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اين داستان همان عالج 
واقعه بعد از وقوع است

بــا  مبــارزه  نهضــت  خوشــبختانه   
گرانفروشــي و احتكار، كم كمك دارد در 
جامعه شكل مي گيرد و چنانچه همه مردم 
اين قضيه را جدي بگيرند، به يك فرهنگ 

درست تبديل مي شود...

همدان اثر ثبت شده جهانی ندارد

4 اثرتاریخی 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

ثبت دو اثر از 
مؤلف مشهور 

همدانی 
در فهرست 
بین المللی 

حافظه جهانی

آگهـي مزايـده
یک شرکت تولیدي معتبر فعال، در نظر دارد تجهیزات و 
امکانات و ملکیت شرکت را از طریق مزایده واگذار نماید.

توضیحات مشخصات مورد مزایده ردیف 

حدود 5000 مترمربع زمین، دیوارکشي شده، محوطه سازي و آسفالت حیاط،مساحت زمین و محوطه1
 باغچه و مشجر بودن انواع میوه جات، فضاي سبز و...

به ابعاد 25 متر×42 متر به ارتفاع 13 متر سوله و کارگاه2

ساختمان مدیریت و اداري 3

به مساحت 200 مترمربع در دو طبقه شامل: طبقه اول پارتیشن بندي به دوایر 
مختلف اداري، حسابداري، فروش و... آبدارخانه، سرویس بهداشتي طبقه دوم: 

دفتر مدیریت مجلل با کلیه امکانات و اتاق کنفرانس، سوئیت راه جدا با ظرفیت دو 
تختخوابه، سرویس بهداشتي، حمام و آشپزخانه

شامل اتاق نگهباني )با سرویس، آشپزخانه، سرویس حمام(، اتاق استراحت، ساختمان نگهباني و پرسنل4
پرسنل، سلف سرویس پرسنل، آشپزخانه، سرویس و حمام(

داراي آب لوله کشي شهري، برق سه فاز 120 کیلووات، 5 خط تلفن رندامکانات 5
 و سریالي، دوربین مدار بسته با پوشش دهي کلیه نقاط

تجهیزات و ماشین االت 6

1-گیوتین 3 متر با برش 30 میلي متر 2-دستگاه نورد 3 غلطکه هیدرولیک 3 
 Balco متري با 30 میلي متر 3- جرثقیل سقفي 15 تن کامل با وینچ بلغاري
sko دهانه 25 متر )دوپل( 4- دستگاه پرس 40 تني با دهانه 120 سانتي متر، 

5- دستگاه تراش بلغاري 3 متر 6- کوره رنگ استاتیک به ابعاد )3×8×2/5( و 
دستگاه رنگ پاش 7- دستگاه جوش زیر پودري بوم و ستون 8×6 متر با گرداننده 
غلطکي 20 تن و مزگردون )پوزیشنر 20 تن( 8- دستگاه نورد 3 غلطکه 1/5 متري 
)نیمه آماده( 9- قیچي 2 متري با برش 2 میلي متر 10-  دستگاه برش CNC میز 

3×6 مترو پالسما 11- خم کن 2 متري، 2 میلي متر با یک فک برقي 12- دریل 
ستوني 13- دریل مگنت 14- دستگاه هاي جوش، اینورتروکلیه تجهیزات برقي 

محل«بازديد: همدان شهرک صنعتي ««
ساعت«بازديد: 9 صبح لغايت 17 بعدازظهر ««
تاريخ«بازديد:«از«تاريخ«چاپ«آگهي«به«مدت«14«روز«««
تلفن«هماهنگي:«09388752007«و«09028115859««
ساعت تماس جهت هماهنگي در طول تاریخ بازدید از ساعت 9 صبح لغایت 17 بعدازظهر  «
توضيحات: کلیه امکانات مورد نیاز جهت شروع تولید از صفر تا صد در صد خصوصا جهت صنایع ««

فلزي مهیا مي باشد و کلیه تجهیزات فوق سالم، و در حال کار و بهره برداري مي باشند.
متقاضیان محترم مي بایست پس از بازدید موضوع مزایده در مدت زمان یاد شده پیشنهادات  «

خود را به صورت کتبي با هماهنگي شماره تلفن هاي ذکر شده ارائه نمایند.
قابل  « تجهیزات  و  ملکیت  قسمت  دو  به  تفکیکي  صورت  به  مزایده  موضوع  اینکه  توضیح 

واگذاري نیز مي باشد.

09188134824 آقاي صالحي
09188145080 آقاي خندوستان

تلفن ثابت : 40 و30 و 20 و 081-34262210 

تولید و پخش مبلمان اداري 

گـروه«صنعتي«روژ«

■ صندلي گردان 
■ ميز مديريت 
■ ست اداري 

■ تجهيز دفاتر دولتي و 
خصوصي 

■ ميز کنفرانس و صندلي 
کنفرانس 

■ صندلي انتظار 
30 درصد زير قيمت بازار

■ مبل با 300 مدل روز 
■ سرويس خواب با بيش 

از 50 مدل 
■ انواع غذاخوري 

■ جهيزيه
30 درصد زير قيمت بازار 

با شرايط نقد و چک

آدرس: همدان، میدان كربال، پشت پمپ بنزین
 جاده منتهي به انصاراالمام، گروه صنعتي روژ

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

تولید و پخش مبلمان اداري 

فضاي تفريح و تخليه هيجان در شهر كم است

 جنـون سرعت 
در مدار مرگ

قطعي برق از اواسط مرداد كاهش مي يابد

خمیر نانوايي و گوشت فاسد 
در همدان دور ريخته شد
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ایجاد دومین »ژئو پارک« ایران در همدان
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 ويراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ويراستار پرينت/عكاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرايی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدير تحريريه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

یادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

مديركل منابع طبيعی استان همدان:
رعايت حقوق شهروندی به معنای 

توجه به کرامت انسانی است
 مدير كل منابع طبيعی وآبخيزداری اســتان با تاكيد بر لزوم تقويت 
وتوجه به حقوق شــهروندی در نظام اداری گفت: حقوق شهروندی 
و صيانت از حريم امنيت عمومی به معنای توجه به كرامت و منزلت 

انسانی است.
اســفنديار خزائی در جلسه ســتاد صيانت از حريم امنيت عمومی و 
حقوق شهروندی اداره كل منابع طبيعی وآبخيزداری استان گفت:همه 
دستگاههای اجرايی بايد به مقوله حقوق شهروندی و صيانت از حريم 
امنيت عمومی توجه داشــته باشند، چرا كه موضوع صيانت از حقوق 
شــهروندی از مباحث مهم انسانی است كه بايد با تالش وجديت آن 

را به اعتالء رساند.
مديركل منابع طبيعی استان تصريح كرد:اگر مديری نسبت به كارمندان 
خود بی تفاوت باشد و مشكالت آن ها را مورد توجه قرار ندهد نبايد 
انتظار داشــته باشد، ارباب رجوع دستگاه مورد محبت و كرامت قرار 

بگيرد.
وی افزود:توجه به حقوق شــهروندی وظيفه اخالقی ما به شمار می 
رود ما مســلمان و شيعه هســتيم و وظيفه مهمی در اين باره بر عهده 
داريم و در اين راســتا موظف هستيم توصيه های رهبرمعظم را مورد 

توجه قرار دهيم و با تغيير رويه بايد در تحقق اهداف تالش كنيم.
خزائی تصريح كرد: جايگاه حقوق شهروندی در سيره حضرت رسول 
وامام علی وائمه نمايان اســت. خزائی با اشاره به اهميت منابع طبيعی 
در توســعه پايدار گفت: بايد بحث فرهنگ ســازی منابع طبيعی در 

جامعه به يك فرهنگ ومطالبه عمومی تبديل شود .
خزائی سه چالش بزرگ كشور را تغييرات آب وهوا، تخريب سرزمينی 
وبهره برداری نادرســت از منابع و كمبود آب شيرين عنوان كرد وبر 

لزوم توجه و فرهنگ سازی حفظ منابع طبيعی تاكيد كرد. 
ابولقاســم خالقی رئيس گروه بازرسی ونظارت ستاد صيانت از حريم 
امنيت عمومی وحقوق شهروندی دستگاه های اجرائی استان همدان 
با تاكيد بر ســبك و سيره ائمه كه در واقع همان سبك زندگی ايرانی 
اســالمی است، افزود: فرهنگ ايرانی برگرفته از فرهنگ اهل بيت می 
باشد و فرهنگ اهل بيت هم قطعاًمكمل بهترين زندگی برای ما است.

وی ضمن اشاره به اينكه حقوق شهروندی همان حق الناس است كه 
در دين مقدس اسالم به آن تاكيد شده ومردم يك جامعه در رفتارهای 
اجتماعی حق و حقوقی دارند كه دولت وحاكميت موظف است برای 
يــك زندگی امن وجهت حفظ آرامــش و آزادی مردم اين حقوق را 

تامين كند.

روزانه ۱۴۴۰ لیتر آب از سد اکباتان 
خارج می شود

 مديرعامل شــركت آب منطقه ای همدان با بيان اينكه روزانه هزار 
و ۲00 ليتر برای مصرف شــرب از سد اكباتان خارج می شود، گفت: 
خروج آب سد برای مصرف شــرب همدان و اطراف از ابتدای سال 

آبی تاكنون نزديك به 10 ميليون مترمكعب بوده است.
منصور ستوده در گفت وگو تسنيم اظهار داشت: در حال حاضر مقدار 
ذخيره ســد اكباتان ۲8 ميليون و 500 هزار مكعب معادل 83 درصد 
حجم آن است كه در مدت مشابه سال گذشته ۲8 ميليون و 660 هزار 

مترمكعب معادل 85 درصد بوده است.
وی بيــان كرد: مقدار خروجی آب در هر روز از ســد برای مصرف 

شرب هزار و ۲00 و برای كشاورزی ۲40 ليتر در ثانيه است.
ستوده با اشــاره به ثبت بارش 399 ميلی متری برای همدان گفت: از 
ابتدای ســال آبی 96-97 تاكنون 33 ميليون و 700 هزار ليتر آب وارد 
سد شده كه سال گذشته در اين زمان، 57 ميليون و ۲70 هزار ليتر بوده 
و ورودی امسال نسبت به سال گذشته 41 درصد كاهش داشته است.
مديرعامل شركت آب منطقه ای همدان اعالم كرد: از ابتدای سال آبی 
تاكنون هم مقدار آب مصرف شده برای شرب در شهر همدان و اطراف 
9 ميليون و 900 هزار مترمكعب بوده كه نســبت به ســال گذشته 10 

درصد كاهش داشته است.
ستوده بيان كرد: ذخيره سد سرابی تويسركان هم 8 ميليون و 100 هزار 
مترمكعب و خروجی آن 80 ليتر در ثانيه برای شرب و ۲50 ليتر برای 

كشاورزی است و ورودی هم ندارد.
وی گفت: ســد كالن مالير هم 4۲ ميليون و 650 هزار مترمكعب آب 
دارد كــه ورودی آب به آن 46 ليتــر در ثانيه و خروجی آن 896 ليتر 

برای بخش كشاورزی است.

مادر راوی »وقتی مهتاب گم شد« 
در جايگاه ابديش آرام گرفت

 روز پنجشــنبه  پيكــر پــاک مــادر شــهيدان »علــی و جعفــر خوش لفــظ« طــی مراســمی بــا شــكوهی بــا حضــور 
مســئول ان اســتانی و خانــواده شــهيد و مــردم دارالمؤمنيــن همــدان بــه خــاک ســپرده شــد.

بــه گــزارش فــارس، طــی مراســم باشــكوهی پيكــر پــاک مــادر شــهيدان »علــی و جعفــر خــوش لفــظ« بــا حضــور 
مســئوالن اســتانی و خانــواده شــهيد و مــردم دارالمؤمنيــن همــدان بــه خــاک ســپرده شــد.

اين بانوی ســرافزار پس از مدت ها تحمل درد و رنج به لقاءا...  پيوســت.
ــی  ــول زندگ ــه در ط ــود ك ــال 1318  ب ــد س ــظ( متول ــهيدان خوش لف ــادر ش ــدا...   زاده )م ــه عب ــوم محبوب مرح
ــدان  ــه جمــع فرزن ــی گشــاده ب ــا روي ــروز ب ــدای اســالم و انقــالب كــرد و ام ــد رشــيد خــود را ف خــود دو فرزن

ــت. ــهيدش پيوس ش
ــات لشــكر 3۲ انصارالحســين )ع( اســتان همــدان  ــی خوش لفــظ از نيروهــای اطالعــات و عملي ســردار شــهيد عل

هشــتم آبــان مــاه ســال 1343 در محلــه كمــال آبــاد همــدان و در خانــواده ای مذهبــی و انقالبــی بــه دنيــا آمــد.

ثبت نام ۱8۰۰ خادمیار در دفتر آستان قدس رضوی همدان
 يكي از خادمياران دفتر آســتان قدس رضوی همدان با اشاره به اينكه تاكنون يك هزار و 800 نفر به عنوان خادميار در دفتر 

آستان قدس رضوی همدان ثبت نام كرده اند، از اعزام 5 هزار 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 پراكندند.
يكی از خادمياران دفتر آســتان قدس رضوی همدان در اين مراســم با بيان اينكه دفتر آســتان قدس رضوی همدان از سال 95 
راه اندازی شــده اســت، گفت: رهبر فرزانه انقالب خواستار گسترش شعاع خدمتی آستان قدس رضوی در كشور شدند كه در 

همين راستا خدماتی نيز در سطح استان ارائه می شود.
عليرضا ابراهيمی با اشــاره به اينكه تاكنون يك هزار و 800 نفر به عنوان خادميار در دفتر آســتان قدس رضوی همدان ثبت نام 

كرده اند، از اعزام 5 هزار زائر اولی به مشهد مقدس خبر داد.
وی با بيان اينكه با همكاری آســتان قدس رضوی و نمايندگی اين مجموعه در اســتان نسبت به توزيع بسته های ارزاق در بين 

نيازمندان استان اقدام می شود، خواستار توجه به اين مهم شد.

1- معرفی فرماندارمالير درانتظار توافق اســت.گفته می شــود 
درحالی كه پيش از اين گزينه فرمانداری مالير برای طی مراحل 
اداری معرفی شــده بود درحال حاضر به دليل مخالفت برخی 
از شــخصيت ها انجام نشده اســت .گويا تالش برآن است تا 

رضايت مخالفان جلب شود.
۲- مطبوعات كشوری درآستانه تعطيلی قرارگرفته اند.گفته می 
شــودبا افزايش هزينه های چاپ وگرانی كاغذ برخی نشريات 
خودراآماده اعالم تعطيلی كرده اند.گويا اين نشــريات با هزينه 
های سرســام آور و قطع يارانه های دولتی به مشكل اقتصادی 
خورده اند.گفته می شود با اين اتفاق اقبال برای توسعه نشريات 
محلی افزايش يافته اســت . گفتنی است استان همدان درحوزه 

مطبوعات جزو پيشرو های كشوراست.
3- پيشــنهاد تدوين اطلس گردشگری اســتان داده شده است.

گفته می شــود همدان ۲018 بهانه اين پيشنهاد بوده است.گويا 
معاونت فرهنگی شهرداری خواستاراين اقدام است. گفتنی است 
گردشگری ازمحورهای توسعه استان تعريف شده است كه پس 

از ۲ دهه هنوز برنامه جامع وچشم اندازمشخصی ندارد.

اين داستان همان عالج واقعه 
بعد از وقوع است

مهدي ناصرنژاد «

 خوشبختانه نهضت مبارزه با گرانفروشي و احتكار، كم كمك دارد 
در جامعه شــكل مي گيرد و چنانچه همه مــردم اين قضيه را جدي 
بگيرند، به يك فرهنگ درست تبديل مي شود. 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 ريشه كن 

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 شده ام. 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 كســب وكار و مصرف 
جامعه بســيار بايد گفت و نوشت؛ چراكه متأسفانه اين بازار عالوه بر 
گراني هاي روزافزون كاالها، آنقدر تخلف و تقلب و كم فروشــي و 
گندم نمايي 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 به گونه اي رقم خورده است كه چنانچه اراده اي 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 

مي شود، حداقل قابل مصرف و منتطبق با الگوهاي سالم باشد. 
ضرورت ها براي ســالم ســازي محيط و حوزه هاي توليد و مصرف 
در جامعه، آنقدر مغفول ماند و ماند تا به چشــم برهم زدني قطره هاي 
تقلب و تخلف به سيالب هاي مهيب تبديل شد و چنانچه ديرتر از اين 
بجنبيم، سيالب هاي ويرانگر چيزي باقي نخواهند گذاشت و از تاک و 
تاک  نشان اثري بر جاي نمي ماند. مگر نه اينكه هميشه گفته اند »عالج 
واقــع را قبل از وقوع بايد، نه بعــد از وقوع«. تا اينجاي كار هم جاي 
شــكر فراوان دارد و همين قدر كه تلنگرهاي ملتمسانه، مسئوالن را به 
فكر واداشته و زنگ هاي 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 ريشه كن ساختن خرابكاري هاي قتصادي، زودگذر 
نباشــد و به يك حركت دائمي تبديل شود كما اينكه در كشور ما از 
سال ها و سال ها 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 سختي ها و 
دشــواري ها كه قشرهاي مردم زحمتكش و شكيبا و كم درآمد تاكنون 
متحمل شده اند به گردن كساني است كه در عين قدرت و توان اجرايي 
به قوانين بي توجه و بي اعتنا بوده اند و باالخره هم در پيشگاه عدل الهي 

تقاص خود را خواهند ديد.

 مديركل دفتر امور روستايی و شوراهای 
اســالمی اســتانداری همدان با بيان اينكه 
امروز اشتغال، توليد و سرمايه گذاری مشكل 
اصلی مردم ما اســت، گفت:افزايش درآمد 
روســتائيان و حذف واسطه ها بايد اولويت 

كار در روستاها باشد.
به گزارش  تســنيم ،ظاهــر پورمجاهد در 
نشست مشورتی دهياران بخش پيرسلمان، 
اظهار داشــت: همه مــا بايد بايــد ارتباط 
چهارچوب دار داشــته و همه تالش خود را  

برای رفاه حال مردم  انجام دهيم.
وی با تاكيد بر شناســايی مشكالت مردم و 
اقدام به مرتفع كردن دغدغه های آنان توسط 
مســئوالن، تصريح كرد: زيرســاخت های 
مناســب رفاهــی خوبی امروز در ســطح 
روستاها ايجاد شــده اما با اين وجود مردم 
دارای مشكالت مختلف و متفاوتی هستند 

كه بايد با اولويت بندی اين مشكالت نسبت 
به برطرف شدن امر بكوشيم.

پورمجاهد توليد اشــتغال و سرمايه گذاری 
را از جمله دغدغه های امروز مردم برشمرد 
و گفت:بايــد برای ارتقــا و افزايش درآمد 
مردم بويژه در ســطح روستاها واسطه ها را 
حذف كنيم و به دنبال افزايش هر چه بيشتر 

درآمدهای مردمی باشيم.
وی خاطر نشــان كرد: توســط دهياری ها، 
تعاونی ها، به صورت شــخصی و گروهی 
می توانيم همه با هــم كار اقتصادی كرده و 
با طرح های اشتغالزايی  برای مردم اشتغال 

ايجاد كنيم
طرح های درآمد زا را تا به نتيجه رســيدن 

قطعی شخصا  خود پيگيری خواهم كرد
فرماندار اسدآباد هم گفت: در زمينه اعتبارات 
اشــتغال و كارآفرينی كه سهم خوبی هم به 

شهرســتان اسدآباد داده شد و استان همدان 
در اين امر  رتبه اول را داراســت ، سه طرح 
اشتغال زائی در اسدآباد با كمك مدير عامل 

پست بانك تسهيالت آن  پرداخت شد.
كريم حميدوند اظهار داشت :دهياران بايد 
مردم را تشويق به ســوی ارائه طرح های 
درآمدزا تشــويق كنند چرا كه  اعتبارات 
خوبی در اين بخش تخصيص داده شــده 
و مــا بايد از اين فرصت طاليی اســتفاده 

كنيم .
وی با اشــاره به اينكه طرح هــا نبايد دارای 
معارض باشــد، يــاد آور شــد: بازديد از 
روستاهای دارای اشتغال حتما در دستور كار 
بخشــدار بايد قرار گيرد و بنده شخصا اين  
طرح های  درآمدزا را  پيگيری و تا به نتيجه 

رسيدن دنبال خواهم كرد.
بخشدار پيرسلمان نيز در اين جلسه از افتتاح 

و بهره برداری بهســازی 14 روستای بخش 
ظرف يك ماه آينده خبــر داد و اظهار كرد: 
بهســازی اين تعداد روســتا در راستای فاز 
جدول گذاری در دست اجرا بوده و پس از 
اتمام كار فاز زيرســازی توسط بنياد مسكن 

اجرا خواهد شد.
محســن عزيزی  ميزان اعتبار بهسازی 14 
روستای بخش پيرســلمان را 3000 ميليون 
ريال از محل اعتبارات دهياری ها برشمرد و 
خاطرنشان كرد: در سال گذشته نيز بهسازی 
16 روســتای بخش شــامل جدول گذاری، 
زيرســازی، بتن ريزی، شن ريزی، لكه گيری 
و آســفالت معابر صورت گرفــت و در 9 
روستا نيز با همكاری دهياری ها 3 هزار متر 
جدولگذاری از محل اعتبارات دهياری ها با 
اعتباری افــزون بر ۲00 ميليون تومان انجام 

شد.

مديريت جديد فرهنگ و ارشاد 
ياريگر رسانه ها باشد

 مديرمسئول نشريه همدلی و عضو خانه مطبوعات همدان با تاكيد 
بر نقش سازنده تعامل و همفكری متوليان فرهنگی با صاحبان انديشه و 
قلم در راستای توسعه و تعالی فرهنگ، گفت: مديريت جديد فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گام های اساســی برداشته و بيش از گذشته ياريگر 
رســانه ها باشد. اسدا... ربانی مهر در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: 
ارتقا جايگاه رسانه ها، رسيدگی به مشكالت مالی رسانه ها، حمايت از 
خانه مطبوعات، ساماندهی خبرنگاران و ايجاد پل ارتباطی ميان رسانه 
ها و ادارات مهمترين خواســته های قشــر رسانه ای استان همدان از 

مديريت جديد فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
وی با اشاره به اينكه همدان از گذشته جزو استان های سرآمد در حوزه 
فرهنگی بوده اســت، گفت: وجود برخی مشكالت نبايد اين جايگاه 
مطلوب را خدشــه دار كند. ربانی با تاكيد برجايگاه واالی خبرنگاران 
خواستار توجه ويژه به اين قشر شد و افزود: مشكالت داخلی رسانه 

ها نبايد چهره خبرنگاران را در جامعه تضعيف كند.
مديرمســئول نشريه همدلی به مشكالت مالی رسانه ها نيز اشاره كرد 
و گفت: رســانه های استان با مشكالت بســيار زيادی از قبيل اجاره 
دفتر، پرداخت دستمزد و گرانی كاغذ روبروهستند كه نيازمند رسيدگی 
اســت.وی همچنين به حمايت و بهره مندی بيشتر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از ظرفيت خانه مطبوعات تاكيد كرد و افزود: اين تشكل صنفی 
خانه دوم رســانه هاســت و حمايت از اين تشكل موجب پويايی و 
اميدواری رسانه ها می شود. عضو خانه مطبوعات همدان ساماندهی 
خبرنــگاران را امری ضروری دانســت و گفت: اقدامات خوبی برای 
پااليش خبرنگاران فعال و غيرفعال صورت گرفته است اما كافی نبوده 
و بايد با جديت بيشــتری پيگيری شود.مديرمسئول نشريه همدلی به 
ســهم اندک رســانه های همدان از يارانه مطبوعات نيز اشاره كرد و 
يادآورشد: سهم همدان از يارانه 80 ميليارد ريالی در سال گذشته كمتر 
از ۲0 ميليون ريال بوده و برای احقاق حقوق رسانه های استان تالش 
بيشتری بايد صورت گيرد.ربانی مهر، خاطرنشان كرد: ارتباط مستمر و 
موثر با وزارت ارشاد در راستای رفع مشكالت رسانه ها ضروری است 
و اينكار نياز به پيگيری مجدانه متوليان فرهنگی استان دارد. اين فعال 
رسانه ای همدان، با قدردانی از فاضل عبادی مديركل سابق فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ابراز اميدواری كرد: تغيير مديريت اين نهاد خون تازه ای 
در كالبد اهالی فرهنگ و هنر دميده و توسعه و بالندگی رسانه های اين 

ديار را به ارمغان بياورد.

 به مناسبت گراميداشــت هفته فرهنگ 
مالياتــی، مديــركل امور مالياتی اســتان به 
همراه معاونين و سرپرســت اداره حراست، 
با حضرت آيت اله محمــدی نماينده ولی 
فقيه در اســتان و امام جمعه همدان ديدار و 

گفتكو كردند.
نماينــده ولی فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان در اين نشست گفت: كار مالياتی كار 
مقدسی اســت چرا كه شما برا تأمين هزينه 
های كشــور و رفاه مردم تالش می كنيد و 
خدماتــی كه مردم بهره مند ميگردند بخاطر 

زحمات و تالش های شما عزيزان است. 
وی  ادامه داد : بايد تالش شــود تا عدالت 
مالياتی در بهترين و مناسبترين شكل ممكن 
رعايت شود چرا كه نارضايتی های احتمالی 
مردم بخاطــر گرفتن ماليات نيســت بلكه 
بخاطر عدم اطالع از هزينه كردن درآمدهای 
مالياتی است. ايشــان در اين ارتباط اضافه 
كردنــد: منصفانــه عمــل كــردن و عدم 
سختگيری به مردم منجر به رضايتمندی بين 
ماليات دهندگان خواهد شد و كارها را آسان 

خواهد كرد.
وی در ادامــه در خصوص عمــل فراريان 
مالياتی افزودند: كسانی كه ماليات نميدهند 
و از پرداخت ماليات فــرار ميكنند خود را  
مديون 80 ميليون نفر می كنند، چرا كه آنها 
از تمامی امكانات و خدمات كشور استفاده 
می كنند و حق مــردم و دولت را پرداخت 

نمی كنند.
مديــر كل امورمالياتی اســتان نيز  گزارش 
مبسوطی از آخرين اقدامات و فعاليت های 
صــورت گرفته ارائــه داد و افزود: رعايت 
عدالت مالياتــی و تكريم مؤديان مالياتی از 
سياســت های اصلی ســازمان امورمالياتی 
كشــور است و ما نيز در اين راستا اقدامات 

اساسی و گام های بزرگی را برداشته ايم. 
محمد دلشــادی در ادامه افــزود: يكی از 

موضوعاتی كه در برقراری عدالت مالياتی 
موثر است رسيدگی به پرونده های مالياتی 
مؤديان بر اساس اسناد و مدارک می باشد 
كه اين اداره كل مبنای تشــخيص ماليات 
را بر اين اســاس بنا نهاده و رســيدگی بر 
اســاس اســناد و مدارک موجب ميشود 
هيچ گونه اجحافی در حق مؤديان مالياتی 
صورت نگيرد و فشــاری از ناحيه ماليات 
به فعاالن اقتصادی و توليد كنندگان استان 

وارد نگردد.
مدير كل امور مالياتی استان در ادامه خاطر 
نشان كردند: با توجه شرايط كنونی اقتصادی 
نهايت تالش ما اين اســت كــه همكاری 
نزديكی با فعاالن اقتصادی داشــته باشيم و 
با تشخيص ماليات صحيح و عادالنه، طوری 
عمــل كنيم كه اصنــاف و علی الخصوص 
توليد كنندگان نگرانــی بابت مقوله ماليات 

نداشته باشند.

نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه همدان :

عدالت مالیاتی 
باید به بهترین شکل رعایت شود

افزایش درآمد روستائیان و حذف واسطه ها 
اولویت کار در روستاها باشد

 معاون فرهنگی، گردشــگری و ورزشی 
شهرداری همدان فرهنگسرای كارآفرينی را 
به عنوان پايلوت توانمندسازی شهر معرفی 
كرد و گفت: فرهنگسرای واليت، محلی برای 
آموزش، مشاوره و ترويج فرهنگ كارآفرينی 

در همدان خواهد بود.
سعيد خوشبخت در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: راه اندازی فرهنگسرای كارآفرينی يكی 
از اقدامات خوب شهرداری و مركز مطالعات 
و پژوهش های شورای اسالمی شهر است كه 
در راستای ترويج فرهنگ كارآفرينی صورت 

گرفته است.
وی با بيان اينكه برخی از مناطق شهر كه لزوم 
اشــتغال و خودكفايی اهميت بيشتری دارد، 
مدنظر قرار گرفته است، افزود: فرهنگسرای 
واليت به عنوان پايلوت معرفی می شــود و 
ساير فرهنگسراها و بخش های فرهنگی شهر 

را در اين زمينه راهبری می كند.
خوشــبخت در ادامــه تأكيد كــرد: مراحل 
تصميم ســازی توســط كارشناســان مركز 
مطالعــات، معاونت فرهنگــی، آموزش و 
پرورش، ســازمان فنی وحرفه ای و اداره كل 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی، طرح در دســت 
بررسی و اقدام است .

معاون فرهنگی شهرداری همدان خاطرنشان 
كــرد: فرهنگســرای واليــت را در اختيار 
كارشناســان امر قرار داده ايم تا كالس های 
دانش بنيــان،  اقتصادهــای  و  آموزشــی 
مشــاوره های شغلی و اشــتغال برای زنان 
سرپرست خانوار و خانواده های آسيب ديده 
به صــورت رايــگان در آن برگزار شــود 
و پس از طی دوره رشــد مــورد حمايت 

فنی وحرفه ای و اداره كار قرار گيرند.
وی با اشاره به وجود زمينه های توانمندسازی 
در فرهنگســرای كارآفرينــی گفــت: افراد 
عالقمند به كارآفرينی يا استفاده از امكانات 
فراهم شــده در اين پايلوت و پايگاه اوليه و 
متمركز می توانند مراحل رشــد و توانمندی 

خود را طی كنند و وارد بازاركار شود.
خوشــبخت در ادامه بيان كــرد: با همكاری 
شهرداری در فرهنگسرای واليت و ساير نقاط 
جانمايی شده در سطح شهر، بازارچه هايی به 
منظــور عرضه توليــدات كارآفرينان درنظر 

گرفته خواهد شد.

 81 درصد از اراضی مســتعد كشاورزی 
اين اســتان تحت پوشش آبياری های نوين 
اســت كه در همين حوزه همدان رتبه سوم 

كشور را كسب كرد.
منصــور رضوانی جــالل در گفت و گو با 
ايرنا افزود: سطح اراضی آبی استان همدان 
۲53 هزار هكتار است كه 163 هزار هكتار 
آن برای اجرای آبياری تحت فشــار مستعد 

ارزيابی می شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزی همدان با بيان 
اينكه استان همدان در استفاده از روش های 
آبياری تحت فشــار در 10 سال اخير رتبه 
های اول تا ســوم را به خود اختصاص داده 
اســت، گفت: امسال نيز با استفاده از روش 
های آبيــاری نوين بــرای افزايش بازدهی 

آبياری در سطح مزارع تالش می كنيم.
رضوانی جالل با اشــاره به اينكه با اجرای 
طرح های آبياری تحت فشــار 590 ميليون 
متر مكعــب در مصــرف آب صرفه جويی 
شد، خاطرنشان كرد: طی سال های پس از 
پيروزی شكوه مند انقالب اسالمی به ويژه 
در سال های اخير، توسعه سيستم های نوين 

آبياری به عنوان يكی از راهكارهای مديريت 
مصرف آب در بخش كشاورزی مورد توجه 

قرار گرفته است.
وی تاكيد كرد: هم اكنون افزون بر 145 هزار 
هكتار از اراضی آبی اســتان تحت پوشش 
سيستم های نوين قرار گرفته و ساالنه بيش 
از 638 ميليــون متر مكعب در مصرف آب 

بخش كشاورزی صرفه جويی می شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان همدان 
ادامه داد: اين ســازمان بحث بهره وری از 
منابع را در دستور كار خود قرار داده است؛ 
چراكه در جهان امــروزی ميزان بهره وری 
از آب حــدود 5.1 كيلوگرم پيش بينی می 
شــود و اين در حالی اســت كه اين رقم به 
طور متوسط در استان همدان و كشور حدود 
هفت كيلوگرم يعنی تا ۲ برابر امكان افزايش 

بهره وری از نهاده هاست.
وی تاكيد كرد: سال گذشــته با اجرای 1۲ 
هزار 17 هكتار آبياری تحت فشار در استان 
همدان، موفق به كسب رتبه سوم كشور شده 
ايم و در سه سال گذشته استان همدان يكی 
از استان های موفق در اين حوزه بوده است.

ترويج فرهنگ کارآفرينی 
در فرهنگسرای واليت همدان

همدان در اجرای آبیاری تحت فشار 
رتبه سوم کشور را کسب کرد
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سهم مشاغل خانگی اسدآباد با حوصله هزينه شود 

 سهم مشــاغل خانگی برای تحقق واقعی توسط دستگاه های ادارای با حوصله هزينه 
شود.

فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: سهميه مشاغل خانگی استان همدان در سال 97 افزون بر 
۲60 ميليارد ريال اعالم شده كه هنوز برش شهرستانی سهميه اسدآباد از اين ميزان اعتبار 
مشــخص نيست. به گزارش ايسنا،، كريم حميدوند در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاری 
شهرستان اسدآباد، با تأكيد بر پيگيری الزم برای جذب سهميه مشاغل خانگی سالجاری 
افزود: حوصله در بحث جذب اعتبارات مشــاغل خانگی سال جديد از نقش موثری در 

اشتغال واقعی شهرستان در اين راستا خواهد داشت.
حميدوند تصريح كرد: ميزان ســهم شهرستان اســدآباد از اعتبارات مشاغل خانگی سال 
گذشــته يك ميليارد و 300 ميليون تومان بوده كه اين ســهم به صورت 100 درصدی 

جذب شده است.
وی در ادامه با بيان اينكه فرصتی تا زمان پايان جذب سهميه اعتبارات و تسهيالت اشتغال 
روستايی و فراگير سال گذشته باقی نمانده، خاطرنشان كرد: در صورت عدم جذب اين 

سهميه از تسهيالت اشتغال روستايی و فراگير برگشت خواهد خورد.
فرماندار شهرستان اسدآباد همچنين با تأكيد بر اينكه بانك ها با توجه به شرايط اقتصادی 
امروز سختگيری در پرداخت تسهيالت اشتغالزايی را كنار بگذارند، گفت: برای پرداخت 

تسهيالت اشتغال روستايی و يا فراگير نيازی به طرح بديع و نو نبوده و در پرداخت اين 
تسهيالت ايجاد اشتغال در اولويت است چرا كه ايجاد اشتغال بين مشاغل در گروه های 

مختلف خواه ناخواه موجب رقابت خواهد شد.
وی در ادامه تعداد كل طرح های مصوب شــده اشتغال روستايی شهرستان را 70 طرح با 
اعتباری افزون بر 300 ميليارد ريال برشمرد و يادآور شد: از اين تعداد طرح مصوب شده، 
4۲ طرح مربوط به جهادكشاورزی، 17 طرح مربوط به اداره ميراث فرهنگی و 1۲ طرح 

مربوط به اداره صنعت، معدن و تجارت بوده است.
فرماندار شهرستان اسدآباد در پايان اظهار كرد: تعداد كل پرداختی و عقد قرارداد در بحث 

مشاغل خانگی روستايی شهرستان 80 طرح بوده است.

خبـر

ساخت و تحويل 8 واحد مسکوني 
به همت بسیج سازندگي کبودراهنگ

 كبودراهنگ- اكرم حميدي- خبرنگار همدان پيام: بسيج سازندگي 
شهرستان كبودراهنگ با هدف خدمت رساني 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 داده اند 
كه اين طرح ها شــامل ســاخت 8 باب منزل مسكوني براي محرومان 
با مشــاركت كميته امداد، ساخت پايگاه هاي مقاومت بسيج، ساخت و 
مرمت حسينيه ها، ساخت غسالخانه روستايي، بهسازي و نقاشي مدارس، 
محوطه ســازي و جدول گذاري گلزار شهدا و اعزام تيم هاي پزشكي و 

درماني به مناطق محروم شهرستان بوده است.
محمود بداغي خاطرنشان كرد: اردوهاي جهادي هر ساله در شهرستان 
انجام مي شود و گروه هاي جهادي از قشرهاي مختلف بسيج مهندسين 
كشاورزي، دانش آموزي، دانشــجويي، جامعه پزشكي، بسيج ادارات، 
مساجد و محالت مي باشد و در زمينه هاي عمراني، خدمات بهداشتي و 

سالمت، آموزشي، فرهنگي، كشاورزي و... فعاليت مي كنند.
وي ادامه داد: بيشترين سهم اردوهاي جهادي را شهرستان كبودراهنگ 
بر عهده داشــته كه پارسال 1۲0 دانشجو از 8 دانشگاه از جمله دانشگاه 
شهيد بهشتي تهران و يا دانشگاه از مركز همدان و پيام نور كبودراهنگ در 

مناطق محروم كبودراهنگ براي محرومان خدمت رساني كردند.
وي همچنين افزود:  بــا توجه به اينكه اردوهاي جهادي در يك منطقه 
متمركز نمي شود، بنابراين برنامه ريزي هايي انجام شده كه اين اردوهاي 
جهادي 3 ايل 5 سال در همان نقطه متمركز شوند تا كارهايي كه انجام 
مي دهند به نتجيه برسد و سال هاي بعدي طرح هاي ديگري را در نقاط 

مختلف شهرستان شروع كنند.
بداغي در خصوص فعاليت هاي بســيج دانش آموزي نيز گفت: ســال 
گذشــته بسيج دانش آموزي در قالب طرح هجرت با مشاركت 5 گروه 
جهادي رنگ آميزي و زيباســازي و نقاشي 8 مدرسه را بر عهده داشتند 
و بيش از 30 الي 40 درصد مدارس شهرســتان نياز به زيباسازي دارند. 
اميدواريم بتوانيم با همكاري آموزش وپرورش در اين زمينه فعاليت هاي 

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.
حجــت ا... 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 مي كنيم كه 
دشمنان خارجي و جاهالن داخلي مي خواهند كه اين خدمات كم شود، 
بنابراين همــه ما موظف و مكلف به اجراي بيش از پيش اين خدمات 
هستيم. وي ادامه داد: شــركت 1۲0 دانشجو در اردوهاي جهادي يك 
ظرفيت بسيار خوبي براي مناطق محروم شهرستان است كه بايد از اين 

ظرفيت ها به خوبي استفاده شود.
مهدوي همچنين افزود: بنده به اتفاق امام جمعه 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 مي توانند در اين اردو شركت كنند.
وي در پايان از تمامي مســئوالن ادارات خواست كه در حد توان بسيج 
سازندگي را در جهت خدمات رســاني به مناطق محروم ياري كنند و 

گامي در جهت توسعه و پيشرفت شهرستان بردارند.

۱37 هزار نهاوندی برای اخذ 
کارت ملی هوشمند ثبت  نام کردند

 رئيس اداره ثبت  احوال نهاوند، گفت: 137 هزار نهاوندی برای اخذ 
كارت ملی هوشمند ثبت  نام كردند.

روح ا... مهدوی تبار در گفت وگو با فارس اظهار كرد: شهرستان نهاوند 
دارای جمعيت 180 هزار و 494 نفری است كه از اين تعداد 137 هزار 

و 584 نفر واجد شرايط دريافت كارت ملی هوشمند هستند.
وی ادامــه داد: در بحث ثبت نام برای اخذ كارت ملی هوشــمند تا ۲3 

تيرماه در نهاوند 115 هزار و 500 نفر ثبت نام كرده اند.
رئيــس ثبت  احوال نهاوند بابيان اينكه اين تعــداد معادل 83.5 درصد 
جامعه هدف را شــامل می شود، گفت: با توجه به اينكه بحث كاربردی 
كردن كارت های هوشمند ملی در دستور كار سازمان ثبت احوال كشور 
قرار گرفته است، تفاهم نامه ای ميان سازمان ثبت  احوال و ثبت  اسناد مبنی 
بر اينكه برای نقل و انتقاالت اموال و امالک بايد از كارت هوشمند ملی 
استفاده شود به امضا رسيده و در اين زمينه افراد ملزم هستند ابتدا نسبت 

به تعويض كارت ملی اقدام كنند.

آغاز فاز اول واکسیناسیون دام ها 
علیه بیماری بروسلوز در تويسرکان

 رئيس دامپزشكی شهرستان تويسركان آغاز فاز اول واكسيناسيون 
دام ها عليه بيماری بروســلوز خبــر داد.به گــزارش روابط عمومی 
اداره دامپزشــكی شهرستان تويسركان، ميثم قياســی از آغاز فاز اول 
واكسيناســيون ســاالنه بره و بزغاله عليه بيماری بروســلوز خبرداد.
وی افزود: با توجه به اهميت بســيار زياد بيماری بروســلوز از حيث 
قابليت انتقال به انســان و نيز خسارات اقتصادی اين بيماری ناشی از 
سقط جنين در دامها و بر اساس دستورالعمل های سازمان دامپزشكی 
كشور، طرح واكسيناسيون بره و بزغاله عليه اين بيماری با بهره گيری 
از حداكثر توان بخش دولتی و خصوصی آغاز شــد. قياســی افزود: 
كارشناسان اين اداره با تالشهای شبانه روزی و برنامه ريزی های منظم 
و مدون در راستای ارتقای سطح بهداشت و سالمت عمومی جامعه و 

بهبود وضعيت اقتصادی دامپروری كشور كوشا هستند.

معاون شهرداري آجين:
نبايد قوانین شهرهاي بزرگ با مناطق محروم 

يکسان باشد 
 پروين ســليمي - خبرنگار همدان پيام: شــهرداري آجين نيازمند 
اعتبارات دولتي است و به دليل محروميت مردم اين شهر نمي توان به در 

آمدهاي شهري اتكا كرد.
در شهر آجين  فقط با دو اداره بخشداري و شهرداري به مردم خدمات 
داده مي شــودوهيچ كدام از ادارات خدمات رســان در اين بخش فعال 
نيستند و همين  باعث شــده 80 درصد ازفعاليت هاي شهري بر عهده 

شهرداري باشد در حالي كه هيچ گونه اعتبار دولتي  ندارد.
معاون شهرداري شهر آجين درحالي از رونق چهره شهر گفت: كه دولت 
اعتبارات شهرداري هاي كشور را برداشته و صرف هزينه هاي هدفمندي 

كرده است و شهرهاي كوچك با اين شرايط به سختي اداره مي شوند.
مهدي زارعي افزود: از 6 ماه گذشــته كار زيباســازي شــهر را  شروع 
كرده ايــم و با رنگ آميزي معابر همچنين جداول و ديوارهاي شــهري 
توانسته ايم پس از چند دهه شهر را از چهره كهنه و روستايي خارج كنيم.   
وي از همكاري 4 شــهروند آجين گفت و با عقب نشيني عظيمي كه 
محمــد فتاحي ،علي احمد فعله گري ، محمــد بدريان و امين بدريان  
انجام داده اند باعث شده يك معبر 30 سال 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 آب هاي سطحي در خيابان شهيد 

صياد شيرازي را از پروژه هاي عمراني در حال اجرا برشمرد. 
معاون شهرداري آجين فعاليت 10 تيم ورزشي را از پتانسيل هاي 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 داده انــد وجوانان در اين بخش انتظــار دارنداز حداقل 

امكانات ورزشي برخوردار باشند .
زارعي همچنين از وجود فضاي سبز گسترده و چشم اندازه هاي 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 
اســتان ها نيز صادر مي شــود. پس مي طلبد ايجاد فضاهاي  تبديلي در 

اولويت قرار گيرد . 
وي وجود آب فراوان رودخانه ها در آجين را از ديگر نعمت  ها دانست 
كه باعث شــده شهرداري همه مصارف مورد نياز را از اين آب استفاده 

كند و بي نياز از آب شهر باشد.

کشف ۱9 فقره چک پول تقلبی در همدان

 فرمانده انتظامي شهرستان همدان از كشف 19 فقره چك پول تقلبي 
و دستگيري ۲ متهم توسط مأموران كالنتري 11 شكريه خبر داد.

به گزارش ايسنا،  پژمان قويمي در تشريح اين خبر گفت: در پي شكايت 
يك شهروند مبني بر كالهبرداري از وی، رسيدگي به پرونده در دستور 

كار مأموران كالنتري 11 شكريه قرار گرفت.
وی افزود: شــاكي در اظهاراتش بيان كرد، روز گذشــته مرد جواني را 
با خودروي شــخصي ام به كرمانشــاه برده و برگرداندم و او كرايه بنده 
را با ســه فقره چك پول 50 هزار تومانــي پرداخت كرد كه در هنگام 
مراجعه به بانك متوجه شدم پول ها تقلبي است.قويمي ادامه داد: مأموران 
تحقيقات خود را با توجه به اظهارات شاكي آغاز و با بررسي هاي ميداني 
و  شــگردهای خاص پليسی با دسترسي به مشخصات و شماره تلفن 
متهم، وی را دســتگير و در بازرسي بدنی يك فقره چك پول تقلبي را 
كشف كردند. وی تصريح كرد: متهم در بازجويي های فنی و تخصصی 
به خريــد ۲0 فقره چك پول تقلبي از يكی از اســتان های همجوار با 
همدستي يك زن اعتراف كه در بازرسی از منزل او، 15 فقره چك پول 

تقلبي ديگر كشف و همدست وي نيز دستگير شد.
به گزارش پايگاه خبری پليس، فرمانده انتظامي شهرستان همدان در پايان 
با اشاره به اينكه متهمان با تشكيل پرونده به مرجع قضايی معرفی شدند، 
از شــهروندان خواست تا در معامالت روزمره خود با افراد غريبه دقت 
كرده و تا حد امكان به صورت الكترونيكي و روش هاي نوين اقدام به 

رد و بدل كردن پول كنند.

مهارت پخت آش بادمجان و آش ورکواز 
نهاوند ثبت ملی شد

 رئيس اداره ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری نهاوند گفت: 
مهارت پخت آش بادمجان و آش وركواز نهاوند ثبت ملی شد.

محسن جانجان در گفت وگو با فارس اظهار كرد: خوشبختانه در جلسه 
كميته ميراث ناملموس كه در محل سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشــگری كشــور در روزهای گذشته برگزار شــد دو اثر از آثار 

ناملموس شهرستان نهاوند نيز به عنوان آثار ملی ناملموس ثبت شد.
وی با بيان اينكه در كميته 56 اثر از استان های مختلف كشور در فهرست 
ميراث ناملموس ثبت شــد، گفت: برای ثبت ايــن دو اثر طی ماه های 
گذشته كارشناسان و بازرسان مربوط به اين حوزه از كشور و استان در 

شهرستان حضور پيدا كردند.
رئيس اداره ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری نهاوند افزود: 
پس از مستندسازی، ارسال پرونده به سازمان ميراث فرهنگی و همچنين 
دفاع بسيار خوب كارشناسان استان همدان از آثار شهرستان نهاوند اين 
آثار به ثبت ملی رســيدند.وی با اشاره به اينكه تاريخ و شماره ثبت اين 
دو اثر در روزهای آينده ابالغ می شود، گفت: شهرستان نهاوند در حال 
حاضر با احتساب اين دو اثر دارای 91 آثار ملموس و ناملموس است.

وی خمير ِسنل، گويش نهاوندی و آئين چهل منبران كه در ماه محرم برگزار 
می شود را از جمله آثار ناملموس ثبت  شده در گذشته عنوان كرد و اظهار 
كرد: در حال حاضر شهرســتان نهاوند دارای پنج اثر ناملموس است كه 

مهارت پخت آش بادمجان و آش وركواز نيز در اين حوزه است.

 تحقق »ژئــو پارک« همــدان در انتظار 
توجه ويژه مسووالن ارشد استان است تا از 
ظرفيت موجود و شرايط فعلی استفاده كنند 
شــايد دريچه ای بر روی رونق اقتصادی و 

ايجاد اشتغال باشد.
به گزارش  فارس ، ظرفيت ها و استعدادهای 
بی شــمار همدان می تواند اين شــهر را به 
دومين ژئوپارک ايران پس از جزيره قشــم 
تبديل كند تا از نعمات خدادادی بی نظيرش 
در حوزه گردشــگری بهره وافر ببرد و خط 
بطالنی بر مشــكالت اقتصــادی و بيكاری 

بكشد.
شــايد هيچ كس باور نمی كرد كه اتفاقاتی 
چون فروچاله ها و يا مواد مذاب به ســطح 
زمين نرسيده می توانند يك جاذبه توريستی 
باشــد و عالقمندان زئوتوريســم يا زمين 
گردشــگری را به همدان بكشاند. هرچند 
پديده هايــی چون فروچاله ها تــا امروز به 
عنوان يك تهديد به حساب می آمدند اما به 
نظر می رسد صنعت پويايی چون گردشگری 
می تواند از اين تهديدها يك فرصت بيافريند 

كه به توليد ثروت بيانجامد.
در حــال حاضر اســتان همدان از ســوی 
اكتشافات معدنی  سازمان زمين شناســی و 
كشور مستعد ايجاد ژئوپارک جهانی شناخته 
شده و بهتر است فرصت را غنيمت شمرده 
و در سالی كه همه توجه ها به پايتخت تاريخ 
و تمدن ايران زمين معطوف شده گام بزرگی 

در اين راه بردارد.
در حال حاضر سازمان زمين شناسی كشور 
در انتظار حركت اســتان همدان اســت تا 
اقدامات خود را در اين راســتا آغاز كند به 
ويژه اينكه تجربه جزيره قشــم نيز در اين 
حوزه وجود دارد و می تواند در تسريع امور 

تأثير بگذارد.
 ژئو پارک همــدان فرصتی برای 

رونق گردشگری
ميــراث  كل  اداره  گردشــگری  معــاون 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 
همدان در گفت و گو با فــارس اظهار كرد: 
ژئوپارک همدان در حاشيه كنفرانس سفرای 
كشــورهای خارجی در همدان از ســوی 
رئيس ســازمان زمين شناسی و معاون وزير 

مطرح شد.
علی خاكسار افزود: مطالعاتی در اين حوزه 
انجام شــده و با توجه به شرايط همدان و 
ساختار زمين شناسی خاص آن برای تعريف 

ژئوپارک مطلوب شناخته شده است.
وی بــا اشــاره بــه اينكــه زيبايی هــا و 
چشم اندازهای طبيعی و ذخاير معدنی استان 
بســتر ايجاد ژئوپــارک را در همدان فراهم 
كرده، تصريح كرد: با اجرای طرح ژئوپارک 
در همدان يك ظرفيت مطلوب برای رونق 

صنعت گردشگری استان ايجاد می شود.
معاون گردشگری اداره كل ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری استان همدان با 
بيان اينكــه ژئوپارک ضوابط خاص خود را 
دارد و كمتريــن دخل و تصرف در طبيعت 

بايد انجام شود، ادامه داد: روستاها و مناطقی 
چون گنجنامه زيرســاخت الزم را دارند و 

نياز به دخل و تصرف نيست.
وی با تأكيد براينكه رونق گردشگری عوايد 
بســياری برای مردم دارد، خاطرنشان كرد: 
حمل و نقل، اماكن گردشــگری، پذيرايی 
و ســوغات می تواند رونق يابــد و اطراف 

گنجنامه می تواند از آن منتفع شود.
خاكسار با اشــاره به اينكه ژئوپارک تنها به 
صورت كلی مطرح شده است، گفت: برای 
تحقق اين موضوع بايد كار مطالعاتی گسترده 
انجام شود و متولی اصلی آن و  حوزه  های 

وظايفی هر دستگاه مشخص شود.
 برای توســعه شــعارها را کنار 

بگذاریم
رئيس هيــأت مديره دهكده گنجنامه نيز در 
گفت و گو با فارس اظهار كرد: گردشــگری 
يك بسته اســت كه هرچه كاملتر بوده و از 
تنوع بااليی برخوردار شــود، می تواند برای 

مسافران جذابيت بيشتری داشته باشد.
ســعيد ترابيان افزود: بسياری از كشورهای 
پيشــرو در گردشــگری دارای بخش های 
مختلفی هســتند كه تنوع بســياری ايجاد 
می كنند. وی تصريح كرد: همه برای تفريح 
ســفر نمی كنند بلكه رويدادهای بســياری 
هســتند كه می تواننــد برای گردشــگران 
جذابيت داشته و آنان را وادار به سفر كنند.

اين فعال گردشگری با بيان اينكه برای رونق 
گردشگری بايد شــعارها را كنار بگذاريم، 
ادامه داد: سرمايه گذار را نبايد رها كرد و بايد 
با ايجاد زيرساخت های الزم را برای فعاليت 

آنها نسبت به جذب سرمايه  اقدام كرد.
وی خاطرنشــان كرد: ژئوپارک همدان نيز 
می تواند يك جاذبه گردشگری جديد باشد 
امــا بايد به طور كامل و به دور از شــعارها 

اجرا شود.
ترابيان گفت: بايد به زيرساخت ها از جمله 
تعريــف يك برند معتبر برای گردشــگری 
اســتان فراهم شــود و تنها به امور روبنايی 

توجه نشود كه چند صباحی بگذرد.
وی تأكيــد كــرد: اگر برای ســرمايه گذار 

دلخوشــی و انگيزه ايجاد نشــود ماندگار 
نخواهد بود و به منطقه ديگری می رود.

 پدیده های زمین شناختی همدان، 
فرصتی برای تحقق ژئوپارک

رئيس ســازمان زمين شناسی و اكتشافات  
معدنــی كشــور در گفت و گو بــا فارس 
اظهار كرد: اين ســازمان يك بحث جديد 
در حوزه گردشــگری به نام ژئو وريســم 
يعنی زمين گردشــگری در كشور تعريف 

كرده است.
مرضيه لك افزود: زمين گردشــگری يعنی 
ظرفيت های زمين شناسی خاص كه در كنار 
ظرفيت های گردشــگری طبيعی، تاريخی و 
فرهنگــی يك منطقــه ارزش خاصی به آن 
منطقه می دهد كه به آن ها ســايت های ژئو 

توريستی گفته می شود.
وی تصريــح كــرد: وقتــی ســايت های 
ژئوتوريستی يك منطقه زياد باشد آن منطقه 

می تواند به ژئو پارک تبديل شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه ابتدا بايد يك ژئو پارک را در ســطح 
ملی به ثبت رساند، ادامه داد: وقتی يك ژئو 
پارک در سطح ملی تعريف شد بايد اقدامات 
استانداردســازی صورت گيرد تا آن را در 

سطح بين المللی نيز به ثبت برسانيم.
وی خاطرنشــان كــرد: همدان بــه دليل 
جاذبه هــای طبيعــی، تاريخــی، فرهنگی 
و جوامــع محلی از يك ســو و داشــتن 
ظرفيت های خاص زمين شناسی از سوی 
ديگــر می تواند به يك ژئــو پارک تبديل 

شود.
لك با اشــاره به اينكه ژئوپارک های اشتغال 
مســتقيم و غير مســتقيم می آفريند، گفت: 
ژئو پارک ها عالوه بر داشــتن همه مزايايی 
كــه صنعــت گردشــگری دارد، می توان 
فارغ التحصيالن زمين شناســی را به عنوان 

راهنمايان تورها به كار گرفت.
وی  بــا اشــاره به اينكه در ايــران تا كنون 
تنها يك ژئو پارک وجــود دارد، افزود: در 
همه ســايت های ژئو پارک جزيره قشــم  
اســتانداردهای الزم رعايــت و راه هايــی 

مناسب به مناطق خاص زمين شناسی ايجاد 
شده است.

رئيس ســازمان زمين شناســی و اكتشافات  
معدنی كشــور تصريح كرد: در سايت های 
جزيره قشــم استانداردسازی الزم صورت 
گرفته و هيچگونه جســم غير طبيعی مانند 
پالستيك استفاده نشــده بنابراين ژئوپارک 
همراه با توسعه پايدار و حفظ محيط زيست 

است.
وی  ادامه داد: همدان به دليل داشتن باتوليت 
الوند يعنی مواد مذابی كه ميليون ها سال قبل 
موفق نشــدند به روی سطح زمين برسند و 
گرمای آنان باعث پخته شــدن يا دگرگونی 
ســنگ های نزديك به سطح زمين می شود، 

برای زمين شناسان بسيار جذاب است.
لك بــا اينكه غار عليصدر نيــز يك پديده 
فرســايش رسوب شناسی است، خاطرنشان 
كــرد: در كنار اين دو پديده شــگفت انگيز، 
كانی های بســيار درشــتی داريــم كه در 
پتماتيك ها مشاهده می شــود و در دنيا كم 

نظير هستند.
وی  گفت: مخاطرات زمين شــناختی استان 
مانند پديده های فرونشســت دشت فامنين 
نيز از جمله جاذبه های زمين شناســی استان 

به حساب می آيد.
 در انتظار همراهی مسئول ان

رئيس ســازمان زمين شناســی و اكتشافات  
معدنی كشــور اظهار كرد: اين پديده ها در 
اســتان همدان در كنار ســنت های مردمی 
و جاذبه هــای تاريخی يك باب توريســتی 
جديد در همدان تعريف می شــود كه همان 

ژئوپارک است.
وی  افزود: استاندار همدان از ايده ژئوپارک 
استقبال و اعالم پشــتيبانی كرد و به همين 
دليل به دنبال نشست تخصصی با مقام ارشد 
اجرايی استان همدان هستيم تا بتوانيم ابعاد 

كار را توضيح دهيم.
لك تأكيد كرد: اميدوار هستيم اين ديدار هر 
چه زودتر محقق شود تا بتوانيم تا آبان ماه كه 
رويدادهای ۲018 انجام می شــود بخشی از 

كار را پيش ببريم.

ضرورت توجه مسئوالن به يك ايده گردشگري

ایجاد دومین »ژئو پارک« ایران در همدان
■ »فروچاله ها« جاذبه گردشگري مي شوند

 رئيس ســازمان تامين اجتماعی مالير 
از پرداخــت 37 ميليون تومان كمك هزينه 
ازدواج به ۲7 بيمه شده تامين اجتماعی خبر 
داد و گفت: اين ميزان پرداخت نســبت به 
سال گذشته 50 درصد كاهش داشته است.

محمدتقی نجارزاده در گفت  وگو با فارس 
با اشاره به اينكه ســازمان تامين اجتماعی 
با بيش از نيم قرن ســابقه بزرگترين نهاد 
حمايتی بيمه ای كشور اســت اظهار كرد: 
ســرمايه اصلی ايــن ســازمان متعلق به 
كارگرانی است كه چرخه  اقتصادی كشور 
را با تالش شــبانه روزی خود می چرخانند 
و اين ســازمان به عنوان چتــری در برابر 
اجتماعی جامعه  و  اقتصــادی  ناماليمات 
از اين قشــر حمايت می كنــد. وی تعداد 
بيمه شــدگان اصلی و زير پوشــش تامين 
اجتماعــی مالير را 41 هــزار و 668 نفر 
دانســت و افزود:  اين آمار در مقايســه با 
مدت مشابه سال گذشــته 6 درصد رشد 
داشته است.رئيس سازمان تامين اجتماعی 

ماليــر با بيان اينكه 130 هزار بيمه شــده 
اصلی و تبعی زير پوشش تامين اجتماعی 
هستند گفت: تعداد مســتمری بگيران زير 
پوشــش نيــز 65 هزار و 805 نفر اســت 
كه در مقايسه با ســال قبل 9 درصد رشد 
داشته اســت. وی ميانگين مقرری بگيران 
بيمه بيكاری را در ســه ماهه امســال ۲84 
نفر برشمرد و افزود: اين تعداد در مقايسه 
با سال گذشته هشت درصد كاهش داشته 

است. نجارزاده به پرداخت های بلندمدت و 
كوتاه مدت اين سازمان اشاره كرد و اظهار 
كرد: ميزان پرداخت كمك هزينه پروتوز و 
ارتوز به 481 نفر در ســه ماهه امسال 56 
ميليون تومان بوده كه در مقايســه با سال 

گذشته 73 درصد رشد داشته است.
از پرداخــت ۲۲6 ميليــون تومــان  وی 
كمك هزينه غرامت دســتمزد به ۲77 بيمه 
شــده اصلی خبــر داد و گفت: 56 ميليون 

تومان نيز بابت كمك هزينه بارداری به 375 
بيمه شده پرداخت شده است.

رئيس ســازمان تاميــن اجتماعی مالير از 
پرداخــت 37 ميليون تومــان كمك هزينه 
ازدواج به ۲7 بيمه شــده  تامين اجتماعی 
خبر داد و تصريح كرد: اين ميزان پرداخت 
نسبت به سال گذشــته 50 درصد كاهش 
داشته است.وی با اشــاره به پرداخت ۲3 
ميليون تومــان كمك هزينه كفن و دفن به 
۲4 بيمه شده در ســال جاری گفت:  اين 
ميزان نيز نسبت به سال گذشته 11 درصد 
كاهش داشته اســت. نجارزاده از پرداخت 
۲۲ ميليــارد و 590 ميليــون تومان حقوق 
به مســتمری بگيران اين سازمان خبر داد و 
افزود: اين ميزان نسبت به سال گذشته 18 
درصد رشد داشته است.وی پرداخت های 
بيمه بيكاری را يك ميليارد و 400 ميليون 
تومان دانســت و اضافه كــرد: اين ميزان 
نســبت به سال گذشته ســه درصد رشد 

داشته است.

پرداخت 37 میلیون تومان کمک هزینه ازدواج در مالیر
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ایران و جهان

دستوركار هفته آينده صحن علنی مجلس 
ظريف، علوی و زنگنه هفته آينده 

به بهارستان می آيند 
 وزرای امور خارجه،اطالعات و نفت برای پاسخ به سئواالت نمايندگان 

مجلس شورای اسالمی هفته آينده در مجلس حاضر می شوند. 
به گزارش ايلنا، حجت االســالم و المسلمين سيدمحمود علوی، برای 
پاسخ به ســواالت علی مطهری و 50 نفر نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی )يك فقره( و هم چنين جواد كريمی قدوسی و دو نفر ديگر از 

نمايندگان هفته آينده در صحن علنی بهارستان حاضر می شود.
هم چنين بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت برای پاســخ دادن به سواالت 
نــادر قاضی پور و عليرضا محجوب به صحن علنی مجلس شــورای 

اسالمی می آيد. 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نيز برای پاسخگويی به سواالت 
مجيــد ناصری نژاد، نصــرا... پژمانفر و 13 تــن از نمايندگان مجلس 

شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس حاضر خواهد شد. 

ايران کارخانه روتر سانتريفیوژ پیشرفته 
ساخت

 ايــران اعالم كرد كارخانه ای 
را كه روزانه 60 دســتگاه قطعه 
روتر برای ســانتريفيوژ پيشرفته 
توليد می كند، راه انداخته كه در 

چارچوب مفاد برجام است.
 رويترز به نقل از ســخنان علی 
اكبر صالحی رئيس سازمان انرژی 
اتمی افــزود: به دنبــال خروج 
آمريــكا از برجام، آيت ا... خامنه 
ای رهبر عالی ايران دســتور داده 

ســازمان انرژی اتمی توان غنی سازی اورانيوم را به ميزان حداكثری 
اشاره شده در برجام افزايش دهد.

خبرگزاری رويترز نوشت: پس از خروج آمريكا از برجام، ساير طرف 
های قرارداد تالش می كنند توافق هسته ای را حفظ كنند.

بــه گزارش ايرنا، اين خبرگزاری افزود: ايران گفته منتظر خواهد ماند 
ببيند طرف های ديگر قرارداد چه اقدامی خواهند كرد و آماده شروع 
مجدد غنی ســازی در سطح قبلی است. اين كشور تاكيد می كند كه 
فعاليت هسته ای برای توليد برق و ساير برنامه های صلح آميز طراحی 

شده است.
صالحی گفت: ساخت كارخانه جديد، مغايرتی با مفاد برجام ندارد و 

به متن قرارداد خدشه ای وارد نكرده است.
وی به رســانه هــای داخلی ايران گفته كه ســازمان انرژی اتمی اين 
كارخانه را در جريان گفت وگوهای منتهی به توافق هسته ای ساخته 

اما شروع به كار نكرده بود.
رويترز به نقل از سخنان رئيس سازمان انرژی اتمی نوشته است: البته 
رهبر عالی ايران به طور كامل در جريان ســاخت اين كارخانه بوده و 
اكنون دســتور داده خط توليد شــروع به كار كند كه ظرفيت ساخت 

روزانه 60 روتر برای سانتريفيوژ IR-6 دارد.
دونالد ترامپ رئيس جمهوری آمريكا 18 ارديبهشت با اعالم خروج 
آمريكا از برجام اين توافق بين المللی را كه در قطعنامه ۲۲31 شورای 
امنيت ســازمان نيز مورد تاييد قرار گرفته و الزم االجرا اعالم شــده 

است، نقض كرد. 

دبير شورای عالی امنيت ملی:
ايران آماده انتقال تجربیات موفق خود 

در مبارزه با تروريسم است
 جمهوری اســالمی ايران آماده انتقال تجربيات درخشان و موفق 

خود در مبارزه با تروريسم به ساير كشورهای منطقه است.
ويكتور محمود اف دبير شــورای عالی امنيت ملی ظهر پنجشــنبه با 
دريابان علی شــمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی كشورمان ديدار 

و گفتگو كرد.
به گزارش ايرنا، شــمخانی در اين ديدار با اشاره به توافقات روسای 
جمهوری دو كشور در سال 1396، آمادگی جمهوری اسالمی ايران را 
برای گسترش همكاری های دوجانبه در حوزه های سياسی، امنيتی، 

نظامی، اقتصادی و فناوری اعالم كرد.
وی با استقبال از سياست رييس جمهوری ازبكستان در تقويت تعامل 
سازنده و راهگشا با همسايگان، افزود: ايران و ازبكستان می توانند در 
مســير افزايش همكاری ميان كشورهای آسيای مركزی شركای قابل 

اعتمادی برای يكديگر باشند.
دبير شــورای عالی امنيت ملی، توســعه بحران های سياسی، امنيتی، 
اقتصادی و اجتماعی در افغانســتان و عملكــرد ناامن كننده اعضای 
ناتو در اين كشــور را بســيار نگران كننده عنوان كرد و افزود: ايران 
و ازبكســتان می توانند با كار مشترک و از طريق افزايش همكاری و 
پشتيبانی از دولت وحدت ملی به بهبود شرايط امنيتی و اقتصادی در 

افغانستان كمك كنند.
وی بر ضــرورت مقابله همه جانبه با تروريســم، افراط گرايی 
و جدايــی طلبــی به عنوان معضالت مشــترک منطقــه تاكيد و 
خاطرنشــان كرد: وهابيت بســتر ايدئولوژيك تروريسم تكفيری 
بوده و بر اســاس آن داعش با طراحی برخی قدرت های جهانی 
و بازيگری تعدادی از كشــورهای نادان و مدعی منطقه ايجاد و 

است. شده  پشتيبانی 
شــمخانی به اهداف امريكا برای مديريت و بهــره برداری ابزاری از 
تروريســم اشــاره كرد و با ابراز نگرانی در خصــوص انتقال داعش 
به افغانســتان و آســيای مركزی گفت: جمهوری اسالمی ايران آماده 
انتقال تجربيات درخشان و موفق خود در مبارزه با تروريسم به ساير 

كشورهای منطقه است.

گرانترين و ارزانترين شهرهای جهان
  از سوی ديگر شهروندان هنگ كنگ،تايوان و توكيو برای خريد يك همبرگر بايد 

1۲ دقيقه كار كنند كه اين شاخص برای ساكنان مسكو نيم ساعت است. 
در تازه ترين مطالعه بانك بين المللی UBS AG، رتبه بندی شــهرهای گران و ارزان 

جهان بر اساس سطح درآمد و هزينه های زندگی اعالم شد.
 به گزارش ايسنا، شهرهای زوريخ، ژنو، اسلو، كپنهاگ و نيويورک به ترتيب پنج شهر 

گران جهان شناخته شدند.
 در مقابل شــهرهای دهلی نو، مانيل، كی يف، الگوس و قاهره پنج شهر ارزان جهان 

در سال ۲018 ميالدی لقب گرفتند. 
در اين بررســی درآمــد ماهانه يك خانواده چهار نفره با حداقــل ميزان خريد كاال و 
خدمات بدون در نظر گرفتن مســكن اجاره ای برای زندگی در شهر زوريخ بايد4۲60 
دالر باشــد، اين رقم در شــهر ژنو 4165 دالر و در نيويورک 3673دالر است. برای 
زندگی خانواده چهار نفره در ارزانترين شــهرهای جهان متوســط بين 1۲7۲ دالر تا 
1618 دالر در ماه هزينه در بر دارد. همچنين گرانترين مواد غذايی در شهرهای ژنو و 
زوريخ فروخته می شود و در مقابل قيمت مواد غذايی در كی يف و الئوس ارزانترين 

نرخ را در جهان دارند. 
قيمت متوســط اجاره مسكن برای خانواده ای چهار نفره در نيويورک و هنگ كنگ 4 

هزار دالر در ماه اســت كه گرانترين هزينه مصرفی خانوار در جهان شمرده می شود. 
از ســوی ديگر شهروندان هنگ كنگ،تايوان و توكيو برای خريد يك همبرگر بايد 1۲ 
دقيقه كار كنند كه اين شاخص برای ساكنان مسكو نيم ساعت است. برای خريد يك 
عدد گوشی تلفن آيفون شهروند ساكن مسكو بايد 8/5 هفته با احتساب هشت ساعت 
در روز كار كند اما اين شــاخص در شــهر نيويورک 54 ساعت ،ژنو 47/5 ساعت و 
زوريخ تنها 38/5 ســاعت است. شهرهای بزرگ مســكو و سن پترزبورگ روسيه در 
جايگاه پنجاه و چهارم و پنجاه و يكمين شــهرهای گران جهان قرار دارند كه متوسط 
هزينه زندگی بدون احتساب اجاره آپارتمان در آن به ترتيب ۲۲60 دالر و ۲300 دالر 

در ماه است.

 اين روزها معضل تصادفات ناشــی از 
ســرعت غير مجاز و نبود تسلط رانندگان 
جوان در ســطح شــهر همدان، موجی از 
نگرانی را در بين شهروندان به ويژه خانواده 
هايی كه فرزندان آنها تردد روزانه با وسايل 

نقليه شخصی دارند، ايجاد كرده است.
بازتاب خبرهای ناگوار روزهای اخير مبنی 
بر برخورد خودروها بــا درختان، جدولها 
و تيرهای برق وســط بلوارهــای همدان، 
واژگونی، مرگ و يا صدمات شديد سرنشنان 

خودرو، نقل محافل عمومی شده است. 
خودروهايــی كه به دســت راننــدگان كم 
تجربه، جوان و سهل انگار حادثه ای تلخ و 
داغدار را به ثبت می رسانند كه به دنبال آن 
والدين و حتی رهگذران را به تاثر و موجی 

از غم و اندوه وا می دارد. 
اين روزها جنون سرعت به ويژه در رينگ 
دوم شهر همدان منجر به بروز سوانح تاسف 
بار شده و جوانان را به كام مرگ می كشاند. 
نمونه آن برخورد پنجشنبه هفته گذشته يك 
دستگاه خودرو اچ.ســی.كراس با تير برق 
وسط بلوار دانشگاه )شهيد احمدی روشن( 
همدان بود كه سه كشته و سه زخمی برجای 
گذاشت و شاهدان عينی سرعت اين خودرو 
را بيش از حد مجاز و حتی بين 160 تا 180 

كيلومتر عنوان كردند. 
در واقع اين جوانان كه گفته می شود كمتر 
از ۲0 ســال سن داشته اند، با جنون سرعت 
در مدار كيلومتر مرگ صحنه ای دلخراش را 

به ثبت رساندند. 
مگــر می شــود با ســرعتی كــه حتی در 
بزرگراه ها و اتوبان ها هم غيرمجاز تلقی می 
شــود، در دل شــهر جوالن داد كه در واقع 
عاقبت اين اقدام جنون آميز تلخ كامی و داغ 
دل ماندن خانواده ها و مرگ ابدی سرنشينان 

است. 
البته به گفته بسياری از اهالی خيابان معروف 
به دانشگاه، سالهاست كه اين محور به مسير 
مرگ تبديل شــده و دليل آن اغلب سرعت 
غيرمجاز و نبود كنترل وسيله نقليه از سوی 

راننده كم تجربه و ناشی، است. 
شــروع اين حوادث تلخ پس از ســاخت 
زيرگذر پ ژوهش همدان اســتارت خورد و 
چندين بار شاهد تصادفات و سوانح مرگبار 

در اين نقطه بوديم. 
اما حوادث به اين زيرگذر ختم نشد و ويراژ 
خودروها در اين مسير منجر به تداوم سوانح 
تلخ تر شــد؛ مســيری كه به اذعان برخی 
كارشناســان به لحاظ فنی و طرح هندسی 
بــا نقص هايی مواجه اســت و نبود عاليم 
بازدارنده سرعت های غيرمجاز نظير دوربين 
و ساير قوانين باعث شده تا همچنان شاهد 

جوالن وسايل نقليه باشيم. 

اين روزها باتوجه به تعطيلی مدارس و فصل 
گردشــگری شــاهد دوردورهای تفريحی 
جوانان نيز هســتيم به گونه ای كه برخی از 
تصادفات به وقوع پيوسته طی يك ماه اخير 
نشات گرفته از همين دوردورهای تفريحی 

است. 
دختران و پســرانی كه حتی در مواردی در 
كنار يكديگر ســرعت را چاشنی هيجانات 
جوانی خود كرده و حوادثی مرگبار را رقم 

می زنند. 
امروزه مسيرهای منتهی به رينگ دوم شهر 
همدان از محور گنج نامه و پيســت تاريك 
دره گرفته تا بلوار ارم، بلوار بعثت و ســاير 
مســيرهای گردشــگری مامــن تصادفات 
دلخراش شــده به طوريكه روزانه شــاهد 
تصاويــری دلخــراش به ويــژه در فضای 
مجازی پيرامون سهل انگاری و بی توجهی 
رانندگان كم تجربه و ناشــی بــه قوانين و 

مقررات راهنمايی و رانندگی هستيم. 
ســوانح و حوادقــی دلخراش كــه اگرچه 
بســياری از خانواده ها به خصوص جوانان 
تصاوير آن را در شــبكه های اجتماعی به 
وفــور رويت می كنند، اما هشــدار به آنها 
لحظه ای است و ساعاتی بعد از ياد می برند. 
میعادگاه  روشــن  احمدی  بلوار   

تصادفات خونین
به گفته ساكنان بلوار شهيد احمدی روشن 
)دانشــگاه( حد اصل زيرگــذر پژوهش تا 
ميدان مدرس همدان با گاليه مندی نسبت 
به كم توجهی مســئوالن بــه نواقص فنی 
اين مســير و تاثير مستقيم آن در تصادفات 
رانندگی، مــی گويند: اين بلــوار به محل 

تصادفات خونين تبديل شده است.
آنان مــی افزايند: بی توجهــی رانندگان با 
قوانيــن و ايمنی در رانندگــی، نبود عوامل 

بازدارنده در ســرعت های غيرمجاز، قرار 
گيری اين مســير در رينگ اصلی ورودی و 
خروجی شــهر همدان، نبود سرعت گير در 
مسير، نبود طراحی درست دوربرگردان های 
بلوار و ساير عواملی همچون سهل انگاری 
راننــدگان، باعث تصادفات مرگبار در بلوار 
شهيد احمدی روشن )دانشگاه( شده است.

شماری از ســاكنان اين بلوار نيز در گفت 
و گو با ايرنا اظهار داشــتند: اين مسير جزو 
محورهای اصلی تردد خودروها به شمار می 
رود و كيفيت مناسب آسفالت و نبود دست 
انداز يا ســرعت گيرها باعث شده تا سقف 
سرعت مجاز توسط خودروها رعايت نشود.

برخی از شهروندان همدانی نيز راه اندازی 
دوربين های ثبت سرعت غيرمجاز در بلوار 
شهيد احمدی روشــن را خواستار شدند و 
افزودند: ۲ دوربين در اين مسير نصب شده 

اما هنوز راه اندازی صورت نگرفته است.
قديمــی های ايــن محله نيز خاطرنشــان 
ســاختند: در گذشته چند ســرعت گير در 
مسير ايجاد شــده بود كه به اجبار منجر به 
كاهش سرعت خودروها می شد اما تغييرات 
صورت گرفته در اين خيابان ســبب شد تا 

سرعت گيرها حذف شود.
آنان اضافه كردند: در بعضی از تصادفات نيز 
خودرو حتی به درب داخل منازل حاشــيه 
بلوار يورش می برد كه باعث شد تا ساكنان 
برخی از اين منازل اقدام به فروش خاه های 

خود كنند.
 مرگ ۱5 تن در سه ماهه نخست 

امسال 
رئيــس پليس راهنمايی و رانندگی اســتان 
همدان نيز در اين باره اظهار داشت: 15 تن 
در سه ماهه نخست امسال در سوانح درون 

شهری اين استان جان باختند.

علی فكری اظهار داشــت: اين افراد در 14 
فقره ســوانح فوتی فصل بهار جان خود را 

از دست دادند.
وی اضافه كرد: شهرســتان همدان بيشترين 
سهم را در اين ســوانح دارد و 6 تن شامل 
چهار مرد و ۲ زن در ســوانح درون شهری 

فوت كردند.
رئيس پليس راهور همــدان يادآوری كرد: 
تيرماه امســال نيز چندين سانحه فوتی در 
معابر درون شهری رخ داد كه تازه ترين آنها 
برخورد يك دستگاه خودروی سواری با تير 
چراغ برق و درخت در بلوار شهيد احمدی 
روشن بود كه منجر به مرگ ۲ تن و مجروح 

شدن چهار تن ديگر شد.
وی خاطرنشان كرد: تردد با سرعت غيرمجاز 
و ناتوانی رانندگان در كنترل وسيله نقليه از 
اصلی ترين عوامل بروز حوادث مرگبار در 

اين استان است.
فكری با بيان اينكه بيشترين تصادفات استان 
طی سال جاری در كمربندی ها و بلوارهای 
اصلی اســتان اتفاق افتاده است، اضافه كرد: 
بلوار احمدی روشــن، بلوار مطهری و بلوار 
بعثت ســه نقطه خطرساز شــهر هستند كه 
برای ايمن ســازی بــه شــهرداری معرفی 

شده اند.
وی اظهار داشت: كنترل معابر استان توسط 
دوربين های مدار بسته، ايجاد سرعت  كاه ها 
و آرام  سازی ترافيك و ارتقای سطح آگاهی 
و فرهنگ مردم موجــب كاهش تصادفات 

درون  شهری می شود.
اميدواريم بازتاب خبری اينگونه اتفاقات تلخ 
از يادها نرود و عبرتی باشد برای رانندگانی 
كه از عشق تا جنون سرعت دارند و همواره 
با سرعت بی امان، به كيلومتر مرگ نزديك 

می شوند. 

فضاي تفريح و تخليه هيجان در شهر كم است

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد: جنون سرعت در مدار مرگ
 روابط عمومی سنتی پاسخگو نیست

 نگاه ســنتی كه بر روابط عمومی ما حاكم اســت، حاضر نيست 
در برابر مشــتری و مخاطب پاسخگو باشــد و اين اولين مشكل در 

روابط عمومی ماست.
معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به مدل روابط عمومی 
ايــران گفــت:  efqm تعالی و ســرآمدی ســازمان و مدلی برای 
تحول ســازمانی است. هفت يا هشت موضوع وجود دارد كه شامل 
رهبری، استراتژی و نگاه به كاركنان است. همچنين شراكت يكی از 

بحث های اين مدل است.
بــه گــزارش ايســنا، محمــد ســلطانی فر ادامــه داد: مــا چــرا 
ــی خــود  ــط عموم ــا شــبيه آن را در رواب ــدل ي ــن م ــم اي نمی تواني
پيــاده كنيــم؟ مــدل efqm )يكــی از مدل هــای تعالــی ســازمانی( 
يك طرفــه نيســت و كامــال دوطرفــه اســت. همچنيــن نــگاه ســنتی 
كــه بــر روابــط عمومــی مــا حاكــم اســت، حاضــر نيســت در برابــر 
مشــتری پاســخگو باشــد و ايــن اوليــن مشــكل در روابــط عمومــی 
ماســت. در حالــی كــه مــدل efqm زنــده و پويــا اســت و دائــم 
ــر  ــرار دارد. در واقــع سيســتم ســازمانی مــا كمت در حــال رشــد ق
ــت و  ــدود نيس ــدل efqm مح ــه م ــی ك ــد، در حال ــد می كن رش
ــتری  ــه مش ــدل ب ــن م ــرد. اي ــود نمی پذي ــوزی را در خ ــچ مج هي
ايــن امــكان را می دهــد كــه داده خــود را بــا دنيــا مقايســه كنــد و 
ــد؛  ــام ده ــرد را انج ــه می پذي ــال آنچ ــتی آزمايی در قب ــكان راس ام
ــا ســنتی اســت و اجــازه اينكــه مخاطــب  ــی م ــط عموم ــا رواب ام
ــی  ــط عموم ــن در رواب ــد. همچني ــد، نمی ده ــتی آزمايی كن را راس

ســنتی مــا چقــدر امــكان مشــاركت داريــم؟
ــم  ــن پرســش كــه اگــر می خواهي ــا طــرح اي ــی ب معــاون مطبوعات
از ايــن مــدل efqm اســتفاده كنيــم چــه كاری بايــد انجــام دهيــم، 
ــنتی و از  ــگاه س ــودن و ن ــه ب ــكان يك طرف ــد ام ــدا باي ــت: ابت گف
بــاال بــه پاييــن را از بيــن ببريــم. دوم اينكــه حــوزه پيــام در روابــط 
ــگاه آگاهی بخشــی و  ــگاه تبليغاتــی نباشــد و ن ــا ن عمومــی بايــد ب
آمــوزش داشــته باشــيم. فضــای تبليغاتــی مــا يك طرفــه شــده كــه 
هيــچ جذابيتــی بــرای مخاطــب نــدارد. روابــط عمومــی بايــد تابــع 
اطالعــات و پيــام باشــد و مطلــب را بــا صحــت كامــل بيــان كنــد 
ــی  ــود؛ حت ــتی آزمايی می ش ــب راس ــط مخاط ــه توس ــد ك و بدان

ــد. ــك می كن ــم ش ــور ه ــه وزرا و رئيس جمه ــه گفت ــان ب مخاطب
 روابط عمومی نباید تابع نگاه باالدستی خود باشد

او ادامه داد: روابط عمومی نبايد تابع نگاه باالدستی خود باشد و پيام 
را از ديد او نبايد منتقل كند. در دنيای امروز بايد به مدير اتكا نكنيم 
كه آنچه به مــردم می گويند اتكا نكنيم و آنچه كه مردم می گويند را 
بايــد دوباره مطــرح كنيم. مديران ما كه انتقاد پذير نيســتند. روابط 
عمومی با نگاه اقناعی به پيامی كه می دهيم بايد نگاه كند و صداقت 
و صحــت را در صدر كار خود قــرار دهد. همچنين روابط عمومی 
بايد ســرعت انتقال پيام را باال ببــرد و در فضای مختلف گفته های 
روابط عمومی بايد وجود داشــته باشد وگرنه ديگران جای شما را 

پر خواهند كرد.

وضعیت اقتصاد کشور جنگی است!

 يــك اســتاد دانشــگاه بــا بيــان تعريفــی از جنگ هــای 
اقتصــادی، كشــور را در وضعيــت يــك جنــگ اقتصــادی ارزيابــی 

ــرد. ك
ــگاه آزاد  ــی دانش ــات علم ــو هي ــام وردی، عض ــه ام ــدرت ال ق
تهــران ، در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا بيــان اينكــه مــا در شــرايط 
جنــگ اقتصــادی قــرار داريــم گفــت: جنــگ اقتصــادی از جملــه 
جنگ هــای نــرم اســت كــه باعــث می شــود تــا دولت هــا 
نتواننــد زيرســاخت های برنامــه ای و مديريتــی را در ثبــات نگــه 
دارنــد. جنــگ اقتصــادی عليــه كشــور مــا بــا اعمــال تحريــم هــا 
ــا جلــوی فــروش نفــت  شــروع شــد و هــدف آن ايــن اســت ت

ــد. ــا را بگيرن م
ــای  ــر مبن ــا ب ــای م ــب برنامه ريزی ه ــه غال ــان اينك ــا بي وی ب
درآمدهــای نفتــی صــورت گرفتــه اســت، گفــت: اعمــال 
ــا  ــود ت ــث می ش ــت باع ــروش نف ــری از ف ــا و جلوگي تحريم ه
مــا نتوانيــم برنامه ريزی هايمــان را كــه اغلــب بــر اســاس فــروش 
نفــت بــوده را پيــش ببريــم. اگــر برنامه هــای اقتصــادی مــا دچــار 
ــگ  ــك جن ــارز ي ــداق ب ــا مص ــگاه تحريم ه ــوند آن ــالل ش اخت

ــت. ــادی اس اقتص
ــزار  ــوان يــك اب ــه عن ــه هــا ب ــردن از تعرف ــام ب ــا ن ــام وردی ب ام
جنــگ اقتصــادی بيــان كــرد: ايــن ابــزار معمــوال در رقابــت هــای 
اقتصــادی بيــن كشــورهايی ماننــد چيــن، ژاپــن و آمريــكا بــه كار 
گرفتــه مــی شــود. ايــن كشــورها از طريــق ابزارهــای تعرفــه ای 
روی درآمــد حاصــل از صــادرات برخــی از محصــوالت ســعی 

مــی كننــد تــا درآمــد كشــور مقابــل را كاهــش دهنــد.
وی در ادامــه بــا بيــان اينكــه در حــال حاضــر صــادرات 
ــار  ــم دچ ــرش ه ــار و ف ــاورزی، خوارب ــالم كش ــی از اق برخ
ــت  ــال ممنوعي ــورد احتم ــی شــده اســت؛ در م ــت هاي ممنوعي
ــه  ــم اضاف ــوالد ه ــا و ف ــيمی ه ــوالت پتروش ــادرات محص ص
ــا  كــرد: عمــده فــروش محصــوالت پتروشــيمی و فــوالد مــا ب
ــا  ــن اســت كــه اينهــا خــود مشــكلی ب ــد و چي كشــورهای هن
معاملــه بــا ايــران ندارنــد امــا شــركت هايشــان ممكــن اســت 
ــن محصــوالت  ــی اي ــای آمريكاي ــرس از تحريم ه ــی ت ــه دليل ب

ــد. را وارد نكنن
ايــن عضــو هيــات علمــی دانشــگاه در پايــان بــا بيــان اينكــه حاال 
ديگــر مشــكالت مــا ريشــه های اقتصــادی ندارنــد اظهــار كــرد: 
واقعيــت ايــن اســت كــه ريشــه مشــكالت اقتصــادی حــاال ديگــر 
مــا سياســی و حاكميتــی اســت و اگــر راه حلــی بــرای آن باشــد 

آن راه حــل در حــوزه هــای سياســی اســت.

 همزمان با برگزاری چهارمين نشست 
كميته ساماندهی كاغذ مطبوعات، در كنار 
بررسی برخی درخواســت های واردات 
كاغــذ، تصميمات جديدی در راســتای 
اجرايی و عملياتی شــدن مصوبات قبلی 
اين كميتــه برای تامين كاغــذ مورد نياز 

مطبوعات اتخاذ شد.
بــه گــزارش ايرنــا، ســخنگوی كميته 
ســاماندهی كاغذ مطبوعات در اين زمينه 
افزود: چهارمين نشست كميته ساماندهی 
نمايندگان  با حضــور  مطبوعــات  كاغذ 
ايران،  برخی شــركت های خارجــی در 
واردكنندگان كاغذ و شــماری از مديران 
مســئول روزنامه های كشور در ساختمان 
معاونت مطبوعاتــی برگزار و تصميمات 
جديدی در ادامه نشست های قبلی اتخاذ 

شد.
ســيد محمد رضــا دربندی ادامــه داد: 
در ايــن نشســت ضمن بررســی برخی 
درخواســت های واردات كاغذ، گزارشی 
از اقدامــات انجام گرفتــه در يك هفته 
گذشــته از جمله رايزنی بــا مديران دو 
بانك برای ارائه تســهيالت به روزنامه ها 
و واردكنندگان مورد تاييد كميته، همچنين 
درخواســت برخی روزنامه ها برای ميزان 
كاغذ مورد نياز تا پايان سال مطرح و برای 

تامين آن امكان سنجی شد.

دربندی ادامه داد: »مشــكالت تامين ارز 
دولتی، مشــكل نقدينگی، آخرين گزارش 
از وضعيــت واردكنندگان كاغــذ با ارز 
دولتی، انتشــار گزارش توزيع كاغذهای 
وراداتــی تا هفته آتــی، رايزنی با وزارت 
صنعــت درخصوص رفع برخــی موانع، 
انجام هماهنگی بيشــتر برای تســريع در 
تخصيص اعتبار از ســوی بانك مركزی، 
تســريع در توليد كاغذ مازنــدران، ارائه 
احتمالی  مشــكالت  درخصوص  برآورد 
حمل و نقل كاغذ وارداتی« از جمله ديگر 
موضوعاتی بود كه در اين جلسه درمورد 

آن تبادل نظر شد.
 شــرکت های ناشناخته که برای 

واردات کاغذ ارز دولتی گرفتند
به گفته ســخنگوی كميته ساماندهی كاغذ 
مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
در اين جلســه چند پيشــنهاد از ســوی 
واردكنندگان كاغذ درخصوص محموله های 
قابل اســتفاده كاغذ و يا محموله های ثبت 

سفارش شده مطرح شد
دربندی گفــت: در اين جلســه همچنين 
گزارشی از ســوی حراست از وضعيت دو 
شــركت ناشناخته ارائه شــد كه ارز دولتی 

دريافت كرده اما كاغذی وارد نكرده اند.
در ايــن جلســه همچنين برخــی مديران 
رســانه ها و واردكننــدگان از برخی موانع 
گمركی جهت انجام هماهنگی های بيشتر 

در گمرک گاليه هايی مطرح كردند.
دربندی خاطرنشان كرد: مقرر شد با توجه 
به افزايش درخواست های واردات و رفع 
مشــكل تامين كاغذ برخــی مطبوعات، 
جلســه بعدی كميته با هدف تســريع در 
اجرايی شــدن مباحث مطرح در جلســه 
امروز، يكشنبه آينده برگزار شود. همچنين 
بررسی چند درخواست واردات كاغذ نيز 
جهت كارشناســی بيشــتر به جلسه بعد 

موكول شد.
بــه گزارش ايرنا، با توجــه به كمبود كاغذ 
مطبوعات، نشــريات و حوزه كتاب و نشر 
و از ســويی نوســانات قيمت ارز در بازار، 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی برای بررســی و حل مشكالت 
از جمله  واردات كاغذ،اقدامــات مختلفی 
برگزاری چندين نشست با اعضای انجمن 
و اتحاديه توليدكنندگان و مصرف كنندكان 
كاغذ برگزار كرده و جلســات و نشســت 
هايی نيز با اهالی و مديران مسئول نشريات 
و مطبوعات داشــته اســت تا راهكارها و 
پيشنهادات ارائه شــده از سوی اين افراد را 

نيز جمع آوری كند.

تأمین کاغذ مطبوعات روی ریل اجرایی
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مصرف غذاهای تند برای سالمت مفید است
 محققان مصرف فلفل را در رژيم غذايی مرتبط با شــماری از فوايد برای ســالمت 

عنوان می كنند
مطالعه  ای در ســال ۲017 نشــان می دهد مرگ و مير ناشــی از بيماری قلبی-
عروقــی، حمالت قلبی و ســكته در بين افرادی كه فلفل تنــد مصرف می كنند 

است.  كمتر 
به گزارش مهر، طبق نتايج مطالعه  محققان دانشــگاه پوردو آمريكا، افراد بعد از خوردن 
فلفل قرمز كالری بيشتری سوزانده و اشتهايشان كاهش می يابد. اين تاثير بخصوص در 

افرادی كه به طورمنظم غذاهای پرادويه استفاده نمی كنند بيشتر است.
به عقيده محققان »كپسايســين«، ماده موجود در فلفل كه عامل تندی آن اســت، دارای 

خواص ضدسرطانی است.
كپسايســين همچنين ممكن است به كاهش يا تضعيف هر نوع حس درد در بدن كمك 

كند. 

اصالح سهمیه  رزمندگان و ايثارگران
 طرح اصالح تبصره ســهميه رزمندگان و ايثارگران درخصوص تحصيل مطلوب تر 

فرزندان آنان از سوی وزارتخانه علوم دنبال می شود.
معاون آموزشــی وزير علوم گفت: با بيان اينكه بيش از 55 هزار دانشجوی خارجی در 
دانشــگاه های ايران تحصيل می كنند، اظهار كرد: اين تعداد دانشجو از 85 كشور دنيا در 

ايران تحصيل می كنند كه به لحاظ تنوع كشورها، ايران وضعيت مطلوبی دارد.
به گزارش ايســنا، مجتبی شــريعتی نياســر با اشــاره بــه اينكه از نظــر كيفيت 
دانشــجويان خارجی در ايران وضعيت خوبــی دارد، اما از نظر كميت اين تعداد 
بايد افزايش يابد، افزود: در برنامه ششــم توسعه جمعيت دانشجويان خارجی در 
ايــران بايد به 4 برابر وضعيت كنونی افزايش يابد؛ هرچند با توجه به تحريم های 
ظالمانه نظام اســتكباری، رســيدن به اين عدد مشكل اســت، اما تالش وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری بر اين اســتوار اســت كه با ديپلماسی قوی، بتوان اين 

دانشجوی خارجی را جذب كرد. ميزان 

بهداشت
جلوی راه اندازی کارخانجات جديد دخانیات را بگیريد

 وزير بهداشــت در نامه ای به وزير صنعت، معدن و تجارت، خواستار جلوگيری از 
راه اندازی كارخانجات جديد محصوالت دخانی در كشور شد.

به گزارش مهر، حسن هاشــمی در اين نامه با اشاره به نامه قبلی خود به اين وزارتخانه 
مبنی بر ابراز نگرانی از تاســيس كارخانجات توليد سيگار در كشور و مخالفت با ابتكار 
عمــل صنعت بين المللی دخانيــات فيليپ موريس، خواســتار جلوگيری از احداث و 

راه اندازی كارخانجات جديد شد.
وی در اين نامه يادآور شد: در اجرای تبصره 3 ماده 10۲ قانون برنامه پنجم توسعه كه بر 
اساس آن دولت مكلف شده بود اقداماتی را برای برقراری توازن توليد سيگار با مصرف 
انجام دهد، آن وزارت نســبت به راه اندازی كارخانجات بــا ظرفيتی به مراتب فراتر از 
تقاضای داخل اقدام كرده است.وزير بهداشت تاكيد كرده است كه ترتيبی اتخاذ شود تا 
از راه اندازی كارخانجات جديد محصوالت دخانی در كشور جلوگيری شود و گزارشی 

از آخرين وضعيت توليد دخانيات و واردات كاالی دخانی در كشور، ارسال شود.

وجود ۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور
 جاده، خودرو و انســان ســه عامل نقش آفرين در تصادفات جاده ای هســتند و 
5400 نقطه حادثه خيز در كشور وجود دارد.رئيس پليس راهنمايی و رانندگی نيروی 
انتظامی گفت: 3 تا عامل اصلی در تصادف وجود دارد يكی جاده خودرو و انسان ما 
نمی توانيم دقيقا بگوييم چقدر ســهم هر كدام است اما نقش انسان نقش اصلی است 
ولی آن چيزی كه نقش كليدی دارد تصميمات راننده در مســير تردد است.به گزارش 
فارس، تقی مهری با اشاره به اينكه علت ديگر تصادفات وضعيت جاده هاست گفت: 
كه 5 هزار و 300 نقطه حادثه خيز و پرحادثه داريم كه 3400 نقطه در جاده های برون 
شهری است كه اين عدد عدد بااليی است هرچند تالشهايی برای رفع اين نقاط شده 

اما هنوز به نقطه مطلوبی نرسيده ايم و يك نقطه اش هم زياد است.

کاهش ۴۵ درصدی فعالیت  ايرانی ها در تلگرام با وجود 
اختصاص فیلترشکن ايرانی! 

 با وجود اينكه برای جلوگيری از تعطيلی تلگرام،  فيلترشــكن های داخلی را هم 
مهيا كرده اند اما فعاليت ايرانی ها در تلگرام 45 درصد كاهش داشته است. به گزارش 
تســنيم، عبدالصمد خرم آبادی در كانال شخصی خود در پيام رسان سروش نوشت: 
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد كه حجم فعاليت كاربران ايرانی در تلگرام 
كاهش 45 درصدی داشــته است؛ صرفا جهت اطالع كسانی كه اعالم می كنند فيلتر 
تلگرام شكســت خورده است!علی رغم اينكه با فيلترشكن های خارجی بطور جدی 
مبارزه نمی شود و با وجودی كه فيلترشكن های داخلی )هاتگرام و طالگرام( را برای 

جلوگيری از تعطيلی تلگرام مهيا كرده اند.

ثبت نام های پولی در مدارس دولتی 
 خانواده هــا از اقدام برخی مدارس دولتی بــرای دريافت پول هنگام ثبت نام خبر 
می دهند، مديركل پاســخگويی به شكايات آموزش وپرورش معتقد است كه دريافت 
پول هنگام ثبت نام در مدارس دولتی ممنوع اســت و گروه های بازرسی در اين رابطه 
نظارت ميدانی و سيستمی بر مدارس دارند. به گزارش تسنيم،  ثبت نام مدارس در حال 
انجام اســت، با وجود آنكه آموزش وپرورش اعالم كرده است، مدارس دولتی هنگام 
ثبت نام حق دريافت وجه نقــد را ندارند اما برخی مدارس به اين صحبت ها توجهی 
ندارند.طبق دســتوالعمل نظــارت بر حقوق والدين و دانش آمــوزان،  مدارس دولتی 
عادی،  نمونه دولتی و هيئت امنايی اجازه دريافت وجه نقد در فصل ثبت نام ندارند اما 
هم اكنون خانواده ها از تقاضای دريافت وجه نقد برای ثبت نام در مدارس خبر می دهند.

همدان پيام: همدانی ها هر روز 4۲0 تن زباله توليد می كنند
 تولیداتشون شده زباله هیچی انگار از دستشون برنمیاد!!

سپهر غرب: دود تعارف با مديران ناكارمد به چشم مردم می رود
 آره دیگه خودشون که خوشی می کنن!!

همدان پيام: رسانه ها را به گسترش نااميدی متهم می كنند
 تا بوده همین بوده!!

صبح اميد: ضابطه مند شدن توليد و عرضه زالوی استاندارد در همدان
 اونوقت مهر استاندارد رو کجای زالو میزنن که ما وقتی خریدیم 

اونو ببینیم!!
اطالعات: مقصر بدحجابی خود ما هستيم

 نه بابا پس آمریکا این وسط چه کاره است!!
جمهوری اســالمی: رويكرد حمايتی دندانپزشكان از مردم در شرايط 

بد اقتصادی
 یعنی می شه؟!!

هگمتانه: سير نزولی صادرات همدان با كاهش 49 درصدی صادرات 
كشمش

 یعنی کل صادراتمون به این یه قلم بند بود؟!!
هگمتانه: افزايش 18 درصدی ازدواج در نهاوند

 تو این گرونی ازدواج زیاد بشه خیلِی!!
جام جم: قطعی برق بدون بيمه خسارت

 با این قطعی ها یخچال، تلویزیون، ماشــین لباسشویی و همه 
وسایلمون بسوزه هم کسی جوابگو نیست!!

صبح اميد: پس از ۲0 سال قانون حمايت از معلوالن ابالغ شد
 20 سال هم طول می کشه تا به اجرا برسه!!

هگمتانه: عرضه لوازم وارداتی در روزبازارهای همدان
 یعنی بازار روزامون شدن خارجی فروش؟!!

جام جم: تاكيد بر حقوق برابر زندانيان
 یعنی تو زندان هم عدالت رعایبت نمی شه!!

اطالعات: كابينه دولت ترميم می شود
 حاال به این بهانه یه اعتباری هــم برای تعمیر و مرمت کابینه 

نگیرن صلوات!!

راننده سمند در جاده همدان 
به خواب ابدی رفت

 يك دستگاه سواری سمند به علت خواب آلودگی راننده در جاده 
همدان -سنندج واژگون شد و راننده آن جان باخت.

جانشــين پليس راه اســتان همدان گفت: اين حادثه شب گذشته در 
حدفاصل روســتای "پهنه بر" به سمت روستای"همه كسی" واقع در 

جاده سنندج - همدان رخ داد.
به گزارش ايرنا، ســعيد اسماعيلی اضافه كرد: اين راننده با رسيدن به 
يك پيچ، فرمان را به سمت درست هدايت نكرده و خودرو به بيرون 

از جاده خارج و واژگون شد.
وی اظهار داشــت: جاده چهار خطه همدان- سنندج نيازمند به ايمن 
ســازی است و بايد در بين اين خطوط عالئم جداكننده و نيوجرسی 
قرار گيرد.جانشين رئيس پليس راه استان همدان تاكيد كرد: در صورت 
قرار ندادن جدا كننده در بين اين خطوط، احتمال وارد شــدن وسايل 
نقليه عبوری به مسير مقابل و تصادف رخ به رخ خودروها زياد است.
اســماعيلی بيان كرد: قسمت وســط بين اين چهار خطه نيز خاكی و 
دارای اختالف ارتفاع با ســطح جاده اســت كه اين وضعيت نيز بايد 

اصالح و مسطح شود.
وی بيان كرد: خودروی ســواری سمند نيز به سطح خاكی وسط اين 
چهار خطه وارد شــده و به علت سقوط و واژگونی در عمق ۲ متری، 

راننده فوت و سرنشين آن به صورت سطحی مجروح شد.

انهدام باند سارقان منزل در استان همدان

 رئيس پليس آگاهی اســتان همدان از انهدام باند سارقان و كشف 
10 فقره سرقت منزل در اين استان خبر داد.

رضا زارعی گفت: در پی وقوع چند فقره ســرقت منزل در شهرستان 
مالير شناســايی و دستگيری سارقان در دستور ماموران پليس آگاهی 
اســتان قرار گرفت.وی افزود: در اين راستا پس از تجميع پرونده های 
ارجاعی، بررسی شيوه و شگرد سرقت ها، فراخوانی كاركنان تجسس 
كوپ های تابعه، برگزاری جلسات توجيهی و انجام تحقيقات ميدانی 
مشخص شد يكی از ســارقان حرفه ای و سابقه دار پس از آزادی از 

زندان اقدام به سرقت می كند.
به گزارش مهر، زارعی بيان كرد: متهم در يك عمليات از پيش تعيين 
شده دســتگير و در بازجويی های تخصصی به 10 فقره سرقت منزل 
با همدســتی ۲ نفر اعتراف كرد كه با انجام شــگردهای پليسی ۲ نفر 
همدست وی نيز شناسايی و دستگير شدند.رئيس پليس آگاهی استان 
همدان گفت: در ادامه رسيدگی به پرونده تمام محل های سرقت تاييد، 
مالباختگان شناســايی و متهمان با تشــكيل پرونده به مرجع قضايی 

معرفی شدند.

 با اعالم تصميم متوليان آموزشــی مبنی 
بر تاثير قطعی 30 درصد ســوابق تحصيلی 
در آزمون سراســری دانشــگاه ها در سال 
98، دغدغه های كنكــور ظاهرا نمی خواهد 
به اين زودی ها دســت از سر خانواده ها و 

دانش آموزان بردارد.
محمد بطحايی، وزير آمــوزش و پرورش 
تقريبا ده روز گذشــته بود كه از تاثير قطعی 
30 درصد ســوابق تحصيلی در كنكور سال 
98 در سال آينده خبرداد؛ خبری كه موجی 
از نگرانــی در خانواده هــا و دانش آموزان 

كنكوری برانگيخت. 
نظام آموزشــی جديد كه تغيير ساختار آن 
از ســال تحصيلی 9۲- 91 آغاز شد امسال 
به ايســتگاه آخر در پايه دوازدهم رسيد و با 
توجه به اينكه محتوای كتاب های درسی نيز 
با تحوالتی همراه بوده اســت، دانش آموزان 
در كنكــور 98 نوع متفاوتــی از آزمون را 

تجربه خواهند كرد.
تغيير شــتابزده نظام آموزشی بيش از آنكه 
با ديد تحول مثبت به آن نگريســته شــود، 
همــواره نكات منفــی آن خودنمايی كرده 
و اغلــب دانش آموزانخــود را قربانی اين 
تحــوالت می دانند و معتقدنــد كه ظلمی 

مضاعف در حق آنها انجام شده است. 
اغلــب دانش آمــوزان نظام جديــد نحوه 
برگزاری امتحانات را ناعادالنه عنوان كرده 
و اعــالم می دارنــد از آنجا كــه از راه های 
مختلف برخی دانش آموزان ممكن اســت 
به سواالت دسترســی داشته باشند، چگونه 
می تواند نمرات آنان با دانش آموزی كه شبانه 
روز درس خوانده و زحمت كشيده به طور 

يكسان مورد سنجش قرار گيرد. 
تصميم در تاثير قطعی سابق تحصيلی برای 
كنكور ســال آينده در حالی قرار است در 
كنكور ســال 98 اعمال شــود كه در قانون 
مصوب ســال 86 مجلس شورای اسالمی 
معروف به »قانون حــذف كنكور« قرار بر 
اين بود نمرات امتحانات نهايی سراســری 
در سه سال دوره متوسطه و يك سال پيش 
دانشــگاهی كه به صورت سراسری برگزار 
می شود به عنوان مالک پذيرش داوطلبان در 
دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی قرار 
گيرد و برگزاری كنكور به شيوه فعلی، كنار 

گذاشته شود. 
به گزارش ايرنا، با توجه به عملياتی نشدن 
اين قانون مصــوب، قانونگذار در اصالحيه 
قانــون حذف كنكور در ســال 91، وزارت 
آموزش و پرورش را مكلف به ارائه سوابق 
تحصيلــی از طريــق آزمون هــای نهايی و 
سراسری استاندارد، مطابق اصول سنجش و 

اندازه گيری كرد. 
طبق تكليف ديگری كه در اين قانون ايجاد 
شد، تاثير ســوابق تحصيلی برای داوطلبان 
كنكور بايد از ۲5 درصد شــروع می شد و 
پــس از افزايش صعــودی، انتظار می رفت 
كه بعد از چهار ســال، اين پوشش به 100 

درصد برسد. 
مطابق قانون، سوابق تحصيلی داوطلبان بايد 
شامل نمرات 10 درس از سه سال آخر دوره 
متوسطه و 5 درس از مقطع پيش دانشگاهی 
باشد كه امتحانات آنها به صورت سراسری 

و نهايی برگزار شده است. 
وكيلی دانش آموز پايه يازدهم كه امســال 
بر اســاس نظام آموزشــی جديد وارد پايه 
دوازدهم می شــود، ضمن بيان دغدغه ها و 
نگرانی های خود و همكالسی هايش از تاثير 
قطعــی 30 درصدی در كنكور ســال آينده 
گفت: مســئوالن تمامی آزمون و خطاهای 
خود را در اين تغييرات نســبت به ما اعمال 
كردند صرفا به خاطــر اينكه زمان تحصيل 
ما با تصميم برای تحوالت نظام آموزشــی 

همراه بوده است.
وی همچنين در صورت عملی شدن تصميم 
اخيــر متوليان نظام آموزشــی مبنی بر تاثير 
قطعــی 30 درصدی ســوابق تحصيلی در 
كنكور 98 نيز بيان داشت: اين تصميم باز هم 
برای دانش آموزاننظام جديد اعمال می شود 
حال آنكه دانش آموزانسال های قبل تنها تاثير 
مثبت 30 درصدی را در نتيجه كنكور داشتند 
و اين را بايد بخــش ديگری از بی عدالتی 

نظام آموزشی در حق ما دانست. 
يكی ديگر از دانش آموزان كه او نيز ســال 
تحصيلی جديد وارد پايه دوازدهم می شود 

در ايــن رابطــه گفــت: در شــرايطی كه 
كتاب های درســی تغييرات اساسی داشته و 
ما به هيچ وجه به نحوه سواالت كنكور در 
دروس خود آشنا نيستيم اعالم شده كه 35 
ساعت آموزشی پايه دوازدهم به ۲4 ساعت 
كاهش می يابــد به بهانه اينكه دانش آموزان 
بتوانند زمان بيشــتری برای آمادگی كنكور 

داشته باشند. 
چندی پيش علی زرافشــان معاون آموزش 
متوســطه وزارت آموزش و پرورش گفته 
بود، بــه دليل اينكــه دانش آمــوزان پايه 
دوازدهم ســال تحصيلی 98-97 امتحانات 
نهايی و كنكور را پيش رو دارند و همچنين 
بــه منظور فراهــم كردن فرصــت مطالعه 
ساعات آموزشــی آنها از 35 ساعت به ۲4 

ساعت در هفته كاهش می يابد. 
ايــن دانش آموزان همچنين بــه هزينه های 
سنگين كنكور از 5 تا 9 ميليون تومان اشاره 
كرده اند كه برای تمامی دانش آموزان امكان 
پذير نيست و همين مساله را دليل ديگری بر 
نگرانی خود از كنكور سال آينده عنوان كرده 
و اظهار داشتند: در شرايطی كه دانش آموزان 
نظام جديد همواره با اســترس و اضطراب 
تصميم های مختلف متوليان آموزشی دست 
و پنجه نرم می  كنند رسيدن به نتيجه مطلوب 

در كنكور كاری بس دشوار خواهد بود. 
آنهــا معتقدند با وجــود اينكه مرتب اعالم 
می  شــود كه كنكور پايان راه نيست و می  
توان اســتعدادهای خــود را در بخش های 
ديگری جســتجو كرد اما وضعيت كشور ما 
به گونه ای است كه تنها راه رسيدن به شغل 
و اينده مطلوب گذر از سد كنكور و تحصيل 

در رشته و دانشگاه مناسب است. 

دانش آموزان همچنيــن مواردی مانند تغيير 
محتوای تمامی كتاب های درسی در سيستم 
آموزشــی 3-3-6 و اشكاالت بسيار چاپی 
كتاب ها كه حتی معلمان هم حوصله اصالح 
آنها را ندارند، حجم انبوه برخی كتاب های 
درســی را از ديگر داليــل دغدغه خود در 

مواجهه با كنكور سال 98 عنوان كرده اند. 
اما كارشناس مسائل آموزش و پرورش كليد 
رفع تمامی اين دغدغه ها و نگرانی ها را اين 
مســاله می  داند كه زمان آن فرا رســيده كه 
كنكور به عنوان بيماری كشنده و آسيب زا 
بايد از ساختار آموزشی و ذهن خانواده ها و 

دانش آموزانكنار گذاشته شود. 
محمدرضــا نيك نژاد اظهار داشــت: بدون 
شــك نه تنها كنكور، بلكه ســاختار نمره 
مداری و معدل محــوری، بيماری آموزش 
و پرورش اســت بيماری كه بــه داليل و 
علت های گوناگون، بدخيم شده است و با 
وجود تالش های فراوان در يك دهه گذشته 
همچنان دست از ســر دانش آموزانبر نمی 
دارد.  وی اضافه كرد: كنكور بيماری رقابت، 
چشم هم چشمی و تنگ نظری است، بيماری 
كه در آن بايد تالش كنی تا برتر از ديگری 
باشــی، پيش از ديگری و زودتر و با فاصله 
زياد به هدف برسی؛ هدفی كه برای رسيدن 
به آن بايد رقابت كنی و همه را كنار بزنيد. 

اين كارشــناس حوزه آمــوزش و پرورش 
بيان داشــت: كنكور بيماری بدخيمی است 
كه اگر هم جايی از ســر برنامه يا شانس يا 
دگرگونی های اجتماعی- فرهنگی از شدت 
آن كاسته شود از جای ديگر و با خطر بيشتر 
خود را نشان می دهد و پيكر نازک كودک و 

كودكی را می آزارد و می فرسايد. 

تیم های جهادی و پزشکی به مناطق محروم 
همدان اعزام می شوند

 طی دهه كرامت تيم های جهادی و پزشكی به مناطق محروم همدان 
اعزام می شوند.

كميتــه فرهنگی اجتماعی دفتر آســتان قدس رضــوی همدان گفت: 
برنامه های گراميداشــت دهه كرامــت از والدت حضرت معصومه)ع( 
تا والدت باســعادت امام رضا)ع( با محوريت خدمت كريمانه برگزار 

می شود.
بــه گزارش مهر، روح ا... عروجی افــزود: برنامه های اين دهه به منظور 
افزايش انگيزه های مردمی برای حل مشكالت اجتماعی با توجه به سيره 
حضرت رضا)ع(، در 4 بخش برنامه های حرم رضوی، مشهد رضا، ملی 

و كشوری و بين المللی برگزار می شود.
وی گفت: طی دهه كرامت در استان همدان 1۲ عنوان برنامه محوری در 
بخش های كرامت رضوی، باب الرضا، زائران مهر و زير سايه خورشيد 

برنامه ريزی و اجرا می شود.
مسئول كميته فرهنگی اجتماعی دفتر آستان قدس رضوی همدان عنوان 
كرد: توزيع بسته های ارزاق در بين نيازمندان ايتام و سادات نيازمند، تهيه 
جهيزيه برای زوج های كم بضاعت، اعزام زائر اولی ها به مشــهد مقدس 
اعزام دانش آموزان محروم استان به مشهد مقدس، برگزاری جشن های 
زير سايه خورشيد، حضور خادمان حرم رضوی در استان و اجرای ۲10 

برنامه مختلف در سطح استان از جمله برنامه ها است.
عروجی اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم، ســخنرانی پيش از 
خطبه خادمان حرم رضوی، ديــدار خادمان حرم رضوی با زندانيان و 
نوجوانــان حاضر در كانون اصالح و تربيت، ديدار با خانواده شــهدا، 
توليدكنندگان داخلی، مؤسسات مردم نهاد، عيادت از بيماران، راه اندازی 
كاروان عشق اعزام گروه های روايتگری و مبلغ به مناطق مختلف استان و 
مجتمع های بين راهی برای تبيين سيره رضوی برپايی كرسی های تالوت 
قرآن كريم برگزاری نشست های فرهنگی اجتماعی را از ديگر برنامه های 

در دهه كرامت عنوان كرد.
وی عنوان كرد: اعزام تيم های جهادی و پزشكی به مناطق محروم هدف 
مانند دهستان كمازان اوليا در مالير  برای خدمت رسانی شناسايی بيماران 
نيازمنــد و اهدای كارت هديه به آن هــا، راه اندازی 8 كانون تخصصی 
خادمياری برای خدمت رسانی به محرومان، شناسايی ايتام سادات نيازمند 
و اهدای كمك هزينه تهيه جهيزيه بــه زوج های جوان نيازمند از ديگر 

برنامه های دفتر آستان قدس رضوی در  همدان است.

عطاری مکان تشخیص و درمان بیماری 
نیست

 ويزيت مراجعه كنندگان، تشخيص بيماری و درمان آنها در عطاری ها 
خالف قانون بوده و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

سرپرســت طب ايرانی و مكمل دانشــگاه علوم پزشكی همدان گفت: 
دخالت در امور پزشكی توسط عطاری ها به امری رايج تبديل شده است.

به گزارش ايرنا، مامك هاشمی اضافه كرد: برخی از فعاالن در عطاری ها 
با گرفتن نبض افراد و نگاه به چشم آنها، اقدام به ويزيت مراجعه كنندگان 

می كنند.
به گزارش ايرنا، وی بيان كرد: شــماری از آنها نيز پس از معاينه بيماران 
به آنها مشــاوره داده و مراجعه كنندگان را به زالــو درمانی، بادكش و 
حجامت ســوق می دهند. سرپرست طب ايرانی و مكمل دانشگاه علوم 
پزشكی همدان تاكيد كرد: تعداد بسياری از عطاری ها به خاطر اين اقدام 
ناصحصح و ويزيت و درمان بيماران پلمپ شــده اند و دانشگاه علوم 

پزشكی مصمم به برخوردبا اين طيف از متخلفان است.
هاشــمی گفت: يكی از عطاری ها با قرار دادن يك تخت در زير زمين 
محل كار خود اقدام به ماســاژ درمانی می كــرد كه اين واحد متخلف 

شناسايی و به دستگاه قضايی معرفی شد.
سرپرســت طب ايرانی و مكمل دانشــگاه علوم پزشكی همدان اظهار 
داشــت: اين فرد متخلف مدعی بود كه از اين تخــت برای قرار دادن 

وسايل استفاده می كند.
هاشــمی بيان كرد: نظارت و بازرسی از عطاری های همدان به صورت 
مستمر و هفته ای يك نوبت با مشاركت معاونت غذا و دارو و تعزيرات 

صورت می گيرد.

كنکور همچنان جوالن می دهد

تاريخ اعالم 
نتايج کنکور 
سراسری و ارشد
 خدايی در مورد زمان اعالم نتايج اوليه 
كنكور سراســری سال 97 نيز توضيح داد: 
ما در انتظار تكميل ظرفيت های اعالمی از 
سوی دانشگاه ها هستيم و پيش بينی می كنيم 
زودتــر از دوازدهم مرداد ماه، نتايج اوليه و 

كارنامه كنكور سراسری را اعالم كنيم.
وی در خصــوص ظرفيت های پذيرش در 
گروه علوم پزشــكی افــزود: ظرفيت های 
پذيرش تقريباً مشــابه ســال گذشته است 
و در ســه رشته پزشــكی، دندانپزشكی و 
داروسازی نيز ظرفيت همانند سال گذشته 

خواهد بود.
رئيس سازمان ســنجش و آموزش كشور 
درباره اعالم نتايج كنكور كارشناسی ارشد 
نيز گفت: نتايج كنكور كارشناســی ارشد 
هفته اول شهريور ماه 97 اعالم خواهد شد.

به گزارش ايســنا، دكتر ابراهيم خدايی در 
باره المپياد علمی و دانشجويی با اشاره به 
اينكه تعداد داوطلبان شركت برای حضور 
در المپياد علمی و دانشــجويی بسيار كم 
است، اظهار كرد:  به احتمال زياد اين المپياد 

در سال جاری برگزار نمی شود.
رئيس سازمان ســنجش و آموزش كشور 
اظهار كرد: اين المپياد پنجشــنبه و جمعه 
) ۲8 و ۲9 تيرمــاه( با حضــور 118۲ نفر 
برگزار شد كه 3۲6 نفر از شركت كنندگان 
اين آزمون از برگزيدگان آزمون كارشناسی 
ارشد و 8۲6 نفر از 10 قطب دانشگاهی كه 

شامل تمام مراكز آموزش عالی و دانشگاهی 
می شود، انتخاب شده و به رقابت پرداختند.

رئيس سازمان ســنجش و آموزش كشور 
ادامه داد: امســال رشــته های روانشناسی، 
مهندســی صنايع، ســلول های بنيادين و 
مهندســی بافت به اين المپياد اضافه شده 
اســت و نتايج اين المپياد 15 شهريورماه 

اعالم خواهد شد.
خدايی ادامه داد: بــا توجه به اينكه در دو 
رشــته رياضی و آمار المپياد بين المللی را 
برگزار می كرديــم و در حال حاضر تعداد 
كشــورهای متقاضــی برای شــركت در 
اين رشــته ها در المپياد بسيار كم است به 
احتمال زياد امسال المپياد بين المللی برگزار 

نمی شود.
وی با اشــاره به اينكه سياســت سازمان 
ســنجش بر اين است كه رشته های المپياد 

را در داخل كشــور به منظور شناســايی 
گســترش  رشــته ها  همه  اســتعدادهای 
دهد، گفت: اين مســئله به اعالم آمادگی 
انجمن های مربوطه بستگی دارد و با توجه 
به اينكه اين آزمون هم از نظر زمانی و هم 
هزينه، انرژی زيادی را می طلبد بتوانيم آن 

را گسترش دهيم.
رئيس سازمان ســنجش و آموزش كشور 
گفــت: برای برگزيده شــدگان بيســت و 
سومين المپياد علمی و دانشجويی امتيازاتی 
در نظر گرفته شده اســت كه يكی از اين 
تســهيالت، ورود بدون آزمون اســت كه 
ســازمان ســنجش و وزارت علــوم اين 
كار را انجام می دهند و همچنين ســه نفر 
اول آزمــون عضو بنياد ملی نخبگان عضو 
می شوند كه طبيعتا از حمايت های اين بنياد 

از نظر تسهيالت قرار می گيرند.
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سکه و دالر، هفته گذشته چقدر باال و پايین شد

 طی هفته گذشــته قيمت طال و سكه بازار تقريبا آرامی را پشت سر گذاشت و 
تنها روز يكشنبه همزمان با اوج گرفتن نرخ دالر بازار آزاد، قيمت سكه تا حدودی 

هيجانی شد.
 بر اين اســاس ســكه امامی ابتدای هفته را با قيمت دو ميليون و 8۲5 هزار تومان 
اســتارت زد و روز بعد به دو ميليون و 918 هزار تومان رســيد. اين سكه در بازار 
پنجشــنبه با قيمت دو ميليون و 895 هزار تومان معامله می شــد كه نسبت به شنبه 

70 هزار تومان گران شد.

قيمت ســكه بهار آزادی نيز نســبت به ابتدای هفته 40 هزار تومان افزايش يافت 
و پنجشــنبه به دو ميليون و 700 هزار تومان رسيد. اين سكه نيز دومين روز هفته 

تحت تاثير افزايش نرخ دالر گران شد.
به گزارش اقتصاد آنالين، بهای نيم سكه در بازار پنجشنبه يك ميليون و 365 هزار 

تومان بود كه نسبت به ابتدای هفته 10 هزار تومان افزايش قيمت داشته است.
همچنين ربع ســكه بهار آزادی با 10 هزار تومان افزايش قيمت، پنجشنبه به 710 

هزار تومان رسيد.
هر گرم طال 18 عيار پنجشــنبه ۲37 هزار و 470 تومان در بازار قيمت گذاری شد 
كه نســبت به ابتدای هفته رشــد 3 هزار تومانی داشته است. قيمت طال در دومين 

روز هفته به ۲40 هزار تومان نيز رسيد.
 دالر بانکی گران و دالر آزاد ارزان شد

طی هفته گذشــته دالر بانكی يعنی همــان دالری كه معاون اول رييس جمهور در 
فروردين ماه به عنوان تنها نرخ رسمی اعالم كرد روند رو به رشدی در پيش گرفت 
به طوری كه نرخ آن در ابتدای هفته 43۲7 تومان بود اما پنجشنبه به 4358 رسيد.
اما دالر آزاد طی هفته گذشته بازار بی سرو صدايی را پشت سر گذاشت و اگرچه 
ابتدای هفته را با نرخ 8160 تومان شــروع كرد اما پنجشنبه به 8150 تومان رسيد. 
پايين تريــن قيمت دالر در هفته گذشــته مربوط به روز چهارشــنبه با نرخ 8065 

تومان است.

خبـر

عرضه گوشت دولتی به زودی در همدان 
آغاز می شود

 رئيس اتحاديه قصابان همدان از عرضه گوشت به نرخ دولتی خبر 
داد و گفت: گوشت دولتی با تفاوت 11 هزار تومانی در 5 قصابی شهر 

همدان توزيع می شود.
اكبر ســپهری وفا افزود: در حال حاضر گوشــت مخلوط گوسفندی 
كيلويی 46 و نرمه گوســفندی كيلويی 61 هزار تومان در شهر همدان 

به فروش می رسد.
وی به تسنيم گفت: گوشــت مخلوط گوساله هم كيلويی 44 و نرمه 
گوســاله كيلويی 49 تومان در قصابی های شــهر همــدان به فروش 

می رسد.
ســپهری وفا بيان كرد: گران شدن گوشــت از اسفند 96 آغاز شد به 
طــوری كه نرخ مخلوط گوســفندی از كيلويی 40 هزار تومان به 48 
هزار رسيد و در روزهای گذشته با جلوگيری از خروج بی رويه دام از 

استان با كاهش ۲ هزار تومانی در هر كيلو روبرو شد.
رئيس اتحاديه قصابان همدان بيان كرد: نرخ گوشــت عرضه شده در 
همدان با ســاير اســتان ها تفاوت زيادی نــدارد و اگر جايی بيش از 

نرخ های اعالم شده، اقدام به فروش كند، تخلف كرده است.
سپهری وفا از عرضه نخستين محموله گوشت به نرخ دولتی تا دو سه 
روز آينده هم خبر داد و گفت: با هماهنگی ســازمان صنعت و معدن 
قرار است در 5 قصابی شهر همدان گوشت دولتی با تفاوت 11 هزار 
تومانی در هر نوع عرضه شود به طوری كه مخلوط گوسفندی كيلويی 

35 هزار تومان به فروش می رسد.
وی اعالم كرد: 5 مكان برای توزيع گوشت دولتی به سازمان صنعت و 
معدن پيشنهاد داده شده كه شامل قصابی های واقع در خيابان صدف ـ 
روبروی مسجد اميرالمؤمنين)ع( ، ميدان فردوسی- ابتدای خيابان شير 
سنگی، خيابان شكريه -كوچه مســجدالنبی)ص(، سبزه ميدان -بازار 

اسكندريه و كوی خضر می شود.

نگاه

چینی ها چطور از کپی برداری 
به نوآوری رسیدند؟

 پيشرفت های شگفت آور برخی شركت های چينی در توليد محصوالت 
جديد نشان می دهد كه آنها ديگر صرفاً كپی كننده محصوالت غربی نيستند 

و قدم در راه نوآوری به ويژه در حوزه فناوری های پيشرفته گذاشته اند.
در سال ۲006 يك دانشجوی ۲6 ساله چينی به نام وانگ تائو )فرانك 
وانگ( كه ســاكن يكــی از خوابگاه های دانشــگاه علــوم و فناوری 
هنگ كنگ بود، در اتاق خود اســتارت آپی را پايه گذاری كرد كه امروز 
بزرگترين شركت توليدكننده هواپيماهای بدون سرنشين غيرنظامی در 

جهان به شمار می رود.
گفته می شــود اين مبتكر چينی در آن زمــان به دليل عملكرد خوبش در 
دانشگاه، يك بالگرد كنترلی از پدر خود جايزه گرفته بود، اما خراب شدن 
آن بالگرد ظرف مدتی كوتاه باعث شــد كه وی در صدد ســاخت يك 
بالگرد بهتر برآيد. در همين راستا او تصميم گرفت به عنوان بخشی از تز 
پايانی خود در دانشــگاه علوم و فناوری هنگ كنگ، روی بهبود سيستم 
كنترل الكترونيكی هواپيماهای بدون سرنشــين كار كند؛ تصميم بزرگی 
كه در نهايت به تأســيس شــركت دی جی آی )DJI( منجر شد. شركت 
دی جی آی در حال حاضر 70 درصــد از بازار جهانی هواپيماهای بدون 
سرنشين غيرنظامی را در اختيار دارد و نشان داده است كه چينی ها از چه 

قابليت هايی برای رقابت در عرصه فناوری برخوردارند.
ظهور شركت هايی مانند دی جی آی گويای اين واقعيت است كه چينی ها 
ديگر صرفاً كپی كننده محصوالت غربی نيســتند و قدم در راه نوآوری در 

حوزه فناوری های پيشرفته گذاشته اند.
در ســال ۲017 فروش شــركت دی جی آی به ۲/7 ميليارد دالر رسيده و 
اين شركت توانسته است نرخ رشد فروش ساالنه باالتر از 100 درصد را 
در فاصله سال های ۲013 تا ۲017 به ثبت برساند كه رشدی خارق العاده 
در عرصه كسب وكار به شــمار می رود. اين شركت حضور قابل توجهی 
در بازارهــای آمريكا، اروپا و آمريكای التيــن دارد و ارزش آن بيش از 
10 ميليارد دالر برآورد می شــود. فرانك وانگ 45 درصد از سهام شركت 
دی جی آی را در اختيار دارد و از اين رو بايد وی را نخستين ميلياردر فعال 

در زمينه توليد هواپيماهای بدون سرنشين غيرنظامی بدانيم.
تاكنون چندين شــركت فعال در منطقه معروف سيليكون ولی آمريكا با 
پشــتوانه مالی مناسب وارد رقابت با شــركت دی جی ای در حوزه توليد 
هواپيماهای بدون سرنشــين شــده اند اما نه از لحاظ قيمت و نه از لحاظ 
ويژگی های فنی و كيفی نتوانســته اند با اين شــركت چينی برابری كنند. 
دی جی آی در ســال ۲013 اولين محصول جهانی خــود را به نام فانتوم 
معرفی كرد و پــس از آن محصوالت متعددی را يكی پس از ديگری به 

بازار ارايه كرده است.
شركت DJI تنها نمونه ای از شركت های چينی به سرعت در حال رشدی 
اســت كه با تكيه بر سه مزيت ارزشــمند و شايد غيرقابل دسترس برای 
بســياری از رقبای خارجی آنها، در حوزه های مختلف دست به نوآوری 
می زنند و حتی گاهی شــركت های غربی را نيز پشت سر می گذارند. اين 

سه مزيت مهم عبارتند از:
 اکوسیستم تولیدی مناسب برای صنایع نسل جدید

منطقه دلتای رود پرل كه شهرهای صنعتی برجسته ای مانند شنژن و گوانگژو 
در آن واقع شــده اند، يك اكوسيستم توليدی مناسب و در كالس جهانی 
دارد و از زيرساخت های فيزيكی، لجستيكی و صنعتی بسيار خوبی برای 
شركت های فعال در حوزه قطعات الكترونيكی برخوردار است؛ مزيتی كه 
در ساير شــهرهای صنعتی چين نيز كم وبيش ديده می شود. برخورداری 
از يك اكوسيســتم توليدی قابل قبول، مزايای فرعی ديگری را نيز در پی 
دارد. يكی از اين مزايا، كاهش زمان مورد نياز برای نمونه سازی و توسعه 
محصوالت جديد است. نمونه ای كه ساخت آن در سيليكون ولی آمريكا 

دو هفته زمان می برد، در شنژن چين تنها ظرف يك روز آماده می شود.
 خیل عظیم نیروی کار ماهر و نیمه ماهر

چين هنوز هم بــه لحاظ برخورداری از نيــروی كار ارزان در دو حوزه 
تحقيق و توســعه )R&D( و بازاريابی و فروش، جذابيت ويژه ای برای 
سرمايه گذاران دارد. مهندسان چينی محصوالتی با كاركردها و ويژگی های 
جديد طراحی می كنند و فارغ التحصيالن رشته های بازرگانی و مديريت اين 
كشور نيز سياست های فروش را به گونه ای تنظيم می كنند كه محصوالت 
جديد با كمترين هزينه ممكن به دست مصرف كنندگان برسد؛ آنها همچنين 
در زمينه تدوين مدل های جديد كســب وكار و نوآوری های تجاری نيز 
توانمندی های خاص خود را دارند. مهندســان و مديران چينی عالوه بر 
دستمزد اسمی اندكشان، از لحاظ سخت كوشی نيز نسبت به همتايان خود 
در ديگر كشورها برتری محسوسی دارند. بر اساس گزارشی كه اخيراً از 
ســوی شركت آلمانی زيمنس منتشر شده است، مهندسان شركت چينی 
هوآوی –بزرگترين شــركت مخابراتی چين و سومين توليدكننده بزرگ 
گوشــی های تلفن همراه در جهان- ساالنه ۲750 ساعت كار می كنند كه 
اين رقم دو برابر متوسط ساعات كاری مهندسان شركت های غربی است.

توجه ويژه دولت چين به دانشــگاه ها همچنين باعث شــده اســت كه 
تعداد زيادی از نخبگان چينی تحصيل كرده در كشورهای غربی نيز برای 

بازگشت به كشورشان انگيزه مضاعفی پيدا كنند.
 بازار داخلی بزرگ

چين جمعيتی در حدود 1/4 ميليارد نفر دارد كه تقريباً يك ميليارد نفر از 
آنها به زبان رسمی چين )چينی ماندرين( صحبت می كنند. رشد چشمگير 
اقتصاد چين و شكوفايی طبقه متوسط در اين كشور باعث ايجاد يك بازار 
بسيار بزرگ در منطقه شده است؛ بازاری كه به توليدكنندگان چينی امكان 
می دهــد كه محصوالت خود را به راحتی در بــازار داخلی بيازمايند و ره 
صدساله را يك شبه بپيمايند. شركت های چينی ابتدا مدل های كسب وكار 
خود را در بازار داخلی آزمون می كنند و ســپس با اطمينان خاطر بســيار 

زيادی پای به بازارهای بين المللی می گذارند. 
عــالوه بر اين مزيت هــا، توليدكنندگان چينــی از مزيت های حاصل از 
پيشرفت های جهانی در حوزه فناوری نيز به نحو احسن استفاده می كنند. 

به طور كلی می توان گفت چين با بهره گيری از مزايايی كه به آنها اشاره شد، 
از شرايط بسيار مساعدی برای توليد محصوالت پيشرفته با قيمت و كيفيت 
مناسب برخوردار است و آمريكا و ديگر كشورهای توسعه يافته كار بسيار 

دشواری برای رقابت با چين در حوزه فناوری دارند.

 ایــن روزهــا قطعی بــرق موجب 
گالیه مندی بســیاری از شهروندان شده 
اســت که در این میان صنف قصابان و 
نانوایــان با این عنوان که از این مســئله 
خســارت مالی دیده اند از این وضعیت 

شاکی هستند.
نانواهــا اعتراض دارند کــه با قطع برق 
پخت نان با اختالل مواجه می شــود زیرا 
در مواقعی ژنراتور نیز پاسخگوی کار آنها 
نیســت، قصابان نیز معتقدند قطع برق دو 
نوبت در روز موجب فاسد شدن گوشت 

می شود.
همچنین برخــی از افرادی که با رایانه و 
سیستم های الکترونیکی سروکار دارند نیز 
از آسیب به این سیستم ها با قطع و وصلی 

برق خبر می دهند.
 3۰۰ تا ۴۰۰ کیلو مرغ در همدان 

فاسد شده است
رئيــس اتحاديه قصابــان همدان بــا بيان 
اينكه قطعی برق بر كار قصابان اثر داشــته 
اســت، گفت: گوشت در هوای گرم كدر و 
كريه المنظر می شود و طبق گزارشی كه داده 
شد، رفتگران در سطل زباله گوشت های دور 

ريخته زيادی را ديده اند.
اكبر ســپهری وفا با بيان اينكــه طبق اعالم 
همــكاران 300 تا 400 كيلو مرغ يك واحد 
فاسد شده است، افزود: قطعی برق در هوای 
گرم اثرگذار است، زيرا گوشت يك روز در 
كشتارگاه مي ماند و سپس وارد بازار می شود 

كه در صورت هواي گرم، فاسد می شود.
وی در پاســخ به اينكه شركت برق عنوان 
می كنــد دو ســاعت خاموشــی تأثيرگذار 
نخواهد بود، گفت: اگر گوشــت دو ساعت 
خارج از يخچال نگهداری شــود، رنگ آن 
تغيير كــرده و از حالت بازاری بودن خارج 
می شــود و مشــتری هم ممكن است آن را 

نخرد.
رئيــس اتحاديه قصابان همــدان به فارس 
گفت: ما همواره نگران هستيم كه برق برود 
و مشكل ايجاد شود زيرا گوشت گوسفندی 
سه روز و گوشت گوساله پنج روز می تواند 
ماندگاری داشته باشد و گرمای دوساعته بر 

روی گوشت اثرگذار است.
 2 هــزار و 7۰۰ کیســه آرد دور 

ریخته شده است
مســئول  اتحاديه نانوايان همدان هم با بيان 
اينكه شــركت برق به صنف نانوايان اعالم 
كرده به علت قطعــی احتمالی برق نانواها 
مجهــز به موتــور برق شــوند، گفت: پنج 
سال اســت كه اين موضوع اعالم می شود 
امــا نانوايان از كجا برای ژنراتور 10 ميليون 

تومان هزينه كنند؟
ابوذر گلمحمدی در پاسخ به اينكه شركت 
برق عنوان می كند نانواها می توانند ژانراتور 
اجاره كنند، گفت: ژنراتــور اجاره ای برای 
نانوايی جواب نمی دهد زيرا نانوايی نياز به 

موتور برق 7 هزار دارد.
وی ادامه داد: طی 10 روز گذشته كه نانواها 
هم مشمول قطعی برق شدند، ۲ هزار و 700 
كيســه آرد كه خمير شــده بود، دور ريخته 
شده است و اين مسئله در جاده حيدره قابل 

مشاهده است.
مســئول  اتحاديه نانوايان همدان با تأكيد بر 
اينكه خمير نان دو ساعت كه هيچ بلكه در 
هوای گرم در 10 دقيقه نيز می ترشد، افزود: 
شــركت برق جدولی ارائه داده كه طبق آن 
برق قطع نمی شــود و در صحبت با آنها نيز 
گفتنــد هر جا بار مصرف باال باشــد، قطع 
می شود و 10 تا ۲0 درصد طبق جدول داده 

شده، عمل می شود.
وی با طرح اين ســوال كه اگر زمانی بحران 
شــهر را بگيرد، مردم نان از كجا تهيه كنند، 
افزود: اين مســئله ممكن است با مديريت 
نادرست به يك بحران تبديل شود در حالی 

كه هيچكس آن را جدی نمی گيرد.
گلمحمدی با اشاره به اينكه در استان همدان 
تنها سه درصد نانوايان ژنراتور دارند، افزود: 
مابقی نانوايان فاقد ژانراتور هســتند چون 
درآمد آنچنانی برای تهيه اين وسيله ندارند، 
نانوايی برق ســه فاز نياز دارد و با ژنراتور 

اجاره ای نمی توان كار كرد.
به  اینترنت مراکز روستایی   قطع 

علت نبود برق بود
رئيس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
همدان هم در خصوص قطع اينترنت مراكز 
روستايی و كم ظرفيت گفت: اين مشكل به 

علت قطع برق رخ داده است.
فريدون حسن پور بيان كرد: با توجه به اينكه 
در اين مراكز روستايی امكان نصب ديزل و 
ژنراتورهای پرقدرت وجود ندارد، باطری ها 

توانايی و ظرفيت زمانی محدودی دارند.
وی از قطعی اينترنت در اين مراكز به دليل 
قطــع برق پــوزش خواســت و از صبر و 

شكيبايی مردم قدردانی كرد.
منکر تبعات قطعی برق نیســتیم اما 

این مسئله سراسری است
بر اين اســاس مدير روابط عمومی شركت 
توزيــع برق اســتان همــدان دربــاره اين 
مشــكالت توضيح داد: با توجــه به اينكه 
مديريت برق شــبكه ۲00 مگاوات حداكثر 
بار خاموشی را از همدان خواسته است كه 
بر اين اســاس برنامه  قطعی برق از ســوی 
شــركت توزيع برق در اختيار مردم گذاشته 

شده است.
احمدرضا روزبيانی ادامه داد: با وجود اعالم 
برنامه قطعی برق، ممكن است كه اين ۲00 
مگاوات در روز با قطعی برق پر شود امكان 

هم دارد كه اين ميزان محقق نشود.
وی با بيان اينكــه اعالم كرديم كه 76 خط 
را در ســه گروه قطع خواهيــم كرد، افزود: 
به ميزان باری كه از ما درخواســت كنند بر 
اســاس جدول » الف، ب، ج« كه داده شده، 
برای مشتركان اعالم كرديم اگر ميزان بار كم 
باشد، از ابتدای گروه يك »الف« تا هر خطی 
كه ميزانی كه طی می كند پر می شــود و در 
ســاعت بعدی قطع، بقيه خط قطع می شود 
كه اگر بار زياد باشــد، به دو بار قطعی نيز 

ممكن است منجر شود.
مديــر روابط عمومی شــركت توزيع برق 
استان همدان گفت: دو بار قطعی برق زمانی 
اتفاق می افتد كه گــروه »الف« قطعاً قطعی 
ساعت 9 تا 11 و 15 تا 17 را داشته باشد، اما 
به گروه وسط يك بار قطعی خواهد خورد.

وی بــا بيان اينكه معموالً از ســاعت 19 به 
بعد قطعی برق نداريم، گفت: در اكثر مواقع 
قطعی برق از ساعت 19 عصر تمام می شود 

و در كل كشور كاهش می يابد.
روزبيانی در خصــوص نگرانی قصابان از 
فاســد شدن گوشــت در مدت قطعی برق 
بيان كرد: اينكه گفته می شــود در دو ساعت 
گوشت فاسد می شود، درست نيست زيرا در 
عرض دو ساعت نمی توان گفت كه گوشتی 

فاسد می شود.
وی با بيــان اينكه ما منكــر تبعات قطعی 

برق نيســتيم اما اين مسئله سراسری است 
و چاره ای نداريم، اضافه كرد: وقتی جدول 
قطعی ها مشــخص شده است نانوا هم بايد 
بداند كه در اين دو ساعت پخت نكند و يا 

از دستگاه ژانراتور استفاده كند.
روزبيانی بيان كرد: به صنف خبازان نامه زده 
شــده است كه ساعات قطعی خود را ببينند 
و مطابق با آن پخت كنند و يا ژنراتور داشته 

باشد.
مديــر روابط عمومی شــركت توزيع برق 
استان همدان با بيان اينكه هنوز معلوم نيست 
اين قطعی ها تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: 
طبق اعالم مديران باالدستی و طبق گزارش 
هواشناسی گفته شده است كه اين قطعی ها 

از اواسط مردادماه كاهش می يابد.
وی با تأكيد بر اينكه اين قطعی ها مربوط به 
همدان نيست و دست مديريت شبكه است، 
گفت: اســتان همدان و يا استان هايی چون 
خراســان رضوی مشــكلی برای خاموشی 
ندارند اما برای اينكه مديريت شبكه بتواند 
در توزيع كامل برق به همه نقاط مشــكلی 

نداشته باشد، اين اتفاق می افتد.
وی اضافه كرد: شركت برق در تالش است 
كه آب شــرب شهر و بيمارســتان ها كه از 
مراكز حساس اســت، قطع نشود و همين 

خود يك اقدام مثبت است.
مدير روابط عمومی شركت توزيع برق استان 
همدان با بيان اينكه اطالع رسانی های قطعی 
انجام شده و می شود، افزود: نشست خبری 
اين موضوع برگزار شــده، در گفت وگوی 
خبری سيما بيان شده و هر روز ساعت 10 
صبح نيز يكی از مديران و معاونان به مردم 

اطالع رسانی می كنند.
اميدواريم بــرای رفاه حال همشــهريان و 
صنوفی كه با زندگی روزمره مردم سروكار 
دارند، در تابستان گرم فكری شود تا عالوه 
بــر صرفه جويی در مصرف بــرق، آنها نيز 
متضرر نشده و بتوانند خدمات رسانی خود 

را بدون مشكل ادامه دهند.

قطعي برق از اواسط مرداد كاهش مي يابد

خمیر نانوایي و گوشت فاسد 
در همدان دور ریخته شد

 مبارزه با فقر و افزايش ســطح درآمد 
خانوارها يكــی از وظايف اصلی دولت ها 
اســت. دولت ها از طريق ايجاد شــغل و 
افزايش تعداد شاغلين خانوارها، می توانند 
ســطح درآمــد و متعاقب آن ســطح رفاه 
خانوارهــا را افزايــش داده و آن ها را از 
فقر و تنگدستی نجات دهند. آمارها نشان 
می دهند كه در سال 96 تعداد خانوارهای 
بدون فرد شــاغل افزايش يافته و به ۲7/9 
درصد رســيده اســت. اين آمار يعنی اين 
كه خطر فقــر در كميــن ۲7/9 درصد از 

خانوارهای ايرانی است.  
به گزارش تابناک، رفع فقر و افزايش سطح 
درآمد خانوارها و رساندن آنها به يك رفاه 
نسبی يكی از وظايف اصلی دولت ها است. 
رســيدن به اين هدف نيز نيازمند آن است 
كه دولت بتواند شــغل ايجاد كند و تعداد 
شــاغلين خانوارها را افزايــش دهد و در 
نتيجه اين افزايش، ســطح درآمد و سطح 

رفاه خانوارها افزايش يابد.
در چند سال اخير، به دليل مشكالت پيش 
آمده برای اقتصاد كشورمان از جمله ركود 
اقتصادی و تحريم ها بسياری از كارخانه ها 
و كارگاه ها تعطيل شده اند و همين تعطيلی 
باعث رشــد چشــمگير جمعيــت بيكار 
در كشــور شده اســت. افزايش جمعيت 

بيكاران نيز باعث شده است تا روند تعداد 
خانوارهای بدون فرد شــاغل در چند سال 
اخير صعودی شود و فقر تعداد خانوارهای 

بيشتری را تهديد كند.
انتشــار نتايج گزارش بودجه خانوار بانك 
مركزی در سال 96 نشان می دهد كه تعداد 
خانوارهای بدون فرد شــاغل با افزايشی 

1/3 درصدی نســبت به ســال گذشته، به 
۲7/9درصد رسيده است. يعنی هم اكنون، 
فقر در كميــن ۲7/9 درصد از خانوارهای 
ايرانی اســت و زندگی آنهــا را تهديد می 

كند.
نمودار زير رونــد تعداد خانوارهای بدون 
فرد شاغل را در 5 سال اخير نشان می دهد. 
همان گونه كه مالحظه می شــود در حالی 
كه در سال 139۲، ۲4 درصد از خانوارها، 
بدون فرد شــاغل بوده اند اين آمار در سال 
1396 به ۲7/9 درصد رســيده است. يعنی 
تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل در طی 

پنج سال، 3/9 درصد رشد داشته اند.
به هــر صــورت عليرغم آن كــه دولت 
دوازدهم در تالش است تا فقر را در سطح 
جامعه كاهش دهد، اين آمار نشان می دهد 
كه خطــر فقر در دوره دولت يازدهم و در 
ادامه در دولت دوازدهم تعداد خانوارهای 

بيشتری را تهديد می كند.

پیش بینی تحلیلگران درباره جنگ تجاری 
آمريکا و چین 

 عــدم اطمينان در مورد آنچه كــه در آينده جنگ تجاری ميان 
ايــاالت متحده آمريــكا و چين اتفاق می افتد، فقــط جهان را به 
حدس و گمان وا نداشــته اســت، بلكه در اين ميان اقتصاددانان 
نيز می كوشــند تا آنچه را كه قرار است رخ دهد، پيش بينی كنند. 
طــی نظرســنجی ای كه توســط بلومبــرگ از 31 اقتصــاددان و 
تحليل گــر به عمل آمده، به پرســش در مورد ميــزان تعرفه ها و 
اينكه چه مدت به طول می انجامد، پاســخ های كاماًل متنوعی داده 
شده اســت. پيش بينی مدت زمان جنگ تجاری در بازه ای ميان 3 
ماه تا ســه سال بوده است و ميانگين برآورد ها 1۲ ماه بوده است.
ــی  ــای واردات ــر ارزش كااله ــرای حداكث ــاک، ب ــل از تابن ــه نق ب
از چيــن كــه تعرفه هــای ايــاالت متحــده تــا پايــان ســال ۲019 
ــن  ــور ميانگي ــه ط ــران ب ــود، تحليل گ ــال می ش ــا اعم ــر آنه ب
ــی  ــا پيش بينی هاي ــد، ام ــی كرده ان ــارد دالر را پيش بين ۲00 ميلي
ــارد دالر  ــا 505 ميلي ــی ي ــارد دالر كنون ــه 34 ميلي ــوده ك ــم ب ه
ــا می دانســته اســت. ــن را هــدف تعرفه ه واردات ســاالنه از چي

 تنوع پاســخ ها نشــان دهنده دشــواری پيش بينی اقدامات دونالد 
ترامپ است و همچنين نشــان دهنده شك و ترديدهايی راجع به 
اين پرســش است كه آيا چين به سرعت تسليم می شود و يا اينكه 
ترامــپ بزرگترين تهديدات تعرفه ای خــود را عملی می كند؟ بر 
اســاس آخرين تحوالت، اياالت متحده و چين در اين هفته نشان 
دادند كه پس از روزها رد و بدل تهديدات تالفی جويانه، در واقع 

به روی از ســرگيری مذاكرات تجاری گشوده هستند.
مذاكــرات بين دو اقتصاد بزرگ جهان از ماه ژوئن متوقف شــده 
اســت و ايــاالت متحده از كمبــود تجارت دوجانبه و ســرقت 

مالكيت معنوی چين شكايت دارد.
ايــاالت متحــده تعرفه هــای  آنكــه  از  هفتــه گذشــته پــس 
ــر روی 818 قلــم از كاال هــای چيــن  تجــاری ۲5 درصــدی را ب
بــه ارزش 34 ميليــارد دالر اعمــال كــرد، پكــن اقدامــات متقابــل 
ــام داد و  ــی انج ــوالت آمريكاي ــه واردات محص ــری را علي براب
ــی از  ــوالت واردات ــی از محص ــر روی برخ ــود ب ــای خ تعرفه ه

ــش داد. ــكا را افزاي آمري
تعرفه هــای ۲5 درصــدی ايــاالت متحــده بــر روی 818 قلــم از 
ــارد دالر، اوليــن  ــه ارزش 34 ميلي كاالهــای وارداتــی از چيــن ب
مرحلــه از عملياتــی شــدن تهديــد ترامــپ بــرای اعمــال ماليــات 

بــر روی كاالهــای چينــی بــه ارزش 450 ميليــارد دالر اســت.
در روز ســه شنبه، دولت ترامپ ليستی از كاالهای وارداتی چينی 
به ارزش ۲00 ميليارد دالر را منتشر كرد كه قصد دارد 10 درصد 
تعرفــه بر آن وضع كند. اين اقدام می تواند گامی ديگر در جهت 
آنچــه پكن "بزرگتريــن جنگ تجاری در تاريــخ اقتصاد" ناميده 

باشد. است، 

خطر فقر در کمین 27/9 درصد از خانوارهای ایرانی
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 

رسمي
برابر رأي شماره 139760326006000465 مورخه 1397/4/10 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقاي اصغر نظري فرزند عصمت ا... به شماره شناسنامه 
318 صادره از مالیر از 36 شعیر مشاع از شش دانگ اعیاني بانضمام نود 
و دو شــعیر و پنج هشتم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ عرصه  یک 
باب گاراژ به مساحت 611/68 مترمربع قسمتي از پالك 19 اصلي واقع در 
روســتاي نامیله بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقاي فتح اله 
روزبهاني محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 332(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/4/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/14

محمدرضا امیني، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326000428-1397/4/4 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی علي 
فراهاني علوي فرزند عزیزاهلل به شــماره شناسنامه 306177 صادره از مالیر در 
شش دانگ یک باب خانه مسکوني به مساحت 100/33 مترمربع قسمتي از پالك 
یک اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی 
آقاي محمدعلي غیاثوند محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 336(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/4/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/14

محمدرضا امیني، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهي حصر وراثت
اکبر اسکندري نیا  فرزند غالمحسین  به شرح دادخواست کالسه 970209 از این 
حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمحسین اسکندر فرزند محمد به شماره شناسنامه  202 در تاریخ 1397/1/23 
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه 
منحصر اســت به: 1- اکبر اسکندري نیا فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 9 
پسر متوفي 2- اعظم عباسي فرزند علي به شماره شناسنامه 820 همسر متوفي 
و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 328(

قاضي شعبه 111 شوراي حل اختالف مالیر 

آگهي حصر وراثت
خانم لیال عزیزي فرزند علي اکبر دارای شــماره شناسنامه  3931837386 به 
شرح دادخواست کالســه 970337 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن عزیزي فرزند علي اصغر به شماره 
شناســنامه  1856 در تاریخ 1394/4/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- رحیمه ســوري 
فرزند ذولفي به شــماره ملي 3931829057 مادر متوفي 2- علي اصغر عزیزي 
فرزند احمد به شــماره ملي 3933980740 پدر مرحوم 3-محمدمهدي عزیزي 
فرزند محسن به شماره ملي 3920969448 پسر مرحوم 4-فاطمه عزیزي فرزند 
محسن به شماره ملي 3921164818 دختر مرحوم 5- لیال عزیزي فرزند علي اکبر 
به شــماره ملي 3931837386 همسر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 340(
قاضي شوراي حل اختالف شعبه 111 حصروراثت سامن

آگهي حصر وراثت
آقاي ســیدامیر 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 سیدکوچک موسوي به شماره 
شناســنامه  222 در تاریخ 86/1/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-سیدابوالحسن موسوي 
فرزند سیدکوچک به شماره شناسنامه 778 پسر متوفي 2-سیدکریم حسیني 
فرزند سید کوچک به شماره شناسنامه 4011571687 پسر متوفي 3-سیدنایب 
حســیني فرزند سید کوچک به شماره شناســنامه 4010575646 پسر متوفي 
4-سید حسن حســیني فرزند سید کوچک به شماره شناسنامه 4010575654 
پســر متوفي 5- سیده بتول موسوي فرزند ســیدکوچک به شماره شناسنامه  
4000212354 دختر متوفي اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 289(
رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان
دعوت پیام حیدری برای قضاوت در مسابقات 

نوجوانان آسیا 
 رئيــس كميته داوران هيأت فوتبال اســتان همــدان از دعوت داور 
بين المللی فوتبال همدان براي قضاوت در مســابقات قهرمانی نوجوانان 

آسيا خبر داد.
علی خســروی در گفت وگو با فارس با اشاره به دعوت AFC از داور 
همدانی، اظهار كرد: مســابقات قهرمانی زير 16 سال )نوجوانان( آسيا از 

۲9 شهريور تا 15 مهرماه به ميزبانی كشور مالزی برگزار می شود.

وی ادامــه داد: از همين رو كميته داوران كنفدراســيون فوتبال آســيا با 
ارس دعوت نامه ای به فدراسيون فوتبال كشورمان از »پيام حيدری« داور 
جوان و بين المللی اســتان همدان برای قضاوت در اين رويداد آسيايی 
دعوت كرده اســت.رئيس كميته داوران هيأت فوتبال استان همدان بيان 
كرد: درخشش قابل توجه پيام حيدری در مسابقات ملی و باشگاهی در 
آسيا، سبب شده اســت تا AFC حساب ويژه ای روی اين داور جوان 
و خوش آتيه همدانی باز كند. وی اضافه كرد: همچنين آرمان اسعدی به 
عنوان كمك داور و مسعود مرادی به عنوان ناظر داوری در اين مسابقات 

حضور دارند. درخشش داوران همدانی در آزمون  ليگ برتر

خسروی از حضور داوران همدانی در دوره توجيهی و دانش افزايی ليگ 
برتر خبر داد و افزود: دوره توجيهی و دانش افزايی داوران و كمك داوران 
ليگ برتر فوتبال از دوشنبه ۲5 تيرماه به مدرسی »والنتين ايوانف« مدرس 

فيفا از كشور روسيه به ميزبانی شهر رشت آغاز شد.
وی ادامه داد: اين دوره تا روز جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشــت 
كه از استان همدان، بيژن حيدری و پيام حيدری به عنوان داور و مهدی 
الونــدی به عنوان كمك داور حضور دارنــد. رئيس كميته داوران هيأت 
فوتبال استان همدان خاطرنشان كرد: تست آمادگی جسمانی اين داوران 

برگزار شد كه هر سه داور همدانی موفق به اخذ نمرات قبولی شدند.

تا 31 تيرماه
مديران مدارس فوتبال استان برای تايید 

مجوز به حراست اداره کل ورزش و جوانان 
مراجعه کنند

 تمــام مــدارس فوتبال و فوتســال برای فعاليت در طول ســال 
به خصوص تعطيالت تابســتان بايد برای تشــكيل پرونده و تكميل 
مدارک تا روز يكشنبه 31 تيرماه به حراست اداره كل ورزش و جوانان 

مراجعه كنند.
مديــر روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان همدان گفت: افرادی 
كه قصد فعاليت در مدارس فوتبال و فوتســال را در اســتان را دارند 
بايد برای تشكيل پرونده و تكميل مدارک تا روز يكشنبه 31 تيرماه به 

حراست اداره كل ورزش و جوانان مراجعه كنند.
به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان اســتان، حمداهلل 
چاروســايی اظهار كرد: مجوز مدرســه فوتبال و فوتســال فقط به 
باشگاه هايی داده خواهد شد كه در كميسيون ماده 5 اداره كل ورزش و 
جوانان مجوز دريافت كرده باشند، ضمن اينكه اين مدارس بايد حتما 
زيرمجموعه و زير نظر يكی از باشــگاه های فعال در استان كه پروانه 

باشگاه را دارند، قرار بگيرند.
مدير روابط عمومــی اداره كل ورزش و جوانان همدان گفت: مجوز 
پس از تائيد حراســت اداره كل ورزش و جوانان صادر خواهد شد و 
افرادی كه در اين بازه زمانی به حراســت مراجعه نكنند تحت تعقيب 

مراجع قضايی قرار خواهند گرفت.
وی خطاب به والدين افزود:هيات فوتبال استان همدان ليست مدارس 
مجــاز آموزش فوتبال را اعالم كرده اســت و خانواده ها نيز با اطالع 

كافی فرزندان خود را در مراكز دارای مجوز رسمی ثبت نام كنند.
چاروسايی در خصوص شهريه مدارس فوتبال نيز بيان كرد: هزينه های 
كه در اين مــدارس بايد از متقاضيان گرفته شــود طبق درجه بندی 
مــدارس تعيين و مدارس فوتبال موظف هســتند طبــق هزينه های 
تعيين شده از افراد شهريه دريافت كنند. وی تصريح كرد: در صورت 
مشــاهده هر گونه تخلف در اين زمينــه از طريق واحدهای نظارتی، 

اماكن و بازرسی برخورد قانونی اعمال خواهد شد.

مهلت ارائه الکترونیکي اظهارنامه مالیاتي عملکرد سال 96 و 
  www.tax.gov.ir پرداخت مالیات مربوطه از طريق سامانه

حداکثر تا پايان تیرماه سال جاري مي باشد. 
)م الف 1328(

 35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست روابط عمومي 
اداره کل امور مالیاتي استان همدان 1526 مرکز ارتباط مردمی

روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان همدان

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتي 
)اشخاص حقوقي و صاحبان امالک اجاري( کارت پرسنلی وحیده غالمی فرزند حاجعلی به شماره 

شناسنامه 1242 و کد ملی 3873437805 مربوط به 
سازمان آموزش و پرورش استان همدان به شماره پرسنلی 
33301112 مفقود 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 9433458002 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  

 صبح روز ســی ويكم فوتبال از بين ما 
رفته بود. اما خوب می دانســتيم كه خيلی 
زود برمی گردد و دوبــاره زندگی مان را با 

عشِق آتشين پيوند می دهد.
به گزارش  فارس ، چندين ســال بعد اگر 
بــرای فرزندان و نوادگان خــود از ۲018 
ســخن گفتيد، حتما »هــازارد«، »ام باپه« و 
»مودريچ« را به خاطر شــريف بســپاريد. 
از رونالــدو و مســی بگوئيــد و اينكــه 
بی رحمی هــای اين فوتبال پرســوءتفاهم 
می تواند قاتل اســاطير و پــا به توپ های 

افسانه ای هم باشد.
از دوميــن برد خودمــان در تاريخ پيش 
از همه چيــز حــرف وســط بياوريد. از 
اشــك های مهــدی بعــد از آن توپی كه 
می توانست سرنوشــت خود و يك ملت 
اميــدوار را تغيير  امــا هميشــه  غمگين 
بدهد. درباره بوســه ســامان به توپ هم 
احساسات به خرج دهيد و تعريف كنيد. 
از ســانتر احســان حرف بزنيــد، همان 
ســانتری كه در روزهای درگيری با دالر 
نشــان داد حداقل در مستطيل سبز فاصله 
بــا روياهايمان خيلی زياد نيســت. حتما 
 ۲018 بگوييد كه جنگ ســربازانمان در 
ميهمان  و  آرزوهايشــان  به  برای رسيدن 
مردمان خســته  لبخند روی چهره  كردن 
از روزگارشــان به مثابه همان تالشی بود 
كه علی در فيلم »بچه های آســمان« برای 
برای خوشحالی  و  آرزويش  به  رســيدن 

خواهر مهربانش به خرج داد.
يك ماه پلــك نزديم و كِيفمان كوک كوک 
بــود. حتما در خاطرات بيســت هيجده ای 
خود از »هنرمند هازارد« بگوئيد. هازارد را 
تشبيه كنيد به شخصيت »سوباسا« در كارتن 

خاطره انگيز فوتباليســت ها كه هربار اراده 
می كرد تيم حريف را به هم می ريخت.

از بهتريــن ام باپه تاريــخ بگوئيد. پخته ای 
در اوج جوانــی! 19 ســاله ای در مســير 
خروس های افسانه ای كه نام های خود را به 
تاريخ گره زدند. از بهترين جوان جام ۲1، 
لوشامپيونه و شــايد گران ترين فوتباليست 
تاريخ حتما رفتار شگفت انگيزش را هم به 
رخ بكشيد كه چشــم روی درآمد حاصل 
از قهرمانی اش در جهان بســت و آن را بی 
هيــچ منتی در راه كمك به كودكان نيازمند 

قرار داد.
از مودريــچ. از آن مهــارت بی نظير، قيافه 
شيرين و جذاب، موهای خاص و يك پای 
راســت كارآمد! همين ها برای بهترشدنش 
كافــی بود. لــوكا ثانيه هــای پايانی جام و 
وقتی رويای بهتريــن بازيكن ۲018 را به 

واقعيت بدل كرده بــود، در آغوش رئيس 
جمهــور »كيتاروويچ« به حســرِت خيس 
مردمان زاگرب، دوبرونيك، پوال، اسپليت، 

واراژدين و ... فكر می كرد.
بعدها از ۲018 تا دلتان می خواهد تعريف 
ســوت هايش،  شــوت هايش،  از  كنيــد. 
و  تلــخ  ســوتی هايش، جنگيدن هايــش، 
شــيرينش، اشــك و لبخندش، رسيدن و 
نرسيدنش، رونالدو و مســی اش، از نيمارِ 
محبــوب و منفــورش و از شــوت های 

چريشوفی اش!
30 روز در همين فازها بوديم و صبح روز 
سی ويكم فوتبال از بين ما رفته بود. بعدها 
برای نوادگان خود بگوئيد كه »حســرت« 
محصــول يك ماه عاشــقی با ايــن پديده 
خاص و دوست داشتنی بود كه روی دست 

ُعشاقش ماند.

تشويش را از ذهن 
هواداران دور می کنیم

 مديرعامل جديد باشــگاه استقالل 
ابراز اميدواری كرد با جلســات فشرده 
مشــكالت باشگاه اســتقالل را حل و 
تشويش را از ذهن هواداران دور كنند.

به گزارش ايسنا، امير حسين فتحی به 
عنوان مديرعامل جديد باشگاه استقالل 
منصوب شد. او در اين خصوص اظهار 
كرد: اميدوارم كه با هماهنگی و تعامل 
الزم در هيــات مديــره و دوســتان و 
پيشكسوتان باشگاه كه صاحبان اصلی 
استقالل هستند بتوانيم قدم های موثری 
برای رفع مشكالت باشــگاه برداريم. 
استقالل هواداران بزرگ و فهيمی دارد 
و مشكالت قابل حل هستند. اميدوارم 
با خــرد جمعــی و تعامــل گروهی 
مشــكالت را حل و توقع هواداران را 
برآورده كنيم.او ادامه داد: ســاماندهی 
شرايط باشــگاه شــامل مواردی نظير 
تمديد قرارداد و جذب بازيكنان، مساله 
سوپرجام و... است. همه اين موارد در 

اولويت كاری ماست.

درخواست ۱3 میلیاردی 
تیام از استقالل

 مهاجم سنگالی استقالل برای ماندن 
در اين تيم درخواســتی دارد كه بعيد 
اســت در توان باشگاه باشد.به گزارش 
ايلنا، مامــه بابا تيام، مهاجم ســنگالی 
كه نيم فصل گذشــته به استقالل آمد، 
عملكــرد درخشــانی در دوران كوتاه 
حضورش در تركيب اين تيم داشت و 
توانست در بازی های ليگ، جام حذفی 
و ليگ قهرمانان آسيا خوش بدرخشد 
و ســتاره بی چون و چرای تيم در خط 
حمله شــود.تيام به قــدری خوب كار 
كرده بود كه خيلی ها موفقيت استقالل 
در فصــل بعد را منوط بــه حضور يا 
عدم حضور اين بازيكن می دانستند و 
حاال با گذشــت بيش از ۲ ماه از پايان 
رقابت ها، روشــن نشــدن تكليف اين 
بازيكن موجب نگرانــی هواداران اين 
تيم شده است.در طول اين مدت اخبار 
ضد و نقيضی از وضعيت تيام رسانه ای 
شد و در چند مقطع توافقش با استقالل 
اعالم شــد و هيچكدام به نتيجه نرسيد 
و در مقطعی هم صحبت از پيوستنش 
به تيم های عربستانی، كويتی و تركيه ای 
مطرح بود. با اين حــال تيام هنوز تيم 
فصل بعد خودش را مشــخص نكرده 
تا اميدواری اندكی برای اســتقاللی ها 

نسبت به حفظ او وجود داشته باشد.

آگهي مزایده )نوبت اول(
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ــر  ــدان در نظ ــه هم ــي منطق ــاي نفت ــرآورده ه ــش ف ــي پخ ــرکت مل ش
دارد اقــالم ضایعاتــي و مــازاد موجــود در انبــار نفــت قدیــم , انبــار نفــت 
ــر شــامل ضایعــات فلــزي آهنــي و  ایثارگــران و انبــار نفــت قدیــم مالی
آلومینیمــي ، کابــل هــاي صنعتــي و ســیم هــاي  بــرق و ماشــین تــراش 
ــایل اداري  ــتعمل و وس ــاي مس ــور ه ــرق و الکتروموت ــد ب ــور تولی و ژنرات
ــوده  ــهاي فرس ــورد و کیس ــر کیب ــل چاپگ ــوده  از قبی ــتعمل و فرس مس
کامپیوتــر ، مانیتــور مســتعمل و میــز و صندلــي  و کمــد و  ..... را از طریــق 
ــده  ــرکت در مزای ــت ش ــدان جه ــاند عالقمن ــرو ش برس ــه ف ــده ب مزای
میتواننــد از  زمــان درج  نوبــت دوم  ایــن آگهــي  بــه مــدت یــک هفتــه 
جهــت اخــذ فرمهــاي مربوطــه و بازدیــد و همچنیــن کســب  راهنماییهاي 

ــل مراجعــه نماینــد . ــه آدرس ذی الزم ب
همدان،آرامــگاه بوعلــي جنــب بانــک صــادرات ، شــرکت ملــي پخش 

فرآورده هــاي نفتــي ، معاونــت بازرگانــي

آگهي مزایده )نوبت اول(
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شــرکت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه همــدان در نظــر 
دارد کلیــه خطــوط لولــه زیــر زمینــي انتقــال فــرآورده موجــود در 
انبــار نفــت قدیــم شــهر همــدان کــه شــامل لولــه انتقــال فــرآورده 
ــرق  ــل ب ــچ  ، کاب ــاالي 10 این ــا ب ــچ ت ــف از 2 این ــایزهاي مختل در س
صنعتــي و معمولــي مــي باشــد را از طریــق مزایــده بفروش برســاند .

 عالقمنــدان جهــت شــرکت در مزایــده مي تواننــد از زمــان درج نوبت 
دوم ایــن آگهــي بمــدت یــک هفتــه جهــت بازدیــد و اخــذ فرمهــاي 
مربوطــه و همچنیــن کســب راهنمایي هــاي الزم در خصــوص نحــوه 

انجــام کار بــه آدرس ذیــل مراجعــه نماینــد . 
همــدان ، بلــوار شــهید چیــت ســازیان  جنب ایســتگاه آتش نشــاني 

انبــار نفــت قدیــم واحد مهندســي

مديركل ورزش و جوانان استان همدان:
روابط عمومی يک سامانه 

مشورتی ـ مديريتی است نه صرفاً اجرايی
■ تجلیل از هیأت هاي ورزشي برتر

 روابط عمومی نه به عنوان يك سامانه تشريفاتی و حتی اجرايی 
بلكه به عنوان يك سامانه مشــورتی و مديريتی نقش اثرگذاري در 

پيشرفت جامعه دارد.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در گردهمايــی روابــط 
عمومــی ادارات ورزش و هيات هــای ورزشــی همــدان اظهــار 
ــوان يــك ســامانه تشــريفاتی و  ــه عن ــه ب ــی ن ــط عموم كــرد: رواب
حتــی اجرايــی بلكــه بــه عنــوان يــك ســامانه مشــورتی و مديريتــی 
ــر ســازمانی  ــا و پيشــرفت ه ــی در ارتق ــوان عنصــر اصل ــه عن و ب

ــژه ای دارد. ــگاه وي جاي
بــه گــزارش فــارس ، رســول منعــم بــا بيــان اينكــه در دنيــای امروز 
از آن بــه عنــوان عصــر ارتباطــات يــاد می شــود، خاطرنشــان كــرد: 
تعامــل و ارتبــاط دوســويه بــا مخاطبــان، از اصــول اساســی در هــر 
ســازمان اســت و بــه عنــوان يكــی از عوامــل مهــم و تأثيرگــذار در 

حيــات اجتماعــی آنهــا به شــمار مــی رود.
ــم در  ــدان ه ــتانداری هم ــی اس ــط عموم ــوزه رواب ــركل ح مدي
ــط  ــانه ها و رواب ــران، رس ــه مدي ــان اينك ــا بي ــی ب ــن گردهماي اي
ــت:  ــتند، گف ــانی هس ــالع رس ــی اط ــور اصل ــه مح ــا س عمومی ه
بايــد هــر ســه محــور بــه خوبــی در جهــت اطــالع رســانی اصولــی 

ــد. ــه حركــت كنن ــا برنام و ب
ــط  ــوزه رواب ــه ح ــا ب ــه نگاه ه ــان اينك ــا بي ــر ب ــدا... ربانی مه اس
ــزود: رســانه های اســتان همــدان  ــد اصــالح شــود، اف عمومــی باي
ــل  ــاط و تعام ــد ارتب ــتند و باي ــذار هس ــتان تأثيرگ ــعه اس در توس

ــود. ــتر ش ــانه ها بيش ــا رس ــا ب ــط عمومی ه ــران و رواب مدي
مديــر روابــط عمومــی اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان 
هــم در ايــن گردهمايــی گفــت: از آنجايــی كــه اداره كل ورزش و 
جوانــان دســتگاهی پيشــرو و پويــا بــا فعاليــت متنــوع و گســترده 
ــان اســت، ايــن نهــاد نيازمنــد يــك  در حوزه هــای ورزش و جوان

روابــط عمومــی علمــی و عملگراســت.
حمدا... چاروســايی ادامه داد: به همين دليل فعاالن روابط عمومی 
هيات های ورزشــی و شهرستان ها بايد شــناخت به روز مخاطبان، 
تغييرات تكنولوژيكی ارتباطی، اســتقبال و پيشــگامی در تحوالت 
محيطی و واقع بينــی در فرآيندهای ارتباطات كــه از اصول روابط 

عمومی عمل گراست را سرلوحه كار خود قرار دهند.
در اين گردهمايی از حامد صيفی  خبرنگار ورزشی روزنامه همدان 
پيام  و مدير روابط عمومی هيات های ورزشــی تيراندازی، واليبال و 

فوتبال همدان تجليل شد.

حسرت، محصول يك ماه عاشقی

خیلی زود برگرد 
فوتبال دوست داشتنی!
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همدان اثر ثبت شده جهانی ندارد

 مديركل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری استان همدان 
با اشاره به اينكه استان همدان اثر تاريخی ثبت شده جهانی ندارد، گفت: 
تپه هگمتانه، تپه نوشيجان، منظر تاريخی ارزانفود و غارعليصدر از جمله 

آثاری هستند كه در فهرست انتظار برای ثبت جهانی قرار دارند.
علی مالمير در گفت وگو با ايســنا، تصريح كرد: در كشور ما آثار زيادی 
قابليت ثبت جهانی دارند و با توجه به اينكه در هر ســال فقط يك اثر 
به ثبت يونسكو می رسد بنابراين زمان انتظار برای رخ دادن اين رويداد 

بسيار طوالنی می شود.
وی ادامــه داد: عالوه بر آماده بودن منظر و شــرايط فيزيكی يك اثر، از 
ديگر فاكتورهای الزم برای ثبت جهانی اين است كه حداقل مداخالت 

در آن رخ داده باشد.
مالمير تأكيد كرد: آثاری كه ما برای ثبت جهانی معرفی كرده ايم همگی 
قابليت الزم به لحاظ ويژگی های خاص اثر برای كســب اين عنوان را 

دارند.
وی درباره شــرايط غارعليصدر نيز گفت: هر گونــه مداخالت انجام 
شده در غارعليصدر مانعی منفی برای كسب عنوان ثبت جهانی اين اثر 
تاريخی است، درباره ســاخت هتلی در نزديكی اين اثر بارها مخالفت 
خود را اعالم كرده ايم و اكنون نيز رسما در مراجع قضايی شكايت كرده 

و منتظر اعالم نظر دادگاه هستيم.
مديركل ميراث فرهنگی استان همدان در پايان اظهار كرد: با ثبت جهانی 
يك اثر ظرفيت الزم برای مديريت بيشــتر آن فراهم شده و شرايط احيا 
و معرفی آن وجود خواهد داشت همچنين به برندی برای منطقه تبديل 
می شود و زمينه الزم برای جذب گردشگران خارجی را فراهم می كند.

هدف گذاری ۲۰۰۰ واحد بوم گردی در کشور

 رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری از هدف 
گذاری ۲000 واحد بوم گردی در كشور خبر داد.

به گزارش ايســنا، علی اصغر مونسان در بدو ورود به استان لرستان در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: اعتقاد داريم غرب كشــور يكی از مناطق 
خوب، بكر و طبيعی اســت كه می توان حــوزه طبيعت گردی را در آن 
گسترش داد. وی با بيان اينكه شهرها و مراكز بسيار خوبی برای توسعه 
گردشــگری در غرب كشــور داريم، افزود: شــايد كمتر به اين مناطق 
پرداخته شده باشد بنابراين اميدواريم كه بتوانيم از اين ظرفيت ها به نحو 

احسن استفاده كنيم.

اعالم آمار گردشگران به سال شمسی 
نقصی عامدانه است

 مسئوالن گردشگری ما به جای اعالم آمار گردشگران به سال ميالدی 
آن را به شمسی اعالم می كنند كه اين كار، نقصی عامدانه و هوشمندانه 

است.
معاون ارتباطات مركز گردشــگری جهاد دانشگاهی كشور گفت: چون 
گردشــگری يك مقوله بين المللی اســت بايد آمار آن به ميالدی اعالم 
شــود.صدرا عمويی در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: درصورت اعالم 
آمار به ميالدی، جای بازی بــا اعداد وجود ندارد زيرا آمارهای جهانی 
و دقيق صندوق بين المللی پول به ميالدی اعالم می شــود و می تواند 

آمارهای مخدوش را مشخص كند.
عمويی ادامه داد: به عقيده من آمار گردشگران ورودی به ايران در سال 
96 پايين تر از ســال 95 بود و اين درحالی است كه به دليل فربه شدن 
طبقه متوســط، آمار گردشگری خروجی ما پيوسته بيشتر می شود و از 

نظر محاسبات ارز گردشگری در تراز منفی قرار داريم.
مولف كتاب چالش های گردشگری ايران گفت: برجام در گردشگری 

بيشتر از تاثير واقعی، تاثير روانی داشت.

اجراي نمايش »عروسی دختر 
رستم بانوگشسب« در همدان

 نمايش »عروسی دختر رســتم بانو گشسب« به 
نويسندگی اردشــير صالح پور و به كارگردانی سيد 
محمد جــواد كبودراهنگی در همدان بر روی صحنه 

می رود
اين متن كمدی را اردشــير صالح پور بر اساس يك 
منظومه حماســی متعلق به قرن ششم هجری نوشته 
است. نويســنده آن منظومه مشخص نيست و مبنای 
كار نسخه تصحيح شده دكتر روح انگيز كراچی است.
دختر رســتم در اين منظومه حماسی 1000 بيتی كه 
چون شــاهنامه در بحر متقارب سروده شده، بانويی 
زيبا، يل و پهلوان اســت كه تربيت جنگی برادرش 
فرامرز را بر عهده دارد، در نبردهای بســيار شركت 
می كند و البته حاضر به ازدواج با خواســتگاران خود 

نيست.
ــب  ــو گشس ــتگاران بان ــر خواس ــه س ــی ك بالهاي
مــی آيــد، تالش هــای رســتم بــرای راضــی كــردن 
دختــرش به ازدواج، بســتن دســتان شــوهر در شــب 
عروســی و... همــه موقعيت هــای كمــدی را شــكل 
می دهنــد كــه صالح پــور بــه خوبــی آن هــا در 

نمايشــنامه درآورده اســت.
ياسر محمدی، مصطفی بيگی، سيد مهرداد كاووسی 
حســينی، شيما شادمانی، ســيد امير حسين فاطمی، 
عليرضا سجادی، احســان آزاد جو، امين فعله گری، 
بهنام فراهانی، مرضيه دهقان به عنوان بازيگر در اين 

نمايش حضور دارند.
ضرب باســتانی و موسيقی توسط مرتضی بختياری، 
كمانچه توســط ســيما ايمانی، تار توسط علی اكبر 
خســروی و تنبك توسط سپهر نيك فرجاد اجرا می 
شود. اين نمايش كاری از گروه نمايشی بوعلی است 
و از ۲5 تير تا 8 مرداد ماه ساعت 19 در مجتمع شهيد 

آوينی به روی صحنه می رود.

گشايش نمايشگاه نقاشی
 در نهاوند

 نمايشگاه نقاشی از آثار هنرمند جوان نهاوندی، در 
اين شهرستان برپا شده است

به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان همدان، حديث قاسمی در اين نمايشگاه 
30 تابلو رنگ روغن با موضوع طبيعت، پرتره، اماكن 

تاريخی و گردشگری را به نمايش گذاشته است.
اين نمايشــگاه به مناسبت دهه كرامت برپا شده و تا 
پنجم مرداد ماه همه روزه از ســاعت 9 تا 1۲ و 14 تا 

19 پذيرای بازديد عموم است.
عالقمندان می توانند برای بازديد به مجتمع فرهنگی 

هنری شهرستان نهاوند مراجعه كنند.

دبير كميسيون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات:

کمتر از نیمی از دستگاه های 
مشمول به سامانه پاسخگويی 

پیوسته اند
 بنا بر اعالم دبير كميسيون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات، كمتر از نيمی از دســتگاه های مشمول 

اجرای اين قانون، به سامانه پاسخگويی پيوسته اند.
به گزارش مهر، »حســين انتظامی« دبير كميســيون 
انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات، در تازه ترين 
توئيت خود درباره ســامانه مربوطه، گفت: از حدود 
1000 دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات فقط 400 دستگاه به سامانه پاسخگويی 

پيوسته اند.

تشخیص زودهنگام سرطان 
پوست با آزمايش خون

 يك آزمايش خون جديد كه توسط محققان دانشگاه "اديث كوان" 
اســتراليا توســعه يافته، می تواند به تشــخيص زودهنگام مالنوما كه 

رايج ترين نوع سرطان پوست است، كمك كند.
به گزارش ايســنا ، مالنوما، شايع ترين نوع سرطان پوست است و به 
طور سنتی با مشاهده خال های گوشتی نامنظم و سپس بيوپسی پوستی 

برای تاييد كامل تشخيص داده می شود.
يك تيم از دانشگاه "اديث كوان" در استراليا اكنون يك آزمايش خون 
را توســعه داده است كه می تواند مالنوما را در مراحل اوليه تشخيص 
دهد و نياز به انجام بيوپســی های گرانقيمت و اغلب غيرضروری را 

كاهش می دهد.

مقاوم شدن صفحه گوشی 
در برابر ۱۵ بار افتادن متوالی

 شــركت "كورنينگ")Corning( آخرين فنــاوری خود برای 
 "6 Gorilla Glass" حفاظــت از صفحه نمايش موبايل را با نــام
معرفی كرد.به گزارش ايسنا ، شيشه های سخت، مدتها است كه برای 
محافظت از گوشی ها در برابر افتادن بر روی زمين استفاده می شوند، 

اما معموال تنها يك بار جوابگو خواهند بود.
همه ما كاربرانی را ديده ايم كه تقريبا به طور ميانگين هفته ای يك بار 
گوشی از دستشــان به زمين می افتد. بنابراين فناوری جديد"گوريال 
 Gorilla" گلس" به اين افراد كمك می كند.شركت كورنينگ اكنون
Glass 6" را معرفی كرده و تركيب محصول خود را تغيير داده است 

تا پس از چند بار سقوط، همچنان سالم باقی بماند و نشكند.

کشف ۲ جین قمر جديد برای "مشتری"
 اخترشناسان خبر از كشف 1۲ قمر جديد در حال گردش به دور 
غول گازی منظومه شمســی می دهند كه يكی از آنها بسيار متفاوت و 
عجيب است.به گزارش ايســنا ، مشتری بزرگترين سياره در منظومه 
شمســی است كه دارای حاشــيه وسيعی اســت و با توجه به دهها 
قمری كه حول آن می چرخند، از قلم افتادن چندتايی از آنها در رادار 

امكان پذير است.
با وجود اين، كشــف دو جين قمر جديد برای مشتری، شگفت انگيز 
است. اخترشناسان اعالم كرده اند كه 1۲ قمر جديد در حال چرخش 
به دور مشــتری را شناســايی كرده اند كه يكی از آنها به شكل قابل 
مالحظه ای عجيب اســت.از 1۲ قمر جديد كشف شده، ۲ تا در گروه 

"پيشرو" قرار دارند. 

گوگل برای کاربرانش شغل می يابد
 "گوگل" ويژگی جديدی در نوار جست وجوی خود اضافه كرده 
است كه می توان با جســت وجوی جمالتی مانند "شغل های نزديك 
 )banking jobs("يا "مشــاغل بانكی  ) jobs near me("من
شغل مورد نظر خود را پيدا كرد.البته اين امكان جديد در گام اول تنها 
برای مردم انگليس قابل استفاده است.به گزارش ايسنا ، در اين ويژگی 
جديد كاربران می توانند ويژگی های آن شغل، ميزان حقوق و راههای 
 Google( "رفت و آمد به محل كار را با اســتفاده از "گوگل مپس
Maps( دريابند.همچنين كاربران می توانند شــغل های مورد عالقه 
خود كه به  آن ها پيشنهاد شد را ذخيره كنند و قسمت "پيغام گوگل") 
notifications(  سيســتم را روشن كنند تا شغل های مورد عالقه  

آن ها برايشان به نمايش گذاشته شود.

بلعیده شدن يک سیاره رصد شد
 محققان برای نخســتين بار ســتاره ای جوان را رصد كردند كه 
مشــغول بلع يك سياره است. اين ســتاره در فاصله 450 سال نوری 
زميــن قرار دارد.به گزارش مهر ، احتمال دارد  فضانوردان  از نزديك 
ستاره ای رد شده باشند كه مشغول بلع يك سياره كوچك بوده است!
تلسكوپ فضايی ناسا سال گذشته متوجه شد ستاره ای كمی عجيب 
به نظر می رســد. رصد خانه Chandra X-Ray متوجه افزايش 
30 برابری آهن در لبه يك ســتاره 10 ميليون ســاله شــد. عالوه بر 
آن از نور ستاره نيز كاســته شده بود.هانس موريتز گونتر  پژوهشگر 
مركز تحقيقات فيزيك اختر شناسی و فضايی كاولی)متعلق به دانشگاه
MIT( می گويد: مدت هاســت كه شبيه سازی های رايانه ای پيش 
بينی كرده بودند سيارات ممكن است طعمه ستاره های جوان شوند. 
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■ حدیث:
امام صادق)ع(:

از خدا پروا کنید و برادرانی نیکوکار باشید به خاطر خدا یکدیگر را دوست 
بدارید، با هم ارتباط داشته باشید، به هم مهر بورزید، به دیدار و مالقات یکدیگر 

بروید، و در باره قضّیه ما )امامت و والیت( گفتگو کنید وآن را زنده بدارید. 
الکـافـي : ج 2 ص 175 ح 1

سینـما

سینما ≡
................... تگزاس - به وقت خماري ■ قد  س1
■ قد  س2................. خاله قورباغه - در وجه عامل
■ فلسطين1............................. دارکوب - خاله قورباغه
فلسطين 2..........................................................  دشمن زن
■ سينما کانون............ خجالت نکش - لونه زنبور
■بهمن مالير......... .چهارراه استانبول - دشمن 

زن - خجالت نکش
■ فرهنگ کبودراهنگ..................... به وقت شام
■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

 دو اثر خواجه  رشــيدالدين  فضــل ا...  همدانی 
مؤلف و وزير مشــهور همدانی  شــامل »وقفنامه 
ربع رشــيدی« و »جامع التواريخ« به عنوان ميراث 
مستند ايرانی در فهرست بين المللی حافظه جهانی 

به ثبت رسيده است.
عضــو كميته ملی حافظه جهانی در دومين كارگاه 
كميته حافظه جهانی اســتان، اظهار كرد: يكی از 
برنامه های مهمی كه يونســكو دنبال می كند ثبت 
ميراث مستند است كه برنامه های زيادی برای اين 
امر دارد و در اســتان نيــز در اين حوزه ثبت های 

زيادی صورت گرفته است.
به گزارش ايسنا، سوسن اصيلی با بيان اينكه نسل 
ما موظف و متولی نگهداری از اين آثار مستند به 
عنوان حافظه جهانی اســت، ادامه داد: از اهداف 
اين برنامه حفظ و نگهداری است و ثبت يك راه 
و بهانه برای نگهــداری بهتر اين آثار خواهد بود 
چرا كه بيشــتر مشــكالتی كه برای ميراث مستند 
ايجاد شــده، در حوزه آسيب های انسانی است و 
اين امر باعث شده فكر كنيم چطور می توان برای 

حفاظت از  اين آثار تالش كرد.
اصيلی با بيان اينكــه هيچ كس نمی تواند ادعا كند 
همه آثار را می شناســد چرا كه  به همان انداره كه 
آثار شناخته شده داريم، آثار ناشناخته وجود دارد، 
تصريح كرد: ميراث مســتند ما در جاهای مختلف 
مانند ادارات، خانه ها، كتابخانه ها و موزه ها پراكنده 
است كه بايد شناسايی شــوند و از تدابير كليدی 
اين برنامه شناسايی ميراث مستند است تا بتوانيم 

با شناخت اين آثار آنها را ثبت كنيم .
 میراث مســتند بخش مهمی از حافظه 

ملت ها است 
وی ادامه داد: ميراث مســتند بخــش مهمی از 
حافظه ملت ها اســت، در برنامه حافظه جهانی 
يونسكو آثاری كه دارای اصالت و اهميت ملی، 
منطقه ای و جهانی باشــد و از يك يا چند معيار 
ارزشــمند زمان، مكان، افــراد يا مردم، موضوع 
و مضمون، شكل و ســبك و اهميت معنوی يا 
اجتماعی برخوردار اســت، در ســه فهرست و 
ســطح ملی، منطقه ای و جهانی ثبت خواهد شد 
و در حــال حاضر 10 اثر كشــور ايران در اين 

كميته ثبت شده است. 
اصيلی اضافه كــرد: برنامه حافظه جهانی با هدف 
حفظ آثاری ايجاد شــد كه بــه داليل مختلف در 

حــال از بين رفتن هســتند بنابرايــن برای حفظ 
ميراث مستند بعضی كشورها دور هم جمع شدند 
و كميته ای برای حفظ ميراث  مستند تشكيل دادند 
به طوريكــه در حال حاضر 348 اثــر از بيش از 
100 كشور جهان، 4 سازمان بين المللی و يك بنياد 

خصوصی در خود جای داده است.
حافظــه  كــرد:  اظهــار  وی 
جهانــی متعلــق بــه همــه جهان 
اســت تــا ايــن آثــار بــرای 
ــان محافظــت  ــردم جه ــه م هم
و نگهــداری شــود و در اختيــار 
ــه  ــرا ك ــرد چ ــرار گي ــه ق هم
ميــراث مســتند هــر كشــور 
جهانــی  ميــراث  از  بخشــی 
ــای  ــه تمدن ه ــت و مجموع اس
اقــوام مجموعــه تمــدن جهانــی 
را ايجــاد كــرده و هــر كشــوری 
در ايجــاد تمــدن جهانــی نقــش 
دارد پــس متعلــق بــه همــه 
مــردم جهــان اســت و اگــر 
ــص در  ــك نق ــم ي آن را بگيري
تمــدن جهــان ايجــاد می شــود.

عضو كميته ملی حافظه جهانی خاطرنشــان كرد: 
مستندی قابل ثبت اســت كه دارای ويژگی هايی 
نظير منقــول و قابل جابجايی باشــد، از عالئم، 
اشــكال، كدها و صداها تشــكيل شده باشد چرا 
كه مفاهيم ثبت نمی شوند، قابل نگهداری و آرشيو 
كردن باشــد، قابل تكثير باشــد و ارزش خود را 
از دست ندهد و در يك فرآيند 

مستندسازی ايجاد شود.
وی اظهار كرد: اسناد دارای دو 
نگهداری  محتوا و حامل  شكل 
هســتند كه گاه به خاطر محتوا 
و گاه بــه خاطــر حامــل ثبت 
می شــوند اما اثری مثل شاهنامه 
بای سنقری با توجه به اينكه هم 
از محتوا و هم حامل  مهم است، 

ثبت جهانی می شود.
ــا بيــان اينكــه ســطح  اصيلــی ب
آگاهــی مــردم و كارشناســان 
نســبت بــه ميــراث مســتند بايد 
افزايــش پيــدا كنــد، گفــت: 
باال بــردن  راه هــای  از  يكــی 
از  اســتفاده  آگاهــی  ايــن 

ــا بديــن صــورت ايــن اســتاد  رســانه ها اســت ت
ــدن  ــدا ش ــرای پي ــی ب ــاد عموم ــناخته و اعتم ش
ــار  ــن آث ــن اي ــد بيشــتر شــود بنابراي اســناد جدي
بايــد معرفــی شــود تــا توجــه مســئوالن را بــرای 
حفــظ بهتــر و نگهــداری آن بــه شــيوه های 

ــم. ــب كني ــا جل ــه آنه ــتاندارد ب اس
ــی از  ــی يك ــاد دسترس ــرد: ايج ــح ك وی تصري
برنامه هــای مهــم كميتــه اســت بــه طوريكــه اگــر 
اثــری معرفــی نشــود و در دســترس نباشــد گويی 
وجــود نــدارد بنابرايــن بايــد در نظــر داشــت كــه 
ــتر  ــد بيش ــترس باش ــر در دس ــك اث ــه ي ــر چ ه
ــر  ــم باالت ــه ه ــار مجموع ــی می شــود ، اعتب معرف
و  فــرد  شــهرت  موجــب  حتــی  و  مــی رود 

ــد. ــد ش ــه خواه مجموع
ــاره  ــا اش ــی ب ــه جهان ــی حافظ ــه مل عضــو كميت
بــه اينكــه در ميــان 10 اثــر ثبــت شــده در ايــن 
كميتــه ۲ اثــر مربــوط بــه همــدان می شــود، 
ــيدالدين  ــه  رش ــر خواج ــرد: دو اث ــان ك خاطرنش
ربــع  »وقف نامــه  شــامل  فضل اهلل همدانــی  
ــه عنــوان ميــراث  رشــيدی« و »جامع التواريــخ« ب
ــی حافظــه  ــی در فهرســت بين الملل مســتند ايران

ــيده اســت. ــت رس ــه ثب ــی ب جهان

ثبت دو اثر از مؤلف مشهور همدانی 
در فهرست بین المللی حافظه جهانی

همزمان با دهه كرامت انجام می شود؛
مادريد میزبان نمايشگاه »تجلی 

هنر ايرانی در بارگاه رضوی«
 همزمان با دهه كرامت، نمايشــگاه »تجلی هنر 
ايرانی در بارگاه رضوی« با آثاری ارزنده از نقاشی، 
خوشنويسی، عكاسی، صنايع دستی و معماری در 

مادريد پايتخت اسپانيا برگزار می شود.
به گزارش ايرنا ، برگزاری اين نمايشگاه كه همزمان 
با دهه كرامت و فرا رسيدن ميالد مبارک حضرت 
امام رضا )ع( از روز پنجشــنبه ۲8 تير ماه در سالن 
اصلی خانه كانتابريا گشايش می يابد به همت رايزن 
فرهنگی جمهوری اســالمی ايران و خانه كانتابريا 

برنامه ريزی شده است.
آثار در نظر گرفته شده در اين نمايشگاه در برگيرنده 
الهام از فضای قدسی بارگاه حضرت ثامن الحجج 
اســت كه بر مبنای توجه به احاديــث و روايات 

مربوط به آن حضرت شكل گرفته است.
نمايشگاه »تجلی هنر ايرانی در بارگاه رضوی« در 
كنار برنامه بزرگداشت ديگری در حسينيه امام رضا 
)ع( شهر ِســويا در اسپانيا تدارک ديده شده كه به 
مناسبت ميالد فرخنده حضرت امام رضا )ع( برگزار 

می شود.


