآموزان همچنین بــه هزینههای
سنگین کنکور از  5تا  9میلیون تومان اشاره
کردهاند که برای تمامی دانش آموزان امکان
پذیر نیست و همین مساله را دلیل دیگری بر
نگرانی خود از کنکور سال آینده عنوان کرده
و اظهار داشتند :در شرایطی که دانش آموزان
نظام جدید همواره با اســترس و اضطراب
تصمیمهای مختلف متولیان آموزشی دست
ی کنند رسیدن به نتیجه مطلوب
و پنجه نرم م 
در کنکور کاری بس دشوار خواهد بود.
آنهــا معتقدند با وجــود اینکه مرتب اعالم
ی شــود که کنکور پایان راه نیست و می
م
توان اســتعدادهای خــود را در بخشهای
دیگری جســتجو کرد اما وضعیت کشور ما
به گونهای است که تنها راه رسیدن به شغل
واینده مطلوب گذر از سد کنکور و تحصیل
در رشته و دانشگاه مناسب است.

دانشآموزان همچنیــن مواردی مانند تغییر
محتوای تمامی کتابهای درسی در سیستم
آموزشــی  6-3-3و اشکاالت بسیار چاپی
کتابها که حتی معلمان هم حوصله اصالح
آنها را ندارند ،حجم انبوه برخی کتابهای
درســی را از دیگر دالیــل دغدغه خود در
مواجهه با کنکور سال  98عنوان کرده اند.
اما کارشناس مسائل آموزش و پرورش کلید
رفع تمامی این دغدغهها و نگرانیها را این
ی داند که زمان آن فرا رســیده که
مســاله م 
کنکور به عنوان بیماری کشنده و آسیب زا
باید از ساختار آموزشی و ذهن خانوادهها و
دانشآموزانکنار گذاشته شود.
محمدرضــا نیک نژاد اظهار داشــت :بدون
شــک نه تنها کنکور ،بلکه ســاختار نمره
مداری و معدل محــوری ،بیماری آموزش
و پرورش اســت بیماری که بــه دالیل و
علتهای گوناگون ،بدخیم شده است و با
وجود تالشهای فراوان در یک دهه گذشته
همچنان دست از ســر دانشآموزانبر نمی
دارد .وی اضافه کرد :کنکور بیماری رقابت،
چشمهمچشمی و تنگنظری است ،بیماری
که در آن باید تالش کنی تا برتر از دیگری
باشــی ،پیش از دیگری و زودتر و با فاصله
زیاد به هدف برسی؛ هدفی که برای رسیدن
به آن باید رقابت کنی و همه را کنار بزنید.
این کارشــناس حوزه آمــوزش و پرورش
بیان داشــت :کنکور بیماری بدخیمی است
که اگر هم جایی از ســر برنامه یا شانس یا
دگرگونیهای اجتماعی -فرهنگی از شدت
آن کاسته شود از جای دیگر و با خطر بیشتر
خود را نشان میدهد و پیکر نازک کودک و
کودکی را میآزارد و میفرساید.

خواهد بود.
رئیس سازمان ســنجش و آموزش کشور
درباره اعالم نتایج کنکور کارشناسی ارشد
نیز گفت :نتایج کنکور کارشناســی ارشد
هفته اول شهریور ماه  ۹۷اعالم خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،دکتر ابراهیم خدایی در
باره المپیاد علمی و دانشجویی با اشاره به
اینکه تعداد داوطلبان شرکت برای حضور
در المپیاد علمی و دانشــجویی بسیار کم
است ،اظهار کرد :به احتمال زیاد این المپیاد
در سال جاری برگزار نمیشود.
رئیس سازمان ســنجش و آموزش کشور
اظهار کرد :این المپیاد پنجشــنبه و جمعه
(  ۲۸و  ۲۹تیرمــاه) با حضــور  ۱۱۸۲نفر
برگزار شد که  ۳۲۶نفر از شرکتکنندگان
این آزمون از برگزیدگان آزمون کارشناسی
ارشد و  ۸۲۶نفر از  ۱۰قطب دانشگاهی که

شامل تمام مراکز آموزش عالی و دانشگاهی
میشود ،انتخاب شده و به رقابت پرداختند.
رئیس سازمان ســنجش و آموزش کشور
ادامه داد :امســال رشــتههای روانشناسی،
مهندســی صنایع ،ســلولهای بنیادین و
مهندســی بافت به این المپیاد اضافه شده
اســت و نتایج این المپیاد  ۱۵شهریورماه
اعالم خواهد شد.
خدایی ادامه داد :بــا توجه به اینکه در دو
رشــته ریاضی و آمار المپیاد بینالمللی را
برگزار میکردیــم و در حال حاضر تعداد
کشــورهای متقاضــی برای شــرکت در
این رشــتهها در المپیاد بسیار کم است به
احتمال زیاد امسال المپیاد بینالمللی برگزار
نمیشود.
وی با اشــاره به اینکه سیاســت سازمان
ســنجش بر این است که رشتههای المپیاد

را در داخل کشــور به منظور شناســایی
اســتعدادهای همه رشــتهها گســترش
دهد ،گفت :این مســئله به اعالم آمادگی
انجمنهای مربوطه بستگی دارد و با توجه
به اینکه این آزمون هم از نظر زمانی و هم
هزینه ،انرژی زیادی را میطلبد بتوانیم آن
را گسترش دهیم.
رئیس سازمان ســنجش و آموزش کشور
گفــت :برای برگزیدهشــدگان بیســت و
سومین المپیاد علمی و دانشجویی امتیازاتی
در نظر گرفته شده اســت که یکی از این
تســهیالت ،ورود بدون آزمون اســت که
ســازمان ســنجش و وزارت علــوم این
کار را انجام میدهند و همچنین ســه نفر
اول آزمــون عضو بنیاد ملی نخبگان عضو
میشوند که طبیعتا از حمایتهای این بنیاد
از نظر تسهیالت قرار میگیرند.

بهداشت

مصرف غذاهای تند برای سالمت مفید است

جلوی راهاندازی کارخانجات جدید دخانیات را بگیرید

محققان مصرف فلفل را در رژیم غذایی مرتبط با شــماری از فواید برای ســامت
عنوان میکنند
مطالعهای در ســال  ۲۰۱۷نشــان میدهد مرگ و میر ناشــی از بیماری قلبی-
عروقــی ،حمالت قلبی و ســکته در بین افرادی که فلفل تنــد مصرف میکنند
کمتر است.
به گزارش مهر ،طبق نتایج مطالع ه محققان دانشــگاه پوردو آمریکا ،افراد بعد از خوردن
فلفل قرمز کالری بیشتری سوزانده و اشتهایشان کاهش مییابد .این تاثیر بخصوص در
افرادی که به طورمنظم غذاهای پرادویه استفاده نمی کنند بیشتر است.
به عقیده محققان «کپسایســین» ،ماده موجود در فلفل که عامل تندی آن اســت ،دارای
خواص ضدسرطانی است.
کپسایســین همچنین ممکن است به کاهش یا تضعیف هر نوع حس درد در بدن کمک
کند.

وزیر بهداشــت در نامهای به وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،خواستار جلوگیری از
راهاندازی کارخانجات جدید محصوالت دخانی در کشور شد.
به گزارش مهر ،حسنهاشــمی در این نامه با اشاره به نامه قبلی خود به این وزارتخانه
مبنی بر ابراز نگرانی از تاســیس کارخانجات تولید سیگار در کشور و مخالفت با ابتکار
عمــل صنعت بینالمللی دخانیــات فیلیپ موریس ،خواســتار جلوگیری از احداث و
راهاندازی کارخانجات جدید شد.
وی در این نامه یادآور شد :در اجرای تبصره  ۳ماده  ۱۰۲قانون برنامه پنجم توسعه که بر
اساس آن دولت مکلف شده بود اقداماتی را برای برقراری توازن تولید سیگار با مصرف
انجام دهد ،آن وزارت نســبت به راهاندازی کارخانجات بــا ظرفیتی به مراتب فراتر از
تقاضای داخل اقدام کرده است.وزیر بهداشت تاکید کرده است که ترتیبی اتخاذ شود تا
از راهاندازی کارخانجات جدید محصوالت دخانی در کشور جلوگیری شود و گزارشی
از آخرین وضعیت تولید دخانیات و واردات کاالی دخانی در کشور ،ارسال شود.
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نیش و نوش
همدانپیام :همدانی ها هر روز  420تن زباله تولید میکنند
تولیداتشون شده زباله هیچی انگار از دستشون برنمیاد!!
سپهر غرب :دود تعارف با مدیران ناکارمد به چشم مردم میرود
آره دیگه خودشون که خوشی میکنن!!
همدانپیام :رسانهها را به گسترش ناامیدی متهم میکنند
تا بوده همین بوده!!
صبح امید :ضابطهمند شدن تولید و عرضه زالوی استاندارد در همدان
اونوقت مهر استاندارد رو کجای زالو میزنن که ما وقتی خریدیم
اونو ببینیم!!
اطالعات :مقصر بدحجابی خود ما هستیم
نه بابا پس آمریکا این وسط چه کاره است!!
جمهوری اســامی :رویکرد حمایتی دندانپزشکان از مردم در شرایط
بد اقتصادی
یعنی میشه؟!!
هگمتانه :سیر نزولی صادرات همدان با کاهش  49درصدی صادرات
کشمش
یعنی کل صادراتمون به این یه قلم بند بود؟!!
هگمتانه :افزایش  18درصدی ازدواج در نهاوند
تو این گرونی ازدواج زیاد بشه خیلیِ!!
جام جم :قطعی برق بدون بیمه خسارت
با این قطعیها یخچال ،تلویزیون ،ماشــین لباسشویی و همه
وسایلمون بسوزه هم کسی جوابگو نیست!!
صبح امید :پس از  20سال قانون حمایت از معلوالن ابالغ شد
 20سال هم طول میکشه تا به اجرا برسه!!
هگمتانه :عرضه لوازم وارداتی در روزبازارهای همدان
یعنی بازار روزامون شدن خارجی فروش؟!!
جامجم :تاکید بر حقوق برابر زندانیان
یعنی تو زندان هم عدالت رعایبت نمیشه!!
اطالعات :کابینه دولت ترمیم میشود
حاال به این بهانه یه اعتباری هــم برای تعمیر و مرمت کابینه
نگیرن صلوات!!

حوادث

راننده سمند در جاده همدان
به خواب ابدی رفت

یک دستگاه سواری سمند به علت خواب آلودگی راننده در جاده
همدان -سنندج واژگون شد و راننده آن جان باخت.
جانشــین پلیس راه اســتان همدان گفت :این حادثه شب گذشته در
حدفاصل روســتای "پهنه بر" به سمت روستای"همه کسی" واقع در
جاده سنندج  -همدان رخ داد.
به گزارش ایرنا ،ســعید اسماعیلی اضافه کرد :این راننده با رسیدن به
یک پیچ ،فرمان را به سمت درست هدایت نکرده و خودرو به بیرون
از جاده خارج و واژگون شد.
وی اظهار داشــت :جاده چهار خطه همدان -سنندج نیازمند به ایمن
ســازی است و باید در بین این خطوط عالئم جداکننده و نیوجرسی
قرار گیرد.جانشین رئیس پلیس راه استان همدان تاکید کرد :در صورت
قرار ندادن جدا کننده در بین این خطوط ،احتمال وارد شــدن وسایل
نقلیه عبوری به مسیر مقابل و تصادف رخ به رخ خودروها زیاد است.
اســماعیلی بیان کرد :قسمت وســط بین این چهار خطه نیز خاکی و
دارای اختالف ارتفاع با ســطح جاده اســت که این وضعیت نیز باید
اصالح و مسطح شود.
وی بیان کرد :خودروی ســواری سمند نیز به سطح خاکی وسط این
چهار خطه وارد شــده و به علت سقوط و واژگونی در عمق  2متری،
راننده فوت و سرنشین آن به صورت سطحی مجروح شد.

انهدام باند سارقان منزل در استان همدان

رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان از انهدام باند سارقان و کشف
 ۱۰فقره سرقت منزل در این استان خبر داد.
رضا زارعی گفت :در پی وقوع چند فقره ســرقت منزل در شهرستان
مالیر شناســایی و دستگیری سارقان در دستور ماموران پلیس آگاهی
اســتان قرار گرفت.وی افزود :در این راستا پس از تجمیع پروندههای
ارجاعی ،بررسی شیوه و شگرد سرقتها ،فراخوانی کارکنان تجسس
کوپهای تابعه ،برگزاری جلسات توجیهی و انجام تحقیقات میدانی
مشخص شد یکی از ســارقان حرفه ای و سابقه دار پس از آزادی از
زندان اقدام به سرقت میکند.
به گزارش مهر ،زارعی بیان کرد :متهم در یک عملیات از پیش تعیین
شده دســتگیر و در بازجوییهای تخصصی به  ۱۰فقره سرقت منزل
با همدســتی  ۲نفر اعتراف کرد که با انجام شــگردهای پلیسی  ۲نفر
همدست وی نیز شناسایی و دستگیر شدند.رئیس پلیس آگاهی استان
همدان گفت :در ادامه رسیدگی به پرونده تمام محلهای سرقت تایید،
مالباختگان شناســایی و متهمان با تشــکیل پرونده به مرجع قضایی
معرفی شدند.
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اقتصـاد

سکه و دالر ،هفته گذشته چقدر باال و پایین شد
طی هفته گذشــته قیمت طال و سکه بازار تقریبا آرامی را پشت سر گذاشت و
تنها روز یکشنبه همزمان با اوج گرفتن نرخ دالر بازار آزاد ،قیمت سکه تا حدودی
هیجانی شد.
بر این اســاس ســکه امامی ابتدای هفته را با قیمت دو میلیون و  825هزار تومان
اســتارت زد و روز بعد به دو میلیون و  918هزار تومان رســید .این سکه در بازار
پنجشــنبه با قیمت دو میلیون و  895هزار تومان معامله میشــد که نسبت به شنبه
 70هزار تومان گران شد.

قیمت ســکه بهار آزادی نیز نســبت به ابتدای هفته  40هزار تومان افزایش یافت
و پنجشــنبه به دو میلیون و  700هزار تومان رسید .این سکه نیز دومین روز هفته
تحت تاثیر افزایش نرخ دالر گران شد.
به گزارش اقتصاد آنالین ،بهای نیم سکه در بازار پنجشنبه یک میلیون و  365هزار
تومان بود که نسبت به ابتدای هفته  10هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
همچنین ربع ســکه بهار آزادی با  10هزار تومان افزایش قیمت ،پنجشنبه به 710
هزار تومان رسید.
هر گرم طال  18عیار پنجشــنبه  237هزار و  470تومان در بازار قیمتگذاری شد
که نســبت به ابتدای هفته رشــد  3هزار تومانی داشته است .قیمت طال در دومین

روز هفته به  240هزار تومان نیز رسید.

دالر بانکی گران و دالر آزاد ارزان شد

طی هفته گذشــته دالر بانکی یعنی همــان دالری که معاون اول رییس جمهور در
فروردین ماه به عنوان تنها نرخ رسمی اعالم کرد روند رو به رشدی در پیش گرفت
به طوری که نرخ آن در ابتدای هفته  4327تومان بود اما پنجشنبه به  4358رسید.
اما دالر آزاد طی هفته گذشته بازار بی سرو صدایی را پشت سر گذاشت و اگرچه
ابتدای هفته را با نرخ  8160تومان شــروع کرد اما پنجشنبه به  8150تومان رسید.
پایینتریــن قیمت دالر در هفته گذشــته مربوط به روز چهارشــنبه با نرخ 8065
تومان است.

eghtesad@hamedanpayam.com

قطعي برق از اواسط مرداد کاهش مييابد

کارآفريني

چینیها چطور از کپیبرداری
به نوآوری رسیدند؟
پیشرفتهای شگفتآور برخی شرکتهای چینی در تولید محصوالت
جدید نشان میدهد که آنها دیگر صرف ًا کپیکننده محصوالت غربی نیستند
و قدم در راه نوآوری بهویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته گذاشتهاند.
در سال  2006یک دانشجوی  26ساله چینی به نام وانگ تائو (فرانک
وانگ) که ســاکن یکــی از خوابگاههای دانشــگاه علــوم و فناوری
هنگکنگ بود ،در اتاق خود اســتارتآپی را پایهگذاری کرد که امروز
بزرگترین شرکت تولیدکننده هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی در
جهان به شمار میرود.
گفته میشــود این مبتکر چینی در آن زمــان به دلیل عملکرد خوبش در
دانشگاه ،یک بالگرد کنترلی از پدر خود جایزه گرفته بود ،اما خراب شدن
آن بالگرد ظرف مدتی کوتاه باعث شــد که وی در صدد ســاخت یک
بالگرد بهتر برآید .در همین راستا او تصمیم گرفت بهعنوان بخشی از تز
پایانی خود در دانشــگاه علوم و فناوری هنگکنگ ،روی بهبود سیستم
کنترل الکترونیکی هواپیماهای بدون سرنشــین کار کند؛ تصمیم بزرگی
که در نهایت به تأســیس شــرکت دیجیآی ( )DJIمنجر شد .شرکت
دیجیآی در حال حاضر  70درصــد از بازار جهانی هواپیماهای بدون
سرنشین غیرنظامی را در اختیار دارد و نشان داده است که چینیها از چه
قابلیتهایی برای رقابت در عرصه فناوری برخوردارند.
ظهور شرکتهایی مانند دیجیآی گویای این واقعیت است که چینیها
دیگر صرف ًا کپیکننده محصوالت غربی نیســتند و قدم در راه نوآوری در
حوزه فناوریهای پیشرفته گذاشتهاند.
در ســال  2017فروش شــرکت دیجیآی به  2/7میلیارد دالر رسیده و
این شرکت توانسته است نرخ رشد فروش ساالنه باالتر از  100درصد را
در فاصله سالهای  2013تا  2017به ثبت برساند که رشدی خارقالعاده
در عرصه کسبوکار به شــمار میرود .این شرکت حضور قابلتوجهی
در بازارهــای آمریکا ،اروپا و آمریکای التیــن دارد و ارزش آن بیش از
 10میلیارد دالر برآورد میشــود .فرانک وانگ  45درصد از سهام شرکت
دیجیآی را در اختیار دارد و از این رو باید وی را نخستین میلیاردر فعال
در زمینه تولید هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی بدانیم.
تاکنون چندین شــرکت فعال در منطقه معروف سیلیکون ولی آمریکا با
پشــتوانه مالی مناسب وارد رقابت با شــرکت دیجیای در حوزه تولید
هواپیماهای بدون سرنشــین شــدهاند اما نه از لحاظ قیمت و نه از لحاظ
ویژگیهای فنی و کیفی نتوانســتهاند با این شــرکت چینی برابری کنند.
دیجیآی در ســال  2013اولین محصول جهانی خــود را به نام فانتوم
معرفی کرد و پــس از آن محصوالت متعددی را یکی پس از دیگری به
بازار ارايه کرده است.
شرکت  DJIتنها نمونهای از شرکتهای چینی بهسرعت در حال رشدی
اســت که با تکیه بر سه مزیت ارزشــمند و شاید غیرقابل دسترس برای
بســیاری از رقبای خارجی آنها ،در حوزههای مختلف دست به نوآوری
میزنند و حتی گاهی شــرکتهای غربی را نیز پشت سر میگذارند .این
سه مزیت مهم عبارتند از:

اکوسیستم تولیدی مناسب برای صنایع نسل جدید

منطقه دلتای رود پرل که شهرهای صنعتی برجستهای مانند شنژن و گوانگژو
در آن واقع شــدهاند ،یک اکوسیستم تولیدی مناسب و در کالس جهانی
دارد و از زیرساختهای فیزیکی ،لجستیکی و صنعتی بسیار خوبی برای
شرکتهای فعال در حوزه قطعات الکترونیکی برخوردار است؛ مزیتی که
در سایر شــهرهای صنعتی چین نیز کموبیش دیده میشود .برخورداری
از یک اکوسیســتم تولیدی قابلقبول ،مزایای فرعی دیگری را نیز در پی
دارد .یکی از این مزایا ،کاهش زمان مورد نیاز برای نمونهسازی و توسعه
محصوالت جدید است .نمونهای که ساخت آن در سیلیکون ولی آمریکا
دو هفته زمان میبرد ،در شنژن چین تنها ظرف یک روز آماده میشود.

خیل عظیم نیروی کار ماهر و نیمهماهر

چین هنوز هم بــه لحاظ برخورداری از نیــروی کار ارزان در دو حوزه
تحقیق و توســعه ( )R&Dو بازاریابی و فروش ،جذابیت ویژهای برای
سرمایهگذاران دارد .مهندسان چینی محصوالتی با کارکردها و ویژگیهای
جدید طراحی میکنند و فارغالتحصیالن رشتههای بازرگانی و مدیریت این
کشور نیز سیاستهای فروش را بهگونهای تنظیم میکنند که محصوالت
جدید با کمترین هزینه ممکن به دست مصرفکنندگان برسد؛ آنها همچنین
در زمینه تدوین مدلهای جدید کســبوکار و نوآوریهای تجاری نیز
توانمندیهای خاص خود را دارند .مهندســان و مدیران چینی عالوه بر
دستمزد اسمی اندکشان ،از لحاظ سختکوشی نیز نسبت به همتایان خود
در دیگر کشورها برتری محسوسی دارند .بر اساس گزارشی که اخیرا ً از
ســوی شرکت آلمانی زیمنس منتشر شده است ،مهندسان شرکت چینی
هوآوی –بزرگترین شــرکت مخابراتی چین و سومین تولیدکننده بزرگ
گوشــیهای تلفن همراه در جهان -ساالنه  2750ساعت کار میکنند که
این رقم دو برابر متوسط ساعات کاری مهندسان شرکتهای غربی است.
توجه ویژه دولت چین به دانشــگاهها همچنین باعث شــده اســت که
تعداد زیادی از نخبگان چینی تحصیلکرده در کشورهای غربی نیز برای
بازگشت به کشورشان انگیزه مضاعفی پیدا کنند.

بازار داخلی بزرگ

چین جمعیتی در حدود  1/4میلیارد نفر دارد که تقریب ًا یک میلیارد نفر از
آنها به زبان رسمی چین (چینی ماندرین) صحبت میکنند .رشد چشمگیر
اقتصاد چین و شکوفایی طبقه متوسط در این کشور باعث ایجاد یک بازار
بسیار بزرگ در منطقه شده است؛ بازاری که به تولیدکنندگان چینی امکان
میدهــد که محصوالت خود را بهراحتی در بــازار داخلی بیازمایند و ره
صدساله را یکشبه بپیمایند .شرکتهای چینی ابتدا مدلهای کسبوکار
خود را در بازار داخلی آزمون میکنند و ســپس با اطمینان خاطر بســیار
زیادی پای به بازارهای بینالمللی میگذارند.
عــاوه بر این مزیتهــا ،تولیدکنندگان چینــی از مزیتهای حاصل از
پیشرفتهای جهانی در حوزه فناوری نیز به نحو احسن استفاده میکنند.
بهطور کلی میتوان گفت چین با بهرهگیری از مزایایی که به آنها اشاره شد،
از شرایط بسیار مساعدی برای تولید محصوالت پیشرفته با قیمت و کیفیت
مناسب برخوردار است و آمریکا و دیگر کشورهای توسعهیافته کار بسیار
دشواری برای رقابت با چین در حوزه فناوری دارند.

خمير نانوايي و گوشت فاسد
در همدان دور ريخته شد
ایــن روزهــا قطعی بــرق موجب
گالیهمندی بســیاری از شهروندان شده
اســت كه در اين ميان صنف قصابان و
نانوایــان با اين عنوان كه از این مســئله
خســارت مالی ديدهاند از اين وضعيت
شاکی هستند.
نانواهــا اعتراض دارند کــه با قطع برق
پخت نان با اختالل مواجه میشــود زیرا
در مواقعی ژنراتور نیز پاسخگوی کار آنها
نیســت ،قصابان نیز معتقدند قطع برق دو
نوبت در روز موجب فاسد شدن گوشت
میشود.
همچنین برخــی از افرادی که با رایانه و
سیستمهای الکترونیکی سروکار دارند نیز
از آسیب به این سیستمها با قطع و وصلی
برق خبر میدهند.
 300تا  400کیلو مرغ در همدان
فاسد شده است
رئيــس اتحادیه قصابــان همدان بــا بیان
اینکه قطعی برق بر کار قصابان اثر داشــته
اســت ،گفت :گوشت در هوای گرم کدر و
کریهالمنظر میشود و طبق گزارشی که داده
شد ،رفتگران در سطل زباله گوشتهای دور
ریخته زیادی را دیدهاند.
اکبر ســپهریوفا با بیان اینکــه طبق اعالم
همــکاران  300تا  400کیلو مرغ یک واحد
فاسد شده است ،افزود :قطعی برق در هوای
گرم اثرگذار است ،زیرا گوشت یک روز در
کشتارگاه ميماند و سپس وارد بازار میشود
که در صورت هواي گرم ،فاسد میشود.
وی در پاســخ به اینکه شرکت برق عنوان
میکنــد دو ســاعت خاموشــی تأثیرگذار
نخواهد بود ،گفت :اگر گوشــت دو ساعت
خارج از یخچال نگهداری شــود ،رنگ آن
تغییر کــرده و از حالت بازاری بودن خارج
میشــود و مشــتری هم ممکن است آن را
نخرد.
رئیــس اتحادیه قصابان همــدان به فارس
گفت :ما همواره نگران هستیم که برق برود
و مشکل ایجاد شود زیرا گوشت گوسفندی
سه روز و گوشت گوساله پنج روز میتواند
ماندگاری داشته باشد و گرمای دوساعته بر
روی گوشت اثرگذار است.
 2هــزار و  700کیســه آرد دور
ریخته شده است
مســئول اتحادیه نانوایان همدان هم با بیان
اینکه شــرکت برق به صنف نانوایان اعالم
کرده به علت قطعــی احتمالی برق نانواها
مجهــز به موتــور برق شــوند ،گفت :پنج
سال اســت که این موضوع اعالم میشود
امــا نانوایان از کجا برای ژنراتور  10میلیون
تومان هزینه کنند؟
ابوذر گلمحمدی در پاسخ به اینکه شرکت
برق عنوان میکند نانواها میتوانند ژانراتور
اجاره کنند ،گفت :ژنراتــور اجارهای برای
نانوایی جواب نمیدهد زیرا نانوایی نیاز به

موتور برق  7هزار دارد.
وی ادامه داد :طی  10روز گذشته که نانواها
هم مشمول قطعی برق شدند 2 ،هزار و 700
کیســه آرد که خمیر شــده بود ،دور ریخته
شده است و این مسئله در جاده حیدره قابل
مشاهده است.
مســئول اتحادیه نانوایان همدان با تأکید بر
اینکه خمیر نان دو ساعت که هیچ بلکه در
هوای گرم در  10دقیقه نیز میترشد ،افزود:
شــرکت برق جدولی ارائه داده که طبق آن
برق قطع نمیشــود و در صحبت با آنها نیز
گفتنــد هر جا بار مصرف باال باشــد ،قطع
میشود و  10تا  20درصد طبق جدول داده
شده ،عمل میشود.
وی با طرح این ســوال که اگر زمانی بحران
شــهر را بگیرد ،مردم نان از کجا تهیه کنند،
افزود :این مســئله ممکن است با مدیریت
نادرست به یک بحران تبدیل شود در حالی
که هیچکس آن را جدی نمیگیرد.
گلمحمدی با اشاره به اینکه در استان همدان
تنها سه درصد نانوایان ژنراتور دارند ،افزود:
مابقی نانوایان فاقد ژانراتور هســتند چون
درآمد آنچنانی برای تهیه این وسیله ندارند،
نانوایی برق ســه فاز نیاز دارد و با ژنراتور
اجارهای نمیتوان کار کرد.

قطع اینترنت مراکز روستایی به
علت نبود برق بود
رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه
همدان هم در خصوص قطع اینترنت مراکز
روستایی و کمظرفیت گفت :این مشکل به
علت قطع برق رخ داده است.
فریدون حسنپور بیان کرد :با توجه به اینکه
در این مراکز روستایی امکان نصب دیزل و
ژنراتورهای پرقدرت وجود ندارد ،باطریها
توانایی و ظرفیت زمانی محدودی دارند.
وی از قطعی اینترنت در این مراکز به دلیل
قطــع برق پــوزش خواســت و از صبر و
شکیبایی مردم قدردانی کرد.

منکر تبعات قطعی برق نیســتیم اما

این مسئله سراسری است

بر این اســاس مدیر روابط عمومی شرکت
توزیــع برق اســتان همــدان دربــاره اين
مشــکالت توضيح داد :با توجــه به اینکه
مدیریت برق شــبکه  200مگاوات حداکثر
بار خاموشی را از همدان خواسته است که
بر این اســاس برنام ه قطعی برق از ســوی
شــرکت توزیع برق در اختیار مردم گذاشته
شده است.
احمدرضا روزبیانی ادامه داد :با وجود اعالم
برنامه قطعی برق ،ممکن است که این 200
مگاوات در روز با قطعی برق پر شود امکان
هم دارد که این میزان محقق نشود.
وی با بیان اینکــه اعالم کردیم که  76خط
را در ســه گروه قطع خواهیــم کرد ،افزود:
به میزان باری که از ما درخواســت کنند بر
اســاس جدول « الف ،ب ،ج» که داده شده،
برای مشترکان اعالم کردیم اگر میزان بار کم
باشد ،از ابتدای گروه یک «الف» تا هر خطی
که میزانی که طی میکند پر میشــود و در
ســاعت بعدی قطع ،بقیه خط قطع میشود
که اگر بار زیاد باشــد ،به دو بار قطعی نیز
ممکن است منجر شود.
مدیــر روابط عمومی شــرکت توزیع برق
استان همدان گفت :دو بار قطعی برق زمانی
اتفاق میافتد که گــروه «الف» قطع ًا قطعی
ساعت  9تا  11و  15تا  17را داشته باشد ،اما
به گروه وسط یک بار قطعی خواهد خورد.
وی بــا بیان اینکه معموالً از ســاعت  19به
بعد قطعی برق نداریم ،گفت :در اکثر مواقع
قطعی برق از ساعت  19عصر تمام میشود
و در کل کشور کاهش مییابد.
روزبیانی در خصــوص نگرانی قصابان از
فاســد شدن گوشــت در مدت قطعی برق
بیان کرد :اینکه گفته میشــود در دو ساعت
گوشت فاسد میشود ،درست نیست زیرا در
عرض دو ساعت نمیتوان گفت که گوشتی
فاسد میشود.
وی با بیــان اینکه ما منکــر تبعات قطعی

برق نیســتیم اما این مسئله سراسری است
و چارهای نداریم ،اضافه کرد :وقتی جدول
قطعیها مشــخص شده است نانوا هم باید
بداند که در این دو ساعت پخت نکند و یا
از دستگاه ژانراتور استفاده کند.
روزبیانی بیان کرد :به صنف خبازان نامه زده
شــده است که ساعات قطعی خود را ببینند
و مطابق با آن پخت کنند و یا ژنراتور داشته
باشد.
مدیــر روابط عمومی شــرکت توزیع برق
استان همدان با بیان اینکه هنوز معلوم نیست
این قطعیها تا چه زمانی ادامه دارد ،گفت:
طبق اعالم مدیران باالدستی و طبق گزارش
هواشناسی گفته شده است که این قطعیها
از اواسط مردادماه کاهش مییابد.
وی با تأکید بر اینکه این قطعیها مربوط به
همدان نیست و دست مدیریت شبکه است،
گفت :اســتان همدان و یا استانهایی چون
خراســان رضوی مشــکلی برای خاموشی
ندارند اما برای اینکه مدیریت شبکه بتواند
در توزیع کامل برق به همه نقاط مشــکلی
نداشته باشد ،این اتفاق میافتد.
وی اضافه کرد :شرکت برق در تالش است
که آب شــرب شهر و بیمارســتانها که از
مراکز حساس اســت ،قطع نشود و همین
خود یک اقدام مثبت است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان
همدان با بیان اینکه اطالعرسانیهای قطعی
انجام شده و میشود ،افزود :نشست خبری
این موضوع برگزار شــده ،در گفتوگوی
خبری سیما بیان شده و هر روز ساعت 10
صبح نیز یکی از مدیران و معاونان به مردم
اطالعرسانی میکنند.
امیدواریم بــرای رفاه حال همشــهریان و
صنوفی که با زندگی روزمره مردم سروکار
دارند ،در تابستان گرم فکری شود تا عالوه
بــر صرفهجویی در مصرف بــرق ،آنها نیز
متضرر نشده و بتوانند خدماترسانی خود
را بدون مشکل ادامه دهند.

خطر فقر در کمین  27/9درصد از خانوارهای ایرانی
مبارزه با فقر و افزایش ســطح درآمد
خانوارها یکــی از وظایف اصلی دولتها
اســت .دولتها از طریق ایجاد شــغل و
افزایش تعداد شاغلین خانوارها ،میتوانند
ســطح درآمــد و متعاقب آن ســطح رفاه
خانوارهــا را افزایــش داده و آن ها را از
فقر و تنگدستی نجات دهند .آمارها نشان
می دهند که در سال  96تعداد خانوارهای
بدون فرد شــاغل افزایش یافته و به 27/9
درصد رســیده اســت .این آمار یعنی این
که خطر فقــر در کمیــن  27/9درصد از
خانوارهای ایرانی است.
به گزارش تابناک ،رفع فقر و افزایش سطح
درآمد خانوارها و رساندن آنها به یک رفاه
نسبی یکی از وظایف اصلی دولتها است.
رســیدن به این هدف نیز نیازمند آن است
که دولت بتواند شــغل ایجاد کند و تعداد
شــاغلین خانوارها را افزایــش دهد و در
نتیجه این افزایش ،ســطح درآمد و سطح

رفاه خانوارها افزایش یابد.
در چند سال اخیر ،به دلیل مشکالت پیش
آمده برای اقتصاد کشورمان از جمله رکود
اقتصادی و تحریمها بسیاری از کارخانه ها
و کارگاهها تعطیل شدهاند و همین تعطیلی
باعث رشــد چشــمگیر جمعیــت بیکار
در کشــور شده اســت .افزایش جمعیت

بیکاران نیز باعث شده است تا روند تعداد
خانوارهای بدون فرد شــاغل در چند سال
اخیر صعودی شود و فقر تعداد خانوارهای
بیشتری را تهدید کند.
انتشــار نتایج گزارش بودجه خانوار بانک
مرکزی در سال  96نشان می دهد که تعداد
خانوارهای بدون فرد شــاغل با افزایشی

 1/3درصدی نســبت به ســال گذشته ،به
27/9درصد رسیده است .یعنی هم اکنون،
فقر در کمیــن  27/9درصد از خانوارهای
ایرانی اســت و زندگی آنهــا را تهدید می
کند.
نمودار زیر رونــد تعداد خانوارهای بدون
فرد شاغل را در  5سال اخیر نشان میدهد.
همان گونه که مالحظه میشــود در حالی
که در سال  24 ،1392درصد از خانوارها،
بدون فرد شــاغل بودهاند این آمار در سال
 1396به  27/9درصد رســیده است .یعنی
تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل در طی
پنج سال 3/9 ،درصد رشد داشتهاند.
به هــر صــورت علیرغم آن کــه دولت
دوازدهم در تالش است تا فقر را در سطح
جامعه کاهش دهد ،این آمار نشان می دهد
که خطــر فقر در دوره دولت یازدهم و در
ادامه در دولت دوازدهم تعداد خانوارهای
بیشتری را تهدید میکند.

خبـر

عرضه گوشت دولتی به زودی در همدان
آغاز میشود

رئیس اتحادیه قصابان همدان از عرضه گوشت به نرخ دولتی خبر
داد و گفت :گوشت دولتی با تفاوت  ۱۱هزار تومانی در  ۵قصابی شهر
همدان توزیع میشود.
اکبر ســپهریوفا افزود :در حال حاضر گوشــت مخلوط گوسفندی
کیلویی  46و نرمه گوســفندی کیلویی  61هزار تومان در شهر همدان
به فروش میرسد.
وی به تسنيم گفت :گوشــت مخلوط گوساله هم کیلویی  44و نرمه
گوســاله کیلویی  49تومان در قصابیهای شــهر همــدان به فروش
میرسد.
ســپهری وفا بیان کرد :گران شدن گوشــت از اسفند  96آغاز شد به
طــوری که نرخ مخلوط گوســفندی از کیلویی  40هزار تومان به 48
هزار رسید و در روزهای گذشته با جلوگیری از خروج بیرویه دام از
استان با کاهش  2هزار تومانی در هر کیلو روبرو شد.
رئیس اتحادیه قصابان همدان بیان کرد :نرخ گوشــت عرضهشده در
همدان با ســایر اســتانها تفاوت زیادی نــدارد و اگر جایی بیش از
نرخهای اعالمشده ،اقدام به فروش کند ،تخلف کرده است.
سپهری وفا از عرضه نخستین محموله گوشت به نرخ دولتی تا دو سه
روز آینده هم خبر داد و گفت :با هماهنگی ســازمان صنعت و معدن
قرار است در  5قصابی شهر همدان گوشت دولتی با تفاوت  11هزار
تومانی در هر نوع عرضه شود به طوری که مخلوط گوسفندی کیلویی
 35هزار تومان به فروش میرسد.
وی اعالم کرد 5 :مکان برای توزیع گوشت دولتی به سازمان صنعت و
معدن پیشنهاد دادهشده که شامل قصابیهای واقع در خیابان صدف ـ
روبروی مسجد امیرالمؤمنین(ع)  ،میدان فردوسی -ابتدای خیابان شیر
سنگی ،خیابان شکریه -کوچه مســجدالنبی(ص) ،سبزهمیدان -بازار
اسکندریه و کوی خضر میشود.

نگاه

پیشبینی تحلیلگران درباره جنگ تجاری
آمریکا و چین
عــدم اطمینان در مورد آنچه کــه در آینده جنگ تجاری میان
ایــاالت متحده آمریــکا و چین اتفاق میافتد ،فقــط جهان را به
حدس و گمان وا نداشــته اســت ،بلکه در این میان اقتصاددانان
نیز میکوشــند تا آنچه را که قرار است رخ دهد ،پیشبینی کنند.
طــی نظرســنجیای که توســط بلومبــرگ از  ۳۱اقتصــاددان و
تحلیلگــر به عمل آمده ،به پرســش در مورد میــزان تعرفهها و
اینکه چه مدت به طول می انجامد ،پاســخهای کام ً
ال متنوعی داده
شده اســت .پیشبینی مدت زمان جنگ تجاری در بازهای میان ۳
ماه تا ســه سال بوده است و میانگین برآوردها  ۱۲ماه بوده است.
بــه نقــل از تابنــاک ،بــرای حداکثــر ارزش کاالهــای وارداتــی
از چیــن کــه تعرفههــای ایــاالت متحــده تــا پایــان ســال ۲۰۱۹
بــر آنهــا اعمــال میشــود ،تحلیلگــران بــه طــور میانگیــن
 ۲۰۰میلیــارد دالر را پیشبینــی کردهانــد ،امــا پیشبینیهایــی
هــم بــوده کــه  ۳۴میلیــارد دالر کنونــی یــا  ۵۰۵میلیــارد دالر
واردات ســاالنه از چیــن را هــدف تعرفههــا میدانســته اســت.
تنوع پاســخها نشــاندهنده دشــواری پیشبینی اقدامات دونالد
ترامپ است و همچنین نشــاندهنده شک و تردیدهایی راجع به
این پرســش است که آیا چین به سرعت تسلیم میشود و یا اینکه
ترامــپ بزرگترین تهدیدات تعرفهای خــود را عملی میکند؟ بر
اســاس آخرین تحوالت ،ایاالت متحده و چین در این هفته نشان
دادند که پس از روزها رد و بدل تهدیدات تالفیجویانه ،در واقع
به روی از ســرگیری مذاکرات تجاری گشوده هستند.
مذاکــرات بین دو اقتصاد بزرگ جهان از ماه ژوئن متوقف شــده
اســت و ایــاالت متحده از کمبــود تجارت دوجانبه و ســرقت
مالکیت معنوی چین شکایت دارد.
هفتــه گذشــته پــس از آنکــه ایــاالت متحــده تعرفههــای
تجــاری  ۲۵درصــدی را بــر روی  ۸۱۸قلــم از کاالهــای چیــن
بــه ارزش  ۳۴میلیــارد دالر اعمــال کــرد ،پکــن اقدامــات متقابــل
برابــری را علیــه واردات محصــوالت آمریکایــی انجــام داد و
تعرفههــای خــود بــر روی برخــی از محصــوالت وارداتــی از
آمریــکا را افزایــش داد.
تعرفههــای  ۲۵درصــدی ایــاالت متحــده بــر روی  ۸۱۸قلــم از
کاالهــای وارداتــی از چیــن بــه ارزش  ۳۴میلیــارد دالر ،اولیــن
مرحلــه از عملیاتــی شــدن تهدیــد ترامــپ بــرای اعمــال مالیــات
بــر روی کاالهــای چینــی بــه ارزش  ۴۵۰میلیــارد دالر اســت.
در روز ســه شنبه ،دولت ترامپ لیستی از کاالهای وارداتی چینی
به ارزش  ۲۰۰میلیارد دالر را منتشر کرد که قصد دارد  ۱۰درصد
تعرفــه بر آن وضع کند .این اقدام می تواند گامی دیگر در جهت
آنچــه پکن "بزرگتریــن جنگ تجاری در تاریــخ اقتصاد" نامیده
است ،باشد.
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دعوت پیام حیدری برای قضاوت در مسابقات
نوجوانان آسیا
رئیــس کمیته داوران هیأت فوتبال اســتان همــدان از دعوت داور
بینالمللی فوتبال همدان براي قضاوت در مســابقات قهرمانی نوجوانان
آسیا خبر داد.
علی خســروی در گفتوگو با فارس با اشاره به دعوت  AFCاز داور
همدانی ،اظهار کرد :مســابقات قهرمانی زیر  16سال (نوجوانان) آسیا از
 29شهریور تا  15مهرماه به میزبانی کشور مالزی برگزار میشود.

پیشخوان
وی ادامــه داد :از همین رو کمیته داوران کنفدراســیون فوتبال آســیا با
ارس دعوتنامهای به فدراسیون فوتبال کشورمان از «پیام حیدری» داور
جوان و بینالمللی اســتان همدان برای قضاوت در این رویداد آسیایی
دعوت کرده اســت.رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان همدان بیان
کرد :درخشش قابل توجه پیام حیدری در مسابقات ملی و باشگاهی در
آسیا ،سبب شده اســت تا  AFCحساب ویژهای روی این داور جوان
و خوشآتیه همدانی باز کند .وی اضافه کرد :همچنین آرمان اسعدی به
عنوان کمک داور و مسعود مرادی به عنوان ناظر داوری در این مسابقات
حضور دارند .درخشش داوران همدانی در آزمو ن لیگ برتر
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خسروی از حضور داوران همدانی در دوره توجیهی و دانشافزایی لیگ
برتر خبر داد و افزود :دوره توجیهی و دانشافزایی داوران و کمکداوران
لیگ برتر فوتبال از دوشنبه  25تیرماه به مدرسی «والنتین ایوانف» مدرس
فیفا از کشور روسیه به میزبانی شهر رشت آغاز شد.
وی ادامه داد :این دوره تا روز جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشــت
که از استان همدان ،بیژن حیدری و پیام حیدری به عنوان داور و مهدی
الونــدی به عنوان کمکداور حضور دارنــد .رئیس کمیته داوران هیأت
فوتبال استان همدان خاطرنشان کرد :تست آمادگی جسمانی این داوران
برگزار شد که هر سه داور همدانی موفق به اخذ نمرات قبولی شدند.

تشویش را از ذهن
هواداران دور میکنیم

مدیرعامل جدید باشــگاه استقالل
ابراز امیدواری کرد با جلســات فشرده
مشــکالت باشگاه اســتقالل را حل و
تشویش را از ذهن هواداران دور کنند.
به گزارش ایسنا ،امیر حسین فتحی به
عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقالل
منصوب شد .او در این خصوص اظهار
کرد :امیدوارم که با هماهنگی و تعامل
الزم در هیــات مدیــره و دوســتان و
پیشکسوتان باشگاه که صاحبان اصلی
استقالل هستند بتوانیم قدمهای موثری
برای رفع مشکالت باشــگاه برداریم.
استقالل هواداران بزرگ و فهیمی دارد
و مشکالت قابل حل هستند .امیدوارم
با خــرد جمعــی و تعامــل گروهی
مشــکالت را حل و توقع هواداران را
برآورده کنیم.او ادامه داد :ســاماندهی
شرایط باشــگاه شــامل مواردی نظیر
تمدید قرارداد و جذب بازیکنان ،مساله
سوپرجام و ...است .همه این موارد در
اولویت کاری ماست.

حسرت ،محصول یک ماه عاشقی

خبـر
تا  31تیرماه

مدیران مدارس فوتبال استان برای تایید
مجوز به حراست اداره کل ورزش و جوانان
مراجعه کنند

تمــام مــدارس فوتبال و فوتســال برای فعالیت در طول ســال
بهخصوص تعطیالت تابســتان باید برای تشــکیل پرونده و تکمیل
مدارک تا روز یکشنبه  31تیرماه به حراست اداره کل ورزش و جوانان
مراجعه کنند.
مدیــر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت :افرادی
که قصد فعالیت در مدارس فوتبال و فوتســال را در اســتان را دارند
باید برای تشکیل پرونده و تکمیل مدارک تا روز یکشنبه  31تیرماه به
حراست اداره کل ورزش و جوانان مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،حمداهلل
چاروســایی اظهار کرد :مجوز مدرســه فوتبال و فوتســال فقط به
باشگاههایی داده خواهد شد که در کمیسیون ماده  5اداره کل ورزش و
جوانان مجوز دریافت کرده باشند ،ضمن اینکه این مدارس باید حتما
زیرمجموعه و زیر نظر یکی از باشــگاههای فعال در استان که پروانه
باشگاه را دارند ،قرار بگیرند.
مدیر روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت :مجوز
پس از تائید حراســت اداره کل ورزش و جوانان صادر خواهد شد و
افرادی که در این بازه زمانی به حراســت مراجعه نکنند تحت تعقیب
مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.
وی خطاب به والدین افزود:هیات فوتبال استان همدان لیست مدارس
مجــاز آموزش فوتبال را اعالم کرده اســت و خانواده ها نیز با اطالع
کافی فرزندان خود را در مراکز دارای مجوز رسمی ثبت نام کنند.
چاروسایی در خصوص شهریه مدارس فوتبال نیز بیان کرد :هزینههای
که در این مــدارس باید از متقاضیان گرفته شــود طبق درجه بندی
مــدارس تعیین و مدارس فوتبال موظف هســتند طبــق هزینه های
تعیین شده از افراد شهریه دریافت کنند .وی تصریح کرد :در صورت
مشــاهده هر گونه تخلف در این زمینــه از طریق واحدهای نظارتی،
اماکن و بازرسی برخورد قانونی اعمال خواهد شد.
آگهي حصر وراثت

آقاي ســيدامير موسوي با وکالت علي محمدي دارای شــماره شناسنامه 617
به شرح دادخواســت کالســه 114/970203ح از این حوزه درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سيدکوچک موسوي به شماره
شناســنامه  222در تاريخ  86/1/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1 :سيدابوالحسن موسوي
فرزند سيدکوچک به شماره شناسنامه  778پسر متوفي -2سيدکريم حسيني
فرزند سيد کوچک به شماره شناسنامه  4011571687پسر متوفي -3سيدنايب
حســيني فرزند سيد کوچک به شماره شناســنامه  4010575646پسر متوفي
-4سيد حسن حســيني فرزند سيد کوچک به شماره شناسنامه 4010575654
پســر متوفي  -5سيده بتول موسوي فرزند ســيدکوچک به شماره شناسنامه
 4000212354دختر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور
را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي
نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد( .مالف )289

رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت

خانم ليال عزيزي فرزند علياکبر دارای شــماره شناسنامه  3931837386به
شرح دادخواست کالســه  970337از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن عزيزي فرزند علياصغر به شماره
شناســنامه  1856در تاريخ  1394/4/22در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به -1 :رحيمه ســوري
فرزند ذولفي به شــماره ملي  3931829057مادر متوفي  -2علياصغر عزيزي
فرزند احمد به شــماره ملي  3933980740پدر مرحوم -3محمدمهدي عزيزي
فرزند محسن به شماره ملي  3920969448پسر مرحوم -4فاطمه عزيزي فرزند
محسن به شماره ملي  3921164818دختر مرحوم  -5ليال عزيزي فرزند علياکبر
به شــماره ملي  3931837386همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .مالف )340
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره  1397/4/4-139760326000428هيــأت اول موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی علي
فراهاني علوي فرزند عزيزاهلل به شــماره شناسنامه  306177صادره از مالير در
شش دانگ يك باب خانه مسکوني به مساحت  100/33مترمربع قسمتي از پالك
يک اصلي اراضي دولتآباد واقع در بخش چهار مالير خریداری از مالک رســمی
آقاي محمدعلي غياثوند محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشــخاص نسبت به
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند 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(.مالف )336
تاريخ انتشار نوبت اول1397/4/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/5/14 :

محمدرضا اميني ،رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهي حصر وراثت

اکبر اسکندرينیا فرزند غالمحسين به شرح دادخواست کالسه  970209از این
حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
غالمحسين اسکندر فرزند محمد به شماره شناسنامه  202در تاريخ 1397/1/23
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه
منحصر اســت به -1 :اکبر اسکندرينيا فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 9
پسر متوفي  -2اعظم عباسي فرزند علي به شماره شناسنامه  820همسر متوفي
و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
(مالف )328
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خیلی زود برگرد
فوتبال دوستداشتنی!
صبح روز ســیویکم فوتبال از بین ما
رفته بود .اما خوب میدانســتیم که خیلی
زود برمیگردد و دوبــاره زندگیمان را با
عشقِ آتشین پیوند میدهد.
به گزارش فارس  ،چندین ســال بعد اگر
بــرای فرزندان و نوادگان خــود از 2018
ســخن گفتید ،حتما «هــازارد»« ،امباپه» و
«مودریچ» را به خاطر شــریف بســپارید.
از رونالــدو و مســی بگوئیــد و اینکــه
بیرحمیهــای این فوتبال پرســوءتفاهم
میتواند قاتل اســاطیر و پــا به توپهای
افسانهای هم باشد.
از دومیــن برد خودمــان در تاریخ پیش
از همهچیــز حــرف وســط بیاورید .از
اشــکهای مهــدی بعــد از آن توپی که
میتوانست سرنوشــت خود و یک ملت
غمگین امــا همیشــه امیــدوار را تغییر
بدهد .درباره بوســه ســامان به توپ هم
احساسات به خرج دهید و تعریف کنید.
از ســانتر احســان حرف بزنیــد ،همان
ســانتری که در روزهای درگیری با دالر
نشــان داد حداقل در مستطیل سبز فاصله
بــا رویاهایمان خیلی زیاد نیســت .حتما
بگویید که جنگ ســربازانمان در 2018
برای رسیدن به آرزوهایشــان و میهمان
کردن لبخند روی چهره مردمان خســته
از روزگارشــان بهمثابه همان تالشی بود
که علی در فیلم «بچههای آســمان» برای
رســیدن به آرزویش و برای خوشحالی
خواهر مهربانش به خرج داد.
یک ماه پلــک نزدیم و کِیفمان کوک کوک
بــود .حتما در خاطرات بیســتهیجدهای
خود از «هنرمند هازارد» بگوئید .هازارد را
تشبیه کنید به شخصیت «سوباسا» در کارتن

2

درخواست  13میلیاردی
تیام از استقالل

خاطرهانگیز فوتبالیســتها که هربار اراده
میکرد تیم حریف را به هم میریخت.
از بهتریــن امباپه تاریــخ بگوئید .پختهای
در اوج جوانــی!  19ســالهای در مســیر
خروسهای افسانهای که نامهای خود را به
تاریخ گره زدند .از بهترین جوان جام ،21
لوشامپیونه و شــاید گرانترین فوتبالیست
تاریخ حتما رفتار شگفتانگیزش را هم به
رخ بکشید که چشــم روی درآمد حاصل
از قهرمانیاش در جهان بســت و آن را بی
هیــچ منتی در راه کمک به کودکان نیازمند
قرار داد.
از مودریــچ .از آن مهــارت بینظیر ،قیافه
شیرین و جذاب ،موهای خاص و یک پای
راســت کارآمد! همینها برای بهترشدنش
کافــی بود .لــوکا ثانیههــای پایانی جام و
وقتی رویای بهتریــن بازیکن  2018را به

واقعیت بدل کرده بــود ،در آغوش رئیس
ِ
حســرت خیس
جمهــور «کیتاروویچ» به
مردمان زاگرب ،دوبرونیک ،پوال ،اسپلیت،
واراژدین و  ...فکر میکرد.
بعدها از  2018تا دلتان میخواهد تعریف
کنیــد .از شــوتهایش ،ســوتهایش،
ســوتیهایش ،جنگیدنهایــش ،تلــخ و
شــیرینش ،اشــک و لبخندش ،رسیدن و
نرسیدنش ،رونالدو و مســیاش ،از نیمارِ
محبــوب و منفــورش و از شــوتهای
چریشوفیاش!
 30روز در همین فازها بودیم و صبح روز
سیویکم فوتبال از بین ما رفته بود .بعدها
برای نوادگان خود بگوئید که «حســرت»
محصــول یک ماه عاشــقی با ایــن پدیده
خاص و دوستداشتنی بود که روی دست
ُعشاقش ماند.

آگهي مزايده (نوبت اول)

شماره مجوز 1815 1397:

شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه همــدان در نظــر
دارد كليــه خطــوط لولــه زيــر زمينــي انتقــال فــرآورده موجــود در
انبــار نفــت قديــم شــهر همــدان كــه شــامل لولــه انتقــال فــرآورده
در ســايزهاي مختلــف از  2اينــچ تــا بــاالي  10اينــچ  ،كابــل بــرق
صنعتــي و معمولــي مــي باشــد را از طريــق مزايــده بفروش برســاند .
عالقمنــدان جهــت شــركت در مزايــده ميتواننــد از زمــان درج نوبت
دوم ايــن آگهــي بمــدت يــك هفتــه جهــت بازديــد و اخــذ فرمهــاي
مربوطــه و همچنيــن كســب راهنماييهــاي الزم در خصــوص نحــوه
انجــام كار بــه آدرس ذيــل مراجعــه نماینــد .
همــدان  ،بلــوار شــهيد چيــت ســازيان جنب ايســتگاه آتش نشــاني
انبــار نفــت قديــم واحد مهندســي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي

برابر رأي شماره  139760326006000465مورخه  1397/4/10هيأت اول
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالكانه و
بالمعارض متقاضی آقاي اصغر نظري فرزند عصمتا ...به شماره شناسنامه
 318صادره از مالير از  36شعير مشاع از شش دانگ اعياني بانضمام نود
و دو شــعير و پنج هشتم شعير مشاع از  96شعير ششدانگ عرصه يك
باب گاراژ به مساحت  611/68مترمربع قسمتي از پالك  19اصلي واقع در
روســتاي ناميله بخش چهار مالير خریداری از مالک رسمی آقاي فتحاله
روزبهاني محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از
اخذ رسيد ،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 ســند مالكيت صادر خواهد
شد(.مالف )332
تاريخ انتشار نوبت اول1397/4/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/5/14 :
محمدرضا اميني ،رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

کارتپرسنلیوحیدهغالمیفرزندحاجعلیبهشماره
شناسنامه 1242و کد ملی 3873437805مربوط به
سازمانآموزشوپرورشاستانهمدانبهشمارهپرسنلی
 33301112مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی سمیه طاهری فرزند محمد رضا به
شماره شناسنامه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بوعلی
سینا به شماره دانشجویی  9433458002مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مهاجم سنگالی استقالل برای ماندن
در این تیم درخواســتی دارد که بعید
اســت در توان باشگاه باشد.به گزارش
ایلنا ،مامــه بابا تیام ،مهاجم ســنگالی
که نیم فصل گذشــته به استقالل آمد،
عملکــرد درخشــانی در دوران کوتاه
حضورش در ترکیب این تیم داشت و
توانست در بازیهای لیگ ،جام حذفی
و لیگ قهرمانان آسیا خوش بدرخشد
و ســتاره بیچون و چرای تیم در خط
حمله شــود.تیام به قــدری خوب کار
کرده بود که خیلیها موفقیت استقالل
در فصــل بعد را منوط بــه حضور یا
عدم حضور این بازیکن میدانستند و
حاال با گذشــت بیش از  2ماه از پایان
رقابتها ،روشــن نشــدن تکلیف این
بازیکن موجب نگرانــی هواداران این
تیم شده است.در طول این مدت اخبار
ضد و نقیضی از وضعیت تیام رسانهای
شد و در چند مقطع توافقش با استقالل
اعالم شــد و هیچکدام به نتیجه نرسید
و در مقطعی هم صحبت از پیوستنش
به تیمهای عربستانی ،کویتی و ترکیهای
مطرح بود .با این حــال تیام هنوز تیم
فصل بعد خودش را مشــخص نکرده
تا امیدواری اندکی برای اســتقاللیها
نسبت به حفظ او وجود داشته باشد.
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شماره 3244

ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

خبـر
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

روابط عمومی یک سامانه
ً
مشورتی ـ مدیریتی است نه صرفا اجرايی
■ تجليل از هيأتهاي ورزشي برتر

روابط عمومی نه به عنوان یک سامانه تشریفاتی و حتی اجرایی
بلکه به عنوان یک سامانه مشــورتی و مدیریتی نقش اثرگذاري در
پيشرفت جامعه دارد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در گردهمایــی روابــط
عمومــی ادارات ورزش و هیاتهــای ورزشــی همــدان اظهــار
کــرد :روابــط عمومــی نــه بــه عنــوان یــک ســامانه تشــریفاتی و
حتــی اجرایــی بلکــه بــه عنــوان یــک ســامانه مشــورتی و مدیریتــی
و بــه عنــوان عنصــر اصلــی در ارتقــا و پیشــرفت هــر ســازمانی
جایــگاه ویــژهای دارد.
بــه گــزارش فــارس  ،رســول منعــم بــا بیــان اینکــه در دنیــای امروز
از آن بــه عنــوان عصــر ارتباطــات یــاد میشــود ،خاطرنشــان کــرد:
تعامــل و ارتبــاط دوســویه بــا مخاطبــان ،از اصــول اساســی در هــر
ســازمان اســت و بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در
حیــات اجتماعــی آنهــا به شــمار مـیرود.
مدیــرکل حــوزه روابــط عمومــی اســتانداری همــدان هــم در
ایــن گردهمایــی بــا بیــان اینکــه مدیــران ،رســانهها و روابــط
عمومیهــا ســه محــور اصلــی اطــاع رســانی هســتند ،گفــت:
بایــد هــر ســه محــور بــه خوبــی در جهــت اطــاع رســانی اصولــی
و بــا برنامــه حرکــت کننــد.
اســدا ...ربانیمهــر بــا بیــان اینکــه نگاههــا بــه حــوزه روابــط
عمومــی بایــد اصــاح شــود ،افــزود :رســانههای اســتان همــدان
در توســعه اســتان تأثیرگــذار هســتند و بایــد ارتبــاط و تعامــل
مدیــران و روابــط عمومیهــا بــا رســانهها بیشــتر شــود.
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همــدان
هــم در ایــن گردهمایــی گفــت :از آنجایــی کــه اداره کل ورزش و
جوانــان دســتگاهی پیشــرو و پویــا بــا فعالیــت متنــوع و گســترده
در حوزههــای ورزش و جوانــان اســت ،ایــن نهــاد نیازمنــد یــک
روابــط عمومــی علمــی و عملگراســت.
حمدا ...چاروســایی ادامه داد :به همین دلیل فعاالن روابط عمومی
هیاتهای ورزشــی و شهرستانها باید شــناخت به روز مخاطبان،
تغییرات تکنولوژیکی ارتباطی ،اســتقبال و پیشــگامی در تحوالت
محیطی و واقعبینــی در فرآیندهای ارتباطات کــه از اصول روابط
عمومی عمل گراست را سرلوحه کار خود قرار دهند.
در این گردهمایی از حامد صیفی خبرنگار ورزشی روزنامه همدان
پیام و مدیر روابط عمومی هیاتهای ورزشــی تیراندازی ،والیبال و
فوتبال همدان تجلیل شد.

آگهي مزايده (نوبت اول)

شماره مجوز 1397 1814:

شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه همــدان در نظــر
دارد اقــام ضايعاتــي و مــازاد موجــود در انبــار نفــت قديــم  ,انبــار نفــت
ايثارگــران و انبــار نفــت قدیــم مالیــر شــامل ضايعــات فلــزي آهنــي و
آلومينيمــي  ،كابــل هــاي صنعتــي و ســيم هــاي بــرق و ماشــين تــراش
و ژنراتــور توليــد بــرق و الكتروموتــور هــاي مســتعمل و وســايل اداري
مســتعمل و فرســوده از قبيــل چاپگــر كيبــورد و كيســهاي فرســوده
كامپيوتــر  ،مانيتــور مســتعمل و ميــز و صندلــي و كمــد و  .....را از طريــق
مزايــده بــه فــرو ش برســاند عالقمنــدان جهــت شــركت در مزايــده
ميتواننــد از زمــان درج نوبــت دوم ايــن آگهــي بــه مــدت يــك هفتــه
جهــت اخــذ فرمهــاي مربوطــه و بازديــد و همچنيــن كســب راهنماييهاي
الزم بــه آدرس ذيــل مراجعــه نماينــد .

همدان،آرامــگاه بوعلــي جنــب بانــك صــادرات  ،شــركت ملــي پخش
فرآوردههــاي نفتــي  ،معاونــت بازرگانــي

قابل توجه مؤديان محترم مالياتي
(اشخاص حقوقي و صاحبان امالك اجاري)
مهلت ارائه الكترونيكي اظهارنامه مالياتي عملكرد سال  96و
پرداخت ماليات مربوطه از طريق سامانه www.tax.gov.ir
حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري ميباشد.
(م الف )1328
 021-35019ستاد خبری دفتر مرکزی حراست روابط عمومي
اداره كل امور مالياتي استان همدان  1526مرکز ارتباط مردمی

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان همدان

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مدیرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبیرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرویسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرویس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پیام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:
گلتپه

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
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خبـر

تشخیص زودهنگام سرطان
پوست با آزمایش خون

یک آزمایش خون جدید که توسط محققان دانشگاه "ادیث کوان"
اســترالیا توســعه یافته ،میتواند به تشــخیص زودهنگام مالنوما که
رایجترین نوع سرطان پوست است ،کمک کند.
به گزارش ایســنا  ،مالنوما ،شایعترین نوع سرطان پوست است و به
طور سنتی با مشاهده خالهای گوشتی نامنظم و سپس بیوپسی پوستی
برای تایید کامل تشخیص داده میشود.
یک تیم از دانشگاه "ادیث کوان" در استرالیا اکنون یک آزمایش خون
را توســعه داده است که میتواند مالنوما را در مراحل اولیه تشخیص
دهد و نیاز به انجام بیوپســیهای گرانقیمت و اغلب غیرضروری را
کاهش میدهد.

مقاوم شدن صفحه گوشی
در برابر  ۱۵بار افتادن متوالی

شــرکت "کورنینگ"( )Corningآخرین فنــاوری خود برای
حفاظــت از صفحه نمایش موبایل را با نــام ""۶ Gorilla Glass
معرفی کرد.به گزارش ایسنا  ،شیشههای سخت ،مدتها است که برای
محافظت از گوشیها در برابر افتادن بر روی زمین استفاده میشوند،
اما معموال تنها یک بار جوابگو خواهند بود.
همه ما کاربرانی را دیدهایم که تقریبا به طور میانگین هفتهای یک بار
گوشی از دستشــان به زمین میافتد .بنابراین فناوری جدید"گوریال
گلس" به این افراد کمک میکند.شرکت کورنینگ اکنون "Gorilla
 "۶ Glassرا معرفی کرده و ترکیب محصول خود را تغییر داده است
تا پس از چند بار سقوط ،همچنان سالم باقی بماند و نشکند.

گزارش
گردشگري

همدان اثر ثبت شده جهانی ندارد

هدفگذاری  ۲۰۰۰واحد بومگردی در کشور
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از هدف
گذاری  ۲۰۰۰واحد بومگردی در کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا ،علی اصغر مونسان در بدو ورود به استان لرستان در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :اعتقاد داریم غرب کشــور یکی از مناطق
خوب ،بکر و طبیعی اســت که میتوان حــوزه طبیعتگردی را در آن
گسترش داد .وی با بیان اینکه شهرها و مراکز بسیار خوبی برای توسعه
گردشــگری در غرب کشــور داریم ،افزود :شــاید کمتر به این مناطق
پرداخته شده باشد بنابراین امیدواریم که بتوانیم از این ظرفیتها به نحو
احسن استفاده کنیم.

اعالم آمار گردشگران به سال شمسی
نقصی عامدانه است
مسئوالن گردشگری ما به جای اعالم آمار گردشگران به سال میالدی
آن را به شمسی اعالم می کنند که این کار ،نقصی عامدانه و هوشمندانه
است.
معاون ارتباطات مرکز گردشــگری جهاد دانشگاهی کشور گفت :چون
گردشــگری یک مقوله بین المللی اســت باید آمار آن به میالدی اعالم
شــود.صدرا عمویی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :درصورت اعالم
آمار به میالدی ،جای بازی بــا اعداد وجود ندارد زیرا آمارهای جهانی
و دقیق صندوق بین المللی پول به میالدی اعالم می شــود و می تواند
آمارهای مخدوش را مشخص کند.
عمویی ادامه داد :به عقیده من آمار گردشگران ورودی به ایران در سال
 96پایین تر از ســال  95بود و این درحالی است که به دلیل فربه شدن
طبقه متوســط ،آمار گردشگری خروجی ما پیوسته بیشتر می شود و از
نظر محاسبات ارز گردشگری در تراز منفی قرار داریم.
مولف کتاب چالش های گردشگری ایران گفت :برجام در گردشگری
بیشتر از تاثیر واقعی ،تاثیر روانی داشت.

اخترشناسان خبر از کشف  12قمر جدید در حال گردش به دور
غول گازی منظومه شمســی میدهند که یکی از آنها بسیار متفاوت و
عجیب است.به گزارش ایســنا  ،مشتری بزرگترین سیاره در منظومه
شمســی است که دارای حاشــیه وسیعی اســت و با توجه به دهها
قمری که حول آن میچرخند ،از قلم افتادن چندتایی از آنها در رادار
امکانپذیر است.
با وجود این ،کشــف دو جین قمر جدید برای مشتری ،شگفتانگیز
است .اخترشناسان اعالم کردهاند که  12قمر جدید در حال چرخش
به دور مشــتری را شناســایی کردهاند که یکی از آنها به شکل قابل
مالحظهای عجیب اســت.از  12قمر جدید کشف شده 2 ،تا در گروه
"پیشرو" قرار دارند.

"گوگل" ویژگی جدیدی در نوار جستوجوی خود اضافه کرده
است که میتوان با جســتوجوی جمالتی مانند "شغلهای نزدیک
من"( ) jobs near meیا "مشــاغل بانکی"()banking jobs
شغل مورد نظر خود را پیدا کرد.البته این امکان جدید در گام اول تنها
برای مردم انگلیس قابل استفاده است.به گزارش ایسنا  ،در این ویژگی
جدید کاربران میتوانند ویژگیهای آن شغل ،میزان حقوق و راههای
رفت و آمد به محل کار را با اســتفاده از "گوگل مپس" (Google
 )Mapsدریابند.همچنین کاربران میتوانند شــغلهای مورد عالقه
خود که بهآنها پیشنهاد شد را ذخیره کنند و قسمت "پیغام گوگل"(
 )notificationsسیســتم را روشن کنند تا شغلهای مورد عالقه
آنها برایشان به نمایش گذاشته شود.

محققان برای نخســتین بار ســتاره ای جوان را رصد کردند که
مشــغول بلع یک سیاره است .این ســتاره در فاصله  ۴۵۰سال نوری
زمیــن قرار دارد.به گزارش مهر  ،احتمال دارد فضانوردان از نزدیک
ستاره ای رد شده باشند که مشغول بلع یک سیاره کوچک بوده است!
تلسکوپ فضایی ناسا سال گذشته متوجه شد ستاره ای کمی عجیب
به نظر می رســد .رصد خانه  Chandra X-Rayمتوجه افزایش
 ۳۰برابری آهن در لبه یک ســتاره  ۱۰میلیون ســاله شــد .عالوه بر
آن از نور ستاره نیز کاســته شده بود.هانس موریتز گونتر پژوهشگر
مرکز تحقیقات فیزیک اختر شناسی و فضایی کاولی(متعلق به دانشگاه
 )MITمی گوید :مدت هاســت که شبیه سازی های رایانه ای پیش
بینی کرده بودند سیارات ممکن است طعمه ستاره های جوان شوند.

ثبت دو اثر از مؤلف مشهور همدانی
در فهرست بینالمللی حافظه جهانی

ن فضــلا...همدانی
دو اثر خواجهرشــیدالدی 
ی شــامل «وقفنامه
مؤلف و وزیر مشــهور همدان 
ربع رشــیدی» و «جامعالتواریخ» به عنوان میراث
مستند ایرانی در فهرست بینالمللی حافظه جهانی
به ثبت رسیده است.
عضــو کمیته ملی حافظه جهانی در دومین کارگاه
کمیته حافظه جهانی اســتان ،اظهار کرد :یکی از
برنامههای مهمی که یونســکو دنبال میکند ثبت
میراث مستند است که برنامههای زیادی برای این
امر دارد و در اســتان نیــز در این حوزه ثبتهای
زیادی صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا ،سوسن اصیلی با بیان اینکه نسل
ما موظف و متولی نگهداری از این آثار مستند به
عنوان حافظه جهانی اســت ،ادامه داد :از اهداف
این برنامه حفظ و نگهداری است و ثبت یک راه
و بهانه برای نگهــداری بهتر این آثار خواهد بود
چرا که بیشــتر مشــکالتی که برای میراث مستند
ایجاد شــده ،در حوزه آسیبهای انسانی است و
این امر باعث شده فکر کنیم چطور میتوان برای
حفاظت ازاین آثار تالش کرد.
اصیلی با بیان اینکــه هیچکس نمیتواند ادعا کند
همه آثار را میشناســد چرا کهبه همان انداره که
آثار شناخته شده داریم ،آثار ناشناخته وجود دارد،
تصریح کرد :میراث مســتند ما در جاهای مختلف
مانند ادارات ،خانهها ،کتابخانهها و موزهها پراکنده
است که باید شناسایی شــوند و از تدابیر کلیدی
این برنامه شناسایی میراث مستند است تا بتوانیم
با شناخت این آثار آنها را ثبت کنیم.

میراث مســتند بخش مهمی از حافظه
ملتها است

وی ادامه داد :میراث مســتند بخــش مهمی از
حافظه ملتها اســت ،در برنامه حافظه جهانی
یونسکو آثاری که دارای اصالت و اهمیت ملی،
منطقهای و جهانی باشــد و از یک یا چند معیار
ارزشــمند زمان ،مکان ،افــراد یا مردم ،موضوع
و مضمون ،شکل و ســبک و اهمیت معنوی یا
اجتماعی برخوردار اســت ،در ســه فهرست و
ســطح ملی ،منطقهای و جهانی ثبت خواهد شد
و در حــال حاضر  10اثر کشــور ایران در این
کمیته ثبت شده است.
اصیلی اضافه کــرد :برنامه حافظه جهانی با هدف
حفظ آثاری ایجاد شــد که بــه دالیل مختلف در

عضو کمیته ملی حافظه جهانی خاطرنشــان کرد:
حــال از بین رفتن هســتند بنابرایــن برای حفظ
مستندی قابل ثبت اســت که دارای ویژگیهایی
میراث مستند بعضی کشورها دور هم جمع شدند
نظیر منقــول و قابل جابجایی باشــد ،از عالئم،
و کمیتهای برای حفظ میراثمستند تشکیل دادند
اشــکال ،کدها و صداها تشــکیل شده باشد چرا
به طوریکــه در حال حاضر  348اثــر از بیش از
که مفاهیمثبت نمیشوند ،قابل نگهداری و آرشیو
 100کشور جهان 4 ،سازمان بینالمللی و یک بنیاد
کردن باشــد ،قابل تکثیر باشــد و ارزش خود را
خصوصی در خود جای داده است.
از دست ندهد و در یک فرآیند
وی اظهــار کــرد :حافظــه
مستندسازی ایجاد شود.
جهانــی متعلــق بــه همــه جهان
وی اظهار کرد :اسناد دارای دو
اســت تــا ایــن آثــار بــرای
شکل محتوا و حامل نگهداری
همــه مــردم جهــان محافظــت
هســتند که گاه به خاطر محتوا
و نگهــداری شــود و در اختیــار
و گاه بــه خاطــر حامــل ثبت
همــه قــرار گیــرد چــرا کــه
میشــوند اما اثری مثل شاهنامه
میــراث مســتند هــر کشــور
بنابراین برای حفظ میراث
بایسنقری با توجه به اینکه هم
بخشــی از میــراث جهانــی
مستند بعضی کشورها دور
ل مهم است،
از محتوا و هم حام 
اســت و مجموعــه تمدنهــای
هم جمع شدند و کمیتهای
ثبت جهانی میشود.
اقــوام مجموعــه تمــدن جهانــی
برای حفظ میراثمســتند
اصیلــی بــا بیــان اینکــه ســطح
را ایجــاد کــرده و هــر کشــوری
تشــکیل دادند به طوریکه
آگاهــی مــردم و کارشناســان
در ایجــاد تمــدن جهانــی نقــش
در حــال حاضر  348اثر از
نســبت بــه میــراث مســتند باید
دارد پــس متعلــق بــه همــه
بیش از  100کشور جهان،
افزایــش پیــدا کنــد ،گفــت:
مــردم جهــان اســت و اگــر
 4سازمان بینالمللی و یک
یکــی از راههــای باالبــردن
آن را بگیریــم یــک نقــص در
بنیاد خصوصی در خود جای
ایــن آگاهــی اســتفاده از
تمــدن جهــان ایجــاد میشــود.
داده است

عک
س
روز

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان همدان
با اشاره به اینکه استان همدان اثر تاریخی ثبتشده جهانی ندارد ،گفت:
تپه هگمتانه ،تپه نوشیجان ،منظر تاریخی ارزانفود و غارعلیصدر از جمله
آثاری هستند که در فهرست انتظار برای ثبت جهانی قرار دارند.
علی مالمیر در گفتوگو با ایســنا ،تصریح کرد :در کشور ما آثار زیادی
قابلیت ثبت جهانی دارند و با توجه به اینکه در هر ســال فقط یک اثر
به ثبت یونسکو میرسد بنابراین زمان انتظار برای رخ دادن این رویداد
بسیار طوالنی میشود.
وی ادامــه داد :عالوه بر آماده بودن منظر و شــرایط فیزیکی یک اثر ،از
دیگر فاکتورهای الزم برای ثبت جهانی این است که حداقل مداخالت
در آن رخ داده باشد.
مالمیر تأکید کرد :آثاری که ما برای ثبت جهانی معرفی کردهایم همگی
قابلیت الزم به لحاظ ویژگیهای خاص اثر برای کســب این عنوان را
دارند.
وی درباره شــرایط غارعلیصدر نیز گفت :هر گونــه مداخالت انجام
شده در غارعلیصدر مانعی منفی برای کسب عنوان ثبت جهانی این اثر
تاریخی است ،درباره ســاخت هتلی در نزدیکی این اثر بارها مخالفت
خود را اعالم کردهایم و اکنون نیز رسما در مراجع قضایی شکایت کرده
و منتظر اعالمنظر دادگاه هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان در پایان اظهار کرد :با ثبت جهانی
یک اثر ظرفیت الزم برای مدیریت بیشــتر آن فراهم شده و شرایط احیا
و معرفی آن وجود خواهد داشت همچنین به برندی برای منطقه تبدیل
میشود و زمینه الزم برای جذب گردشگران خارجی را فراهم میکند.

کشف  2جین قمر جدید برای "مشتری"

گوگل برای کاربرانش شغل مییابد

بلعیده شدن یک سیاره رصد شد

سینـما
≡≡سینما
■ قدس������������������� 1تگزاس  -به وقت خماري
■ قدس�����������������2خاله قورباغه  -در وجه عامل
■فلسطین�����������������������������1دارکوب  -خاله قورباغه
فلسطين ����������������������������������������������������������2دشمن زن
■ سينما کانون������������خجالت نکش  -لونه زنبور
■بهمن مالير���������.چهارراه استانبول  -دشمن
زن  -خجالت نکش
■ فرهنگ کبودراهنگ���������������������به وقت شام
■ اندیشه رزن ������������������������������������������فيلشاه

اجتماع بزرگ مردمی حافظان حریم خانواده بامشارکت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان درپیاده راه بوعلی همدان

رســانهها اســت تــا بدیــن صــورت ایــن اســتاد
شــناخته و اعتمــاد عمومــی بــرای پیــدا شــدن
اســناد جدیــد بیشــتر شــود بنابرایــن ایــن آثــار
بایــد معرفــی شــود تــا توجــه مســئوالن را بــرای
حفــظ بهتــر و نگهــداری آن بــه شــیوههای
اســتاندارد بــه آنهــا جلــب کنیــم.
وی تصریــح کــرد :ایجــاد دسترســی یکــی از
برنامههــای مهــم کمیتــه اســت بــه طوریکــه اگــر
اثــری معرفــی نشــود و در دســترس نباشــد گویی
وجــود نــدارد بنابرایــن بایــد در نظــر داشــت کــه
هــر چــه یــک اثــر در دســترس باشــد بیشــتر
معرفــی میشــود ،اعتبــار مجموعــه هــم باالتــر
مــیرود و حتــی موجــب شــهرت فــرد و
مجموعــه خواهــد شــد.
عضــو کمیتــه ملــی حافظــه جهانــی بــا اشــاره
بــه اینکــه در میــان  10اثــر ثبــت شــده در ایــن
کمیتــه  2اثــر مربــوط بــه همــدان میشــود،
خاطرنشــان کــرد :دو اثــر خواجــه رشــیدالدین
فضلاهللهمدانــی شــامل «وقفنامــه ربــع
رشــیدی» و «جامعالتواریــخ» بــه عنــوان میــراث
مســتند ایرانــی در فهرســت بینالمللــی حافظــه
جهانــی بــه ثبــت رســیده اســت.
همزمان با دهه کرامت انجام می شود؛

مادرید میزبان نمایشگاه «تجلی
هنر ایرانی در بارگاه رضوی»
همزمان با دهه کرامت ،نمایشــگاه «تجلی هنر
ایرانی در بارگاه رضوی» با آثاری ارزنده از نقاشی،
خوشنویسی ،عکاسی ،صنایع دستی و معماری در
مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می شود.
به گزارش ایرنا  ،برگزاری این نمایشگاه که همزمان
با دهه کرامت و فرا رسیدن میالد مبارک حضرت
امام رضا (ع) از روز پنجشــنبه  28تیر ماه در سالن
اصلی خانه کانتابریا گشایش می یابد به همت رایزن
فرهنگی جمهوری اســامی ایران و خانه کانتابریا
برنامه ریزی شده است.
آثار در نظر گرفته شده در این نمایشگاه در برگیرنده
الهام از فضای قدسی بارگاه حضرت ثامن الحجج
اســت که بر مبنای توجه به احادیــث و روایات
مربوط به آن حضرت شکل گرفته است.
نمایشگاه «تجلی هنر ایرانی در بارگاه رضوی» در
کنار برنامه بزرگداشت دیگری در حسینیه امام رضا
(ع) شهر ِســویا در اسپانیا تدارک دیده شده که به
مناسبت میالد فرخنده حضرت امام رضا (ع) برگزار
می شود.

فرهنگ

اجراي نمایش «عروسی دختر
رستم بانوگشسب» در همدان

نمایش «عروسی دختر رســتم بانو گشسب» به
نویسندگی اردشــیر صالح پور و به کارگردانی سید
محمد جــواد کبودراهنگی در همدان بر روی صحنه
می رود
این متن کمدی را اردشــیر صالحپور بر اساس یک
منظومه حماســی متعلق به قرن ششم هجری نوشته
است .نویســنده آن منظومه مشخص نیست و مبنای
کار نسخه تصحیح شده دکتر روح انگیز کراچی است.
دختر رســتم در این منظومه حماسی  ١٠٠٠بیتی که
چون شــاهنامه در بحر متقارب سروده شده ،بانویی
زیبا ،یل و پهلوان اســت که تربیت جنگی برادرش
فرامرز را بر عهده دارد ،در نبردهای بســیار شرکت
میکند و البته حاضر به ازدواج با خواســتگاران خود
نیست.
بالهایــی کــه ســر خواســتگاران بانــو گشســب
مــی آیــد ،تالشهــای رســتم بــرای راضــی کــردن
دختــرش به ازدواج ،بســتن دســتان شــوهر در شــب
عروســی و ...همــه موقعیتهــای کمــدی را شــکل
میدهنــد کــه صالحپــور بــه خوبــی آنهــا در
نمایشــنامه درآورده اســت.
یاسر محمدی ،مصطفی بیگی ،سید مهرداد کاووسی
حســینی ،شیما شادمانی ،ســید امیر حسین فاطمی،
علیرضا سجادی ،احســان آزاد جو ،امین فعله گری،
بهنام فراهانی ،مرضیه دهقان به عنوان بازیگر در این
نمایش حضور دارند.
ضرب باســتانی و موسیقی توسط مرتضی بختیاری،
کمانچه توســط ســیما ایمانی ،تار توسط علی اکبر
خســروی و تنبک توسط سپهر نیک فرجاد اجرا می
شود .این نمایش کاری از گروه نمایشی بوعلی است
و از  ۲۵تیر تا  ۸مرداد ماه ساعت  ۱۹در مجتمع شهید
آوینی به روی صحنه می رود.

گشایش نمایشگاه نقاشی
در نهاوند

نمایشگاه نقاشی از آثار هنرمند جوان نهاوندی ،در
این شهرستان برپا شده است
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان همدان ،حدیث قاسمی در این نمایشگاه
 ٣٠تابلو رنگ روغن با موضوع طبیعت ،پرتره ،اماکن
تاریخی و گردشگری را به نمایش گذاشته است.
این نمایشــگاه به مناسبت دهه کرامت برپا شده و تا
پنجم مرداد ماه همه روزه از ســاعت  ٩تا  ١٢و  ١٤تا
 ١٩پذیرای بازدید عموم است.
عالقمندان میتوانند برای بازدید به مجتمع فرهنگی
هنری شهرستان نهاوند مراجعه کنند.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات:

کمتر از نیمی از دستگاههای
مشمول به سامانه پاسخگویی
پیوستهاند

بنا بر اعالم دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد
به اطالعات ،کمتر از نیمی از دســتگاههای مشمول
اجرای این قانون ،به سامانه پاسخگویی پیوستهاند.
به گزارش مهر« ،حســین انتظامی» دبیر کمیســیون
انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات ،در تازهترین
توئیت خود درباره ســامانه مربوطه ،گفت :از حدود
 ۱۰۰۰دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد
به اطالعات فقط  ۴۰۰دستگاه به سامانه پاسخگویی
پیوستهاند.
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