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پیگیری ها نتیجه داد؛ 

عزم حکومتی برای برخورد با 
متخلفین شکل گرفت

 داستان تخلفات ثبت سفارش و قاچاق خودرو 
و کاال از آنجا کلید خورد که وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت برای تصویب دســتور العمل ســاماندهی 
واردات خــودرو از اواخر تیــر 96 در روزهای آخر 
تصــدی نعمت زاده وزیر صمت تــا 9 دی 96 ثبت 
سفارش واردات خودرو را متوقف کرد در این توقف 
قریب 6 ماهــه واردات خودرو های لوکس خارجی 

ممنوع شد. 
ماجرایی که برخــی از وارد کنندگان خودرو بر 
این ماجرا صحه گذاشــتند که  در زمان توقف ثبت 
سفارشــات خودرو ها، برخی خودرو ها را باتخلف 
وارد کشورشده است البته داستان تا جایی پیش رفت 
تا فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در این 

موضوع ورود یافت.
واردات بیش از 6هزار خودروی لوکس به کشور

امیر خجسته رییس فراکســیون مبارزه با مفاسد 
اقتصــادی مجلس در ســال های گذشــته بارها در 

اظهارات مختلف خود نســبت بــه وقوع تخلف در 
خصــوص واردات و ثبت سفارشــات خودرو های 
لوکس هشدار داد و طی اظهارات خود ابتدا از ورود 
6 هزار خودرو به کشــور پرده برداشت  که از سوی 

برخی مسئوالن واکنش هایی را در پی داشت.
این نماینده مجلس طی تذکرات علنی در مجلس 
از ابتدا از ورود5300 خودرو ســپس با افزوده شدن 
تعداد به 6481 خودرو، 13 هزار پانصد،34 هزار و در 
مناظره تلویزیونی خود چهارشنبه شب 13 تیر 97 با 
مسئولین گمرک و وزارت صمت موضوع تخلفا ت 

تعداد  100 هزار دستگاه خودرو را افشاگری کرد.
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس بارها 
با مســئولین مربوطه، سران ســه قوا، وزارت خانه 
های،اطالعت،صنعت، معــدن و تجارت و همچنین 
اقتصــاد و داریی و ســازمان گمــرک در خصوص 
رســیدگی به بحث قاچاق مکاتباتــی را انجام داد تا 
توجهات نسبت به این موضوع با توجه به مدارک و 

مستندات موجود بیشتر جلب شود. 
نماینده همــدان در همین زمینه بــا بیان اینکه 
منتظر اعدام سران مفاسد اقتصادی در میدان آزادی 
هســتم افزود: باید برخورد قاطعانه مســئوالن در 
برابر قاچاق و مفســدین صورت گیرد و تا زمانی 
که به مجرمین به ســزای اعمالشــان نرسند دست 
از پیگیری نخواهد برداشــت تا در صورت قصور 

اسامی آنان را اعالم خواهد کرد. 
امــا این پایــان ماجرای فســاد در روند واردات 
خودرو نبود و اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره 
هک شدن سایت ثبت سفارش، ابهاماتی را ایجاد کرد 
اظهاراتی که وزارت صنعت معدن در خصوص هک 
شــدن ســایت را با اطالعیه ای به طور کلی رد کرد 
البته این گونه اظهارات بیشتر نشان داد بیشتر به دنبال 
فرار از زیر بار مسئولیت پذیری بودند تا ابهام زدایی. 
در ادامــه گمرک در گام نخســت رســما ثبت 
سفارشــات غیر قانونی و واردات 6481 خودرو را 
رســما تایید کرد این تعداد خــودرو را دفتر جرائم 
ســازمان یافته گمرک در ابالغیه ای مشمول قاچاق 

عنوان نمود.
این در حالی بود که طی روز های اخیر حســن 
روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران با دستورات 
خــود در در رابطه با ثبت سفارشــات غیر قانونی و 
اخــالالت پیش امــده در بازار، داللی، دســتکاری 
در زمــان ثبــت سفارشــات خــودرو و ...  با بیان 
اینکه فســاد ستیزی از دولت شــروع خواهد شد با 
هماهنگی های بین سه قوا  با دستورات یکی پس از 
دیگری به معاونین خود و وزرای اقتصاد، صنعت و 
معدن،دادگستری و اطالعات خواستار شفاف سازی 
اقدامات اقدامات قانونی جهت افشــاء و برخورد با 

متخلفین این پرونده ثبت سفارشات  شد.

 سخنان پمپئو مصداق بارز دخالت 
در امور داخلی ایران است

 سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه 
آمریکا گفت: ملت ایران با اتحاد و انســجام همه توطئه های شما را پشت سر 

خواهد گذاشت. 
به گزارش ایســنا، بهرام قاســمی ضمن محکوم کردن اظهارات سخیف 
و بی پایه و اســاس مایــک پمپئو، وزیر خارجه آمریــکا در جمع گروهی 
از آمریکایی - ایرانی مقیم  این کشــور در کالیفرنیا اظهار کرد: ســخنرانی 
مزورانه و ســخیف وزیر خارجه آمریــکا در این جمع  که صرفا یک اقدام 
ابزاری و تبلیغاتی بود،  بیش از همیشــه نشانگر درماندگی بی حد و حصر  
دولت آمریکا در شــرایط پس از خروج غیرقانونی این کشــور از برجام و 
عدم دســتیابی به اهداف خود از این اقدام  یک سویه و نابخردانه و انزوای 

جهانی ناشی از آن است.
وی افزود: این ســخنان به وضوح  مصداق بارز دخالت این کشور در امور 
داخلی ایران و دقیقا در راســتای سیاست های دیر پای بی ثبات ساز و مخرب 
این کشور در منطقه ارزیابی می شود که ناقض تعهدات بین المللی این کشور 

است.
سخنگوی وزارت امور خارجه به تزویر، فریبکاری و تناقض های بی شمار 
در اعمال شــدیدترین تحریم ها ی ظالمانه و غیرقانونی علیه منافع مردم ایران 
و تروریســت خواندن آنها و همچنین قرار دادن نام آنها در لیست کشورهایی 
که شــهروندان آنها مشمول محدودیت و ممنوعیت ورود به آمریکا هستند از 
یک ســو و طرح ادعاهای آکنده از فریب و نیرنگ و به نمایش گذاشتن نقش 
دروغین و ریاکارانه دوســتی برای مردم ایران به  ســوابق طوالنی مداخالت 
پرهزینه اما عبرت آموز دولت های مختلف آمریکا در امور داخلی ایران اشاره 

کرد.

میانگین زمان گفت وگوی اعضای خانواده ها 
۲0 دقیقه است

 معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه »گفت وگوی 
ملی خانواده« استراتژی اصلی این معاونت است، گفت: این طرح در ۲0 استان در 

سراسر کشور با هدف افزایش مهارت گفت وگو در حال اجرا شدن است.
به گزارش ایســنا، معصومه ابتکار با تاکید بر اینکه باید مســئله کیفیت در 
آموزش نیز مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد: خیرین می توانند در این زمینه نقش 
موثری داشته باشند و در نحوه و شکل کار هم تاثیر بگذارند. امروزه هدفگذاری 
اصلی در مورد دانش آموزان این اســت کــه آنها یک مهارت را بیاموزند و به 
این ترتیب کسی بدون مهارت از آموزش و پرورش فارغ التحصیل نشود و هر 

دانش آموز بتواند بعد از فارغ التحصیلی برای خودش کاری دست و پا کند.
ابتکار در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر به هر دلیلی نظام آموزش و 
پرورش به این بخش توجه کافی ندارد،  گفت: چرا باید آمار ابتالی جوانان به 
اعتیاد باال باشــد؟ این مسئله به این دلیل است که مهارت نه گفتن را به دانش 
آموزان آموزش نداده ایم. در بحث خشونت ها هم آموزش نه گفتن و محافظت 

از خود به دانش آموزان داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه گفت وگوی ملی خانواده استراتژی اصلی معاونت امور 
زنان و خانواده است، تصریح کرد: تابلوها و بیلبوردهای مربوط به این موضوعات 
هم اکنون در سطح شهر تهران هم دیده می شود. این طرح در ۲0 استان در سراسر 
کشور با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و به دنبال افزایش مهارت گفت وگو 
در حال اجرا شــدن اســت. همچنین آمارها نشان می دهد میانگین گفت وگوی 

اعضای خانواده ها در شبانه روز تنها ۲0 دقیقه است.
ابتکار با بیان اینکه آمار دختران بازمانده از تحصیل در برخی از نقاط کشور 
بیشــتر از سایر نقاط اســت، اظهار کرد: تقاضا داریم که این نقاط بیشتر دیده 
شوند و مناطقی که در مورد آنها شکاف آموزشی وجود دارند، شناسایی شوند.

میزبانی از جام ملت های شطرنج آسیا با جیب خالی

شطرنج »مات« بی توجهی!
پارک حاشیه ای

طرحی درآمدزا یا آموزنده؟!

برداشت
35 درصد از 
گندم مزارع 
استان

حال تاالب 
پیرسلمان 
مساعد است

عشق سرعت 
با غفلت از 
مرگ

نانوايان 
گله دارند

پیگیری تحریم جلسه سیاسی استانداری 
از سوی اصولگرایان

خانه احزاب 
دکان نیست

■ اصولگرایان: 
ما تنها دو تشکل سياسی را در همدان مشروع می دانيم

4

2

وزیر اطالعات در شورای اداری همدان: 

تریبون داران 
مدير جديد فرهنگ استان مروج امیـد باشند

رويکرد تعاملی را در عمل 
نشان دهد

استاندار طرح ماندگار برای 2018 را بررسی کند

الحاق پارک به بناهاى آرامگاه بوعلی و باباطاهر
8
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خبر ویژه

کوتاه از استان

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

1-  کمبود مواد اولیه، واحدهاي تولیدي را در آستانه تعطیلي قرار 
داده است. گفته مي شود تعدادي از چاپخانه هاي بزرگ تهران در کنار 
برخي واحدهاي تولیدي به دلیل نبود مواد اولیه، از روز شنبه به طور 
رسمي فعالیت خود را تعطیل خواهند کرد. گویا قرار است در صورت 

تأمین نشدن مواد اولیه، سایر واحدها نیز به این تعطیلي ها بپیوندند.
۲- فرماندار مالیر معارفه نشده است. گفته مي شود به دلیل نرسیدن 
حکم فرمانداري، برنامه تودیع و معارفه به زمان دیگري موکول شده 
اســت. گویا فتحي قرار بود به عنوان فرماندار جدید در این شهرستان 

معرفي شود.
3- قطعي برق در کشور باعث تلفات سنگین براي مرغداران شده 
اســت. گفته مي شــود به دلیل بي برنامگي در قطعي هاي برق و عدم 
آمادگي مرغداران، قطعي ها باعث تلفات مرغداران به علت گرمازدگي 
شده است. گویا در صورت مدیریت ضعیف در بازار احتمال افزایش 

ناگهاني قیمت گوشت مرغ پیش بیني مي شود.

مدير جديد فرهنگ استان رويکرد تعاملی را 
در عمل نشان دهد

 تعامــل با همــه جریان های فکری و بخــش های مختلف 
از جمله موارد مهمی اســت که مدیرکل جدید فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی استان  آن را جزء سیاســت های خود معرفی نموده و بر 
نیاز فرهنگ در حوزه زیرساختی به تعامل ظرفیت های اجرایی استان 

تأکید نموده است.
درویش نژاد که تجارب ارزشمند او در حوزه مدیریت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی می تواند ره آورد خوبی برای استان داشته و افق های 
روشــنی را پیش روی فرهنگ این دیار ترسیم نماید، امروز با چنین 
نــگاه و رویکردی کار خودرا آغاز نموده تا بلکه بتواند تحولی در این 

حوزه مهم و حساس ایجاد نماید.
تعامــل و همکاری با بخش های مختلف بــه ویژه افراد، گروهها 
و جریان های تأثیرگذار اســتان قطعا از جمله نیازهای یک مدیر نکته 
ســنج و خوشفکر اســت که باید همواره آن را سرلوحه برنامه های 

خود قرار دهد.
ماهیت فرهنگی و تاریخی همدان بعالوه ظرفیت های ارزشــمند 
اســتان در این زمینه ها ایجاب مــی کند که مدیران فرهنگی از جمله 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اهتمام خاصی به بهره گیری از این ظرفیت 

ها داشه باشند.
درویش نژاد از این جهت رسالت سنگینی بر عهده دارد  و در این 
مســیر مهم نیازمند همکاری و همراهی دیگران اســت، از این عنوان 
نمــودن بحث تعامل و حتی تأکید بــر آن در عین حالی که خوب و 
امیدوارانه اســت، اما در صورتی می توانــد مفید فایده بوده  و زمینه 
های تحول در حوزه فرهنگ را فراهم نماید که در واقع امر نیز شاهد 

آن باشیم.
البنه  این تعامل و همکاری باید متقابل و با محوریت توسعه استان 
و منافع مردم باشــد وگرنه تعامل یکســویه معنا ندارد. از این جهت 
مدیــرکل جدید باید از هر فرصتی بــرای تقویت این همکاری ها و 
تعامالت بهره گیری کند و تمام کسانی که به نوعی در معادالت استان 
تأثیرگذار هســتند، به سهم خود وارد عرصه شده و به حوزه فرهنگ 

استان کمک نمایند.
نکته مهم دیگر رسانه ها هستند که قطعا مورد توجه مدیرکل جدید 
خواهد بود و انتظار می رود نگاه توسعه محور و تحولگرای درویش 
نژاد در این حوزه بیشتر نمایان شود و ما شاهد تعامل خوب و گسترده 

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی با رسانه باشیم . 

اعضاي هیأت رئیسه شوراي هماهنگي 
انتخاب شد

 انتخابات هیأت رئیســه شــوراي هماهنگي اصالح طلبان 
اســتان همدان برگزار شــد. در ایــن دور از انتخابات با حضور 
اکثریت دبیران رضا رشایي به عنوان رئیس، حمید بادامي نجات به 
عنوان نایب رئیس و سمانه جهانگیري عرش به عنوان دبیر انتخاب 
شد. الزم به ذکر است انتخابات شوراي هماهنگي استان هر 3 ماه 

یکبار صورت مي گیرد.

آهنگ منفی رشد جمعیت دانش آموزی 
در همدان

 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان از آهنگ منفی 
رشــد جمعیت اســتان و به تبع آن جمعیــت دانش آموزی طی 

سال های اخیر سخن گفت.
محمد پورداود در گفت وگو با ایســنا، با بیــان اینکه ثبت نام 
دانش آموزان تقریبا تمام شــده، مشکلی نداریم و اگر جایی تمام 
نشــده به علت تراکم دانش آموزان و متقاضیــان برای ثبت نام در 

مدرسه ای خاص است، اذعان کرد: در مدارسی که تراکم جمعیت 
دانش آموزی زیادی داریم، شــیفت های آن را با نظر اولیاء به دو 
نوبت یا چرخشــی تقســیم خواهیم کرد البته اولویت ما با نظر 

حداکثری والدین است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همــدان گفت: کرامت 
معلمان بســیار حائز اهمیت اســت بنابرایــن در ماه های اولیه 
انتصاب تالش شــد معوقات عقب افتاده آنان را پرداخت کنیم 
و باید مطمئن باشــند صدای رسای همکاران برای احقاق حق 

آنها خواهم بود.

يادمان شهدای همدان
در منطقه قراويز احداث شود 

 فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان خواستار راه اندازی 
یادمان شهدای همدان در منطقه قراویز شد.

مهــدی ظفــری در شــورای هماهنگــی حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس استان، با اشاره به اینکه در آستانه سالگرد 
عملیات رمضان و مرصاد هســتیم، اظهار کرد: عملیات رمضان از 
عملیات های بزرگی بود که توسط یگان های بزرگ همدان انجام 

شد. وی با بیان اینکه در عملیات مرصاد مهدی ملکی، بهرام مبارکی 
و ... از بچه های همدان به شــهادت رسیدند، در ادامه با اشاره به 
برنامه سرکشــی از خانواده شهدای بسیجی که طی هر سال انجام 
می شود گفت: نام 4 هزار و 500 شهید بسیجی در همدان به ثبت 
رسیده اســت. به گزارش فارس، فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( 
در اســتان همدان با بیان اینکه امیدوارم جلسه بعدی این شورا در 
هفته دفاع مقدس برگزار شود، افزود: دو اردوگاه 800 نفری را با 
مســاعدت استان در شهرهای اهواز و خرمشهر برای کاروان های 

راهیان نور احداث کردیم.

 باید تریبون داران و رسانه ها به گونه 
ای عمــل کنند که مروج امید و دلگرمی در 
جامعه باشند و از ایجاد ناامید و بی اعتمادی 

در جامعه پرهیز کنند.
وزیر اطالعات در آیین شــورای اداری 
استان همدان با تاکید بر شکرگذاری خدمت 
به مردم، بیــان کرد: امروز وزارت اطالعات 
برای مردم امنیت آور و برای دشمنان رعب 

آور است.
بــه گــزارش ایرنا، حجت االســالم و 
المسلمین سید محمود علوی با تبریک ایام 
مبــارک دهه کرامت به ویــژه والدت ثامن 
الحجج )ع( و تســلیت شــهادت پاسداران 
مرزبان، تصریح کرد: خون این عزیزان مایه 
تداوم انقالب و ارزش های آن خواهد بود. 
وزیر اطالعات بــا تاکید بر رعایت حق 
الناس گفت: اگر کرامت انسان ها سلب شود 
زمینه شرارت در رفتار آنها فراهم می شود و 
اگر بدنبال امنیت پایدار هستیم باید به سراغ 
امنیــت درون زا برویم که جز با بها دادن به 

مردم به دست نمی آید. 
علوی همــدان را ســرزمین نخبگان و 

راست قامتان خون و شرف در دوران دفاع 
مقدس دانســت و به مسئولیت ها به عنوان 

امانت های الهی اشاره کرد. 
وی افــزود: هرآنچه در زمین اســت از 
مقدســات و کعبه گرفته تــا پیامبر )ص( و 
قرآن کریم و امام و رهبر، برای مردم اســت 
تا موجب هدایت بشــر شــوند و یکی از 
افتخارات دین مبین اسالم این است که در 
فرهنگ اسالم حکومت بر مردم نیست بلکه 

برای مردم است. 
وزیر اطالعات با بیان اینکه شکر نعمت 
مسئولیت، در رفع گرفتاری های مردم است 
و باید بــا پرهیز از بداخالقی با مردم، درب 
ادارات را بــرای حل مشــکالت مردم باز 
نگهداریــم و خود را از آنــان باالتر ندانیم، 
گفت: اکنون عمده مدیران و مسئوالن خود 
را خادم بی منت برای مردم می دانند و این 

مسئله بسیار ارزشمند است. 

حجت االسالم و المسلمین علوی با بیان 
اینکه بیشتر مدیران نظام سالم هستند و نباید 
طوری ترسیم شود که عمده مدیران ناسالم 
هســتند و فقط تعدادی سالم هستند، گفت: 
به گفته رهبر معظــم انقالب نباید از دولت 

طوری ترسیم شود که ناکارآمد است. 
وی افزود: اگر طوری ترســیم شود که 
مدیران همه فاسد و دروغگو هستند و بین 
مســئوالن نزاع وجــود دارد و دنیا هم با ما 
دشمن هســتند، مردم چه تصوری خواهند 

داشت و به چه چیزی امید داشته باشند؟ 
وزیر اطالعات از کســانی که در حوزه 
افکاری عمومی تاثیرگذار هســتند خواست 
که به گونه ای عمل کنند که مردم امید داشته 
باشند و در بیان مشکالت به گونه ای عمل 

نکنند که مردم ناامید و بی اعتماد شوند. 
علوی در بخش دیگری از ســخنانش از 
تــالش های بی وقفه مدیرکل ســابق اداره 
اطالعات اســتان همدان و دســتاوردها و 
موفقیت هایی که با همکاری جمعی دستگاه 
ها به دســت آمده اســت، قدردانی کرد و 

مدیرکل جدید را معرفی و منصوب کرد. 

 حدود یکســال از هوشــمند شدن 
کارت پارک حاشــیه ای در شــهر همدان 
می گــذرد و درآمد حاصل از آن در احداث 
پارکینگ های طبقاتی در شهر هزینه می شود 
و شهروندان با پرداخت هزینه پارک خودرو 
در حاشیه خیابان پس از نیم ساعت رایگان، 
در توســعه فضای پارک و نظم و مدیریت 

شهر مشارکت خواهند داشت.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
شــهر همدان در گفت وگو با ایسنا، ، درباره 
علت اجرایی شدن طرح پارک حاشیه ای در 
خیابان های شهر همدان اظهار کرد: در جلسه 
4 بهمن 94 هیئت وزیران به پیشنهاد شورای 
عالی ترافیک و به اســتناده اصل 138 قانون 
اساســی و تبصره یک قانون رســیدگی به 
تخلفات رانندگی مصوب سال 89، آئین نامه 
اجرایی پارک حاشیه ای را تصویب کرده و 
شهرداری ها موظف به ایجاد پارک حاشیه در 

محل های دارای شرایط پارک شده اند.
کامران گــردان با بیان اینکه این طرح از 
ســال 95 باید اجرا می شد، افزود: این طرح 
در همدان با یک ســال تأخیر به اجرا درآمد 
کــه یکی از اهداف آن افزایش فضای پارک 

حاشیه ای در شهرهاست .
وی ادامه داد: تا پیش از اجرای این طرح، 
افراد می توانســتند یک روز کامل خودروی 
خود را در کنار خیابان پارک کنند و با اشغال 
فضا، این امــکان پارک کــردن را از دیگر 
خودروهــا بگیرند که با اجرایی شــدن این 
طرح عدالــت در توزیع فضای پارک ایجاد 

شده است.
گردان شــهر را به عنوان ملک مشــاعی 
که همه شــهروندان می توانند از آن استفاده 
کنند، معرفی کرد و گفت: قبال مغازه داران یا 
صاحبان مشاغل خودروی خود را در جلوی 
مغازه پــارک می کردند و حتی ظهرها آن را 
حرکت نمی دادند تا فضای پارک خود را از 
دست ندهند و همین امر گویای عدم عدالت 

فضای پارک برای سایر شهروندان است.
وی با اشــاره به فعالیت یکساله کارت 
پارک های هوشــمند توسط شرکت الیت و 

شــهرداری مشهد گفت: شــهرداری مشهد 
و شــرکت پیمانکار الیت با سرمایه گذاری 
یک میلیــارد تومانی برای اجرای این طرح، 
استخدام و پرداخت حق الزحمه پارکبانان را 

نیز برعهده دارند .
گــردان در ادامه تأکید کــرد: مزیت این 
طرح در شهر همدان این است که شهروندان 
در هر زمان از روز و هر یک از خیابان های 
شــهر، جایی برای پارک خــودروی خود 
خواهند یافت و عدالــت اجتماعی در این 

زمینه برای شهروندان اجرا شده است.
وی همچنین نرخ بنــدی کارت پارک ها 
را بیان کرد و یادآور شــد: خیابان های شهر 
براســاس میزان ترافیک به درجه یک و دو 
و پارک های محوطه ای تقسیم بندی شده اند 
و برای پارک در هر یک از این مناطق تعرفه 

مشخصی برای پارک تعیین شده است.
گردان در ادامه خاطرنشــان کرد: مجهز 
کردن خیابان های شــهر به پارک حاشیه ای 
مستلزم دارا بودن شــرایط ویژه و تأیید در 
شــورای ترافیک اســتان اســت و در حال 
حاضر حدود ۲3 خیابان شهر همدان شامل 

این طرح می شود.
وی سوددهی طرح پارک حاشیه ای را در 
گرو افزایش فضای آن دانست و تأکید کرد: 

به علت اینکه همدانی ها در مدت نیم ساعت 
اول و رایگان از پارک استفاده می کنند، برد با 
شهرداری همدان بوده و شرکت مجری در 
حال زیان است و سود حاصل از این طرح 

با افزایش فضاهای پارک حاصل می شود.
مدیرعامل ســازمان حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری همدان نیز گفت: مشهد، قزوین، 
رشت و همدان شــهرهایی هستند که طرح 
پارک حاشیه ای در آنها اجرا شده و تا کنون در 
شهر همدان به ازای ساعت جای پارک خودرو 
1.7 بــود که در حال حاضر ضریب اشــغال 

خودرو در جای پارک به 10.4 رسیده است.
احسان صباغ با اشاره به ورود روزانه 37 
دســتگاه خودرو به شهر همدان اظهار کرد: 
با احتســاب این میزان خودروی ورودی و 
نو پالک به شــهر، 85 متر به طول ترافیک 
اضافه می شود و با 8 برابر شدن فضای پارک 
شهری در معابر تحت پوشش، نیاز به ایجاد 

پارکینگ داریم.
وی 73 درصــد از زمــان پارک خودرو 
در حاشــیه خیابان ها را رایگان اعالم کرد و 
افزود: تا نیم ساعت اول پارک، رایگان است 
و اغلب رانندگان سعی می کنند در این مدت 
زمان کارهای خــود را انجام دهند و همین 
امر موجب افزایش فضای پارک برای سایر 

شهروندان شده است.
صباغ تأکید کرد: شهرداری برای اجرای 
این طرح صرفا هــدف درآمدزایی ندارد و 
رعایت مدیریت زمان توســط شــهروندان 
آورده مثبتی اســت که اجرای این طرح در 
پی داشته و همچنین داده های به دست آمده 
از اجرای این طرح در بسیاری از مطالعات 
و برنامه ریزی های شهری مورد استفاده قرار 

می گیرد.
وی همــدان را به عنوان شــهری که در 
حال رســیدن به ضریــب 100 درصد در 
زمان پارک نیم ســاعتی است، معرفی کرد 
و گفــت: فرهنگســازی در زمینه مدیریت 
زمان و کاهش زمان پارک توسط شهروندان 
و اجــرای عدالت اجتماعی برای اســتفاده 
از امکان پارک حاشــیه ای مهمترین هدف 

شهرداری از اجرای این طرح بوده است.
مدیرعامل حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
همدان خاطرنشان کرد: مبلغ 350 میلیون تومان 
از محل درآمد پارک حاشــیه ای برای ساخت 

پارکینگ آقاجانی بیگ هزینه شده است.
یــک وکیل حقــوق عمومــی مطلع از 
عملکــرد کارت پارک های حاشــیه ای نیز 
گفت: اجرای این طرح برای مدیریت شهری 
و رفاه حال شــهروندان مزایای بسیاری در 
پی خواهد داشــت اما در نحوه اجرای آن، 
ابهام هایی وجود دارد که باید مشخص شود.
علی بختیــاری اظهار کــرد: در مناطق 
کوهپایه ای و تفرجگاه ها گرفتن هزینه پارک 
جایز نیســت و این مطلب باید مورد توجه 

شهرداری قرار گیرد.

 مدیرعامل آب و فاضالب روستایی 
همدان با اشاره به اینکه 19 مجتمع آبرسانی 
به صورت اولویت دار تعریف شــده است، 
گفت: این مجتمع ها از محل اعتبارات ملی 

تامین اعتبار می شود.
ســید مصطفی هاشــمی به تشــریح 
وضعیت آب روســتاهای استان پرداخت 
و اظهار کرد: در حــال حاضر در بخش 
آب روســتایی مشــکل خاصی نیســت 
و منتظــر تخصیص اعتبارات ســال 97 

. هستیم
وی تصریح کرد: حدود 17 میلیارد تومان 
از صندوق توسعه ملی و از ردیف های ملی 

نیــز بیش از 10 میلیارد تومــان اعتبار برای 
تکمیل مجتمع های آبرســانی جذب شــده 

است.
مدیرعامــل آب و فاضالب روســتایی 
استان همدان در گفت وگو با فارس با تأکید 
بر اینکه منتظر ابالغ موافقت نامه هســتیم، 
گفت: در حال حاضر بیــش از 17 میلیارد 
تومان پروژه در دســت اجــرا داریم که در 
مناسبت های پیش رو بهره برداری از پروژه ها 

را خواهیم داشت.
وی اجرای پروژه مجتمع های روستایی 
را کاری مستمر دانست و گفت: سعی ما بر 
این است در مجتمع ها به گونه ای کار کنیم 

که هر ساله تعداد روستاهای بهره مند از آب 
باال رود.

هاشــمی با بیان اینکه امســال نیز برای 
پایداری شــبکه های آب برنامه های ویژه ای 
داریم، گفت: پایداری شــبکه ها، تأمین آب 
پایــدار برای شــبکه ها و انتقــال و تحمل 
شــوک هایی که در اثر ســوانح و حوادث 
اســت، مد نظر اســت که بتوان آن را حفط 

کرد.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر در 
اســتان همدان 58 مجتمع آبرسانی تعریف 
شــده که تعدادی کار می کننــد و تعدادی 
جزو مجتمع های اولویت دار اســت که ۲5 

درصد جمعیت روستایی را زیر پوشش قرار 
می دهد.

مدیرعامــل آب و فاضالب روســتایی 
همدان با اشاره به اینکه 19 مجتمع آبرسانی 
به صورت اولویت دار تعریف شــده است، 
گفت: این مجتمع ها از محل اعتبارات ملی 

تامین اعتبار می شود.
وی اضافه کرد: پروژه هایی نیز به صورت 
تک روســتایی بوده، زیر پوشش مجتمع ها 
نیســتند و شــرایط آنها ویژه برای پیشبرد 
عملیات اجرایی اســت، که از همان محل 
صندوق توســعه با عنــوان پروژه های تک 

روستایی آبرسانی انجام می شود.

وزیر اطالعات در شورای اداری همدان: 

تریبون داران مروج امید باشند

پارک حاشیه ای
طرحی درآمدزا یا آموزنده؟!

اجرای اولویت دار 19 مجتمع آبرسانی در همدان 

جوانان به سمت آموزش های مهارتی 
حرکت کنند

 یکی از راه های توســعه، تحقق افتصاد مقاومتی و حمایت از 
کاالی ایرانی حرکت جوانان به سمت آموزش های مهارتی است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای اســتان همدان در نهمین همایش 
استانی عفاف و حجاب استان همدان، اظهار کرد: اسالم شرایطی برای 
بانوان فراهم می کنــد که زن با آرامش در عرصه های مختلف اجتماع 
در تمــام حوزه ها حضور پیدا کند که این قطعا از نقاط قوت عفت و 

حجاب است. 
به گزارش ایســنا، وهب مختاران با بیان اینکه عفاف میوه حجاب 
است و عفت موجب حجاب می شود، افزود: وقتی در جامعه ای بنیان 
خانواده متزلزل و عفت و حیا کم شود، فساد در آن جامعه زیاد می شود.

مختاران ادامه داد: امروز در مقایســه بــا جوامع غربی وقتی بنیان 
خانواده را بررســی کنیم در حوزه خانواده جای تفکر وجود دارد که 
غربی ها با وجود توسعه در محورهای مختلف فکر می کنند چطور تا 

این حد بنیان خانواده در آنها ضعیف است.
وی یکی از عوامل کاهش آسیب اجتماعی را شغل و افزایش مهارت 
در خانواده ها دانســت و اضافه کرد: جوانان به پشت میزنشینی عادت 
کرده و بیشتر دنبال کارهای اداری اند اما با توجه به فضا کسب وکاری 
که دنیا را گرفته، امروز کســب وکارهایی از طریق مهارت افزایی ایجاد 

شده که درآمد آنان با فروش نفت و گاز برابری می کند.

مسافران 
عالقه مند به اهدای خون بخوانند

 روز گذشــته فردی که مسافر همدان بود، برای اهدای خون به 
مرکز انتقال خون مراجعه کرد که با عدم موافقت پرســنل این سازمان 

مواجه شد.
این فرد که سابقه 10 سال اهدای خون در تهران و بروجرد را داشته 
و دارای کارت شناســایی اهدای خون است به عنوان یک اهداکننده 

مستمر است اما نتوانست اهدا داشته باشد.
بر این اســاس مدیرعامل انتقال خون استان همدان در گفت وگو 
بــا خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: در  همدان از اهداکننده های 
بار اول خون گرفته نمی شــود و نمی توان بــا توجه به اینکه این فرد 

اهداکننده مستمر خون در یک شهر دیگر است، خون گرفته شود.
به گزارش فارس، افشین محمدی با بیان اینکه اهداکننده باید دارای 
ســابقه اهدای خون باشد، گفت: باید تشخیص داده شود که این فرد 
رفتار پرخطر نداشته باشد و بر این اساس این معیارها لزومی ندارد از 

افراد سایر استان ها خون بگیریم.
وی ادامه داد: بهترین روش برای اهدای خون این است که عالوه 
بر تأمین خون از سالمترین افراد، از مراکز سالم نیز فراورده های خونی 
تهیه شود زیرا این ماده حیاتی از حساسیت های زیادی برخوردار است.

مدیرعامل انتقال خون اســتان همدان با اشاره به اینکه این فرد با 
ســابقه 10 ســال اهدای خون باز هم برای مرکز ما اهداکننده بار اول 
محسوب می شود، افزود: با توجه به اینکه اطالعات این فرد در بانک 
اطالعاتی همدان نیست، اهداکننده مستمر به شمار نمی رود و نمی توان 

خون گرفت.
وی تأکید کرد: توجه به این شاخص ها نشان می دهد حساسیت کار 
باالست و با توجه به عدم کمبود خون در همدان، نمی توان ریسک کرد 

و از هر فردی خون گرفت.

ساخت کوره حرارتی تحت خأل
 در مرکز رشد همدان

 کوره حرارتی تحت خأل، بــا کاربری تولید الیه نازک، 
ایجاد پوشش های رسانا و نارسانا، ایجاد الیه های ضد باکتری 
و پوشــش های چندالیه در ساخت ســلول های خورشیدی، 
توســط هسته فناور " نانو پوشــش آزاد همدان" و با حمایت 
مالی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد همدان، طراحی و ساخته 
شد و اکنون وارد پروســه کاربری در ساختار آزمایشگاه های 

ساها شده است.
به گزارش ایســنا، ســیدعلی اصغر تروهید، مدیر این طرح و 
عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشــگاه آزاد اســالمی همدان 
درباره طراحی و ســاخت کوره تیوپی حــرارت باال تحت خأل 
گفت: این کوره به منظور تولید الیه نازک، ایجاد پوشش های رسانا 
و نارســانا، ایجاد الیه های ضد باکتری، پوشش های چندالیه در 

ساخت سلول های خورشیدی مورداستفاده قرار می گیرد.
وی افــزود: ذوب فلزات، آلیاژســازی، گاز زدایی، عملیات 
حرارتی، پخت، رشــد کریستال، رشد جهت دار نانو ساختارهای 

فلزی از دیگر کوره تیوپی حرارت باال تحت خأل است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی همدان اظهار کرد: 
آنچه حائز اهمیت اســت ورود به بازار محصوالت خروجی این 
دســتگاه با تکیه بر توان تحقیقاتی و تخصصــی عوامل اجرایی 
دانشــگاهی و همچنین قیمت مناســب نســبت به موارد مشابه 

خارجی با ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت است.
آزاده جعفــری، همــکار اول ایــن طــرح تحقیقاتی گفت: 
طراحی و ســاخت کوره تیوبی به عنوان یکی از تخصصی ترین 
و پرکاربردترین کوره های آزمایشگاهی و صنعتی با هزینه پایین، 
بازدهی باالی محصول، کنترل و اندازه گیری ویژگی های فیزیکی 
و شــیمیایی محصول در ابعاد نانومتری از اهدافی بود که در این 

طرح در پی آن بودیم.
وی تصریح کرد: افزایش ســودآوری برای دانشگاه درنتیجه 
فروش نمونه های آزمایشــگاهی و صنعتی به سازمان های دولتی 
و غیردولتی، تقاضامحوری در راستای رفع مشکالت موجود در 

صنایع مرتبط از دیگر اهداف این طرح بوده است.
جعفری تأکید کرد: مطمئن هستم با سفارش و سرمایه گذاری 
در حوزه پژوهش و فناوری نانو در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
همدان، در تمامی گرایش های علوم پایه و مهندسی بتوان کاربرد و 
فروش محصوالت آزمایشگاهی را بهبود بخشید و به فناوری های 
نوین )نانو( و به کارگیری نتایج پژوهش )پروژه های دانشــجویی 
مســتخرج شده از خروجی های دســتگاه ( در عرصه صنعت و 

تکنولوژی بر طبق نیازهای بخش صنعت توجه ویژه ای داشت.
مدیر مرکز رشد واحد همدان  نیز درباره این طرح گفت: طرح 
ســاخت نمونه کوره تیوبی تحت خــالء در چهارچوب قرارداد 
ساخت تجهیزات برای سامانه ساها و با حمایت مرکز رشد واحد 

همدان صورت گرفت.
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کمالونــد-  معصومــه  نهاونــد-   
خبرنگارهمدان پیام: کم فروشــی و نصب 
قیمت  ،افزایش خودسرانه  نکردن برچسب 
هــا بخصوص نرخ کرایه مســافربری های 
روســتایی و باال بودن  قیمت میوه در نقاط 
مختلف شهر و... از جمله مواردی است که 
این روزها در بحث قیمت ها و ســاماندهی 

بازار مطرح است.
افزایش خود ســرانه قیمت هابه دالیلی 
که خود فروشــندگان مطرح می کنند و از 
نظر مردم و قانون هم پذیرفته نیست سبب 
آشفتگی قیمت ها و خالی شدن سبد خرید 

مردم شده است.
تغییری  بنزین  قیمــت  اگر  گویا حتی 
نداشته باشد کرایه ها خودسرانه افزایش 
می یابد و یا افزایش نرخ دالر و نوســان 
بــر نرخ عرضــه میوه  ارز  بــازار  های 
تولیدی شهرســتان اثر گذار است و این 
نتیجــه بی نظارتی یــا ضعف در نظارت 

بازار است. بر 
در مقابل قیمت مناسب گوشت و مرغ 
که در نهاوند به نســبت ســایر شهرها و 
مرکزاســتان با ارزش نازل تری به فروش 
می رســد، باال بودن نرخ میوه و خشکبار 
در شهرســتان این موضوع را جبران کرده 

است.
کاهش توانایی خرید مــردم این روزها 
با باال رفتن قیمت میــوه، به یک کیلو میوه 
هم رســیده است آن هم در شهری که منبع 
تولید 14 محصول باغی اســت و در استان 
رتبه اول را در تولیــدات این میوه ها دارد 

این در شرایطی است که همین 14 محصول 
با باالترین قیمت آن هم نسبت به شهرهای 

اطراف به فروش می رسد.
محصوالتی که از باغداران با نازل ترین 
قیمت خریداری می شــود اما در میدان تره 
بار نهاوند با قیمتی چند برابر به مردم عرضه 

می شود.
مردم می گویند این روزها توانایی خرید 

یک کیلو سیب هم ندارند.
ســیب گالب هرکیلو 6 هــزار تومان ، 
انگــور 10هزار، هلو 5هــزار، خیار 3هزار، 
خیار چمبر 5هزار، آلبالو هم هرکیلو9 هزار 
تومان به فروش می رسد. این ها نمونه ای 
از قیمت های میوه هایی است که این روزها 
از جالیزها و باغ های شهرستان برداشت و 
در چند کیلومتری مرکز شهر به مردم عرضه 

می شود.

قیمت هایی که اگــر به باغات نهاوند و 
جالیزهای آن  مستقیم مراجعه کنید با نصف 
قیمت یــا کمتر از آن عرضه می شــود اما 
کافیست ســری به میوه فروشی های سطح 
شهر یا میدان تره بارنهاوند بزنید با افزایش 
قیمت های ۲ برابری و گاها هم بیشتر مواجه 

خواهی شد.
این شرایط از نابســامانی نظارت ها در 

بازار خبر می دهد.
�پلمپ   واحدهای صنفی متخلف 

می شود
فرماندار نهاوند در کارگروه تنطیم بازار 
شهرســتان از مســوالن این حوزه خواسته 
است تا نظارت بیشتری را بر بازار و قیمت 

ها داشته باشند.
مراد ناصــری با تاکید بــر اینکه قیمت 
برخــی اقالم در میدان میوه و تره بار نهاوند 

غیرقابــل قبول اســت، از پلمپ واحدهای 
صنفی متخلــف در نهاوند خبرداد و گفت: 
میدان میوه و تره بار نهاوند به حال خود رها 
شده اســت و قیمت آن با شهرهای اطراف 

تفاوت دارد.
وی با تأکید بر اینکه همه دســتگاه های 
مربوطه باید همکاری کنند تا وضعیت بازار 
نهاوند ساماندهی شود، تصریح کرد:  نسخه 
کنونی برای بازار جوابگو نیست و باید همه 

دستگاه ها پای کار بیایند.
فرمانــدار نهاوند برای  ســاماندهی این 
وضعیت تاکید کرد:  اصنــاف، تعزیرات و 
اداره صنعــت و معدن و تجارت ورود پیدا 
کننــد و  واحدهای کــه مرتکب تخلف از 
جمله گران فروشی،کم فروشــی و احتکار 
شــوند پلمب و بنر علــت تعطیلی  هم بر 

کارگاه یا واحد فروشنده نصب شود.
خودروهای  دربــاره  همچنین  فرماندار 
سیار میوه فروشــی در شهر هم گفت: این 
خودروها با اقدام شــهرداری ســاماندهی 

خواهد شد.
میدان  برای ســاماندهی  افزود:  ناصری 
میــوه و تره بار نهاوند باید وقت بیشــتری 
گذاشــت  چراکه قیمت ها در شهرستان با 
شــهرهای اطراف تفــاوت دارد و این قابل 

قبول نیست.
وی تاکید کرد: کارگروه تنظیم بازار کمتر 
از کارگروه اشتغال نیســت و باید توجه و 
نظارت بیشتری به قیمت ها شود چرا که با 
سبد خرید مردم و توانایی آن ها برای تامین 

مایحتاج شان ارتباط مستقیم دارد. 

فرماندار بر افزایش نظارت ها دستور ویژه داد 

یک بام و دو هوای نرخ میوه در نهاوند

ميز  راه اندازي  دليل  به  کبودراهنگ  شهرستان  فرماندار  از 
خدمت در ادارات سپاسگزاريم اميدوارم که اين ميزهاي خدمت 
همه  در  و  باشد  شهرستان  اين  مردم  مشکالت  گره گشاي 
ادارات کارشناسان و مديران واقعا براي مردم وقت بگذارند و 

به آنها ارزش قائل شوند نه اينکه جواب سر باال بدهند.
یوسفي «

در اواخر بهار سال جاري شهرداري دور تا دور کوي گلستان 
دور  خاک  از  تلي  به صورت  مدتي  تا  که  کرد  خاکريزي  را 
شهرک را گرفته بود ولي بعد از مدتي لودر آورده و خاک ها را 
تخت کردند ولي ديگر کاري انجام ندادند و اطراف شهرک به 
صورت خاکي مانده و وقتي کمي باد مي آيد باعث گرد و خاک 
شديد مي شود با اين شرايط آلوده آب و هوا اين گرد و خاک 
هم مضاعف شده و ساکن شهرک و به خصوص کساني که 
آسم و تنگي نفس دارند با مشکل تنفسي روبرو شده اند لطفا 
مسئوالن پيگيري کنند و براي اين خاک هاي رها شده فکري 

بکنند و يا اگر برنامه اي دارند زودتر عملي کنند.
پناهي  «

سازمان تأمين اجتماعي پاسخگو باشد
افزايش  مابه التفاوت  سالجاري،  از  ماه   4 گذشت  وجود  با 
بابت  اجتماعي  تأمين  سازمان  بازنشستگان  حقوق  سنواتي 
است.  نشده  پرداخت  هنوز  ارديبهشت  و  فروردين  ماه هاي 
مسئوالن سازمان تأمين اجتماعي در شعبه يك همدان در قبال 
پرسش بازنشستگان بدون هيچ توضيحي فقط به  جمله »پول 
نيست«، اکتفا مي کنند. انتظار مي رود مسئوالن مربوطه با درک 
بيشتر نسبت به مشکالت بازنشستگان، پاسخ قانع کننده اي هم 

براي مراجعه کنندگان داشته باشند.
یك بازنشسته همدان «

از کنار پل در حال احداث  حدود دو سالي است که مسيرم 
چراغ قرمز است اوايل به عظيم بودن اين پول فکر مي کردم 
و از اين که در شهر پلي به اين عظيمي در حال ساخت است 
آمد  و  رفت  که  سال  دو  اين  در  ولي  مي شدم  خوشحال 
کرده  پيشرفت  پل  اين  از  سانت  يك  اينکه  از  دريغ  مي کنم 
باشد و همچنان پروژه خوابيده است اين در حالي است که 
چهره آن منطقه هم خيلي زشت شده کاش فکري به حال اين 

پل بشود.
امیدي «

پیام مردمی

mardomi@hamedanpayam.com
10006066 پیامك

ایمیل

نهم مردادماه در مالیر صورت مي گیرد
اهدای تنديس حمايت از حقوق مصرف کنندگان 

به 16 واحد 
 رئیس انجمن حمایت از حقــوق مصرف کنندگان مالیر از برگزاری 
ســومین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان در مالیر خبر داد 
و گفــت: 16 واحد تندیس حمایت حقــوق از مصرف کنندگان را دریافت 
مي کنند. مهدی بیات در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان مالیر از سال 90 فعالیت خود را شروع کرده است، 

اظهار کرد: این انجمن در حال حاضر ۲00 نفر عضو دارد.
وی هدف از از تاسیس این انجمن را حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
دانســت و گفت: تاکنون اقدامات خوبی در راستای حمایت از حقوق مردم 
صورت گرفته که می توان به اجرای طرح »سیب« و »شبنم«، پیگیری شکایات 
و اطالع رســانی اشاره کرد. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
مالیر در ادامه از برگزاری سومین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اســتان در مالیر خبر داد و افزود: دو همایش دیگر طی دو ســال گذشته در 

شهرستان های تویسرکان و همدان برگزار شده است.
 وی با اشــاره به برگزاری ســومین همایش در مالیر تصریح کرد: این 

همایش نهم مردادماه ســاعت 10 صبح با حضور معاون وزیر صنعت معدن 
و تجارت و رئیس ســازمان حمایــت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین 
جمعی از  مسؤوالن استان و صاحبان واحدهای تولیدی در سینمابهمن مالیر 

برگزار خواهد شد.
بیــات با بیان اینکــه این همایش با هدف معرفــی واحدهای تولیدی و 
کارخانه های شــرکت کننده اســتان در همایش که شــاخص های الزم را از 
نظر مصرف کننده دارند برگزار خواهد شــد گفت: از 50 واحد شرکت کننده 
16 واحــد به عنوان برتر انتخاب شــده که لوح و تندیس حمایت حقوق از 

مصرف کنندگان به صاحبان این واحدها اهدا می شود.

 اتمام فاز اول پروژه دفع آب های 
سطحی خیابان معلم

 آبگرفتگــی معابر یکی از مهم ترین مشــکالت برخی از 
خیابانها در هنگام بارش باران اســت کــه اجرای هدایت آبهای 
ســطحی در راستای جلوگیری از آب گرفتگی معابر بسیار حائز 

اهمیت است.
شــهردار نهاوند با اعالم این مطلب گفــت: خیابان معلم در 
هنگام بارش باران دچار آب گرفتگی می شد و مشکالت زیادی 
را برای ساکنان این محل ایجاد کرده بود که خوشبختانه شهرداری 
با هدایت آبهای ســطحی در این مسیر مشکل آب گرفتگی این 

خیابان را رفع نمود.
محمد حســین پور خاطر نشــان کرد:عملیات پروژه مذکور 
شامل برش آسفالت،پی کنی و اجرای لوله پلی اتلین با قطر 800 
میلی متر به متراژ ۲۲0 متر و نصب کانالهای عرضی فلزی جهت 

رفع آب گرفتگی انجام شد.
شهردار نهاوند در پایان ابراز امیداوری نمود با اجرای عملیات 
هدایت آبهای ســطحی و همچنین اجرای طرحهای ترافیکی در 
سطح شهر بتوانیم عالوه بر رفع مشکالت رضایتمندی شهروندان 

نهاوندی را فراهم نماییم.

شهردار گیان خبر داد:
ساماندهی تپه گیان با 100 میلیون تومان 

آغاز شد

 نهاوند-خبرنگارهمــدان پیام: کار ســاماندهی تپه گیان 
پــس از مدت ها بال تکلیفی با اختصــاص اعتبار 100 میلیون 
تومان از میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری استان 

آغاز می شود.
 شهردار گیان با اعالم این خبر از آغاز عملیات ساماندهی تپه 

گیان با اعتبار 100 میلیون تومان در هفته جاری خبر داد.
علی جاللی با بیان اینکه توسعه صنعت توریسم با تقویت زیر 
ساخت های گردشگری امکان پذیر است گفت:حفظ آثار باستانی 
از جمله تپه گیان که شناســنامه شــهر گیان به شمار می رود، از 

جمله این اقدامات محسوب می شود .
 شــهردار گیــان افزود:  بــا پیگیری های انجام شــده و با 
کمک مدیرکل میراث و گردشــگری همــدان عملیات اجرای 
ســاماندهی این تپه باستان از روز گذشته دوشنبه 1تیرماه آغاز 

شده است.
جاللی همچنیــن گفت: این اعتبار برای حــذف دیوار بتنی 
مربوط به تپه گیان ) قسمت روبروی جاده آسفالت( و نرده کشی 
اطراف تپه و همچنین ساماندهی تپه تاریخی گیان تخصیص داده  

شده است.
شــهردار گیان بــا تأکید بر لــزوم ســاماندهی و نگهداری 
میراث های گران بها، ابراز امیدواری کرد؛ با این اقدام زمینه توسعه 
صنعت توریســم و جذب گردشــگر حوزه آثار تاریخی به شهر 

گیان فراهم شود.
وی همچنین از در حال اجرا بودن ۲00 سکوی نشیمن برای 
گردشگران در سراب گیان که مصوبه حضور فرماندار و نماینده 
و معاون عمرانی استاندار در این سراب بود،خبر داد که قرار است 

تا 3ماه آینده اجرا و به اتمام برسد.

اهمیت  ترويج فرهنگ مقاومت 
به نسل جديد و آينده 

 دفاع مقدس  برگ زرینی در نظام جمهوری اسالمی است 
و وظیفه شــورای هماهنگی حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس  ترویج فرهنگ مقاومت ، ایثار ، شــهادت و انتقال آن به 

نسل جدید و آینده است.
 به گــزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان فامنین 
فرماندار شهرســتان فامنین در جلسه شورای هماهنگی حفظ 
آثار و نشر ارزشــهای دفاع مقدس گفت: .برای  تدوین نقش 
دولــت در دوران دفاع مقدس الزم اســت. از توان و ظرفیت 
دستگاههای دولتی  شهرستان در اجرایی کردن دستورالعمل و 
آیین نامه  شــورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع 

مقدس استفاده شود .
مجید شماعی افزود: آحاد مردم ایران نسبت به دستاوردهای 
انقالب اسالمی حساس هستند و این را می توان از برگزاری آئین 
های گرامیداشت شهدا که به صورت خودجوش در جای جای 

شهر انجام می شود  فهمید .
شماعی ادامه داد : مجموعه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و دولت تدبیر و امید با تمام قوا در حوزه دفاع مقدس و حفظ 
و نشــر ارزش ها وارد شــده و نگاه ویژه ای به این امر دارد 
ولی به رغم تمام اقدامات ، کاســتی هایــی نیز در این حوزه 

وجود دارد. 
وی  خاطر نشــان کرد : ســرمایه بســیار بزرگ دفاع مقدس 
می تواند مســیر ما را در جامعه مشخص کند تا ناهنجاری های 

اجتماعی کاهش یابد.

 تاالب پیرسلمان اســدآباد به عنوان 
یگانه تاالب زنده و طبیعی اســتان همدان 

حال مساعدی دارد.
اداره حفاظت محیط زیســت  رئیــس 
شهرستان اسدآباد گفت تاالب پیرسلمان با 
توجه به بارش های مناســب بهار سالجاری 
خوشــبختانه از وضعیت سطح آب مطلوبی 
برخــوردار بــوده و با گذشــت یک ماه از 
تابستان با خشکسالی فصلی و موقت مواجه 

نشده است.: 
روح ا... زال پور در گفت وگو با ایســنا، 
با اشــاره به فعــال بودن چشــمه تاالب 
پیرســلمان و مشاهده شــدن پرندگان و 
آبزیان و پوشــش گیاهــی متنوع مختلف 
در محیــط اطراف این تاالب تصریح کرد: 
چنگر نوک سرخ، چوپ پا، آبچلیک، پرستو 
دریایــی، حواصیل و ماهی قزل آال و کپور 
از جمله پرندگان و آبزیان در حال زیست 

در این تاالب هستند.
زال پــور با بیان اینکه تاالب پیرســلمان 
جزء آثار ملی و طبیعی کشور به ثبت رسیده 
است، یادآور شــد: این تاالب به مساحت 
3 هکتار از آب های زیرزمینی و چشــمه ها 

تغذیه می کند.
وی در ادامه بیان کرد: از ســال گذشته 
بیشــتر پرندگان و مرغــان مهاجر به علت 

وســعت، تنوع گیاهی و فضای تصفیه خانه 
شهر اسدآباد این مکان را به عنوان زیستگاه 
انتخــاب کرده انــد و تصفیــه خانه شــهر 
زیســتگاهی مصنوعی برای این پرندگان و 

مرغان مهاجر شده است.
زال پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
طی بازدیدهای انجام شــده از تصفیه خانه 
شــهر بیش از 150 پرنده از جمله پرســتو 

دریایی، کشــیم، آبچلیک، مرغابی سرسبز، 
چوب پا، چنگر نوک سرخ در این مکان در 

حال زیست هستند.
وی با اشــاره به اینکه تصفیه خانه شهر 
اســدآباد به عنوان یک زیستگاه مصنوعی، 
زیســتگاهی امن برای پرنــدگان و مرغان 
مهاجر شــده اما از لحــاظ وضعیت آب 
مناسب نیســت، اظهار کرد: به مرور زمان 

به علــت راکد و مانــدگاری بیش از حد 
آب بعد از مدتــی آب تصفیه خانه تبدیل 
به گنداب می شــود که همین امر شــرایط 
زیســتی نامطلوبی را برای پرندگان ایجاد 

می کند.
رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان اســدآباد خاطرنشــان کرد: در 
راستای حل این مشکل و تغییر مکان دادن 
مرغان مهاجر و پرندگان از این زیســتگاه 
مصنوعی در کارگروه مدیریت پســماند با 
تأکید فرماندار شهرســتان مصوب شد تا 
هر چه سریع تر اداره آب و فاضالب شهر 
نسبت به خروج آب تصفیه خانه اقدام کند 
کــه در همین راســتا اداره امور آب پس 
از انجام مراحل اصولــی تصفیه، آب های 
فاضــالب تصفیه شــده را وارد آب های 
ســطحی کرده و برای تغذیه آبخوان ها و 
ســفره های زیرزمینی مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
وی در ادامه با اشــاره به وضعیت هوای 
شهرســتان اسدآباد نیز گفت: از ابتدای سال 
تا کنون این شهرســتان ۲ تــا 3 روز دارای 
گردوغبار بوده و وضعیــت آلودگی هوای 
شهرســتان در شرایط هشــدار قرار گرفت 
که نسبت به مشابه سال قبل میزان روزهای 

آلودگی هوا کمتر بوده است.

حال تاالب پیرسلمان مساعد است

 90 هــزار تن محصــوالت گندم و 
جو از زمین هاي زراعي شهرســتان فامنین 
برداشت و تاکنون 9 هزار تن گندم درمراکز 

خریداري شده است.
شهرستان فامنین 1۲8 هزار و 700 هکتار 
زمین کشــاورزي دارد و کل ســطح کشت 
امسال 14۲ هزار هکتار بوده است. که امسال 
نیز طرح خاکورزي و حفاظت انجام شده تا 
همه زمین هاي کشاورزي هر ساله پشت سر 
هم کشت شوند و زمین زراعي خالي نماند.

الزم به ذکر است شهرستان فامنین 6415  
نفر بهره بردار کشاورزي دارد. 

مدیر جهادکشــاورزي  رابطه  در همین 
فامنین از کشــت 75 هزار هکتار گندم آبي 
و دیم در شهرستان خبر داد که تا کنون 85 
هزار تن از این محصول برداشت شده است 
و مابقي در حال برداشــت است.وی در امر 

کشــت جو نیز گفت: 35 هــزار هکتار جو 
کشت شده که تاکنون 19 هزار تن برداشت 

صورت گرفته است.
جعفر کاویاني در گفت وگو با همدان پیام 
از فعالیت 6 مرکز خرید گندم در شهرستان 
فامنین خبر داد وگفــت: این مراکز 6 هزار 
تن گنجایش دارنــد و مابقي گندم ها پس 
از تحویل به سیلوی اصلی  منتقل مي شوند.

وي افزود: کل ســطح کشت امسال  ما  
14۲ هزار هکتار بوده است.  که 4/4 درصد 
کشــت و 7 درصد تولید اســتان را به خود 

اختصاص داده ایم.  
وي بیمــه محصوالت را 34 هزار هکتار 
بیان کرد و گفت: امســال به دلیل بارندگي 
زیاد، کاهش چشــمگیر آفت سن را داشتیم 
و نیاز به سمپاشی بسیار محدود بوده است .

کاویاني افزود: از جمعیت 4۲ هزار نفري 

شهرستان فامنین 6415 نفر کشاورز هستند 
و 66 درصد جمعیت روستانشینند 

مدیر جهادکشــاورزي فامنین از دادن 
پروانــه مشــاغل خانگــي گفت که   45
روســتاییان در امــر پــرورش بوقلمون، 
ماهي، قــارچ، زنبور عســل، دامداري و 
زعفران تســهیالت گرفته و براي دیگران 
شــغل ایجاد کرده اند. در همیــن ارتباط  
امســال برای رونق اشــتغال  وجلوگیری 
از مهاجرت نیز از ۲5 واحد تعطیل شــده  
صنعتي به 1۲ واحد تسهیالت ارزان قیمت 
داده شــده و ایــن واحد هــا ی تولیدی 

فعالیت خود را شروع کرده اند .
 کاویاني از ارائه تســهیالت بالعوض 
8 میلیــارد توماني براي آبیــاري باراني و 
قطــره اي گفت. که 1۲ هزار هکتار اراضي 
آبي شهرســتان قابلیت آبیــاري باراني و 

قطــره اي را دارند و 9 هزار و 500 هکتار 
انجام شــد و هزار هکتار نیز امسال تحت 
پوشــش آبیاري باراني قرار مي گیرند. وی 
افزود : تسهیالت آبیاري باراني 10 میلیون 
تومان و قطره اي 6/5 میلیون تومان اســت 
. گه  از کشــاورزان درخواست داریم در 
این طرح  مکانیزه آبیاری حضور پررنگی 

داشته باشند .
وي دادن کود ســهمیه اي به نرخ دولتی 
راجــزو خدمــات حمایتی به کشــاورزان  
دانست و گفت : در اردیبهشت امسال 300 
تن و خردادماه 133 تن سهمیه جذب شده 
که ۲ هزار و 700 تن ســهمیه کود ازوته ، ۲ 
هزار و 600 تن کود فسفات ، 700 تن ازوته 
زمستانه همچنین 373 تن ازوته بهاره جذب 
شده وباقیمت مناسب در اختیار کشاورزان 

قرار گرفته است.

مدیر جهادکشاورزي فامنین:

افزایش تولیدت کشاورزی در شهرستان فامنین

فرماندار اسدآباد خبر داد
وقوع 6 مورد آتش سوزی مراتع و اراضی 

کشاورزی در اسدآباد 
 مــردم اســدآباد به ویژه روســتائیان و کشــاورزان وقوع هر 
گونه آتش ســوزی در مراتع ملی و اراضی کشــاورزی را بالفاصله به 

بخشداری ها اطالع رسانی کرده و گزارش دهند.
فرماندار شهرستان اســدآباد گفت: با قرار گرفتن در فصل گرما و 
تابستان و افزایش گرمای هوا خطر وقوع آتش سوزی در مراتع و اراضی 
کشاورزی با توجه به پوشش باالی گیاهی به علت بارندگی های خوب 
فصل بهار در شهرستان وجود دارد که در صیانت از منابع ملی و طبیعی 
الزم است مردم به محض مشــاهده هر گونه آتش سوزی بخشداری 

شهرستان را از این امر مطلع کنند.
کریــم حمیدوند در گفت وگو با ایســنا، با تأکیــد بر اهمیت و 
توجه به حفظ منابع ملی و طبیعی افزود: وقوع آتش ســوزی یکی 
از مهمتریــن، بزرگترین و خطرناک ترین عوامل تخریب مراتع ملی 

و طبیعی است.
حمیدوند در ادامه با اشــاره به وقوع 6 مورد آتش ســوزی مراتع 
و اراضی کشــاورزی در شهرستان اســدآباد از ابتدای سال تا کنون، 
خاطرنشــان کرد: 3 مورد از آتش ســوزی ها به میزان 6 هکتار مربوط 
بــه مراتع و 4 مورد به میزان 10 هکتار مربوط به اراضی کشــاورزی 

بوده است.
وی اضافه کــرد: بارش 140 میلیمتر بارندگی در اردیبهشــت ماه 
ســالجاری و افزایش ۲50 برابری بارندگی اردیبهشــت ماه سالجاری 
نســبت به ســال گذشته موجب آن شــده تا پوشــش گیاهی مراتع 
اســدآباد افزایش یابد که در همین راســتا اقدامات الزم برای کاهش 

آتش سوزی های احتمالی انجام گرفته است.

موردی از تب کريمه کنگو در نهاوند گزارش 
نشده است

 معاون فنی مرکز بهداشــت شهرستان نهاوند گفت: موردی از 
بیماری تب کریمه کنگو در نهاوند گزارش نشده است.

علــی خیشــوند در گفت وگو با فــارس اظهار کــرد: مهمترین 
بیماری های مشترک بین انسان و حیوان تب مالت، هاری و تب کریمه 
کنگو است که عدم ابتال به آن نیازمند همکاری تمام دستگاه های مرتبط 

است.
وی افزود: متاسفانه آمارها نشان می دهد در سال 96 و سه ماهه اول 
97 آمار بیماری تب مالت و هــاری در نهاوند باال بوده که اکثر افراد 

بیمار جزو دامداران هستند.
معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان نهاوند افزود: خوشبختانه آمار 
بیماری تب کریمه کنگو در نهاوند صفر بوده و موردی گزارش نشده 

است.
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سمانه جهانگیری عرش «

 خانه احزاب ایران در ســال 1379 
به عنوان یک نهاد غیر دولتي و براي ایجاد 
فضاي سیاسي در کشور، ارتقا و گسترش 
فرهنگ حزبــي، فعالیت گروهي، تقویت 
روحیــه تعــاون و تفاهم بیــن احزاب و 

گروه هاي سیاسي تشکیل شد.
این تشــکل که از همان ابتدا به عنوان 
نهادي صنفــی، غیر دولتي، متشــکل از 
نماینــدگان احزاب و گروه هاي سیاســِي 
پروانه دار بود رســما کار خود را از سال 
1380 در کشور و در استان همدان شروع 
کرده اما بعد از گذشت 9 سال و در موعد 
برگزاري ششمین انتخابات مجمع عمومي، 
با اعالم رسمي، معاون سیاسي وزیر وقِت 
دولت دهم در مرداد سال 89 خانه احزاب 

غیرقانوني اعالم شد.
در همان زمان وزارت کشــور دولت 
اصولگرایــان بــا بیان دالیلــي همچون 
مشــکالت قانوني و تمدید نشدن پروانه، 
از صدور مجــوز برگزاري انتخابات خانه 

احزاب خودداري ورزید. 
�همه جريانات زير سقف خانه  

احزاب
خانه احزاب در چهار دوره از فعالیت 
خود نه تنهــا در عرصه داخلي که در بعد 

بین المللي نیز منشــا خدمات 
مفیدي بــود. در عرصه داخلي 
تعامل احزاب با یکدیگر فضاي 
شورانگیز فعالیت هاي مدني را 
منجر و به این سان تحریک و 
تشویق بنیه هاي حزبي را سبب 

شد. 
بررســي روند فعالیت هاي 
احــزاب مختلــف در خانــه 
فعالیــت  شــوق  احــزاب، 
احزاب کم تحــرک را افزایش 
مــي داد و نیــاز بــه توســعه 
فعالیــت را مقدمــه ای بــراي 
از  مي ســاخت.  بیشتر  تحرک 
بودجه  اختصاص  ســو  دیگر 
عمومي کشــور به ایــن نهاد 
به فعالیت  نیز کمک شــایاني 
احــزاب مي کــرد. برگــزاري 
و  مختلــف  گردهمایي هــاي 
متنوع به ابتــکار خانه احزاب، 
به گفــت وگوي بین احزاب و 
انتقال تجربه و دستاوردها یاري 
مي رساند و امیدها را به بهبود 
و تقویــت تفکر حزبي و تغییر 
نســبت  رادیکال  نگرش هاي 
به آن در ســپهر سیاسي ایران 

افزایش مي داد. 
� دولت روحانی و نگاه  

به احزاب
   شاید بتوان گفت پس از 
روي کار آمدن حسن روحاني 
و نــگاه مثبت دولــت وي به 
احزاب، وزارت کشور به عنوان 
متولي مکلف شــد تا مقدمات 
توسعه فعالیت احزاب را فراهم 

آورد.
دولــت  در  باالخــره  و 
اعتدال و توسعه خانه احزاب 
عنوان  بــه  تا  گرفت  شــکل 
یک مجمع صنفي مشــکالت 
را پیگیــري کند امــا جریان 
مخالــف اصالحات، این نهاد 
را به مرکزي براي رقابت هاي 

سیاسي خطاب کرد.

�اصولگرايان و خانه احزاب  
در اســتان همدان نیز پس از پیگیری 
مسئوالن باالخره این خانه در حال شکل 
گیری بود که با مطرح شــدن بازگشــایي 
خانه احــزاب و افتتاح ان روز یکشــنبه 
استاندار و معاون سیاسی از دبیران احزاب 
برای شرکت در جلسه ای دعوت به عمل 
اوردند که اصولگرایان این جلسه را تحریم 
و در آن شرکت نکردند تا اینکه بحث هاي 
مجدد اصولگرایان در این ارتباط شــکل 

گرفت.
اصولگرایــان از خانه احزاب به عنوان 
"آرایش ناهمگون سیاســي یــاد کردند و 
معتقدنــد کــه اگر مجمــع عمومي خانه 
احزاب همچون گذشته در انحصار اصالح 

طلبان باشد در آن شرکت نخواهند کرد. 
آنها بــا اعتقاد به ایــن موضوع که در 
استان همدان تنها دو جریان سیاسی وجود 
دارد و جریان ســوم همان اصالح طلبانی 
هستند که می خواهند اکثریت خانه را در 
دست داشته باشند گفته اند که در انتخابات 

خانه شرکت نخواهند کرد.
هرچند اصولگرایان این بازگشایي را به 
باز شــدن میدان عمل براي اصالح طلبان 
تعبیر کرده اند اما به واقــع آئین نامه خانه 
به صراحت شــرکت در انتخابات خانه را 
سیاسی،  طیف  ســه  مختص 
اصولگــرا، اصــالح طلب و 

معتدل اعالم کرده است.
�گیری   شکل  لزوم 

خانه احزاب در همدان
احیاي خانــه احزاب یقینًا 
خــط پایاني بر کــم تحرکي 
چندین ســاله احزاب خواهد 
بــود و مي تواند بــه خروج 
بعضي احزاب از انفعال کمک 
کند. همچنین میتواند به ایجاد 
وحدت بین احزاب در استان 
کــه بــا چالش هــای درونی 
بســیاری مواجه است کمک 
نمایــد و نیــز مي تواند به راه 
افتادن آن دســته از احزابي که 
یا  یا مشکل تشکیالتي داشته 
از امکانات الزم بي بهره هستند 
یا نتوانستند عضو گیري کنند، 

یاري رساند.
با این حال با حضور نیافتن 
انتخابــات  در  اصولگرایــان 
خانه احــزاب باید دید که آیا 
مي شود بدون حضور احزاب 
اصولگرای اســتان، اســباب 
بازگشــایي خانه احــزاب را 

فراهم کرد؟ 
�اصولگرايان همدان،  

حزب اعتدال را مشروع 
نمی دانند

با این توصیف به ســراغ 
تا  رفتیم  اســتان  اصولگرایان 
در این خصوص علت تحریم 
جلسه معاون سیاسی استاندار 
و نیز مخالفت آنان با شــکل 
گیری خانه احزاب به شــکل 

کنونی را جویا شویم
دبیر حزب موتلفه با اشاره 
به اینکه در کل استان همدان 
۲1 حزب و تشــکل سیاسي 
اصولگــرا فعال اســت که از 
مجموع آنها 1۲ حزب داراي 
شهرستاني  و  اســتاني  مجوز 
هستند و بقیه در حال گرفتن 

مجوز، گفت: در جلسه احزاب با استاندار 
نیز بــه بهانه اینکه برخی احزاب اصولگرا 
مجوز نگرفتند فقط1۲ حزب دعوت شده 

بودند.
محمود الفت با بیــان اینکه با توضیح 
مســئوالن نظر ما در خصوص انتخابات 
خانه احزاب جلب نشد، گفت: ما معتقدیم 
در استان همدان تنها ۲ جریان اصالح طلب 
و اصولگــرا وجود دارنــد و حزبي به نام 
"مستقل و معتدل" را به عنوان یک جریان 

سیاسي سوم به رسمیت نمي شناسیم.
در حقیقت اینها توهم اســت و وجود 
خارجي ندارند. آنها مي خواهند امتیازي از 

جبهه اصولگرایي براي خود بگیرند.
�ابزار   احزاب يک  از  مسئوالن 

ساختند
الفــت با بیان اینکه در اســتان همدان 
احزاب و جریانات سیاسي به عنوان ابزار، 
مورد ســو استفاده مسئوالن قرار میگیرند، 
افزود: متأســفانه در همدان بهاي آنچناني 
به احزاب داده نمي شــود و در بســیاري 
از جلســاِت تصمیم گیري آنها را دعوت 
نمي کنند، در حالي که اگر هدف از ایجاد 
احزاب همفکري براي توسعه باشد، الزم 
بود مســئوالن از احزاب به عنوان مشاور 

استفاده می کردند.
دبیر حزب موتلفه همدان ادامه داد:  ما 
قائل به این موضوع هســتیم که در استان 
همدان ۲ جریان سیاســي فعالیت می کنند 
کــه رزومه هر یک از افراد نیز مشــخص 
است، لذا جریان سومي که بخواهد مابین 
این دو قرار بگیرد، وجود ندارد و بســیار 
شنیده ایم احزاب معتدل هم اقرار می کنند 

که" ما اصالح طلب هستیم".
وي بیان کرد: استاندار بارها گفته است 
کــه از هر دو طیف سیاســي در مدیریت 
استان اســتفاده کرده است اما در حقیقت 
اصولگرایان در بدنه مدیریتي جایي ندارند 
و باید از اســتاندار پرســید؛ آیا توازن را 

برقرار کرده است؟
الفت گفت:  مــا به این معتقدیم که در 
کشور و در اســتان ما هیچ بن بستي براي 
فعالیــت  مدیران وجود نــدارد و اگر هم 
بن بســتی به وجود مي آید، توسط برخي 

مدیران ناکارآمد است.
دبیر حزب مؤتلفه اســالمي با اشــاره 
بــه اینکه در اســتان همدان بــراي اینکه 
مســئوالن کارنامه خــود را پررنگ کنند، 
گاهــی در صورت نیاز با احزاب جلســه 
برگزار می کنند، افزود: جلساتی در راستای 
بهره گیري از تفکر حزبی نداریم و اگر هم 
وجود دارد، مرتب نیســت لــذا اگر قرار 
اســت اســتان ترقي کند، باید از نخبگان 
تمامی احزاب در جلســات تصمیم گیری 
اســتفاده شــود) نه از یک جریان یا افراد 

خاص(.
�اصالح طلبان به دولت بستانکارند 

وي با بیان اینکه معتقدیم در این دولت 
از اصالح طلبان در اداره امور بیشتر استفاده 
شده و آنها بستانکار دولت هستند افزود: 
ما بستانکار دولت نیستیم. ما دنبال کمک به 
دولت بودیم و چوب الي چرخ نگذاشتیم 

و بر مدار اخالق کار کردیم.
وي بــا انتقاد از اینکه پس از برگزاري 
جلسه اصالح طلبان با استانداري در ارتباط 
با خانه احزاب در ســایت استانداري خبر 
با عنوان »جلســه دیدار احزاب اســتان با 
استاندار« اطالع رساني شده بود، گفت: از 
همین جا مشــخص است که گردانندگان 
این جلســه به دنبال منافع خود هســتند؛ 

چراکه فقط اصالح طلبان در این جلســه 
حضور پیــدا کرده بودند و احزاب معتدل 

نیز از نظر ما همان اصالح طلبان هستند.
ادامه داد:  اصالح طلبان نمي توانند  وي 
انتخابات خانه  اصولگرایان  بدون حضور 
احزاب را به شــکل مؤثر داشــته باشند و 
اگر این انتخاب صورت بگیرد، از نظر ما 
مشروعیت ندارد. قرار نیست خانه احزاب 
همانند یک دکان افــراد را دور هم جمع 
کند که در این صورت قانون زیر ســؤال 

مي رود.
�دبیران   تابع  ما  نیست  قرار 

تهرانی خود باشیم
دبیر حــزب موتلفه در پاســخ به این 
ســؤال که در تهران نیز خانــه احزاب از 

3 جریان سیاســي تشکیل شده است، 
چگونه مي شــود در همــدان این را 
تعدیل کرد؟، گفت: قرار نیســت هر 
چیــزي را که دبیــران کل احزاب در 
تهــران تصمیم گیري مي کنند، ما آن را 
به شهرســتان ها نیز اشاعه دهیم؛ چون 
معتقد به انجام کارها بر اساس رویکرد 

سیاسي و بومي استان هستیم.
�حزب   ايجاد  با  مسئوالن 

سیاسی  بازی  دنبال  اعتدال 
هستند

وي بیــان کرد: مســئوالن ارشــد 
اســتان با جریان ســوم دنبــال بازي 
سیاسي هســتند. اینجا همدان است و 
ما همدیگر را مي شناسیم. در حقیقت 
حــزب معتــدل عنواني اســت براي 
بهره برداري بیشــتر از اصالح طلبان به 

عنوان رقیب اصولگرایان.
دبیــر جمعیت »رهپویــان انقالب 
اســالمي« نیز گفــت:  متأســفانه کار 
مسئوالن سیاسي استان شفاف نیست. 
وقتي هویت جدیدي قرار است شکل 
بگیرد، قبل از هر چیز باید شفافیت به 
وجود آید و ســازوکار مربوط به آن 

کاماًل مشخص شود.
حیــدر علی بابایي ادامــه داد: الزم 
اســت براي تشــکیل خانــه احزاب 
مدارک و مستندات افراد و صالحیت 
الزم محرز شــود؛ آنوقت افراد در زیر 
یک ســقف جمع شــده و تفکرات 

سیاسي خود را به اشتراک بگذارند.
�با   استان  مسئوالن 

اصالح طلبان همسو شدند
وي با اشــاره به اینکه مســئوالن 
با اصالح طلبان همســو  اســتانداري 
شده اند، گفت: آنها نسبت به کساني که 
در انتخابات ریاست جمهوري شرکت 

کردند، ارادت ویژه تري دارند. 
بابایی ادامه داد: وقتي آقاي استاندار 
مي گوید »بنده اصالح طلب هســتم«، 
باید از این موضوع کل قضیه را خواند؛ 
 چراکه پس از روي کار آمدن ایشــان 
به تعداد تشکل هاي اصالح طلب چند 
برابر اضافه شــد. در حالي که دوستان 
اصولگرا که ۲1 تشــکل هســتند، 1۲ 
تشکل داراي مجوز به جلسه استاندار 
دعوت می شوند و بقیه به این بهانه که 

مجوز ندارند، پس زده می شوند.
دبیــر جمعیت »رهپویــان انقالب 
اســالمي«  بیان کرد: نمي توان به بهانه 
نقص مدرک براي اخذ مجوزِ فعالیت 
سیاسي و حزبي، اکثریت مصنوعي را 
در برابر اقلیتي قرار داد که ســبقه آنان 

بسیار بیشتر از آقایان است.
بابایي گفت: متأسفانه مسیر فعالیت 

برخــي احزاب مبهم اســت و با توجه به 
اینکه اصولگرایان با این ابهام و ســؤاالت 
بي پاســخ مواجه هســتند، این انتخابات 
براي خانه احزاب و شــرکت در جلسات 

استانداري را تحریم کرده اند.
�همدان   استان  احزاب  خانه 

چهارشنبه افتتاح مي شود
خانه احــزاب اســتان همــدان روز 
چهارشــنبه با حضور مسئوالن کشوری و 

احزاب استان افتتاح خواهد شد.
خانه احزاب اســتان همدان به عنوان 
یک تشکل صنفي سیزدهمین خانه احزاب 
در کشور اســت که با درخواست احزاب 
همدان و پیگیري مسئوالن افتتاح مي شود 
قرار اســت این خانه با حضــور کمالي، 

رئیس خانه احزاب اســتان افتتاح و پس 
از آن انتخاب اعضاي هیأت اجرایي انجام 
شود. الزم به ذکر است بر اساس آئین نامه 
دفتــر خانه احزاب در مراکز اســتان هایي 
تأسیس مي شود که در آن استان ها حداقل 
10 حزب و تشــکل سیاسي رسمي فعال 

باشند.
 پس از انتخاب اعضاي اجرایي اعضاي 
هیأت رئیسه شــامل رئیس، نایب رئیس، 
خزانه دار و یک نفر منشــي بــراي دوره 
یکساله در اولین جلســه رسمي انتخاب  
خواهند شد. ساختمان خانه احزاب استان 
همدان با مســاعدت شــوراي شهر و با 
صرف 50 میلیــون تومان براي تجهیز در 

میدان بعثت همدان افتتاح مي شود.

پیگیری تحریم جلسه سیاسی استانداری 
از سوی اصولگرایان

خانه احزاب 
دکان نیست
■ اصولگرایان: 
ما تنها دو تشکل سياسی را در همدان مشروع می دانيم

مسئوالن ارشد 
استان با جريان 

سوم دنبال 
بازي سياسي 
هستند. اينجا 
همدان است 

و ما همديگر را 
مي شناسيم. در 

حقيقت حزب 
معتدل عنواني 

است براي 
بهره برداري 

بيشتر از 
اصالح طلبان به 

عنوان رقيب 
اصولگرايان

خبــر

دولت اليحه تفکیک وزارتخانه ها 
را مجددا به مجلس می فرستد

  در شــرایط فعلی تفکیک وزارتخانه ها برای 
دولت اهمیت باالیی دارد، به دنبال راه حل های قانونی 
هستیم تا مجددا این الیحه را که با شش رای کمتر از 
صحن علنی مجلس خارج شده را به مجلس تقدیم 

کنیم.
حســینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در گفت وگو با ایســنا، در 
ارتباط با بازگشت الیحه  تفکیک برخی از وزارتخانه های دولت از مجلس،  اظهار 
کرد: در صحن علنی مجلس با شــش رای کم، این لوایح رد شد. این لوایح در 

شرایط فعلی کشور برای ما بسیار مهم است و حالت فوق العاده ای پیدا می کند.

آسیب پذيری ايران
 در برابر زلزله بايد تمام شود

 آسیب پذیری ایران در برابر زلزله باید ظرف مدت 
پنج سال به اتمام برسد که برای این کار الزم است بازسازی 
بافت های فرسوده با اولویت و شتاب بیشتری انجام شود. 
معاون اقتصادی رئیس جمهــوری با تاکید بر ضرورت 

اجرای طرح امید در جلسه ستاد بازآفرینی شهری که در محل استانداری لرستان برگزار 
شد، با تاکید بر انجام اقدامات الزم برای بازسازی بافت های فرسوده افزود: با وصله پینه 
نمی توان این طرح را پیش برد باید با شتاب و اولویت وارد شد. به گزارش ایرنا محمد 
نهاوندیان اظهار داشت: طرح بازسازی بافت های فرسوده در دهه فجر توسط رئیس 

جمهوری مطرح شد و انتظار بر این است سرعت اجرای طرح چندین برابر شود. 

برنامه ای برای رفع فیلتر توئیتر و 
فیلتر اينستاگرام نداريم

 شورای عالی فضای مجازی تاکنون در رابطه با 
بازشدن توئیتر و یا بسته شدن اینستاگرام هیچ بحث و 
بررسی نداشته است. دبیر شورای عالی فضای مجازی 
گفت: شــورای عالی فضای مجازی برای پیام رسانها 

مصوبه ای دارد که این مصوبه در حال اجرا است. فعال به طور خاص در این مصوبه 
راجع به شبکه اجتماعی اینستاگرام بحثی مطرح نشده است. به گزارش مهر، ابوالحسن 
فیروزآبادی ، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی تاکنون در رابطه با بازشدن 
توئیتر و یا بسته شدن اینستاگرام هیچ بحث و بررسی نداشته است. فیروزآبادی در 

مورد تلگرام نیز تاکید کرد: در مورد تلگرام هم بحث به همین صورت است. 

در دیدار اعضای هیات رییسه فراکسیون امید مطرح شد

ابراز امیدواری روحانی نسبت به رفع حصر
 سخنگوی فراکســیون امید مجلس شورای اســالمی از ابراز 

امیدواری رییس جمهوری نسبت به رفع حصر محصورین خبر داد.
بهرام پارســایی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره بــه دیدار صبح 
امروز اعضای هیات رییسه فراکســیون امید، اعضای فراکسیون امید 
در هیات رییســه مجلس و روسای کمیســیون های امیدی مجلس با 
رییس جمهوری، اظهار کرد: در این دیدار مســائل و موضوعات حول 
محور سیاست خارجی، اقتصاد، تحریم ها، برجام و شرایط خاصی که 
به واســطه خروج آمریکا از برجام برای ایران ایجاد شده و مشکالتی 

که بر سر راه دولت قرار گرفته مطرح شد.
وی با اشــاره به طرح موضوعاتی در خصوص چگونگی مبارزه با 
فساد، مشکالت بازار ارز، تغییرات احتمالی در کابینه، آموزش عالی، 
آموزش و پرورش، دانشــجویان، تشــکل های دانشجویی، وضعیت 
فرهنگیان و مشکالت اقتصادی در این دیدار، اظهار کرد: همچنین در 
مورد حقوق شهروندی، اقوام، ادیان، مذاهب، حقوق زنان و جوانان، 
وضعیت فعاالن محیط زیست، دانشجویان، دراویش، امنیت اجتماعی، 
اصــالح قانون انتخابات، تعامل فراکســیون امید بــا دولت و حصر 
بحث هایی مطرح شد و اعضای فراکسیون راهکارهای الزم را پیشنهاد 
دادنــد. رییس جمهور هم در این رابطه توضیحاتی را ارائه کردند و ما 
امیدواریم با پیگیری این مســائل در آینــده نزدیک بتوانیم امید را در 

جامعه زنده نگه داریم و تقویت کنیم.
ســخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
رفع حصر مطالبه قبلی فراکســیون امید و بدنه اجتماعی منتســب به 
اصالح طلبــان بوده، تصریــح کرد: این موضوع در شــعارهای آقای 
روحانی هم مطرح شــده بود. ایشان در این دیدار توضیحاتی درباره 
حصر داد و گفت که همچنان مخالف حصر است اما شرایط خاصی 
وجود دارد که باید طی شــود اگرچه پیشرفت ها خوب بوده، برخی 
موانع برداشــته شده و حل این مشکل رو به جلوست. آقای روحانی 

همچنین امیدوار به حل این مشکل و رفع حصر هستند.
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در برخی  ≡
معابر به 

قدری شمار 
سرعت 

گاهها زياد 
شده است 
که راننده 
رغبتی به 

انتخاب اين 
مسیر برای 

عبور و مرور 
ندارد

دانشگاه بهداشت نکته

نیش و نوش

حوادث

�پرواز پرايد در آسمان همدان  
به گــزارش ایرنا، ســابقه بروز حادثه 
فوتی در بلوار احمدی روشــن مربوط به 
امسال نیست بلکه خرداد ماه سال 9۲ نیز 
بر اثر برخورد یک دســتگاه سواری پراید 
با ســواری ام وی ام ۲ تــن فوت و یک 

سرنشین خودرو جان باخت.
خودرو سواری پراید در حال عبور از 
زیرگذر پژوهش به ســمت میدان مدرس 
بود که به علــت ناتوانی کنترل خودرو و 
سرعت باال از گارد ریل عبور و به سمت 

خودروهای مسیر مقابل منحرف شد.
سواری پراید پس از منحرف شدن در 
حال چرخش بود که در نهایت به ســمت 
جلو و ســقف خودرو ام وی ام برخورد 

کرد.
این در حالیســت که راننــده خودرو 
ام وی ام در مســیر خود با سرعت مجاز 
در حال حرکت بود و سرنشــین آن هم از 
کمربند ایمنی اســتفاده کرده بودند اما به 
علت شدت ضربه وارد شده راننده آن در 

دم فوت کرد.
گویا پیشنهاد پلیس راهور در آن زمان 

نصب سرعت گیرهای پالستیکی و عالئم 
گل میخکی توسط شهرداری در معابر های 
حادثه خیز برای کاستن سرعت خودروها 

بود.
اما پیشنهاد پلیس برای نصب سرعت گاه 
با اقبال شــهرداری مواجه نشد چراکه آنها 
معتقدند افزایش نصب سرعت گیر موجب 
بروز ترافیک، نارضایتی مردمی و هدایت 

خودروها به دیگر معابر می شود.
کارشناسان امور شهری بر این باورند 
در برخی معابر به قدری شــمار سرعت 
گاهها زیاد شده است که راننده رغبتی به 
انتخاب این مسیر برای عبور و مرور ندارد 
بنابراین به جای ایجاد یک فضای پلیسی یا 
نصب متعدد سرعت گیر، باید از تجهیزات 

نوین برای کاهش سوانح بهره گرفت.
در مقابل پلیس راهور ایجاد سرعت گاه 
اســتاندارد، اجرای طرح اصالح هندسی، 
نصــب و بهــره بــرداری از دوربین های 
کنترل تخلفات، ایجاد شیارهای لرزانده به 
صورت عرضی را برای ایمن کردن معابر 

مهم و ضروری دانست.
�چهار فوتی در کمتر از 10 روز  

با بررسی تیتر خبرگزاری ها و رسانه ها 
می توان دریافت که بلوار احمدی روشن با 
وجود ایجاد دور برگردان و نصب دوربین 
کنترل سرعت در یک هفته گذشته شاهد 

۲ سانحه فوتی بوده است.
ساعت حوالی ســه بامداد دوازدهمین 
روز از تیرماه امسال صدای مهیب واژگونی 
یک دســتگاه خودروی پژو ساکنان بلوار 
احمدی روشن را با دلهره و ترس به پشت 

پنجره ها و کف خیابان کشاند.
راننده ای جوان با ســه سرنشین دیگر 
با ســرعت باال بلوار احمدی روشــن را 
طی می کردند غافل از اینکه این ســرعت 

می تواند ارمغان آور مرگ باشد.
پســر جوان که با فشــار پدال گاز به 
مقصد ناکجا آباد با شتاب می رفت، اختیار 
خودرو از دســتش خارج شــده و بر اثر 
برخورد با جدول حاشــیه جاده و سپس 

درخت نسخه فوت دو تن را می پیچد.
دو سرنشــین ۲9 و 31 ســاله که در 
صندلی عقــب خودرو پژو ، با شــور و 
هیجان همراه با ترس مســیر پیش رو را 
نظاره گر بودند پــس از واژگونی خودرو 

و ضربه شــدید بر ناحیه ســر در دم جان 
باختند.

اما این پایان حادثه نبود، عصر پنجشنبه 
بیست و یکمین روز از فصل 
تابســتان بار دیگر حادثه ای 
رقم  احمدی روشن  بلوار  در 
خورد که در این سانحه ۲ تن 

جان باختند.
این بار نوجوانی با عشــق 
ســرعت و رانندگــی بدون 
داشــتن گواهینامه، سوئیچ را 
برداشــته و  والدین  از جیب 
پنج تن از دیگر دوســتان کم 
سن و سال را سوار بر خودرو 
می کند. سرعت زیاد و ناتوانی 
راننده در کنترل وســیله نقلیه 
تصادف مشابه با سانحه قبلی 
را رقم زده و موجب واژگونی 
برخورد  و  سواری  خودروی 
آن با تیر چراغ برق و درخت 
روشــن  احمدی  بلــوار  در 

می شود.
سرنشــین جلو این وسیله 

نقلیه در دم فوت کرده و پنج تن دیگر به 
بیمارستان منتقل می شوند که در بیمارستان 

نیز راننده فوت می کند.
�و   راهور  پلیس 

شهرداری اختالف را کنار 
بگذارند

وقوع حوادثی از این دست 
در کنار شــنیدن اختالف نظر 
مسئوالن شــهرداری و شورای 
دوربین هــای  دربــاره  شــهر 
ثبت تخلف و محل "ســرور" 
دوربین های شــهری به گوش 
می رسد، انسان را متاثر می کند.

اختــالف نظری جزیی بین 
اســتان  راهور  پلیــس  رئیس 
بــا معاون عمرانی شــهرداری 
همــدان در نشســت اعضای 
شــورای حمل و نقل ترافیک 
همدان پیش آمــد و این انتقاد 
از وضعیــت دوربین های ثبت 
تخلف شــهرداری همــدان با 
انتشــار فایل صوتــی یکی از 
شــهروندان از وضعیــت این 

دوربین ها آغاز شد.
فعال نبودن دوربین های نصب شــده 
در بلوارها و اســتفاده از اصالح "ماکت" 
از ســوی علی فکری به ســوژه ای برای 

رسانه ها تبدیل شد.
رئیــس پلیس راهــور همــدان پای 
کارگــروه ترافیک را نیز به این اختالف ها 
کشاند و حتی خواســتار تعطیلی آن شد 
و بــر زمین ماندن بیــش از 100 مورد از 
مصوبات این شورا را عاملی برای نداشتن 

کارایی الزم آن دانست.
البته ســخنان تند و تیــز پلیس راهور 
موجب واکنش موسی رسولی معاون امور 
زیربنایی شهرداری شد و گفت: اظهارات 
پلیس راهور به گونه ای بود که افراد به این 
نتیجه می رســند که با ایــن وضعیت باید 

شهرداری را تعطیل کرد.
وی اضافــه کــرد: اگــر قرار اســت 
شــهرداری نســبت به انجام خط کشی و 
نصب تابلوها اقدام کند، پس پلیس تعطیل 

کند.
وی بیان کرد: عملکــرد صفر تا 100 
شــهرداری را زیر سوال بردن کار درستی 
نیست، یعنی به گفته شما شهرداری هیچ 

کاری در زمینه خط کشی نکرده است؟
معاون فنی و عمرانی شهرداری همدان 
درباره بروز سوانح فوتی در بلوارها افزود: 
راننده ای که خط ترمز خودرویش 85 متر 
است به وجود دوربین ثبت تخلف اعتنایی 

نمی کند.
رسولی با بیان اینکه شما با این اظهارات 
شهرداری را نابود کردید و این برخوردها 
درست نیست، یادآوری کرد: پس از نصب 
۲4 دوربین نظارت تصویری، 90 تصویر 
از سطح شهر در اختیار پلیس راهور قرار 

گرفت، چه کسی این اقدام را انجام داد؟
�کوچ مامور راهور از شهرداری 

دوئل بین شهرداری و پلیس راهنمایی 
و رانندگی به این جلسه ختم نشد و پس 
از آن موسی رســولی در شورای ترافیک 
شهرســتان همــدان از بازگشــت مامور 
پلیس راهور مســتقر در مرکز مانیتورنگ 

شهرداری به پلیس راهور پرده برداشت.
گویا مکان ســرور دوربین های نصب 
شده در سطح شهر به محلی برای مناقشه 
بیــن این ۲ نهاد تبدیل شــده تا جایی که 
دســتور به ترک این پست به پلیس راهور 

توسط مسئول مافوق داده شده است.

عشق سرعت با غفلت از مرگ

 سرعت های جنون آمیز، ویراژ و کشیدن دستی و ترمزهای وحشت آور از 
آغاز فصل داغ تابستان به تفریح روزمره جوانان و نوجوانان همدانی تبدیل 

شده است.
ابراز عالقه وافر پسران برای تردد با سرعت باال از سنین پایین در آنها شکل 
می گیرد و آنها حتــی زمانی که توان رانندگی با خودرو را ندارند از والدین 

درخواست تردد با سرعت باال و سبقت از دیگر خودروها را دارند.
پس از قرار گرفتن در ســنین نوجوانی پسران از هر فرصتی برای نشستن 
پشت فرمان خودرو و تردد با سرعت باال استفاده می کنند به گونه ای که در 
مسیرهایی که حضور پلیس محسوس نیست پدران از روی اجبار یا عالقه به 

فرزند، خودرو را در اختیار فرزند پسر خود قرار می دهند.
پس از اینکه والدین به درخواست فرزند خود برای استفاده از خودرو پاسخ 
مثبت می دهند این موضوع یك امر عادی تلقی شده و فرزندان انجام برخی 
از کارهای روزمره را به داشــتن خودرو یا در اختیار گرفتن سوئیچ آن گره 
می زنند. به گفته کارشناسان تربیتی فرزندان در سنین نوجوانی دنبال ثابت 
کردن خود هستند بنابراین قرار گرفتن در پشت فرمان خودرو را زمینه ای 

برای جلب توجه دیگر افراد و نمایش توانمندی خود در بین عموم می دانند.
نبود مکان هایی مناســب برای تخلیه هیجانات نوجوانان و جوانان هنگام 
رانندگی، آنها را به خیابان ها و معابر پرتردد کشــانده و موجب بروز سوانح 

ناگوار و مرگ و میرعابران و سرنشینان خودرو می شود.
بلوارهای همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه هم اینك بیشترین 
میزان سوانح فوتی در 13 معبر این شهرستان در بلوارهای شهید همدانی، 
امام خمینی)ره(، ارتش، آیت اهلل نجفی، بهشت، سیدجمال الدین اسدآبادی، 
شهید مطهری، ارم، کربال، آزادگان، بدیع الزمان، رجایی و کاشانی رخ داده 

است.
بلوار شهید احمدی روشن نیز با وجود اجرای طرح عمرانی و احداث زیر گذر 

چند سالی است که به یك محل حادثه خیز در همدان تبدیل شده است.

پیشگیری ازآسیب فضای مجازی در دستورکار
 جلساتی برای کاهش آسیبها و جرایم در استانهای مختلف تشکیل می شود 
و پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی در دستور کار این جلسات قرار دارد.  مدیر 
کل دفتر امور آسیب های اجتماعی گفت: از معاونین اجتماعی پیشگیری از جرم 
دادگستری در سراسر کشور دعوت کردیم که در جلسات شورای هماهنگی ادارات 
کار اســتانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شــرکت کنند. به گزارش مهر، 
احمدرضا پرنده گفت: در این جلسات آخرین وضعیت جرایم در استانهای مختلف 

ارائه و در جهت کاهش جرایم و آسیب ها برنامه ریزی و راهکار ارائه خواهد شد.

کمبود 30 هزار مشاور
 در آموزش و پرورش 30 هزار مشاور کم 
است تا بتوان خدمات مشورتی را به همه مدارس 
ارائه داد. به گزارش مهر، مدیرکل امور تربیتی و 
مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: نقش مشاوران در این میان بسیار مهم است اما 
ما در حال حاضر 17 هزار مشاور فعال در مدارس داریم که مطلوبمان داشتن حدود 48 
هزار مشاور است. یعنی 30 هزار مشاور کمبود داریم تا بتوانیم خدمات مشورتی خود را 

به همه مدارس ارائه دهیم.  

اجرای 95 درصد طرح های تامین 
اجتماعی در مناطق محروم

 توجه به مناطق کمتر برخوردار و محروم 
بــرای جبران برخــی کمبودها، در دســتورکار 

سازمان تامین اجتماعی قرار دارد تا عدالت در توزیع به عنوان هدف اصلی دنبال شود. 
به گزارش ایرنا، مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: 95 درصد 
طرح های عمرانی این ســازمان در این مناطق اجرا می شــود و به همین منظور در سال 

گذشته، ۲ بیمارستان و 6 مرکز درمانی سرپایی در این مناطق افتتاح شد. 

 HPV تقاضا برای تزریق واکسن 
که برای پیشگیری از زگیل تناسلی کاربرد 
دارد در بین جوانان کشــور رو به افزایش 

است.
متخصصــان  انجمــن  رئیــس   
میکروبیولــوژی و بیماریهــای عفونــی 
ایران گفت: مهمتریــن علت تقاضا برای 
HPV، معرفــی کردن  تزریق واکســن 
غیرکارشناســانه بیماری زگیل تناسلی در 
یک برنامه تلویزیونی و برخی رسانه ها بود 
و پس از آن، مراجعات برای اســتفاده از 
این واکسن به مراکز درمانی افزایش یافته 

است.
مســعود مردانی افزود: جوانانی که در 
خارج از حریم خانواده رفتارهای جنسی 
محافظت نشــده دارند، بــرای جلوگیری 
از ابتال به بیماری زگیل تناســلی متقاضی 
این واکسن هستند تا در برابر این بیماری 

واکسینه شوند.
 HPV مردانــی اضافه کرد: واکســن

واکسن گرانی اســت و و به عنوان اولین 
واکســن ضد ســرطان برای پیشگیری از 
ســرطان دهانه رحم در تمــام دنیا فقط 
برای دختران سنین 11 تا 13 سال توصیه 
می شود و کارآیی آن برای این گروه ثابت 
شده اســت. وی افزود: با توجه به اینکه 
در ایران محدودیت های زیر ساختی برای 
تهیه این واکســن داریم و باید وارد کنیم، 
الزم اســت دختران 11 تا 13 سال کشور 

حتما آن را تزریق کنند. این پزشک اظهار 
داشــت: والدین می توانند برای اســتفاده 
دختران 11 تا 13 سال خود از این واکسن، 
به پزشک مراجعه کنند و با تهیه نسخه این 
واکســن را تهیه کرده و در بیمارســتان یا 

درمانگاه توسط پزشک تزریق شود.
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی چندی پیش 
درباره واکســن HPV گفت: هر ســال 

9۲7 مورد ســرطان دهانه رحم در کشور 
رخ می دهد و 5درصد مردم به زگیل های 
ناحیه تناســلی دچار می شوند که بروز آن 
در زنان کمتر از ۲4 ســال و در مردان بین 

۲5 تا ۲9 سال بیشتر است. 
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: 
این واکســن را 54 کشور استفاده می کنند 
و حتی برخی کشــورها نیز آن را اجباری 

کرده اند. 

وزارت بهداشت با کمبود دارو برای 
بیماران خاص مواجه است

 وزارت بهداشت به دلیل کمبود نقدینگی، با کمبود دارو 
به خصوص برای بیماران خاص، مواجه است.

وزیر بهداشت گفت: ناپایداری منابع حوزه سالمت مشکالت زیادی برای وزارت 
بهداشــت و بیمه ها ایجاد کرده است و وزارت بهداشــت به دلیل کمبود نقدینگی با 

کمبود برخی داروها به ویژه داروهای بیماران خاص مواجه است.
به گزارش مهر، حســن  هاشــمی تصریح کرد: اگر منابع پایدار وجود داشته باشد 
مشــکالت وزارت بهداشت کمتر می شود بنابراین از مجلس و دولت درخواست شده 
که منابع حوزه ســالمت پایدار شــود که یکی از این منابع پایــدار مالیات بر ارزش 

افزوده است.
وی تاکید کرد: به جای ارقامی که هرساله از بودجه عمومی به بخش سالمت اختصاص 

می یابد این منابع باید از مالیات بر ارزش افزوده تخصیص یابد.

بازنگری شیوه اجرای کرسی های 
آزادانديشی

 معاون فرهنگــی و اجتماعی وزارت علوم از بازنگری 
و تسهیل شیوه اجرای کرســی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها 

خبر داد. به گزارش مهر، غالمرضا غفاری گفت: وقتی موضوع کرســی های آزاد اندیشی 
مطرح می شود، طبیعی است که ما باید بستر الزم را برای حضور افرادی که وارد این بحث 

می شوند، ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: ما باید دانشجویان را ترغیب و تشویق کنیم تا در کرسی های آزاد اندیشی 
حضور پیدا کنند و این ذهنیت با آنها نباشد که بعد از طرح یک موضوع در کرسی های آزاد 

اندیشی، آن موضوع برای آنها مشکل ساز می شود، این ذهنیت باید از بین برود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: برهمین اساس، شیوه اجرای کرسی های 
آزاد اندیشی در دانشگاه ها توسط دفتر سیاست گذاری معاونت فرهنگی وزارت علوم در 

حال بررسی است.

چرا مصرف منظم کرم ضد آفتاب 
توصیه می شود؟

 به تازگی نتایج یک مطالعه نشان داده است 
که استفاده منظم از کرم های ضد آفتاب خطر ابتال به 

سرطان پوست را تا 40 درصد در افراد جوان کاهش می دهد.
به گزارش ایســنا، بیرون رفتن در روزهای گرم و آفتابی تابستان با آفتاب 
ســوختگی همراه اســت و می دانید که آفتاب سوختگی سبب ابتال به سرطان 
پوســت، پیری زودرس، پوســت چروکیده و بروز لکه های تیره روی پوست 
می شود. اما متخصصان پوســت توصیه می کنند که با استفاده از کرم های ضد 
آفتاب روی صورت و قسمت هایی از پوست بدن که در معرض نور آفتاب قرار 
می گیرند می توان این خطرات را دفع کرد. طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( هر ساله در سراسر جهان بین دو تا سه میلیون مورد ابتال به سرطان 

پوست غیر مالنوم و 13۲ هزار مورد سرطان پوست مالنوم گزارش می شود.

همشهری: 10 سالگی میالد یک برج
 ان شاء ا... صد ساله شی نه صد و ۲0 ساله شی،نه؛ صدوبیست 

سال کمه همیشه زنده باشی
ایسنا: آنچه پمپئو نگفت

 پس این همه حرف می زنه چی میگه؟؟
ایرنا: زلزله سیرج کرمان 91 مصدوم بر جای گذاشت

 این زلزله هم هر از چندگاهی به کرمانی ها ســر می زنه و 
حواسش بهشون هست

فارس:شطرنج )مات( بی توجهی
 باالخره خود شطرنج هم مات شده !!

ایرنا: اگر دست مفسدان قطع نشود
 وضع جامعمون به همین منوال ادامه پیدا می کند

ابتکار: اسکی ناشیانه روی یخ حسادت
 تو این سوز گرما یخ کجا بود که اسکی کنیم

وطن امروز: ایران ارباب تنگه ها
 تازه ایران ارباب تنگناها هم هست
تسنیم: چرا گرانی سکه متوقف نمی شود؟

 بدون شرح
قانون: کفگیر تامین اجتماعی به ته دیگ خورد

 کفگیر مردم هم مدتهاست به ته دیگ خورده
صدای اصالحات: قیمت مرغ با پراید محاسبه می شود

 چه شیر تو شیری شده
دنیای اقتصاد: جاده یکطرفه دالر ارزان

  ما که دالر ارزون ندیدیم تا حاال.
مهر: ردپای دالالن ناصرخسرو در داروخانه ها

 امان از این دالل ها!
ایرنا: نان آوران مرگ

 بدون شرح
ایسنا: هر چی می کشیم از دست تام و جری است

 واقعاً!!
ایسنا: دولت همچنان پای وعده های دوران انتخابات ایستاده است

 کدام وعده ها؟؟

واژگونی 206 جان مادر و فرزند را گرفت
 جانشــین پلیس راه اســتان همدان گفت: بر اثر وازگونی یک 
دســتگاه پژو ۲06 مادر و فرزند فــوت کرده و یک تن دیگر مجروح 

شدند.
سعید اسماعیلی اظهار داشت: سرنشینان این وسیله نقلیه از سمت 
مهاباد به همدان در حال تردد بودند که در حوزه استحفاظی این استان 

دچار سانحه می شوند.
وی اضافــه کرد: بی توجهی راننده خودروی پژو به مســیر مقابل 
موجب هدایت دیرهنگام وســیله نقلیه با رســیدن به پیچ و واژگونی 

خودرو شد.
به گزارش ایرنا، جانشین پلیس راه استان همدان اضافه کرد: راننده 
این وسیله دچار جراحت نشده، اما یکی از سرنشینان که در بیمارستان 

بستری است وضعیت جسمی مناسبی ندارد.
اســماعیلی با بیان اینکه یک دستگاه تریلی نیز به دره سقوط کرده 
اســت، توضیح داد: راننده این خودرو یک قســمت از مسیر خاکی 
مجاور گردنه اســدآباد را برای حضور در کنار عشــایر ساکن در این 

منطقه، طی می کند.
وی گفت: ایــن راننده، خودروی خود را پــارک کرده بود که به 
علل نامعلومی این تریلی فاقد سرنشــین به حرکت در آمده و به دره 

سقوط می کند.

نوجوان بهاری برای نجات جان گوسفندش 
غرق شد

 رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بهار گفت: پسر 13 ساله 
برای نجات جان گوسفندش پس از افتادن در آب بند به عمق 6 متری 

در یکی از روستاهای این شهرستان غرق شد.
مهدی حمزه افزود: ســاعت 17 روز گذشــته یک نوجوان، گله 
گوســفندان را برای چرا به ۲ کیلومتری روستای جمشید آباد از توابع 

بخش صالح آباد شهرستان بهار هدایت کرد.
وی اضافه کــرد: این نوجوان در حال چرای گوســفندان متوجه 
نزدیک شــدن یکی از آنها به آب بند ســد خاکی شده بنابراین پسر 
نوجوان با تالش از افتادن گوسفند داخل این آب بند جلوگیری کرد.

به گزارش ایرنا، رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان بهار بیان 
کرد: این اقدام پسر 13 ســاله موجب افتادن او در داخل این آب بند 

دارای عمق حدود 6 متری و غرق شدن وی شد.
حمزه اظهار داشــت: پس از این اتفاق گوســفندان این چوپان در 
دشت رها شده و روستاییان با دیدن این وضعیت موضوع را به پلیس 

اطالع می دهند.
وی بیــان کرد: عوامــل انتظامی پس از انجــام تحقیقات میدانی 
موضوع را به هالل احمر اطالع رسانی کرده و عملیات امداد و نجات 

از ساعت ۲3 و 30 دقیقه آغاز می شود.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان بهار ادامه داد: پس از یک 
ســاعت تالش متوجه کاله، کفش و چوب دستی شناور این نوجوان 
بر روی آب شده و حضور و غرق شدن این چوپان در آب بند قطعی 
می شود. حمزه اضافه کرد: جسد این نوجوان پس از ۲ ساعت تالش 

از آب بند خارج و تحویل عوامل انتظامی مستقر در محل می شود.

 رئیــس دانشــگاه پیام نور اســتان 
همدان خبر منتشــره مبنی بــر »افزایش 
شــهریه دانشگاه پیام نور اســتان همدان« 
در فضای مجازی و بین دانشــجویان این 
دانشــگاه را تکذیب کرد و این موضوع را 

شایعه دانست.
به گزارش ایســنا، صفی اهلل صفایی در 
توضیح این خبر اظهار کرد: به طور قانونی 
هر دانشگاه می تواند هر ســال از 10 تا 15 
درصد افزایش شهریه داشته باشد اما امسال 

دانشگاه پیام نور شهریه را زیاد نکرده است.
اســتان  پیام نور  افزود: دانشــگاه  وی 
همدان برای دانشجویان سایر دانشگاه ها و 
شهرها شرایطی را ایجاد کرده است که آنها 
هم مجاز به انتخاب واحد و ترم تابستانی 
در این دانشــگاه هســتند و شــهریه ترم 
تابستانی هم نصف شهریه ترم سالتحصیلی 

محاسبه می شود.
صفایی در رابطه با عدم فعالیت سلف 
دانشــگاه در ترم گذشــته گفت: به علت 

کاهــش ورودی دانشــجویان پیام نور و 
کاهش درآمد دانشگاه متأسفانه نتوانستیم 
در ترم قبل ســلف را راه انــداری کنیم به 
طوریکه اگــر وضعیت بــه همین منوال 
پیــش رود امکان عدم فعالیت ســلف در 
ترم آینده هم وجــود دارد. وی در رابطه 
با افتخارات دانشجویان پیام نور خاطرنشان 
کرد: در مقطع کارشناسی ارشد 30 درصد 
از دانشــجویان پیام نــور در آزمون موفق 
شدند و رتبه یک مهندسی صنایع را یکی 
از دانشجویان این دانشگاه کسب کرد و در 
رشته حقوق و آزمون وکالت نیز بیشترین 

خروجی موفق را داشته است.
اســتان  پیام نــور  دانشــگاه  رئیــس 
همدان خاطرنشان کرد: ســعی داریم در 
ســالتحصیلی آینده از اساتید مجرب و با 
علم باال برای افزایش بهره وری و استفاده 
دانشــجویان دانشگاه پیام نور استفاده کنیم 
و در جهت موفقیت دانشــجویان تالش 

بی وقفه خود را ادامه دهیم.

تقاضا برای واکسن HPV در جوانان افزایش یافته استتکذیب افزایش شهریه دانشگاه پیام نور همدان
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اقتصاد
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خبــرخبــر

اشتغال

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي نوبت اول
اداره کل پست استان همدان در نظر دارد انجام امور خدماتی و باربری ساختمان های تابعه اداره کل پست 
استان همدان را مطابق با شرایط عمومي ، طرح قرارداد و مشخصات فني از طریق مناقصه عمومي یك مرحله 
اي به بخش خصوصي واگذار نماید .  لذا نمایندگان کلیه اشخاص حقوقي که موضوع اصلي فعالیت آنها تامین نیروی 

انسانی بوده و داراي مجوز الزم از مراجع ذیصالح مي باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 به آدرس www.setadiran.ir  به شماره ثبت :  ۲0097155۲00000۲ اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه : به مدت 7 روز از مورخه97/05/0۲ تا پایان وقت روز دوشنبه مورخه 97/05/08 می باشد.
۲-مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه : از مورخه 97/05/09 تا پایان وقت دوشنبه مورخه 97/05/۲۲ می باشد.

3-سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکي از یکي از بانك ها و موسسات مالي تحت نظارت بانك مرکزي با اعتبار سه 
ماهه و قابل تمدید به مبلغ۲90/000/000 ریال در وجه اداره کل پست استان همدان

4-زمان بازگشایي پیشنهادات )الف،ب،ج( روز شنبه مورخه 97/05/۲7 در محل اداره کل پست استان همدان واقع در همدان 
کیلومتر 5 بلوار سردار شهید همدانی می باشد.

5- اداره کل پست استان همدان با هر تعداد پیشنهاد ارائه شده  از سوی مناقصه گران نسبت به بازگشایی پیشنهادات ارسالی 
اقدام خواهد نمود.

6-مناقصه گزار در انتخاب مناسب ترین قیمت اختیار تام دارد.
8-به پیشنهادهای  که فاقد مهر و امضاء مجاز ، مشروط و مخدوش و به پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان 

واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومي اداره کل پست استان همدان ≡
هميشه،همه جا با پست ايران

 به یک نانوایی لواشی در محله سبد 
بافان همدان می روم، سال ها است که خودم 
برای خرید نان به نانوایی نرفته ام، در همین 
ابتــدای کار با صحنه ای عجیــب رو به رو 
می شوم. ســاعت 9 صبح است اما نان ها بر 
روی یکدیگر تلمبار شــده است و تنها یک 

نفر در صف خرید نان ایستاده است.
صاحــب نانوایــی که تمام محاســن و 
موهای ســرش سفید شده اســت در حال 
خــارج کردن نــان از داخل تنور اســت و 

همزمان با آن سوال هایم را پاسخ می دهد.
مي گفت:  توســلی خواه  علــی  حــاج 
مهم ترین مشکل و گالیه  ما مربوط به گرانی 
بیمه ها اســت که ســالیانه ۲0 درصد گران 

می شود و ما توان پرداخت آن را نداریم. 
وي ادامه داد: چهار ســال است که نرخ 
نان ثابت مانده اســت امــا قیمت بیمه ها و 
شرکت های خدماتی مانند گاز، آب و برق 
ثابت نمانده و باال رفته اســت، هر سال بار 

بیشتری را بر دوشمان تحمیل می کند.
این صاحب نانوایــی در همدان افزود: 
مثال در ســالی که نرخ جدیــد نان را اعالم 
کردند قیمت بیمه چهار کارگر ما 300 هزار 
تومان مي شد اما امســال هزینه بیمه  همان 
چهارکارگر بــه 800 هزار تومان رســیده 
درحالیکه نرخ نان هیچ تغییری نداشته است.

توســلی خواه با بیان  اینکه ماهیانه 500 
هزار تومــان هم هزینه گاز مصرفی برایمان 
می آیــد، ابراز کرد: مگر میــزان درآمد یک 
نانوایی چقدر اســت که بخــش بزرگی از 

آن را هم صرف هزینه بیمه و شــرکت های 
خدماتی بکنیم؟

�نمي خواهیم نان گران شود 
وی با تاکیــد بر اینکه در این شــرایط 
اقتصادی خواستار افزایش نرخ نان نیستیم، 
گفت: از دولت می خواهیم قیمت کیسه های 
آرد را پاییــن بیاورند یا اصال آرد رایگان به 

نانوایی ها بدهد.
این صاحــب نانوایی ادامه داد: درآمد ما 
از چهار ســال گذشــته تا کنون ثابت است 
درصورتي که در طول این چهار سال قیمت 
میوه 10 برابر شــده است و افزایش قیمت 

کاالهاي دیگر که جای خود دارند.
افزایش صدور  بیان اینکه  با  توسلی خواه 
مجوز تاسیس نانوایی در سطح شهر موجب 
کم شدن تعداد مشتریان شده و به دنبال آن 
میزان پخت ما هم کاهش یافته است، گفت: 
در سال های گذشته روزانه 10 کیسه آرد را 
تبدبــل به نان می کردیم اما این روزها میزان 

پخت مان به 6 کیسه کاهش یافته است.
�  800 نانوانی  کارگران  حقوق 

هزار تومان است
وی با بیان اینکه حقوق روزانه هر کارگر 

نانوایــی ۲۲ هزار تومان اســت، گفت: در 
شــرایطی حقوق ماهیانه آن ها به 800 هزار 
تومان می رســد که میزان پخت باال باشد و 

نان های پخته شده به فروش برود.
این صاحــب نانوایی بیان کرد: کارگران 
نانوایی پس از نماز صبح به نانوایی می آیند 

و تا زمان غروب در نانوایی کار می کنند.
توســلی خواه افزود: با توجه به ساعات 
کاری و شــرایط دمایــی نامطلوبی که در 
نانوایی هــا وجود دارد حقــوق 800 هزار 

تومانی برای آنها بسیار ناچیز است.
وی با بیان  اینکه نمی خواهیم قیمت نان 
گران شــود تا شــرایط اقتصادی مردم بدتر 
شود، به تسنیم گفت: مگر چه می شود دولت 
آرد رایگان به نانوایی ها بدهد تا بتوانیم نان 

ارزان قیمت به دست مردم بدهیم.
�پايین   نانوايی  کارگران  انگیزه 

آمده است
ایــن صاحب نانوایی بــا تاکید بر اینکه 
حقــوق ناچیز و زحمت فراوان، موجب بی 
انگیزگی کارگران نانوایی شده است، گفت: 
این کارگران هســتند که نانوایــی را اداره 

می کنند.

توسلی خواه ادامه داد: استقبال و تقاضای 
مردم از نــان لواش پایین آمــده و این امر 
موجب پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا 

شده است.
وی افــزود: وقتی نان های پخته شــده 
مشتری ندارد، سرمایه هایمان نابود می شود و 
حتی مغازه دارها هم حاضر نیستند با قیمت 
مناسبی از ما بخرند و کمترین قیمت خرید 
را به ما پیشــنهاد می کنند که آن هم صرفه 

اقتصادی ندارد.
�حقوقی   و  کار  سابقه  سال   22

کمتر از 800 هزار تومان
کارگر این نانوایی هم گفت: ۲۲ ســال 
اســت در این نانوایــی کار می کنم و هنوز 
حقوقی بیشــتر از 800 هزار تومان دریافت 

نکرده ام.
وی با بیان  اینکه برای پخت با کیفیت نان 
نیاز به شوق و انگیزه کاری داریم، ابراز کرد: 
در بهترین شرایط کاری و زمانی که روزانه 9 
کیسه آرد را تبدیل به نان کنیم حقوق ماهیانه 
ما به 800 هزار تومان می رسد که این کمتر 

از یک فاجعه نیست.
این کارگر نانوایی بــا بیان اینکه با این 
شرایط درآمد متاسفانه مستاجر هم هستم 
، ابراز کرد: قیمــت کاالهای مورد نیاز ما 
نسبت به سال گذشــته چندین برابر شده 
است و کســی از مسئوالن هم به این فکر 
نیســت که یک کارگر نانوایی حقوق 800 
هزار تومانــی اش را به کدام زخم زندگی 

بزند؟

نانوایان گله دارند

 در هیاهوی التهــاب ارزی و فضای 
ناآرام اقتصادی، برخي بانک های خصوصی 
هم نافرمانی از دســتورات شــورای پول و 
اعتبار را پیش گرفته و ســودهای باالی ۲1 

درصد به مشتریان خود می دهند.
افزایــش غیرمجاز نرخ ســود بانکی در 
از  بانک های خصوصــی درحالی  شــعب 
ماه های گذشته آغاز شــده و کماکان ادامه 
دارد کــه بانک مرکزی قباًل این فعالیت های 

سودی را تخلف شمرده بود.
تخلــف ســودی برخــي بانک هــای 
خصوصی البته همزمان با تشدید نوسانات 
طال و ارز آغاز شد و اینطور به نظر می رسد 
که این بانک ها در نقاط مختلف و شــهرها، 
تالش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان 

مردم داشته باشند.
از ماه هــای قبــل اســتارت افزایــش 
قیمت هــا در بازار طال و ارز زده شــده و 
این روزها بازاری ها و البته مردم شــاهد 
ثبت رکوردهای عجیــب و نجومی برای 

سکه و ارز هستند.
در همیــن ایــام هم برخــی بانک های 
خصوصی به راحتی از مصوبه شورای پول و 
اعتبار و دستور بانک مرکزی تخطی کرده  و 
به سپرده گذاران سودهای باالی ۲1 درصد 

می پردازند.
ایــن درحالی اســت که طبــق مصوبه 
شــورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های 
یک ساله 15 درصد و سپرده های کوتاه مدت 
10 درصــد تعیین شــده و بانک ها ملزم به 

اجرای این مصوبه سودی هستند.
بانک های  به گزارش تسنیم، در شعب 

خصوصی و دولتی نشــان می دهد که اکثر 
بزرگ،  و خصوصی های  دولتی  بانک های 
به دستور بانک مرکزی پایبند هستند ولی 
تعــدادی از بانک هــای خصوصی تالش 
دارند با سودهای باالتر سپرده ها را جذب 

کنند.
برخی از این بانک هــای خصوصی در 
طرح های خاص خود ســودهای باالی ۲1 
درصد را به مشــتری پیشنهاد می دهند؛ این 
بانک ها می گویند: ســود ۲1درصدی هر ماه 

به حساب مشتری واریز می شود.
البته تعدادی از این بانک ها برای پرداخت 
سود سپرده ۲1درصدی، محدودیت هایی را 
در نظر گرفته و به مشــتری می گویند: اگر 
بیــش از 100 میلیون تومــان در این بانک 
سپرده گذاری کنید سود بیشتری به حسابتان 

واریز می شود.
یکی از این بانک ها به مشــتریان خود 
پیشــنهاد می دهد که با ســپرده گذاری در 
سود  بانک،  این  ســرمایه گذاری  صندوق 
۲0درصــدی دریافت کنند. البته مســئول 
شعبه این نکته را هم متذکر می شود: سود 
صندوق تضمینی نیســت البته تا شهریور 
۲0 درصــد را تضمین می کنیم ولی بعد از 
آن ممکن است ۲0 تا 40 درصد پرداخت 

کنیم!
بانک خصوصــی دیگری که همواره در 
مســابقه سودی پیشتاز بوده است و بارها از 
بانک مرکزی تذکر گرفته، این روزها ســود 
۲1درصدی به سپرده های یک میلیون به باال 

می پردازد.
یکــی از بانک های خصوصــی هم به 

مشتریان می گوید: ســودهایی که پرداخت 
می کنیــم بد نیســت و حتماً بــه تجربه آن 
می ارزد"! در این بانک هم سود ۲1درصدی 

پرداخت می شود.
خصوصی  بانک های  ســودی  رقابت 
درحالی بار دیگر شــدت گرفته است و 
بازار ســودی نظام بانکی را به هم ریخته 
که بانک مرکزی قباًل به بانک ها هشــدار 
داده بــود نباید از مصوبه شــورای پول 
و اعتبــار تخطی کرده و ســودها را باال 

ببرند.
گفتنی است، بانک مرکزی 
در زمان ابالغ مصوبه سودی 
شورای پول و اعتبار به نظام 
بانکــی بر اجرای ســودهای 
مصــوب از 11 شــهریورماه 
سال 96 تأکید کرد و حتی در 
اطالعیه ای از مردم خواســت 
که تخلف های بانک ها در این 
زمینه را به این بانک گزارش 

دهند.
نیز  محترم  هموطنــان  از 
تقاضا می شــود در این مسیر 
یــار و همراه بانــک مرکزی 
بوده و هرگونه تخلف بانک ها 
و مؤسســات اعتباری را در 
اجرای بخشنامه مربوط به نرخ 
از طریق شماره تماس  سود، 
بانک  بــه   0۲1-۲9954855
بدیهی  کننــد.  اعالم  مرکزی 
اســت بازرسان بانک مرکزی 
نیز به صورت نظام یافته و مؤثر 
نســبت به نظارت بر  اجرای 
دقیق بخشــنامه اخیر اهتمام 

الزم را خواهند داشت«.
تشــدید  وجــود  بــا 
ســودی  تخلف هــای 

از ماه های گذشــته  بانک های خصوصی 
بانک مرکــزی بــه گزارش های  هنــوز 
دریافتی در این حوزه واکنش نشان نداده 
اســت؛ ضمن آنکه از ارجــاع تخلفات 
بانک ها  انتظامی  به هیئت  بانک ها  سودی 
نیــز خبری بیرون نیامده که احتماالً دلیل 
چشم پوشــی بانک مرکزی از این اوضاع 
تغییرات ریاست و معاونان این بانک در 

است. نزدیک  آینده 

نرخ سود 21 درصدی در بانک های خصوصی

بانک مرکزی سکوت کرد

آغاز بیمه تکمیلی رايگان 900 هزار راننده کامیون
 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای نخستین بار در تاریخ حمل ونقل جاده ای کشور، طرح گسترده بیمه تکمیلی رایگان 

900 هزار راننده حمل ونقل بار از دیروز آغاز شده است.
عبدالهاشم حسن نیا اظهار کرد: برای رفاه حال رانندگان حوزه حمل ونقل جاده ای کاالی کشور از امروز طرح بیمه تکمیلی برای 

900 هزار نفر رانندگان حمل ونقل کاال به همراه همسرانشان به صورت رایگان اجرایی می شود.
وی افزود: رانندگان شــاغل در بخش حمل ونقل جاده ای کاال می توانند با مراجعه به مراکز ارائه کارت هوشمند در سراسر کشور 
نســبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کنند. مدارک مورد نیاز برای بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی رانندگان شامل شماره شبای 

حساب بانکی راننده و مشخصات شناسنامه ای همسر )کارت ملی و شناسنامه( است.

ديروز صبح قیمت سکه آتی به مرز ۴ میلیون تومان رسید
 قیمت سکه آتی تحویل دی ماه 1397 به بیش از 3 میلیون و 900 هزار تومان رسید، همچنین قیمت سکه آتی تحویل شهریور 

ماه سال 1397 بیش از 3 میلیون و 500 هزار تومان است.
به گزارش ایســنا، سکه طال در بورس کاالی ایران در سه نماد دی، آبان و شهریور در قالب معامالت آتی مورد معامله قرار 
می گیرد که کمترین قیمت آن مربوط به ســکه آتی تحویل شــهریور ماه اســت که به تازگی به بیش از 3 میلیون و 500 هزار 

تومان رسیده است.
دیروز صبح قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آتی سکه در بورس کاال در نماد تحویل دی ماه سال 1397 به بیش از 3 میلیون 

و 900 هزار تومان رسیده است، همچنین قیمت سکه آتی تحویل آبان ماه قیمت 3 میلیون و 770 هزار تومان را تجربه کرد.

برداشت 35 درصد از گندم مزارع استان

 معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشاورزی استان 
همدان گفت: 35 درصد گندم مزارع اســتان برداشــت و دولت 57 

میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کرده است.
محمدشهرام پرورش در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه بیش از 100 
هزار بهره بردار در حوزه زراعت و باغبانی در اســتان همدان فعالیت 
دارند، سبقه اســتان همدان را در حوزه کشــاورزی بسیار قدیمی و 
درخشان ارزیابی و اظهار کرد: همدان با وجود ویژگی های جغرافیایی 
و بذرهای مختلف و موفق در بحث سیر، گردو و سایر منابع ژنتیکی 

توانسته یکی از استان های موفق در حوزه کشاورزی باشد.
وی افزود: استان همدان با ۲.4 درصد جمعیت، 1.۲ درصد وسعت 
کشــور را به خود اختصاص داده و 4.5 درصد محصوالت کشاورزی 
و 3.4 درصد ارزش افزوده بخش کشــاورزی کشور در استان همدان 

تولید می شود.
به گزارش ایسنا، پرورش، تولید محصوالت زراعی و باغی استان 
را ســاالنه 4 میلیون تن عنوان و بیان کرد: از 636 هزار هکتار اراضی 
زراعــی، 403 هزار هکتار دیم و ۲33 هزار هکتار اراضی آبی اســتان 

است.
وی سطح زیرکشت باغات استان را 74 هزار و 500 هکتار ارزیابی 
کرد و افزود: بیش از 10۲ هکتار اراضی گلخانه ای، 14 واحد قارچی، 
8 مجتمع گلخانه ای و 17 هزار تن انواع گیاهان دارویی از قابلیت های 

بخش زراعی کشاورزی استان است.
پرورش با بیان اینکه استان همدان در ۲0 فعالیت تولیدی، زیربنایی 
و صنایع تبدیلی رتبه نخست را در کشور دریافت کرده است، تصریح 
کرد: براســاس آخرین ارزیابی ها استان همدان در تولید سیب زمینی، 
ســیر خشــک و گردو رتبه اول، جو رتبه ســوم، انگور سوم، یونجه 
رتبه دوم و گیاهان دارویی رتبه ســوم کشوری را به خود اختصاص 

داده است.
وی بیان اینکه ســه محصــول عمده گندم، جــو و کلزا در حال 
برداشــت اســت، اضافه کرد: تا امروز بیش از 7 هزار و 500 تن کلزا 
از ســه هزار هکتار خریداری شده که سال گذشته 5 هزار و 694 تن 

بوده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان همدان 
درباره محصول جو نیز گفت: 108 هزار هکتار ســطح زیرکشت جو 
در استان است که از این میزان بیش از 4۲ هزار هکتار آبی و بیش از 

65 هزار هکتار دیم است.
وی تأکید کرد: در سال گذشته 168 هزار تن برداشت جو بوده که 
امســال این میزان با قیمت توافقی 1030 تومان به بیش از ۲00 هزار 

تن رسیده است.
وی با اشــاره به شرایط آب وهوایی مطلوب در بهار امسال، اظهار 
کرد: بیش از ۲0 هزار تن بذر گندم در بین کشــاورزان توزیع شــده 
که با تأمین نهاده های مــورد نیاز، بیش از 750 هزار تن برآورد تولید 

گندم باشد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان همدان 
خاطرنشــان کرد: ۲40 هزار و 1۲3 تن گندم در استان با قیمت 1300 
تومان خریداری شــده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 55 

درصد افزایش خرید داشته ایم.
وی با بیان اینکه کشــاورزان با ثبت نام در سامانه پهنه بندی اقدام 
به فــروش گندم تولیدی می کنند، تأکید کــرد: 64 مرکز خرید گندم 
توســط مراکز دولتی، کارخانجات آرد، بخش خصوصی و مباشر را 

انجام می دهند.
پــرورش دربــاره خرید کلــزا نیز گفــت: امســال کارخانه 
روغن کشــی نهاوند با ظرفیت 30 هزار تن را به عنوان مباشــر 
معرفی کردیم که کشــاورزان بــه طور مســتقیم محصول را به 

می دهند. تحویل  کارخانه 
وی درباره پرداخــت پول گندم کاران نیز اعــالم کرد: دولت 50 
درصــد پول کشــاورزان را یک هفته بعد از ثبت در ســامانه فروش 
پرداخت و مابقی را در نخستین فرصت ممکن به کشاورزان پرداخت 
می کند. شــهرهای شمالی استان شــامل رزن، کبودراهنگ، همدان و 

فامنین بیشترین برداشت گندم را دارند.
پرورش با بیان اینکه 50 هکتار گلخانه برای ســال 97 برنامه ریزی 
شــده اســت، تصریح کرد: بیش از 145 هزار هکتار ســامانه نوین، 
جایگزیــن یافتــن محصوالت کم آب بر، کشــت کلزا و اســتفاده از 
محصوالت زودرس، گســترش شــیوه های نوین به زراعی و توسعه 
۲۲50 هکتار کشــت نشایی از جمله اقدامات در بحث بهره وری آب 

در استان می توان نام برد.
وی افزود: در بحث کشاورزی حفاظتی از ۲0 هزار و 700 هکتار از 
اراضی در سال 94 به 34 هزار در سال 96 افزایش یافته که این میزان 
مقدار قابل توجهی در کاهش هزینه های تولید، کاهش مصرف سوخت 

و بهره وری در مصرف آب را به دنبال خواهد داشت.
وی احداث باغ مادر گردو در شهرستان تویسرکان را اقدامی قابل 
توجه عنوان و بیان کرد: برای تأمین سرشاخه در استان با مشکل مواجه 
بودیم که با ایجاد این باغ، از ســال 98 سرشاخه های گردوی استان از 

این مکان تأمین خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان همدان 
افزود: تولید 1۲0 تن گل محمدی، 3500 تن قارچ و 4000 اصله گردو 

کشت بافتی در باغ گردو محقق شده است.
وی درباره تسهیالت اعطایی به باغداران نیز گفت: 157 میلیارد 
ریــال به بانک هــا معرفی کردیم که از این میــزان 51 هکتار برای 
گلخانه و گیاهان دارویی بوده و برای 75 نفر اشتغال ایجاد خواهد 

شد.
پرورش درباره کرم خراط نیز گفت: کرم خراط عارضه ایســت که 
از اســتان مرکزی وارد استان شــده و با خشکسالی به درختان گردو 
حملــه می کند که تا کنون 158 هــزار فرومون برای مقابله با این کرم 

چوب خوار در استان توزیع و در استان مهار شد.

ارائه کمک های غیرنقدی 
به ارزش 200 هزار تومان به کارگران

 یک کارشــناس اقتصادی اختصاص بسته  کمک های غیرنقدی 
را بهترین راه حمایت از معیشــت خانوارهای کارگری و کارمندان در 

دوران تحریم دانست.
حمید نجف با تاکید بر لزوم به روزرســانی دستمزد کارگران، بیان 
کرد: نوسان نرخ ارز همواره بیش ترین فشار و تاثیر را بر طبقات حقوق 
بگیر و محروم کارگری می گذارد لذا در چنین شرایطی باید دو راهکار 
را در پیش بگیریم و با توجه به افزایش هزینه هایی که ناجوانمردانه بر 
مردم تحمیل شده، بخشی از این فشار را با افزایش حقوق جبران کنیم.

وی ادامه داد: بنده شــخصا با افزایش حقوق موافق نیســتیم چون 
باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می شود ولی به عنوان راهکار دوم 

می توان، بسته های حمایتی را پیش بینی کرد.
این کارشناس اقتصادی به ایسنا گفت: می توانیم بسته های غذایی و 
حمایتی به ارزش حداقل ۲00 هزار تومان را که جزو اقالم و مایحتاج 
اساسی و ضروری مردم است، در قالب کاالهای اساسی، موادغذایی، 
روغن، برنــج و مواد پروتئینی برای طبقات ضعیف  و محروم در نظر 

بگیریم.
 نجف در عین حال از دولت خواست مواد غذایی و ملزوماتی که 
با دالر 4۲00 تومان خریداری کرده، وارد بازار نکند تا ناخواســته به 

افزایش قیمت ها دامن زده نشود.
به گفته وی عده ای از واردکنندگان با نگاه سودجویانه، دالر 4۲00 
تومانــی دولت را گرفته و به نــرخ روز دالر، کاال به مصرف کنندگان 

عرضه می کنند.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: دولت می تواند مستقیما از همان 
کارخانــه ای که به آن دالر 4۲00 تومانی داده کاالها را خریداری و به 

دست حقوق بگیران اعم از کارمندان و کارگران برساند.

پرونده قیمت بنزين در آينده باز است
 پرونده بنزین همواره روی میز دولت باز است و تقریبا هر ماه 
یک بار گمانه زنی های مختلفی در مورد تصمیمی که دولت می خواهد 
درباره آینده ســوخت در کشور اتخاذ کند، مطرح می شود. گزینه های 
احتمالی بین دونرخی کردن، ســهمیه بندی یا افزایش قیمت سوخت 
می چرخد و فعال با الزام استفاده از کارت سوخت، احتمال سهمیه بندی 

از همه قوی تر است.
در بودجه سال 1397 دو تبصره 14 و 18 الیحه بودجه سال 1397 
رنــگ دیگری به احتمال افزایش قیمت بنزین در ســال جاری داد و 
حتی سقف 17 هزار و 400 میلیارد تومان نیز برای مابه تفاوت افزایش 
قیمت حامل های انرژی در ســال 1397 نسبت به سال 1396 تعیین 

شد.
از همان زمان زمزمه های افزایش قیمت بنزین دهان به دهان شــد 
و احتماالت حــول و حوش این موضوع همچنان مطرح می شــود. 
احتماالتی که با الزام مجدد اســتفاده از کارت سوخت قوت گرفت و 
هرچند شایعات از احتمال دو نرخی شدن و حتی افزایش قیمت بنزین 
خبر می دهند اما هنوز هیچ مقام مسئولی به طور رسمی این شایعات 

را تایید نکرده است.
تنها موضوعی که محرز است این است که دولت قصد دارد استفاده 
از کارت سوخت را به طور جدی پیگیری کند و اینکه بر اساس الیحه 
بودجه اجازه دارد قیمت سوخت را افزایش دهد. این درحالی است که 
روند مصرف سوخت در کشور به شدت در حال افزایش است و هر 
ماه شاهد افزایش مصرف بنزین نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال 
قبل هســتیم.به طوریکه طبق اخرین آمار مصرف بنزین در خردادماه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 11 درصد رشد داشته است.
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تنور فوتبال دوباره داغ می شود

آغاز لیگ 18 با سوت پیام حیدری

 فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از پنج شنبه 
هفته جاری آغاز خواهد شــد تا دوبــاره تب قوتبال در ایران باال 

برود.
بعد از پایــان جام جهانی ۲018 روســیه، هــواداران فوتبال 
بی صبرانه منتظر شروع لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران بودند و 
7۲ ساعت دیگر انتظارات تمام می شود تا فصل هجدهم لیگ برتر 

با دیدار پرسپولیس تهران و پدیده مشهد آغاز شود.
بر همین اساس اسامی داوران قضاوت  کننده در هفته اول لیگ 
برتر فوتبال باشگاه های ایران از سوی کمیته داوران مشخص شد 
و پیام حیــدری داور پرافتخار همدانی قاضی دیدار افتتاحیه لیگ 

هجدهم میان پرسپولیس و پدیده خواهد بود.
این دیدار روز پنج شــنبه از ســاعت ۲0:45 در ورزشگاه امام 
رضا )ع( شهر مشهد برگزار خواهد شد و حسن ظهیری و تورج 
عیوض محمدی، پیام حیــدری را در امر قضاوت این بازی یاری 

خواهند کرد.

رای کمیته انضباطی در مورد سوپرجام 
صادر شد

 کمیته انضباطی رای خود را در خصوص دیدار لغو شــده 
سوپرجام اعالم کرد. به گزارش ایلنا، دیدار سوپرجام فوتبال ایران 
که قرار بود روز ۲9 تیرماه بین استقالل و پرسپولیس برگزار شود، 
به دلیل حضور استقالل در اردوی ترکیه برگزار نشد تا سرنوشت 

آن بالتکلیف بماند.
ســازمان لیگ ابتدا طــی حکمی این بازی را 3-0 به ســود 

پرســپولیس اعالم کرد ولی بعد از آن اعتراضات گســترده ای که 
از سوی استقاللی ها به این حکم صورت گرفت باعث شد کمیته 

انضباطی به آن ورود کند. 
کمیته انضباطی روز یکشــنبه را برای صدور رای نهایی در این 
مورد اعالم کرده بود ولی با گذشت یک روز هنوز هیچ رایی به اطالع 
رسانه ها نرسیده تا همچنان عالمت سوال بزرگ مقابل سوپرجام ایران 
وجود داشته باشد. در همین راستا خبر می رسد حکم کمیته انضباطی 
صادر شده است و به مقامات باالی فدراسیون ابالغ شده ولی هنوز در 

انتظار امضا و تایید از سوی آنهاست تا رسماً اعالم شود.

 عدم حمایت مسئوالن استان همدان در برگزاری 
مسابقات شــطرنج جام ملت های آسیا و عدم تخصیص 
بودجه مناســب براي این مهم داد رئیس هیأت شطرنج 

استان همدان را درآورد.
تنها سه روز تا شروع مسابقات شطرنج جام ملت های 

آسیا در استان همدان باقی مانده است.
رویــدادی که معتبرترین رویداد شــطرنج قاره کهن 
است و شــطرنج بازان برتر کشــورهای مختلف آسیا از 
جمله چین، هند، قزاقستان، ویتنام، ازبکستان، بنگالدش، 
ســوریه، عمان، افغانستان و ســه تیم از ایران به نام های 
ایران قرمز، ایران ســفید و ایران سبز که با هم به رقابت 

خواهند پرداخت.
بی شــک از ابتدای ســال میــالدی ۲018، برگزاری 
این ســطح از مسابقات شــطرنج، بعد از حضور سفرای 
کشورهای آســیایی، دومین برنامه مهم و قوی در قالب 
رویــداد »همدان ۲018« به عنوان پایتخت گردشــگری 

کشورهای آسیایی خواهد بود.
برگزاری همایش های سیاســی و اقتصادی در قالب 
این رویداد گردشــگری یکی از الزمه های استان است، 
اما برگزاری برنامه های ورزشی که پرطرفدارترین مقوله 
اجتماعی در دنیاست، می تواند به معرفی همدان به عنوان 
پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی کمک شایانی کند.

1۲0 شــطرنج باز برتر آسیا در حالی به مدت 10 روز 
در شــهر همدان خواهند بو که هر کدام از آنها می توانند 
مبلغ نام همدان در آســیا باشند، حتماً تصاویر به اشتراک 
گذاشته شده آنها در صفحات مجازی و فالورهای هزاران 
نفری آنها به ســرعت نام همدان را در قاره کهن انتشار 
می دهد که عملیاتی شدن این مهم تنها مدیریت همه جانبه 

استان را می طلبد.
به مدت 10 روز تمام رســانه های دنبال کننده رشــته 
شطرنج در آســیا، دوربین و رســانه خود را روی شهر 
همدان زوم خواهند کرد تا معتبرترین رویداد شــطرنجی 
آسیا را این بار از پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 
در ســال ۲018 گزارش کنند و این یک تبلیغ بی نظیر در 

قاره کهن خواهد بود.
مسئوالن همدانی در خواب زمستانی

میزبانی از این سطح رقابت ورزشی در تاریخ ورزش 
اســتان همدان قطعاً بی نظیر بوده است زیرا عربستانی ها 
برای دریافت میزبانی جام ملت های آسیا در سال ۲018 
حاضــر بودند همــه کار انجام دهند که خوشــبختانه با 
پیگیری های مجموعه شطرنج کشور و استان این میزبانی 

به کهن شهر همدان رسید.
اما جالب اســت بدانید که تنها در چند روز مانده تا 
شــروع این مسابقات، مسؤوالن اســتانی هیچ تمهیداتی 
برای میزبانی شایســته انجام نداده اند و انگار یک مسابقه 
در اندازه کشوری برگزار خواهد شد، گویی مدیران ارشد 

استان در خواب زمستانی به سر می برند.
رسم میزبانی از رویداد های آسیایی و جهانی این است 
که ستادی تشکیل و تمام کارها در این ستاد برنامه ریزی 
می شود و باالترین مدیر اســتان به عنوان رئیس ستاد و 
مدیرکل ورزش نیز بــه عنوان نماینده وزارت ورزش به 
عنوان دبیر انتخاب خواهند شــد و کمیته های مختلفی از 
جمله، پشتیبانی، اجرایی، گردشگری و... شکل خواهند 

گرفت.
اما در همدان این رســم و رســوم وجود ندارد و از 
گوشــه و کنار خبرهایی به گوش می رســد که اختالف 
مدیران ارشــد اســتان با مدیرکل فعلی یکــی از دالیل 
بی میلی برای همت اســتانی از میزبانی این رویداد مهم 

ورزشی است.
مدت هاست پیگیری های »احمد علی بابایی« به عنوان 
رئیس هیأت شطرنج استان برای دور هم نشاندن مدیران 
اســتان به منظور تشکیل ستادی برای میزبانی مطلوب از 
این رویــداد مهم بی نتیجه مانده و انگار عزم مســئوالن 

استان اصاًل جدی نیست.

شــاید مدیرکل ورزش استان و رئیس هیأت شطرنج 
تنها کســانی باشند که پاشــنه کشــیده به دنبال رتق و 
فتق امور باشــند و به هر دری کــه می زنند انگار آن در 

مدتهاست قفل است.
قبول این میزبانی و کشــاندن این همه ورزشکار برتر 
آسیایی بر عهده مجموعه ورزش استان و هیأت شطرنج 
بوده که انجام شــده اســت، اما مدیریــت آنها در قالب 
فرهنگی و گردشگری بر عهده دیگر مدیران دستگاه های 
مرتبط است که انگار همگی در باد شعار »همدان، ۲018« 

خوابیده اند.
داور همدانی سرداور این دوره از مسابقات شد

رئیس هیأت شطرنج اســتان همدان در گفت وگو با 
فارس با اشــاره به میزبانی این رویــداد مهم در همدان 
اظهار کرد: جام ملت های شطرنج آسیا یکی از معتبرترین 

رویدادهای این رشته در سطح قاره کهن است.
احمد علی بابایی ادامه داد: شطرنج بازان برتر آسیا که 
صاحب رنکینگ های باالی جهانی هستند در این رویداد 
مهم حضور دارند که ایــن بهترین فرصت برای معرفی 

همدان و البته پتانسیل ورزشی این استان است.
وی بیان کرد: برای قبول این میزبانی از ســال گذشته 
تــالش کردیم و با البی های انجام شــده با فدراســیون 
کشورمان و کنفدراســیون شطرنج آسیا موفق شدیم این 

مسابقات مهم را میزبانی کنیم.
رئیس هیأت شطرنج استان همدان گفت: این مسابقات 
هر دو سال یک بار برگزار می شود و این بار میزبانی آن بر 
عهده شــهر همدان است تا قهرمانان مطرح شطرنج آسیا 
برای نخســتین بار در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین 

به رقابت بپردازند.

وی اضافه کرد: برای سومین بار است که رقابت های 
شــطرنج جام ملت های آســیا به  میزبانی ایــران برگزار 
می شود و کشــورمان پیش از این در سال های ۲006 در 

اصفهان و ۲014 در تبریز میزبان این رویداد بود.
علی بابایی تصریح کرد: این مسابقات با حضور 1۲0 
شــطرنج باز در دو بخــش آقایان و بانــوان از چهارم تا 

سیزدهم مردادماه در هتل امیران همدان برگزار می شود.
وی از حضــور داور همدانی به عنوان ســرداور این 
مســابقات نام برد و تأکید کرد: خوشــبختانه قبول این 
میزبانی باعث شــد تا نگاه فدراســیون و کنفدراســیون 
شــطرنج آســیا به همدان تغییر کند و برای اولین بار در 
تاریخ شطرنج آسیا، یک داور همدانی، سرداور مسابقات 

جام ملت ها باشد.
رئیس هیأت شطرنج اســتان همدان ادامه داد: عرفان 
هاشــمی داور ارزنده شطرنج همدان طی ابالغ رسمی به 
عنوان سرداور، نظارت این رویداد مهم شطرنج آسیایی را 
برعهده دارد و داورانی از دیگر کشورهای مختلف نیز او 

را یاری خواهند داد.
حضور یک تیم از همدان در مسابقات بلیتس قهرمانی 

آسیا

وی از حضور یک تیم از اســتان همــدان در یکی از 
بخش های این مســابقات خبر داد و افزود: این مسابقات 
در سه دسته مسابقات شطرنج استاندارد )Standard( یا 
 )Rapid( مسابقات شطرنج فکری، مسابقات شطرنج َرپید
یا مســابقات شطرنج سریع و مســابقات شطرنج بلیتس 

)Blitz( یا مسابقات شطرنج برق آسا برگزار می شود.
علی بابایی گفت: از کشــورمان ســه تیم ایران سفید، 
ایران قرمز و ایران ســبز حضور دارند که با رایزنی های 
 )Blitz( انجام شده با فدراسیون، در دسته شطرنج بلیتس
تیم چهارمی از کشورمان حضور پیدا خواهد کرد که همی 

از شطرنج بازان استان همدان خواهند بود.
وی اضافه کرد: این فرصت بهترین زمانی اســت که 
شطرنج بازان همدانی خود را در یک آوردگاه معتبر آسیای 
محک بزنند و با بهترین شــطرنج بازان آسیایی به رقابت 

بپردازند.
رئیس هیأت شــطرنج استان همدان با اشاره به محل 
برگزاری مســابقات، بیــان کرد: محل اســکان تیم ها و 

برگزاری مسابقات در هتل امیران است.
500 میلیون تومان هزینه میزبانی اما دریغ از حمایت

وی با ابراز گالیه از مدیران اســتان با اشــاره به عدم 

همکاری مطلوب بیان کرد: میزبانی این رویداد مهم قریب 
به 500 میلیون تومان هزینه اسکان، حمل و نقل، پذیرایی، 
گردشــگری و ... دارد که هنوز به طور کامل تأمین نشده 

است.
علی بابایی یادآور شد: تنها قولی که از سوی مسؤوالن 
به من داده شده است پرداخت صد میلیون تومان از محل 
اعتبارات رویداد همدان ۲018 اســت و الباقی آن را باید 
در این دوره ای که هیچ اسپانسری در همدان وجود ندارد 

تأمین کنم.
وی ادامه داد: من از مســئوالن ارشد استان و شخص 
استاندار انتظار بیشتری دارم تا ما را در میزبانی این رویداد 
مهم شطرنج آسیا همراهی و یاری دهند زیرا این بهترین 
فرصت برای استان همدان است که در سالی که به عنوان 
پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی معرفی شده است 

از این رویداد ورزشی نهایت بهره را ببرد.
رئیس هیأت شطرنج استان همدان افزود: در راستای 
رویداد گردشــگری همدان ۲018 اکثــر برنامه ها برای 
معرفی همدان تنها در قالب کشــوری بوده است، اما این 
مسابقات می تواند نام همدان را در سطح آسیا به راحتی 
بزرگ نشان دهد و باعث شناخت بیشتر مردم قاره کهن 

از این شهر تاریخی شود.
وی تصریــح کرد: برنامه های گنجانده شــده در دل 
رویداد ۲018 از جمله برنامه های سیاســی و فرهنگی و 
اقتصادی بسیار خوب و مهم است، اما نمی شود در قالب 
برنامه  ورزشی آن هم در سطح آسیایی نام همدان در این 

قاره بهتر نمایان ساخت؟
علی بابایــی گفت: امیــدوارم تنها در این واپســین 
روزهای باقی مانده تا شروع مسابقات، مسؤوالن قدم جلو 
بگذارند و یاری گر مجموعه شــطرنج استان باشند زیرا 
من نمی توانم به تنها برای این میهمانان برنامه ریز کارهای 
فرهنگی و گردشگری انجام دهم و این فرصت 10 روزه 

را نباید به راحتی از دست داد.
وی رشد چشمگیر شطرنج استان همدان طی پنج سال 
گذشته را ممتاز ارزیابی کرد و افزود: در ابتدای ورود من 
به شــطرنج استان، ما رتبه ۲7 کشــور بودیم اما در سال 

گذشته رتبه پنجم را کسب کردیم.

آگهي حصر وراثت
آقاي ترابعلي همتي دلیر دارای شــماره شناسنامه  1906 به شرح دادخواست کالسه 
111/۲16/97 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خاتون به شماره شناسنامه  33 در تاریخ 84/۲/18 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- متقاضي 
گواهي حصر وراثت با مشــخصات فوق الذکر پسر متوفي ۲-مطابعلي بهزادي حیدر 
فرزند حیدرعلي به شماره شناسنامه 43 صادره از بهار متولد 13۲4 فرزند پسر متوفي 3- 
صفدرعلي بهزادي شکوهي فرزند حیدر علي به شماره شناسنامه 7 صادره از بهار متولد 
1319 پسر متوفیه والغیراینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 345(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آب یعنی زندگی

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

فراخوان مزایده عمومي اجاره بوفه استخرمجموعه 
فرهنگی ورزشی آبیاران به شماره ج/97/168

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد بوفه استخر 
مجموعه فرهـنگي ورزشي آبیـاران را اجاره دهد متقاضیان مي توانند 

باهمراه داشتــن فیش بانکي به مبلغ 300/000 ریال واریزي به حساب سپهر 
بانك صــادرات شماره 0101396197001 به امور قراردادهاي شرکت مراجعه نمایند.

مدتمورد مزایده
 )سال(

قیمت  
کارشناسی 

)ریال(

مبلغ تضمین 
توضیحاتشرکت در مزایده )ریال(

اجاره بوفه استخر 
مجموعه فرهنگي 

ورزشي آبیاران
336/000/00033/600/000یك

سایر اطالعات و 
جزئیات مربوط 
در اسناد مزایده 

مندرج است.
 زمان خرید اسناد : ساعت اداري ازمورخ 97/04/31 لغایت 97/5/4     

 زمان بازدید : ساعت اداري ازمورخ 97/4/31 لغایت 97/5/15 )بازدید خریداران اسناد مزایده از مورد مزایده صرفا" 
با نامه مدیر امور اداری شرکت آب و فاضالب استان همدان امکانپذیر خواهد بود(

 آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : 97/5/15
 زمان گشایش پیشنهادها : 97/5/16  ساعت 11

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده )تضمین شرکت در مزایده(، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانك 
صادرات شماره 0101396197001  واریز و یا چك بانکي تضمیني در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چك بانکي

 را  ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده هاي مخدوش، 

سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چك شخصي و نظایر آن، ، مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان

 و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
این آگهي در سایت پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان همدان درج شده است .

مناقصه پایگاه شکاري شهید   نوژه )مرحله سوم(

پایگاه شکاري شهید   محمد   نوژه

پایگاه شكاري شهید   محمد   نوژه د  ر نظر د  ارد   نظافت و نگهد  اري فضاي سبز منازل سازماني خود   را از 
طریق مناقصه عمومي از تاریخ 97/06/01 به مد  ت یکسال شمسي به پیمانکار واجد   شرایط واگذار نماید  . 
شرکت هاي د  اراي شماره ثبت مي توانند   از تاریخ د  رج آگهي به مد  ت 10 روز اد  اري از پایگاه بازد  ید   و 

پیشنهاد  هاي خود   را ارائه نمایند   )3 مرحله(
- هزینه چاپ آگهي بر عهد  ه برند  ه مناقصه است.

- پایگاه د  ر رد   یا قبول پیشنهاد  ها مختار است.
حساب  به  نقد  ي  صورت  به  را  ریال   ۲00/000/000 مبلغ  بایستي  مناقصه  د  ر  شرکت کنند  ه  نفرات   -

515157561800۲ د  ارایي پایگاه واریز یا ضمانتنامه بانکي را همراه پیشنهاد   ارائه نمایند  .
*مد  ارك مورد   نیاز: اسناد   شرکت د  ر مناقصه، اسناد   ثبت شرکت، مجوز فعالیت از وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعي و رزومه کاري
تلفن تماس: 35553277-081 و 081-35533078

گواهینامه و کارت ماشین  خودرو پراید 131 به شماره 
پالک ایران 18- 6۲3ط17 به شماره موتور 5108141 
شماره شاسي NAF411100E1018139 و کارت 
پرسنلی به نام جواد طالبي به شماره شناسنامه ۲697
 مفقــود گـردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي سجاد گوهري فرزند علي به 
شماره ملي 3861076845 رشته عمران دانشگاه 
بوعلي سینا به شماره دانشجویي 961۲980039 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مزایده )نوبت دوم(
1397 شماره مجوز :1814

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 یــك هفتــه 
جهــت اخــذ فرمهــاي مربوطــه و بازدیــد و همچنیــن کســب  راهنماییهاي 

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

فرآورده هــاي نفتــي ، معاونــت بازرگانــي

آگهي مزایده )نوبت دوم(
شماره مجوز :1397.1815

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 ۲ 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 یــك 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

90 ســال قـــدمت

 65 ســال ســابقـه 

آموزشی همواره ماندگار

دومیــن هـمایش بزرگ 
و  دانــش آموخــتگــان 
دبیرسـتان فارغ التحصیالن 

 مانــدگار شــریعتي بـا یادي
 از شهداي واالمقام دبیرستان

 زمان- جمعه 19 مرداد ماه 97 
از ساعــت 9 تــا 12 سالـــن 

دبـــیرسـتــان اجتــماعات 

میزبانی از جام ملت های شطرنج آسیا با جیب خالی

شطرنج »مات« بی توجهی!
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبیر: یدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، ابتداي خیابان مهدیه، روبروي دبیرستان شریعتي

         ساختمان پیام
صندوق پستي: 666 - 65155

تلفن:38264433 )ویژه(                     نمابر: 38279013
سردبیر: 09183151437                 آگهي: 38264433

لیتوگرافي و چاپ: پیام رسانه )34586731 - 081(

پيام تاريخ تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پایگاه اینترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com ...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مدیرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبیر
agahi@hamedanpayam.com.............................سرویس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................اشتراک سرویس 
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پیام رسانه

■ حکمت
امام علی )ع(:

ای بسا خوردنی که از خوردن ها باز می دارد!

 نهج البالغة : الحکمة 171 «

■ اوقات شرعي
اذان ظهر                      13:22
غروب خورشید             20:25
اذان مغرب                   20:45
نیمه شب شرعي           00:33
اذان صبح فردا               04:42

طلوع خورشید فردا         06:20                   

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

 صاف ، در بعدازظهر در برخی نقاط کمی ابری
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 همدان  پایتخت  گردشگری کشورهای آسیایی 2018

 پیاده رو سازی بلوار بعثت توسط شهرداری  منطقه یك عکس: همدان پیام

عکس روز

خبــر

تــازه ها

گردشگری

 پوستر فيلم تگزارس
سينما

قدس1: تگزارس - به وقت خماری
قدس 2: خانه قورباغه - در وجه عامل

فلسطین 1: دارکوب - خانه قورباغه
فلسطین 2: دشمن زن

سینما کانون: خجالت نکش - لونه زنبور
بهمن مالیر: چهارراه استانبول - دشمن زن - 

خجالت نکش
فرهنگ کبودراهنگ: به وقت شام

اندیشه رزن: فیلشاه

سینما و تئاتر

گزارش

توکل دارائی «

 همــدان در ســال جــاری میالدی 
)۲018( بــه عنــوان پایتخت گردشــگری 

کشورهای آسیایی انتخاب شده است.
فرصتــی که می توانســتیم بهتر از وضع 
فعلــی، از آن بهــره ببریــم. بــا این حال 
تالش های مکرری که از ســوی استاندار، 
نمایندگان و دستگاه های اجرایی دیگر برای 
حداکثری کردن دســتاوردهای ۲018 برای 

همدان قابل تقدیر است.
چنین رویداد مهم و مانــدگاری ایجاب 
می کند که اثــرات آن تا ســال های متمادی 
بر فرهنگ و اقتصاد اســتان خودنمایی کند. 
ایده هایی وجود دارند که اگر اجرایی شــوند 
هزینه مادی آنها در ابتدای کار ناچیز خواهد بود 
و در مراحل بعدی می توان از سرمایه گذاری 

بخش خصوصی برای تکمیل آن بهره برد.
بنابراین الزم می نماید مســئوالن استان، 
به ویــژه اســتاندار محترم، جنــاب آقای 
نیکبخت کــه مخاطب اصلــی و اولیه این 
یادداشــت هســتند، حتی در زمــان اندک 
باقی مانده تا پایان ســال، از کمترین ایده ای 
کــه قابلیت اجرایی داشــته باشــد، غافل 
نشوند و پیشــنهادهایی که برای بهینه شدن 
و بهره برداری از ایــن فرصت طالیی ارایه 

می شود، بررسی و امکان سنجی کنند.
در این یادداشــت به طــور خالصه از 
ایده  ای پرده برداری می شود که می تواند نام 
۲018 و مســئوالن فعلی و استاندار را برای 
نســل های بعدی در حوزه گردشــگری و 

میراثی، ماندگار کند.
آرامــگاه فعلی  بنــای  می دانیــم کــه 
نمادهــای  از  بوعلی ســینا  شــیخ الرئیس، 
بفرد کشورمان  منحصر  معماری  فرهنگی- 
است که حتی نمونه آن در هیچ جای دیگر 

جهان قابل کپی برداری نیست.
کاری که مهندس سیحون و تیم انجمن 
آثار ملی در 70 سال پیش شروع کردند، در 
شــهرهای مختلف ایران بناهای مذهبی و 
تاریخی بســیاری را هم از تخریب و گزند 
نجات داد و هم بنایــی آبرومند و ماندگار 
برای مقابر اولیا و بزرگان هنر و ادب و علم 

و دانش به یادگار برای آیندگان گذاشت.
بنــای آرامگاه بوعلی ســینا کــه ۲ دهه 
بعد، با احداث پــارک در کنار آن و تملک 
اطراف بنا به وضع فعلی و به صورت میدان- 
پارک درآمده اســت، نگین انگشتری تمدن 
همدان شــده است. این بنا از هر نظر دارای 
ارزش های فرهنگی، معماری و گردشگری 
است و به عنوان نماد فاخر همدان در منظر 

جهانیان نیز شناخته شده است.
پیشنهاد مشخص بنده در این یادداشت 
برای استاندار، شــهردار و میراث فرهنگی، 

الحاق پارک کناری آن به محوطه بناست.
اگر چنیــن کاری صورت گیرد، در آینده 
کارنامــه مســئوالن ۲018، کاری ماندگار و 
درخشان خواهد داشــت، و نام نیک آنها بر 
زبان جاری خواهد بود. مقبره جناب موالنا در 
قونیه با عظمت و شکوهی که دارد نمونه ای از 
این ایده است که در آنجا گردشگران و زائران 
در محوطه ای وســیع، هم زیارت و آداب آن 
را بجــا می آورند و هم از محیــط آن برای 

استراحت و خرید و... بهره می برند.
در حال حاضر که پارک- میدان آرامگاه 
بوعلی کارکرد اولیه خود را از دســت داده 
است الحاق آن به بنای آرامگاه و حصارکشی 
مطلــوب و فاخــر برای آن، بــا ورودی و 
خروجی مســتقل و احداث زیرگذری امن 
برای آن، هــم زمینه اســتفاده از این بنا را 
بیشــتر فراهم می کند و از فرســودن بیشتر 
آن بخاطــر ازدحام جمعیت زائر جلوگیری 
می کند و هم می توان در وســط باغچه آن 
و در طبقــات منفی و زیرزمین تأسیســاتی 
احداث کرد که به بنــای اصلی لطمه نزنند 
و در عین حال فروشــگاه های ســوغات، 

صنایع دستی و هنری همدان را در آن دایر 
کرد. از طرفی همین طرح را با شــجاعت و 
تفکر معماری و با استفاده از انبوه مشاوران 
برجسته و بین المللی در میدان باباطاهر نیز 

می توان اجرا کرد.
میدان باباطاهر با ســاخت و ســازهای 
زیرزمینــی در میانه پارک، بــرای رفاه حال 
گردشگران و خرید و فروش اشیاء فرهنگی- 
هنری و ســوغاتی که در بدنــه میدان نیز به 
فروش می رسند، تبدیل شود، خواهیم دید که 
انحصاری بودن این ایده، فعالیت گردشگری 
همدان را جلوه ای دو چندان خواهد بخشید.

به نظر می رسد این ایده خواهد توانست 
به عنوان ثمره و میــوه برنامه جهانی ۲018، 
برای اســتاندار، مشــاوران و دستگاه های 
اجرایــی، از شــهرداری گرفته تــا میراث 
فرهنگی و... کارنامه ای قابل ارایه برای نسل 

بعدی به یادگار خواهد گذاشت.
همان طور که نســل اســتاد سیحون و 
شــاگردانش دو بنای آرامگاه را در دهه ۲0 
و 40 خورشیدی به شهر توریستی- تمدنی 
همدان اهــداء کرده اند و اینک مایه فخر ما 
هستند؛ این نسل نیز به آیندگان اجرای چنین 
ایده های شــجاعانه  و تحول آفرینی بدهکار 

است. منتظر می مانیم. همین.

استاندار طرح ماندگار برای 2018 را بررسی کند
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تخمین سن قلب با ماشین حساب سالمت
 محققان کانادایی موفق به توسعه یک ماشین حساب سالمت 
آنالین شــده اند که قادر به پیــش بینی بیماری های قلبی و تخمین 

سن قلب است.
به گزارش ایرنا ، محققان برای توســعه این نرم افزار از رویکرد 
کالن داده )big data( اســتفاده کردند که بین سال های ۲001 تا 
۲007 میالدی از 104 هزار و ۲19 شهروند کانادایی جمع آوری شده 
بود و شامل اطالعات مربوط به بستری شدن و آمار مرگ و میر بود. 
ســپس بر اساس آن نرم افزاری تولید شد که مانند یک ماشین حساب 
سالمت عمل می کند و افراد می توانند با وارد کردن داده های مورد نظر، 
احتمال بروز بیماری های قلبی را طی پنج ســال آینده پیش بینی کنند. 
همچنین امکان تخمین سن قلب نیز با این نرم افزار آنالین وجود دارد.

ساخت سريع ترين ابزار چرخنده دست بشر
 محققان دانشگاه پردو آمریکا سریع ترین ابزار چرخنده دست 

بشر را ساختند.
به گزارش ایسنا، این ابزار یک روتور میکروسکوپی است از دو 
نانوذره سیلیســی متصل به هم تشکیل شده است. محققان از طریق 
ضربه زدن با اســتفاده از پرتو لیزر به این روتور توانســتند آن را با 

سرعت بسیار باالی 60 میلیارد دور در دقیقه به چرخش درآورند. 
محققان برای این منظور روتور کوچک را که شبیه به یک دمبل 
است درون محفظه خالء قرار دادند و با استفاده از انبرک های نوری 
به صورت معلق درآوردند. انبرک های نوری در واقع پرتوهای لیزر 
با تمرکز بسیار زیاد است که برای ایجاد نیروی دافع یا جاذب مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

روزنه امید در درمان چین و چروک پوست
 University("تحقیقات جدید محققان "دانشــگاه آالباما 
of Alabama( ایاالت متحده آمریکا نشان داده است که اختالل 
عملکرد میتوکندری در موش ها می تواند سبب ریزش مو و چین و 

چروک پوست شود.
به گزارش ایسنا، این مطالعه می تواند به محققان در درک و توسعه 

درمان های مربوط به چین وچروک پوست و ریزش مو کمک کند.
محققــان چندی پیش ارتبــاط میان باال رفتن ســن و اثر آن بر 
میتوکندری را مورد بررســی قــرار داده بودند. آنها دریافتند اختالل 
در "دی .ان .ای میتوکندریایی")mtDNA( سبب ایجاد بیماری های 
مختلفــی از جمله دیابت، اختالالت عصبی مرتبط با ســن و حتی 

سرطان می شود.

ناسا اطالعات خود را به کسب و کارها می دهد
 ناســا ابزار جدیدی توسعه داده اســت که اطالعات حجیم 
ماهــواره ای را تجمیع و ســازماندهی می کند تا کســب و کارها به 

صورت هدفمند از آنها بهره ببرند.
به گزارش ایســنا ، ناسا چندی است که اطالعات خام ماهواره ای 
خود را به طور گسترده در دسترس گذاشته است. با این حال، در حال 
حاضر تصمیم به کمک به کسب و کارهای بخش خصوصی از طریق 
این اطالعات گرفته است. ناسا یک ابزار سنجش در اختیار گذاشته است 
که استفاده از اطالعات ماهواره ها را برای اهداف تجاری، از جمله استفاده 
در کســب و کارها و همچنین حفاظت و پژوهش تسهیل می کند. این 
کار، اطالعات ماهواره ای را که در دهها وب سایت پراکنده شده است، 

هماهنگ و کمک می کند که پایگاه داده یکپارچه ای را فراهم کند. 

تولید 13 فناوری جديد در حوزه دارويی کشور 
 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از تولید 13 

فناوری جدید در حوزه دارویی کشور خبر داد.
به گزارش مهر، مصطفی قانعی در خصوص حرکت کشــور در 
تامین نیازهای دارویی کشور گفت: در کمتر از یک سال، 13 فناوری 
جدید در حوزه دارویی کشــور تولید شده است که این موضوع از 

پیشرفت قابل توجه کشور در این زمینه خبر می دهد.
وی افــزود:  بیش از 40 فارغ التحصیل دکتری تخصصی در یک 
مجموعه شــتاب دهنده حوزه دارو فعالیت می کنند و در این حوزه 
دستاوردهای قابل توجهی دارند. به گفته قانعی، اگر به حوزه پژوهش 
و تحقیقات در کشور بیشتر بها داده شود در تمام حوزه های علمی 

مورد نیاز کشور به پیشرفت قابل قبولی خواهیم رسید.

دومین »المپیاد فیلم سازی نوجوانان کشور« 
در بخش »فیلم« و » فیلم نامه« برگزار می شود 
 با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و انجمن سینمای جوانان ایران، 
دومین »المپیاد فیلم سازی نوجوانان کشور« با پذیرش فیلم های 3 دقیقه 
ای با موضوع آزاد و بین نوجوانان گروه ســنی 9 تا 16 ســال 8 تا 14 

شهریورماه امسال برگزار می شود.
به  گزارش روابط  عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
همدان، در ایــن دوره از المپیاد هیأت داوران به فیلم هایی با محورهای 
» ایران من، شــهر من، روستای من، خانه من، خانواده من، دوستان من، 
نوع دوستی، همیاری، نشاط و کودکی، خالقیت در زندگی، دشمنان ما« 

توجه ویژه خواهند داشت.
عالقه مندان می توانند، با مراجعه حضوری به انجمن سینمای جوانان 
همدان -به نشانی همدان خیابان میرزاده عشقی، ابتدای خیابان هنرستان- 
از مشاوره و حمایت های مالی و تجهیزاتی برای تولید فیلم، ایده، طرح 
ها و فیلمنامه های خود اقدام کنند. الزم به توضیح اســت زمان ثبت نام 
محدود است و عالقمندان نوجوان تا 18 مرداد ماه برای ثبت نام و ارائه 

فیلم و ایده های خود به انجمن سینمای جوانان فرصت دارند.

معرفی برگزيدگان دومین جشنواره
 »مونولوگ و نمايشنامه خوانی« مالير 

 همزمان با دهه کرامت، مراســم اختتامیه جشــنواره شهرستانی 
»مونولوگ و نمایشــنامه خوانی« در مالیر برگــزار و از برگزیدگان این 

جشنواره تجلیل شد 
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان ، 
مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر در آئین اختتامیه این جشنواره که با 
نکوداشت غالمرضا خورشیدی، پیشکسوت فقید تئاتر مالیر و با حضور 
جمعی از مســئوالن و هنرمندان در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزش هنر 
مالیر برگزار شد، گفت: برگزاری موفق این جشنواره در دو سال متوالی، 

حاکی از توان باالی شهرستان و مجموعه هنرمندان نمایش است.
غالمرضا جمالی زاده افزود: این جشنواره با همکاری انجمن نمایش 
مالیر و به منظور کشف استعدادهای جدید و جذب عالقمندان به هنر 

نمایش در سطح شهرستان برگزار شد.
وی خاطرنشــان کرد: در این جشنواره شهرستانی، 17 اثر شامل 1۲ 
مونولوگ و 5 نمایشنامه خوانی به جشنواره راه یافت و ۲8 هنرمند جوان 
به رقابت پرداختند. جمالی زاده با اشاره به جایگاه تئاتر مالیر، بیان کرد: 
این شهرستان از گذشــته تا کنون، یکی از قطب های تئاتر کشور بوده 
اســت. در ادامه این مراســم هیأت داوران متشکل از بهرام حاجی علی 
اکبری، مهدی روزبهانی و ســعید حســین پور؛ برگزیدگان بخش های 

مختلف جشنواره را به شرح زیر معرفی کردند: 
الف( در بخش مونولوگ بــرای متن، رضا باغبان به عنوان برگزیده 
و باران تاجیک قابل تقدیر شــناخته شد و در بخش بازیگری زن، غزال 
طالبی به عنوان بازیگر زن برگزیده و مریم عبدالملکی قابل تقدیر معرفی 
شد.  همچنین در بخش مونولوگ؛ برگزیده بازیگری مرد به زهیر کزازی 

و تقدیر بازیگری این بخش به احسان سامی تعلق گرفت. 
ب( در بخش نمایشــنامه خوانی؛ روشنک رضایی به عنوان صحنه 
خوان قابل تقدیر شناخته شد و از احسان سامی به عنوان برگزیده نقش 

خوان مرد این بخش تجلیل شد.
 هیأت داوران در بخش نمایشــنامه خوانــی، رضا احمدی و جالل 

جاللی را قابل تقدیر معرفی کرد. 
در این بخش جایزه برگزیده نقش خوان زن به شیدا صادقی اختصاص 

یافت و پریسا کائید و مریم امیری مشترکاً قابل تقدیر شناخته شدند. 
همچنین در بخش نمایشــنامه خوانی، سینا هدایی و صبا ستایش به 
عنوان بازیگری نوجوان قابل تقدیر شــناخته شــدند. در این جشنواره، 
جایزه اجرای برتر نمایشــنامه خوانی به رضا احمدی کارگردان نمایش 

»روز دروغ« و نسرین نعمتی کارگردان نمایش »روبان قرمز« اهدا شد.

مسیر گردشگری در چهار استان 
کشور ايجاد شود

 طرح ارتقاء صنعت کشت، داشت، برداشت، 
بسته بندی و صادرات محصوالت کشاورزی نیاز به 

بازنگری دارد.
استاندار لرســتان در جلسه شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی که باحضور معاون اقتصادی 
رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات طرح 
ارتقاء صنعت کاشت، داشت، برداشت، بسته بندی و 
صادرات محصوالت کشــاورزی مربوط به دهه 80 
اســت و باید بازنگری شــوند چون تکنولوژی ها و 
شرکت های جدیدی تاکنون به وجود آمده است. قبل 
اینکه اقدام عملیاتی کنیم مجدد اتاق بازرگانی استان 

این را بررسی کند.
 به گزارش ایسنا ، سید موســی خادمی ادامه داد: 
تعریف الگوی کشت بحث اصلی ماست که باید به 

همه ابعاد آن پرداخت.
خادمی اضافــه کرد: ســرمایه گذاری و تعریف 
نوع محصول تحت تأثیر بحث محلی است که باید 
در طرح ارتقاء صنعت کشــت، داشــت، برداشت، 
بســته بندی و صادرات محصوالت کشاورزی به آن 

توجه داشت.
استاندار لرستان به طرح ایجاد مسیر گردشگری 
در چهار استان لرستان، خوزستان، همدان و کرمانشاه 
اشــاره و اضافه کــرد: محور گردشــگری غرب با 
محوریت پنج استان در سمینار استانداران مطرح شد 
تا از اســتعدادهای مشترک استفاده شده و به یکی از 

مسیرهای گردشگری تبدیل شود.
وی گفت: در حال حاضر بدون هیچ محدودیتی 
تسهیالت به بحث بوم گردی در استان اعطا می شود.

خادمی خاطرنشان کرد: تالش مجموعه مدیران 
استان در راستای توسعه گردشگری است تا بخشی 

از مشکالتمان حل شود.

بررسی آثارخطی موجود درهمدان 
توسط نمايندگان کمیته ملی 

حافظه جهانی
 مدیــر اســناد و کتابخانه ملــی منطقه غرب 
کشور از بررسی آثارخطی موجود در همدان توسط 

نمایندگان کمیته ملی حافظه جهانی خبر داد.
به گزارش مهر، علیرضا تکلو دگفت: همزمان با 
رویداد گردشــگری همدان ۲018 و با هدف زمینه 
ســازی برای ثبت آثار مکتوبــی از فرهنگ و تاریخ 
مردم استان همدان در حافظه ملی و حافظه جهانی، 
نمایندگان کمیته ملی حافظه جهانی، اســناد و کتب 
خطی و نادر موجود در اســتان را مورد بررسی قرار 

دادند.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به 
مرکزیت همدان افزود: در حاشــیه برگزاری دومین 
کارگاه آموزشی و اولین نشست کمیته حافظه جهانی 
در استان همدان، دبیر علمی کمیته ملی حافظه جهانی 
در ایران و عضو کمیته حافظه جهانی به اتفاق هیئت 
همراه و شرکت کنندگان در کارگاه، از مرکز اسناد و 
نسخ خطی دانشگاه بوعلی سینا، مرکز اسناد آرامگاه 
ابن سینا و مجموعه شخصی عباس فرهادی یکی از 

مجموعه داران استان همدان بازدید کردند.
وی افــزود: در این بازدید آثــار موجود مورد 
ارزیابی اولیه قرار گرفت و مقرر شد نتایج بررسی 
هــای ثانویه با هدف ثبت تعــدادی از آثار واجد 
شــرایط در فهرســت آثار ملــی و حافظه جهانی 
سازمان یونسکو به عنوان میراث مستند و ماندگار 
از ایران و اســتان همدان، اعــالم و مقدمات این 

اقدام فراهم شود.
وی تاکید کــرد: در صورت ثبت هر کدام از آثار 
موجود در فهرســت حافظه ملی یا جهانی، خود اثر 
کماکان در اختیار مجموعه ارائه دهنده باقی خواهند 
بود و در صورت تمایل به نگهداری و بهره برداری 
بهتر و اصولی تر به آرشیو مدیریت اسناد و کتابخانه 

ملی منطقه غرب کشور منتقل می شود.
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