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به کشت
 سبزی آلوده

بارندگی های 
زمستان در راه 
است

بیشترین مصرف 
برق استان در 
بخش خانگی و 
کشاورزی است

ایران با غلبه بر 
ویتنام به مرحله 
حذفی صعود کرد
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یادداشت روز

2

در اين گراني و کمبودها 
چشم امید مردم 

در نظارت و کنترل است
  اين روزها با ورود نهادهاي ذي ربط از 
جمله اتحاديه هاي صنفي در امر ساماندهي 

قيمت گوشت از انواع سفيد و...

 در تلگرامکانال خبری                

@HAMEDANPAYAM همراهتان هستيم

درد دل های مردان بی خانمان و پاس کاری مسئوالن
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معاون برنامه ريزی و 
هماهنگی امور عمرانی 

کبودرآهنگ خبر داد

ساخت 
موزه بالتازار

در»اکنلو«

t

انا هلل و انا الیه راجعون 

دکتر کاویانی )درمانگاه چشم دید گستر همدان(

جناب آقاي

 دکتر حبيب ا... موسوي بهار 
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکي استان همدان 

بــا نهایــت تأثــر و تأســف درگذشــت پــدر بزرگوارتان 
ــرض  ــلیت ع ــان تس ــدان محترمت ــما و خان ــه ش را ب
ــراي  ــات و ب ــو درج ــوم عل ــراي آن مرح ــوده ب نم

ــم . ــر آرزومندی ــدگان صب بازمان

t

هــوالبــاقــي 

مدیران  شبکه هاي بهداشت و درمان استان، فامنين، کبودراهنگ، رزن، تویسرکان، مالیر، نهاوند 
و مرکز بهــداشت همدان

جنــاب آقـــاي 

دکتـر حبيب ا... موسوي بهـــار 
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکي استان همدان 
بدینوسيله با نهـایت تأسف و تأثر مصيبت وارده را 

خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده
 از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم غفران واسعه الهي 

و براي جنابعـــالي و بـــازماندگـــان 
صبر جميـــل مسألت مي نمــایيم.

t

انا هلل و انــا الیه راجعــون 

مدیریت و پرسنل مرکز تشخيصي درماني مهدیه همدان 

جناب آقاي 

دکتــر حبيب ا... موسوي بهــار 
ریــاست محترم دانشگاه علوم پزشکي استان همدان 

بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت حضرتعالــي و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض 
نمــوده، از درگاه خداونــد متعــال بــراي آن مرحــوم مغفــرت و آمــرزش الهي و بــراي جنابعالــي و تمامــي بازماندگان 

صبــر و ســامتي مســألت مي نمائیــم.

t

هوالبـاقي

کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکي همدان 

جناب آقاي 

دکتر حبيب ا... موسوي بهار 
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکي استان همدان 

با نهایت تأسف و تأثر مصیب وارده را خدمت حضرتعالي 
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد 
متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي جنابعالي و 

تمامي بستگان صبر و سامتي مسألت مي نمائیم.
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انا هلل و انا الیه راجعون 

مدیـــریت آزمــایشگاه کبيـــر 

جناب آقاي

 دکتر حبيب ا... موسوي بهار 
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکي استان همدان 
با نهایت تأثر و تأسف درگذشت پدر بزرگوارتان را به 

شما و خاندان محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند 
متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان 

صبر و شکیبایي مسألت مي نماییم.

t

هوالبـاقی

کانون هموفيلی ایران- استان همدان

جناب آقای 

 حبيب ا... موسوی بهار
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

 بــا نهایــت تأثــر و تأســف درگذشــت پــدر بزرگوارتان 
ــرض  ــلیت ع ــان تس ــدان محترمت ــما و خان ــه ش را ب
ــرای  ــات و ب ــو درج ــوم عل ــرای آن مرح ــوده، ب نم

ــم. ــل آرزومندی ــر جزی ــدگان صب بازمان

t

انا هلل و انا الیه راجعون 

ریاست و کارکنان بيمارستان ابن سينا )ارتش(

جناب آقاي دکتر حبيب ا... موسوي بهار 
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکي استان همدان 

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض مي نماییم.

ستونی برای پاسخ به خواسته شهروندان است

تلفن: 38279040 - 081    پيامک: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و روابط  عمومی های گرامی

گذشت اولیای دم از قصاص قاتل فرزند 

بخشش در یک قدمی 
چوبه دار 

38 دوربین درسطح شهرتخلف های رانندگان را 
ثبت می کنند

دوربين های پليس 
ناظررانندگی 

درهمدان

قول نشدني ندهید
■ تأکید فرماندار کبودرآهنگ به مدیران شهرستان
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برخــی شــهروندان به کم 
بلوار  شــدن عرض معبــر 
ارم در بازه ســاماندهی آن 
اعتراض دارنــد که این کار 
اجتناب ناپذیر اســت و باید 
تا بخش سنگ  اجرا شــود 
فرش ایــن معبر که با هدف 
در  رانندگان  سرعت  کاهش 
دست اجرا اســت به پایان 
برســد بعــد از آن گاردیل 
نصــب شــده را جمع آوری 

خواهیم کرد

یادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com
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800 بخاری استاندارد هوشمند در مدارس همدان 
نصب شد

 مديرکل تعمير، تجهيز و نوسازی مدارس همدان گفت: در راستای طرح ملی 
استاندارد سازی سيستم گرمايشی مدارس، 800 دستگاه بخاری گازی استاندارد 

هوشمند )هرمتيک( خريداری و در مدارس استان نصب شد.
  فرزاد تيموری در گفت و گو با ايرنا با اشــاره به اينکه قرارداد خريد اين نوع 
بخاری با شــرکت بخاری سازی شــوکت واقع در شهرستان رزن منعقد شده 
اســت، افزود: عمليات نصب اين بخاری ها در مدارس آغاز شده و تالش می 
شود به مرور اين بخاری ها جايگزين بخاری های گازی دودکش دار معمولی 

در مدارس شوند.
وی تاکيد کرد: 70 درصد سيستم گرمايشی مدارس استان شوفاژ و پکيج است و 

حدود 29 درصد نيز از بخاری های گازی استاندارد بهره می برند.

بارندگی های زمستان در راه است
 کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان با بيان اينکه بارندگی های زمستانی 
در راه اســت گفت: با ورود سامانه بارشی از اواخر امروز به اين استان، آسمان 

همدان برفی و بارانی پيش بينی می شود.
 محمد حسن باقری شکيب در گفت و گو با ايرنا افزود: آسمان استان را امروز 
صاف تا قســمتی ابری همراه با وزش باد ماليم و نسيم صبحگاهی پيش بينی 

می شود.
وی اضافه کرد: در نقشه های پيش يابی هواشناسی، سامانه بارشی از عصر امروز 

آسمان استان را فرا می گيرد و تا روز دوشنبه در استان اثر خود را می گذارد.
باقری شکيب با اشاره به اينکه اوج فعاليت اين سامانه در روز دوشنبه پيش بينی 
می شــود ادامه داد: بارش ها به صورت باران و در ارتفاعات به صورت برف 

است و در برخی از نقاط امکان آبگرفتگی معابر وجود دارد.

50 همدانی در انتظار دريافت کلیه
  رئيس هماهنگ کننده اهدای عضو استان همدان با بيان اينکه از ابتدای سال 
تا کنون 22  نفر اهدای عضو کرده اند، از انتظار 50 نفر برای دريافت عضو خبر 
داد. مجيد حميدی در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر اظهار کرد: اکنون 50 
نفر در استان همدان در ليست انتظار دريافت عضو هستند که به دريافت عضو 

کليه احتياج دارند و بيشتر افراد در ليست انتظار را مردان تشکيل می دهد. 
وی ادامه داد:  در همدان،امســال 10 نفر که دچار مرگ مغزی شــده بودند، با 
رضايت خانواده اعضايشــان اهدا شــد که به طور تقريبی هر يک از آنها ســه 
تــا چهار عضو اهدا کردند. حميدی بيان کــرد: تا کنون هيچ يک از اوليای اهدا 
کننــدگان، پولی در قبال اهدای عضو دريافت نکردند و فرايند اهدای عضو هم 
برای اهدا کننده و هم برای عضو گيرنده کامال رايگان بوده و هزينه ای پرداخت 

نشده است. 

در اين گراني و کمبودها چشم امید مردم 
در نظارت و کنترل است

مهدي ناصرنژاد  «

  ايــن روزهــا با ورود نهادهــاي ذي ربط از جملــه اتحاديه هاي 
صنفي در امر ســاماندهي قيمت گوشت از انواع سفيد و قرمز، شاهد 
آرامش نســبي در بازار پرمصرف و پرمسئله اين گونه مواد پروتئيني 
در همدان هســتيم. در اين باره اظهار نظرهايي از جانب قشــرهاي 
مردمي و حتي برخي دستاندرکاران سازمان هاي اقتصادي وجود دارد 
که مي گويند شــرايط موجود در بازار گوشــت قرمز و مرغ، آرامش 
قبل از طوفان اســت، کما اينکه با يکســان سازي قيمت انواع مرغ و 
تعيين قيمت گوشــت قرمز، کمبودهايي به وجود آمده و به خصوص 
مرغ فروشي هاي شــهر از نظر موجودي مرغ تا حدودي خلوت تر از 

روزها و هفته هاي گذشته به نظر مي آيند.
چند فروشگاه بزرگ توزيع گوشت مرغ واقع در ميدان مرکزي همدان 
و خيابان شهدا در ساعات بعدازظهر پنج شنبه هفته گذشته )20 دي ماه( 

تقريباً هيچ نوع گوشت مرغي براي عرضه به مشتريان خود نداشتند.
در هميــن حال برخــي اظهارنظرهاي ديگر حاکي از اين اســت که 
آرامش موجود، زمينه اي براي شکل گيري شرايط جديد در بازار مواد 
پروتئيني است چرا که بنابر اعالم وزارت جهاد کشاورزي و همچنين 
اتحاديه هاي مرغ و گوشت، محموله هاي جديد گوشت خريداري شده 
از کشورهاي برزيل و استراليا ظرف چند روز آينده وارد بازار خواهد 
شــد. و در برنامه جديد گوشت گرم استراليايي هر کيلوگرم 40 هزار 
تومان و گوشــت منجمد برزيلي 29 هــزار تومان براي مصرف کننده 

قيمت گذاري شده است.
البته نبايد از نظر دور داشــت که وضعيت بحران آلود گوشت مرغ و 
گوشــت قرمز در ماه هاي اخير ناشي از قاچاق گوسفند زنده و حتي 
الشــه هاي گوسفند ذبح شده به برخي کشــورهاي همسايه از طريق 
مرزهاي آبي و خشــکي است و دليل شدت عمل قاچاقچيان از خدا 
بي خبر قيمت هاي باالي ارز در کشــورهاي هدف است که سودهاي 

کالني را نصيب قاچاقچيان در کشورمان مي سازد.
واقعاً چنانچه مشــکل کمبود و گراني گوشت قرمز در بازار مصرف 
کشــورمان پيامد قاچاق گوشــت و گوســفند به کشــورهاي ديگر 
باشــد، بعيد به نظر مي آيد اين مشــکل به زودي زود حل شود چرا 
که جلوگيــري از قاچاق در نظام اقتصادي غلط و خيلي بازارچه هاي 
غيرقانوني دو سوي مرزهاي ما به گونه اي است که چندان مقابله پذير 
نيست و متأثر از بســياري قاعده هاي سنتي در بازارچه هاي محلي و 

مرزي قرار دارد.
مگر اينکه عزم جزم پشت اين مسئله مهم وجود داشته باشد و عوامل 
اجرايــي مبارزه با قاچاق همان گونه که شــديداً بــا ورود يا خروج 
مــواد مخدر از مرزها ايســتاده و مقابله مي کنند، ســر و صدا و بع بع 

گوسفندهاي زنده را نيز در نقاط مرزي خفه سازند!
با وجود تمام اين واقعيت ها بايد قبول داشت موضوع نظارت و کنترل 
در بازار و قيمت کاال در محورهاي داد و ستد داخلي بسيار تأثيرگذار و 
حياتي است و تا مادامي که عوامل قانوني حضور دارند و اعمال قانون 
مي شــود، جداي از بي نظمي هاي اقتصادي در مرزها اگر بازار داخلي 
نظم پذير باشد قيمت گذاري هاي خودسرانه نيز به حداقل خواهد رسيد 

و در اين معنا بايد بگوييم که )تا ريشه در آب اميد ثمري هست(.
امروز قشــرهاي مــردم ما در اين اوضاع و احــوال اقتصادي و بيداد 
قيمت ها چشم اميدشان به اجراي عدالت و مقابله قانوني با بي نظمي ها 
و خودســري اســت. قيمت چه گران و چه ارزان تــا مادامي که در 
کانال هاي قانوني و زير نظر ســازمان هاي مذکور بده بستان مي شود، 
ناگزيــر قابل تحمــل خواهد بود وليکن اگــر بي توجهي و بي هدفي 
مســئوالن در اين شــرايط، به عنوان عدم دخالت و آزادي در عرضه 
و تقاضــا تلقي گردد، جفــاي بزرگي در حق مــردم خواهد بود که 

نابخشودني است.
خالصه اينکه حضور و نظارت و کنترل مسئوالن اقتصادي در همدان 
اين روزها مردم را دلگرم ســاخته اســت و چه بهتر که براي توزيع 
عادالنه و همه گير گوشــت قرمز و مرغ در شــهرهاي استان همدان 

چار ه اي اساسي تدبير شود.

دانش آموز همداني رتبه چرتکه زني را گرفت
 شــايدی رخشــايي دانش آموز پنجم ابتدايي اســتان همدان برتر 

مسابقات بين المللي محاسبات چرتکه در کشور مالزي شد.
هجدهميــن دوره مســابقات بين المللــي محاســبات ذهني چرتکه 
اوايل دي ماه در کشــور مالزي برگزار شــد و دانش آموز همداني بين 
شرکت کنندگان ايران و ديگر کشورهاي جهان رتبه برتر بين المللي را 
از آن خود کرد. و پس از بازگشت به کشور و استان همدان به همراه 
خانواده اش مورد تشويق مدير کل آموزش و پرورش، رئيس سازمان 
دانش آموزي، همچنين مســئولين نمايندگي موسسه کودکان هوشمند 

استان همدان قرار گرفتند.
الزم به ذکر اســت شايدی رخشــائي از کالس سوم ابتدايي آموزش 

محاسبات چرتکه را شروع کرده و استعدادخاصی دراين رشته دارد.

ورود دادستان به کشت سبزی آلوده

 14ســال از مصوبه ممانعت از کشت سزی های آلوده در 4منطقه 
شــهر نهاوند می گذرد، هر بار دستگاههای متولی اجرای اين مصوبه 
را از زميــن خود به اداره ديگری پاس داده و ظاهرا از ســر خود باز 

کرده اند. 
ــای مجــاور شــهر  ــن ه ــی از زمي ــه وقت ــوده ای ک ــای آل ســبزی ه
ــه  ــدام  منطق ــوم نيســت از ک ــی رســد معل ــروش م ــه ف ــازار ب در ب
کشــت و وارد بــازار شــده اســت بــرای هميــن همــان يــک منطقــه 
اســتاديوم کــه ســبزی آن بــا آب ســالم آبيــاری مــی شــود هــم در 
البــه الی کشــت هــای آلــوده کــه بــا فاضــالب تغذيــه می شــود،هم 

بــی اعتبــار شــود. 
در نهايــت ايــن مصوبــه ثابــت کارگــروه غــذا و ســالمت شهرســتان، 
پــس از14ســال بــال اجــرا مانــد تــا اينکــه دادســتان بعنــوان ندعــی 

العمــوم وارد موضــوع شــد. 
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان نهاونــد بــا تاکيــد بــر اينکــه  
ــی  ــد بررس ــه گل در نهاوند،باي ــه کوچ ــتی منطق ــکالت بهداش مش
ــی  ــات اجراي ــوم اقدام ــا ورود مدعی العم ــت: ب ــود، گف ــل ش و ح

ــرای ســاماندهی ايــن منطقــه آغــاز شــد. توســط شــهرداری ب
ــون،   ــح قان ــرای صحي ــرورت اج ــر ض ــوی ب ــادی مصطف ــيد ه س
توســط شــهرداری و مســئولين ذيربــط خصوصــا دربــاره ســد معابــر 
ــرد و  ــد ک ــاز تاکي ــر مج ــاز های غي ــاخت و س ــری از س و جلوگي
افــزود: اجــرای صحيــح قانــون شــهرداری قبــل از تشــکيل پرونــده 
در کميســيون مــاده 100 و خــودداری از اعمــال پلمب هــا و وضــع 
عــوارض نامتعــارف در شــرايط فعلــی اقتصــادی در جلســه ضابطين 
خــاص و صــدور دســتور کتبــی بــه شــهرداری مــورد تاکيــد قــرار 

گرفــت.
ــط  ــی توس ــات اجراي ــوم اقدام ــی العم ــا ورود مدع ــزود: ب وی اف
ــع  ــا رف ــاز شــده و ت ــه آغ ــن منطق ــرای ســاماندهی اي شــهرداری ب
معضــل؛ آبيــاری ســبزيجات باوجــود فاضــالب موجــود در محــل 

ــت.  ــوع اس ممن

کار در آرامستان جزو مشاغل سخت و 
زيان آور قرار گرفت 

 در رايزنــی ها بــا اداره کار و تأمين اجتماعی از اين پس شــغل 
کارکنان آرامستان ها جز مشاغل سخت و زيان آور لحاظ خواهد شد.

مدير آرامستان موقوفه همدان با بيان اين مطلب در گفت و گو با ايکنا 
اظهار کرد: در جلســه ای با حضور قائم مقام و اعضای هيئت رئيسه 
آرامســتان های کشور در همدان مشاغل ســخت و زيان آور کارکنان 

آرامستان جزء مشاغل سخت لحاظ شد.
محراب غياثوندافزود: شأن اين افراد باالتر از کسانی است که در ساير 
نهاد ها و دستگاه ها مشغول به ارائه خدمت هستند چرا که جسد عزيزان 

آدمی را به خاک می سپارند. 
غياثوند تصريح کرد:پرسنل آرامستان ها از زحمت کش ترين و بی قيد و 
شرط ترين افراد جامعه هستند که در سخت ترين شرايط يک انسان به 
او ارائه خدمت می کند اما متأسفانه آنگونه که بايد از جايگاه اجتماعی 

خوبی در ميان مردم برخوردار نيستند.

1- برخی از اعضای اتاق بازرگانی همدان استعفا داده اند.
گفته می شــود تعدادی از اعضای هيات رئيســه اتاق بازرگانی به 
داليل نامعلوم اســتعفاداده اند. گويا اين استعفا بی ارتباط با برخی 
اختالف نظرهای گذشته نمی باشــد. گفتنی است پست دبير اتاق 

همدان مدتهاست خاليست.
الزم بــه ذکــر اســت بــزودی انتخابات اتــاق هــای بازرگانی 

برگزارخواهدشد.
2- اتاق توانمندسازی بانوان استان همدان تشکيل شده است .گفته 
می شــود اين اتاق با هدف کمک به افزايــش توانمنديهای بانوان 
اســتان در حوزه های مديريتی تشــکيل شده است . گويا اين اتاق 
توانســته اســت درحوزه بانوان برخی اقدامات ويژه را انجام دهد. 
گفته می شود بزودی همايشــی از دستاوردها واهداف اين تشکل 

برگزارخواهد شد.
3- ســفرنامه صبا اين هفته ميهمان استان بوده است. گفته می شود 
عوامل تهيه اين برنامه درماليربخش هايی ازبرنامه را ضبط کرده اند.

گويا قراراست اين برنامه با اجرای اقبال واحدی جمعه اين هفته از 
شبکه يک سيما روی آنتن برود.

گفتنی است شهرستان مالير امسال به عنوان شهرانگور ثبت جهانی 
شده است.

 38 نقطه شهر همدان توسط دوربين های 
الکترونيکی پايش می شود که بايد تعداد آنها 

افزايش يابد.
فرمانده انتظامی اســتان همدان در مراســم 
افتتاح دوربين های ثبت تخلف راهور همدان 
با بيان اينکه امسال 13 درصد تصادفات فوتی 
و 11 درصد تصادفات جرحی کاهش يافته 
اســت اظهار کرد: برای کنترل سرعت بايد 
بيش از پيش به تجهيزات و فناوری روز دنيا 

مجهز شويم.
بخشعلی کامرانی صالح با بيان اينکه 38 نقطه 
از شــهر توسط وســايل الکترونيکی پايش 
می شود افزود: البته برای کنترل بهتر ترافيک 
و آرام ســازی شهر به تعداد بيشتری دوربين 

نياز داريم.
فرمانده انتظامی اســتان همدان با بيان اينکه 
ثبت تخلفات توســط دوربين ها باعث اقناع 
مردم می شــود تصريــح کرد: امــروز فيلم 
تخلفات برای افراد به نمايش گذاشته می شود 
تا شک و شبهه ای در آن وجود نداشته باشد.

به گزارش فارس، وی با بيان اينکه تخلفات 
رانندگی باعث تضعيــف حقوق اجتماعی 
مردم می شود ادامه داد: برای رعايت مقرارت 
راهنمايــی و رانندگی نياز به فرهنگســازی 
داريــم چراکه با توجه به شــرايط امروزی 
کنترل ترافيک با شــيوه های سنتی و حضور 

فيزيکی مأموران امکان پذير نيست.
کامرانی صالح بــا بيان اينکه نيازمند گام های 
بلندتــری در حــوزه IT هســتيم و بايــد 
عقب ماندگی هــا را جبران کنيــم گفت: در 
راه فرهنگســازی و بازخورد دستاوردها و 
موفقيت ها از اصحاب رسانه قدردانی می کنيم 

ضمن اينکه نيازمند کمک آنها هستيم.
وی با بيان اينکه دشمنان به دنبال ايجاد يأس 
و نااميدی در جامعه هســتند و می خواهند 
دســتاوردهای بزرگ انقالب را ناچيز جلوه 
دهند اظهار کرد: با همت مردم و مســؤوالن 
و به کوری چشم دشمنان 40 سالگی انقالب 

را جشن می گيريم.
 بیش از 80 درصــد تصادفات به 

دلیل سرعت غیر مجاز
رئيس پليــس راهنمايی  و  رانندگی اســتان 
همدان نيز با بيــان اينکه بيش از 80 درصد 
تصادفات به دليل سرعت بيش از حد مجاز 
اســت تصريح کرد: واژگونی خودروها در 
بلوار احمدی روشن و يا بلوار کوالب به دليل 

سرعت بيش از حد مجاز رخ داده است.
علی فکری بــا بيان اينکه 38 دوربين در 38 
نقطه شهر همدان نصب شده است ادامه داد:  
در مجمــوع 114 تصويــر از اين دوربين ها 
گرفته می شــود و تخلفات ثبت می شود که 
در مجموع در حوزه های امنيتی، آرام سازی 
ترافيک و تســهيل عبور و مرور اســتفاده 

می شود.
وی با بيان اينکه نــوع دوربين های نظارت 
تصويری AXIS و ســاخت کشور سوئد 

است تصريح کرد:  10 دوربين ثبت تخلفات 
نيز توسط شهرداری خريداری و نصب شده 

و قابليت های مختلفی دارد.
رئيس پليس راهور همــدان ادامه داد: ثبت 
تصوير خودروها به تفکيک الين، عدم نياز به 
حضور کاربر، امکان تشخيص سرعت دقيق 
برای هر خودرو به صورت جداگانه، امکان 
تشــخيص همزمان ســرعت چند خودرو، 
اســتناد حقوقی باال، قابليــت اخذ تصوير 

شــمارش  امکان  رنگــی، 
عبوری،  خودروهای  تعداد 
ذخيره سازی اطالعات شامل 
تاريــخ و زمان، ســرعت و 
خودرو،  شــماره  و  عکس 
مجهز به وســايل گرمايشی 
و سرمايشی و برف پاک کن 
و قابل هدايــت از راه دور 
ويژگی هــای اين دوربين ها 

هستند.
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اطالعات بالفاصله به سرور 
و  می شــود  منتقل  تهــران 
به منطقه بازمی گردد  مجدداً 
و پيامــک نيز بــه متخلفان 

ارسال می شود.
پارکینگ   ۳ ساخت   

آغاز  آینده در همدان  طبقاتی ســال 
می شود 

شــهردار همدان هــم در اين مراســم  از 
ســاخت3 پارکينگ طبقاتی با هدف کاهش 
ترافيک معابر شهری در ابتدای خيابان تختی، 
محوطه کبابيان و پشت تاالر مرمر در خيابان 

شريعتی خبر داد. 
عباس صوفی ، اظهار داشــت: هر چند بايد 
از محل اعمال قانــون ماده 23 راهنمايی  و 
رانندگی کمک هايی به شــهرداری در حوزه 
ترافيک می شد اما مبلغ اختصاصی کافی نبود 

و شــهرداری هم از محل منابع داخلی خود 
برای نصب دوربين های ترافيکی مدرن اقدام 

کرد.
وی افزود: برنامه نصب 150 دستگاه دوربين 
را در دســتور کار داريم  که با توجه به منابع 
مالی محدود شــهرداری فعال به نصب 38 

دوربين نظارت تصويری موفق شديم.
وی گفت: نظارت الکترونيکی بر معابر شهری 
همدان افزون بر نصب تابلو ها، آرام ســازی 
معابر، بازگشايی معابر، 
پارکينگ ها  ســاخت 
طبقاتی و فرهنگ سازی 
اصلی  برنامه هــای  از 
که  است  شــهرداری 
هــدف حفظ جان  با 
انسان ها و تبديل شدن 
همدان به شهری انسان 
محور در حــال اجرا 

است.
شــهردار همــدان با 
امسال  اينکه  بر  تاکيد 
شهرداری  بودجه  در 
صورت  بــه  همدان 
ويژه بــه الکترونيکی 
شــدن پايش ترافيک 
شده  توجه  شــهری 
برای  10 دســتگاه دوربين  افزود:  است، 
کاهش ســرعت حرکــت  خودرو ها هم 
نصب شده اســت و نصب دوربين ها در 
پشــت چراغ  های قرمز برای پيشــگيری 
از عبــور رانندگان از پشــت چراغ قرمز 
هم  در برنامه کاری بود و اجرا شــد. در 
دوربين ها  اين  ترافيک هم  محدوده طرح 

نصب شده است.
صوفی اظهار داشت: اکنون از 140 تصويری 
نظارت الکترونيکی از معابر شــهری همدان 
دريافــت می کنيم. همچنين بازگشــايی 35 

متــری معبر در منطقه خضــر همدان را در 
دســت اجرا داريم و اين در حالی است که 
بسياری از شــهرداری ها در رکود مالی قرار 
دارند و امور عمرانی خود را متوقف کردند.

شهردار همدان گفت: برخی شهروندان به کم 
شدن عرض معبر بلوار ارم در بازه ساماندهی 
آن اعتراض دارند که اين کار اجتناب ناپذير 
است و بايد اجرا شود تا بخش سنگ فرش 
اين معبر که با هدف کاهش سرعت رانندگان 
در دست اجرا اســت به پايان برسد بعد از 
آن گارديل نصب شده را جمع آوری خواهيم 

کرد.
 دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ 

قرمز در همدان نصب می شود
رئيس شورای اسالمی شهر همدان هم گفت: 
دوربين ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز در 
چراغ های راهنمايی و رانندگی شهر همدان 

نصب می شود.
کامران گردان با بيــان اينکه با همکاری 
شــهرداری و پليــس راهــور طرح های 
فنی و ترافيکی به خوبی انجام می شــود 
اظهــار کرد:  با وجود اينکه وضعيت مالی 
شــهرداری ها در کشور مناسب نيست اما 
طرح ها توســط شهردار جسور همدان به 

می رود. پيش 
وی بــا بيان اينکه برخی عنوان کردند که آيا 
يونســکو برای پروژه های شهری در همدان 
اعتبــاری در نظر گرفته اســت افزود: هيچ 
کمک مالی به شهرداری توسط سازمان های 

بين المللی انجام نشده است.
رئيس شورای اسالمی شهر همدان در ادامه 
با بيان اينکه سرمايه گذاری در حوزه ترفيکی 
باعث نجات جان و ســالمتی بســياری از 
انسان ها می شــود تصريح کرد: از محل ماده 
23 که سهم همدان 5 ميليارد تومان است تنها 
700 ميليون تومان به شــهرداری اختصاص 

يافته است.

 استاندار همدان مهمترين مسائل حوزه 
کشاورزي استان را مورد بررسي و تحليل 
قرار داد و بر لزوم اصالح الگوي کشــت 
و اولويت دادن به کشــت هاي استراتژيک 
در استان از جمله محصوالت خاص مثل 
انگور، سيب زميني، سير و ... که در استان 

جايگاه ويژه اي دارد تاکيد شد.
ســيد سعيد  شاهرخي در جلسه با مديران 
و فعالين بخش کشاورزي استان گفت: در 
حوزه کشاورزي توجه به حوزه آب بسيار 
مهم است و بايد ســعي شود با استفاده از 
روش هاي کشت مکانيزه، روش هاي نوين 
آبياري و تغيير نحوه کشت سعي شود آب 
استان به خوبي مديريت شود تا مشکل کم 

آبي نداشته باشيم.
اســتاندار همدان گفــت: در حال حاضر 
85 درصــد آب مصرفي اســتان در حوزه 
کشــاورزي اســت که بايد با برنامه ريزي 

درســت و اصولي 10 درصد کاهش پيدا 
کند و از هدر رفتــن آب به صورت ويژه 
تعاوني  جلوگيري شود.شــاهرخي گفت: 
هاي کشاورزي جايگاه ويژه اي در توسعه 
بخش کشــاورزي دارد که بايد سعي شود 
اين تعاوني ها تقويت شوند و اگر مشکل 

دارند مشکل آنها حل شود.
اســتاندار همدان گفت: حمايت از صنايع 
تبديلي باعث بــاال رفتــن ارزش افزوده 
محصوالت کشــاورزي مي شــود و بايد 
سعي شود صنايع تبديلي را با برنامه ريزي 
درســت در جهت توليد اشتغال و افزايش 

بهره وري استفاده کنيم.
شاهرخي گفت: مشاغل قابل واگذاري در 
حوزه کشــاورزي بايد بر اساس قانون به 
بخش خصوصي واگذار شود تا با همکاري 
بخــش خصوصــي زمينه توســعه بخش 

کشاورزي فراهم شود.

اســتاندار همــدان در اين جلســه گفت: 
موضــوع آموزش کشــاورزان در اولويت 
باشــد و موضوع چاه هاي غيــر مجاز به 
شکلي مديريت شود که شاهد چاه هاي غير 
مجاز نباشيم و موضوع ديگر اينکه در بحث 
استفاده از سموم در محصوالت کشاورزي 

سعي شــود جامعه در اولويت باشد و اين 
حوز نظارت شــود تا مشکلي براي جامعه 
پيش نيايد و ســالمت شهروندان حتما در 

اولويت باشد.
اســتاندار همدان گفت: توجه به مراتع و 
منابع طبيعي براي دولت بســيار مهم است 
و سعي شــود ازمراتع و منابع طبيعي هم 
حفاظت شــود و هم اســتفاده درست و 
اصولي انجام شــود و هم اراضي در مدت 

زما کوتاهي باشند.
مهندس شــاهرخي گفت: موضوع محيط 
زيســت براي دولت جايگاه ويژه اي دارد 
و بايد ســعي شود در کنار توسعه مکان ها 
گردشگري اما موضوع مهم محيط زيست 
مورد توجه جدي قــرار گيرد و در جهت 
حفاظــت از محيط زيســت و حفاظت از 
مناطق محيط زيستي تالش کنيم که آسيبي 

به اين بخش وارد نشود.

اجرای حکم تخريب ساخت و ساز غیر 
قانونی در کمربند سبز شهر همدان

 سرپرست مديريت پيشگيری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان در اين باره گفت:  در راســتای حفظ و حراست از اراضی 
کشــاورزی و صيانت از حقوق بيــت المال ، حکم تخريب چهار 
مورد ســاخت و ســاز غير قانونی واقع در باغــات دره مراد بيگ 
همدان با حضور نماينده دادستان ، امور اراضی جهاد کشاورزی و 
با همکاری عوامل انتظامی و يگان امداد توسط واحد اجرای احکام 
مديريت پيشگيری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان و امور 

اراضی جهاد کشاورزی بصورت مشترک انجام گرديد.
حســين مردانی به همکاری و عزم راســخ شــهرداری و سازمان 
جهاد کشاورزی در پاکســازی و رفع تصرف اراضی کشاورزی و 
جلوگيری از ساخت و سازهای غيرقانونی ، تخريب باغات و تغيير 
کاربری اراضی کشــاورزی اشــاره کرد و افزود: با هرگونه تخلف 
و ســاخت و ســاز غير قانونی در محدوده  ، حريم شهر و باغات  

قاطعانه و بدون اغماض برخورد ميشود.
 سرپرســت مديريت پيشــگيری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همــدان همچنين خبر ديگری از پلمــب 15 واحد صنفی متخلف 
در همــدان خبر داد.مردانی گفــت: با توجه به بند 20 و تبصره يک 
بند 2 ماده 55 قانون شــهرداری و نيز اجرای طرح رفع سد معبر از 
معابر عمومی همدان و با توجه به اخطاريه های قبلی به صنوف در 
خصوص رعايت حقوق شهروندی و عدم سد معبر، تعداد 15 مورد 

از واحدهای صنفی متخلف طی يکماهه گذشته پلمب شده اند.

استاندار همدان در ديدار با فعالین بخش کشاورزي تاکید کرد

 لزوم اصالح الگوي کشت و اولویت کشت هاي استراتژیک استان

38 دوربین درسطح شهرتخلف های رانندگان را ثبت می کنند

دوربين های پليس
 ناظررانندگی درهمدان
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ضرب العجل فرماندار اسدآباد برای مديران شهرستان
دستگاه هايی که در راستای توسعه عمومی شهرستان مانع ايجاد می کنند اعتباراتشان برای 

سال آينده قطع خواهد شد
فرماندار شهرستان اســدآباد گفت:وقتی که جلسه ای تشکيل و مصوبه ای برای توسعه 
عمومی شهرســتان در جلســات گذاشته شــد بايد اين مصوبه اجرايی شود در غير اين 
صورت دســتگاه هايی که در راســتای توسعه عمومی شهرســتان مانع ايجاد می کنند 

اعتباراتشان برای سال آينده قطع خواهد شد.
به گزارش ايســنا ، کريم حميدوند اظهار کرد:برای اجرايی شــدن برخی از مصوبات در 
رابطه با توســعه عمومی شهرســتان گاهی برخی از ادارات با يکديگر دچار مشــکل و 

اختالف شــده و هم افزايی الزم را بــا  يکديگر  ندارند ، که اين اختالفات مانع اجرايی 
شدن برخی مصوبات و توسعه شهرستان خواهد شد .

وی افــزود:در غير اين صورت فرمانداری ابزار اجرايی برای برخورد با دســت هايی که 
در برخی از دستگاه های اداری شهرستان مانع ايجاد می کنند و گير می دهند  و من من 
بازی در می آورند را دارد و راحت ترين ابزار برخورد قطع کردن اعتبارات ســال آينده 

آنان خواهد بود.
حميدوند تصريح کرد:بايد پيگيری گزارشــات اين هيئت ها ، ادارات کل را به دســتگاه 
های اداری شهرســتان حساس کرده و موجب توجه و تقويت بيشتر دستگاه های اداری 
شهرستان توسط ادارات کل  شود و برای بحث اداری ،پرسنلی و خودرويی شهرستان کم 

نگذارند چرا که در غير اين صورت دستگاه های اداری شهرستان روز به روز ضعيف و 
کوچکتر  تر شده و رو به تحليل  می روند و برای برنامه هايی چون سرشماری ،اجرای 
طرح های بزرگ ،انتخابات و .... شهرستان دچار مشکل شده و کارها سخت خواهد شد.

وی تصريح کرد:برخی از استان و شهرستان ها کال در ليست استان ها و شهرستان های 
محروم کشــور قرار دارند که اين امر موجب شده هر ساله از محل اعتبارات نفت و گاز 
چندين برابر ديگر استان ها و شهرستان  اعتبارات دريافت کنند که تجديد نظر کشور در 
رابطه با شهرستان اسدآباد و قرار گرفتن اسدآباد به عنوان يکی از شهرستان های محروم 
کشور موجب خواهد شد که اسدآباد نيز از محل اعتبارات نفت و گاز اعتبارات بيشتری 
برای توسعه و پيشرفت منطقه دريافت کرده و زيرساخت های شهرستان را تقويت کند.

خبـر

سه شــنبه  روزهــاي 
مالقات مردم با مجموعه 
در  که  است  فرمانداري 
ایــن روز همه مجموعه 
خدمت  در  بي واســطه 

مردم هستند 

صرفه جويي در انرژي 
بايد جزو اولويت ها قرار گیرد 

 کبودراهنگ- خبرنــگار همدان پيام: مديريت و مصرف آب و برق 
از ضروريات اســت و همه ما بايد به اين مســئله مهم توجه بيشتري 

داشته باشيم.
دبير شوراي فرهنگي صنعت آب و برق استان همدان با بيان اين مطلب 
در نشســت رابطين فرهنگي صنعت، آب و برق کبودراهنگ افزود: با 
عنايت به حساســيت موضوع از جمله ازدياد جمعيت مصارف باالي 
برخي صنايع، کاهش بارندگي و بحران آب، مصرف انرژي باالســت 
لذا ضروري اســت که بر روي مصرف بهينه و سبک زندگي کار شود 
و اين امر ميسر نمي شود مگر با ترويج فرهنگ اهل بيت عليه السالم و 
معارف سيره ائمه، امر به معروف و نهي از منکر و روي آورن به سبک 

زندگي اسالمي.
حجت االســالم والمســلمين بهرامي ضمن تقدير از مدير توزيع برق 
کبودراهنــگ افزود: رابطين فرهنگي صنعت بــرق و آب کبودراهنگ 
جلسات و عملکرد خوبي داشته اند و الزم است در جلسات خود بيشتر 
در راستاي فرهنگ ترويج نماز، مسابقات قرآني، سبک زندگي، مديريت 

مصرف بپردازند.
مدير توزيع برق کبودراهنگ نيز در اين نشســت اظهار داشــت: رابط 
فرهنگي اداره برق کبودراهنگ با همکاري پايگاه مقاومت بسيج شهيد 
هاشــمي اداره اقداماتي را انجام داده اند که از شاخص ترين آن مي توان 
به تجليل از فعاالن نماز در اجالس نماز شهرستان، برگزاري اقامه نماز 
باران، برگزاري حلقات صالحين، برگزاري مسابقات ورزشي، نقاشی در 
بين بانوان و دانش آموزان، نصب بنر در مناســب هاي مختلف، تبليغات 
در زمينه مصرف بهينــه و صرفه جويي، دلجويي از خانواده هاي تحت 
پوشش کميته امداد، اهداء لوازم التحرير به دانش آموزان بي بضاعت و... 

اشاره کرد.
علي هايل همداني افزود: برق رســاني به گلزارهاي شــهدا، سرويس 
روشنايي معابر و روستا، توزيع بروشور هاي مديريت مصرف، برگزاري 
مراســم هاي مختلف در مناســبت ها، برگزاري دوره هاي کالس هاي 
هالل احمر، کاشت نهال در راستاي ترويج درختکاري و برگزاري نماز 

جماعت نيز از ديگر برنامه هاي فرهنگي اداره برق کبودراهنگ است.
دبير امور فرهنگي ديني صنعت آب و برق شــرکت توزيع برق استان 
همــدان نيــز در پايان گفــت: علي رغم مشــغله  کاري مجموعه برق 
کبودراهنگ شاهد فعاليت ها و اقدامات قابل تأمل و چشمگيري در حوزه 
فرهنگي هستيم و اميدواريم اين فعاليت ها بسط و گسترش داشته باشد تا 
شاهد يک فرهنگ سازي مطلوب در حوزه صرفه جويي در انرژي باشيم 

و اين مسئله جزو اولويت کاري مي باشد.

برگزاری جشنواره جايزه ادبی استان همدان 
به میزبانی اسدآباد 

 جشــنواره جايزه ادبی استان همدان در رشته های شعر کالسيک و 
نو، داستان کوتاه، داستانک و کتاب است در اسدآباد برگزار می شود.

رئيس فرهنگ و ارشــاد اسالمی اسدآباد با بيان اين مطلب از برگزاری 
جشنواره ادبی استان همدان به ميزبانی اسدآباد خبر داد و گفت: فراخوان 

اين جشنواره به هشت شهرستان استان اعالم شده است.
به گزارش روابط عمومی رئيس فرهنگ و ارشاد اسالمی اسدآباد، رضا 
قاســمی با بيان اينکه اين فراخوان در رشــته های شعر کالسيک و نو، 
داستان کوتاه، داستانک و کتاب است، افزود: بخش های ويژه و جانبی 
اين جشنواره هم شامل اقتصاد مقاومتی و کاالهای ايرانی، نماز، عفاف 
و حجاب و دفاع مقدس است که ويژه داوری می شوند و جوايز ويژه 

ای هم دارد.
رئيس فرهنگ و ارشاد اسالمی اسدآباد بيان کرد: هدف از برگزاری اين 
جشنواره ارتقا سطح آگاهی و بنينش ادبی جامعه و قشر جوان، تقويت 
بنيه علمی- ادبی شهرستان و استان همدان و برزگداشت چهلمين سال 
انقالب اسالمی اســت.وی ادامه داد: اين جشنواره 28 بهمن ماه در دو 
نوبت صبح و بعدازظهر انجام می شود که به صورت کارگاهی و تجليل 

از برترين های ادبی خواهد بود.

برگزاری جشن شکرگذاری زکات 
در بهار و کبود راهنگ 

 جشن شکرگذاری زکات شهرستان بهار در روستای پرلوک برگزار شد.
فرماندار بهار در اين مراسم گفت : بيش از 7 درصد جمعيت و وسعت 
استان همدان مربوط به اين شهرستان است، اما 15 درصد محصوالت 

کشاورزی استان در شهرستان بهار توليد می شود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهار، حجت االسالم افتخاری، امام 
جمعــه صالح آباد هم گفت : پرداخــت زکات در محروميت زدايی از 
گروه های هدف و اجرای طرح های عمرانی با رويکرد فرهنگی و مذهبی 

و طرح های عام المنفعه بسيار موثر است. 
حجت االسالم اهلل وردی مســول زکات شهرستان بهار هم اظهار کرد 
: امســال 9 ميليارد و 407 ميليون ريال زکات در اين شهرســتان جمع 
آوری شــد که نسبت به پارســال 33 درصد افزايش داشته و نسبت به 
توافقنامه 100 درصد محقق شده است. همچنين در مراسم شکرگذاری 
پرداخت زکات شهرستان کبودراهنگ در روستای بابا خنجر از عامالن 

جمع آوری زکات اين شهرستان تجليل شد.

اسدآباد مرکز مشاوره نیاز دارد
 مرکز مشــاوره عمومی در شهرســتان وجود ندارد که با توجه به 
ضروت اين مرکز الزم است اين امر توسط اداره بهزيستی شهرستان  هر 

چه سريعتر پيگيری شود.
معاون فرماندار اسدآباد با بيان اين مطلب در جلسه  ارتقا امنيت اجتماعی، 

بر ضرورت راه اندازی مرکز مشاوره عمومی اين شهرستان تاکيد کرد.
به گزارش ايســنا ، يزدان آزرمی در ادامه  با گاليه مندی و انتقاد شديد 
از  عدم حضور و بی توجهی شــهرداری به اجرای مصوبات جلسات 
گذشــته ، خواستار پيگيری مصوبات گذشــته توسط شهرداری شد و 
افزود: شـــهرداری اســدآباد با راهکارهای قانونی و اجرايی  نسبت به 
ساماندهی محيط شــهری، توزيع خدمات، جلوگيری از تغيير کاربری 
زمينها و مقابله با ســـاخت و سـازهای غيرمجاز و ... در جلوگيری از  
ايجاد ناامنی اجتماعی از نقش موثری برخوردار بوده و نبايد نســبت به 

اين جلسات و مصوبات بی توجه باشد.
آزرمی خاطر نشان کرد:  امنيت اجتماعی  ارتباط مستقيمی با فضا و 
ساخت و ساز شهری دارد و يک فضای شهری مناسب تا حد زيادی 
تأمين کننده امنيت بوده و  فضای نامناســب زمينه ساز انواع آسيب 
ها و معضالت اجتماعی است که شهرداری با توجه و اهميت دادن 
و پيگيــری و مرتفع کردن  اين مــوارد، نقش موثری در ارتقا امنيت 

اجتماعی دارد.
وی در ادامه با بيان اينکه هيچ يک از مردم جامعه از آسيب های اجتماعی 
در ابعاد مختلف  مصون نيستند، خاطر نشان کرد: اداره آموزش و پرورش 
شهرستان موظف به برگزاری همايش ويژه مديران مدارس شهرستان در 
آينده نزديک  با تبيين موضوع آســيب های اجتماعی است که در اين 
همايش بيش از 500 نفر از مديران مدارس ،مربيان پرورشی و مسولين 

انجمن های اوليا و مربيان شهرستان حضور و شرکت خواهند داشت.
آزرمی در ادامه با تأکيد بر ارتقا نشــاط اجتماعی، تصريح کرد: دستگاه 
های مختلف سطح شهرســتان از فرصت فجر چهل برای ارتقا نشاط 
اجتماعی جامعه با برنامه های مختلف  با رويکرد 40 می توانند به نحو 

احسن استفاده کنند .
وی همچنين با تأکيد بر نظارت هر چه بيشــتر  دانشکده علوم پزشکی 
شهرســتان با همکاری پليس امنيت در بازرســی هــا به مراکز عرضه 
ترامادون و متادون سطح شهرستان، اضافه کرد با توجه به مشکل اهالی 
شــهرک جانبازان در تردد به دليل خطرات عبور و مرور ،شــهرداری 
اسدآباد موظف به احداث پل هوايی در مقابل شهرک جانبازان به عنوان 

يکی از مصوبات خواهد بود.

بهره مندی تمامی روستاهای 
باالی ۲0خانوار از گاز

 در حــال حاضــر 100 درصد روســتاهای بــاالی 20 خانوار اين 
شهرستان گاز دار شــده اند و 3 روستای مابقی باالی 20 خانوار نيز تا 

پايان سالجاری گاز رسانی خواهند شد.
فرماندار اســدآباد در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به افزايش 3 برابری 
ظرفيــت توزيع  گاز شهرســتان، اظهار کرد: با اصالح شــبکه، ايجاد 
زيرساخت های جديد و تقويت ايستگاه های ورودی توزيع گاز، ظرفيت 

گاز شهرستان به 80 هزار متر مکعب رسيده است.
کريم حميدونــد افزود:در حال حاضــر 100 درصد صنايع توليدی و 
مدارس روستايی ،بيش از 100درصد  واحد های  توليدی و صنعتی و  

70 درصد مرغداری های اسدآباد از نعمت گاز بهره مند هستند.
وی همچنين در ادامه با بيان اينکه تمامی مدارس اين شهرستان به سيستم 
گرمايشی اســتاندارد گازی مجهزند و 251 مدرسه سطح شهرستان از 
نعمــت گاز بهره مندند،  تصريح کرد: تنها 2 مدرســه در 2 روســتای 
شهرستان از بخاری نفتی کاربراتوری  استفاده می کنند که علت آن عدم 
گازکشی روستاها بوده و جمعا اين دو مدرسه دارای 8 دانش آموز است.

حميدوند با تأکيد بر مصرف بهينه از گاز توســط همشهريان در فصل 
ســرما، اضافه کرد: گاز رسانی به روستای هدف گردشگری ملحمدره 
اســدآباد نيز در سال گذشته افتتاح  شــد و در حال حاضر اهالی اين 

روستای گردشگری هم  از نعمت گاز برخوردار هستند.

دستگاه های اجرايی، خدمات نظام را 
برای مردم بیان کنند

 فرماندار تويسرکان با تاکيد بر اينکه بايد جشن 40 سالگی انقالب با 
شکوهتر از سال های قبل برگزار شود، گفت: در اين زمان دستگاه های 
اجرايی، خدمات نظام اسالمی را بدون بزرگنمايی و بدون کم و کاست 

برای عموم مردم بيان کنند.
به گزارش ايرنا، حبيب موميوند در جلســه اعضای شورای اداری اين 
شهرستان افزود: تويسرکان از شهرهايی است که نقش مهمی در پيروزی 

انقالب و دوران جنگ داشته است.
وی با بيان اينکه حتی در روستاهای پنج و 6 خانواری نيز خدمات گاز، 
آب، برق و تلفن ارائه می شــود، ادامه داد: نظام جمهوری اســالمی در 
کشــور تحول ايجاد کرده و از يک وضعيت خاص که تعداد معدودی 

خدمات می گرفتند، به سمت خدمات همگانی حرکت کرده است.
فرماندار تويسرکان اظهارداشت: همه ساله دشمن تالش می کند حضور 
مــردم را در عرصه های مختلف کمرنگ کنند اما مردم با حضور همه 
جانبه با آرمانهای شهدا و امام شهدا تجديد ميثاق می کنند و به طور حتم 
22 بهمن امســال نيز شاهد حضور پررنگ مردم در راهپيمايی خواهيم 
بود.وی با بيان اينکه در چهلمين سالگرد انقالب اسالمی همه موظفيم 
عملکرد و خدمات نظام را به گوش مردم برسانيم افزود: جمع کثيری از 

دشمنان تالش می کنند تا نا اميدی را در جامعه تزريق کنند.
موميوند اظهار داشت: همگان تالش کنيم وحدت و همدلی در شهرستان 

کم نشود و همه مردم در عرصه های مختلف حضور يابند.
وی با اشاره به شــعار حمايت از کاالی ايرانی، گفت: معنی اين شعار 
ايجاد اشــتغال و رســيدن به خودکفايی است که بايد مورد توجه همه 

قرار گيرد.

 کبودراهنگ- اکــرم حميدي- خبرنگار 
همــدان پيام: ميــز خدمت به عنــوان يک 
مرکز ارتباطات در هر ســازماني است و در 
راســتاي ارائه خدمات مطلوب و عادالنه به 

ارباب رجوع است.
در ميــز خدمت مســائل و مشــکالت و 
درخواســت هاي مراجعه کنندگان بررســي 
مي شــود و يکي از مهم ترين مزيت هاي آن 
اين اســت که فاصله بين مســئوالن و مردم 

کم مي شود.
فرمانــدار کبودراهنــگ نيز از آن دســته از 
مســئوالني است که ســعي دارد روزبه روز 
فاصله بين مردم و مسئوالن کم شود تا مردم 
به راحتی بتوانند با مســئوالن ارتباط بگيرند 
و مسائل و مشکالتشــان را با آن ها در ميان 
بگذارند بنابرايــن يکي از اقدامات مهم وي 
راه اندازي ميز خدمــت بود که همه روز در 
فرمانداري و ســاير ادارات شهرســتان داير 
اســت و جهت رضايتمندي مردم و تکريم 
ارباب رجوع مالقات عمومــي فرماندار که 
روزهاي سه شنبه هست در همين ميز خدمت 
انجام مي شــود به همين بهانه بــا فرماندار 
کبودراهنگ گفت وگويي داشــتيم تا بتوانيم 
از خدمات ميز خدمت به مردم بيشتر مطلع 
گفت وگوي  در  کبودراهنگ  شويم.فرماندار 
اختصاصي با همدان پيام گفت: ميز خدمت 
همــه روزه در فرمانداري و ســاير ادارات 
شهرستان داير است و روزهاي سه شنبه بنده 
بــه همراه معاون سياســي انتظامي و معاون 
امــور عمراني و 2 نفر از مديــران ادارات و 
چند کارشناس در خدمت مردم هستيم و در 
مالقات عمومي )ميز خدمت( حدود 50 الي 

60 مراجعه کننده داريم.
حجت اهلل مهدوي هدف از داير شــدن ميز 
خدمت را باال بــردن رضايت مردم، کاهش 
هزينه هاي رفت وآمد، خدمت بي منت و اينکه 
مســئوالن در بين مردم باشــند و از نزديک 
مسائل و مشکالت ارباب رجوع بررسي کنند 

عنوان کرد.
وي اظهار داشــت: ما ســعي مي کنيم که با 
مراجعه کننــدگان به ميز خدمــت صادقانه 
برخــورد کنيم و در صــورت امکان تالش 
داريم که مشــکالت مراجعه کنندگان همان 
روز برطرف شــود و اگر برطرف نشد قطعًا 

کارشناسان پيگير آن ها خواهد بود.
اين مقام مسئول خاطرنشــان کرد: با توجه 
به اينکه هيچ فاصله اي بين مردم و مسئوالن 
نيست حضور در ميز خدمت را يک واجب 
مي دانم چراکه خدمت به مردم وظيفه ماست 
و افتخاري است که شامل حال ما شده است.

بنابراين موظف هستيم در چارچوب قانون، 

مسائل و مشکالت مردم 
تاکنون  و  کنيم  رسيدگي 
الي 65 درصد  تقريباً 90 
مردم که بــه ميز خدمت 
فرمانداري مراجعه کردند 
جواب قانع کننده و قانوني 

دريافت کرده اند.
اگــر  داد:  ادامــه  وي 
باشــد  ارباب رجوعــی 
که مشــکلش حل نشود 
مســئوالن مربوطه تا يک 
که  دارند  فرصــت  هفته 
مشکالت مردم را بررسي 
کنند و اگر مسئولي در اين 
زمينه کوتاهي کند توبيخ 

مي شود همچنين به مديران تأکيد کرده ايم که 
قولي ندهند که انجام نشدني باشد و هر آنچه 

طبق قانون است عمل کنند.
مهدوي افزود: بيشترين مراجعه کنندگان به ميز 
خدمت فرمانداري مشکالت مالي را مطرح 
مي کنند که البته اکثر آن ها زير نظر بهزيستي 
و يا کميته امداد هستند بااين حال وقتی که به 
ما مراجعه مي کنند پيگيري کارشان هستيم و 
ديگر خير هست که آن ها را حمايت کند اين 
افراد را معرفــي مي کنيم و بيکاري نيز يکي 
ديگر از مواردي است که متأسفانه بيشترين 
ارباب رجوع را دارد و بيشتر آن ها زير ديپلم 
هستند و تعداد انگشت شمار ليسانس و باالتر 
هستند و با توجه به اينکه شغل هاي دولتي از 
طريق آزمون هاي استخدامي صورت مي گيرد 
و اگر کارخانه ها گلخانه ها و... نياز به نيروي 
انساني داشته باشند اين افراد معرفي مي شوند 

بودنــد  خوشــبختانه  و 
افرادي که به ميز خدمت 
مشکل  و  کردند  مراجعه 
اشتغالشان در همان روز 

مرتفع شد.
با  داشــت:  اظهــار  وي 
توجه به اينکه شغل بيشتر 
شهرســتان  اين  مردمان 
و  اســت  کشــاورزي 
کشــاورزي که بــه ميز 
مي کنند  مراجعه  خدمت 
مشــکل کمبــود آب را 
مطرح مي کننــد بنابراين 
بــراي رفع اين مشــکل 
اقدام  دست  در  کارهايي 
داريم ازجمله تغيير الگوي کشت پر آب بر، 
به کم آب بر مثل کشت گياه کي نووا، کشت 
زعفــران ترويج حبوبات، پــرورش قارچ، 
گسترش آبياري نوين، جلوگيري از برداشت 
بي رويه آب، اســتفاده از کنترهاي هوشمند 
براي تمام چاه هاي کشاورزي، برخورد جدي 
و قاطعانه با چاه هاي غيرمجاز و... که باقوت 
پيگيري مي کنيم و اولويــت اصلي ما براي 

توسعه شهرستان کشاورزي است.
مهدوي ادامه داد: براي تقويت کشاورزي نيز 
استفاده از پس آب های فاضالب کارخانه ها 
صنعتــي را در برنامه داريــم و ازآنجايی که 
آموزش بر مبناي توسعه هر کاري خصوصا 
در بخش کشاورزي اســت ترويج آموزش 
کشــاورزي نيز يکي ديگر از برنامه ها براي 

رفع مشکالت کشاورزي است.
وي ادامه داد: در کليه مســاجد، دهياري ها، 

ادارات، مجتمع هــاي بين راهــي و... يــک 
صندوق ارتباط مســتقيم بــا فرماندار قرار 
داده شــده که مردم به راحتــی بتوانند نقد و 
انتقادات و مســائل و مشــکالت را مطرح 
کنند و تاکنــون چندين نامه را از اين طريق 
پيگيري کرديم و تــالش کرديم که به آن ها 

رسيدگي کنيم.
تأکيد  همچنيــن  کبودراهنــگ  فرمانــدار 
کرد: بــراي جلوگيــري از اتــالف وقت، 
هزينه ها و دوري راه مســائل و مشکالت و 
درخواســت هاي مردم گل تپه و شيرين سو 
بايد در همان بخش و از طريق بخشداري ها 
بررسي شــود و هيچ يک از بخشــداران و 
مديران حــق ندارند ارباب رجــوع را براي 
رفع مشکلش به استان راهنمايي کند. و صد 
درصد مسائل مردم بايد در شهرستان پيگيري 
شود و مسئوالن بايد درخواست های خود را 
به صورت مکتوب ارائه کنند تا ما بتوانيم به 
آن ها رســيدگي کنيم و آن ها اطمينان داشته 
باشند که هيچ درخواستي بي جواب نمي ماند 
حتي اگر جواب منفي باشــد به آن ها اعالم 
مي شود. مهدوي در پايان افزود: خدمات ما 
در جهت رضايت مردم اســت و تمام کارها 
بايد بر اســاس صداقت تمام و تقويت نظام 
و اجراي سياست هاي دولت خدمتگزار باشد 
چون دولت، نظام و مردم يکي هستند و هيچ 
فاصلــه اي ميان آن ها نيســت و مردم نيز در 
جريان هستند که دولت نمي تواند به تنهايی 
همه مشکالت را مرتفع کند و نياز به کمک 
ما و حمايت مــا و راهنمايي هاي مردم دارد 
بنابراين از آن ها درخواست داريم تا با صبر 

و حوصله و سعه صدر ياريگر دولت باشند.

 پس از ثبت نظام توليد انگور مالير در 
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد، فائو گواهی ثبت اين اقدام توســط 
اين سازمان به صورت رسمی به جمهوری 

اسالمی ايران ابالغ شد.
نماينده مــردم مالير در مجلس شــورای 
اسالمی با بيان اين مطلب در گفت و گو با 
ايرنا اظهار داشت: تاييديه نظام توليد انگور 
مالير به عنوان پنجاه و سومين نظام ميراث 
کشــاورزی جهان توسط ســازمان فائو به 

صورت رسمی ابالغ شد.
محمد کاظمی صدور گواهی رسمی ثبت 
بين المللــی نظام توليد انگــور در مالير 
 )GIAHS(منطبق بر شاخص های جياس
توســط ســازمان فائو در تاريخ 30 نوامبر 
2018 را به عنوان نقطه عطف مســير رشد 
و شکوفايی بخش کشاورزی اين شهرستان 

دانست.
نائب رييس کميســيون حقوقی و قضايی 
مجلس دهم ادامه داد: اين گواهی رســمی 
در نامه شــماره 2381/3/97 در تاريخ 17 
ديماه 97 توســط رييس موسسه پژوهش 
هــای برنامه ريزی، اقتصاد کشــاورزی و 
توسعه روســتايی وزارت جهاد کشاورزی 

و دبير کميته ملی جياس ايران ابالغ شد.
کاظمی بيان کرد: در همين راستا و با تاييد 
اين رخداد جهانی مهم، بستر بهره برداری 
از اين ظرفيت بين المللی برای توسعه کمی 

و کيفی عرصه کشاورزی و باغداری مالير 
و رونق اقتصــادی مضاعف در اين حوزه 

فراهم شد.
ديگــر نماينده مالير در مجلس شــورای 
اسالمی نيز اظهار داشت: با تالش مسئوالن 
اجرايی استان همدان و شهرستان، مسئوالن 
وزارت جهاد کشــاورزی و پيگيری های 
مستمر نمايندگان مالير ثبت جهانی انگور 

دره جوزان به نتيجه رسيد.
حجت االســالم احد آزاديخواه افزود: اين 
هديه ای بسيار ارزشــمند برای مجموعه 
کشور، استان و شهرستان و اقدامی اثرگذار 
برای کشــاورزان پرتــالش و زحمتکش 

است.
سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس دهم 
بيان کــرد: ثبت جهانی انگــور مالير يک 
نشان برای اين شهرستان است که همواره 

برای توسعه مالير اثربخش است.
حجت االســالم آزاديخــواه ادامه داد: اين 
اقدام بهترين هديه اســت کــه می تواند 
نســبت به رونق اقتصادی اين شهرســتان 

تاثيرگذار باشد.
وی بــا تبريک اين روز به عنوان يک نقطه 
عطف در تاريخ اين شهرســتان و خدمت 
نماينــدگان در مجلــس دانســت و ابراز 
اميــدواری کــرد: از درگاه جهانی شــدن 
انگور مالير بتوانيم با کمک کشــاورزان و 
همت مسئوالن رونق مضاعفی را در حوزه 

کشاورزی و صنايع غذايی و تبديلی شاهد 
باشيم.

در پی انتشــار اين خبر ،اســتاندار همدان 
گفت: اين موفقيتی مهم و افتخاری بزرگ 
است که برای استان همدان و به نام مالير 

کسب شد.
سيدســعيد شــاهرخی بيــان کــرد: اين 
موفقيت مهم را به مردم اســتان همدان و 
مالير، به ويژه کشــاورزان سخت کوش 
ايــن شهرســتان تبريک مــی گويم و از 
پيگيــری و همکاری خــوب وزير جهاد 
کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان 
و نمايندگان شهرستان مالير که نقش ويژه 
ای در اين ثبت جهانی داشــتند، قدردانی 

می کنم.
از ســال 95 تاکنون پرونــده ثبت جهانی 
انگور دره جوزان مالير تهيه و به ســازمان 
جهانی خوار و بار و کشاورزی ملل متحد 

)فائو( ارسال شد.
در هميــن راســتا 24، 25 و 26 مهرمــاه 
امســال نماينده فائو برای بررسی پرونده 
ثبــت جهانی انگور دره جــوزان وارد اين 

شهرستان شدند
در 10 آذرمــاه ماه امســال پرونــده نظام 
توليــد انگور مالير به عنوان دومين ميراث 
کشــاورزی ايران و پنجاه و سومين ميراث 
جهانی کشــاورزی در سازمان فائو به ثبت 

رسيد.

بنابــر اعالم فائــو، اين دســتاورد مهم با 
پذيرش مدارک، مســتندات و دفاعيه های 
ارايــه شــده در اجالس گروه مشــاوران 
علمی دبيرخانه ميراث های مهم کشاورزی 
جهانی)GIAHS( از تاريخ هفتم الی دهم 
آذرماه سال جاری در سازمان فائو در شهر 
رم ايتاليا حاصل شــد و اين ثبت با آزمونه 
)پايلــوت( دره جوزان شهرســتان مالير 

صورت گرفت.
الزم بــه ذکــر اســت ثبت ميــراث های 
ابتکار   )GIAHS(جهانی مهم  کشاورزی 
عمل ســازمان فائو است که از سال 2002 

آغاز شده است.
هدف از اين ابتکار عمل، شناسايی، معرفی 
و حفاظــت از ميراث کشــاورزی جهانی 

است.
مالير دارای بيش از 10 هزار هکتار انگور 
است که ساالنه قادر به توليد بيش از 240 

هزار تن انگور است.

قول نشدني ندهيد
■ تأکید فرماندار کبودراهنگ به مدیران شهرستان

گواهی رسمی ثبت جهانی انگور مالیر در فائو صادر شد

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایيد

جهـت عضو در کانال تلگرام نيازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایيد.
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 پيــش از 3 ســال از راه اندازی گرمخانه 
آقايان در شــهر همدان می گــذرد، تکليفی 
که قانون مصــوب ســال 78 آن را برعهده 
شهرداری ها گذاشته بود و در همدان پس از 
17 سال تاخير و با فشار رسانه ها انجام شد.

آذر 95 ساختمان خالی و قديمی پشت آتش 
نشــانی به اين کار اختصاص داده شده و به 
گفته مسئوالن هر شب پذيرای 60 تا 80 فرد 
بی خانمان اســت، در کنار اسکان امکاناتی 
چون غــذای گرم به طــور کامل يا مختصر 
در حد ســيب زمينی يا عدسی، تلويزيون و 
امکانات بهداشــتی هم به صــورت محدود 

فراهم شده است.
هرچند سعی شهرداری برای ايجاد اين مکان 
در شــرايط فوری و جمــع آوری متکديان، 
معتادان و افراد بی ســرپناه قابل تقدير است، 
اما با وجود گذشــت 3 سال از آن زمان هنوز 
مکان دائمی و اســتاندارد برای نگهداری از 
افراد بی سرپناه در همدان ساخته نشده است.

البته به تازگی کار بازسازی طبقه دوم اين بنا 
آغاز شده و قرار است پس از انتقال افراد به آن 

طبقه همکف هم بازسازی و سراميک شود.
 افزايش تعداد مراجعه کنندگان به اين محل و 
کم توجهی نهادهای مسئول چون شهرداری 
و شــورای شهر موجب شــده تا مشکالتی 
برای اين مرکز پيش آيد به طوری که رئيس 
کميسيون خدمات شهری شورای شهر همدان 
به کوتاهی شــورا در اين مورد اعتراف کرده 

است.
تعطيلی در صبح زود و سرمای هوا، وضعيت 
بهداشتی نامناسب، وجود شپش و ساس، غذا 
و صبحانه اندک، نبود مراقبت های بهداشتی 
و درمانی، نداشتن لباس، تعداد کم سرويس 
هــای بهداشــتی و حمام و مناســب نبودن 
وضعيت گرمايشــی از مهم ترين مشکالتی 
است که ساکنان اين خانه با آن دست و پنجه 

نرم می کنند.
انتشار گزارش مشکالت تنها گرمخانه همدان 
در رسانه ها موجب شد تا نگاه جامعه به اين 
ســمت معطوف شود و شــهردار و شورای 
شــهر قول برطرف شدن مشکالت را دهند، 
اما باوجود گذشت چند روز هنوز هم وعده 
ها عملی نشــده است.در حالی که شهردار و 
رئيس کميسيون خدمات شهری شورای شهر 
همدان از افزايش ساعت کار گرمخانه تا 10 
صبح برای فصل ســرما خبر داده، درب آن 
ســاعت 8 و در سرمای چند درجه زير صفر 
بسته شده و افراد بيرون رانده شوند.مردان بی 
خانمانی که از ســرما به گوشه ديوار پناه می 
برند تا پس از گرم شــدن هوا راهی شوند و 
به گفته خودشــان هرچه به مسئول گرمخانه 
اصرار و التماس کرده اند، فايده ای نداشــته 

است.
 درد دل افراد ساکن گرمخانه

صبح های زود هوا خيلی سرد است، اما حتی 
پس از قول شــهردار در شب يلدا باز هم در 
ساعت 8 صبح بسته می شود حتی روزهايی 

که برف آمده يا بد شديد می وزد. 
برخی افراد بيماری داشته و دچار عفونت 
ريه، ســرطان و غيره هستند و نمی توانند 
حتــی در طول روز هم بيــرون بمانند چه 
رســد به صبــح زود شــپش خيلی اذيت 
مــی کند و بدنمان زخم شــده و پتوها را 
نمی شويند و پر از شــپش است. مسئول 
گرمخانــه می گويد خودتــان داخل اينجا 
بشــوييد يا نفری 15 هــزار تومان بدهيد 
تــا ببريم برای شستشــو؛ اگر هــم اظهار 
نارضايتــی کنيم مينی بوس را در گرمخانه 
آورده و همــه را ســوار می کننــد و به 
اردوگاهی واقع در جاده تهران می برند که 
مثل زندان بايد يک ماه آنجا باشيم و بيشتر 
افــراد از ترس رفتن بــه اردوگاه اعتراض 
نمی کنند.محمد.ر: اينجا هرشب 50 تا 60 
نفر هســتند، اما فقط دو دستشويی و يک 
حمــام دارد که آن هم با گذاشــتن دوش 
داخل يکی از دستشــويی ها ايجاد شده و 
اگر کســی حمام برود فقط يک دستشويی 
داريم و در سرما بايد منتظر بمانيم تا اندازه 

ای که دچار ناراحتی کليه شده ايم.
قصد داريم به حمام برويــم اما وقتی تعداد 
حمام کم اســت و بعضی وقتهــا هم آب را 

قطع می کنند چه کار کنيم تازه لباس هم برای 
تعويض نداريم.

يکی از دستشــويی ها هــم تبديل به محل 
نگهداری کبوتر شده و يک دستشويی و يک 

حمام برای 50-60 نفر خيلی کم است.
رضا.م: اينجا يک بخاری 10 هزار دارد و يک 
بخاری دوکاره که بخاری کوچک را در سالن 
بزرگی شده و گرم نمی شود، ضمن اينکه بايد 
روی موکت يا پتو روی زمين بخوابيم و يک 
پتو را زير و يکی را رو بياندازيم .آن قدر سرد 
است که شــبها پتو را دور خود می پيچيم تا 

گرم شويم و هيچ بالشی هم زير سر نداريم.
روزهــا هم می رويم جمــع آوری ضايعات 
که زياد هم ســود نــدارد روزی 20 کيلو که 
جمع کنيم می شــود 10 هزار تومان بعضی 
ها ناتوان يــا مريضند و توانايی کار ندارند و 
روزهــا بايد در امامزاده ها يا خيابان بمانند تا 
شــب شــود.س.ح: قرار بود کارت اتوبوس 
بدهند چون پول نداريم و شبها پياده تا اينجا 
می آييم و گاهی که دير می رســيم شام نمی 
دهند درحاليکه وقتی آمار دارند چرا بايد کم 
بياورند.برخی ها هپاتيت يا بيماری ريه دارند. 
يکی از افراد اينجا سرطان خون دارد و تحت 
نظر دکتر عباسی است اما هزينه درمان ندارد 
و صبح زود هم بايد بيرون و در سرما بماند و 
هرچه اصرار می کنيم افراد مريض را حداقل 

نگهدارند قبول نمی کنند.
وضعيت گرمخانه همدان از زندان بدتر است 
و در زندان حداقل چای به اندازه هســت اما 
اينجــا يک کتری چای را بــرای 60 نفر می 
گذارند و به همه نمی رســد و صبحانه هم 
خيلی کم اســت و يک نــان را بين چند نفر 
تقســيم کرده و به اندازه يک سيم کارت پنير 
می دهند.غذا هم بعضی روزها خوب اســت 
اما برخی روزها کم اســت و سير نمی شويم 
و افراد از بيرون برای خودشان نان و غذا می 
خرند-می گويند ما وظيفه ای نداريم به شما 

غذا بدهيم.
رئيس کميسيون خدمات شهری شورای شهر 
همدان در اين باره می گويد: بيشتر افراد اين 
مرکز را افراد زباله گرد تشــکيل می دهند که 
بــدن و لباس آلوده دارند و با همين وضعيت 
وارد خوابگاه می شــوند، تعدادشان هم زياد 
است و در زمســتان بيشتر می شود به همين 
دليل يک واحد حمام و دو سرويس بهداشتی 

کم است و نياز به افزايش دارد.
علــی فتحــی، در مورد وجود "شــپش" در 
گرمخانه هم تصريح کرد: شپش در مدارس 
هم پيدا می شود چه رسد به گرمخانه و قطعا 

در چنين مکانی وجود دارد.
وی با بيان اينکه تاکنون خدمات بهداشتی و 
درمانی به اين مرکز داده نشــده، گفت: پس 
از انتشــار مشکالت گرمخانه بررسی الزم را 
انجام داديم و مشــخص شد که دستگاه های 
متولی در حوزه بهداشت تاکنون برای بررسی 
وضعيت اين مرکز از نظر بهداشتی و ابتالی 

افراد به بيماری مراجعه نکرده اند.
فتحــی افزود: البته يک روز پيش از انتشــار 
گزارش مشــکالت گرمخانه در رســانه ها 
نامه ای به همکارانم داده ام تا به دستگاه های 
مسئول در حوزه بهداشتی ارسال کنند، اما اين 

دستگاه متاسفانه اهميت نداده و نرفته اند.
وی  تاکيد کرد: افراد حاضر در گرمخانه جزء 

شهروندان اين شــهرند و سالمتشان نياز به 
بررسی دارد و حتما نبايد شورا نامه می زد و 

خود بايد اقدام می کردند.
فتحی مطرح کرد: اعتراف می کنم در سه ماهی 
که مسئوليت کميســيون خدمات شهری را 
برعهده گرفته ام در مورد رسيدگی به وضعيت 
بهداشتی گرمخانه کوتاهی کرده و نامه نزده ام، 
حتی مديريت قبلی کميسيون هم اين کار را 

نکرده است.
وی تصريح کرد: ضرورت داشت شهرداری 
زودتر کار بازســازی را انجــام می داد و اگر 
مديريت قبلی کميســيون خدمات شــهری 
شورای شهر هم کوتاهی کرده، ربطی به من 

ندارد و تازه مسئول کميسيون شده ام.
اين عضو شــورای شــهر همدان اعالم کرد: 
ايجاد گرمخانه جزء وظايف شهرداری نيست، 
اما انجام داده چراکه اگر منتظر بهزيستی بمانيم، 

صد سال ديگر هم از اين کارها نمی کند.
فتحی افزود: حتی بهزيستی برای معتادانی که 
به اين اداره ارجاع داده می شــوند تا از محل 
ماده 16 بــرای معرفی آن ها بــه کمپ کند، 
اقدامی نمی کند چه رســد بــه اينکه معتادان 

کارتن خواب را جمع  آوری کند.
وی با اشــاره به افزايش ساعت کار گرمخانه 
هم مطرح کرد: مقرر شده ساکنان گرمخانه در 
فصل ســرما به ويژه روزهای برفی تا ساعت 
11 اجازه ماندن در اين مکان را داشته باشند.
فتحی بيــان اينکه بازديــد از گرمخانه برای 
خبرنگاران و فعاالن رســانه ای آزاد اســت، 
گفت: آنجا مکانی عمومی است و خبرنگاران 
هر لحظه بخواهند می توانند وارد آن شوند و 

هيچ کس نبايد مانع شود.
مســئول روابط عمومی معاونت بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان هم با بيان اينکه 
بر اساس قانون سرکشی به محيط های عمومی 
چون مراکز نگهداری از افراد بی خانمان جزء 
وظايف و رسالت های محول شده به دانشگاه 
است، گفت: مرکز بهداشت وظيفه دارد مانند 
عموم جامعه به اين افراد هم خدمت رســانی 
کند، اما متأســفانه دسترسی آسان به مراکزی 
چون گرمخانه که زير نظر شــهرداری اداره 
می شــود، برای ما وجود ندارد. علی افســر 
افــزود: در چنيــن مــواردی معکوس عمل 
کرده و از مدير ايــن مراکز می خواهيم تا به 
ما درخواست دهد تا خدمات موردنظر آن ها 

را ارائه دهيم.
وی بيــان کــرد: تاکنون شــهرداری يا هيچ 

دستگاه ديگری از دانشگاه علوم پزشکی برای 
ارائه خدمات درمانــی به مجموعه گرمخانه 
شــهرداری همدان تقاضــای کمک نکرده و 
هر زمان تقاضا کنند، دانشــگاه علوم پزشکی 
آماده است تا با دريافت تقاضای آن ها خدمات 

درمانی خود را ارائه کند.
مدير گروه گســترش شــبکه های معاونت 
بهداشتی استان همدان نيز در اين باره گفت: 
ارائه خدمت سالمت به جمعيت زيرپوشش 
بهزيســتی وظيفه ســازمانی خود آن هاست 
مگر اينکه وظيفه غير ســازمانی پيش آيد که 
به هماهنگی بين بخشــی نياز داشته باشد و 
قطعاً اگر مديرکل بهزيستی نيازهای اين مراکز 
را به ما اعالم کند، کارشناســان خود را اعزام 
می کنيم.عزيزی بيان کرد: اگر اجازه ورود به 
گرمخانــه و مراکز نگهداری اين نوع افراد به 
همکاران ما داده نشــود با محدوديت روبرو 

مشده و نمی توانيم وارد شويم.
وی اعالم کرد: مراقبت های دوره ای برای افراد 
سالم، واکسيناســيون، خدمات مشاوره ای و 
بهداشتی، سالم سازی روش های مورداستفاده 
معتادان و پيشگيری از گسترش بيماری های 
واگيــردار از مهم تريــن خدماتی اســت که 
دانشــگاه علوم پزشــکی می توانــد به اين 
مجموعه ارائه دهد، اما وظيفه اصلی بر عهده 

بهزيستی است.
 بهزیســتی وظیفه ای برای ایجاد 

گرمخانه در همدان ندارد 
البته معــاون امــور فرهنگی و پيشــگيری 
اداره کل بهزيســتی اســتان همدان هم هفته 
گذشــته در اظهار نظری گفته بود: راه اندازی 
گرمخانه و نظارت بر شــرايط آن از وظايف 
شهرداری هاست و بهزيستی تکليفی در اين 
مورد ندارد. امير کوکاييان اظهار کرد: بر اساس 
قانون گرمخانه بايد زير نظر شــهرداری اداره 
شــود که در همدان هم همين طور است، اما 
بهزيستی به عنوان ســازمان همکار، هرچند 
وقت يک بار فردی را به اين مرکز اعزام کرده 

و افراد را غربالگری می کند.
وی بيان کرد: اگر کارشــناس بهزيســتی در 
غربالگری بــا مواردی چون افراد ســالمند، 
معتادان متجاهر يا افراد معلول روبرو شــود، 
آنها را به مراکز مرتبط چون آسايشــگاه ها يا 

مرکز ترک اعتياد معرفی می کند.
معاون امور فرهنگی و پيشــگيری اداره کل 
بهزيستی استان همدان با بيان اينکه مديريت 
گرمخانه بر اســاس قانون بر عهده شهرداری 
اســت، افزود: بهزيستی وظيفه ايجاد "شلتر" 
که ســرپناه شبانه زنان معتاد است را بر عهده 
دارد درحالی که گرمخانه تنها ويژه افراد معتاد 
نيســت و افراد بی خانمــان و متکدی را هم 

شامل می شود.
کوکاييان مطرح کــرد: اين وظايف با مصوبه 
هيأت انجام گرفته و ماده 15 و 16 قانون مبارزه 
با مواد مخدر، تکليف قانونی هر دستگاه ها را 
تعيين کرده که ايجاد کمپ ترک اعتياد، شلتر 
و مراکز دی.آی.سی به بهزيستی واگذارشده 
اســت.وی در مورد ارائه خدمات بهداشتی، 
درمانی و مشاوره به ساکنان گرمخانه همدان 
هم اعالم کرد: بررســی وضعيت افراد از نظر 
ابتال به بيماری و شــرايط بهداشتی اين مرکز 
با دانشــگاه علوم پزشکی است و ما تنها کار 

غربالگری را انجام می دهيم.

تا انتخابات

وضعیت گرمخانه همدان 
و  اســت  بدتر  زندان  از 
چای  حداقل  زنــدان  در 
به اندازه هست اما اینجا 
یک کتــری چای را برای 
60 نفر مــی گذارند و به 
همه نمی رسد و صبحانه 
هم خیلی کم است و یک 
نان را بین چند نفر تقسیم 
کرده و به اندازه یک سیم 

کارت پنیر می دهند

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ایران و جهان

طرح مجلس برای ساماندهی حقوق و 
پاداش های نجومی شرکت های دولتی

 عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، از طرح 
تعدادی از نمايندگان برای ساماندهی دستمزد و پاداش های نجومی 

شرکت های دولتی خبر داد.
حسينعلی حاجی دليگانی در گفتگو مهر گفت: مجلس شورای اسالمی 
به  مربوط  بودجه  و  نمی کند  ورود  بودجه  دوسوم  بررسی  به  عماًل 
قرار  بررسی  مورد  را  نهادها  برخی  و  بانک ها  و  دولتی  شرکت های 

نمی دهد.
وی تصريح کرد: به دليل نگرانی از ورود اين اعتبارات به هزينه های 
جاری و پرسنل شرکت های دولتی، در صدد تهيه طرحی هستيم. در 
صورت تصويب نهايی اين طرح، کارکنان شرکت های دولتی نيز طبق 
قانون اداری و استخدامی کشوری، حقوق و دستمزد دريافت خواهند 

کرد.

استفاده از کلید واژه فتنه 
برای انتخابات سال آينده

 هيچ فتنه ای در راه نخواهد بود و تنها از کليدواژه فتنه 98 برای 
انتخابات سال آينده استفاده می شود.

به گزارش ايسنا، عضو فراکسيون اميد اظهار کرد: ما نمايندگان عضو 
تنها  و  نديده ايم  آينده  فتنه  درباره  موضوعی  هيچ  اميد  فراکسيون 
کليدواژه فتنه را از ديگران يعنی گروه های رقيب شنيده ايم. به همين 
دليل به نظر می رسد که استفاده از اين کلمات برای اهداف سياسی به 
خصوص انتخابات سال آينده است تا ذهن مردم را مشوش کرده و 

القا کند که فتنه و مشکل بزرگی در راه است. 
و  سياسی  مبارزات  که  است  اين  آن ها  به  توصيه ام  کرد:  اظهار  وی 
انتخاباتی جوانمردانه را دنبال کنند. چون ايجاد فضاهای مبهم توام با 

ارعاب و ترس، يک مبارزه انتخاباتی سالم نيست.

رابطه ظريف و روحانی
 صمیمانه و سازنده است

نظر  به  کرد:  اظهار  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
می رسد عناصری در داخل کشور در جهت تضعيف و تخريب جايگاه 
وزير و وزارت امور خارجه با توجه به نقش اساسی و حياتی آنها 
در وضعيت کنونی کشور، تالش می کنند و در همين چارچوب به 
صورت جنون آميز دست به انتشار اخباری نادرست و کذب می زنند.

بهرام قاسمی در گفت وگو با ايسنا همچنين با رد شايعات منتشر شده 
در مورد وجود اختالف بين رييس جمهور و وزير امور خارجه نيز، 
خاطر نشان کرد: رابطه بسيار صميمانه و سازنده ای ميان وزير امور 
خارجه با هيات دولت به خصوص شخص رييس جمهور و همچنين 
ساير سران قوا و مقامات عالی رتبه کشور وجود دارد و وزير امور 
خارجه و دستگاه زير مجموعه شان همواره در حال تالش برای ارتقای 
جايگاه ايران و همچنين خنثی کردن مکر و حيله دشمنان عليه ملت 

ايران و تامين منافع مردم هستند.
قاسمی در مورد شايعه سوم مطرح شده در برخی از رسانه ها و فضای 
مجازی مبنی بر خروج ايران از برجام نيز با رد اين موضوع ادامه  داد: 
به نظر می رسد عده ای به صورت سيستماتيک در صدد ايجاد آشوب 
ذهنی و آشفتگی در بازار به منظور اثرگذاری بر وضعيت کنونی آن در 

راستای منافع سوداگران هستند.
 آنها تالش می کنند که با انتشار برخی از اخبار جهت دار و کذب، 
فضاسازی روانی منفی در بازار ايجاد کنند ولی خوشبختانه با توجه به 

هوش و ذکاوت مردم اين اقدامات راه به جايی نمی برد.

استانی شدن انتخابات مجلس نمايندگان را 
يک رتبه به ملی بودن نزديک می کند

 ما بايد ابتدا مديريت جامع شــهری و روســتايی را ايجاد کنيم و 
امور محلی را به پارلمان های محلی که همان شوراهای محلی هستند 

بسپاريم و بعد به سمت استانی شدن انتخابات مجلس پيش رويم.
به گزارش ايسنا،عضو کميسيون امور داخلی کشور و شوراهاگفت: از 
آنجا که ما ساختار غلط تمرکز گرايی در سيستم اداری کشور داريم لذا 
تنها پل ارتباطی بين شهرستان ها با پايتخت نمايندگان مجلس هستند. 
البته  در قانون نيز اين وظيفه برای نمايندگان ديده نشده است اما چون 

در عمل ساختار اشتباه است چاره ای وجود ندارد.
ابوالفضــل ابوترابــی در ادامه اظهار کرد: در حــال حاضر نيز اگر ما 
قبل از اينکه ساختار کشــور را اصالح کنيم، پل ارتباطی بين مردم با 
مســئوالن را که نمايندگان هستند قطع کنيم با يک گسست اجتماعی 
بين محالت، روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ با پايتخت که غالبا 

حالل مشکالت است روبه رو می شويم.
وی تصريح کرد: استانی شــدن انتخابات مجلس بايد با يک تقدم و 
تاخری انجام شود. تقدم بر اين است که ما بايد مديريت جامع شهری 
و روســتايی را ايجاد کنيم و امور محلی را به پارلمان های محلی که 
همان شــوراهای محلی هستند بسپاريم و بعد به سمت استانی شدن 

انتخابات برويم.

ضرورت رويکرد جدی تر نمايندگان 
به اطالع رسانی در گستره استانی

مصطفي شیرمحمدي «

 با به تصويب رسيدن کليات استانی شدن انتخابات مجلس شورای 
اســالمی، ساز و کار فعاليت های نمايندگان نيز بايد تفاوتی چشمگير 

نسبت به قبل داشته باشد.
 از جمله مواردی که در اين تحوالت اجتناب ناپذير به نظر می رســد 
رويکرد رسانه ای نمايندگان است که بايد به فراخور نياز جامعه تغيير 
کنــد. در اين مقطع که نمايندگان فعلی عالقمند به حضور متوالی در 
ادوار مختلف و آتی مجلس هستند همين موضوع بعنوان يک چالش 

جدی احساس می شود.
در حال حاضر نماينده های اســتان هرکدام از شهرستان محل حوزه 
انتخابيه مشخصا در همان گســتره رای آورده اند و حاال در انتخابات 
پيش رو بايد نظر مجموع شهرستانهای استان را به خود جلب کنند و 
اين مهم يک هدفگذاری مناسب و جامع االطراف در زمينه اطالع رسانی 

و تبليغات را می طلبد.
آنچه تا کنون نماينده های مجلس در شهرستانها به آن مبادرت و همت 
داشــتند حضور ميدانی در مناطق دور و نزديک حوزه انتخابيه خود و 
گفتگوی چهره به چهره با موکالن خود بوده و نهايتا در حد انتشــار 
ديدگاه ها و عملکردهای خــود محدود به کانال تلگرامی نهايتا چند 

صد نفری تالشهای پراکنده ای را از خود نشان داده اند.
اما در شــرايط پيش رو که انتخابات شکل و شمايل متفاوتی را بخود 
خواهد ديد، اين ســطح از تالش تبليغاتــی ديگر رنگ باخته و قطعا 
منشأ اثر نخواهد بود و الجرم نماينده ها و حتی کانديداهای انتخاب 
برای بدســت آوردن آرای ملت الزم است ميزان برش رسانه ای خود 
را معطوف به همه اســتان همدان نمايند تا در ميدان رقابتها بتوانند به 

ميزان اکثريت مطلوب خود را نزديک کنند.
بنابراين آنچه مشهود است ضرورت بسط و توسعه ارتباطات نمايندگان 

و داوطلبان نمايندگی مردم استان در مجلس شورای اسالمی است.
اميد اســت افراد مذکور هم در شناخت ظرفيتهای همه شهرستانهای 
اســتان و هم در شناساندن پتانسيل های فردی خود در سطح استان از 
شيوه های صحيح و حرفه ای و ابزار رسانه ای کارآمد بهره الزم را ببرند.

سخنگوی کمیسیون شوراها تشريح کرد
زيرساخت های الزم برای استانی شدن 

انتخابات مجلس فراهم نیست
هنوز زيرساخت های الزم برای استانی شدن انتخابات مجلس شورای 

اسالمی فراهم نشده است.
ســخنگوی کميسيون شــوراها و امور داخلی کشور  درباره جزئيات 
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی و استانی شدن 
انتخابات مجلس، بيان کرد: عده ای از مجلس پنجم به دنبال اســتانی 
شــدن انتخابات مجلس هســتند و هر بار که طرحی در اين زمينه به 
شــورای نگهبان رسيده مشــمول ايرادات قبلی بوده است. امروز نيز 
طرحی که آماده شــده نســبت به دوره های قبل تغيير چندانی نکرده 

است.
اصغر ســليمی در گفت وگو با ايسنا در ادامه با بيان اينکه »از نظر بنده 
کار کارشناســی الزم بر روی اين طرح انجام نشده است و فکر نمی 
کنم اين طرح بتواند به نتيجه ای که مدنظر طراحان است برسد«، گفت: 
اين طرح مغاير با بند 15 اصل ســوم قانون اساسی است که بر توسعه 
و تحکيم برداری اسالمی و تعامل عمومی داللت دارد. باتوجه به اينکه 
کشــور ما از اقوام و مذاهب مختلف تشکيل شــده است در شرايط 
کنونی هر يک از اين ها می توانند نمايندگان خود را داشــته باشــند 
اما بر اســاس اين طرح اقليت ها نمی توانند نمايندگان خود را داشته 
باشند و در استان هايی نظير آذربايجان، کرمانشاه، گلستان، سيستان و 
بلوچستان، کردستان و ساير استان ها از لحاظ قوميت ها و هم از لحاظ 

محلی دچار مشکل می شوند.
ســليمی در ادامه با اشــاره به مســئوليت هايی که در اين طرح برای 
شوراهای محلی ديده شده اســت، اظهار کرد: شوراهای محلی فاقد 
توانايی الزم برای پاسخگويی به مشــکالت محلی هستند. متاسفانه 
تا به امروز که پنجمين دوره حضور شــوراها در فضای کشور است، 
شوراها نتوانستند به جايگاه واقعی خود دست يابند و بيشتر شوراهای 
شــهرداری هستند تا شوراهای شهر و آمادگی الزم در شوراها وجود 
ندارد که ما مسئوليت حل مشکالت محلی را به دوش آن ها بيندازيم. 
هنوز ما در مديريت شــهری دچار مشــکل هســتيم و پارلمان های 
محلی فعال نيست. در ساير کشورها شهردار رئيس يک شهر است و 
بهداشت، آب، برق و همه سيستم ها زير نظر شهردار است و شوراها 
نيز در نقش يک پارلمان محلی بر کار شهردار نظارت می کند و آنگاه 
می توان رسيدگی به مشــکالت محلی را به اين پارلمان ها سپرد اما 
امروز زير ســاخت های الزم برای سپردن اين مسئوليت به شوراهای 

محلی فراهم نيست.

13 میلیون مجرد و ۲۲0 هزار مجرد قطعی در کشور
 به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می گويند و تعداد 

آنها در کل کشور 220 هزار نفر است.
به گزارش ايســنا، مديرکل دفتر جمعيت نيروی کار مرکز آمار ايران و مديرکل ســابق 
اطالعات و آمار جمعيتی ســازمان ثبت احوال کشور در يک برنامه راديويی با بيان اين 
مطلب، اظهار داشت: طبق آخرين سرشماری، 9 ميليون و 769 هزار نفر در سن متعارف 
ازدواج و هرگز ازدواج نکرده داريم و همچنين تعداد افرادی که از ســن متعارف ازدواج 

عبور کرده اند اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسيدند يک ميليون و 810 هزار نفر است.
علی اکبر محزون گفت: به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی 

می گويند و تعداد آنها در کل کشور 220 هزار نفر است. 11 ميليون و 800 هزار نفر مجرد 
هرگز ازدواج نکرده در کشور داريم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت يا طالق، 

جمعيت مجردان ايران به رقم 13 ميليون و 32 هزار می رسد.
محــزون در ادامــه با بيان اينکه پديده هــای نوظهور در خانواده هــای ايرانی همچون 
تجردگرايی در حال شکل گرفتن است. اضافه کرد: در سال های اخير سياست های کلی 
خانواده ابالغ شده که بند چهارم آن به ايجاد نهضت فراگير ملی برای تسهيل ازدواج موفق 

و آسان تأکيد دارد و به واژه نفی تجرد اشاره می کند.
وی با اشــاره به افزايش سن ازدواج درکشور در سال های مختلف گفت: طی چند دهه 
گذشته سن ازدواج آقايان از 24 به 28 سال و برای خانم ها از 19 به 23 سال رسيده است. 

ضمن اينکه اين آمار در شهرهای مختلف و حتی در شمال و مرکز و جنوب کالنشهری 
مانند تهران کاماًل متفاوت است.

محزون بيان داشت: بخشی از دليل افزايش سن ازدواج به دليل تحوالت اجتماعی است 
و بخشی هم به سياست گذاری ها برمی گردد.

مديرکل سابق اطالعات و آمار جمعيتی ســازمان ثبت احوال کشور يادآور شد: آخرين 
سرشماری ها نشان می دهند در سال های اخير خانواده های گسترده چند نسلی در کشور 
به حداقل رسيده است. در حال حاضر خانوار هسته ای بيشترين فراوانی را دارد و خانوار 
يک نفره در ســال 1385 از 5/2 دهم درصد به 7/1 دهم درصد در ســال 1390 افزايش 

داشته و در سال 1395 به 8/5 درصد رسيده است.

در گرمخانه شهرداري چه مي گذرد؟ 

درد دل های مردان بی خانمان و
 پاس کاری مسئوالن

گزارش برجامی وزارت خارجه ۲6 دی 
به مجلس ارائه می شود

 دوازدهمين گزارش ســه ماهه وزارت امور خارجه درمورد اجرای 
برجــام طبق قانون 26 دی 1397 به مجلس ارائه می شــود که پس از 
آن گزارش 6 ماهه کميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی را تهيه 

می کنيم.
بــه گزارش ايرنا، رييس کميته هســته ای مجلس گفت : پس از ارائه 
گزارش وزارت امور خارجه در مورد برجام، گزارش 6 ماهه ما تهيه و 
نهايی می شــود، در اين راستا بازديدهايی که قرار است از بخش های 
مختلف انجام شــود بعد از تقديم گزارش دوازدهم دستگاه ديپلماسی 
اعالم می شود. حجت االسالم و المسلمين »مجتبی ذوالنوری« افزود: 
ما منتظريم اين گزارش در دســتور کار مجلس قرار گيرد و در جلسه 

علنی مجلس شورای اسالمی قرائت شود.
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خانواده ها اطالعات زيادی از ماده توهم زای »گل« ندارند 
 خانواده ها اطالعات زيادی درباره ماده توهم زای »گل« ندارند. برخی از آنها هنگام 
مراجعه به کلينيک ها می گويند، نمی دانســتند گل چه شــکلی دارد و تصور  می کردند 
فرزندشان گياه پرورش می دهد.پژوهشگر و کارشناس پيشگيری اعتياد گفت: براساس 
آمار مراجعان به کلينيک های درمان اعتياد، بيشــتر مصرف کنندگان گل، دانش آموزان و 
دانشــجويان هســتند و می توان گفت افراد باالی 40 سال کمتر گل مصرف می کنند و 
مصرف ترياک و شيشــه بين آنان بيشتر رواج دارد.به گزارش ايسنا آزاده اوليايی افزود: 
باورهــای غلط مبنی بــر اعتياد آور نبودن گل، گياهی بودن و خطر نداشــتن مصرف، 
احســاس سرخوشی، لذت و تبليغات گســترده برای مصرف موجب شده است تا به 
ويژه جوانان بيشتر به سراغ مصرف گل بروند و بدين ترتيب به اين ماده اعتياد پيدا کنند.

زيرساخت الزم برای کاهش آسیب های اجتماعی 
فراهم نیست

 يکی از مشــکالت اساسی موجود در زمينه پيشگيری، کنترل و کاهش آسيب های 
اجتماعی، نبود زيرســاخت های الزم در اين زمينه اســت.عضو کميسيون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی گفت: گسترش آســيب های اجتماعی دارای داليل متعددی 
اســت، زمانی مسائل عمرانی روســتاها مطرح بود، اما در حال حاضر مسائلی مانند 
اشتغال بيشتر مطرح است.حسن لطفی در گفت و گو با ايلنا افزود: زمانی که افراد به 
حاشيه شهر می روند، نظارت اجتماعی پنهان از بين می رود و افراد به سمت آسيب های 
اجتماعی کشــيده می شوند.لطفی  تاکيد کرد: 22 دســتگاه اجرايی در اين شورا نقش 

دارند، اما در عمل هر کسی ساز خودش را می زند لذا کاری از پيش نمی رود.

استخدام 19 هزار پرستار در اليحه بودجه 98 پیش 
بیینی شده است

 برای رفع مشکل اشتغال پرستاران در اليحه بودجه سال آينده ، استخدام 19 هزار 
پرستار برنامه ريزی شده است.

به گزارش ايرنا، رييس کميسيون اصل 90 مجلس شورای اسالمی گفت: تمهيداتی در 
برنامه ششم توسعه لحاظ شده که به طور حتم بخش عمده ای از مشکالت و مطالبات 

پرستاران را برطرف خواهد کرد.
داود محمدی با مفتوح دانســتن پرونده پرســتاران در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشــت: اعضای کميسيون اصل 90 تمام قد پيگير مشکالت حوزه پرستاران هستند و 

در اين رابطه اهتمام جدی وجود دارد.

مرگ کنکور در 50 سالگي 
فیض  ا... مظفرپور «

  در دانشــنامه آزاد ويکي پديا کنکور را چنين تعريف کرده است. 
کنکور به فرانسوي Concours نام آزموني است که براي سنجش 
دانســته هاي علمي داوطلبان ورود به دانشــگاه ها، در برخي کشورها 

مانند ايران، چين، ترکيه و کره جنوبي برگزار مي شود.
در صورتي که اين نوع آزمون ها در کشورهاي اروپايي و اياالت متحده 

آمريکا برگزار نمي شود.
ويکي پديا، تاريخچه کنکور در ايــران را چنين بيان مي کند. در ايران 
ســازمان سنجش آموزش کشور که سازماني تحت نظر وزارت علوم 
تحقيقات و فناوري است متولي اصلي برگزاري کنکور سراسري براي 
ورود به دانشــگاه هاي دولتي است. اين آزمون در هر سال يک بار در 
تير ماه نيز برگزار مي شــود و از سال 91 به صورت تک مرحله اي و 
براي پنج گروه آزمايشــي علوم رياضي، علوم تجربي، علوم انساني، 

زبانهاي خارجي و هنر به طور جداگانه برگزار مي شود.
نخستين کنکور ايران در سال 1348 برگزار شد و 47703 نفر داوطلب 
در آن شرکت کردند. سئواالت اولين دوره کنکور به صورت سواالت 
جواب کوتاه طراحي شــده بود نفر اول در اين کنکور وحيد عثمانيان 

بود. آزمون 97 پنجاهمين آزمون کنکور ايران بود.
کنکور در تاريخ 50 ســاله خود فراز و نشيب هاي زيادي را در ايران 
تجربه کرده اســت. از افزايش تعداد شرکت کنندگان به بيش از يک 
ميليون نفر در ســال و تا کاهش شرکت کنندگان آن از دهه 90 به زير 
يک ميليون و به هم خوردن توازن شــرکت کنندگان آن در گروه هاي 
مختلف آزمايشي به طوري که در سال 95 از حدود 800 هزار شرکت 
کننده در کنکور 500 هزار نفر آنان در گروه آزمايشي تجربي بودند و 

باقي در 4 گروه آزمايشي ديگر.
کنکوري که بر اســاس مصوبه مجلس قرار بود که سال 92 بميرد به 
طور کامل نمرد ولي به حال احتضار افتاد. تا اينکه هفته گذشته مرگ 

حتمي آن اعالم شد.
در بعد از انقالب و همزمان با بازگشــايي دانشــگاه ها بعد از انقالب 
فرهنگي کنکور نيز جاني دوباره گرفت و هر سال فربه تر و قدرتمندتر 
از سال هاي قبل ظاهر گشــت و در نهايت به صورت غول ترسناکي 

براي داوطلبان و خانواده هاي آنان مبدل گشت.
در هر سال چند ميليون جوان و خانواده هاي آنان درگير بليه اي به نام 
کنکور بودند و در تيرماه تيری به قلب جوانان شليک مي شد. اضطراب 
ناشي از کنکور چنان تيري قلب ها را مي شکافت. نويسنده اين سطور 
خود ســال ها در خدمت دانش آموزان عزيز به عنوان مشاور آموزشي 
بوده ام و از نزديک با مشکالت ناشي از کنکور براي آنان کاماًل آشنايي 
دارم.يک بخش ديگر کنکور که بســيار آزار دهنده شــد بخش مالي 
آن اســت که موسسات آموزشي مرتبط با کنکور در دهه هاي گذشته 
بــا حالتي مافيايي آنچنان جامعه را کنکور زده کردند که بســياري از 
خانواده ها باورشان شده بود که بايد فرزندان دلبند خود را در يکي از 
اين موسسات ثبت کرده و با پرداخت پول هاي کالن بتوانند در آزمون 
سراســري پذيرفته شوند. در صورتي که اين يک تصور کاماًل غلط و 
ناشي از تلقين تبليغات موسسات کنکوري که با کمال تأسف صدا و 

سيما را نيز به طور کامل در اختيار خود قرار گرفته بودند بود.
اصوالً آزمون هاي تســتی )چند گزينه اي( مالک خوبي براي سنجش 
ميزان يادگيري و معلومات افراد نيست. و مشخص نيست چگونه اين 
آزمون حدود پنجاه ســال در کشور ما مالک ورود به دانشگاه ها قرار 
گرفته و همچون سدي در مقابل شکوفايي استعدادهاي نهفته در وجود 
نوجوانان و جوانان عزيز شــد که مي توانستند بدون مانع کنکور آن را 

شکوفا نموده و در خدمت کشور عزيزمان قرار دهند.
اگر چه براي ورود به دانشــگاه ها بايد يک مالکي و روشــی باشد و 
کسي منکر آن نيست کما اينکه در دانشگاه هاي اروپا و آمريکا نيز خود 
دانشــگاه ها مالک هايي را براي پذيرش افراد در دانشگاه قرار داده اند. 
ولي اين شيوه کنکور و آن هم به طور متمرکز و براي همه نقاط کشور 
و همــه دانش آموزان آن از منطقه يک تهران که از عالي ترين امکانات 
آموزشي بهره مند هســتند تا روستاهاي محروم سيستان و بلوچستان 
را بــه يک چوب مي راند. در هيچ جاي جهان ســراغ نداريم گر چه 
با اعمال ســهميه مناطق محروم اين نقيصه  را تا حدودي جبران کرده 

بودند ولي اين همه ماجرا نبود.
بگذريم موضوع حذف کنکور در 15 ســال گذشته با شدت و ضعف 
در جامعه مطرح و در نهايت مجلس شــوراي اسالمي با مصوبه خود 
حذف کنکور را قانوني و وزارتين آموزش و پرورش و آموزش عالي 
را موظف به اجراي آن نمود ولي مافياي کنکور آنچنان قوي شده بود 
که همواره از نفوذ خود در برابر حذف کنکور استفاده می کرد  سازمان 
ســنجش و وزارت علوم و از طرفي نيــز وزارت آموزش و پرورش 
چندان جديتي براي حذف کنکور از خود نشان نداده و همواره تقصير 
را به گردن يکديگر مي انداختند تا اينکه نوبت به وزارت سيد محمد 
بطحايي در آموزش و پرورش رسيد. بطحايي مبارزه با غول کنکور و 
موسســات کنکور را وجهه همت خود ساخت به طوري که در سال  
جاري در خصوص موسسات معروف حتي نامه اي نيز به مقام معظم 
رهبري نوشت. و از تبليغات بي وريه آنان در صدا و سيما انتقاد نمود.

وي در ســال جاري دست و پاي موسسات کنکور در مدارس را نيز 
بسته بود. به طوري که امسال برگزاري هر گونه آزمون هاي کنکوري 

در مدارس ممنوع اعالم شد.
تالش هاي بطحايي باالخره نتيجه داد و هفته گذشته حذف کنکور در 
85 درصد رشته هاي دانشگاهي رســماً اعالم و ثبت نام دانش آموزان 
داراي ديپلم براي پذيرش در موسسات آموزش عالي با توجه به معدل 
و ساير مالک هاي در نظر گرفته شده از همين امروز آغاز خواهد شد 
و تنها در رشــته هاي پرطرفدار کنکور برگزار خواهد شد. گرچه بايد 
شيوه برگزاري کنکور در آن رشته ها نيز تغيير يابد و عدالت آموزشی 

در جامعه برقرار شود.
هر چه بود کنکور که از ســال 1348 در ايران متولد شده بود در سال 
97 که پنجاهمين کنکور سراسري برگزار شده مرد و بسياري بر مرگ 

آن خوشحالي کردند.

الوند: با شادي مشکل داريم يا افرادي که کنسرت مي روند؟
گزینههردوصحیحمیباشد!!

جام جم: گدايي مدل 2019
احتماالبایدخیلیباکالسباشه!!

آواي الوند: سه ميليون و 200 هزار بيکار مطلق در کشور 
البتهاگهآماررونصفونیمهنگفتهباشن!!

فرهيختگان: هزينه دانشجوي دولتي 3 برابر دانشگاه آزاد 
تبلیغخوبیبرایجذبدانشجوبهدانشگاهآزادهستش!!

همدان پيام: ميز خدمت به سبک روستاگردي
دلشونگردشمیخواداسمشروگذاشتنخدمت!!

ابرار ورزشي: پس از جام ملت ها بيکار مي شويم مجمع برگزار مي کنيم 
ازبیکاریچهکاراکهنمیکنن!!

همشهري: مشق خشونت به جاي درس محبت
بدونشرح!

خبر ورزشي: اردوي استقالل در برف و باران 
خالصه4فصلسالهمدارنحالشرومیبرن!!

همدان پيام: تعيين قيمت بليت کنسرت با ارشاد نيست
حاالیهبرنامههایشادیبهلطفبعضیهادارهبرگزارمیشه

هیبهارشادگیربدین!!
ابرار اقتصادي: افزايش 10 ميليون تومان قيمت خودرو

قیمتشخیلیکمبودکهحاالزیادشده؟!!
شرق: حقوق بگيران مخفي بودجه 

همینیکیروکمداشتیم!!
همشهري: دالل ها فروشنده شدند، مشتري نيست

سازناکوکداللی!!
ايرنا: کارآموزان ناسا »ابرزميني« کشف کردند

کارآموزبهاینامیگنها!!
اقتصاد ملي: توقف واردات بنزين از مهرماه 

البدباافزایشداخلیقیمتبنزینهمراهخواهدبود!!
روزان: ساده زيستي مسئوالن براي مردم قابل باور نيست 

اینوبگیمیگنجوکگفتی!!

پیگیری اختصاص بیمه درمان اعتیاد
 معاون ســازمان بهزيستی، از پيگيری اختصاص اعتبار بيمه درمان 

اعتياد معتادان خبر داد.
فريد براتی ســده، در گفتگو با مهر، با اشاره به اينکه پيگيری ها برای 
اختصاص اعتبار بيمه درمان اعتياد معتادان در حال انجام است، گفت: 

در اين زمينه با سازمان برنامه و بودجه رايزنی هايی انجام شده است.
وی با بيان اينکه هزينه درمان معتادان بسيار زياد است؛ گفت: در اين 
زمينه هر ساله يارانه ای از سوی بهزيستی به مراکز درمانی و کمپ های 
ترک اعتياد پرداخت شود که اين موضوع نياز به اعتبارات ويژه ای دارد.
معاون پيشــگيری از اعتياد سازمان بهزيســتی با تاکيد بر اينکه ساير 
دســتگاه ها و سازمان ها مانند ستاد مبارزه با موادمخدر بايد به وظايف 
و در حــوزه درمــان اعتياد معتادان عمل کنند گفــت: هر يک از اين 
دســتگاه ها اعتباراتی را در اختيار دارنــد که اميدواريم با هماهنگی و 
همکاری آنها اين اعتبارات به صورت متمرکز در فرآيند درمان معتادان 

هزينه شود.
وی از نمايندگان مجلس بويژه کميسيون های تخصصی خواست نگاه 
ويــژه ای را به فرآيند درمان معتادان و همچنين ارائه تســهيالت ويژه 

برای آنها داشته باشند.
براتــی با اظهار اميدواری از اينکه بيمه درمــان معتادان هرچه زودتر 
عملياتی شــود گفت: در اين زمينه متولــی وزارت تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی  و سازمان بيمه سالمت است که اميدواريم امسال بيمه درمان 

معتادان عملياتی شود.

توان اهدای عضو در ايران ۴ برابر
 آمار فعلی است

 مديرعامــل انجمن اهداء عضو ايران گفت: پايان ســال گذشــته 
شاخص اهدای عضو )در يک ميليون نفر جمعيت( در ايران به 11.8 
رسيد؛ درحاليکه با توجه به آمار باالی مرگ مغزی در کشور، اين توان 

را داريم که آن را تا چهار برابر افزايش دهيم.
به گزارش ايسنا، کتايون نجفی زاده با بيان اينکه اهداء عضو مسئله ای 
اجتماعی و ملی است که بايد برای ترويج آن در جامعه فرهنگ سازی 
کنيم، افزود: ضروری اســت برای مردم فرهنگ ســازی کنيم که افراد 
مرگ مغزی در واقع مرده هايی هســتند که تنها قلب شان برای مدتی 

کوتاه تپش دارد.
مديرعامل انجمن اهدای عضو ايران با بيان اينکه افراد مرگ مغزی يک 
درصد از افراد فوت شــده جامعه را تشکيل می دهند، گفت: معتقديم 
اينها افرادی هســتند که خداوند به آنها توفيق داده تا مرگی قهرمانانه 

داشته باشند و باعث نجات جان انسان های ديگر شوند.
وی رشــد اهدای عضو در ايران را از ســال 79 تا پايان سال 
گذشــته خوب توصيف کرد و گفت: سال 79 شاخص اهدای 
عضو در کشــور برای هر يــک ميليون نفــر، دو دهم درصد 
11.58 رســيده که پيشرفت  96 به  بود که اين رقم در ســال 

است. خوبی 
نجفی زاده افزود: البته باتوجه به آمار باالی مرگ مغزی در ايران، توان 
اهدای عضو در ايران چهار برابر اين ميزان است. از سوی ديگر تعداد 
بيماران نيازمند پيوند ما رقم بااليی يعنی حدود 25 هزار بيمار اســت 
که متاسفانه روزانه تعدادی از آنها به دليل نرسيدن عضو جان خود را 

از دست می دهند.

میزان تعهدات فارغ التحصیالن دوره های فوق تخصص 
کاهش يافت

 در راستای ايجاد انگيزه برای متخصصين برای ورود به رشته های فوق تخصصی و ايجاد 
توازن و تعادل متناسب بين رشته ای، طرح تقليل دوره ی تعهدات فارغ التحصيالن دوره های 
فوق تخصصی توسط دبيرخانه  شورای آموزش پزشکی و تخصصی تهيه و پس از طرح در 
شورا به کميسيون عالی تعهدات ارجاع شد و در نهايت به تصويب کميسيون عالی تعهدات 

وزارت بهداشت رسيد.
ــی وزارت  ــکی و تخصص ــوزش پزش ــورای آم ــر ش ــام دبي ــنا، قائم مق ــزارش ايس ــه گ ب
ــالن  ــه  فارغ التحصي ــدات کلي ــزان تعه ــه، مي ــن مصوب ــاس اي ــر اس ــت: ب ــت گف بهداش
ــا ســهميه  مناطــق محــروم و  ــتثناء پذيرفته شــدگان ب ــه اس ــوق تخصصی)ب ــای ف دوره ه
اعضــای هيئــت علمــی( بــه مقــدار طــول مــدت تحصيل)يــک برابــر( کاهــش يافــت. 
ايــن قانــون همچنيــن پذيرفته شــدگان دوره هــای بعــد، شــاغلين بــه تحصيــل و افــرادی 

ــامل می شــود. ــدات هســتند را ش ــه در حــال انجــام تعه ک

گرفتار آنتی ويروس های ويروسی نشويد!
 بدافزارها و برنامه های مخرب در حالی ممکن است در هر يک از اپليکيشن های منتشره 
حضور داشته باشند که آنتی ويروس ها هم از اين قاعده مستثنی نيستند و به همين دليل الزم 

است کاربران آنتی ويروس را از شرکت های معتبر دريافت کنند.
به گزارش ايســنا، امير صفری فروشــانی - کارشــناس نرم افزارهــای آنتی ويروس - در 
گفت وگو با ايسنا درباره ی برنامه های جعلی آنتی ويروس و تحليل نرم افزارهايی که با اسم 
آنتی ويروس ارائه شــده اند، اظهار کرد: تقريبــا همه اين برنامه ها که در گزارش مرکز ماهر 
آورده شده اند، اصال آنتی ويروس نيستند، بلکه به آن ها در اصطالح فيک آنتی ويروس گفته 
می شود. البته فيک آنتی ويروس ها تهديدهای جديدی محسوب نمی شوند و پيش از اين هم 
نه فقط در مارکت های ايرانی بلکه گاهی اوقات در گوگل پلی هم پيدا شده و حذف شدند 
و موضوع عجيب و غريبی نيست.وی هشدار داد: کاربرها به همين خاطر بايد از نسخه های 
معتبر آنتی ويروس ها که لينک آن ها در وب سايت رسمی شرکت های آنتی ويروس قرار داده 

شده استفاده کنند.

سمانه جهانگیری عرش «

 در يک حرکــت خيرخواهانه و دارای 
لذت معنوی خاص، با گذشــت اوليای دم 
يک اعدامــی از پای چوبــه دار به زندگی 

برگشت.
فردی با هويت معلوم که به جرم قتل عمد 
محکوم به اعدام شده بود، سرانجام با تالش 
و وســاطت معتمدان و افــراد خيرخواه در 
واپســين لحظات اجرای حکــم، با در نظر 
گرفتن لذت معنوی گذشت، عفو و بخشش 
از ســوی اوليای دم، از مرگ حتمی نجات 

پيدا کرد.
زندگــی دوبــاره در چند قدمــی قصاص، 
داســتان دوجوانی اســت که يکی دستش 
از دنيا کوتاه شــد و ديگری هم راه نجاتی 

نداشت.
به گزارش ايلنا، داســتان از آنجا شروع شد 
که حدود ســه و نيم ســال پيش در منطقه 
نايــب احمد همدان و در يک نزاع دســت 
جمعی فرهاد يونســی، عادل رحيمی را به 

قتل رساند.
فرهاد جوان 27 ســاله ای کــه آن زمان، به 
دليل فروش مواد مخدر به 15 ســال زندان 
محکوم شــده بــود پــس از مرخصی يک 
هفته ای به جمع دوســتان خــود می رود و 
وقتی دوســتانش در مورد لــو دادنش به او 
اطالعات غلط می دهند او ســراغ عادِل 21 
ســاله رفته و پس از نزاع و درگيری با وی 
او را با به قتل می رســاند. پس از دستگيری 
فرهاد، دادگاه به پرونده او رسيدگی می کند 
و پس از  رسيدگی به موضوع،قاضی پرونده 

حکم به قصاص می دهد.
حدود 15 روز پيش که اين حکم برای اجرا 
ابالغ می شود در يک حرکت انسان دوستانه 
تنهــا لحظاتی پيــش از اذان صبح و درپای 
چوبــه دار، علــی رحيمی پــدر مقتول و 
همسرش خانم اصالنی از قصاص منصرف 

شده و قاتل را بخشيدند.
اين بخشــش حاصل تالش تعدادی خير و 
اعضای شــورای حل اختالف بود به همين 
منظور اين ســازش و بخشــش در  مسجد 
بالل نايب احمد) مسجد محل( مورد تقدير 

اعضای هيات امنای مسجد قرار گرفت .
در حالی که گفته می شد خانواده مقتول در 
اذای دريافت پول حاضر به گذشت شده اند 
اعالم شــد هيچ مبلغی دريافت نکرده اند و 
تنها بــرای آرامش خود و داغدار نشــدن 
مادری ديگر اين تصميم را گرفته اند .. اوليای 

دم با وساطت تنی چند از معتمدين محلی از 
تقصير قاتل فرزندخود گذشت کرده و وی 
را مورد عفو قرار دادند تا لذت اين بخشش 

تا مادام العمر در وجود آنها باقی بماند.
اصالنی مــادر عــادل مقتول ايــن حادثه 
دلخــراش می گويد: مــن دو فرزند دارم و 
عادل تنها پســر خانواده ما بــود که اميد به 
بزرگ شدن و به قولی هميار خانواده شدن 

برايش داشتم.
وی ادامه داد: اين خانواده را از قبل می شناختيم 
و پس از اين حادثه پدر و مادرش از اين اتفاق 

بسيار متاثر و ناراحت بودند.
اصالنی گفت:3 ســال بود که شب و روز با 
خودم بحث می کــردم که چه کنم اطرافيان 
هر کدام چيزی می گفتند که بيشــتر آنها مرا 

به قصاص راهنمايی می کردند.
مادر اين جوان به قتل رسيده ادامه داد: برای 
اينکــه در اين محيط پســرم را راهی خانه 
خود کنم تا برای خودش مرد زندگی شــود 
برايش نامزد کردم و هر لحظه شــوق داماد 
شــد و لباس دامادی پوشيدن او را بسيار بر 
سر داشتم تا اينکه خبر آمد که پسرم به قتل 

رسيده است
تمام زندگی ام تباه شد پسر يکی يکدانه ام را 
از دســت دادم و به جای دامادی و هدايت 
به خانه خود، مجبور شدم در ناله و آه او را 
تا باغ بهشــت هدايت کنم تا لباس عافيت 

به تن کند.
پسرم بی گناه بود و فقط به خاطر تهمتی که 
دوستان ناباب به او زده بودند به قتل رسيد.

روزی که برای قصاص می رفتم حرف تمام 
واسطه هايی که برای بخشش به در خانه ما 
آمده بودند را در ذهنم مرور می کردم. مادری 
را جلو چشــمم تصور می کردم که قرار بود 
همچون من داغدار شــود. با اين حال برای 
قصاص حرکت کرديم اما پای چوبه دار که 
به ميان آمد يک لحظه به بخشش و گذشتی 
که در اســالم ما هم بسيار بر آن تاکيد شده 
فکر کردم و تصميم گرفتم که قاتل پســرم 

را ببخشم.
وی اظهــار کرد: حاال با اين بخشــش و از 
زمانــی که از آن مکان پــای خود را بيرون 
گذاشــتم بر خالف گذشته احساس آرامش 
و لــذت زيادی دارم. من ايــن کار را برای 
رضای خدا، شــادی خانواده قاتل و آرامش 
پســر مرحومم انجــام دادم و اميدوارم اين 
حس را خانواده هــای ديگری که در انتظار 

قصاص هستند نيز تجربه کنند.
عضو هيات امنيا مســجد سيدالشــهدا هم 
که بــه همراه تنــی چند از همــکاران و 
همفکرانش وساطت بسياری برای اين کار 
خداپسندانه کرده بود گفت: خانواده مقتول 
برای اجــرای حکم قصاص بســيار مصر 
بودند و ما در اين سه ماه اخير بسيار پيگير 

موضوع بوديم
ناصر فتحی گفت:  قتلی که لتفاق افتاده بود 
بــا انگيزه قبلی و برنامه ريزی نبود لذا برای 

نجات اين جوان بسيار پيگير شديم.
وی ادامــه داد: بارها به خانواده مقتول گفتم 
که با قصاص مشکلی از مشکالت شما حل 

نخواهد شد بلکه اين بخشش است که روح 
شما را آرام خواهد کرد.

اين عضو هيات امنای مســجد سيد الشهدا 
اضافه کــرد: خانواده قاتل هم از بخشــش 
نااميد شــده بودند اما با اين حال تا 4 صبح 
روزی که قرار بود قاتل به قصاص برسد، با 
خانواده مقتول صحبت کردم هر چند پيش 
از اين هم يک ماه از انها فرصت گرفته بودم.

وی اظهار کرد: باالخره با صحبتهای فراوانی 
که شــد توانستيم رضايت خانواده مقتول را 
بگيريم و اين جوان را بــه آغوش خانواده 

برگردانيم.
فتحی با بيان اينکه قبل از اين حکم قصاص 
2 نفــر را بــا کمک اعضای هيــات امنا به 
بخشــش رســانديم افزود: يکی از اهداف 
هيات امنای مسجد سيدالشهدا ورود به اين 
نوع کارهای خيرخواهانه است که اميدواريم 
ســاير مردم در هر صنف و فعاليتی هم که 
هستند به دنبال ترويج چنين کارهايی برای 
افرادی که قتل برنامه ريزی نشده ای داشتند و 
يا اينکه ســر مساله ای به سازش نمی رسند 

باشند.
وی گفــت: بايد اين نوع اختالفات که خود 
تبعات اجتماعی و اقتصادی بســياری برای 
خانواده ها دارد را با وســاطت حل و فصل 
نماييم تا جامعه دچار چالش و بحران نشود.

فتحی افزود: لذتی که در بخشــش است در 
قصاص نيســت و اميدواريم اين خانواده تا 
آخر عمر در آرامش و آسايش باشند و ثواب 

کار خود را از خدای متعال بگيرند.

گذشت اولیای دم از قصاص قاتل فرزند 

بخشش در یک قدمی چوبه دار 

 مدير آموزش ابتدايی وزارت آموزش 
و پرورش با بيــان اينکه با رفع ايرادات 
خريد خدمت آموزشــی، می شد از اين 
طرح به عنوان يک مکانيزم ارائه خدمات 
آموزشی و پرورشی در مناطقی که امکان 
استخدام تمام وقت يک معلم نبود، مورد 
استفاده قرار گيرد گفت: در دوره ای اين 
مکانيزم مورد اســتفاده قــرار گرفت و 
نمايندگان مجلس هم مخالفت می کردند 

و بخشی از برخوردها هم سياسی بود.
مرتضی شــکوهی اظهار کرد: با توجه 
بــه اينکــه آمــوزش و پــرورش در 
ارائه  به  الــزام  مختلفی  موقعيت هــای 
دارد  پرورشــی  و  آموزشــی  خدمات 
و همچنيــن به دليل تنــوع زياد دانش 
آموزان در اقصی نقاط کشــور، نياز به 

اتخاذ ساز وکارهای متفاوت برای ارائه 
خدمات آموزشــی و پرورشی احساس 

می شود.
وی افــزود: ســاز و کارها حتمــا بايد 
متناســب بــا روح آمــوزش و پرورش 
باشــد و عدالت آموزشی را تحت تأثير 
قرار ندهد. در دوره ای اين مکانيزم مورد 
استفاده قرار گرفت و نمايندگان مجلس 
هــم مخالفت مــی کردند و بخشــی از 

برخوردها هم سياسی بود.
مدير آموزش ابتدايی وزارت آموزش و 
پرورش خاطرنشان کرد: اين روش ارائه 
خدمات آموزشــی ايرادات و نقص هايی 
هم داشــت که قطعا با رفــع آن ها، می 
شد به عنوان يک مکانيزم ارائه خدمات 
آموزشی و پرورشی در مناطقی که امکان 

استخدام تمام وقت يک معلم نبود، مورد 
استفاده قرار گيرد.

به گزارش ايلنا، اين مقام مسئول يادآور 
شد: خريد خدمات آموزشــی الزامًا در 
مناطق روستايی و محروم مورد استفاده 
قــرار نمی گيــرد و ابــزاری در اختيار 
آموزش و پرورش استان منطقه است تا 
در موقعيتی که بتواند از آن استفاده کند. 
هدف ما اين اســت که معلمان با کيفيت 
و برخوردار از ويژگی های حرفه ای را به 

دانش آموزان ارائه دهيم.
شکوهی که در برنامه ای راديويی صحبت 
می کرد، يادآورشد: امروز حدود 3 هزار 
راهبر آموزشــی در مناطق روســتايی و 
کالس های چندپايه در مناطق عشــايری 
داريم که از بهترين های اســتان و منطقه 

هســتند. دارای تحصيالت فوق ليسانس 
و دکتــرا بوده و تعــدادی از مدارس به 
آنها ســپرده می شود و به معلمان کمک 
می کنند تا روش های آموزشــی را بهبود 

ببخشند.
آموزش  ابتدايــی وزارت  آموزش  مدير 
و پرورش با اشــاره به مخالفت مجلس 
با طرح خريد خدمت آموزشــی گفت: 
مجلــس اختياراتــی دارد و می تواند با 
موضوعی موافقت يــا مخالفت کند، اما 
مخالفــت و يا موافقت بــا يک موضوع 
بدون بررســی پيامدها و آثــار دقيق آن 
درســت نيســت. البته حتما نقص ها و 
ضعف هايی وجود داشته که می شد آن 
را برطرف کرد و از اين ظرفيت استفاده 

کرد.

برخی برخوردها با طرح »خرید خدمات آموزشی« سیاسی بود
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معاون شرکت برق همدان:
بیشترين مصرف برق استان در بخش خانگی و 

کشاورزی است
 معاون بهره برداری و ديســپاچينگ شــرکت توزيع برق استان همدان گفت: بيشترين 

مصرف برق استان در بخش خانگی و کشاورزی است.
به نقل از روابط عمومی شــرکت برق همدان،  شــيرزاد جمشيدی تعداد مشترکين برق 
همدان را 735 هزار مشترک اعالم کرد و گفت: شبکه توزيع برق استان با 18 هزار و 472 

کيلومتر و 16 هزار و 434 ترانسفورماتور؛ برق استان همدان را تأمين می کند.
جمشــيدی با بيان اينکه بيشترين مصرف برق استان در بخش خانگی و کشاورزی است، 

ادامه داد: سهميه پيک بار استان همدان طی سال جاری 703 مگاوات بود که با 25 مگاوات 
کاهش در 678 مگاوات کنترل شد.

وی با بيان اينکه اهداف و فعاليت های شــرکت با رويکرد اقتصاد مقاومتی تعريف شــده 
است، افزود: در استفاده از انرژی های نو از استان های پيشرو در کشور هستيم.

وی از ارتقاء خط گرم از ســال 95 در شرکت توزيع نيروی برق استان همدان خبر داد و 
گفت: اين پروژه با اعتبار يک ميليارد تومان به پيمانکار داده شــد که اميدواريم تا يک ماه 
آينده تکميل شود.جمشيدی با اشاره به خاموشی های تابستان امسال نيز گفت: امسال 52 
هزار و 177 دقيقه معادل 20 هزار و 897 مگاوات ساعت خاموشی اعمال و با ارائه جدول 

زمانبندی برای مشترکين، رضايت نسبی حاصل شد.

اشتغال

160 میلیارد تومان از تسهیالت اشتغال 
روستايی در همدان پرداخت شد

 مديــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان با بيان اينکه 
1023 پرونده برای دريافت تســهيالت روستايی تشکيل شد گفت: 
تا کنون 160 ميليارد تومان از تســهيالت اشتغال روستايی در همدان 

پرداخت شد.
سيد احمد توصيفيان بيان کرد: تسهيالت اشتغال روستايی و عشايری 
در راستای تحقق منويات رهبر معظم انقالب مبنی بر حمايت از توليد 
و اشــتغال و نيز پياده سازی برنامه های اشــتغال، اقتصاد مقاومتی و 

توسعه روستاها، پرداخت می شود.
وی اعالم کرد: در بخش تسهيالت اشتغال روستايی و عشايری سهميه 
کل کشــور 6 هزار ميليارد تومان بوده که سهميه فاز اول به مبلغ 168 
ميليارد تومان ابالغ شد و تا کنون به ميزان يک هزار و 23 طرح به مبلغ 
200 ميليارد تومان عقد قرارداد انجام شــده  که تا کنون 160 ميليارد 

تومان از برای حدود يک هزار طرح در همدان پرداخت شده است.
توصيفيان با بيان اينکه نرخ تســهيالت روســتايی به طور ثابت شش 
درصد بوده و ســرمايه در گردش 10 درصد اس، به تســنيم گفت: 
حداقل ميزان تســهيالت در پرونده های عقد قرارداد شده 10 ميليون 
تومان و باالترين ميزان مبلغ 15 ميليارد تومان بوده است ضمن اينکه 
بيشــترين پرداختی هــا در بخش صنايع چوب شــامل مبل و منبت، 

پوشاک و صنايع دستی بوده است.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان توســعه اشتغال 
روســتايی، بهبود وضعيت زندگی، پيشــگيری از مهاجرت، هدايت 
سرمايه ها به سمت اشتغال مولد، استفاده بهينه از منابع و مزيت هايی 
روســتايی، افزايش بهره وری، کاهش هزينه و هم افزايی در افزايش 
توليدات بازار محور را از ديگر اهداف پرداخت تســهيالت اشــتغال 

روستايی برشمرد.
توصيفيان با تاکيد بر اينکه توســعه اقتصادی، فقط توسعه بنگاه های 
اقتصادی نيست، گفت: برای توسعه روستاها می توان به ظرفيت های 
بخش خدمات از قبيل حوزه گردشگری و بوم گردی توجه و اشتغال 

و درآمدزايی الزم را ايجاد کرد.

دور جديد شايعه ورشکستگی بانک ها
 دور جديد شايعه ورشکستگی بانک های ايرانی در حالی از سوی 
دشمنان آغاز شــده که تمام ســپرده های زير100ميليون تومان مردم 
بيمه بوده و در صورت بروز مشــکل، ذخيره قانونی بانک ها نزد بانک 

مرکزی جوابگو است.
به گــزارش مهر، چند روزی اســت که دوبــاره در فضای مجازی، 
برخی دشــمنان ايران شايعاتی را مبنی بر ورشکستگی بانک ها به راه 
انداخته اند که واقعيت نداشــته و هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی 
ايران اســت. آنگونه که در شــايعاتی که در فضــای مجازی بر عليه 
بانکها و وضعيت مالی آنها دست به دست می چرخد، عنوان می شود، 
بانکها ورشکسته اند و به زودی تمام شعب خود را جمع کرده و پول 
سپرده گذاران را به غارت می برند؛ موضوعی که تنها هدف از طرحش 
تضعيف نظام بانکی ايران آن هم در شــرايطی است که يکی از نقاط 
اصلی در نظر گرفته شــده از ســوی اياالت متحده آمريکا و موافقان 
تحريم ايران، نظام بانکی اســت و اين موضوع به صراحت در ادبيات 

تحريم کنندگان مشاهده می شود.
 فصل جدید شایعات علیه نظام بانکی

البته اعالم شــايعات بر عليه نظام بانکی ايران از ســوی شبکه های 
تلويزيونــی خارجی يا کانال های تلگرامی معانــد، پيش از اين هم 
ســابقه داشــته و منجر به بروز مشــکالتی برای برخی موسسات 
اعتباری و بانکها شــده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل 
و فصل شــد؛ اما اکنون هم دوباره اعالم چنين شايعاتی رونق گرفته 
و مردم و ســپرده گذاران را در فضای کنونی اقتصــاد ايران، نگران 

کرده است.
مردم هم گاهی ناخواسته به چنين شايعاتی در فضای مجازی توجه 
کــرده و تحت تاثير تبليغات منفی، به صورت هيجانی وارد شــعب 
بانکی شــده و درخواست جابجايی ســپرده های خود را دارند، در 
حاليکه کمتر به اين موضوع توجه می کنند که تمامی سپرده های زير 
100 ميليون تومان در نظام بانکی ضمانت شده هستند و جای نگرانی 
برای ســپرده های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانکها، مکلف به 
داشــتن ذخيره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. حتی سپرده گذارانی 
که ســپرده آنها باالی 100 ميليون تومان اســت، چنانچه سپرده های 
خود را به مضربی از ســپرده های صد ميليــون تومانی تبديل کنند، 
حتما اين سپرده ها هم راهی برای بيمه شدن در نظام بانکی خواهند 
داشــت. البته اين موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام 
آنها در ســايت رســمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران درج 
نشــده، قطعا صادق نخواهد بود. پس الزم اســت که سپرده گذاران، 
با تحقيق و اطمينان از معتبر بودن موسســات مالی اقدام به ســپرده 

گذاری در آنها نمايند.
در واقع، ذخيره بانکی يا همان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، 
سپرده ای است که بانک ها در حساب های خود نزد بانک مرکزی دارند 
يا وجوه نقدی کــه در مخازن خود نگهداری می کنند. البته در برخی 
کشــورها، بانک های مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعيين 
می کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک ها يا در واقع سپرده مشتريان 

بانک ها است.
در اين ميان حتی در کشــورهايی که گاهی حتی مقرراتی در ارتباط 
با سپرده قانونی ندارند، بانک ها خود اقدام به نگهداری ذخيره برای 
وقايع پيش بينی نشده ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت 
از حساب هايشــان يا بحران بانکی می کنند که به آن ذخيره ويژه يا 
اختياری گفته می شــود؛ بنابراين استفاده از واژه ذخيره برای سپرده 
قانونی از ديدگاه حســابداری ممکن اســت گمراه کننده باشد، زيرا 
ذخاير در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان سهام 
يک شرکت محسوب می شوند و بنابراين همراه با بدهيها در سمت 
چپ ترازنامه طبقه بندی می شوند، در صورتی که سپرده های قانونی 
بخشــی از داراييهای يک بانک محســوب می شــوند و در گزارش 
ســاالنه بانک ها تحت عنــوان موجودی نقدی نــزد بانک مرکزی 

طبقه بندی می شوند.
سپرده های کمتر از 100 ميليون تومان همه بيمه  هستند، نگران نباشيد

بر همين اســاس است که شايد اگر هر ســپرده گذاری اين موضوع 
را بداند که اگر ســپرده ای کمتر از 100 ميليون تومان آن هم در نظام 
بانکی يا موسســات اعتباری مجاز که نامشان از سوی بانک مرکزی 
اعالم شده است، داشته باشد، نبايد نگران باشد، کمتر دل به شايعاتی 
بســپارند که آنها را نسبت به سپرده هايشان نگران می کند؛ اما واقعيت 
اين است که سپرده گذاران کمتر به حقوق خود آشنا هستند و همين 
امر هم سبب می شود که با انتشار يک شايعه، خود را به شعبی برسانند 
که در آن سپرده ای دارند و دل نگران باشند که تکليف سپرده هايشان 

چه می شود.
هدف از تأســيس صندوق ضمانت ســپرده ها به موجب ماده )95( 
قانون برنامه پنج ســاله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران، تضمين 
بازپرداخت وجوه متعلق به ســپرده گذاران بانک ها و ساير مؤسسات 
اعتباری در صورت ورشکستگی اســت. حسب بند "ب" ماده )95( 
قانــون فوق، عضويت کليه بانک ها و ســاير مؤسســات اعتباری در 
صندوق ضمانت سپرده ها الزامی است. به موجب ماده )5 ( اساسنامه 
صندوق، وظيفه ضمانت سپرده های ريالی و ارزی هر شخص در هر 
مؤسسه اعتباری بر عهده اين صندوق است و سقف تضمين برای هر 
يک از سپرده گذاران مؤسسه اعتباری به پيشنهاد هيأت امنای صندوق، 
به تصويب هيأت وزيران می رســد که هم اکنون ســقف مزبور برای 
مجموع سپرده های هر شــخص در هر مؤسسه اعتباری يک ميليارد 

ريال است.
به عبارت ديگر، چنانچه به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی مؤسسه 
اعتباری اعالم شــود، صندوق ضمانت سپرده ها موظف است وجوه 
سپرده های مشــمول ضمانت را تا ســقف تضمين از طريق يکی از 
مؤسســات اعتباری و ظرف 20 روز پــس از اعالم کميته اضطرار بر 
اساس دستورالعملی که به تصويب هيأت امناء می رسد، پرداخت کند.

هم اکنــون هم بانک مرکــزی از مردم می خواهد کــه در اين زمينه 
هوشياری الزم را داشته باشند.

 آنطــور که در خروجي 
ســايت ها قرار گرفته 600 
هزار دســتگاه تلفن همراه 
وارد شــده به کشور با ارز 
توقيف  از  به زودي  دولتي، 
بــازار  آزاد شــده و وارد 

خواهد شد.
 بســياري از خبرهاي غير 
رســمي حاکــي از آن بود 
که اين گوشــي هاي همراه 
با نرخ ارز دولتي به دســت 
مــردم خواهد رســيد. اما 
اداره  آن طــور که رئيــس 
تمليک و قاچاق کاال استان 
در  کــرد:  عنوان  همــدان 
اين ســازمان اجازه نداريم 
هيچ نوع کااليي را با قيمت 
بايدبه  ارزان بفروشيم بلکه 

قيمت روز بفروشيم که مبلغ آن وارد خزانه 
مي شود.

شــهرام منصوري گفت: تاکنون در استان 
همــدان خبري از وجود چنين گوشــي ها 
و يــا فروش نبوده اســت امــا به محض 
تصميــم قطعي در کشــور بــراي فروش 
آنها، در اختيار اين ســازمان قرار مي گيرد 
و متقاضيان خريد مي توانند به سايت هاي 
مربوط به مزايده اين سازمان مراجعه کنند.
فروشــندگان  اتحاديــه  رئيــس 
و  تصويــری  صوتــی،  دســتگاه های 

تلفــن همــراه هــم اخيــراً اعــالم کــرد کــه 
حــدود 130 هــزار دســتگاه تلفــن همــراه 
ــدود  ــت و ح ــتانی اس ــف دادس در توقي
ــای  ــر در انباره ــتگاه ديگ ــزار دس 500 ه
گمــرگ دپــو شــده کــه تعــدادی از آنهــا 
بــا ارز 4200 تومانــی وارد شــده و برخــی 
ــه  ــن مصوب ــالغ اي ــل از اب ــز قب ــر ني ديگ
دولتــی و بــا ارز ارزان تــر يعنــی بــا نــرخ 
3700 تومانــی پارســال وارد شــده اند، 
ــه زودی  ــتند و ب ــف هس ــوز توقي ــا هن ام

ــد. ــد ش آزاد خواهن

ــرخ  ــر ن ــرد: اگ ــان ک ــتی بي ــم درس ابراهي
ــرا نوســان کمتــری  ــازار کــه اخي ارز در ب
پيــدا کــرده، ثبــات بيشــتری داشــته باشــد 
و بــه انــدازه کافــی بــرای واردات تاميــن 
شــود، قيمــت گوشــی تلفــن همــراه 
ارزان تــر شــده و بــازار آن کنتــرل خواهــد 
شــد؛ امــا چيــزی کــه مســلم اســت 
ــا  ــون 25 ت ــدای امســال تاکن ــه از ابت اينک
30 درصــد از نيــاز  بــازار، وارد شــده 
ــه واردات  ــم ک ــن ه ــش از اي اســت و پي
ــف  ــن صن ــه اي ــراه ب ــن هم مســافری تلف

ــی  ــرد، ط ــک می ک کم
ــايت  ــر س 10 روز اخي
واردات  بــرای  نيمــا 
ــده  ــته ش ــافری بس مس

ــت. اس
اتحاديــه  رئيــس 
فروشندگان دستگاه های 
صوتــی، تصويــری و 
بيان  بــا  همــراه  تلفن 
بودن  باال  دليل  به  اينکه 
برای  تقاضــا  قيمت ها 
خريــد تلفــن همــراه 
کاهش پيدا کرده است، 
به ايسنا گفت: اگر قانون 
به درســتی اجرا شود و 
رفتارهای ســليقه ای را 
بسياری  بگذاريم،  کنار 
حــل  مشــکالت  از 
می شــود. اين در حالی است که بسياری 
از کاالهــای وارداتی توقيف شــده از مد 
افتاده اند اما همچنان در گمرگ هســتند و 

ترخيص نشده اند. 
به عنــوان مثال پارچه يــک کاالی فصلی 
اســت و برخی از لوازم الکترونيکی تاريخ 
مصرف دارنــد، بنابراين بايد در اين زمينه 
مشــکالت با سرعت بيشتری حل و فصل 
شــود و کاالها ترخيص شوند که البته در 
تيم جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نگاه بهتری در اين زمينه وجود دارد.

 رييــس اداره حقوقی منابــع طبيعی و 
آبخيزداری همدان گفت: دست اندازی سود 
جويان به اراضی ملی به صورت حرفه ای و 

سازماندهی شده صورت گرفته است.
بيشــتر  بيان کرد:  عليرضا قاســمی مجاهد 
پرونده های تشــکيل شده مويد برنامه ريزی 

سودجويان برای زمين خواری است.
وی بيــان کرد: برخی علنی و آشــکار وارد 
ميدان نشده و در پشــت پرده زمين خواری 
قرار دارنــد و هزينه های ميليــاردی برای 

دستيابی به هدف خود هزينه می کنند.
رييــس اداره حقوقــی منابــع طبيعــی و 
آبخيزداری همدان اضافه کرد: آنها با استفاده 
از توان مشاوران زبده و توانمند درصدد دور 
زدن قانون هســتند و در اين راستا علنی و 

آشکار وارد ميدان نشده اند.
قاسمی مجاهد به ايرنا گفت: اين قبيل افراد 

سودجو زمين های زارعی را به قيمت بسيار 
نــازل خريداری کــرده و هنگام حضور در 
دادگاه نيز از کشاورزان و مالکان قبلی زمين 

به عنوان شهود استفاده می کنند.
وی ادامــه داد: با توجه به جديت دســتگاه 
قضايی به ويژه دادســتان ها برای برخورد با 
زمين خواران، نقشــه سودجويان با شکست 

مواجه شده است.
رييــس اداره حقوقــی منابــع طبيعــی و 
آبخيزداری همدان بيان کرد: 9 ماهه ســال 
گذشته 879 پرونده زمين خواری در محاکم 
قضايی اين اســتان تشکيل شد که امسال به 

733 پرونده کاهش يافت.
قاسمی مجاهد در پايان گفت: 888 پرونده 
امســال مختومه شــده که منجر به بازپس 
گرفتن 476 هکتار از اراضی ملی از دســت 

متصرفان و سودجويان شده است.

شناسايی کارگران 
برای دريافت بسته 
حمايتی نهايی شد

 شناســايی کارگــران و تمــام کارکنــان 
بــرای  کار  قانــون  پوشــش  تحــت 
ــط وزارت  ــی توس ــته حمايت ــع بس توزي
ــن  ــز اي ــاز واري ــی شــده و آغ ــاه نهاي رف
منابــع در انتظــار تاميــن اعتبــار از ســوی 

ــت. ــه اس ــازمان برنام س
توزيع ســبد حمايتــی دولت که برای 
جبران بخشــی از مايحتاج و کاالهای 
اساســی برخی از دهک های جامعه در 
قــرار گرفت، در  کار دولت  دســتور 
بيــن گروه های هدف  مراحل مختلف 
توزيع شــد اما برخــی از گروه ها نيز 
از جمله کارگران و کارکنان مشــمول 
قانــون کار هنــوز اين ســبد حمايتی 

نکرده اند. دريافت  را  دولت 
امــا طبــق پيگيری هــای صــورت گرفتــه، 
عمليــات شناســايی گروه هــای کارگــری 
ــون  ــان تحــت پوشــش قان )تمــام کارکن
ــد  ــه درآم ــی ک ــاير خانوارهاي کار( و س
ــان در  ــون توم ــه ميلي ــر از س ــا کمت آنه
ــروه  ــک از گ ــچ ي ــت و در هي ــاه اس م
کارگــران، کارمنــدان، بازنشســتگان و 
نهادهــای حمايتــی قــرار ندارنــد توســط 
ــاون، کار و  ــی وزارت تع ــت رفاه معاون
ــن  ــا اي ــده ام ــی ش ــی نهاي ــاه اجتماع رف

ــه دليــل تاخيــر در تخصيــص  گــروه ، ب
برنامــه و  از ســوی ســازمان  اعتبــار 
بودجــه در نوبــت انتظــار دريافــت بســته 

ــد. ــرار دارن ــی خــود ق حمايت
ــوی  ــی از س ــه ابالغ ــاس مصوب ــر اس ب
ــازمان  ــور، س ــس جمه ــاون اول رئي مع
ــد  ــه و بودجــه کشــور موظــف ش برنام
توزيــع  طــرح  اجــرای  راســتای  در 
بســته های حمايتــی 9 هــزار ميليــارد 
ــرخ  ــاوت ن ــه التف ــل ماب ــان از مح توم
ــای  ــوراک کارخانه ه ــت خ ــعير قيم تس
ــد  ــن کن پتروشــيمی و پااليشــگاه ها تامي

ــد. ــص ده ــر تخصي ــن ام ــه اي و ب
در مرحلــه اول اجرای اين طرح، بســته 
حمايتی مشــمول مددجويــان نهادهای 
حمايتی شد؛ در مرحله دوم بازنشستگان 
کشوری، لشــگری و صندوق فوالد و در 
مرحله سوم نيز کارمندان دولت با درآمد 
کمتــر از 3 ميليون تومان در ماه در نوبت 
دريافت مبلغ بســته حمايتی دولت قرار 
بازنشســتگان تحت  گرفتنــد. همچنين 
پوشــش تامين اجتماعی طــی هفته های 
گذشــته بســته حمايتی خود را دريافت 

کردند.
خانوارهــای  حمايتــی  بســته  مبلــغ 
مشــمول بــه حســاب متصــل بــه يارانــه 
نقــدی واريــز می شــود امــا امــکان 
ــان  ــدارد و صاحب برداشــت آن وجــود ن
کارت بايــد از فروشــگاه های زنجيــره ای 
اعــالم شــده اقــدام بــه خريــد کاال کننــد.

آيا قیمتها اصالح مي شوند

گوشي هاي ارز دولتي به بازار مي آیند

زمین خواری در همدان 
سازماندهی شده است
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 پــاس بــا اين اوضــاع بــی پولی و 
مشــکالت عديده مالی برای کسب نتايج 

مطلوب معجزه نمی تواند بسازد.
سرپرســت باشــگاه پاس همدان گفت: 
مشــکالت مالی پاس به يک مورد ختم 
نمی شــود و عالوه بر هزينــه های تيم، 
بدهی هــا و درصد قــرارداد بازيکنان و 

مربيان نيز هنوز حل نشده است.
محمد مظهری در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داشــت: تيم پاس نياز بــه حمايت مالی 
الزم دارد وگرنــه از همين جايگاه فعلی 
نيز پايين تر خواهد رفت و ديگر شانسی 

برای صعود نمی توان داشت.
مظهری بيان کرد: پاس می تواند همچنان 
به عنــوان مدعی صعود رقابــت کند اما 

دغدغه های مالی باعث برهم زدن آرامش 
بازيکنان تيم و شــروع مشکالت جديد 

شده است.
سرپرست باشــگاه پاس خاطرنشان کرد: 
هنوز هــم پنجره نقل و انتقــاالت برای 
تيم پاس باز نشــده و بدهــی های مالی 
سد محکم در جذب بازيکن جديد شده 

است.
وی يادآور شد: با اين وضعيت نامطلوب 
نمی توانيم شانسی را برای تيم در کسب 
نتايــج مطلوب در ادامه مســابقات قائل 

شويم.
مظهــری افــزود: پيگيــری بــرای حل 
مشکالت از ســوی مسئوالن هر چند در 
حال انجام اســت اما به نتيجه نرسيده و 

بعيد می دانم امسال بتوان مشکالت پاس 
را مرتفع و راه صعود را هموار ساخت.

وی اضافه کرد: هيات مديره باشــگاه نيز 
به دليل مشــغله کاری پاسخگو نيستند و 
مديرکل جديــد ورزش و جوانان همدان 

نيز شناختی از وضعيت موجود ندارد.
تيم پاس دوشــنبه هفته جــاری بايد در 
رامشير به مصاف استقالل اين شهر برود.

پاســی ها بــرای اعــزام به رامشــير با 
مشکالتی مواجه هستند و چندين بازيکن 
نيز خواســتار جدايی از اين تيم به دليل 

مشکالت مالی شده اند.
پاســی ها هم اينک بــا 21 امتياز در رده 
چهارم جدول گروه ب ليگ دســته دوم 

فوتبال کشور قرار دارند.
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1۳976۰۳26۰۰6۰۰1219-1۳97/9/14  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مایر تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضي آقاي حسین احمدوند فرزند شکراهلل به شماره شناسنامه ۳66 صادره از مایر 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 16۳/86 مترمربع قسمتي از پاک یک اصلی اراضي دولت آباد واقع 
در بخش چهار مایر خریداري از مالک رسمي حیدر رهام محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 722(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳97/1۰/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳97/1۰/2۳
محمدرضا اميني - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 

آگهي افراز 
آقاي محمد شایگاني انور برابر درخواســت وارده شماره 1۳97/15/68۳۰ 
مورخه 1۳97/7/8 با ارائه سند انتقال مشــاعي شماره 28855۳ مورخه 
1۳97/7/4 از پاک ثبتــي هفت اصلي قریه فقیره حومه بخش یک همدان 
به مقدار هفت ســهم از نه سهم از یک سهم از ده سهم پنج شعیر مشاع در 
نیم دانگ مفروز از ششدانگ به اســتثناء ثمن اعیاني به قدرالسهم مرقوم 
مربوط به یک قطعه زمین تقاضاي افراز سهمي مشاعي خود را نموده است 
و برابر نامه شــماره 1۳97/51/74۳9 مورخه 1۳97/7/2۳ اعام نموده که 
آدرس اکثر مالکین مشــاعي را ندارد لذا اینک باستناد ماده 17 آیین نامه 
اجرایي مفاد اســناد رســمي از کلیه صاحبان حقیقي و حقوقي و مالکین 
مشاعي دعوت مي شود رأس ســاعت 1۰:۰۰ صبح مورخه 1۳97/1۰/27 در 
محل وقوع ملک واقع در فقیره حاضر تا از مورد درخواست توسط نماینده و 

نقشه بردار اعزامي بازدید بعمل آید.
ضمناً عدم حضور مالکین مشــاعي و صاحبان حق مانع از عملیات افراز نمي 
شود و همچنین چنانچه نیازي به آگهي مجدد باشد در همین روزنامه چاپ و 

مدت آن ده روز مي باشد. )م الف ۳8۳6(
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک 

آگهي حصر وراثت
ــتناد  ــه اس ــنامه  2 ب ــماره شناس ــه ش ــزي ب ــعادتعلي عزی ــاي س آق
شــهادتنامه و گواهــی فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثــه، درخواســتی به 
شــماره 111/582/97ش تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته 
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــزي ب ــه عزی ــد حنفی ــادروان محم ــه ش ــت ک اس
ــت  ــگام درگذش ــه وی در هن ــته و ورث ــخ 9۳/12/17 در گذش 245 در تاری
عبارتنــد از: 1- متقاضــي گواهــي  حصروراثــت بــا مشــخصات فوق الذکــر 
پســر متوفــي 2- گلخنــدان عزیــزي فرزنــد محمــد حنیفــه بــه شــماره 
شناســنامه ۳79 صــادره از بهــار متولــد 1۳۳۳ دختــر متوفــي ۳-فاطمــه 
ــادره از  ــنامه 48۰ ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد حنیف ــد محم ــزي فرزن عزی
بهــار متولــد 1۳45 دختــر متوفــي 4-ســلبي نه ترکــي فرزنــد حاجعلــي 
بــه شــماره شناســنامه 282 صــادره از بهــار متولــد 1۳1۳ همســر متوفــي 
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
نوبــت آگهــي مي نمایــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه 

تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. )م الــف 71۰(
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

اسدآباد قهرمان فوتسال جام بصیرت شد
 تيم شــهدای خاکريز اسدآباد عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال جام 

بصيرت استان همدان به ميزبانی شهر مريانج را کسب کرد.
مسئول برگزاری اين دوره از رقابت ها به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در 
اين رقابت ها 300 بازيکن و مربی در قالب 24 تيم از هفت شهر مختلف 

استان همدان با يکديگر رقابت کردند.
حســين روزخوش افزود: در ديدار فينال ايــن رقابت ها که به 
ميزبانی ســالن سرپوشيده مجموعه ورزشــی شهيد حاجی بابايی 
 5 مريانج برگزار شــد، تيم شــهدای خاکريز اســدآباد با نتيجه 
بــر 2 تيم آژدان همدان را شکســت داد و قهرمان دومين دوره 

شد. مسابقات  اين 
وی اضافه کرد: در ديدار رده بندی بازی ها نيز تيم سيسيل همدان 3 بر 

2 پيام همدان را برد و عنوان سومی را تصاحب کرد.
روز خوش بيان کرد: در اين دوره از مســابقات جايزه تيم اخالق به تيم 
باباطاهر اهدا شــد ضمن اينکه مرتضی خدابندلو عنوان بهترين بازيکن، 
حســام قهرمانی از تيم آژدان به عنوان بهترين دروازه بان و امين وکيلی 
از تيم سيســيل بــا زدن 14 گل عنوان آقای گلــی رقابت ها را به خود 

اختصاص دادند.
در پايان اين رقابت ها به تيم های برتر جام و نشان قهرمانی اعطا شد.

اين مسابقات با استقبال پرشور تماشاگران همدانی مواجه بود.
همدان 50 تيم فوتســال در رده باشگاهی دارد و 50 تيم نيز به صورت 

آزاد فعاليت می کنند.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

اجرای فاز چهارم"طرح ملی پارک گام" 
ويژه بانوان در شهرستان رزن 

 فاز چهارم طرح ملی پارک گام در شهرهای رزن و دمق با حضور 
گسترده ای از بانوان برگزار گرديد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان طرح ملی 
پارک گام ويژه بانوان در شــهرهای رزن و دمق با حضور گســترده 
ای از بانوان در ســالن های تربيت بدنی و رزن و تختی دمق توسط 

هيئت همگانی برگزار گرديد.
اين مراسم با انجام همايش ورزشی صبحگاهی و مسابقه دال پالن با 

حضور جمعی از بانوان ورزش دوست برگزار شد.
ســميرا موســوی نائب رئيس هيئت همگانی شهرستان رزن در اين 
مراســم گفت: ورزش راهی کــم هزينه برای تضمين ســالمت و 

تندرستی شهروندان جامعه است.
سپس با تاکيد بر اينکه بايد به منظور حفظ سالمت و تندرستی خود 
برای ورزش وقت بگذاريم و به آن اهميت دهيم، افزود: اين موضوع 
بايد توسط بانوان که از تحرک کم تری برخوردار هستند بيشتر مورد 

توجه قرار گيرد.
وی با اشــاره به تشــويق حاضرين به انجام ورزش در برنامه پارک 
گام اظهار داشت: با اجرای چنين برنامه هايی تالش داريم تا ضريب 
نفــوذ ورزش همگانی در بين شــهروندان جامعه را افزايش دهيم و 

پرداختن به ورزش به شکل مستمر را بين مردم نهادينه کنيم.
در پايان پس از انجام پياده روی و نرمش به برگزيدگان مسابقه دال 

پالن زهرا محمدی و معصومه محمدی لوح و هديه اهدا گرديد.

۲ ايرانی در جمع 5 بازيکن گرانقیمت 
جام ملت ها

 عليرضا جهانبخش و ســردار آزمون در بين 5 بازيکن گرانقيمت 
جام ملت های آسيا هستند.

به گزارش ايســنا و به نقل از فاکس، رقابت های جام ملت های آسيا 
در امارات در حال برگزاری است و تيم های حاضر در اين رقابت ها 

در کنار بازيکنانشان به اميد باال بردن جام قهرمانی هستند. 
با اين حال بازيکنانی در ترکيب تيم های حاضر اســت که نسبت به 
ديگر بازيکنان متمايز هســتند. اين بازيکنان با درخشش در تيم های 
ملی و فوتبال باشــگاهی اروپا، به ستاره های گرانقيمتی تبديل شدند 
و تيم های ملی شان، اميدوار به درخشش آنها در جام ملت ها هستند.

در زير 5 بازيکن گرانقيمت جام ملت های آسيا را می بينيد: 
1- سون هيونگ مين )کره جنوبی - تاتنهام( 50 ميليون يورو

2- عليرضا جهانبخش )ايران - برايتون( 18 ميليون يورو 
3- يوشينوری موتو )ژاپن- نيوکاسل( 10 ميليون يورو

4- سردار آزمون )ايران - روبين کازان( 9.5 ميليون يورو
5- متئو رايان )استراليا - برايتون( 8 ميليون يورو

از بيــن اين بازيکنان، ســون هيونگ مين هنوز بــه اردوی تيم ملی 
کره جنوبی نرسيده و جهانبخش نيز فرصت بازی پيدا نکرده است.

اجرای طرح تطبیقی برنامه های ورزشی 
ويژه بانوان سالمند 

 هيــأت همگانی شهرســتان مالير برای اولين بــار با هماهنگی 
های الزم و و دريافت مجوز از هيئت اســتان طرح تطبيقی با هدف 
باالبردن آگاهی و نقش ورزش دردوران کهنســالی را در اســتاديوم 

تختی برگزار کرد 
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان 

به نقل از شهرستان مالير
به دنبال برگزاری برنامه های فرهنگی و رزشــی هيئت همگانی در 
ايجاد شــور و نشاط اجتماعی که با همکاری اداره ورزش و جوانان 
و مسئول امور ورزش بانوان اين اداره صورت ميگيرد , اينبار شاهد 
برگــزاری همايش طــرح تطبيقی برنامه های ورزشــی ويژه بانوان 

سالمند در مجموعه ورزشی تختی اين شهرستان بوديم 
رئيس هيئت همگانی شهرســتان مالير ضمن تشــکر و قدردانی از 
همکاريهای خوب و صادقانه رئيس اداره ورزش وجوانان و عوامل 
اجرايی اين طرح در خصــوص برگزاری آن گفت: با توجه به اخذ 
مجوز از هيئت ورزشــهای همگانی اســتان و طبق دستورالعملها و 
قوانين الزم اين طرح ويژه بانوان سالمند برای اولين بار در مجموعه 
ورزشی تختی اين شهرستان با هدف باالبردن آگاهی و نقش ورزش 
دردوران کهنســالی و ايجاد نشاط و تندرســتی در دوران کهنسالی 

برگزار شد 
وی در پايان صحبتهای خــود گفت:در ادامه برگزاری اين طرح دو 
برنامه ديگر تا پايان ديماه سال جاری دردست اقدام ميباشد که يکی 
مربوط بــه اجرای آن برای زنان باردار و ديگــری برای کودکان به 
منظــور باال بردن آگاهی و نقش ورزش در دوران بارداری و کودکی 

ميباشد که برنامه ريزی آن نيز انجام شده است

ايران با غلبه بر ويتنام به مرحله حذفی 
صعود کرد

 تيــم ملــی فوتبــال ايــران بــا برتــری 2 بــر صفــر مقابــل ويتنــام، 
ــيا را  ــای آس ــت ه ــام مل ــی ج ــه حذف ــور در مرحل ــواز حض ج

کســب کــرد.
تيــم ملــی فوتبــال ايــران در دوميــن ديــدار خــود در جــام ملــت 
ــه نمايــش  ــا ارائ ــام رفــت و ب ــه مصــاف ويتن هــای آســيا 2019 ب
ــود  ــاز صع ــا 6 امتي ــا ب ــر رســيد ت ــر صف ــری 2 ب ــه برت مناســب ب

ــد. ــه يــک هشــتم نهايــی را قطعــی کن ــه مرحل خــود ب
ــان«  ــدار از ســاعت 14 و 30 دقيقــه در ورزشــگاه »آل نهي ايــن دي
شــهر ابوظبــی و از گــروه چهــارم مســابقات برگــزار شــد. 
ــنگاپوری  ــری« س ــی الجعف ــد تق ــدار را »محم ــن دي ــاوت اي قض

ــت. ــده داش برعه
کارلــوس کــی روش تيــم ايــران را بــا ســه تغييــر نســبت بــه ديــدار 
ــين  ــوری، محمدحس ــا غف ــه وري ــرد ک ــدان ک ــه مي ــته روان گذش
ــان،  ــن رضائي ــين رامي ــدوس را جانش ــامان ق ــی زادگان و س کنعان

ــی شــدند. ســيدمجيد حســينی و مهــدی تراب
بــه گــزارش ايرنــا؛ ويتنــام کــه در ديــدار نخســت برابــر عــراق بــا 
شکســت ســه بــر 2 روبــرو شــده بــود، بــازی ديــروز را شــجاعانه 
آغــاز کــرد، امــا توانــی بــرای عبــور از خــط دفــاع ايــران نداشــت.

ــف،  ــان حري ــی بازيکن ــاه قامت ــه کوت ــا توجــه ب ــز ب ــران ني ــم اي تي
ــود. ــد روی آورده ب ــای بلن ــوپ ه ــای ت ــال ه ــه ارس ــتر ب بيش

ــوپ  ــه داد و ت ــه 37 نتيج ــران در دقيق ــدد اي ــای متع ــال ه ارس
ارســالی »اشــکان دژاگــه« را »ســردار آزمــون« بــه راحتــی بــا ضربــه 

ــه گل تبديــل کــرد. ســر ب
در نهايــت نيمــه نخســت ايــن ديــدار بــا برتــری يــک بــر صفــر 
ــب  ــتانه کس ــورمان در آس ــم کش ــا تي ــيد ت ــام رس ــه اتم ــران ب اي
دوميــن پيــروزی و صعــود قــرار بگيرد.ويتنــام نيمــه دوم را 
هجومــی آغــاز کــرد و در دقيقــه 51 در آســتانه گل تســاوی قــرار 
ــايی، دروازه  ــی تماش ــا واکنش ــد« ب ــا بيرانون ــه »عليرض ــت ک گرف

ــات داد. ــران را نج اي
طارمــی کــه در نيمــه نخســت کارت زرد گرفتــه بــود در دقيقــه 56 
مدافــع ويتنــام را بــا خطــای واضــح متوقــف کــرد کــه بــا خــوش 

شانســی از دريافــت کارت زرد دوم گريخــت.
ــف  ــار حري ــت فش ــی تح ــرای لحظات ــه دوم ب ــران در نيم ــم اي تي
قــرار گرفــت و هميــن امــر ســبب شــد تــا کــی روش در دقيقــه 
ــد  ــين »وحي ــی« را جانش ــدی تراب ــی« و »مه ــد نوراله 62، »احم

ــد. ــی« کن ــدی طارم ــری« و »مه امي
در دقيقه 69 »سردار آزمون« با حرکتی انفرادی و از پيش روی برداشتن 
مدافعان ويتنام، دومين گل خود و ايران را به ثمر رســاند. اين سومين 

گل آزمون در جام ملت های آسيا 2019 است.
در دقيقــه 78 آزمــون کــه ســتاره ايــران در ايــن ديــدار بــود، جــای 

خــود را بــه »کريــم انصــاری فــرد« داد.
ــام  ــا ويتن ــد ت ــب ش ــه 88 موج ــران در دقيق ــان اي ــل مدافع تعل
فرصــت خوبــی بــرای گلزنــی بــه دســت آورد کــه ضربــه مهاجــم 
ــت ســوت  ــت. در نهاي ــرون رف ــی بي ــالف اندک ــا اخت ــم ب ــن تي اي
ــه صــدا  ــران ب ــر صفــر اي ــری 2 ب ــه نشــان برت داور ســنگاپوری ب
درآمــد تــا تيــم کشــورمان بــدون دردســر راهــی دور بعــدی شــود.
در بــازی بعــدی ايــن گــروه و از دقايقــی ديگــر، تيــم هــای عــراق 

و يمــن بــه مصــاف خواهنــد رفــت.
همچنين آخرين بازی تيم ملی ايــران در مرحله گروهی، عصر روز 

چهارشنبه هفته جاری برابر عراق برگزار می شود.
 ترکیب ایران

ــی زادگان،  ــا غفــوری، محمدحســين کنعان ــد، وري عليرضــا بيرانون
مرتضــی پورعلــی گنجــی، احســان حــاج صفــی، اميــد ابراهيمــی، 
وحيــد اميری)احمــد نورالهــی(، اشــکان دژاگــه، ســامان قــدوس، 
ــدی  ــی )مه ــدی طارم ــرد( و مه ــم انصــاری ف ــردار آزمون)کري س

ترابــی(
 ترکیب ویتنام

دانــگ وان الم، دو دای مــان، کوئــه نگــو هــای، بــوی تيــن دانــگ، 
دوان وان هائــو، نگويــن ترونــگ، نگويــن چــون، پــام دوک 
هــوی)وان دای(، دو هوانــگ دانــگ، نگويــن چوانــگ هــای و پــان 

ــان( ــن ف وان دوک )نگوي

 هادی وفايی کشــتی گير مســتعد شهر 
اللجيــن در وزن 90 کيلوگــرم بــا غلبه بر 
حريفی از اســتان البرز موفق به کسب مدال 
طالی مسابقات کشتی پهلوانی کشور شد و 
جواز حضور در جــام بين المللی تختی را 

کسب کرد.
دبير هيات کشتی همدان گفت: رقابت های 
يادواره  بزرگســاالن کشور  پهلوانی  کشتی 
قهرمان بزرگ کشتی ايران و جهان »پهلوان 
باشــی عليرضا ســليمانی« با حضور 160 
کشــتی گير در 6 وزن به ميزبانی مجموعه 

ورزشی انقالب کرج برگزار شد.
محمدحســين ســلطانی در گفت و گو با 
ايرنا اظهار داشــت: بيان کــرد: ترکيب تيم 
همدان در اين رقابت ها را ســعيد رحمانی 
در وزن 60 کيلوگرم، حســن قاســمی در 
وزن 70 کيلوگــرم، فردين قهرمانی در وزن 
80 کيلوگــرم، هادی وفايی پور در وزن 90 
کيلوگــرم، ميثم ترکاشــوند در وزن يکصد 
کيلوگرم و ابوالفضل بربط در وزن به اضافه 

يکصد کيلوگرم را تشکيل دادند.
ســلطانی يادآور شد: حســين نوروزی و 
مجيد الوندی مربيان تيم منتخب همدان در 
اين دوره از مســابقات بودند و سيدحسين 
مصطفوی تابش سرپرستی تيم استان در اين 

رقابت ها را عهده داشت.

المپیک عهده  و  ** قهرمانان جهان 
دار تمرین کشتی گیران جوان شدند 
سرپرست هيات کشــتی همدان گفت: تيم 
منتخب جوانان همدان برای حضور در جام 
شــهيد هاشمی نژاد بهشهر آماده می شود و 
تمرين منتخبان کشتی جوانان همدان برعهده 
قهرمانان جهان و المپيک گذاشــته شد.اين 
باره رامين درويشی به خبرنگار ايرنا گفت: با 
توجه به حساسيت اين رده سنی از قهرمانان 
سابق المپيک، جهانی و آسيايی برای تمرين 

کشتی گيران دعوت کرديم.
وی افــزود: مســعود مصطفــی جــوکار، 
عليمحمد مالمير، عباس بيگلربيگی ، جالل 

لطيفی، ســعيد ابراهيمی، داريوش کمروند، 
محمد ســلطانی و حســين خزايی که هر 
يک دارای عنــوان های مطرح و کوله باری 
از تجربه هســتند، تيم جوانان را تمرين می 

دهند.
درويشی خاطرنشان کرد: شانزدهمين دوره 
رقابت های بين المللی کشــتی آزاد جوانان 
جام شــهيد هاشــمی نژاد با دعوت از تيم 
های داغستان روســيه، گرجستان، ترکيه و 
آذربايجان و تيم هايی از استان های سراسر 
کشــور و تيم های منتخب استان مازندران 
روزهای 27 و 28 دی ماه جاری در شــهر 

بهشهر برگزار خواهد شد.

سرمربی: 

پاس با بی پولی 
معجزه نمی کند

کشتی گیر همدانی طالی پهلوانی کشور را کسب کرد

چهارمی رکابزن معلول 
ايران در آسیا

رقابتهــای  از   در چهارميــن روز 
دوچرخه سواری قهرمانی پارا آسيا که 
در اندونزی در حال برگزاری اســت، 

رکابزن معلول به مقام چهارم رسيد.
به گزارش ايســنا، در ادامه رقابت های 
دوچرخه سواری قهرمانی پاراآسيا و در 
کالس ســی 4 پاراسايکلينگ در رشته 
يک کيلومتر مهــدی محمدی رکابزن 
معلول کشورمان به مقام چهارم دست 
يافت.مهدی محمدی پيش از اين نيز در 
تعقيبی انفرادی پاراسايکلينگ به مدال 

نقره دست يافته بود.
ايــن رقابتها فردا يکشــنبه 23 دی در 

جاکارتا اندونزی به پايان می رسد.

فوتبالیست 51 ساله 
ژاپنی بی خیال بازی 

نمی شود!
 کازيوشی ميورا 51 ســاله قرارداد 
خود را با تيــم يوکوهاما تمديد کرد تا 
فوتباليست حال  مســن ترين  همچنان 
حاضر جهان باشــد.به گزارش ايسنا ، 
کازيوشی ميورا بازيکن 51 ساله که در 
جی ليگ ژاپن بازی می کند و هم دوره 
بازيکنانی چون زيکوی برزيلی و گری 
لينه کر انگليســی بوده اســت، قرارداد 

جديدی با تيم خود به امضا رساند.
ميورا با تاييد ايــن خبر گفت: قرارداد 
من بــا يوکوهاما به مدت يک ســال 
ديگر تمديد شده و در سال 2019 نيز 
برای اين تيم بازی خواهم کرد. از تمام 
کسانی که از من حمايت کردند تشکر 

می کنم. 
ميــورا در ســال 1993 در تيم توکيو 
واردی بازی کــرد و به اين تيم کمک 
کرد تا در اولين فصل رقابت های جی 
ليگ ژاپن به عنوان قهرمانی دست يابد 
و خود نيــز به عنوان ارزشــمندترين 

بازيکن انتخاب شد.

عصبانیت کی روش از 
رختکن مشترک بازيکنان 

و مربیان
 رختکن بازيکنان و مربيان ورزشگاه 
آل نهيان باعث ناراحتی ســرمربی تيم 
ملی شده است.به گزارش ايسنا، حدود 
يک ســاعت پيش از آغاز ديدار ايران 
و ويتنام، مســئوالن ورزشگاه آل نهيان 
تمرينــات الزم بــرای اقدامات قبل از 

مسابقه هستند.
زمانی که تيم ملی ايران به ورزشــگاه 
آل نهيان رســيد، مشخص شد رختکن 
بازيکنــان و مربيان در يک فضاســت 
و مربيان تيــم ملی مکان مجزايی برای 
تعويــض لباس خود نداشــتند. همين 
باعــث عصبانيــت کارلوس  موضوع 
کی روش شده است.پيش از ورود تيم ها 
به داخل زمين، چمن آبياری شد تا برای 

مسابقه آماده شود.

 فجر چهلم را با افتتاح 
10 استاديوم جشن 

می گیريم
 وزير ورزش وجوانــان با آرزوی 
موفقيت بــرای تيم  ملی فوتبال در جام 
 ملتهای آســيا 2019 ، گفــت : تا پايان 
امســال، فجر چهلــم را بــا افتتاح ده 
استاديوم ورزشی جشن خواهيم  گرفت.

به  گزارش  ايسنا، مسعود سلطانی فر در 
مراسم افتتاح استاديوم پنج هزار نفری 
آزادی تربت حيدريــه، گفت : خدا را 
شــاکرم که اين توفيق را کسب کردم 
بعد از زيارت ملکوتی امام رضا )ع( در 
جمع مردم تربت حيدريه حاضر شوم و 
اين روز باشــکوه را همراه با اين مردم 

عزيز  جشن بگيريم.

دفاع رئیس AFC از 
جامی که قلعه نويی 
آن را جام چاپ پول 
خواند!

 رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا از 24 
تيمی شدن جام ملت های آسيا دفاع کرد.

به گزارش مهر، جام ملت های فوتبال آسيا 
در شــرايطی به ميزبانی امارات آغاز شده 
است که هنوز واکنش ها به 24 تيمی شدن 

اين دوره از بازی ها ادامه دارد و خيلی ها 
نسبت به اين تصميم AFC موضعگيری 

کرده اند.
در ايران هم امير قلعه نويی سرمربی پيشين 
تيم ملی و سرمربی فعلی سپاهان در چند 
مصاحبــه، از تصميــم AFC در افزايش 
تيم هــا انتقاد و تاکيد کرد که اين مســئله 
هرچند باعث افزايش درآمدزايی می شود 
اما سطح فنی و کيفی بازی ها را پايين می 
آورد. قلعه نويی در اين رابطه گفته است: 
»جام ملــت ها در واقع جــام چاپ دالر 
است که دنبال درآمدزايی بيشتر هستند نه 

افزايش سطح کيفی مسابقات.«
با اين حال شيخ سلمان رئيس AFC نظر 
ديگری دارد. شيخ ســلمان در تازه ترين 
مصاحبه خود ضمن دفاع از 24 تيمی شدن 
جام ملت هــا، اين تصميم را يک تصميم 
تاريخی دانســت که باعث افزايش سطح 
فنی تيم های مختلف می شود. وی گفت: 
»بسيار خوشحالم که فوتبال در آسيا توسعه 
يافته اســت. آمار و ارقام می گويد فوتبال 
آســيا با يک انقالب مواجه شــده است. 
برگزاری 51 مسابقه با حضور 552 بازيکن 

يک آمار بی سابقه است.«

چه موقع ورزش کنيم؟
 يک دکترای فيزيولوژی ورزشی گفت: ورزش کردن در 
اوايل صبح اثر سودمند بيشتری نسبت به ورزش کردن در 

اوايل غروب دارد.
وحيد ولی پوری در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه ورزش 
صبحگاهی تا حدودی بين مردم ايران رايج است، اظهارکرد: 
بسياری ازمردم برای به دست آوردن مزيت های جسمانی و 

روان شناختی به طور منظم ورزش می کنند.
وی ادامه داد: ورزش هــای هوازی از جمله ورزش   های 

صبحگاهی هستند که بر بدن تاثير بسيار مثبتی دارند.
ولــی   پوری اضافه کرد: فعاليت های جســمانی و ورزش 

بر ســاختار و عملکرد شناختی شامل بهبود توجه، سرعت 
پردازش و عملکرد اجرايی در سالمندان اثرات مثبتی دارد.

اين عضو هيات علمی دانشــگاه لرستان با بيان اينکه عامل 
رشــد عصبی مشــتق از مغز يک پروتئين مهم در دستگاه 
عصبی مرکزی است، خاطر نشان کرد: بسياری از افراد پيش 
از خوردن صبحانه ورزش می کنند که معموالً افراد سالمند 
يا بازنشسته ها به علت داشــتن فرصت مناسب اين کار را 

انجام می دهند.
وی خاطر نشــان کــرد: ورزش کــردن در اوايل صبح اثر 
سودمند بيشتری نســبت به ورزش کردن در اوايل غروب 
بر اکسيداسيون چربی و کاهش چربی خون پس از مصرف 

غذا دارد.
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■ دوبیتي:
شب تاریک و سنگستان و مو مست                     قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگهدارنده اش نیکو نگهداشت                                 وگرنه صد قدح نفتاده بشکست

طعم متفاوت ايران
 با ارزان شدن هزينه های سفر برای خارجی ها در ايران و تبليغ آن در 
شبکه های اجتماعی، پای گردشگران جوان تر که به تنها سفر کردن عادت 
کرده اند به ايران باز شــده است؛ گردشگرانی که بيشتر اهل ماجراجويی 
هستند، ريسک باالتری در انتخاب مقصد دارند، در شبکه های اجتماعی 
و دريافت اطالعــات به روزترند و ارزان بودن مقصد مالک مهمی برای 
انتخاب مقصد سفرشــان اســت. گردشــگرانی که با روش های سنتی 

برنامه ريزی و بازاريابی در ايران، چندان سنخيتی ندارند.
به گزارش ايسنا، تغيير سليقه در دنيای گردشگری، راه ايده های نو را هم 
باز کرده اســت. هرچند که اين موضوع در نظام سنتی جذب گردشگر 
در ايران ســخت پذيرفته می شود، همانند استارت آپ هايی که در بخش 
فروش تور و بليت وسايل حمل و نقل شکل گرفته اند اما پذيرش آن ها 
در بازار گردشــگری ايران با مقاومت هايی از سوی جامعه سنتی که در 
تصميم گيری ها نقشی اثرگذار دارند، مواجه شده است. به هر حال دنيای 
پويای گردشــگری اين محدوديت ها را برنمی تابد و حتی فرصت را از 
ايده های نسخه برداری شده ی ساير کشــورها و يا نمونه مشابه داخلی، 

نمی گيرد.
امين کريمی، ايده پرداز يک پلتفرم آنالين گردشــگری ورودی است که 
به همراه تعدادی از افراد دغدغه مند پايه گذار اســتارت آپی برای توسعه 
گردشــگری پايدار ايران از طريق جذب توريست های خارجی بوده اند. 
آن ها با به اشــتراک گذاشتن تجربه های کمتر شناخته شده و داستان های 
کمتر روايت شــده از ايران، می خواهنــد گامی برای بهبود روش جذب 
گردشــگران خارجی بردارند و قصد دارند با مشــارکت جوامع محلی، 

تصوير متفاوتی از ايران را نشان دهد.
مدير اين پلتفرم گردشگری درباره انگيزه ای که پشت اين ايده پردازی بوده 
اســت به ايسنا گفت: تصور بســياری از مردم در خارج از مرزها بر اين 
اســت که ايران، کشوری با بيابان های وسيع و مسطح است، عده زيادی 
همچنان گمان می کنند بخشی از حمل و نقل در ايران با شتر انجام می شود 
و پوشــش مردم ايران عبا و برقع است. بيشتر توريست ها وقتی به ايران 
می آيند از طبيعت بکر و جنگل های گسترده حيرت زده می شوند و باور 
نمی کنند در ايران برف ببارد. تمام تصوراتشان بهم می ريزد وقتی می شوند 

تنها در اطراف تهران شش پيست اسکی وجود دارد.
وی ادامه داد: بررســی های ما در چهار پنــج ماهی که صرف طراحی و 
آماده سازی اين پلتفرم شده است نشان می دهد فرصت های گردشگری 
ورودی در ايران بســيار بيشتر از فعاليت فعلی آژانس های سنتی است و 
مسيرهايی که آن ها معموال برنامه ريزی می کنند به مسير کالسيک تهران، 
کاشــان، يزد، اصفهان و شــيراز محدود می شود. ما می خواستيم تصوير 
ديگری از ديدنی ها و تجربه های ايران را نشــان دهيم و بين گردشــگر 

خارجی و جوامع محلی ارتباط برقرار کنيم.
کريمی بيان کرد: سعی ما اين است که داستان های کمتر گفته شده ی ايران 
را نقل کنيم و تجربه های منحصر به فردی را از آداب و رســوم، نغمه ها، 
خوراک و عروســک های بومی را با کمک جوامع محلی با گردشگران 
خارجی به اشــتراک بگذاريم. رويکردمان توســعه گردشگری پايدار و 
تمرکز بر اکوتوريســم و حفط محيط زيست است که می تواند منفعت 

متقابلی هم برای مردم بومی و هم گردشگر داشته باشد.
 هم بنيانگذار اين پلتفرم گردشــگری ادامه داد: »TasteIran« فقط 
محيطــی برای فروش تورهــای متداول نيســت، ويژگی اصلی آن 
تابوشکنی در مسيرهای کالسيک گردشــگری ايران و تجربه گرايی 
اســت. ما مثل يک آژانس برنامه کامل ســفر ايران را به گردشــگر 
نمی فروشــيم. آژانس ها در اين زمينه روشــی کالسيک دارند، ويزا 
و يک تور مشــخصی از ايران را می فروشند که معموال مشتريانشان 
افرادی ميانســال و يا بازنشسته هستند که اســتاندارد خاصی را در 
ســفر می طلبند، درصورتی که مخاطب يا جامعه هدف ما گردشگران 
جوان تر هســتند که معموال ســفر خود را با جســتجو در اينترنت 
برنامه ريزی می کنند تا تجربه ای متفاوت را لمس کنند. گردشــگرانی 
که قصد دارند خودشــان به ايران ســفر کنند و ويزا و بليت را  از 
قبل گرفته اند اما موفق نشــده اند اطالعات، تجربه و تور غير روتين 

از ايران پيدا کنند و محتوا و داســتان های مرتبط با آن را بشنوند.
وی افزود: همزمان با اين پروژه روی داستان سرايی برای ايران کار می کنيم 
چون تا به حال به اين بخش خوب پرداخته نشــده، حتی معروف ترين 
لندمارک های ايران بدون داســتان به گردشگران معرفی می شود، داستان 
ناگفته زيــادی از آثار تاريخی ايران وجود دارد. بع عقيده ما ديگر صرفا 
صحبت درباره مساحت، ارتفاع، تعداد ستون ها و زمان ساخت اثر برای 
گردشــگر جذاب و کافی نيست. ما نغمه ها، عروســک ها، مراسم ها  و 

خوراک ها و زندگی محلی را با تجربه های سفر درآميخته ايم.
کريمی اضافه کرد: تا به حال 40 داســتان از جاذبه های گردشگری ايران 
گردآوری شــده که 20 داستان در اين سايت گردشگری به همراه تجربه 
و تور مرتبط با آن در دســترس گردشگران قرار گرفته، حدود 20 برنامه 
مبتنی بر گردشــگری پايدار هم معرفی شده می توانند آنها را به صورت 
آنالين خريداری کنند و پس از ورود به ايران با همراهی راهنمای محلی 

آن را تجربه کنند.

ثبت نام دهمین دوره آزمون 
آموزشگاه های آزاد هنری آغاز شد

 معاون امور هنری و سينمايی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان همدان از آغاز ثبت نام 
دهمين دوره آزمون صالحيت تاســيس و تدريس 

آموزشگاه های آزاد هنری خبر داد .
ــبت  ــه مناس ــرد: ب ــار ک ــش اظه ــادی فيض من  ه
چهلميــن ســالگرد پيــروزی انقــالب اســالمی 
ــيس  ــت تاس ــون صالحي ــن دوره آزم ــران دهمي اي
ــته  ــری در رش ــگاه های آزاد هن ــس آموزش و تدري
ــی،  ــی، نقاش ــازی، طراح ــمه س ــمی )مجس تجس
ــی و  ــه عمل ــور( در دو مرحل تصويرســازی، مينيات

ــود. ــی ش ــزار م ــه برگ مصاحب
وی با بيان اينکه عالقمندان دارای مدرک تحصيلی 
مرتبط با تجسمی و رشته تحصيلی غيرمرتبط دارای 
حداقل مدرک ديپلم با ســابقه هنری می توانند در 
اين آزمون شــرکت کنند؛ گفت: واجدين شــرايط 
برای شــرکت در آزمون می توانند تا 25 دی ماه به 
معاونت امور هنری و سينمايی اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی استان همدان واقع در مجتمع شهيد 
آوينی، واحد امور هنری دبيرخانه آموزشــگاه های 

آزاد هنری مراجعه نمايند.
 فيض منش با تأکيد بر اينکــه تاريخ آزمون متعاقبا 
اعالم خواهد شد؛ خاطرنشان کرد: پذيرفته شدگان 
آزمون می توانند مجوز تاســيس و کارت مربيگری 
در رشــته های مذکور را از ايــن اداره کل دريافت 

نمايند.

برگزاری کنسرت ها بخشی از نشاط 
اجتماعی است

 تالش می کنیم قیمت بلیت ها 
کاهش يابد

 مديــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی همدان: 
برگزاری کنســرت ها بخشی از نشــاط اجتماعی 

است، تالش می کنيم قيمت بليت ها کاهش يابد.
 مديرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی همدان با بيان 
اينکه تعيين قيمت بليت کنسرت ها با ارشاد نيست؛ 
گفــت: وظيفه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
بسترســازی بوده و اصل بر گسترش فعاليت های 

فرهنگی و هنری است
عليرضا درويش نژاد در خصوص اجرای صحنه ای 
موسيقی در همدان، اظهار کرد: برگزاری کنسرت ها 
بخشی از نشاط اجتماعی اســت، هرچند برنامه ها 
منحصر به کنســرت نيست و ما برنامه های ديگری 
هم در بخش هــای فرهنگی، هنری، دينی و قرآنی 

داريم.
وی با بيان اينکه تعيين قيمت برای بليت کنسرت ها 
با ارشــاد نيســت؛ افزود: به دنبال راه قانونی برای 
تنظيــم قيمت بليت ها هســتيم و تا جايی که قانون 
اجازه دهد، تغييراتی در قيمت ها انجام خواهد شد.

 مديرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی همدان وجود 
ســالن بزرگ را يکــی از مواردی دانســت که در 
کاهش قيمت بليت اثرگذار است و خاطرنشان کرد: 
اگر يک ســالن 2 هزار نفری داشــته باشيم، قيمت 

بليت نيز پايين می آيد.
درويش نــژاد گفت: ايجاد نشــاط اجتماعی يکی 
از اهداف ماســت، جامعه ای پويا و رو به رشــد 
اســت که نشاط آن زياد باشــد، پويايی و پيشرفت 
با افســردگی هيچ تناسبی ندارد. وی تأکيد کرد: در 
حــوزه فرهنگ و هنر در کنار تــالش برای تحقق 
عدالــت فرهنگی بايد به همه حوزه ها نگاه متوازن 
داشــته و بستر مناسب را برای همه بخش ها فراهم 

کنيم.

جوالن بدافزارها در سیستم های کامپیوتری
 جنجال بر سرافشای اطالعات خصوصی کاربران فضای مجازی 
و شــيوع حمالت سايبری کشورها عليه يکديگر از جمله مهم ترين 
رخدادهای ســايبری سال 2018 ميالدی بود؛ در اين فضا باج افزارها 

نيز رونق گرفتند.
 بــه گــزارش مهــر، بــا پيشــرفت فنــاوری و ديجيتالی شــدن سيســتم 
هــای ذخيــره اطالعــات و گســترش اســتفاده از اينترنــت در گجــت 
هــا و ابزارهــای مختلــف فناورانــه، هــر روز اخبار بيشــتری از روش 
هــای نويــن اختــالل يــا دسترســی بــه سيســتم اطالعاتــی، ارتباطــی، 
ــتفاده از  ــا اس ــورها ب ــليحاتی کش ــی و تس ــی، دفاع ــی ، امنيت صنعت
آلودگــی هــای بدافــزاری، حمــالت هــک و آســيب پذيــری هــای 

نــرم افــزاری بــه گــوش مــی رســد. 

تست مدل پروازی »ماهواره دوستی« 
با موفقیت انجام شد

 دستيار رئيس ســازمان فضايی ايران از انجام موفقيت آميز تست 
عملکرد مدل پروازی »ماهواره دوســتی« خبــر داد. به گزارش مهر، 
مينا بيات در صفحه اينســتاگرام خود نوشــت: بعد از چندين مانور 
شبکه ايستگاه های زمينی »ماهواره دوستی« و عملکرد آنها، تست های 
عملکردی مدل پروازی اين ماهواره مجددا انجام شد. وی با اشاره به 
همکاری و همدلی صورت گرفته ميان دانشــگاه شريف، پژوهشگاه 
فضايــی و ســازمان فضايی ايــران در طراحی و ســاخت »ماهواره 
دوستی«، گفت: خاطرات بسيار خوشی در زمان طراحی و ساخت اين 
ماهواره دارم. چه شــب ها که تا ديروقت در کنار همکالسی ها و هم 

دانشگاهی ها درگير ساخت و تست ماهواره بوديم.

ترويج کاربردهای فضايی در دستور کار 
قرار گرفت

 وزير ارتباطات به انتقاداتی که به حوزه پژوهش فضايی وارد شده 
است پاسخ داد و گفت: ترويج کاربردهای فضايی در دستور کار قرار 

دارد و نبايد فناوری ماهواره را با دوچرخه مقايسه کرد.
به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شــبکه اجتماعی توئيتر 
بــه انتقاد برخی کاربران به عملکرد حــوزه پژوهش فضايی و داليل 
لزوم پرداختن کشــور به فناوری فضايی، پاسخ گفت: فناوری هسته 
ای و موشــکی متوليان ديگری دارد، اما اگر مايل هســتيد از نزديک 
دســتاوردهای پژوهشــگران در پژوهشــگاه فضايی و تاثير آن را بر 
زندگی مردم ببينيد و از آينده روشن ايران آگاه شويد تا ديگر برای نقد 

سياست خارجی، فناوری ماهواره را با دوچرخه قياس نکنيد.

اين دستگاه عطر مخصوص هر کاربر را می سازد
 يک استارت آپ فرانسوی از دستگاه هوشمندی برای توليد عطر 
مخصوص هر کاربر رونمايی کرده اســت. اين عطر عالوه برخوشبو 
کــردن خانه، روحيه فرد را بهتر می کنــد. به گزارش ديلی ميل، يک 
استارت آپ فرانسوی از دستگاه هوشمند انتشار عطر رونمايی کرده 
که می توانــد به طور ديجيتالی روغن های معطــر را ترکيب کند و 
عطرهايی خاص بسازد. شرکت Artiris از اين دستگاه رونمايی کرده 
که Compoz نام دارد. هزينه توليد عطر با اين دستگاه بسيار گرانتر 
از يک شمع معمولی يا خوشبو کننده هوا است، به طوريکه گرانقيمت 
ترين عطر ســاخت آن  به 900 دالر می رسد.اما اين شرکت ادعا می 
کند عطری لوکس و مخصوص برای هر کار توليد می کند که عالوه 

برخوشبو کردن خانه روحيه فرد را نيز بهبود می دهد. 

آيفون گرانقیمت با 3 دوربین پشتی 
به بازار می آيد

 طبــق اخبار جديد، اپل قصد دارد در 2019 ميالدی ســه موبايل 
جديد توليد کند که يک مدل گرانقيمت آن مجهز به 3 دوربين پشتی 
خواهد بود.  به گزارش سی ان بی سی، شرکت اپل تصميم دارد از سه 
مدل آيفون جديد در سال جاری رونمايی کند. يکی از اين آيفون ها 
جايگزين XR خواهد بود. روزنامه وال استريت ژورنال روز گذشته 
با انتشــار اين خبر نوشــت، به گفته افراد آگاه، مدل های گرانقيمت 
تر آيفون مجهز به 3 دوربين پشــتی خواهد بود. اما مدل های ارزانتر 
همچنان دو دوربين پشــتی دارند.  همچنيــن يکی از مدل ها مجهز 
به نمايشگر کريســتالی مايع )liquid-crystal( خواهد بود. البته 

نمايشگر مذکور در آيفون ارزانتر مدل XR نصب می شود.

 روستای »اکنلو« از توابع بخش شيرين سو يکی 
از روستاهای هدف گردشگری کبودراهنگ دارای 
يک حمام تاريخی است که امسال ميراث فرهنگی؛ 
صنايع دستی و گردشگری استان مقرر کرد پس از 
پايان دادن به مرمت آن طرح ايجاد موزه فرهنگی- 
پزشــکی به نام بالتازار را در حمام تاريخی روستا 

اجرا کند.
معــاون برنامه ريــزی و هماهنگی امــور عمرانی 
کبودرآهنگ ؛ در اين زمينه عنوان کرد : از آنجا که 
اين اثر تاريخی می تواند در عرصه گردشگری تاثير 
مطلوبی در معرفی منطقه داشــته باشد در سالهای 
اخير تصميم بر اين شد،  پس از اتمام مرمت حمام 
تاريخی روســتای »اکنلو« موزه فرهنگی- پزشکی 
بالتازار در روستای اکنلو ايجاد شود. حبيبی با بيان 
اينکه اين حمام تاريخی با اعتبارات سال 96 مرمت 
شــد و 160 ميليون تومان در اين زمينه هزينه شده 
است يادآور شــد : قدمت حمام تاريخی روستای 
»اکنلو« بــه دوره قاجاريه برمی گــردد . حبيبی به 
بازديد مديرکل ميراث فرهنگی از روســتای اکنلو 
نيز اشــاره کرد و افزود: چندين پروژه گردشگری 
در روســتای هدف گردشــگری »اکنلو« در حال 
اجراست که مقرر شد ضمن بازديد اعتبارات مورد 

نياز آنها نيز پيگيری شود.
فاطمه حبيبی با بيان اينکه حمام تاريخی روســتای 
»اکنلو« توســط ميراث فرهنگی مرمت و بازسازی 
شــد، افزود:  قرار بر اين بــود  پس از مرمت اين 
حمام تاريخی با همکاری دهياری روستا و انستيتو 
پاســتور ايران )پايگاه اکنلو( ايــن حمام تبديل به 
موزه فرهنگی- پزشــکی شــود که در حال حاضر 
برنامــه های مدون در اين زمينه در حال پيگيری و 
اجرا است  و بر اين اساس حمام تاريخی روستای 
هدف گردشگری »اکنلو« مرمت شد که برای تبديل 

به موزه در اختيار دهياری روستا قرار می گيرد.
وی گفــت : روســتای اکنلــو در فاصلــه  138 
کيلومتری استان همدان و 73کيلومتری کبودراهنگ 
و 32 کيلومتری شيرين ســو واقع شده  که بعلت 
بهره بردن از نعمت  قنات ها و چشمه ها روستای 
سرســبزی با درختانی برافراشــته و تاکســتانها و 
چمنزارهای فراوان بی نظيرترين روستا را از لحاظ 
فضای ســبز و طبيعتی عالی در ســطح شهرستان 
کبودراهنگ را فراهم نموده است . اين روستا که در 
شمال غربی مرکز اســتان همدان واقع شده ميزبان 
خيلی از متخصصان و پزشکان و محققانی از جمله 
پروفسور بالتازار بوده که از جهات زيادی مردم اين 

منطقه و حتی غرب کشــور بوده است  وی گفت :  
اکنلو ، روستايی است که  نه فقط از لحاظ طبيعت 
بکر ، زيبا و سرســبز زبان زد بوده بلکه با داشــتن 
اهالی فهيم و مهماندوســت و خونگرم همه ساله 
بخصوص در ايام نوروز و تابستان  پذيرای هزاران 
گردشگر طبيعت دوســت از استانهای همجوار از 
قبيل اســتان زنجان ،کردســتان ،تهران و استانهای 
ديگر می باشد و قدمتی بيش از هزار ساله دارد پس 
احيای ظرفيتهای گردشــگری در منطقه می تواند 
اين روســتا را به يک منطقه هدف گردشگری در 
بين روستاهای شهرستان کبودرآهنگ تبديل کند . 

معــاون برنامه ريــزی و هماهنگی امــور عمرانی 
کبودرآهنــگ با اشــاره به تحليل هــای علمی در 

حوزه توانمنديهای اقتصادی در 
چنين  ايجاد   : گفت  گردشگری 
انگيــزه هايــی ميتواند موجب 
ســفر گردشــگران بــه مناطق 
روستايی باشــد   ، گردشگری 
روســتايی به عنوان فرآيندی در 
توسعه روســتايی در نظر گرفته 
قالب  در  که می تواند  می شــود 
منطقه ای  توســعه  سياست های 
و محلی امــکان توزيع عادالنه 
خدمات و تسهيالت عمومی را در مناطق روستايی 

ايجاد کند.
فاطمه حبيبی گفت :  نتيجه اين فرآيند بهبود کيفيت 
زندگی، کاهش مهاجرت از روســتاها به شهرها و 
در نتيجه پايداری معيشــت خانوارهای روســتايی 
خواهد بود. بر اين اســاس، در رويکردهای جديد 
توسعه روستايی بر جايگاه گردشگری خيلی تاکيد 

شده است.
وی تاکيــد کرد : در واقــع از آنجا که ايجاد انگيزه 
برای سفر به روستاها و خروج از شلوغی روستاها 
، گردشــگری روســتايی می توانــد فرصتی برای 
حمايت از فعاليت های ســنتی از جمله کشاورزی، 

صنايع دستی و... باشد. 

معــاون برنامه ريــزی و هماهنگی امــور عمرانی 
کبودرآهنگ گفت : براســاس پژوهش های متعدد 
در حوزه گردشــگری  ، در ساده ترين شکل، تاثير 
اقتصادی گردشگری روستايی از طريق تفاوت در 
اندازه گيــری رفاه اقتصادی بين ســطوح درآمدی 
بدون وجود فعاليت های گردشــگری و ســطوح 
درآمدی با وجود فعاليت های گردشگری مشخص 

می شود.
به هر ترتيب ؛  اگر صنعت گردشــگری بتواند در 
مناطق روستايی با عمل کردن به صورت مشارکت 
گســترده در فرآيند توسعه روســتايی توسعه يابد، 
در اين صورت اثرات صنعت گردشگری بر بهبود 

توزيع درآمد تقويت می شود.
اما نتايج بــرآورد ضرايب فزاينده درآمد خانوارهای 
روستايی و تجزيه آنها در پژوهش های متعدد  نشان 
داد که در بين بخش های توليدی گردشگری نه تنها 
به لحاظ پتانسيل باال در ايجاد اشتغال در خود بخش 
و در ساير بخش های اقتصادی در خور توجه است، 
بلکه به دليل آنکه بخش قابل توجهی از آثار توسعه 
اين بخش بر ايجاد درآمد خانوارهای روستايی ظاهر 
می شود، از اهميت بااليی برخوردار است. به عالوه 
نتايج برآورد ضرايب فزاينده درآمدی نيز بازگو کننده 
اين واقعيت اســت که توســعه بخش گردشگری 
نــه تنها توان بااليی در افزايــش درآمد خانوارهای 
روســتايی دارد، بلکه از جهت ايجــاد درآمد برای 
گرو ه های کم و متوســط درآمد روستايی و کاهش 
شکاف درآمدی نسبت به بخش خدمات حمل ونقل  
و صادرات کاال دارای اولويت اســت.  اين نتايج به 
خوبی جايگاه بخش گردشــگری را در بين ســاير 
بخش های اقتصادی به ويژه زيربخش های صنعتی، 
از لحاظ پتانســيل باال در کاهش معضل بيکاری و 

نابرابری توزيع درآمد آشکار می سازد.
اين نتايج می تواند راهنمايی برای هدايت کارآی 
سرمايه در توسعه بخش های اقتصادی باشد و به 
اين ترتيب سياست گذاران و برنامه ريزان کشور را 
در جهت دستيابی به بخشی از اهداف برنامه های 
توســعه ياری بخشد.  محققان در اين پژوهش با 
توجه به نتايج به دســت آمده، پيشــنهاد می کنند 
که ســرمايه گذاری در بخــش خدمات و به ويژه 
ســرمايه گذاری در بخش گردشگری به طور عام 
و گردشگری روستايی به طور خاص در اولويت 
سياست های دولت قرار گيرد و در اين ميان ايجاد 
مراکز بهداشــت و امکانات ارتباطی و حمل ونقل  
مناســب در نواحی روســتايی يکی از مهم ترين  
اقدامات در راســتای فرآيند توســعه روســتايی 

خواهد بود.

معاون برنامه ريزی و هماهنگی امور عمرانی کبودرآهنگ خبر داد

ساخت موزه بالتازاردر»اکنلو«
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