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شهرداری همدان
متولی اجرای طرح
«سهشنبههای
بدون خودرو»
باشد
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«روزمرگی»
بر جان شهر
جهانی اللجین

پایان انتظار
مادر شهید پس
از  32سال

بررسی عملکرد
تیمهای آسیایی
در جامجهانی

مردم درمدیریت مصرف برق همکاری کنند

فرش مهربان هنوزدرنوبت ثبت
ثبت ملی درکارنیست
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یادداشت روز

تقويت باورهاي ديني
راهكار كاهش آسيبهاي
اجتماعي

در يادداشت قبلي به موضوع آسيبهاي
ک آزاري و راههاي
اجتماعي با موضوع كود 
پيشگيري و مقابله با آن پرداخت شد...

■  2سال پیش مسئوالن استان از ثیت ملی فرش مهربان خبرداده بودند
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طبق مصوبات ستاد تسهيل

بانکها رتبه دار
ل تراشی!
مشک 

تب باالی
کرایهها و
تعداد کم
اتوبوسهای
همدان
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کارتن خواب بدون پا
سرگردان درخیابانها

■ بهزیستی :این فرد سرپرست دارد و طبق قانون پذیرش رایگان آن مجاز نیست
5
تبریک و تهنیت

جناب آقاي محمد دلشادي
مديركل محترم امور مالياتي استان همدان

فرا رسيدن هفته ماليات (هفته فرهنگ مالياتي) را خدمت حضرتعالي
و تمامي همكاران تالشگرتان صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده
اميد است در سايه الطاف ايزد متعال در راه خدمت
همواره موفق و مؤيد باشيد.

شركت بارادگستر الوند  -غفاري
تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

دوست و برادر گرامي

جنــاب آقـای
مهنـدس سیـد مصطفی
موسوی

جناب آقاي
رضا ميرزايي

اينجانب به نمايندگي از مؤسسه و مجتمع فرهنگي
آموزشي خواجه نصير
انتصاب بجاي حضرتعالي را به عنوان

انتصاب شایســته جـنابعالی بعنوان

مدیر پیاده راه های شهر همدان

رئيس سازمان دانشآموزي استان

را تبریک گفته آرزو داریم نشاط و بالندگی شهر
با تدابیر فرهنگی جنابعالی روز افزون باشد.

تبريك گفته و از پروردگار يكتا توفيقات روزافزون
و عل ّو درجات معنوي را خواهانم.
ياسر يوسفيان
مديرعامل مؤسسه خواج ه نصير

جمعی از هنرمندان همدان

رســانه دیجیتال

t

انا اهلل و انا الیه راجعون
استاد ارجمند

جناباقایدکترعباسبختیاری

hamedanpayam
با اینســتاگرام #همدا ن پیام
همراه شوید

C M

بدینوسیله مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت
عرض نموده برای آن مرحوم غفران الهی و علو
درجات و برای بازماندگان صبر جزیل از خداوند
متعالخواهانم.
محمد ابراهیم الهی تبار

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه
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خبـر
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فاطمه و امیرعلی نامهای محبوب همدانیها
برای نوزادان فصل بهار
مدیرکل ثبت احوال همدان با بیان اینکه در هر شبانهروز  ۸۱نوزاد در استان متولدشده،
گفت :در بین نامهای انتخابشده برای نوزادان متولد سه ماهه نخست امسال" ،فاطمه" و
"امیرعلی" بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
محمود علیپور در گفتوگو با تســنیم اظهار داشت :در سهماهه نخست امسال  7هزار و
 572مورد واقعه والدت به ثبت رسیده که حاکی از تولد  3نوزاد در هر یک ساعت است.
وی با بیان اینکه نســبت جنسیتی والدتها 107/3درصد است ،گفت :در برابر هر 100

دختر  107نوزاد پسر در استان همدان متولدشده است.
علیپور بیان کرد :از تعداد کل نوزادان متولد سهماهه نخست سال هم  5هزار و  95مورد
برابر با  67/3درصد در مناطق شهری و  2هزار و  477مورد برابر با 32/7درصد در مناطق
روســتایی بوده است.وی افزود :بررسی آمار نشان میدهد که بهطور متوسط در هرماه 2
هزار و  ،524هر شبانهروز  81و هر ساعت  3نوزاد در استان همدان به دنیا آمده است.
مدیرکل ثبت احوال همدان با اشاره به فراوانی نامهای نوزادان تازه متولدشده هم افزود:
در بین پســران ،امیرعلی با  157و فاطمه با  207مورد بیشترین نامهای انتخابشده برای
نوزادان متولد فروردین ،اردیبهشت و خرداد  97بوده است.
علیپور اعالم کرد :امیرحسین با  ،123حسین با  ،120علی با  115و محمدحسین با 103

مورد هم مقام دوم تا پنجم در بین اســامی انتخابشده برای پسران را به خود اختصاص
دادهاند .وی گفت :در گروه دختران هم زهرا با  ،152حلما با  ،97باران با  85و زینب با
 72فراوانی ،مقام دوم تا پنجم نامگذاری بوده است.
علیپور با اشــاره به آمار فوتشدگان در سهماهه نخست سال  97هم بیان کرد 2 :هزار و
 437واقعه فوت به ثبت رسیده که از این تعداد هزار و  491مورد معادل  61/2درصد در
مناطق شهری بوده است.وی مطرح کرد :با بررسی آمار میتوان گفت که بهطور متوسط
در هرماه  ،812هر شبانهروز  26و هر ساعت یک نفر در استان همدان فوت است.
علیپور با اشاره اینکه در برابر هر  100زن  135مرد فوتشده ،اعالم کرد :بیشترین عامل
مرگ و میر بیماریهای قلبی و عروقی بوده است.

khabar@hamedanpayam.com

shenide@hamedanpayam.com

تاکید مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان :
يادداشت روز

تقويت باورهاي ديني
راهكار كاهش آسيبهاي اجتماعي

مردم درمدیریت مصرف برق همکاری کنند
■ یک هزار و  40میلیارد مطالبه شرکت توزیع نیروی برق از مردم

»»فيضا ...مظفرپور

در يادداشــت قبلي به موضوع آســيبهاي اجتماعي با موضوع
ک آزاري و راههاي پيشــگيري و مقابله با آن پرداخت شــد و به
كود 
مسئوليت مهم نهادهاي مسئول در آموزش خانوادهها براي پيشگیري
از وقوع آسيبهاي اجتماعي در جامعه اشاراتي گرديد و يادآور شديم
كه برخي معضالت و مشــكالت در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي
در حال افزايش اســت .آمار نگرانكننده در خصوص افزايش طالق
و كاهــش ازدواج ،افزايش آمار بيكاران بويــژه بيكاران تحصيلكرده،
همچنين افزايش اعتياد به موادمخدر صنعتي و ســنتي و كاهش سن
اعتياد به حدود  14ســالگي يعني دوره دانشآموزي و نيز گســترش
اعتياد در بين خانمها و كودكآزاري همه نشــان از كم و كاستيها در
زندگي افراد جامعه است.
حال اين كمبودها ممكن اســت كمبودهــاي عاطفي و رواني بوده
باشــد يا كمبودهاي مادي و اقتصادي .اين روزها جامعه فشارهاي
اقتصادي متعددي را تحمل ميكند .رشد فزاينده قيمتها و كاهش
قدرت خريد مــردم براي تهيه مايحتاج زندگــي ،افزايش بيرويه
قيمت مســكن در ماههاي اخير و ســر به فلك كشــيدن اجارهبها
در حال خُ رد كردن اســتخوانهي اقشــار كم درآمد جامعه است.
اين فشــارها بدون شك در پيدايش آسيبهاي اجتماعي در جامعه
تأثيرگذار هســتند .بدون ترديد مشكالت اقتصادي يكي از عوامل
وقوع آسيب طالق و افزايش آمار آن در جامعه است و نبود مسكن
ارزانقيمت و مناســب براي جوانان در آستانه ازدواج خود دليل
كاهش ازدواج جوانان و گسترش زندگيهاي مجردي و به تبع آن
كاهش جمعيت در كشور است.
در كنار كمبودهاي اقتصادي ،برخي كمبودهاي عاطفي نيز به پيدايش
آســيبهاي اجتماعي كمــك ميكنند .در زمينه طــاق كمبودهاي
عاطفي تأثيرات بيشــتري از كمبودهاي اقتصادي را دارند و نيز اعتياد
به موادمخدر بيشتر ناشــي از كمبودهاي روحي و رواني فرد نشأت
ميگيرد تا مشــكالت و كمبودهاي اقتصــادي .امروز گرايش به مواد
مخــدر در بين افرادي كه به لحاظ مالي مشــكالت كمتري دارند و از
رفاه اقتصادي برخوردارند ،به وضوح ديده ميشود .و يا گرايش افراد
تحصيلكرده بــه موادمخدر رو به افزايش اســت ،آمار در خصوص
استفاده دانشجويان از موادمخدر براي كاهش آالم روحي نگرانكننده
است.
دوري از خانــواده و زندگي مجردي كــه خود به خود كمبودهاي
عاطلي را در پي دارد ،يكــي از عوامل گرايش به موادمخدر براي
جبران فشــارهاي روحي و رواني اســت .اگرچه اين نكته توجيه
منطقــي و عقالني بــراي افراد بــراي گرايش به مواد محســوب
نميشود؛ زيرا كه آســيبهايي كه استفاده از موادمخدر بر روح و
جسم افراد وارد ميكند ،بسيار باالتر از لحظههاي زودگذر نشئگي
و آرامش كذايي آن است ولي نميتوان تأثير كمبودهاي عاطفي در
گرايش به موادمخدر را منكر شد.
امــروزه اتفاقاتي در جامعه ميافتد كه لزوم تقويت باورهاي ديني و
مقيد بودن خانوادهها به دســتورات و احكام اسالمي را بيش از پيش
آشكار ميكند .اگر در يك روز و يك هفته در سطح استان همدان كه
پايتخت تاريخ و تمدن ايرانزمين است و رويدادهاي بزرگ فرهنگي
در آن در حال رخ دادن اســت ،كودكربايي و سرقت روي ميدهد،
ناشي از چيســت؟ آيا اينكه بگوييم كمبودهاي اقتصادي عامل اين
جرمهاست ،كافيست وميتوانيم به لحاظ ديني خود را قانع و توجيه
كنيم كه ناچار از انجام اين كارها بودهايم؟ اگرچه گفت شــده است
از هــر دري كه فقــر داخل آيد ،ايمان بيرون مــيرود ،ولي آيا اين
آيه قرآن به كســاني كه ايمان آورده ،نميفرمايد اِســتعينوا بالصبر و
الصــاه .و حال كه به تازگي از فضاي ماه رمضاني خارج شــديم،
يادمان رفت كه بايد در مقابل مشــكالت صبور باشيم تا پيروزي را
در آغوش بگيريم .بنا به اظهارات مســئوالن مربوطه هر ساله در ماه
مبارك رمضان آمار بســياري از آسيبهاي اجتماعي كاهش مييابد.
اين نشاندهنده اهميت مسائل مذهبي و معنوي در زندگي مسلمانان
است كه تقید بيشتر به احكام اسالمي در ماه مبارك رمضان و كمك
گرفتن از دســتور ديني روزه و حضور در مساجد و منابر ،تأثيرات
مثبــت خود را بر مؤمنين گذشــته و موجبات كاهش گناه و جرم و
آسيبها در جامعه ميشود.
امروزه در بين روانشناسان مذهب درماني يا معنويت درماني به عنوان
يک روش درمانی در درمان مشكالت افراد در مراكز مشاوره و روان
درماني به كار گرفته ميشــود و تقويــت باورهاي دینی افراد تحمل
بسياري از مشكالت از جمله مشكالت اقتصادي و كمبودهاي عاطفي
را براي آنان آسان ميكند.
مگر در قرآن نفرده است« :اِنّ الصاله تنهی عن الفحشاء والمنكر» نماز
انسان را از گناهان بازميدارد و همانگونه كه اشاره كرديم توصيه قرآن
كمك گرفتن از نماز و صبر (روزه) در زندگي نيست.
حال مسئوالن امر بايد در كنار رفع مشكالت اقتصادي و اجتماعي
جامعه به ايــن نكته توجه كنند كه بايد زمينههاي رشــد فضايل
اخالقي و كاهش رذايل اخالقي را فراهم كنند همانگونه که قرآن
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جامعهاي پاك در ســايه دستورات حیات بخش دين اسالم داشته
باشيم و اگر مســئولين خود مقید به این دستورات حیات بخش
باشــند مردم نیز ،ازآنان پیروی کرده و به آن عمل می کنند و اگر
مسئولین در عمل به این دستورات کوتاهی کنند مردم نیز ممکن
است در اين زمينهها كوتاهي كنند،زیرا که گفته اند «:الناس علی
دین ملوکهم» پس مســئولین باید منتظــر عواقب اعمال خود در
جامعه باشند ؛ که اگر در تقویت بنیان های مذهبی جامعه نکوشند
افراد با بنيانهاي مذهبي سســت در تحمل مشكالت اقتصادي و
اجتماعي نيز متزلزل هستند.
فاعتبروا يا اولواالبصار

در حال حاضر مطالبات این شــرکت
از مشــترکان بخش های مختلف خانگی،
کشاورزی ،صنعتی ،دستگاه های اجرایی و
ســایر انشــعاب ها یک هزار و  40میلیارد
ریال است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
همــدان با اعــام این خبر در نشســتی با
اصحاب رسانه اســتان اظهار کرد :با توجه
به اینکه قرار بود قیمت انشــعاب هر ساله
 15درصــد افزایش یابد اما امســال مجوز
الزم بــرای افزایش قیمت ها داده نشــد و
ما همچنان قیمت سال قبل را اخذ میکنیم.
محمد مهدی شهیدی گفت :بیشترین پیک
بار مصرف اســتان همــدان تاکنون 674
مگابات بوده اســت که این رقم در ســال
گذشته 663مگابایت بوده است.
وی با اشاره به اینکه برای مدیریت مصرف
برق در استان همدان و کاهش قطعی ها با
مشترکینی که به لحاظ کاری دارای مصرف
باالیی هســتند تفاهم نامههایی بسته شده
اســت افزود :این تفاهم نامهها بیشــتر در
بخش صنایع ،کشــاورزی و ادارات منعقد
شده است که خوشبختانه تاکنون همکاری
ها خوب بوده و انتظار میرود سایرین هم
شرکت توزیع نیروی برق را یاری کنند.
شهیدی گفت :در بخش ادارات ،دستگاهها
را موظــف کردیــم که  20درصــد از بار
مصــرف خود را کاهش دهنــد که در این
ارتباط ســال گذشته 700کیلو وات کاهش
بار مصرف از ســوی  32دســتگاه استانی
را داشــتیم کــه به همین دلیل بــه اداراتی
که رعایت کرده بودنــد  82میلیون تومان
تخفیف داده شد.
وی میانگیــن مصرف برق در یک ســال
را در اســتان همدانهزار و  850کیلو وات
معادل  150کیلــو وات در روز اعالم کرد
و گفت :میانگین مصرف برق در کشــور
 3هزار کیلو وات در ســال است که نشان
میدهد همــدان به لحاظ شــرایط آب و
هوایی مصرف کمتری را به نســبت سایر
استانهای کشور دارد.
مدیر عاکل شرکت توزیع نیروی برق استان
همدان همچنیــن در خصوص تلفات برق
ذنیز با اشــاره به اینکه بخش عمده تلفات
مربوط به بهش غیر فنی اســت گفت :سال
گذشــته رقم تلفات در استان  11/7درصد

بود کــه این رقم به  10/5درصد رســیده
است.
وی علــت اصلــی تلفــات را مربوط به
مشــترکین بدون انشــعاب مجاز دانست
و افــزود :با مصوبه جدیــد دولت مبتی بر
واگذاری انشعاب به افراد ساکن در حاشیه
شهرها تا سه ســال تا زمان تعین تکلیف،
از  10هــزار متقاضی ســاکن در باغات و
حاشیه شــهرها به  5هزار و  400متقاضی
حاشیه شهر انشعاب برق واگذار شد که با
این توصیف میزان تلفات نیز کاهش یافت.

بــا تــــــوجه بــــه
محدودیتهــای منابــع
آبــی و کاهــش نــزوالت
آســمانی ،نیروگاههــای
برقآبــی تحــت تاثیــر
قــرار گرفتهانــد و
خاموشــی هــا از ســاعت
 9صبــح در زمــان پیــک
مصرف در ســطح اســتان
انجــام مــی شــود

شــهیدی در خصوص قطعی برق و برنامه
ارائه شــده برای این قطعی هــا گفت :بر
اســاس برنامه اعالم شده از سوی وزارت
برق برخی مراکز شامل بیمارستانها ،مراکز
درمانــی ،چاههــای آب شــرب و  ...قطع
نخواهد شــد اما بــرای مدیریت مصرف
ســاعاتی برق برخی مجموعه ها و منازل
قطع میشود که در همدان برنامه احتمالی
آن داده شده است.
وی از شــهروندان خواست زمانی که برق
قطع میشــود وسایل برقی خود را از مدار
خارج کنند تا با وصل مجدد شــاهد فشار
مضاعف بر مدار ،شــبکه هــای برق و در
نهایت سوختگی وسایل نباشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق همدان
گفت :افزایش مصرف برق در این استان ،
خاموشی ها را در هفت گروه به دنبال دارد
که به تناسب زمان آن اعالم خواهد شد.
شــهیدی افزود :با توجه به محدودیتهای
منابــع آبــی و کاهش نزوالت آســمانی،
نیروگاههــای برقآبــی تحت تاثیــر قرار
گرفتهاند و خاموشــی ها از ساعت  9صبح
در زمان پیک مصرف در سطح استان انجام
می شود.
وی اظهار داشت 9 :هزار مگاوات ظرفیت
تولید نیروگاه های برقآبی در استان همدان
بوده که پیشبینی میشــود بــه پنج هزار

مگاوات کاهش یابد.
وی بــا بیان اینکه چهارهــزار مگاوات در
تولید نیروگاه برقآبی کســری وجود دارد
افزود :ســهمیه پیک بار سال گذشته استان
همــدان  692مگاوات بود کــه با اقدامات
انجام شــده در بخشهای مختلف به 663
مگاوات کاهش یافت.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق اســتان
همدان بیان کرد :در ســطح استان در سال
 96هیچگونه خاموشــی انجام نشــد اما با
مدیریت مصرف ،این استان توانست سرانه
صرفه جویی مدنظر شرکت توانیر را اعمال
کرده و رتبه دوم را در ســطح کشــور در
زمینه کاهش پیک بار  96کسب کند.
وی ادامــه داد 35 :درصد برق اســتان در
سال  96در بخش کشاورزی صرف شد لذا
بیشترین اقدامات برای صرفه جویی در این
بخش انجام شد و مشوق های خوبی برای
کشاورزان در نظر گرفته شد.
شهیدی اســتفاده از کنتورهای هوشمند و
نصب کنتورهای فهام را از جمله اقدامات
انجام شده در راستای مدیریت پیک بار در
بخش کشاورزی اســتان برشمرد و گفت:
در بخش خانگی نیــز اقدامات فرهنگی و
تبلیغی در راســتای مدیریت مصرف انجام
شده است.
وی در خصوص نیروگاه های خورشــیدی
استان نیز گفت :همدان از استان های پیشتاز
در زمینه احداث نیروگاه های خورشــیدی
اســت که از ســال  95اقدامات گسترده ای
در زمینه جذب ســرمایه گذاران خارجی و
مدیریت تولید انرژی انجام داده است.
وی بیان کرد :عالوه بر  2نیروگاه خورشیدی
در سال  ، 95سه نیروگاه هفت مگاواتی نیز در
سال  96وارد مدار شد و با این اقدام ،ظرفیت
اســتان در این بخش به بــاالی  35مگاوات
رسید و امسال با برنامه ریزی های انجام شده
این روند تداوم می یابد.
شــهیدی با بیــان اینکه تلفــات انرژی از
شــاخص های اقتصاد مقاومتــی و مورد
پیگیری شــرکت توانیر اســت بیان کرد:
تلفــات انــرژی در بخش فنــی با اصالح
شــبکهها کاهش می یابد و در بخش غیر
فنــی برق هــای غیر مجاز و لــوازم منزل
هستند که در سال های اخیر تلفات انرژی
روند کاهشی مطلوبی داشته است.

استاندار همدان خبرداد

اختصاص  5میلیارد تومان برای تکمیل راههای روستایی
بــه زودي  5میلیارد تومان برای تکمیل
راههای روستایی باالی  20خانوار اختصاص
مییابد.
اســتاندار همدان در شــورای اداری استان
با بیان اینکه امســال تمام راههای روستایی
بــاالی  20خانوار ایجاد میشــوند ،افزود:
تخصیص اعتبارات مناســب برای افزایش
ایمنی در حوزه راهداری و چهارخطه شدن
محور همــدان-گل تپه-علیصدر نیز مورد
موافقت وزیر قرار گرفت.
محمد ناصر نیکبخت گفت :در جلســهای
مشترک ،وزیر راه و شهرسازی وعده داد که
برای کلنگزنــی راهآهن همدان ـ مالیر در
همدان حضور یابد و مناقصه آن هم به یک
پیمانکار داده شده است.
وی ادامه داد :امروز استان همدان در بحث
بازآفرینی بافتهای فرســوده از تهران هم
جلوتر اســت و بــه زودی  5میلیارد تومان

شهرداری همدان
متولی اجرای طرح
«سهشنبههای بدون
خودرو» باشد
رئیس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی
شورای شهر همدان گفت :شهرداری همدان
باید متولی اجرای طرح «سهشنبههای بدون
خودرو» باشد.
رضــوان سلماســی در جمــع خبرنگاران

بــرای تکمیل راههای روســتایی باالی 20
خانوار اختصاص مییابد.
استاندار همدان با بیان اینکه مایحتاج اساسی
مردم تا دو ســال و نیم آینده تأمین اســت،
گفت :ذخایر اســتراتژیک نیز مملو است و
مشکلی هم در فروش نفت نداریم.
امامجمعه همدان نیز با اشــاره به نامه مقام
معظم رهبری به رئیس جمهور برای بررسی
علل خرید سکه در تعداد وسیع و اختالالت
بازار ارز ،گفت :در مکتب ما کســب سود
ل قبول نیست.
از طریق ایجاد بازار سیاه قاب 
آیتا ...غیاثالدین طه محمدی افزود :این
ل قبول نیســت که با ارز دولتی ب ه جای
قاب 
واردات کاالهــای ضــروری انواع کاالهای
بیهوده وارد کشور شود ،مث ً
ال بهجای قطعات
اتومبیل مربا یا آدامس وارد شــود و پرچم
کشور را از چین وارد کنند.
وی با بیان اینکه سطح زندگی مسئوالن امور

باید در حد ســطح زندگی پایینترین اقشار
جامعه باشد ،اظهار کرد :یکی از گالیههای
این است که در طول این  40سال حتی یک
مفسد دانهدرشت اقتصادی را اعدام نکردهایم
حالآنکه در چین کمونیســتی بارها و بارها
این اقدام اتفاق افتاده است.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با اشاره
به این کــه برخی خانوارها در نوســانات
اقتصــادی به زیر خط فقــر رفتهاند ،گفت:
افرادی که در رفاه زندگی میکنند درد قشر
پایین را نمیدانند.
مــردم باید باورکننــد مدیران پیشــگامان
خطرپذیری هستند
نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای
اسالمی نیز گفت :در روزهایی که به عنوان
جهاد خدمت اســت ،تنظیم بــازار اولویت
نخست کشور محسوب می شود.
به گزارش ایســنا ،اکبر رنجبــرزاده  ،با بیان

اینکه حساســیت نمایندگان اســتان برای
حفظ و قدرت بخشــیدن به موقعیت استان
در کشــور بسیار محسوس اســت ،افزود:
هنگامی که تغییر مدیریت در استان ها آغاز
شد ،نمایندگان به درستی ورود پیدا کردند
و لحظه ای توقف در این زمینه ایجاد نشد.
نماینــده مــردم مالیر در مجلس شــورای
اســامی نیز گفت :درحــال حاضر بهترین
امکانات در حوزه پژوهشــی ،کشــاورزی
و خدماتی که مورد نیاز یک کشــور است،
در ایران وجود دارد .ایران به قدری کشــور
مقتدری شده که استکبار جهانی در برابر آن،
با قدرت وارد شده است.
حجت االســام احد آزادیخــواه افزود :از
مسئوالن اســتانی تقاضا داریم که بیشتر به
شهرســتان ها سفر کنند چرا که مردم شیفته
دیدن مســئوالن بوده و درد مردم بدین راه
کمتر می شود.

افزود :ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه،
خودروهای عمومی و یا پیاده روی ،تلنگری
فرهنگی است که بیاندیشیم با آلودگی های
زیســت محیطی چه آسیب هایی در کمین
سالمت ماست و فلسفه سه شنبه های بدون
خودرو همین است.
سلماسی افزود :اســتفاده از هوای سالم و
پاکیزه حق همه مردم اســت و باید اقشار
مختلف مردم برای کاهش آلودگی و رسیدن
به هوا پاک و سالم تالش کنند.
وی ادامه داد :طرح ســه شــنبه های بدون

خودرو ماهیتی مردمی و غیرحاکمیتی دارد
اما برای اجرا و موفقیت باید در کنار ظرفیت
های مردمی از توان و امکانات حوزه های
دیگــر نیز بهره مند بود تــا اصالح نگرش
رفتارهای شهروندی در استفاده از دوچرخه
و نیز وســایل نقلیه عمومی برای سفرهای
درون شهری نهادینه شود.
به گزارش مهر ،سلماســی به درخواســت
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا مبنی بر
اجرای همایش های دوچرخه ســواری و
ایجاد سه شــنبه های بدون خودرو جهت

فرهنگســازی در اســتفاده از حمل و نقل
عمومی و دوچرخه اشاره کرد و یادآور شد:
شــهرداری ها به دلیل داشتن تعداد نیروی
انسانی باال می توانند در این زمینه پیشگام
باشند.
وی اضافه کرد :خانواده بزرگ شــهرداری
می تواند ضمن اســتفاده از دوچرخه یکی
از بزرگترین الگوهای فرهنگ سازی در امر
دوچرخه سواری به عنوان وسیله نقلیه هم
در جهــت ایجاد ســامتی و هم در جهت
داشتن هوایی پاک و سالم برای تنفس باشد.

شنیدهها
-۱تالش های زود هنگام یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای
اسالمی برای شناســایی رقبای احتمالی آغاز شده است.گویا وی با
عقد قراردادی با یکی از مراکز افکار ســنجی تهران در پی شناسایی
رقبا و سنجش میزان انگیزه های آنان برای حضور در رقابت هاست.
گفته میشود در هفته جاری گروهی از این تیم افکارسنجی به استان
خواهند آمد.
-۲امنیت شهرک های صنعتی استان نگران گزارش شده است.
گفته میشــود در شــرایطی که تعداد زیادی از کارگاهها و کارخانه
های مســتقر در شهرک ها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند فرصتی شده
تا افراد بزهکار با حضور در شــهرک ها اقدام به ســرقت و تخریب
اموال کارخانه ها نمایند.
 -3راه آهن تویسرکان به لیست طرح های اجرایی وارد شده است.
گفته می شــود درحالی که ایســتگاه راه آهن وخط ریلی تویسرکان
ازطرح توســعه راه آهن غرب کشــور حذف شــده بود این طرح
بازگردانده شــده است.گویا تالشــهای فرماندارونماینده شهرستان
دربازگشت این مطالبه عمومی موثربوده است.

خبـر

چهار هزار و  800اصله درخت
در همدان کاشته شد

چهار هزار و  800اصله درخت طی ســه ماهه نخست امسال در
مناطق شهری فاقد درختکاری همدان کاشته شد.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان در نشست بررسی وضعیت
فضای ســبز شهری و زیباسازی سطح شهر همدان اظهار داشت :این
طرح در راستای افزایش فضای سبز همدان به ویژه در مناطق محروم
انجام شد.
وحید علی ضمیر بیان کرد :در راســتای توسعه شهر سبز همدان نیز
طی ســه ماهه نخست امســال  20هزار اصله نهال نیز بین شهروندان
توزیع شد.
علی ضمیر افزود :همچنین در راســتای صرفه جویی در مصرف آب
در سطح پارک ها و بوستان های شهر همدان ،سه هکتار چمن جمع
آوری و گونه های کم آب در این مناطق کاشته شد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به رشــد و تقویت فضای سبز شهر همدان
اظهار داشت :دستورالعمل اجرایی برای حفظ و جلوگیری از تخریب
فضای ســبز در جریان عملیات عمرانی و توســعه شهری از طرف
ســازمان های زیر مجموعه شــهرداری تدوین شده است تا کمترین
آسیب به فضای سبز شهری وارد شود.
شــهردار همدان نیز در این نشســت گفت :آموزش شهروندی باید
ســرلوحه امور توسعه مدیریت شــهری به ویژه در حوزه فضی سبز
باشد.
عباس صوفی افزود :یکی از سیاست های شهرداری در حفظ و توسعه
فضای سبز انبوه کاری درختان در سطح فضای سبز است.
وی اضافه کرد :همچنین یکی از طرح های توسعه فضای سبز شهری
ایجاد کمربند ســبز شهر همدان اســت که در آینده ای نزدیک قابل
اجراست.
صوفی خاطرنشان کرد :برای داشتن شهری ایده آل با رعایت اصول
زیباسازی در تمامی فعالیت های شهرداری از جمله آسفالت معابر،
رنگ آمیزی ،کاشت گونه های گیاهی ،تاسیسات و مبلمان شهری و
نورپردازی ،نقاشی دیواری ،جداره سازی ،المان ها و سایر بخش ها
باید اصول خالقانه و نوآورانه زیبایی ســازی اعمال شود تا موجب
آرامش بصری شهروندان شود.

وجود خانوادههای بدسرپرست بیشترین
آسیب متوجه دانشآموزان همدانی
بر اســاس مطالعات انجام شده از دانشآموزان آموزشگاههای
اســتان همدان ،وجود خانوادههای بدسرپرســت بیشترین آسیبی
است که متوجه دانشآموزان میشود.
معاون تربیتبدنی و ســامت ادارهکل آموزش و پرورش استان
همــدان از اجرای طرح مشــارکت اجتماعی دانشآموزان در 42
آموزشــگاه اســتان خبر داد و افزود :این طرح دو سال است که
با همکاری ســازمان بهزیستی در سطح کشــور و استان پیگیری
میشود.
عبدا ...جعفری در گفتوگو با ایســنا ،بــا بیان اینکه این طرح با
عنوان طرح ماد شناخته شــده است ،ادامه داد 1700 :دانشآموز
در نواحی یک و دو و همچنین در شهرســتان کبودراهنگ در پایه
هشتم تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.
وی یادآور شــد :طرح ماد به منظور افزایش شــناخت در حوزه
آســیبهای اجتماعی و افزایش مهارت در کارهای مشــارکتی با
هدایت  57معلم آموزشدیده اجرا شده است.
جعفری خاطرنشــان کــرد :در ایــن طرح آســیبهای مختلف
اجتماعی از جمله اعتیاد ،طالق و آســیب فضای مجازی رصد و
آموزشهای الزم به دانشآموزان ارائه شد.
وی ادامه داد :امروزه برای تعیین عوامل مخاطرهآمیز با استفاده
از ســامانه پایش آســیبهای اجتماعی ،اطالعات آسیبهای
مختلف از  1800آموزشگاه جمعآوری و در این سامانه به ثبت
رسیده به طوریکه بر اساس این پایش اعتیاد آسیب اولویتدار
در تهدید زندگی دانشآموزان نیســت بلکه وجود خانوادههای
بدسرپرست آسیب اولی اســت که متوجه دانشآموزان استان
همدان میشود.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

روی قیمت کاالها در نهاوند نظارتی صورت نمیگیرد
روی قیمت کاالها در نهاوند هیچ نظارتی صورت نمیگیرد و همین امر باعث افزایش
قیمتها اجناس و کاالها در بازار نهاوند شده است.
فرماندار نهاوند در جلســه شورای آرد و نان و کمیته تنظیم بازار شهرستان نهاوند ،اظهار
داشــت :بازار نهاوند وضعیت خوبــی ندارد و قیمت اجنــاس و کاالها خصوصا اقالم
خوراکی و میوه در بازار نهاوند سلیقهایی تعیین میشود.
به گزارش تسنیم  ،مراد ناصری تصریح کرد :قیمتهای متفاوت اجناس و اقالم خوراکی
در بازار شهرستان نشان میدهد که بر قیمت این اجناس هیچ نظارتی صورت نمیگیرد و

همین امر موجب نارضایتی مردم شهرستان شده است.
ناصری افزود :تعزیرات حکومتی و اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان باید پای کار
بیایند و نظارت و بازرسیها بر بازار و قیمت کاالها باید به صورت مستمر انجام شود تا
با تنظیم قیمت کاالها و اجناس آرامش به مردم باز گردد.
وی عنوان کرد :تاکنون نظارت بر بازار و قیمت کاالها خصوصا اقالم خوراکی ومیوه در
شهرستان ضعیف بوده است ولی از امروز به بعد این کوتاهی را نمیپذیرم و دستگاههای
مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
فرماندار نهاوند بیان کرد :در بخشهای مختلف شهرستان نیز با نظارت بخشدارها و اداره
تعزیرات حکومتی و اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان باید نظارت بر بازار و قیمت

کاالها در دستور کار قرار بگیرد.
ناصری با اشاره به وضعیت نامناسب نظارت بر حوزه آرد و نان شهرستان ،گفت :متاسفانه
در حوزه آرد و نان شهرســتان نیز نتواستهایم رضایت مردم شهرستان را جلب کنیم و در
حوزه آرد و نان شهرستان حلقه مفقودهایی به نام نظارت وجود دارد.
وی تاکید کرد :نظارت بر نانواییها در شهرستان ضعیف است و باید در این زمینه وقت
بگذاریم و کار کنیم.
ناصری اظهار داشــت :اکثر نانواییهای آزاد پز در شهرســتان کیفیت بهتری نســبت به
نانواییهــای دولتی دارند و جریمه این نانواییها در بهتر شــدن کیفیت نان هیچ تاثیری
ندارد و این وضعیت باید مدیریت شود.
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خبـر
رئیس آموزش و پرورش منطقه خزل نهاوند خبر داد:

خانواده معلم متوفی اموال فرزندشان را
برای مدرسه سازی اهدا کردند

رئیس آموزش و پرورش منطقه خزل گفت:خانواده خیر و نیکوکار
معلــم متوفی مرحومه خانــم زهرا ظفری در منطقــه خزل کل مبالغ
واریــزی از ناحیه بیمه عمر مصــوب و مکمل و حتی پس اندازش که
بالغ بر25میلیون تومان می باشد را برای احداث مدرسه یک کالسه در
روستای قیالب اهدا نمودند.
حقمراد خزایی افزود :این معلم خیر در ســال  96به علت بیماری به
رحمت ایزدی پیوست و خانواده ایشان با نیت صدقه جاریه و زنده نگه
داشــتن یاد و نام این معلم سفر کرده تمام دارایی مرحومه را به مدرسه
سازی اختصاص دادند.
مرحومه ظفری اهل روستای چناری از توابع بخش زرین دشت نهاوند
است که سال گذشته بر اثر بیماری درگذشت.

كشاورزي باالترين سهم مصرف انرژي برق
شهرستان را دارد
كبودراهنگ -عظيميمجذوب -خبرنگار همدانپيام :از مجموع 41
هزار  609مشترك برق در شهرستان 35 ،هزار  629مشترك در مصارف
خانگي ،هزار و  235مشــترك عمومي و  246مشترك صنعتي و هزار
و  66مشــترك در حوزه كشــاورزي و  3هزار و  423مشترك در ساير
مصارف و معابر فعالند.
رئيــس كميته عمران و انرژي كبودراهنگ در اقتصاد مقاومتي در كميته
عمران و انرژي شهرستان با بيان وضعيت انرژي برق در شهرستان گفت:
شهرستان كبودراهنگ با وســعت جغرافيايي  3هزار و  815كيلومتر و
 126هزار نفر جمعيت داراي بيش از  41هزار مشترك برق در حوزههاي
خانگي ،عمومي ،كشاورزي ،صنعت ،معابر و  ...ميباشد كه تمام هزار و
 297روستاي شهرستان نيز از نعمت برق برخوردارند.
علي هايل همداني با اشاره به شعار سال اقتصاد مقاومتي گفت :مجموع
اعضاي كميته عمران و انرژي شهرستان با بررسي وضعيت موجود خود
و تعيين شاخصها و انجام اقدامات در راستاي رسيدن به شاخصها و
به دست آمدن نتايج مطلوب از اقدامات و بهرهوري برنامهها و اهداف
خود در سال در راستاي اقتصاد مقاومتي ارائه دهند .تا بتوانيم به اهداف
كميته برسيم.
همداني با ارائه بخشــي از برنامههاي شركت توزيع برق به عنوان دبير
اين كميته گفت :بيش از  45درصد از سهم مصرف انرژي برق شهرستان
در حوزه كشــاورزي 14 ،درصد در حوزه عمومي 26 ،درصد در حوزه
مصارف خانگي 3 ،درصد در معابر 3 ،درصد مصرف تجاري و  9درصد
مصارف صنعتي صرف ميشود كه اين آمار بيانكننده كشاورزي بودن
منطقه ميباشــد كه در اين حوزه بيشــترين توجه در راستاي مديريت
انرژي بايد صورت گيرد.
وي همچنين با اشاره به اعتبارات شركت توزيع برق شهرستان در سال
 97گفت :ميزان جذب اعتبارات اين شــركت  51هزار و  539ميليون
ريال اســت كه اين ميزان  11/3درصد از كل اعتبارات استان را به خود
اختصاص داده است.
رئيس اداره برق شهرســتان از مطالبات  4ميليارد توماني اين شــركت
از مشــتركين خبر داد و گفت :بيش از  4ميليارد و  200ميليون تومان
مطالبات اين شركت از مشتركين است كه در صورت پرداخت به موقع
و درست اين مبلغ ،خدمات گستردهتري ارائه خواهد شد.

 80نقطه برای اسکان اضطراری
در همدان پیش بینی شد
 80نقطه واقع در پارک ها و بوســتان های این شــهر برای اسکان
اضطراری هنگام بروز بالهای طبیعی و غیر طبیعی پیش بینی شده است.
معاون عمرانی فرماندار همدان در جلســه اعضای شــورای هماهنگی
مدیریت بحران شهرســتان همدان افزود :برای اسکان اردوگاهی نیز 2
نقطه در باغ میوه واقع در حوالی میدان فرودگاه و در میدان امام حســن
مجتبی(ع) در نظر گرفته شد.
رضا زمانی ادامه داد :با توجه به بازنگری طرح جامع شــهر همدان می
توان طرح اسکان اضطراری را نیز در آن گنجاند.
زمانی بیان کرد :همچنین در شــورای برنامه ریزی اعتبار مناسبی برای
تکمیل پایگاه امداد جاده ای هالل احمر واقع در حاشیه پلیس راه همدان
 تهران پیش بینی شــد که برای شتاب دهی به روند اجرای این طرحباید تالش کرد.
وی بیان کرد :طبق منشــور بشر دوستانه باید حداقل استانداردها
برای پاســخگوی به نیازهای مردم و حفظ کرامت و شــان آنان
لحاظ شود.
معــاون فرماندار همدان با بیان اهمیت آموزش برای کاهش آثار بالیای
طبیعی گفت :در همین ارتباط یک سند آموزشی از طریق مدیریت بحران
به دستگاه ها ابالغ شده است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی همدان نیز در این جلسه گفت :سرمای بهاره
یک هزار و  700میلیارد ریال به باغات و زمین های زارعی این شهرستان
خسارت وارد کرد.
حسین فضلی افزود 19 :هزار هکتار از سطوح اراضی زارعی و  6هزار
و  880هکتار از اراضی باغی خسارت دیدند.
وی بیان کرد :طبق بررسی های صورت گرفته میزان خسارت وارد شده
به اراضی باغی این شهرستان  890میلیارد رالک است.
مدیر اداره جهاد کشــاورزی همدان اظهار داشــت 25 :هزار هکتار از
اراضی کشــاورزی و  206هکتار از اراضی باغی خســارت دیده بیمه
هستند.
فضلی علت استقبال اندک باغداران از بیمه محصوالت را باال بودن تعرفه
های این حوزه عنوان کرد و ادامه داد :ســرما زدگی بیشترین آسیب را
نیــز به این بخش وارد کرد به گونه ای که  100درصد محصول برخی
باغ ها خسارت دیدند.
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وعدهها گردشگری فارسبان
را از پای درآورد

نهاونــد -معصومه کمالوند -خبرنگار
همدان پیام :وعده ها زیر ســاخت ها را
از پای در آورده اســت .بی مقدمه ،سال
هاســت موقعیــت بکری به نام ســراب
فارســبان اندر خم وعده هــا و امروز و
فردا گفتن های متولیان گردشــگری رها
شده است .سراب فارسبان ساالنه میزبان
 150تا 200هزار نفر گردشــگر از مناطق
مختلف کشور است.
هر ساله در کمیته برنامه ریزی متولیان از
اختصاص اعتبار برای ساماندهی روشنایی
و مسیر دسترسی این سراب خبر می رسد
اما عمال پایان فصل کاری که می رســد
هیــچ خروجی دیده نمی شــود و کاری
هم انجام نشــده اســت و اعتباراتی هم
تخصیص داده نشد.
به شــعار و وعده که می رســیم فارسبان
می شود بهشــت غرب کشور و سرزمین
زیبای خدا در گوشه ای از زمین که همه
شرایط را برای توســعه اشتغال و اقتصاد
گردشگری شهرســتان دارد و قرار است
گردشــگری شهرســتان با این موقعیت
ها البته به همــراه اقدامات و برنامه های
نانوشته متولیان متحول شود.
اینکــه بگوییــم در ایــن ســراب اقداماتــی
شــده اســت کــه در ایــن مطلــب نادیــده
گرفتــه شــده اســت تاکنــون اجــرا شــده
نشــده اســت شــاید ســکوهای نشــیمن
کــه حــاال مشــتی خــاک از آن باقــی
مانــده و ســرویس هــای بهداشــتی کــه
نمــی شــود از آن ســخنی گفــت.
از نبــود حدقــل امکانــات گرفتــه
تــا ورودی و راه دسترســی ســراب،
پارکینــگ وامکانــات خدماتــی رفاهــی
در ایــن ســراب از جملــه مــواردی
اســت کــه نارضایتــی مســافران و
گردشــگران را بــه وجــود آورده اســت.
آنچــه واضــح اســت ایــن کــه در ایــن
مــکان گردشــگری بکــر تاکنــون اقــدام
کارســازی انجــام نشــده اســت و ایــن
موقعیــت رهــا شــده اســت.
هرچند نیاز این موقعیت ،ایجاد و تقویت
زیر ساخت هایی است که نبود آنها سبب
تضعیف حوزه گردشگری شده است.

و ...در کنــار میراث دارد تــا بتوان به
نتیجه مورد نظر رسید.

بهرام نیا:اختصــاص 1میلیارد
تومان برای ساماندهی سراب

نماینده نهاوند در مجلس شورای اسالمی
 8فروردین  97در نوروزگاه فارســبان در
جمع مردم از اختصــاص 1میلیارد برای
ساماندهی سراب فارسبان خبرداد و گفته
بود این سراب به نسبت گیان و گاماسیاب
پیشرفتی نداشته است و تا پایان سال باید
ورودی فارسبان آســفالت وروشنایی آن
تامین خواهد شد.

600میلیــون برای روشــنایی
سراب
کریم حمیدوند فرماندارســابق نهاوند هم
در همین نوروگاه از تخصیص 600میلیون
تومــان اعتبار بــرای تامین روشــنایی و
آسفالت این سراب خبر داده بود.

اعتبار 1میلیــارد 650میلیونی
برای سراب

اقداماتی از جمله ساماندهی و زیر سازی،
تعریض و تسطیح ورودی سراب  ،ایجاد
پارکینگ برای تســهیل در ترددها ،ایجاد
بازارچه های صنایع دســتی و سوغات و
سوئیت ها و اماکن و ...است که این خود
اقدامات قابل توجهی در ایجاد اشــتغال
و توســعه اقتصادی در ایــن منطقه بارها
متولیان از آن وعده داده اند.
اما در عمل از ســال  94این ســراب در
محاصره وعده ها به حال خود رها شــده
است.
مســئول میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشــگری نهاوند خرداد  96از اینچنین
آمــاری خبر داد بــه این نحــو که 100
میلیون تومــان در ســال  94و همچنين
مبلــغ 300میلیون تومان در ســال 95به
طرح مطالعاتی و ســاماندهی این سراب
اختصاص داده شــده اســت اما به دلیل
محدود بــودن منابع مالی تخصیص نیافته

است.
جانجان با بیان اینکه برنامه های بسیاری
برای توســعه موقعیت گردشــگری این
سراب در دست اجرا دارد گفت :پیش از
آن باید اعتبارات مورد نیاز تخصیص داده
شــود چرا که اعتبارات تخصیص ،نیافته
عامل پیش نرفتن کار است
به این ترتیب که در ســال  96این اعالم
نیاز اعتبارات را مجــدد مطرح کرده ایم
که باید با کمک فرماندارازمحل اعتبارات
استانی بتوان جذبی انجام داد.
اولین اقدام مورد نیاز برای ســراب تهیه
طرح مطالعاتی آن است که با تخصیص
اعتبار مورد نیــاز در حدقل زمان انجام
و ســپس بحــث ســاماندهی و تقویت
امکانات آن ازجمله برق رسانی وایجاد
روشــنایی اجرایی خواهد شــد که این
البته نیــاز به ورود همه دســتگاه های
خدماتی اعم از بــرق راه ومنابع طبیعی

شــرای نامناسب و رها شــدگی سراب
فارســبان در روزهای پر بازدید و حضور
گردشــگران در این مکان گردشگری و
نارضایتی هایی که مــردم به روش های
مختلف آن را به گوش مســولین رسانده
بودند سبب شــد تا فرماندار یک روز را
برای بازدید از این سراب اختصاص دهد
و بــرای ســاماندهی آن 1میلیارد و 650
میلیون تومان اختصاص دهد.
البته این اعتبار به با احتساب اصالح کانال
سراب به این مبلغ رسیده است.

گردشــگری فارسبان در ورطه
نابودی

اوج فصل گردشگری و حضور میهمانان
در سراب فارسبان اواخر خرداد و پس از
تعطیلی مدارس و پایــان ماه رمضان بود
اما موقعیت موجود در این سراب صدای
نارضایتی مسافران را بلند کرد آن هم در
شرایطی که پا درمیانی و حضور دادستان
سبب ســاماندهی ســراب های گیان و
گاماســیاب و خروج از رکود آن ها شده
بود وبی تعارف تنها سراب فارسبان است
که این روزها در مسلخ وعده های متولیان
گردشگری رها شده است.

«روزمرگی» بر جان شهر جهانی اللجین
شهر جهانی اللجین که دو سالی است،
از سوی شــورای جهانی صنایعدستی به
عنوان جهانی مفتخر شــده اســت ،امسال
جشــن یا ویژه برنامهای برای دومین سال
جهانی شدن آن برگزار نشد تا این رویداد
بینالمللی در عین روزمرگی دنبال شود.
از ســال  1394شــهرهای بــا ظرفیــت
صنایعدســتی ایران به منظــور معرفی به
شــورای جهانی صنایعدســتی در دستور
کار معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی
کشور قرار گرفت.
در این میان شــهرهای اصفهــان ،تبریز و
مشهد با تشکیل پرونده مربوطه به دبیرخانه
شــورا معرفی شــد و در بازدید از سوی
شورای جهانی صنایعدســتی ،اصفهان به
عنوان شهر اول صنایعدستی کشور و تبریز
به عنوان شهر جهانی فرش انتخاب شدند.
پیشنهاد شــهر اللجین برای نامزدی شهر
جهانی ســفال به معاونت صنایعدستی و
هنرهای سنتی ســازمان نیز داده شد که
در این بین اســتانهای یزد و سمنان نیز
رقیــب همدان بودند امــا در نهایت این
اللجین بــود که موفق به کســب عنوان
جهانی شد.
به گــزارش فارس  ،پــس از طی مراحل
انتخاب این شهر به عنوان جهانی ،اللجین
شــهر جهانی ســفال و ســرامیک شد و
هنرمندان این شهر کوچک که اکنون مفتخر
به عنوان جهانی هســتند ،پس از ســالها
فعالیــت در این عرصه توانســتند ،در بعد
جهانی طی طریق کنند.
انتظــار میرفت با جهانی شــدن شــهر
کوچک اللجین شــاهد تغییر و تحوالت

اساسی در این شهر باشــیم ،اما جز تغییر
در بخشهایی ،تحوالت آنچنانی در شــهر
رخ نــداد و حداقلترین انتظار که برچیده
شدن اقالم چینی از ویترین فروشگاههای
این شهر بود؛ نیز هنوز باقیست.
ســال گذشــته نخســتین ســالگرد جهانــی
شــدن شــهر اللجیــن جشــن گرفتــه شــد
و بــا وجــود اینکــه ایــن جشــن در حــد
جهانــی شــدن یــک شــهر نبــود امــا قابــل
تحســین بــود زیــرا حداقــل یــادی از ایــن
اتفــاق بینالمللــی شــد ،امــا امســال در
ســالروز جهانــی شــدن اللجیــن اتفاقــی
نیفتــاد و در ایــن روز تنهــا بــه انتشــار
پیامــی در کانــال اطالعرســانی میــراث
فرهنگــی بســنده شــد.
جالبــی موضــوع وقتــی اســت کــه
وبســایت شــهر جهانــی اللجیــن نیــز به
ایــن موضــوع اشــارهای نکــرده و وقتــی
خــود مــا بــرای ایــن رویــداد بینالمللــی

ارزشــی قائــل نشــویم از دیگــران نیــز
انتظــاری نمــیرود.
عنــوان جهانــی شــدن اللجیــن ســال قبــل
از ســوی ســازمان جهانــی صنایعدســتی
تمدیــد شــد و ایــن مســئله کــه خواســته
بســیاری از هنرمنــدان بــود ،موجــب
خوشــحالی آنهــا شــد امــا امســال کــه
ایــن عنــوان همچنــان از آن اللجیــن
اســت ،ارزشــی بــرای آن در نظــر گرفتــه
نشــد.
اینکــه بتوانیــم در ســالروز چنیــن اتفاقات
بزرگــی کاری بزرگتــر و آن نیــز ارج
نهــادن بــه ایــن نامگذاریهــا داشــته
باشــیم ،خــود پاسداشــت هنرمنــدان و
عنوانــی اســت کــه بــا تــاش کســب
شــده اســت ،بنابرایــن وقتــی ایــن مهــم
نادیــده گرفتــه شــود ،بدیــن معناســت کــه
یــا از اهمیــت ایــن عناویــن غافلیــم و یــا
برایمــان عــادی شــده اســت.

معمــوال مــا ارزش یــک مســئله مهــم را
زمانــی متوجــه میشــویم کــه از دســت
رفتــه باشــد ،کــه ایــن درســت نیســت،
در حالــی کــه شــاید زمــان طوالنــی را
صــرف بــه دســت آوردن آن کرده باشــیم.
امــا شــاید بتــوان گفــت بیاهمیتــی بــه
چنیــن مســائلی طبیعــی اســت ،زیــرا در
ســال  2018نیــز همــدان عنــوان پایتخــت
گردشــگری کشــورهای آســیایی را دارد و
بــا گذشــت  7مــاه ،هنــوز شــاهد برنامــه
فاخــری در ایــن زمینــه نبودیــم و ایــن
نشــان میدهــد مــا بــه همــه موضوعــات
نگاهــی عــادی و روزمــره داریــم و دیــد
فراتــری بــه موضوعــات نداریــم.
در بســیاری از مــوارد بــا تالشهــای
فــراوان و مذاکــرات و هزینههــای
بســیاری بــه دنبــال کســب یکســری
امتیــازات هســتیم امــا وقتــی ایــن
امتیــازات از آن مــا میشــود نســبت بــه
آن بیتفــاوت هســتیم و ایــن عــاوه
بــر از دســت رفتــن ایــن امتیــاز موجــب
میشــود عملکــرد ضعیفــی بــه یــادگار
بمانــد.
مدیــر میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری اللجیــن در ایــن خصــوص
گفــت ،قــرار اســت ســالروز دو ســاله
شــدن شــهر جهانــی اللجیــن ،در
ماههــای آینــده و همــراه بــا برنامههــای
 2018برگــزار شــود ،امــا بایــد گفــت
جشــن دوســاله شــدن شــهر جهانــی
اللجیــن بایــد مجــزا و در موعــد مقــرر
برگــزار میشــد زیــرا برنامههــای 2018
اقتضــای زمــان خــود را دارد.

خبـر

احداث بخش عمومی  32تخته
در بیمارستان امام حسین(ع) مالیر

سرپرســت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مالیر از احداث
بخش عمومی  32تخته در بیمارســتان امام حسین(ع) مالیر خبر داد
و گفــت :در بازدید اخیر مدیرکل اوقاف اســتان همدان از موقوفات
شهرستان مالیر مقرر شد این بخش با اعتباری از محل موقوفه مرحوم
سیفالدوله احداث شود.
پژمان جعفری در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه کل اعتبار پیشبینی
شده برای احداث و تجهیز این بخش تا کنون  2میلیارد تومان برآورد
شــده است ،افزود :براســاس رایزنیهای انجام شد  50درصد هزینه
معادل یک میلیارد تومان از محل موقوفه سیفالدوله تأمین میشود.
وی با بیان اینکه در سفر یک روزه مدیرکل اوقاف به مالیر از مدرسه
ابتدایی دخترانه فخریه و دبیرســتان نمونه پســرانه سیفیه نیز بازدید
بــه عمل آمد ،اظهار کرد :با توجه به کمبود فضای آموزشــی در این
بازدیدها مقرر شــد از محل موقوفه مرحومه فخرالحاجیه مبلغ 220
میلیون تومان برای گســترش فضای آموزشی و ایجاد  6کالس درس
جدید در محل مدرسه فخریه هزینه شود.
جعفری خاطرنشــان کــرد :همچنین به منظور تجهیز کامل ســلف
سرویس دبیرستان نمونه پسرانه ســیفیه شامل خریداری کردن 500
صندلی و  60عدد میز غذاخوری ،نصب پرده ،ســرامیک کردن کف
ســالن و  ...مبلغ  100میلیون تومان زیرنظــر اوقاف از محل موقوفه
سیفالدوله هزینه شود.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مالیر در بخش دیگری
از ســخنانش گفت :با حضور مدیرکل بازدیدی از مغازههای تجاری
مســتقر در بلوار  32متری مطهری مالیر انجام شد که با توجه به آن
که این واحدهای تجاری در اراضی موقوفه هستند و هیچکدام هزینه
تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را پرداخت نکردهاند بنابراین در
این مورد برای آنها تصمیمگیری شد.
وی ادامه داد :مقرر شــد کلیه مغازههای تجاری مســتقر در بلوار 32
متری مطهری اجارهبهای موقوفه و حق ســرقفلی تجاری مغازه خود
را به صورت اقســاط پرداخت کنند و در این زمینه از تخفیف اوقاف
نیز بهرهمند شوند.
جعفری در ادامه از آغاز اجرای طرح "نشــاط معنوی" در بقاع متبرکه
این شهرســتان خبر داد و گفت :برنامههای طرح نشــاط معنوی هر
ســال با آغاز تابستان به منظور غنیســازی اوقاتفراغت و با هدف
تقویت بنیه اعتقادی و دینی و استفاده از ظرفیت فرهنگی بقاع متبرکه
و امامزادگان برگزار میشود.
عضو هیأت رئیسه مجلس:

کمتر از  25درصد از جمعیت کشور
در روستاها سکونت دارند
کمتر از  25درصد از جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند
کــه این امر به لحاظ مقیاس بینالمللی نشــانه عدم توســعه پایدار
روستایی است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در همایش دهیاران بخش
مرکزی و پیرســلمان شهرستان اســدآباد ،افزود :سکونت  25درصد
جمعیت کشــور در روســتاها نشــان از آن دارد که توسعه پایدار در
ســطح روستاهای کشــور اتفاق نیفتاده و باید تالش کنیم روستائیان
را با راهکارهای مختلف از جمله ارائه تســهیالت اشتغالزایی و ایجاد
زیرساختهای الزم در روستاها حفظ کنیم.
به گزارش ایســنا ،اکبر رنجبرزاده با اشــاره به اینکه دولت طرحهای
ویژهای برای اشــتغال و توسعه روستایی فراهم کرده است ،ادامه داد:
در صورتیکه ســالها پیش در رابطه با این طرحهای ویژه در کشور
اقدام شــده بود به طور قطع امروز میزان سکونت جمعیت در سطح
روستاها تا این حد کاهش نمییافت و دچار چنین وضعیتی در رابطه
با سکونت روستایی نبودیم.
رنجبرزاده تصریح کرد :باید در راســتای استفاده از تسهیالت اشتغال
روستایی و طرحهای پایدار مردم را توجیه و حمایت کرد چرا که دادن
تسهیالت بدون برنامه و ایجاد رضایت مقطعی مردم فایدهای ندارد و
اشتغال پایدار ایجاد نمیکند.
وی در ادامه با اشــاره به جابجایی اشــتباه  3هزار و  200میلیارد
تومان از بودجه شــهرداریها و دهیاریها بــا ردیفهای متفرقه
یارانهها در کشــور اظهار کرد :طرحی دو فوریتی مجلس شــورای
اسالمی در این رابطه تدوین و تنظیم و امضا کرده که پس از پایان
تعطیــات صحن مجلس ،به عنوان نخســتین اولویت طرحها این
میزان بودجه به وزارت کشور برای خدماتدهی به شهرداریها و
دهیاریها بازخواهد گشت.
رنجبــرزاده بــا تأکید بر اینکه ایــن امر یک ضرورت اساســی بود،
خاطرنشــان کرد :در صورتیکه مجلس نســبت به این طرح اقدام و
ورود پیدا نمیکرد دســت وزارت کشور خالی و اعتبار دهیاریها در
سال  97تقریبا صفر میشد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دهیاران
روســتاها مدافع حقوق مردم و توزیع عادالنــه امکانات و ثروت در
روستاها هستند ،گفت :هر یک از ما در حوزه کاری خود باید سهم و
وظیفه خود را به نحواحسن ایفا کنیم که خوشبختانه دهیاران شهرستان
اسدآباد در این راستا دهیارانی پرنشاط و فعال بوده و رضایت از آنان
حاصل است.
وی تأکید کرد :دهیاران ســعی بر آن داشته باشند در راستای اشتغال
کمیته اشتغال خودجوش در روستای خود تشکیل داده و افراد توانمند
را برای کارآفرینی با کمک تسهیالت اشتغالزایی هدایت کنند و نسبت
به اشتغال روســتای خود چون رفاه ،بهداشت و مقاومسازی اهمیت
دهند.
وی در رابطه با اســتخدام دهیــاران نیز تصریح کرد :به طور قطع این
اتفاق روی خواهد داد و نخســتین گروهی که باید موقعیت آنان در
کشور تثبیت شود ،دهیاران هستند که مجلس نیز موافق آن است.
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گزارش

تغییر ساعات کار ادارات پیامی هشدارآمیز است

معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصالحات با اشاره به اینکه طرح تغییر ساعت
کار اداری منتقدانی دارد ،گفت :من جزو موافقان این طرح نیســتم اما دولت با صدور این
فرمان قصد دارد این پیام را به جامعه برســانند که شرایط کشور تابستان امسال با همیشه
فرق دارد.
به گزارش ایلنا هفته گذشته در پی تصمیم وزارت کشور ،در راستای صرفهجویی در مصرف
برق و شرایط بحرانی کشور ،ساعات کاری اداری به  ۶صبح تغییر کرد .محمود میرلوحی
(استاندار سابق آذربایجان غربی و سمنان) در واکنش به این سوال که آیا تغییر ساعت کاری
اداری (از  ۶صبح تا  )۱۴در شرایطی که میزان ساعت مفید کار کارمندان دولت و شهرداری

در روند عادی بسیار پایین ارزیابی میشود به ایلنا گفت :این تغییر ساعتها برای همه به
نوعی بیدارباش محسوب میشود و متوجه خواهند شد که بحث کمبود آب و مصرف بیش
از حد برق جدی بوده و باید صرفهجویی کنیم .امسال شدت گرما از سالهای گذشته بیشتر
است و به نظر میرسد به خاطر شرایط اقلیمی ،هوا در حال گرمتر شدن است.
معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصالحات ادامه داد :در هر صورت به علت موقعیت
جغرافیایی که کشــورمان در آن به سر میبرد ،این گرما بیش از پیش طاقتفرسا میشود.
برای ما که در نیمه شــمالی کشــور زندگی میکنیم درک دمای  ۶۰درجه باالی صفر کار
سا دهای نیست .اما نبود برق در میانه روز برای ساکنان سیستان ،کرمان ،هرمزگان ،بوشهر و ...
غیرقابل تحمل و کالفهکننده است .در نتیجه باید بیش از گذشته در خصوص صرفهجویی

در مصرف برق رعایت کنیم .معاون اجرایی شورای شهر با بیان اینکه دستور آقای استاندار
برای تغییر ســاعات اداری و مصوبه هیئت دولت ،مخالفانی دارد ،افزود :مردم با تغییراتی
کوچک در زندگی خــود ،میتوانند به صورت قابل توجهی میزان مصرف برق را کاهش
داده و زندگی را برای مردم و بخشهای گرمســیر کشور آسانتر کنند .اصل پیام این فرمان
همین بوده و در زمینه میزان تاثیر آن نظرات مختلفی به چشم میخورد ،اما باید این پیام را
بگیریم که باید در مصرف برق صرفهجویی کرد .میرلوحی در واکنش به این ســوال که آیا
دولت نمیتوانســت به روش دیگری این پیام را به مردم بدهد ،ادامه داد :البته ممکن است
این ساعت برای کارمندان زن مخصوصا قشری که دارای فرزند هستند سخت باشد .بحث
ساعت کار مفید هم جای خودش میتواند مطرح شود.

gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان
با ابالغ جهانگیری

تعرفه آب و برق دستگاههای اجرایی
در تابستان تغییر کرد

هیات وزیران نحوه محاســبه تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه
هــای اجرایی و تعیین الگوی مصرف بــرق خانگی در ماههای گرم
سال را تعیین کرد.
به گزارش مهر ،وزارت نیرو پیرو تصمیمات اتخاذ شــده در جلسه
 ۲۸خردادماه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتــی و به منظور تحقق
اهداف سیاســت های ابالغــی اقتصاد مقاومتــی و اصالح الگوی
مصرف انرژی ،با توجه به شرایط بحرانی و نیاز به مدیریت مصرف
و جلوگیری از رشد بیرویه مصارف اوج بار برق در ایام گرم سال،
پیشنهادی را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه کرد که در جلسه
 ۱۰تیرماه هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت.
در این تصویب نامه آمده اســت :تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه
های اجرایــی موضوع ماده( )۱قانون برگزاری مناقصات و نیروهای
مســلح در بازه زمانی اول خردادماه تا پایان شــهریورماه هرسال با
ضریب ( )۲/۱نســبت به تعرفه اوج بار مصوب محاسبه و دریافت
خواهد شد.
همچنیــن در خصوص صرفــه جویی در مصــرف آب نیز در این
تصویب نامه بر لزوم نصب لوازم کاهنده مصرف آب در ســاختمان
هــای اداری ظرف یــک ماه از تاریخ ابــاغ و کاهش  ۲۰درصدی
مصرف آب نسبت به دوره مشابه در سال  ۱۳۹۶تاکید شده است.
در ایــن بند از تصویب نامه تصریح شــده :در صوت عدم مدیریت
نسبت به دوره مشابه سال قبل ،حجم مصرف اضافه با نرخ دو برابر
تعرفه موجود محاسبه و دریافت خواهد شد.
این مصوبه در تاریخ  ۱۳تیرماه سال جاری برای اجراء به وزارت خانه
های نیرو ،امور اقتصادی و دارایی ،کشــور ،نفت ،جهاد کشاورزی،
صنعت ،معدن و تجارت ،ســازمان برنامه و بودجه ،سازمان صدا و
سیما و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ شده است.

رشد  ۶۱درصدی پروندههای
آموزش و پرورش در دیوان عدالت
در سال  ۹۵تعداد پروندههای آموزش و پرورش وارده به دیوان
 ۱۰هــزار و  ۱۶۱پرونده بوده که این رقم در ســال  ۹۶به تعداد ۱۶
هزار و  ۳۹۹پرونده افزایش پیدا کرد.
رئیــس دیوان عدالت اداری ضمن ابراز خرســندی از برگزاری این
نشست مشــترک ،خدمت رسانی به کارمندان و تالش برای رسیدن
به حق و حقوق آنها را از مهمترین اولویت ها دانســت و افزود :نه
تنها حق و حقوق کارمندان بلکه تا جائی که قانون اجازه داده اســت
باید اضافه ها را هم پرداخت کرد و این مهمترین نکته ای اســت که
دستگاه های اجرایی باید در اجرای آن تالش کنند.
بــه گــزارش ایلنــا ،حجــت الســام محمــد کاظــم بهرامــی عمــده
تریــن مشــکل در اجــرای آرای دیــوان از ســوی دســتگاه هــای
اجرائــی را مقاومــت در عــدم پرداخــت حــق و حقــوق کارمنــدان
دانســت و گفــت :بارهــا از ســوی مدیــران اجرائــی دســتگاه هــا
شــنیده شــده اســت کــه در اجــرای خواســته هــای کارمندان،آنهــا
را بــه دیــوان عدالــت اداری ســوق داده و از آنهــا خواســته انــد کــه
در راســتای تقاضــای خــود رأی از دیــوان عدالــت اداری آورده تــا
بــه خواســته آنهــا رســیدگی شــود.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری از معاونــان و مدیــران کل آمــوزش و
پــرورش اســتان هــای کشــور خواســت ،حتــی االمــکان بــا توجــه
بــه قانــون و مقــررات بــه خواســته هــای کارمنــدان رســیدگی
کننــد و بــدون رأی دیــوان امــورات آنهــا رســیدگی شــود.

تقدیم استیضاح وزیر علوم
به هیأت رئیسه
یک عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی از مطرح شدن
استیضاح وزیر علوم خبر داد.
علی اصغر یوســفنژاد در گفتوگو با ایلنا ،درباره استیضاح برخی
وزرا گفت :در حال حاضر استیضاح وزرای نفت ،اقتصاد و دارایی،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،کشور و علوم مطرح است.
وی خاطرنشــان کــرد :طبــق مــاده  ۲۲۲و  ۲۲۳آئیننامــه داخلــی
مجلــس شــورای اســامی هــرگاه اســتیضاح تقدیــم هیــات رئیســه
میشــود بالفاصلــه بایــد بــه کمیســیونهای مربوطــه ارجــاع و
کمیســیونها ظــرف مــدت یــک هفتــه فرصــت دارنــد موضــوع را
بــا حضــور وزیــر مربوطــه بررســی و نتیجــه را بــه هیــأت رئیســه
اعــام کننــد .نماینــده اصالحطلــب مــردم ســاری در دهمیــن
مجلــس شــورای اســامی افــزود :هیــأت رئیســه وظیفــه دارد
بعــداز ایــن کــه موضــوع در کمیســیون مربوطــه مطــرح شــد آن را
ظــرف  ۱۰روز در صحــن علنــی مطــرح کنــد.
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه آقاي امير ياراحمدي برابر ســند وكالتنامه شماره  45265مورخه 1395/04/12
دفتر اسناد رسمي  3اســدآباد به وكالت از طرف وراث مرحوم عزت علي براتي يمين با ارائه
دو برگ استشــهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه  3اسدآباد مدعي است كه يك جلد سند
مالكيت ششدانگ يك باب خانه به مساحت صدوشصت مترمربع پالك  5فرعي مجزي شده از
پالك  6الي  9اصلي واقع در شهرستان اسدآباد بخش  6همدان که در ذيل ثبت  8053صفحه
 310دفتر  41به شــماره چاپي  633667به نام عزتعلي براتي يمين صادر و تسليم شده و به
موجب سند رهني شــماره  17867مورخه  1389/05/19و سند رهني شماره  30362مورخه
 1391/11/17و ســند رهني شماره  38212مورخه  1393/05/18و سند رهني شماره 38314
مورخه  1393/05/18دفتر اسناد رســمي  32شهرستان همدان نزد بانك ملت در رهن قرار
گرفته است ،به علت جابهجايي مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده  120آييننامه
قانون ثبت بدينوسيله آگهي ميشود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد
در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند
مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد( .م الف )258

كامران متقي ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

تب باالی کرایهها و
تعداد کم اتوبوسهای همدان

فرسوده بودن ،تراکم بیش از اندازه مسافر
و نداشتن وســایل سرمایشی موجب بروز
مشــکالتی در روزهای گرم تابســتان برای
شهروندان شده است.
به احتمال بسیار برای شما هم پیشآمده که
برای رفتن به ســر کار یا برگشت ،خرید و
انجــام کارهای روزانه ناچار به اســتفاده از
اتوبوس شده باشید ،وســیلهای که به دلیل
پایین بودن نرخ کرایه نســبت به تاکسی و
خودروهای شخصی محبوبیت بیشتری دارد
به ویژه اینکه افزایش نرخ کرایه تاکســی در
شرایط اقتصادی امروز خانوادهها ،ضرورت
استفاده از این وســیله حملونقل را بیشتر
کرده است.
هرچند تــردد با اتوبوس صرفــه اقتصادی
بیشتری دارد ،اما معطلی بیشازاندازه ،شلوغ
بودن و گاه لبریز بودن از مشــکالت سفر با
این وســیله نقلیه است به طوری که گاه 20
دقیقه باید معطل شــد تا بــه قول قدیمیها
"خط" بیاید و ســوار ماشینی شوی که جای
"سوزن انداختن ندارد".
از طــرف دیگــر مجهــز نبــودن برخی از
اتوبوسها به وســایل سرمایشی در ماههای
گرم از مشــکالت این وسیله نقلیه است که
در روزهای گرم ســال به ســایر مشکالت
اضافه شــده و موجب آزار مسافران به ویژه
سالخوردگان و کودکان میشود.
در این بین افرادی که از مسیرهای دور چون
شهرکها راهی مرکز شهر میشوند ،سختی
بیشتری را تحمل کرده و گاه ناچارند  30تا
 45دقیقه سرپا بایستند تا به مقصد برسند.
بســیاری بر این باورند که مدیران شــهری،
اتوبوسهای با کیفیت باال و مجهز به کولر با
صندلیها زیبا و نو را به مناطق پر برخوردار
و به اصطالح باالی شــهر اختصاص داده و
خودروهای فرسوده و قدیمی که صندلیهای
نامناسب برای نشستن داشته را برای حاشیه
شهر ،شــهرکها و حومه گذاشتهاند ،باوری
که ســازمان اتوبوسرانی همدان و شورای
شــهر آن را غلط دانســته و اعتقاد دارند که
تبعیضی بین باال و پایین شهر قائل نشدهاند.
آنها بیان میکنند که عامل اصلی مشکالت
نبود اتوبوس به نســبت جمعیت و فرسوده
بــودن بخــش زیــادی از نــاوگان بخش
خصوصی اســت کــه باید بــرای چارهای
اندیشــید و از طرف دیگــر تنگناهای مالی
اجازه خرید دستگاههای جدید را نمیدهد.
تبعیضی بین باال و پایین شهر قائل نشدهایم
مدیرعامــل ســازمان اتوبوسرانی همدان
بــا بیــان گزارشــی از وضعیت نــاوگان
اتوبوسرانی همدان به "تسنیم" میگوید :این
ســازمان برای پوشش شهر همدان و حومه
 200دســتگاه اتوبوس دارد که در  37خط
تقسیمشده و از این تعداد  19مسیر در دست
بخش خصوصی و بقیه دولتی است.
سید محمد پوروخشــوری گفت :بر اساس
اســتانداردهای الزم باید بــه ازای هر هزار
نفر یک اتوبوس و هر  250متر یک ایستگاه
وجود داشــته باشــد تا فرد با  3تا  5دقیقه
معطلی سوار شود درحالیکه سرانه اتوبوس
به نسبت جمعیت شهر همدان از نصف آن
که باید  550باشد ،کمتر است.
پوروخشوری ،دلیل این کاستی را باال بودن
نــرخ اتوبوس عنوان کرد و افــزود :بودجه
دولتی اجــازه خریــد اتوبــوس جدید را
نمیدهد به همین دلیل تاکســیها به عنوان
تکمیلکننــده بخش حمل و نقل در شــهر

همدان به شــمار میروند بــه طوری که از
با توجه به وضعیت اعتبارات و قطع حمایت
یکمیلیون نفر ســفر درونشــهری در روز
دولت ،خرید اتوبوسهایی با این نرخ برای
 200هــزار نفر با اتوبوس و  450هزار نفر با
شهرداری امکان ندارد ،البته شهرداری همدان
استفاده از تاکسی رفتوآمد میکنند.
برای نوسازی ناوگان در بخش دولتی تا 95
وی مطرح کرد :در مجمــوع  650هزار نفر
از بودجه جاری اقدام کرد.
معــادل  65درصد ترددهای درونشــهری
وی اعالم کرد :خرید  15دســتگاه اتوبوس
روزانــه با اســتفاده از وســایل حملونقل
جدید هــم از برنامههای ســال  96بود که
عمومی انجام میشود.
قرارداد آن هم بســته شد ،اما با افزایش نرخ
بیشترین شکایت از ناوگان خصوصی است
ارز این کار انجام نشد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان با بیان
پوروخشوری با بیان اینکه بخش خصوصی
اینکــه تفاوتی بین مناطق پر برخوردار و کم
باید برای نوسازی ناوگان اقدام کند تا مردم
برخوردار شــهر قائل نشدهایم ،افزود :سال
تصــور نکنند که بین مناطق مختلف شــهر
 89-88طرحی در کشــور مبنی بر واگذاری
تبعیــض وجود دارد ،تأکید کــرد :این افراد
درصدی از ناوگان اتوبوسرانی درونشهری
تمایلی بــه خرید اتوبوس با نرخ باال ندارند
به بخش خصوصی اجراشــده و قرار شد به
و دولت باید در این زمینــه ورود پیداکرده
ســرمایهگذاران در این عرصه  82.5درصد
و اعتباری را اختصاص دهد زیرا در سراسر
یارانه برای خریــد اتوبوس از طرف دولت
کشور این مشــکل وجود دارد به طوری که
و  17.5درصد از طرف شــهرداریها تعلق
تهران دارای  3هزار دستگاه فرسوده است.
گیرد.
وی بیان کرد :البته بــه مالکان اتوبوسهای
پوروخشــوری مطرح کــرد :از طرف دیگر
خصوصی تأکید شــده دســتکم نسبت به
برای اینکه ســرمایهگذار به این کار ترغیب
بازســازی آنها مانند تعویض موتور ،نصب
شــده و صرفه اقتصادی
پــرده و تعویض صندلی
برای او داشــته باشــد
اقدام کنند.
قــرار شــد اتوبوسهای
پوروخشــوری در مورد
خصوصــی بــه مناطق
مجهز نبــودن اتوبوسها
پرتردد اختصاص یابد در
به وســایل سرمایشــی
بــا توجــه بــه وضعیت
این مــدت همه درآمدها
هم گفــت :اتوبوسهای
اعتبــارات و قطع حمایت
به جیب بهرهبردار و کم
تولیدشــده پیش از سال
دولت ،خرید اتوبوسهایی
میکنیم که سرپا نگهدارند
 85از داشتن این امکانات
با این نرخ برای شهرداری
و ممکن اســت سالیانه
محروماند به همین دلیل
امــکان نــدارد ،البتــه
اجاره خط هم بدهند.
 50درصد ناوگان بخش
شــهرداری همدان برای
وی با اشــاره بــه اینکه
خصوصــی دارای کولر
نوسازی ناوگان در بخش
بیشترین مشکل در بخش
هستند.
دولتــی تــا  95از بودجه
خصوصی اســت ،گفت:
وی افــزود :این دســته
جاری اقدام کرد
بر اســاس قانون ســن
ملــزم به روشــن کردن
نــاوگان اتوبوس حداکثر
کولر هستند ،اما نمیتوان
 10ســال بوده و پس از آن فرسوده و از رده
بقیه را مجبــور کرد چون امکان نصب کولر
خارج میشود که بیشتر ناوگان اتوبوس در
ندارنــد ،هرچنــد از آنها خواســتهایم در
بخش دولتی از ســال  90تا دو ســال پیش
صــورت امکان از راههای دیگر مانند نصب
جایگزین شــده ،اما در بخش خصوص به
کولــرگازی خانگی اقدام به خنکســازی
دلیل باال بودن نرخ خرید و ناتوانی یا تمایل
اتوبوس کنند کــه نرخ این کولرها هم بیش
نداشتن ســرمایهگذار سن ناوگان به نزدیک
از  50میلیون تومان است.
 10سال رسیده است.
وی اعــام کرد :از طــرف دیگر اختصاص
اتوبوس به شــهرهای دیگر مانند جورقان،
نیمــی از ناوگان بخش خصوصی
مریانج و یکن آباد که شــهرداری مســتقلی
دارای کولر هستند
دارند ،جزء وظایف ســازمان اتوبوسرانی
پوروخشــوری با بیان اینکه دولت باید عزم
شــهر همدان نیســت ،اما بــرای رفاه حال
جدی بــرای تعویض اتوبوسهــا و خرید
مردم به آنها هم خدمات داده میشود زیرا
اتوبوسهــای جدید به خــرج دهد ،افزود:
وقتی شــهرداری همدان با وجود گستردگی
هزینه هر دستگاه  700میلیون تومان است و

آگهي مزايده و فروش اموال

در پرونده كالسه /970064اج م محكوم عليه مرحوم امير وزيري هويدا فرزند اسحق محكوم
است به پرداخت مبلغ  326/000/000ريال به عنوان محكوم به (بابت مهريه) در حق محكوم له
خانم مهناز نادري شعار با توجه به ابالغ اجرايي و عدم اقدام محكوم عليه در پرداخت محكوم
به و تقاضاي محكوم له لذا اموال مشــروحه زير توسط كارشناس ارزيابي شده است .طبق
مواد  114و  139قانون اجراي احكام مدني توقيف و از طريق مزايده نوبت اول توســط دايره
اجراي احكام مدني بهار در روز دوشــنبه مورخه  97/05/15از ساعت  12-13ظهر در دفتر
اجراي احكام مدني دادگســتري شهرستان بهار به فروش ميرسد .مزايده از قيمت تعيين
شده شــروع و از برندگان  10درصد بهاء فيالمجلس دريافت و مابقي حداكثر ظرف يكماه
دريافت ميشود و در صورت انصراف از خريد  10درصد پرداختي به نفع دولت ضبط خواهد
شد( .م الف )308

مدير دفتر اجراي احكام مدني شهرستان بهار

اموال مورد مزايده :ششــدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با كاربري مســكوني و
فاقد سند رسمي به مساحت عرصه  48/216مترمربع با دو نبش و داراي  40/16متر بر
از خيابان طاليي نوين و  20/13متر ب ِر كوچه شــهيد درخشان وفاقد هرگونه محدثات،
اعياني يا امتيازات و انشعابات شهري كه توسط كارشناس رسمي دادگستري به ميزان
مبلغ  1/082/400/000ريال معادل يكصدوهشــت ميليون و دويستوچهل هزار تومان
ارزيابي شده است.

آگهي حصر وراثت

آقاي محســن مرادجوي همداني دارای شــماره شناسنامه  35به شرح
دادخواست کالســه 112/970286/97ح از این حوزه درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فردوس رعنايي به
شماره شناسنامه  86382در تاريخ  1395/08/20در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفیه منحصر است به -1 :اشرف
مرادجوي همداني به شــماره شناســنامه  4204متولد  1334صادره از
همدان فرزند متوفيه  -2محسن مرادجوي همداني به شماره شناسنامه
 35متولــد  1347صادره از همدان فرزند متوفيــه  -3منيژه مرادجوي
همداني به شماره شناســنامه  2920متولد  1345صادره از همدان فرزند
متوفيه  -4مرضيه مرادجوي همداني به شماره شناسنامه  105332متولد
 1342صادره از همدان فرزند متوفيــه  -5عباس مرادجوي همداني به
شماره شناسنامه  31متولد  1340صادره از همدان فرزند متوفيه .اينك با
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد
شد( .م الف )1536

رئیس شعبه شماره  112شوراي حل اختالف همدان

اعتبــارات امکان خرید اتوبــوس جدید را
ندارد ،طبیعت شهرهای کوچکتر که بودجه
کمتری دارند هــم نمیتوانند اتوبوس نو و
کیفیت باال خریداری کنند.
پوروخشــوری مطــرح کرد :حمــل و نقل
این خطهــا بهناچار به بخــش خصوصی
واگذارشده و طبیعت ًا اتوبوسهای این مسیر
ممکن اســت کیفیت مناسب از نظر کولر و
صندلی را نداشته باشد.

بدقولی شرکت خارجی در تحویل
 15دســتگاه اتوبوس جدید با وجود
دریافت ودیعه

رئیس کمیســیون خدمات شهری ،حمل و
نقل و ترافیک شــورای شــهر همدان هم با
رد تبعیــض در اختصاص اتوبوسهای بهتر
به مناطق باالی شهر بیان کرد :تفاوتی وجود
نــدارد و اتوبوسهای خصوصی در مناطقی
که جمعیت بیشتری را جابجا کرده و صرفه
اقتصادی بیشتری برای ســرمایهگذار دارد،
تردد میکنند.
کامــران گردان با اشــاره بــه اینکه نرخ هر
دســتگاه  700میلیون تومان اســت ،افزود:
قرار بود تا پایان ســال گذشته  15دستگاه با
نــرخ پایینتر و به قیمت  450میلیون تومان
خریداری کنیم کــه با توجه به افزایش نرخ
ارز محقق نشــد و بخش خصوصی هم به
دلیل نداشتن صرفه اقتصادی ،انگیزهای برای
خرید اتوبوسهای جدید ندارد.
آمار باالی فرســودگی ناوگان اتوبوسرانی
در بخــش خصوصی و پایین بودن ســرانه
برخورداری شــهروندان از این وسیله حمل
و نقل عمومی در حالی اســت که استفاده از
اتوبوس نهتنها صرفه اقتصادی داشته بلکه به
کاهش بار ترافیک و استفاده از سوخت هم
کمک شایانی میکند.
بیتردید تالش شــهرداری و شورای شهر
همدان در خدمترســانی به مردم بر کسی
پوشــیده نیســت ،اما شــاید بهتــر بود در
سالهای گذشته که دست دولت باز بوده و
با نوسانات بازار ارز و افزایش ناگهانی نرخ
کاالهای وارداتی و تولید خارج روبرو نشده
بودیم ،برای نوســازی ناوگان اتوبوسرانی
و برخورداری مــردم از اتوبوسهای دارای
امکانات سرمایشی و گرمایشی اقدام میشد
تا این روزها که هزینههای سرسامآور زندگی
شهرنشینی ،مردم به ویژه ساکنان شهرکها و
حاشیه شهرها که عمدت ًا مهاجرنشین هستند
را به اســتفاده بیشــتر از اتوبوسها ترغیب
کرده ،مردم دچار مشکل نمیشدند.
آگهي حصر وراثت

آقاي ســيد مجيد عقيقيان دارای شماره شناســنامه  109591به شرح
دادخواســت کالســه 112/970246ح از این حوزه درخواســت گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول عقيقيان به
شماره شناســنامه  94308در تاريخ  96/05/08در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی منحصر است به -1 :سيد
مجيد عقيقيان به شماره شناسنامه  109591متولد  1349صادره از همدان
فرزند متوفي  -2ســيده زهره عقيقيان به شــماره شناسنامه 109592
متولد  1351صادره از همدان فرزند متوفي  -3فاطمهالســادات عقيقيان
به شماره شناســنامه  2441متولد  1344صادره از همدان فرزند متوفي
 -4زهرالسادات عقيقيان به شماره شناســنامه  104521متولد 131340
صادره از همدان فرزند متوفي  -5مرضيهالســادات عقيقيان به شماره
شناســنامه  104522متولد  1341صادره از همدان فرزند متوفي.اينك با
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد
شد( .م الف )1518

رئیس شعبه شماره  112شوراي حل اختالف همدان

خبـر

وقت گلهگذاری و تسویهحساب نیست

یک عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درخصوص
لزوم حمایــت از دولت گفت :حتی اگر شــخص رئیسجمهور
منتخب ما نباشد همه موظف هستیم به او کمک کنیم.
حســن غفوری فرد در گفتوگو با ایلنا ،درباره اینکه باتوجه به
شرایط فعلی و وجود تهدیدهای خارجی چقدر ضرورت دارد که
همدلی و همراهی میان ارکان نظام و مسئوالن وجود داشته باشد،
گفت :شــرایط فعلی مملکت ایجاب میکند تمام نیروهایی که به
استقالل و تمامیت ارضی عالقمند هستند ،به یک وحدت برسند.
وی بــا بیــان اینکه هیچکس منکر نیســت که نقــاط ضعف و
کمبودهایی در دســتگاههای ادرای و اجرایی کشور وجود دارد،
عنوان کرد :امروز زمان گلهگذاری و بیان نقاط ضعف و تســویه
حســاب نیست ،وقت آن اســت که تمامی افرادی که به نظام و
انقالب عالقه دارند  ،در کنار هم قرار بگیرند.
این عضو شــورای مرکزی حــزب موتلفه اســامی تاکید کرد:
روسای سه قوه ،اشخاصی که رســانه و تریبون در اختیار دارند،
باید مردم را امیدوار کنند.
وی با تاکید بر اینکه متاســفانه برخی از افــراد به گونهای عمل
میکنند که ســطح توقع مردم را باال میبرند و این امر درســت
نیست ،گفت :اگر این گونه رفتارها عادالنه باشد ،مورد ندارد .اما
عدهای ســعی دارند که با چنین کارهایی ناامیدی را در جامعه و
بین مردم پمپاژ کنند.
رییس جمهوری:

اروپا در برجام
باید به تصمیم های اجرایی برسد
رییس جمهوری تاکید کرد :کشورهای اروپایی اراده سیاسی
برای ادامه همکاریهای اقتصادی براساس توافق هستهای برجام
دارند ولی تحقق این امر نیاز به برداشــتن گامهای عملی و اتخاذ
تصمیم های اجرایی مشــخص دارد که باید در زمان تعیین شده
به نتیجه برسد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری ،در
چهارمین جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصــادی با حضور
رییســان قوه قضاییه و مجلس و به ریاســت حجت االســام و
المســلمین حسن روحانی پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال،
رونق تولید و بازار ســرمایه و نیز تامین تسهیالت الزم برای این
هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد.
در این جلسه که روز شنبه تشکیل و جمعی از مسئوالن اقتصادی
کشــور نیز حضور داشتند ،پس از گزارش مســئوالن ذیربط در
راســتای گســترش فرصتهای شــغلی برای جوانان و اجرای
طرحهای اشــتغال فراگیر (که در تبصره  18قانون بودجه ســال
 1397پیشبینی شده اســت) ،پیشنهادهایی برای تامین بخشی از
منابع مالی الزم بررسی و تصویب شد.
همچنین در راستای تشــویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه
و هدایت نقدینگی به ســرمایهگذاری به پیشــنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارایی تصویب شد که به مدت یک سال نرخ مالیات
فروش ســهام و حق تقدم ســهام از  0.5درصد ارزش فروش به
 0.1درصد کاهش یابد.
در ادامــه این جلســه بــه منظــور حمایت عملــی دولت از
سرمایهگذاری برای توسعه طرحها و ایجاد فرصتهای شغلی
بیشــتر توســط بخش خصوصی و غیرخصوصی ،مصوب شد
تا "در صورتی که شــرکتها تصمیم بگیرند بخشــی از سود
تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش
ســرمایه شرکت به اجرای طرحهای توسعه بپردازند ،از مالیات
بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است،
معاف خواهند شد".
رییس جمهوری در این جلســه با اشاره به مذاکرات خود با مقام
های عالی رتبه اروپایی در سفر اخیر و گفت وگوهای تلفنی تاکید
کرد که کشورهای اروپایی اراده سیاسی برای ادامه همکاریهای
اقتصادی براســاس توافق هســتهای برجام دارند ولی تحقق این
امر نیاز به برداشــتن گامهای عملی و اتخاذ تصمیم های اجرایی
مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.

اصالحیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی
مصرف فرهنگیان مالیر تاریخ انتشار
 1397/4/3صحیح می باشد
آگهي سند مالكيت المثني

نظر به اينكه مالك نورعلي گودرزي فرزند دالور با ارائه فرم شهادت
شهود مصدق دفتر اسناد رسمي نهاوند اظهار نموده مقدار ششدانگ
پالك  1505فرعي از  4091اصلي بخش يك ثبت نهاوندكه  50شماره
ســند مالكيت آن ذيل ثبت  18857صفحــه  223دفتر جلد 138
ثبت و سند مالكيت به شماره ســريال  03235صادر و تسليم مالك
گرديده و به علت نقل و انتقال مفقود گرديده ،تقاضاي صدور ســند
مالكيت المثني نموده است لذا به اســتناد ماده  120آييننامه قانون
ثبت مراتب به شرح فوق يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار يا محلي
جهت عموم آگهي ميگردد لذا چنانچه كســي نسبت به صدور سند
مالكيت المثني اعتراض داشــته يا مدعي انجام معامله نزد خود او يا
وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد ،ميتواند اعتراض خود را كتب ًا
از تاريخ انتشــار اين آگهي ظرف مدت  10روز به اين اداره ارسال در
غير اين صورت و پس از گذشــت زمان مقرر ســند مالكيت المثني
صادر خواهد شد .برابرسند  86/6/28-138256در قبال 17984641
ريال در رهن بانك رفاه كارگران است( .م الف)73

محمدعلي جليلوند  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند
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پلیس راههای خرید امن اینترنتی را اعالم کرد

تجردگرایی سم جامعه است

در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از هرگونه ســوء استفاده اطالعاتی ،آدرس
سایت باید با  HTTPSآغاز شده باشد.
معاون اجتماعی پلیس فتا گفت :برای جلوگیری از هرگونه ســوء استفاده اطالعاتی و
پیشگیری از سرقت سایبری ،مردم در نخستین گام باید برای پرداخت هرگونه وجه از
طریق کارت به کارت به آدرسی مراجعه کنند که زیر مجموعه نرم افزار بانکمرکزی
با عنوان شاپرک باشد.
به گزارش ايرنا ،رامین پاشــایی اظهار داشــت :برداشــتهای غیر مجــاز بانکی از
حســابهای مردم در فضای مجازی ،جعل درگاههای اینترنتی و ســوء اســتفاده از
اطالعات کاربران به دلیل آشنا نبودن با راهکارهای اینترنتی رخ میدهد.

تجرد گرایی برای جامعه سم است و همه جوانان با اینکه تمایل به ازدواج دارند
اما امکانات ازدواج در جامعه فراهم نیست.
یک جامعه شناس درباره تاثیر شرایط اقتصادی نامساعد بر ازدواج گفت :تمام انسانها
تمایل دارند که ازدواج کنند و متاســفانه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و فرهنگی
امکانــات خوبی برای ازدواج وجود ندارد .به گزارش شبســتان ،امانا ...قرایی مقدم،
تصریح کرد :یکی از هراسهای جوانان ناامنی از آینده است .جوانان میترسند انتخابی
که میکنند در آینده زندگی آنان را دچار چالش کند .وضعیت نامعلوم اقتصادی هم این
ناامنی از آینده را تشدید میکند.این استاد دانشگاه افزود :نداشتن شغل ،دوستیها در
فضای مجازی ،رابطههای نامشروع ازدواج جوانان را به تاخیرانداخته است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش؛

کمبود  ۱۰۰هزار معلم

تعداد دانشآموز به معلم حدود  ۳۵به یک است

الهیار با بیان اینکه اکنون تعداد دانشآموز به معلم حدود  ۳۵به یک و
در دوره ابتدایی  ۲۵به یک اســت عنوان کرد :البته با توجه به خروج
نیرو این عدد در حال بزرگ شدن است .در سال  ،۹۵تعداد  ۳۳هزار
بازنشسته قطعی و در سال  ۹۶حدود  ۴۱هزار و  ۶۰۰هزار بازنشسته
داشتیم .در سال ،۹۷حدود  ۶۷هزار نفر به سن بازنشستگی رسیدهاند
ولی برآورد میکنیم حدود  ۵۲هزار نفر بازنشسته قطعی شوند.
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش ادامــه
داد :در ســال ۹۸حــدود ۷۸هــزار نفــر ،در ســال ۹۹حــدود ۸۰هــزار نفــر،
در ســال  ۱۴۰۰حــدود  ۹۰هــزار نفــر بــه ســن بازنشســتگی میرســند.
در مجمــوع حــدود  ۳۵۰هــزار نفــر تــا ســال  ۱۴۰۰بازنشســته میشــوند.
ولــی خــب از طریق دو دانشــگاه رجایــی و فرهنگیــان ورودی مختصری
داریــم و ســاالنه ۲۰هــزار نفــر نمیشــود.
الهیــار افــزود :اگــر هیــچ ورودی نگیریــم و سیاســت مشــوقی
بــرای نگــه داشــت معلمانــی کــه بــه ســن بازنشســتگی رســیدهاند
نداشــته باشــیم در ســال  ۱۴۰۰حــدود ۵۶۵هــزار کادر آموزشــی
خواهیــم داشــت .امــا چــون جــذب معلــم مــا از ســنین پاییــن
شــروع میشــود وقــت بازنشســتگی اوج پختگــی آنهاســت و
نبایــد اجــازه دهیــم براحتــی از سیســتم خــارج شــوند .البتــه بایــد
اســتاندارد ســازی شــرایط حرفــه ای را دنبــال کنیــم.

»»سمانه جهانگیری عرش

دی مــاه ســال 95بود کــه اورژانس
فوریتهای پزشکی همدان کارتن خوابی
به نــام ر.ه را از پلیــسراه همدان-قزوین
ســوار کرده و بــه جای آنکــه وی را به
بیمارســتان ببرد ،او را تحویل گرمخانهای
در همدان داد!
این فرد که به دلیل ســرمای شدید هر دو
پایش یخ زده بــود ،پس از آنکه یک روز
کامل در گرمخانه رها میشــود با دستور
دادستانی ابتدا در بیمارستان سینا بستری و
پس از معاینه و تشــخیص اینکه هر دو پا
به دلیل سرمازدگی باید آمپوته(قطع عضو)
شــود ،به بیمارســتان بعثت همدان منتقل
میشود.
ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد کــه گفته
ِ
اورژانس فوریتهای پزشکی
میشــد اگر
و بهزیســتی در موعــد زمانــی خــود به
وظیفهشان عمل میکردند شاید االن نیازی
به قطع دو پای یک انسان نبود!
همچنیــن اگــر گرمخانه راه افتــاده برای
کارتنخوابها مدیریت بهتری داشت االن
شاهد این اتفاق تلخ نبودیم .
همــان زمــان حمیــد کیانیفــوت ،مدیر
بیمارســتان بعثت همدان در گفتوگو یی،
بــا اعالم ایــن خبر اظهار کــرد :به جهت
شدت ضایعات ،جراحان بیمارستان بعثت
مجبور شدند پاهای سرمازده کارتنخواب
را قطع کنند.
وی با بیــان اینکه تا لحظه آخــر بیمار به
عمل جراحــی رضایت نمــیداد بنابراین
بســتگانش شامل برادر و خواهرش را پیدا
کردیــم ،افزود :جراحان تمام ســعی خود
را برای جدا کــردن بافتهای مرده پاهای
کارتنخواب کردنــد اما در نهایت این امر
جواب نداد و راهی برای نگهداشــتن پاها
وجود نداشت.
کیانیفوت ادامــه داد :این کارتنخواب تا
روز آخر راضی به انجــام جراحی و قطع
پاهایش نبود اما زمانیکه دید درمان جواب
نــداد و حیاتش در خطر اســت ،راضی به
این کار شد.
وی با بیــان اینکه با کمک واحد مددکاری
اجتماعــی بیمارســتان موفق بــه صدور
دفترچه برای بیمار شدیم ،عنوان کرد :برادر
ایــن کارتنخواب در بیمارســتان حضور
داشــت و خود بیمار هم عاقل و بالغ بود
تا عمل جراحی صورت گیرد و اکنون این
فرد تقریبا سه چهار انگشت باالتر از مچ هر
دو پای خود را از دست داده است.
مدیر بیمارستان بعثت همدان با بیان اینکه
سه روز پس از عمل جراحی بیمار تحویل
بهزیستی شد.
حاال یک و نیم ســال پس از این اتفاق که

ان زمان در رســانههای کشوری و استانی
بسیار ســرو صدا کرد میگذرد و بهزیستی
با پذیرش این فرد معلول قبول کرده اسنت
که همچون ســایر افراد معلولی که انها را
تحت پوشــش قرار میدهد ماهانه کمک
هزینــهای به مبلغ  50هــزار تومان به وی
بدهد .اما نگهداری در مراکز ویژه را منوط
بر دادن هزینه از ســوی سرپرســت اعالم
کرده است.
این معلول دارای برادری اســت که همان
زمــان پیگیر قطع پای برادرش بود واما هم
اینک اعالم میدارد که توان نگهداری وی
را ندارد.
او میگوید :با وجود اینکه برادرم هم اینک
معلول اســت اما بهزیســتی از نگهداری
او ســر باز میزنــد این در حالی اســت
که دادگســتری نیز نگهــداری از او را به
بهزیستی سپرده است.
وی اظهار میدارد :پس از قطع پای برادرم
او را بــه عنوان بیمار اعصاب و روان و نیز

در قانــون هــر فردی
کــه دارای یــک نفر از
اعضای خانواده باشد وی
سرپرســت او محسوب
میشود که خوشبختانه
بــرادر این فــرد در قید
حیات اســت و به عنوان
سرپرســت قیــم فرد
حساب میشود لذا باید
هزینــه مربوطه را تامین
کند

C M

تالشهای علمی ،متوجه میشود سایتی
که برای طراحــی خودرو ایجاد کرده ،به
ســرعت رونق گرفته اســت و در ادامه
تمرکز این ســایت به بخش هنر و آگهی
خبرها نیز معطوف میشود.
طیبــی برای قرار گرفتن این ســایت در
صفحه نخست موتورهای جستجو تالش
خود را در دیگر حوزهها افزایش داد تا به
هدفش دست یافت.
این نخبــه همدانی عنوان کــرد :پس از
راهاندازی چندین سایت ،به منظور آسان
کردن دسترســی کاربران بــه تمامی آنها
ابتدا ساختاری شــبیه به "اُپن.آی.دی" را
طراحی کردم تا نیاز به داشتن چند شناسه
کاربری بر روی وب سایتهای متفاوت
نباشد.
طیبی افزود :با ایــن کار افراد با یک بار
نامنویســی و شناســاندن خــود به یک
سیستم رایانهای میتوانند با این نرمافزار
بومی ،در دیگر سایتها "الگین" (ورود)
کنند.
وی یادآوری کرد :این ایده ســال  93در

جشــنواره خوارزمی مطــرح و به علت
اســتفاده از یک روش نوآورانه به عنوان
یک طرح بومی ،موفق به کسب رتبه سوم
جشنواره شد.

فنی و حرفــهای دریچهای به
سوی کشف استعداد

وی گفت :یکــی از مربیان آموزشــگاه
آزاد فنــی و حرفهای عامــل معرفی بنده
به برگزار کنندگان مسابقات ملی مهارت
با متولیگری این ســازمان شد؛ بنابراین

مسئوالن این اداره کل ،در اقدامی شایسته
یک مربــی در حوزه فناوری اطالعات و
نرمافزار برای بنده در نظر گرفتند.
ایــن جوان ،حضور در فنی و حرفهای را
عامل پیشــرفت خود دانست و بیان کرد:
فنــی و حرفهای بنــده را از یک مخترع
به یک تکنســین ماهــر تبدیل کرد؛ یک
المپیادی که بتواند سیستمهای پیچیده و
بزرگ نظیر اتوماسیون فرودگاه و سامانه
مدیریت رویدادها را در کمتر از سه روز

معلــول با نامه دادگســتری ،تا چند ماه در
مرکز نگهداری معلوالن ،بستری کردند .اما
پس از مدتی او را تحویل دادند و میگویند
کــه یا باید او را نگهــداری کنم و یا بابت
نگهداریش به بهزیستی هزینه بپردازم.
در همیــن ارتباط مســئول روابط عمومی
بهزیســتی همدان گفت :دی ماه ســال 95
زمانی که پاهای این شــهروند قطع شد او
را به عنوان یک معلــول "مجهول الهویه"
تحویل بهزیســتی دادند تا بنا بر رســالت،
او را نگهداری و پس از تشــخیص هویت
پروندهای تشــکیل و در کمیسیون مربوطه
وضعیت وی را مشخص نماییم.
حجــت اله هاتمی با اشــاره به اینکه علی
رغم اینکه از قبل میدانســتیم این شهروند
دارای خانواده اســت ولــی او را پذیرش
کردیم گفــت :تعرفه نگهداری معلوالن در
مراکز حدود یک میلیون و  80هزار تومان
در ماه اســت که بخشــی را حسب وضع
مالی ،باید سرپرســتان آنها پرداخت کنند
و بخش دیگر را بهزیستی.
وی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن فــرد دارای سرپرســت اســت بایــد
ایــن هزینــه را پرداخــت کنــد امــا چــون
تشــخیص داده شــده اســت کــه وضــع
مالی سرپرســت مناســب نیســت بهزیســتی
هــم بــرای نگهــداری وی بــه مرکــز مربوطه
هزینــه خواهــد داد.
هاتمــی بــا اشــاره بــه اینکــه پرونــده ایــن
فــرد بــه کمیســیون مربوطــه در بهزیســتی
رفتــه و در آن اعــام شــده اســت کــه ایــن
معلــول دارای سرپرســت اســت افــزود:
بهزیســتی حامــی معلــوالن بیبضاعــت
اســت و نمیتوانــد هــر فــردی را بــه دلیــل
معلولیــت 100 ،درصــد حمایــت کنــد چــرا
کــه اعتبــارات دولتــی پاســخگو نیســت.
طراحی کند.
وی ادامــه داد :حضــور در دورههــای
آموزشــی فنی و حرفهای ادامه داشــت
تــا اینکــه در ســال  95در رقابت ملی
"مهارت" کــه در بین نخبگان حدود 30
رشته برگزار شد ،شرکت کردم.
طیبی با بیان اینکه پنج رشته این مسابقات
در حوزه آی.تی و فناوری اطالعات بود،
اظهار داشت :در رقابتهای ملی مهارت،
رشــته "فناوری اطالعات  -راهکارهای
نرم افزاری برای تجارت" موفق به کسب
رتبه نخست شدم.
این نخبه همدانی ادامه داد :با حمایتهای
فنی و حرفهای پس از  16سال در حوزه
فناوری اطالعات موفق به کســب مدال
طال برای استان همدان شدم.

فــرش قرمز روســیه زیر پای
نخبه همدانی

وی ادامه داد 2 :تــن از اعضای تیم ملی
فناوری اطالعات و رباتیک اوایل ســال
جاری از ســوی مسئوالن سازمان فنی و
حرفهای کشــور برای بازدید از روســیه
انتخاب شدند.
این جــوان همدانی بیان کــرد :بنده نیز
برای حضور در این ســفر انتخاب شدم
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■ بهزیستی :این فرد سرپرست دارد و طبق قانون پذیرش رایگان آن مجاز نیست

آغوش باز تزارها به روی نخبه همدانی
تالش ستودنی جوان  20ساله همدانی
در حوزه فناوری اطالعات و ارائه طرحی
در زمینه "تغییر در ســاختار ارزشــیابی
رقابتهای جهانی مهارت"مورد استقبال
مسئوالن کشور روسیه قرار گرفت.
به گــزارش ایرنا ،محمدرضــا طیبی از
جوانان خوشنــام و آیندهدار همدان که
تالش خود را برای کسب قلههای علمی
از دوران راهنمایــی آغاز کرد ،یک اتفاق
ســاده را عامل قدم گذاشــتن در کارزار
نخبگان علمی میدانــد؛ رویدادی که با
هدف جمــعآوری اطالعات خودروهای
مختلــف کلید خورد و به کســب مدال
طالی مسابقه ملی مهارت ختم شد.
عالقهمنــدی وی بــه مکانیک و طراحی
بدنه خــودرو موجب شــکلگیری فکر
طراحی یک "پایــگاه داده" در ذهن این
جــوان و فراموشــی رشــته مکانیک و
طراحی وب ســایت و نرمافزار ،دریچه
ورود طیبی به ســمت برنامهریزی برای
ماندگاری در این رشته شد.
ایــن دانشــجوی  20ســاله در حیــن

معاون قضایی دادســتان کل کشــور در امور فضای مجازی از ایجاد شــعبه ویژه
ط بندی و قمار و راهاندازی سامانهای برای شناسایی
رسیدگی به جرائم سایتهای شر 
و توقیف حسابهای این سایتها خبر داد.
به گزارش ایرنا ،عبدالصمد خرمآبادی گفت :در ســایر شهرســتانها نیز شعب ویژه
رسیدگیکننده به جرایم رایانهای با این جرم برخورد میکنند.
وی بیان کرد :همچنین پیرو هماهنگیهــای صورت گرفته ،یک تی م تخصصی برای
شناسایی سایتهای شرطبندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و
جدی با این پدیده برخورد شود.

کارتن خواب بدون پا
سرگردان درخیابانها

خبـر

امســال کمتر از ۱۰۰هزار کمبود نیرو داریم و بخشنامهای برای
ساماندهی طراحی و اولویت را تامین معلم در کالس قرار دادیم.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش با
بیان اینکه از جمله مولفههای اصلی در اجرای سیاستهای تعلیم و
تربیت معلم و منابع انســانی است گفت :باید با نگاه علمی به جذب
نیرو متناسب با مناطق کشور و نیازهای آموزشی اقدام و برنامهریزی
کنیم .آنچه امروز با آن مواجهایم یک عقبه  ۳۰ساله دارد و اگر امروز
هم بدرستی برنامهریزی نکنیم و پیش نرویم آیندگان را نیز با مشکل
مواجه میکنیم.
بــه گــزارش شبســتان ،علــی الهیــار ترکمــن بــا اشــاره بــه رشــد
جمعیــت دانشآمــوزی در دهههــای گذشــته کــه ســاالنه حــدود
ســه و نیــم درصــد بــوده اســت بیــان کــرد :رشــد جمعیــت
دانشآمــوزی سینوســی اســت و بایــد بکارگیــری نیــرو را هــم
بــر اســاس آن متناســب ســازی کــرد.
وی بــا اشــاره بــه پیامدهــای افزایــش جمعیــت دانشآمــوزی
و جــذب نیــرو در دهههــای  ۶۰و  ۷۰گفــت :اســتخدام در
ســالهای  ۶۵تــا  ۷۳بســیار زیــاد بــود و اســتانداردهای حرف ـهای
جــذب معلــم و تعــادل هزینــه پرســنلی و غیرپرســنلی بــه هــم
خــورد و معلمهــا تــاوان آن را دادنــد و تــا امــروز خواســتههای
بحــق آنهــا دیــده نشــد و اکنــون متراکــم شــده اســت .از ســوی
دیگــر بــه حــوزه پرورشــی کمتــر پرداختــه شــد.
الهیــار ادامــه داد :درخواســتم ایــن اســت کــه وارد نــگاه علمــی
بــه موضــوع آمــوزش و جــذب معلــم شــویم .بایــد الگــوی
مشــخصی داشــته باشــیم .تعــداد دانشآمــوزان مــدارس دولتــی
در ســال تحصیلــی  ۹۷-۹۶حــدود  ۱۲.۵میلیــون بــود کــه بــا
احتســاب دانــش آمــوزان مــدارس غیردولتــی میتــوان گفــت در
کل  ۱۳.۷میلیــون دانــش آمــوز داشــتیم .پیشبینــی میکنیــم در
ســال ۱۴۰۰بــه حــدود  ۱۴میلیــون و  ۲۰۰هــزار نفــر برســد و در
ســال  ۱۴۰۵حــدود  ۱۵میلیــون و  ۴۰۰هــزار و در ســال ۱۴۱۰
حــدود  ۱۵میلیــون و ۱۰۰هــزار نفــر برســد .بعــد از آن از جمعیــت
دانشآمــوزی کاســته شــده و در ســال  ۱۴۲۰بــه  ۱۱میلیــون نفــر
میرســد.
وی تخمیــن و بــرآوردی از نیــروی انســانی آموزشــی و کادر
مدرســه در ســالهای آتــی داشــت و اظهــار کــرد ۸۶۵ :هــزار نفــر
در پایــان ســال تحصیلــی  ۹۷داشــتیم .طبــق برنامــه ششــم موظفیــم
از دانشــگاههای فرهنگیــان و شــهید رجایــی نیــرو بگیریــم و تــا
 ۱۴۰۳بــا کاهــش جمعیــت معلــم روبــرو هســتیم.

شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایتهای شرطبندی
ایجاد میشود

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

وی اظهــار کــرد :طبــق قانــون و نیــز
تکالیفــی کــه بــه ســازمان بهزیســتی ســپرده
شــده اســت ،بهزیســتی تعریــف مشــخصی
بــرای ارائــه خدمــات بــه افــراد معلــول و
یــا ســایر افــرادی کــه تحــت پوشــش دارد
شــده اســت.
هاتمــی ادامــه داد :در قانــون هــر فــردی کــه
دارای یــک نفــر از اعضــای خانــواده باشــد
وی سرپرســت او محســوب میشــود
کــه خوشــبختانه بــرادر ایــن فــرد در قیــد
حیــات اســت و بــه عنــوان سرپرســت قیــم
فــرد حســاب میشــود لــذا بایــد هزینــه
مربوطــه را تامیــن کنــد.
مســئول روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان
همــدان بیــان کــرد :بهزیســتی فقــط مجــاز
اســت از افــراد دارای معلولیــت کــه بضاعت
مالــی ندارنــد حمایــت کنــد همچنیــن
افــرادی را نگهــداری کنــد کــه طبــق
تعریــف قانونــی سرپرســت ندارنــد حــال
اگــر دادگاه چنیــن حکمــی را دهــد کــه این
معلــول ،سرپرســت نــدارد بهزیســتی آنــرا
خواهــد پذیرفــت در غیــر ایــن صــورت
مــا خــارج از قانــون نمیتوانیــم کســی را
پذیــرش نماییــم
در هــر حــال آنچــه مشــخص اســت ایــن
اســت کــه یــک طــرف قضیــه قانــون و
طــرف دیگــر انســان معلولــی اســت کــه
نیــاز بــه حمایــت دارد.
حــال اگــر تصــور کنیــم کــه کســی از اقــوام
بــه دالیــل مختلــف نخواهــد ایــن افــراد را
سرپرســتی کنــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد
بــه عمــق بســیاری از آســیبها ،حــوادث و
اتفاقــات پــی خواهیــم بــرد.
در ایــن صــورت اســت کــه یــا بایــد قانون
اصــاح گــردد و یــا انســانیت بــه فراموشــی
ســپرده شود.
و مقرر شــد به همراه دیگر نخبه منتخب
از اســتان اصفهــان ،از مرکــز آموزش
"رقابتکنندههــای فناوری اطالعات" در
کازان روسیه بازدید کنیم.
طیبی افزود :در جریان این سفر مسئوالن
رقابتهــای مهــارت روســیه وقتی در
جریان رونــد فعالیت اینجانب و کارنامه
علمیام قرار گرفتند ،خواســتار همکاری
با آنهــا در یک طرح فناوری اطالعات با
هدف تغییر روند ارزشــیابی رقابتهای
این حوزه با بهرهگیری از هوش مصنوعی
شدند.
وی اظهــار داشــت :در همیــن ارتباط
پیشنهادهایی از ســوی بنده به آنها ارائه
شد و مورد استقبال آنها قرار گرفت که با
اجرایی شــدن آنها روند کنترل کیفیت به
صورت اتوماتیک و بدون دخالت انسان
)داوران( صورت میگیرد.
طیبی با یادآوری ایــن نکته که برگزاری
مســتمر رقابتهــای این حــوزه برای
مسئوالن روسیه اهمیت ویژهای دارد ،بیان
کــرد :در حال حاضر تفاهمنامه همکاری
با این کشــور منعقد شــده و قرار است
طرحهایی تعریف ،اجرا و توسط سازمان
مهارت روسیه مورد استفاده قرار بگیرد.

الکچری بودن به قبر اموات هم رسد
الاقل اموات رو ول کنین اون دنیا هم دســت از سرشــون بر
نمیدارین!!
ايسنا :دمای همدان به  39درجه میرسد
خدا رحم كنه ،داغ میکنیم اساسی!
ايسنا :تعقیب سارقان مسلح و کودکربا ادامه دارد
تعقیب و گریز شروع شده؟!
ايسنا :قصد برخورد قهری با بازاریان را نداریم
قصد آشتي هم نداريم
مهر :تعرفه آب و برق دستگاههای اجرایی در تابستان تغییر کرد
حاال این هزینه رو دولتی ها از کجا میخوان جبران کنن مهمه!!؟؟
مهر :ارسال پرونده ۱۶زن عضو داعش به دادگاه
بدون شرح!!
مهر :سيگار هر منطقه يك قيمت
همين يكي مونده بود که قیمتش مختلف باشه!!
ايسنا :برخی به دنبال گرانی در بازار هستند
عجب آدکایی پیدا میشن!!
ايسنا :برنامههای خاموشی در تهران منتشر شد
ديگه خاموشي هم برنامه داره!!
همدان پیام :دانشگاهها حصار و نرده نداشته باشند
اونوقت چجوری دانشجوها رو کنترل کنیم؟!
الوند :نسل رویاهای رنگی در نگاتیو سیاه و سفید
چطور این همه رنگ رو تو قاب سیاه سفید جا دادن!!
الوند :بیاعصابی در همدان
این روزها همه بی اعصابند..
اطالعات :ایران صرف ًا در صورت تضمین منافع در برجام میماند
خویش..کوسه به فکر ِ
ِ
ریش
هرکی به فکر
اطالعات :آب گوارا کام مردم خرمشهر و آبادان را شیرین کرد
گوارای وجودشان!!
جمهوري اسالمي :براي عبور ار بحران آب بايد ضربتي عمل كرد.
مگه زمين كشتيه؟!!

حوادث

نبستن کمربند ایمنی
مرگ راننده را رقم زد

یک دســتگاه خودروی وانت پیکان در جاده قدیم همدان -ساوه
واژگون شد که راننده آن در دم جان باخت.
رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت :رانندگی در حالت خستگی و
خواب آلودگی منجر به واژگونی این وسیله نقلیه شد.
بــه گــزارش ايرنــا ،رضــا عزیــزی بیــان کــرد :راننــده خــواب آلــود
ایــن خــودروی وانــت پیــکان ،کمربنــد ایمنــی نیــز نبســته بــود کــه
هنــگام واژگونــی خــودرو بــه بیــرون از وســیله پــرت شــده و
جــان خــود را از دســت میدهــد.
وی اظهار داشت :واژگونی سهم باالیی در سوانح جاده ای این استان
دارد و در بیشتر مواقع سرنشینان خودرو به علت نبستن کمربند ایمنی
جان میبازند.
رئیس پلیس راه اســتان همدان عنوان کرد :میانگین واژگونی وســیله
نقلیه در کشــور  38درصد اســت اما در همدان  48درصد از سوانح
جاده ای را واژگونی تشکیل میدهد.
عزیزی افزود :تردد با سرعت غیرمجاز  ،رانندگی در حالت خستگی و
خواب آلودگی و بی توجهی به مسیر مقابل در باال بودن آمار واژگونی
خودرو موثر است.

 62تن در سوانح جادهای همدان جان باختند

 62تن در سه ماهه نخست سال جاری در سوانح جاده ای این استان
جان باختند.
رئیس پلیس راه استان همدان همچنین بیان کرد :شمار متوفیان سوانح
رانندگی در فصل بهار امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته هشت
درصد کاهش داشته است.
عزیزی علت عمده کاهش سوانح جاده ای را رعایت اصول راهنمایی
و رانندگی دانست و افزود :میزان سوانح جرحی رو به افزایش است.
وی گفت 676 :تن در ســوانح رانندگی ســه ماهه اول ســال جاری
مجروح و مصدوم شــدند که نسبت به ســال گذشته  2درصد رشد
داشته است.
رئیس پلیس راه استان همدان خواب آلودگی را مهمترین علت بروز
ســوانح فوتی و جرحی برشــمرد و بر ضرورت استراحت کافی و
متوقف کردن وسیله نقلیه هنگام خســتگی و خواب آلودگی تاکید
کرد.
عزیــزی اضافه کــرد :چندی پیش اعضای یــک خانواده برای
خرید جهیزیه عروســی به اســتا نهای غربــی عزیمت کرده و
هنگام بازگشــت از ســفر به علت خواب آلودگی ،راننده پراید
با خــودروی عبوری دنا به صورت جلو بــه بغل برخورد کرد
که سه تن جان باختند.
وی بیان کرد :حدود پنج کیلومتر پیش از رسیدن به محل حادثه مجتمع
رفاهی برای اســتراحت رانندگان پیش بینی شده و اگر راننده در این
مــکان توقف میکرد هم اینک ســه تن از عزیزان خود را از دســت
نمیداد.
رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد :مجتمعهای خدماتی و رفاهی
به اندازه کافی در جادههای این استان برای توقف و استراحت احداث
شده است.
وی از رانندگان خواست در صورت خستگی و خواب آلودگی هنگام
رانندگی به جای ادامه مســیر و به خطــر انداختن جان خود و دیگر
سرنشینان وسیله نقلیه ،به استراحت بپردازند.
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اقتصـاد

صدور پروانه عادی صید ماهی با قالب در همدان

تولید خودرو نزولی شد

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان همدان از ابالغ دستورالعمل صدور پروانه عادی صید ماهی با قالب در سال  1397خبر داد و
گفت :متقاضیان میتوانند با رعایت موارد این دستورالعمل نسبت به صید ماهی با قالب در رودخانهها و آبهای داخلی کشور اقدام کنند.
سیدعادل عربی ادامه داد :هدف از صدور پروانه صید ماهی با قالب توجه به جوامع بومی و محلی که معیشت آنها وابسته به صیادی است
و استفاده متقابل از مشارکت آنها در امر حفاظت از منابع زیستی و آبزیان است.
وی بیان کرد :اعتبار پروانه از تاریخ صدور به مدت  2ماه است و پس از پایان تاریخ متقاضیان باید مجددا پروانه خریداری کنند که تا پایان
دیماه ادامه دارد به طوریکه هر ماهیگیر در طول هر دوره دو ماهه ،حداکثر مجاز به اخذ دو پروانه در استان است.
عربی به ايسنا گفت :بهای پروانه صید ماهی با قالب  23هزار تومان است که در مقابل ارائه رسید بانکی به نام صیاد صادر میشود و تعداد
مجاز صید حداکثر روزانه  10قطعه ماهی به ازای هر پروانه است.

برخــاف چند ماه اخیر کــه تیراژ ماهانه تولید خودرو صعودی بود در خرداد ماه امســال تولید انواع خودرو  19/6درصد
کاهش یافت.
به گزارش ایســنا ،در این مدت تولید انواع خودرو از  ۱۳۴هزار و  ۸۰۲دســتگاه در خرداد ماه سال گذشته به  ۱۰۸هزار و ۳۳۴
دستگاه کاهش یافت.خرداد ماه امسال تولید انواع سواری نیز  20/4درصد کاهش یافته و از  ۱۲۷هزار و  ۸۵۹دستگاه در خرداد
ماه  ۱۳۹۶به  ۱۰۱هزار و  ۷۹۱دستگاه رسید.تولید انواع ون نیز نزولی بوده و با افت  19/3درصدی از  ۱۱۴دستگاه در خرداد ماه
ســال گذشته به  ۹۲دستگاه کاهش یافت.خرداد ماه امسال تولید انواع وانت هم با کاهش  15/6درصدی همراه بوده و از ۵۲۹۲
دستگاه در خرداد ماه  ۱۳۹۶به  ۴۴۶۷دستگاه رسید.در این مدت تولید انواع مینیبوس و میدلباس اما برخالف سایر انواع خودرو
افزایش یافته و با رشد  150/6درصدی از  ۸۳دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به  ۲۰۸دستگاه افزایش یافت.

eghtesad@hamedanpayam.com

طبق مصوبات ستاد تسهيل

بازار
یک کارشناس بررسی کرد

تاثیر نوسان نرخ ارز
بر معیشت خانوارهای کارگری

یک کارشــناس بازار کار معتقد اســت :کاهش ارزش پول ملی
بیشــترین تاثیر را بر معیشــت خانوارهای کارگری و اقشار محروم
جامعه میگذارد.
علیرضا حیدری با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر معیشت خانوارهای
کارگــری ،گفت :وقتی که ارزش پول ملی کاهش یابد تمام کســانی
که دارایی یا ســپردههای پولی دارند ،کسانی که مابه ازای فعالیتهای
اقتصادی پول میگیرند ،کارمندان و کارگران و حقوق بگیران و کسانی
که در بانکها ســرمای ه گذاری کردهاند ،عموما از کاهش ارزش پول
ملی صدمه میبینند ،اما بیشــترین تاثیــر از کاهش ارزش پول ملی را
طبقات کارگری میبینند.
وی ادامه داد :طبعا همه کاالها و خدمات خود را در فواصل زمانی در
آینده با این کاهــش ارزش منطبق میکنند .وقتی تورم اتفاق میافتد،
واضح یا آشــکار خود را در قیمتها نشان میدهد؛ کاالها یا مشمول
کمفروشی شده و حجمشان کم میشود یا ناقص به فروش میرود و
اجزایی از کاال یا خدمات در آن قیمت دیده نمیشود.
حیدری به ايســنا گفت :مساله بعدی شدت نوسان قیمتها و کاهش
ارزش پول است که به ســرعت اتفاق میافتد و عدم اطمینان نسبت
به آینده رخ میدهد .نگرانی از کاهش شــدید پول ملی به تولیدکننده
این پیام را میدهد که فعال دست نگه دارد و اجناس را با مواد اولیه و
قیمت جدید تولید کند ،به توزیعکننده این پیام را میدهد که جنسها
را در انبار نگه دارد تا فردا با قیمت بیشــتری عرضه شــود و در این
بین مصرفکننده بیشــترین ضربه و لطمــه را از اختالل در گردش
اقتصادی میبیند.
این کارشــناس بازار کار تصریح کرد :به همان اندازه که عرضه کاال و
خدمات کاهش مییابد ،افزایش قیمتهای غیرطبیعی را شاهد خواهیم
بــود و وقتی عرضه و تقاضــا دچار عدم تعادل میشــود ،بازارهای
غیررســمی شــکل میگیرد و افراد ناچار میشــوند برای کاالهای
ضروری قیمت بیشتری بپردازند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال نظارت از اختالل در اقتصاد
و کاهش فشار بر اقشار و طبقات کارگری ،جلوگیری میکند؟ گفت:
بعضا نظارتها و کنترلها چون کارایی الزم را ندارد ،عمال در آن فساد
شکل میگیرد و فضا را به سمت امنیتی شدن پیش میبرد.
حیدری تصریح کرد :هر کسی که فکر میکند باید قیمت پول ملی را
کاهش و نرخ ارز را افزایش دهیم ،با هر پشتوانه و جایگاهی که هست
باید پاسخگوی شرایط موجود باشد ،چون این شرایط را مردم ایجاد
نکردهاند و سیاستگذاریها به این سمت رفته و با این کار نمیشود
تحرک اقتصادی در کشور ایجاد کرد.
به اعتقاد این کارشــناس بازار کار ،شــرایط به وجود آمده فعلی تنها
از سیاســتگذاریها نیســت ،بلکه تلفیقی از تحریمها ،دخالتهای
بیگانگان و فضای داخل کشور است ،یعنی اگر سیاستهای اقتصادی
دولت در این زمینه دخالت مســتقیم و موثر دارد ،مسائل خارجی هم
هست و دولت از افزایش نرخ ارز متضرر نمیشود ،چون داراییهای
ارزی خود را با قیمت جدید وارد بازار کرده و کسب درآمد میکند تا
هزینههای خود را پوشش دهد.
وی افزود :برخی از سیاســتهایی که اتخاذ شده تعادلهای اقتصادی و
اجتماعی و چرخه توزیع و تولید و مصرف را از حالت تعادل خارج
کرده و به نابهسامانی در بازار منجر شده است.
حیدری با بیان اینکه سیاســتهای اتخاذ شــده چرخه توزیع ،تولید و
مصــرف را از حالت تعادل خارج کرده و به نابهســامانی بازار منجر
شــده اســت ،گفت :اگر چه حضور و دخالت دولت در بعضی جاها
الزامآور است ،ولی اینکه هرجایی از اقتصاد را به دست دولت بدهیم،
به صالح نیســت ،چون هم هزینههــا را افزایش میدهد و هم باعث
ناکارآمدی و ناکارایی اقتصاد میشود.
پس از تصویب افزایش  ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران در شورای
عالی کار ،بخشــنامه مزد سال  ۱۳۹۷از سوی وزیر کار ابالغ شد .این
ابــاغ در روزهای آغازین ســال  ۱۳۹۷در حالی صورت گرفت که
بازارهای داخلی از نوســان شــدید نرخ ارز متاثر شــدند و کارگران
افزایش دستمزد را احساس نکردند.

نکته

ارسال مخفیانه تصاویر کاربران
در برخی از گوشیهای سامسونگ

طبق ادعای برخی از کاربران ،برنامه پیامرسان سامسونگ که بهطور
پیشفرض در تبلتها و گوشیهای هوشمند سامسونگ نصب شده
است ،به طور مخفیانه تصاویر شخصی کاربران را به مخاطبان تصادفی
ارسال میکند.
به گزارش ایسنا ،تعدادی از صاحبان گوشیهای سامسونگ از جمله
 +S۹ ،Galaxy S۹و  ۸ Noteدر فرومهای پشــتیبانی رســمی
سامسونگ و  Redditنسبت به ارسال تصاویر گوشی آنها به دیگران،
بدون اجازه کاربر ،شکایت کردهاند.
یکی از کاربران گفته اســت که بدون اطالع او ،تصاویر گالری گوشی
در برنامه پیامرسان برای دوستانش ارسال شده است .نکته قابل توجه
این است که تصاویر ارسالی در بخش پیام های ارسالی گوشی ارسال
کننده مشاهده نمیشود و تصاویر به مخاطبان تصادفی ارسال میشود.
کاربران دیگری نیز به این موضوع اشاره کردهاند.
بر اساس اطالعات سایت افتا ،در ابتدا به نظر میرسید که این مشکل
مربوط به ســرویس دهنده  T-Mobileاســت کــه T-Mobile
هرگونه ادعای مداخله را رد کرده اســت و این باگ در سایر سرویس
دهندهها مانند  AT&Tنیز مشاهده شده است.

ل تراشی!
بانکها رتبه دار مشک 

در جلســـه ســـتاد تســـهيل و رفـــع
موانـــع توليـــد روز يكشـــنبه مشـــكل 6
طـــرح توليـــدي بررســـي شـــد كـــه 2
طـــرح آن مربـــوط بـــه كشـــاورزي و 4
طـــرح در حـــوزه صنعتـــي بـــود .اغلـــب
مشـــكالت مربـــوط بـــه بانـــك بـــود تـــا
آنجـــا كـــه  10مصوبـــه بانكـــي بـــراي
ح ــل مش ــكل توليدكنن ــدگان ثب ــت ش ــد
و ي ــك مصوب ــه ماليات ــي و ي ــك مصوب ــه
مرب ــوط ب ــه مش ــكالت تأمي ــن اجتماع ــي
امضـــا شـــد.
در ايـــن جلســـه اســـتاندار بـــه موضـــوع
بخش ــش جراي ــم س ــود بانك ــي پرداخ ــت
و از آنجـــا كـــه بانـــك ملـــي همـــدان
ايـــن طـــرح را ،كـــه توســـط مجلـــس
در اســـفندماه ســـال  96تصويـــب شـــده،
اجـــرا نميكنـــد اســـتاندار بـــا طوماســـي
رئي ــس بان ــك مل ــي هم ــدان ب ــه چال ــش
برخـــورد و گفـــت :چطـــور ميشـــود
كـــه برخـــي بانكهـــا ايـــن مصوبـــه را
اجـــرا ميكننـــد امـــا شـــما ميگوييـــد
بايـــد بخشـــنامه آن از مركـــز بيايـــد.
نيكبخـــت در پـــي حـــل ايـــن مشـــكل
گفـــت :مـــن هيـــچ ابهامـــي در ايـــن
مصوبـــه نميبينـــم .وي بـــا مديرعامـــل
بانـــك ملـــي كشـــور تمـــاس تلفنـــي
برقـــرار كـــرد و موضـــوع را در ميـــان
گذاشـــت و قـــرار بـــر ايـــن شـــد كـــه
طـــي اقداماتـــي ايـــن مشـــكل هـــم حـــل

شـــود.
در اي ــن مي ــان برخ ــي توليدكنن ــدگان ك ــه
ب ــه گفت ــه خ ــود ،در تنگن ــا و مش ــكالت
پي ــش رو تخلفات ــي را انج ــام داده بودن ــد
ت ــا بتوانن ــد از مع ــدن برداش ــت بيش ــتري
داشـــته باشـــند نيـــز درخواســـت كمـــك
از ســـتاد تســـهيل و رفـــع موانـــع توليـــد
را داشـــتند كـــه اســـتاندار بـــا اســـتفاده
از قـــدرت ايـــن ســـتاد ،اصـــرار بـــر
حـــل مشـــكالت از طريـــق پيـــدا كـــردن
راهه ــاي قانون ــي را داش ــت و ق ــرار ش ــد

مناب ــع طبيع ــي ك ــه مان ــع تخلف ــات اي ــن
معـــدندار شـــده بـــود ،بـــا اقســـاطبندي
و يـــا فرســـتادن پرونـــده بـــه تهـــران،
مش ــكالت پرداخ ــت جريم ــه و برداش ــت
بيشـــتر را تســـهيل كنـــد.
اســـتاندار در حاشـــيه جلســـه اعـــام
كـــرد كـــه ،امـــروز در ايـــن جلســـه
مشـــكل حلنشـــدهاي نداشـــتيم و موانـــع
توليدكننـــدگان بـــه راحتـــي بـــا اســـتفاده
از مصوبههـــاي ســـتاد تســـهيل و رفـــع
موانـــع توليـــد حـــل شـــدند.

بــــرخي معــدن داران
درخواســت كمك از ستاد
تسهيل و رفع موانع توليد
را داشــتند كه استاندار با
استفاده از قدرت اين ستاد،
اصرار بر حل مشكالت از
طريق پيدا كردن راههاي
قانوني را داشت

نفت
بانک آمریکایی:

نفت با تحریم ایران به  ۱۲۰دالر میرسد
بانک امریکا مریل لینچ اعالم کرد اگر آمریکا موفق شود صادرات
نفت ایران را حذف کند ،قیمت هر بشــکه نفت ممکن است به ۱۲۰
دالر یا بیشتر صعود کند.
به گزارش ایسنا ،این بانک آمریکایی اعالم کرد دولت آمریکا خواستار
توقف کامل خرید نفت ایران تا نوامبر است و اگر چنین اتفاقی میسر
شــود ،با توجه به وضعیت عرضه جهان ،نفت ممکن است به بیش از
 ۱۲۰دالر در هر بشکه صعود کند.
فرانسیسکو بالنش ،مدیر تحقیقات کاالهای جهانی بانک امریکا مریل
لینچ نوشــت :از نظر ما مدیریت حذف کامل صادرات ایران بســیار
دشــوار خواهد بود و بــه افزایش قیمت نفت به بیــش از  ۱۲۰دالر
در هر بشکه منتهی می شــود .در حال حاضر ابهام پیرامون سیاست
آمریکا ،صادرات کمتر و افزایش نفت ایران در ذخایر شناور را بدنبال
داشته است.
بر اساس گزارش شبکه ســی ان بی سی ،تحلیلگران نسبت به اینکه
آمریکا حتی بتواند نیمی از حدود  2/4میلیون بشکه در روز صادرات
ایران را از بازار دور نگه دارد بدبین هستند اما دیدگاه برخی از آنها از
زمــان آغاز رایزنی مقامات آمریکایی برای توقف خرید نفت ایران از
سوی کشورهای دیگر ،اندکی تغییر کرده است.
آمریکا بدنبال خروج از توافق هســته ای سال  ،۲۰۱۵تحریمها علیه
ایران را مجددا به اجرا خواهد گذاشــت .رییس جمهور آمریکا توافق
هســته ای را کــه میان ایران و شــش قدرت جهان به امضا رســید،
غیرمنصفانه می داند.
بالنش در یادداشتی قطع کامل صادرات نفت ایران را در مقطع کنونی
دشوار دانست .وی انتظار دارد آمریکا به دلیل کمبود در عرضه جهانی،
صادرات نفت ایران را تنها  ۵۰۰هزار بشــکه در روز کاهش دهد .وی
خاطرنشــان کرد در دوران تحریمهای قبلی صادرات نفت ایران 1/2
میلیون بشــکه در روز کاهش یافت زیرا حفاری نفت شیل آمریکا با
روند پرشتابی رو به رشد بود ،تقاضا کاهش داشت و بهبود تولید لیبی
نیز بخشی از افت صادرات ایران را جبران کرد.

مدیر صنایع تبدیلی کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان همدان:

 30درصد محصوالت کشاورزی
استان همدان ضایعات میشود

مدیر صنایع تبدیلی کشــاورزی سازمان
جهادکشاورزی اســتان همدان با بیان اینکه
وسعت اراضی کشــاورزی کل استان 980
هزار هکتار است ،گفت :میزان کل تولیدات
کشاورزی اســتان همدان معادل  4میلیون و
 985هزار تن اســت که این تولیدات شامل
تولیدات زارعی ،دامی ،باغی و شــیالت می
شود.
غالمحسین تقوی در حاشیه بازدید از چند
کارگاه و واحــد تولیــدی و صنایع غذایی
شهرستان مالیر در جمع خبرنگاران ،با تأکید
بر اینکه باید برای این میزان تولید محصوالت
کشــاورزی ،زمینه فرآوری و بســتهبندی و
ارزش افــزوده ایجاد کنیــم ،ادامه داد :عمده
محصوالت کشــاورزی در سطح این استان
شامل سیبزمینی با تولید ساالنه یک میلیون
و  100هزار تن ،ســیر با تولید ساالنه  35تا
 50هزار تن ،نباتات علوفهای با تولید ساالنه
 800هزار تن ،محصوالت جالیزی با میانگین
تولید ساالنه  170هزار تن ،ذرت دامی با تولید
ســاالنه  80هزار تن و انگور با تولید ساالنه
 460هزار تن است.
وی به تولید ســاالنه سیب به میزان  90هزار
تن در سطح این اســتان اشاره و اظهار کرد:
حبوبات بین  18تــا  20هزار تن ،گردو بین
 60تا 70هزار تن ،شیر بین  470تا  500هزار
تن ،گوشت قرمز و سفید  130تن و عسل به
میزان  2هزار تن ساالنه در سطح استان همدان
تولید داریم.
مدیــر صنایع تبدیلی کشــاورزی ســازمان
جهادکشاورزی استان همدان با بیان اینکه 53
واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت تولید ساالنه
 563هزار تن در سطح این استان وجود دارد،
خاطرنشان کرد :درحال حاضر  72واحد بسته
بندی کشــمش و فرآوری انگور با ظرفیت
تولید ســاالنه  105هزار تن در اســتان فعال
هستند.
تقــوی با بیان اینکه از نظر تولید صنایع لبنی
در همدان اشباع شدهایم و حتی با کمبود مواد
اولیه مواجه هســتیم ،افزود :در سطح استان
نمیتوانیم کارخانه لبنی جدید ایجاد کنیم چرا
که توجیه اقتصادی ندارد.
به گزارش ايسنا ،وی با بیان اینکه  35درصد
کارخانجات فرآوری اســتان در مالیر قرار
دارد ،یادآور شــد :در ســطح استان همدان
 27واحد بســتهبندی حبوبات و خشکبار با
تولید ساالنه  62هزار تن 50 ،واحد سردخانه
با ظرفیت  150هزار تن 9 ،واحد کشــتارگاه

دام و طیــور دارای مجوز با ظرفیت  54هزار
تن 91،واحد انواع ترشیجات و شوریجات با
تولید ســاالنه  127هزار تن 12 ،کارخانه آرد
با تولید ســاالنه  773هزار تن 4 ،واحد بسته
بندی میوه و ســبزی با تولید ساالنه  41هزار
تن و یک واحد تولید قند و شــکر با تولید
ساالنه  200هزار تن مشغول فعالیت هستند.
تقوی به فعالیت  5واحد تولید پودر یونجه و
خوراک دام و طیور با تولید ســاالنه  35هزار
تن اشــاره کرد و گفت :در سطح این استان
در مجموع  432واحد تولیدی کشاورزی با
ظرفیت تولید ســاالنه  3میلیون و  324هزار
تن وجود دارد.
مدیــر صنایع تبدیلی کشــاورزی ســازمان
جهادکشــاورزی اســتان همدان در ادامه با
بیان اینکه مالیــر با دارا بــودن  155واحد
تولیــدی رتبــه اول اســتان را در این زمینه
داراســت ،یادآورشد :در حوزه تولید گیاهان
دارویی ،بستهبندی و فرآوری انگور و تولید
محصوالت استاندارد و مشتقات انگور چون
شیره ،آبغوره و سرکه و بستهبندی میوهجات
نیازمند فرآوری و احداث واحدهای تولیدی
هستم.
تقــوی افزود :با به روزرســانی تجهیزات و
امکانات مدرن ،بسته بندی مرغوب ،اصولی
و اســتاندارد ،کاهش ضایعات محصوالت
کشاورزی حاصل میشود و کمک مهمی به
اقتصاد کشور میکند.
مدیــر صنایع تبدیلی کشــاورزی ســازمان
جهادکشاورزی اســتان همدان با بیان اینکه
حــدود  30درصد محصوالت کشــاورزی
اســتان همدان ضایعات اســت ،بيان کرد:
هرچقدر میــزان این ضایعات کمتر شــود،
ارزش افزوده بیشــتری حاصل شده بنابراین
برای محقق شدن این امر باید ذائقه مشتری،
نیــاز بازار و بحث صــادرات را مدنظر قرار
بدهیم .وی با استناد به سخنی از مقام معظم
رهبــری که ما میتوانیم با همین میزان تولید
محصول کشــاورزی نیــاز  2برابر جمعیت
کشور را تأمین کنیم ،گفت :کاهش ضایعات
محصوالت کشــاورزی برایمان در اولویت
اســت و در این مسیر باید برای محصوالت
ارزش افزوده ایجاد کنیم.
در ادامه از واحدهــای صنایع غذایی مالیر
شامل شــرکت پنیر خامه پالره مالیر ،واحد
تولیدی ترشیجات و شوریجات بابونه حمزه
بــا نام تجاری آلیش و شــرکت تیزاب تاک
مالیر بازدید به عمل آمد.

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

برای نخستین بار

امکان بیمه تکمیلی برای ورزشکاران همدان
فراهم شد
امــکان بیمــه تکمیلــی صنــدوق حمایــت از قهرمانــان و پیشکســوتان ورزش
کشــور بــرای نخســتین بــار در اســتان ،بــرای تمامــی فعــاالن عرصــه ورزش
همــدان فراهــم شــد.
معاون توســعه منابع و پشــتیبانی اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت : :طرح بیمه
تکمیلی فعاالن ورزش اســتان همدان تا پایان ماه جاری ادامه دارد و متقاضیان می توانند

مدارک خود را جهت پوشش بیمه ای ارایه دهند.
حســن دارششدر در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :همراه داشتن کپی شناسنامه ،کپی
کارت ملی ،معرفی نامه از هیات ورزشــی ،یک قطعــه عکس ،یک برگ تصویر احکام
قهرمانی یا کارت مربیگری و یا کارت شناســایی برای ثبت نام در بیمه تکمیلی ورزش
استان همدان الزامی است.
وی اضافه کرد : :متقاضیان باید این مدارک را به حوزه معاونت پشتیانی اداره کل ورزش
و جوانان استان همدان تحویل دهند.
وی یادآور شــد :پیش از این فقط قهرمانان ،مدال آوران ،پیشکسوتان و مستمری بگیران
امکان اســتفاده از بیمه تکمیلی را داشتند اما اکنون اعضای هیات های ورزشی استان و

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شهرســتان ها ،باشگاه های ورزشی و سایر ورزشکاران نیز می توانند از مزایای این بیمه
استفاده کنند.
دارششدر ادامه داد :همه قهرمانان و مدال آوران المپیک ،مسابقات جهانی ،آسیایی،
کشــوری ،اســتانی و ورزشــکاری که عضو هیچ صندوق بیمه درمانی نیستند ،می
توانند با عضویت در این صندوق و پس از گروه بندی بر اســاس سوابق ورزشی،
فرد و خانــواده اش از مزایای بیمه تکمیلی و تخفیف های مورد نظر آن اســتفاده
کنند.
هم اکنون بیش از  80هزار ورزشــکار و مربی به صورت سازمان یافته در سطح استان
همدان فعالیت دارند.
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آمار پنج نماینده قارهکهن

بررسی عملکرد تیمهای آسیایی در جامجهانی

خبـر

تنیس بازان همدانی اعزامی
به تور ایرانی مشخص شدند

چهارمين دوره مسابقات كاراته قهرماني
غرب كشور در كبودراهنگ

■ ایران بهتر بود یا بقیه؟

ترکیب تیم تنیس روی میز همدان اعزامی به مســابقات تور ایرانی
مشخص شد.
مدیر روابــط عمومی هیات تنیس روی میز همدان گفت :مســابقات
انتخابی بازیکنان برتر تنیس روی میز بزرگســاالن استان همدان برای
شرکت در مســابقات تور ایرانی (اراک) با حضور  50بازیکن در خانه
پینگ پنگ همدان برگزار شد.
حمید نظری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت :در این پیکارها که به
صورت حذفی انجام شد ،نوید رضویان عنوان قهرمانی را کسب کرد،
رسول اکبری دوم شد ،نیما رضویان در جای سوم قرار گرفت و هومان
صباغیان نیز چهارم شد.
نظری افزود :در پایان این رقابت ها نیما رضویان به عنوان بازیکن فنی و
امید بشیری بازیکن اخالق معرفی شدند.
وی خاطرنشان کرد :محمدرضا صنعتی سر داوری این دوره از بازی ها
را برعهده داشت.
در پایان این رقابت ها نوید رضویان و رسول اکبری ترکیب تیم منتخب
همدان برای حضور در مســابقات تنیس روی میز تورایرانی به میزبانی
اراک را به دست آوردند.
ایــن رقابت ها اواخــر ماه جاری در اراک برگزار می شــود و یکی از
مسابقات مهم فدراسیون تنیس روی میز کشور است.

بانوی همدانی به اردوی تیم ملی تیراندازی
دعوت شد
مینا قربانی بانوی همدانی به اردوی تیم ملی تیراندازی دعوت شد.
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت :اردوی تیم
ملی تیراندازی تپانچه کشورمان با حضور  9ملی پوش از روز یکشنبه
آغاز و تا  22مردادماه جاری ادامه دارد.
حمدا ...چاروســایی در گفت و گو با یرنا اظهار داشت :مینا قربانی از
همدان تنها ملی پوش حاضر در این اردوی آماده سازی است.
وی اضافه کــرد :این اردو برای آماده ســازی تیراندازان برای بازیهای
آسیایی جاکارتا برگزار می شود و  9ملی پوش کشورمان از هفت استان
کشور تحت نظر کادر فنی و با هدایت الکساندر سماکین تمرینات خود
را پیگیری می کنند.
وی خاطرنشــان کرد :همچنین کیمیا زارعی قایقران مستعد همدانی به
اردوی تیم ملی روئینگ جوانان کشور دعوت شد .چاروسایی در ادامه
افزود :هفتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان جوانان از
امروز  17تیرماه در دریاچه آزادی آغاز می شود.

فقط قهرمانی ،کرواسی را راضی میکند
ستاره تیم ملی کرواسی حضور در نیمه نهایی جام جهانی را سقف
آرزوهای خود نمیداند.
راکیتیچ شنبه شب آخرین ضربه پنالتی کرواسی را برابر روسیه تبدیل به
گل کرد تا کروات ها پس از  20سال بار دیگر به نیمه نهایی جام جهانی
برسند و حال باید به مصاف انگلیس بروند.
راکیتیچ در پایان بازی گفت :شایســته رسیدن به ضربات پنالتی نبودیم
و باید کار روســیه را زودتر تمام مــی کردیم .آنقدر بهتر بودیم که کار
به پنالتی ها نکشــد .خیلی خیلی خوب بازی کردیم و باید بگویم که
احساسی که از رسیدن به نیمه نهایی داریم وصف ناشدنی است.
راکیتیچ ادامه داد :باید از این پیروزی لذت ببریم و آن را جشن بگیریم
اما این ســقف آرزوهای ما نیست و هدف ،رسیدن به فینال و قهرمانی
است .تنها در این صورت راضی خواهیم شد.
وی تصریح کرد :اعضای تیمی که ســال  98به نیمه نهایی جام جهانی
رسید ،تبدیل به قهرمانان یک ملت شدند و اکنون ما می خواهیم قدمی
رو به جلوتر برداریم .واضح است که انگلیس حریفی بسیار دشوار است
ولی انگیزه بسیار باالیی داریم.

وداع برزیل از جام در ایران قربانی گرفت
وداع تلخ و زودهنگام برزیل از جام جهانی  2018در ایران هم قربانی
گرفت تا جامعه پزشکی ایران عزادار شود.
آتریداد یزدانی مدیرســابق روزنامه پرسپولیس یکی از بستگان خود را
به دلیل ایست قلبی ناشی از هیجانات شکست برزیل مقابل بلژیک از
دست داد تا با سوگ بزرگی روبرو شود.
این اتفاق تلخ باعث شــد تا نه تنها مدیرسابق روزنامه پرسپولیس بلکه
خانواده پروفسور ابوالحسن مسگرزاده پدر جراحی فک در ایران نیز در
غم بزرگی فرو بروند چون داماد پروفسور که خود یکی از پزشکان به
نام ایران بود با توجه به عالقه شدید به برزیل در جریان بازی با بلژیک
با ایست قلبی ناشــی از هیجانات وداع زودهنگام سلسائو دار فانی را
وداع گفت.
داماد پروفســور مسگرزاده در حالی با این اتفاق تلخ روبرو شد که 43
ســال بیشتر نداشت اما به دلیل استرس ناشی از تماشای بازی برزیل با
بلژیک در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی  2018با ایســت قلبی
روبرو و در فاصله چند دقیقه دار فانی را وداع گفت.

بیست و یکمین دوره رقابت های فوتبال
جام جهانی درحالی برای تیم های آسیایی به
پایان رسید که تیم ملی ژاپن تنها تیمی بود که
از بین پنج نماینده قارهکهن از مرحله مقدماتی
صعود کرد.
درحالی که رقابت های فوتبال جام جهانی به
روزهای پایانی خود نزدیک می شود اما هیچ
تیم آسیایی نتوانســت خود را به مرحله یک
چهارم نهایی این مسابقات برساند و تنها ژاپن
بود که با حضور در مرحله یک هشتم نهایی
موفق ترین تیم قاره کهن لقب گرفت.
تیم ملی فوتبال ایران نیز که در گروه دوم این
دوره از مســابقات قرار داشــت به همراه سه
نماینده دیگر آســیا در همان مرحله مقدماتی
حذف شدند .با این حال برخی از عالقمندان
به فوتبال و کارشناســان اعتقــاد دارند ایران
نســبت به دیگر تیم های آســیایی عملکرد
بهتری در روسیه داشت .در حالی که برخی نیز
معتقدند ایران نسبت به تیم های دیگر ضعیف
تر بود و بهتر بودن تیم کی روش تنها در رسانه
هاست!
بــرای اینکه بتوان قضاوت بهتــری در مورد
عملکرد تیم های آسیایی داشت در گزارشی
به بررسی عملکرد پنج نماینده این قاره داشته
ایم و قضــاوت در این مورد را به خوانندگان
واگذار می کنیم.

عربســتان؛ تدارک خوب برای ۳
امتیاز

تیم ملی فوتبال عربســتان کــه در گروه اول
بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی
حضور داشت با تدارکاتی خوب راهی روسیه
شــد و در یکی از گام های آماده سازی برابر
ایتالیا به میدان رفت .این تیم با روسیه ،اروگوئه
و مصر همگروه بود و در دیدار افتتاحیه  ۵بر
صفر مغلوب میزبان شد.
عربستانی ها در دومین بازی برابر اروگوئه یک
بر صفر شکســت خوردند و در آخرین بازی
هم  ۲بر یک مصر را شکســت دادند و با سه
امتیاز در همان مرحله مقدماتی حذف شدند.
این تیم با  ۲گل زده و  ۷گل خورده جام بیست
و یکم را ترک کرد.

ایران؛ بازی تدافعــی ،نتایج قابل
قبول

تیم ملی فوتبال ایــران با انجام بازیهای کامال
دفاعی در گروه دوم به  ۴امتیاز دست پیدا کرد.
پیروزی برابر مراکش با گل به خودی بازیکن

كبودراهنگ -اكرم حميدي -خبرنگار همدانپيام :چهارمين دوره
مسابقات كاراته قهرماني غرب كشور به ميزباني شهرستان كبودراهنگ
در خانه كاراته اين شهرستان به مدت يك روز برگزار شد.
رئيــس هيأت كاراته شهرســتان كبودراهنگ با بيــان اين مطلب در
گفتوگو با خبرنگار ما افزود :اين مسابقات كه با حضور بيش از 300
كاراتهكا از اســتانهاي كرمانشاه ،لرستان ،كردستان و همدان در قالب
 15تيم برگزار شد كه در پايان اين رقابتها تيم شهرستان كبودراهنگ
در مجموع تيمي به مقام قهرماني اين دوره از مسابقات دست يافت و
تيمهاي كرمانشاه و لرستان در رده تيمي به ترتيب دوم و سوم شدند.
ا...كرم شــهگل همچنين خاطرنشان كرد :اين مسابقات در رده سني
خردساالن ،نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و اميد و بزرگساالن برگزار شد
كه خوشبختانه اين مسابقات در سطح مطلوبي برگزار شد .شايان ذكر
است كاراتهكاران كبودراهنگ در بيشتر مسابقات حايز مقامهاي برتر
هستند و در سطح كشور و حتي بينالمللي تاكنون خوش درخشيدهاند.
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند خبر داد

دعوت بانوی فوتبالیست نهاوندی
به اردوی تیم ملی فوتبال
حریف ،شکست برابر اسپانیا و تساوی یک به
یک برابر پرتغال نتایج تیم ملی ایران در روسیه
بود .شاید بتوان در دیدار برابر پرتغال خصوصا
در نیمه دوم به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران از
حیث تعادل در دفاع و حمله نمره قبولی داد.
در ســایر اوقات شاگردان کی روش یک تیم
کامال تدافعی بودند.
تیم ملــی ایران با وجود کســب چهار امتیاز
نتوانســت از مرحله مقدماتــی صعود کند.
تیم ایران تنها دو گل زده داشــت که یکی از
آنها را بازیکن مراکش به ثمر رســاند و یکی
را هم کریم انصاریفــرد از روی نقطه پنالتی
وارد دروازه پرتغال کرد .تیم ایران دو گل هم
دریافت کرد.

استرالیا؛ ضعیف ترین تیم امتیازی

زردپوشــان اســترالیا که در گروه سوم جام
جهانــی با تیم های فرانســه ،دانمارک و پرو
همگروه بودند در بین تیم های آسیایی کمترین
امتیاز را کسب کردند و تنها با یک تساوی جام
بیســت و یکم را به پایان بردند .این تیم برابر
فرانسه  ۲بر یک شکست خورد و به پرو هم
 ۲بر صفر باخت اما بــا دانمارک یک به یک
مساوی کرد.
استرالیایی ها با وجود اینکه یک امتیاز کسب
کردند اما بــا دو گل زده و  ۵گل خورده جام
را به پایان بردند و تیم آخر گروه خود شدند.
این تیم به عنوان قهرمان آســیا در این دوره از

کیروش تا پایان
جام ملتها در تیم ملی
ایران ماندنی است
برخــاف گمانه زنیهای اخیــر ،عضو هیات
رییسه فدراسیون فوتبال از ماندن کیروش در تیم
ملی تا پایان جام ملت های آسیا خبر داد.

مسابقات حضور داشت و پنجمین نماینده قاره
کهن بود که از راه پلی آف مسافر روسیه شد.

کره جنوبی؛ پیــروزی بزرگ برابر
آلمان

چشم بادامی ها که در گروه پنجم این رقابتها
حضور داشتند نخســتین دیدار خود را برابر
سوئد یک بر صفر واگذار کردند .حریف آنها
به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد .کره در
بازی دوم برابر مکزیک  ۲بر یک باخت اما در
بازی سوم کاری کرد که فوتبال آسیا همیشه به
خاطر خواهد داشت.
کره جنوبی درحالی که آلمان ها برای صعود
به پیروزی نیاز داشتند برابر این تیم به برتری ۲
بر صفر دست یافتند تا نتیجه ای ماندگار را در
فوتبال آسیا رقم بزنند .با این حال کره جنوبی با
کسب  ۳امتیاز و تفاضل گل صفر (سه گل زده
 -سه گل خورده) از دور مسابقات کنار رفت.

ژاپن؛ سربلندترین تیم آسیا

یکی از میزبانان جام جهانی  ۲۰۰۲که در گروه
هشــتم حضور داشتند را باید موفق ترین تیم
آسیا نامید .تیمی که نمایش قابل قبولی داشت
و هرچند به خاطر کارت زرد کمتر به مرحله
بعــدی صعود کرد اما نتایــج قابل قبولی هم
کســب کرد .این تیم در بازی اول  ۲بر صفر
کلمبیا را شکســت داد و در بــازی دوم برابر
سنگال به تســاوی دو به دو رسید .ژاپنی ها
که برای صعود کار سختی پیش رو داشتند با

به گزارش ایســنا ،در حالی که رسانههای خارجی
از پایــان همکاری کیروش و فدراســیون فوتبال
خبر میدهند ،مهدی تاج چندی قبل مدعی شــد
که این فدراسیون با سرمربی پرتغالی تیم ملی ادامه
همکاری میدهد .با این وجود کارلوس کیروش
بدون اظهارنظری تهران را به مقصد لیســبون ترک
کرد تا خبرهای منتشــر شده درباره پایان همکاری
دو طرف قوت بگیرد.

اداره آموزش و پرورش ناحیه دو همدان در نظر دارد تخریب و آواربرداری سه باب آموزشگاه متعلق به این مدیریت را با
شرایط ذیل از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط که بیشترین قیمت را ارایه نماید واگذار نماید .
موضوع  :تخریب و آواربرداری و تحویل زمین به صورت صفر صفر مدارس -1 :همدان ،خیابان گلزار ،میدان سیزده
آبان،آموزشگاه شهیدپورمیدانی - 2.همدان ،خیابان گلزار ،میدان سیزده آبان ،دبیرستان تربیت  - 3همدان،خضر،آموزشگاه
غدیر ،روبروی آموزشگاه شهید علی اکبری.
شرایط اختصاصی :
شرکت کننده می بایست مبلغ پیشنهادی خود را هم بصورت یکجا و هم بصورت تفکیک شده ارایه نماید .
مدت اجرای موضوع معامله :هفت روز .
تضمین ها :ضمانت نامه بانکی و واریز ده درصد مبلغ پیشنهادی در اسناد مزایده به شماره حساب اعالمی از سوی آموزش
و پرورش
محل و مهلت توزیع اسناد استعالم بهاء  :همدان  :خیابان طالقانی چهارراه امیر کبیر اداره آموزش و پرورش ناحیه دو
همدان .
مهلت و محل تحویل پاکت های پیشنهادی  :آدرس فوق تا ساعت  14روز شنبه بیست و سوم تیر ماه 97
زمان بازگشایی پاکت های رسیده :یک شنبه بیست و چهار تیر ماه 97

آگهي مزايده (نوبت اول)

دادورز اجرای احكام مدني دادگاه عمومي صالحآباد ـ جواهري

وجود شکســت یک بر صفر برابر لهستان به
واسطه کارت زرد کمتر توانست جواز حضور
در مرحله بعدی را کسب کند .این تیم با  ۴گل
زده و  ۴گل خورده و کســب  ۴امتیاز راهی
مرحله یک هشتم نهایی شد.
این تیم در مرحله بعدی به مصاف تیم خوب
و یکدســت بلژیک رفت و ابتــدا از حریف
اروپایی خود  ۲بر صفر پیش افتاد اما به واسطه
اینکه دفاع مطلق را در دستور کارش قرار نداد
مغلوب خوب بودن بلژیک شــد و در نهایت
 ۳بر  ۲شکســت خورد و با سربلندی از دور
مسابقات کنار رفت.

ایران بهتر بود یا بقیه؟

پرسش این است؛ در بررسی عملکرد پنج تیم
آســیایی حاضر در جام جهانی کدام تیم بهتر
بودند؟ ایران یا تیم های دیگر؟ همین پرسش
اختالف نظرهایی را در بین اهالی فوتبال ایران
ایجاد کرده است .برخی معتقدند تیم ملی ایران
از بقیه آسیایی ها بهتر بود و برخی نیز اعتقاد
دارند ما از نظر فوتبالی نمایش ضعیفی داشتیم
و در حد چهار نماینده دیگر آسیا نبودیم.
هر چند در بررسی و مقایسه تیم ها باید موارد
زیــادی را لحاظ کرد اما طبیعتــا باید رقبای
مرحله مقدماتی را هم در کسب نتایج تیم ها
در نظر گرفت .با این حال عوامل دیگری هم
در مقایســه بهترین بودن تاثیرگذار هستند که
باید در مطالبی دیگر به آنها پرداخت.

با وجــود افزایش گمانهزنیها مبنی بر خداحافظی
کــیروش با تیم ملی ،عبدالکاظــم طالقانی ،عضو
هیات رییسه فدراســیون فوتبال میگوید قرارداد
این مربی تا جام ملتهای آســیا تمدید شده و این
امیدواری وجود دارد که قرارداد مربی پرتغالی تیم
ملی تا جام جهانی  2022قطر تمدید شود.
عبدالکاظم طالقانی در گفت و گو با ایســنا ،درباره
برگزاری جلســه هیات رییسه فدراسیون فوتبال و

آگهی فراخوان مزایده تخریب سه باب آموزشگاه

در اجراي پرونده اجرايي كالسه  950055مفتوح در شعبه اجراي احكام مدني دادگاه عمومي بخش صالحآباد محكوم عليه علياصغر جعفري
محكوم اســت به پرداخت مبلغ  360ميليون ريال به عنوان محكوم به در حق محكوم له حسين سلطانيمجد لذا با توجه به اينكه محكوم
عليه نسبت به پرداخت دين خود اقدام ننموده اين اجراي احكام به درخواست محكوم له اقدام به توقيف اموال به شرح ذيل نموده است كه
در مورخه  97/05/07ساعت  10الي  10:30صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه محكوم به مينمايد .معهذا كساني كه تمايل به شركت
در مزايده دارند ،ميتوانند در مدت  5روز قبل از مزايده مال مشروح ذيل را مالحظه نمايند .مزايده در دايره اجراي احكام دادگاه صالحآباد
برگزار ميگردد .شــرح مال :ششــدانگ يك قطعه زمين تجاري ،متعلق به آقاي علياصغر جعفري ،مفروز واقع در صالحآباد ،بلوار الغدير،
زمينهاي عاشورلو ،شهرك مشاغل مزاحم شهري ،قطعه  25به متراژ  33و نيم مترمربع بدون سند رسمي كه قولنامهاي ميباشد در اجاره
نميباشد به قيمت پايه  166/500/000ريال تعيين شده است .بديهي است برنده مزايده كسي است كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد كه
ميبايست  10درصد را فيالمجلس و مابقي را ظرف مدت كمتر از يكماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد .در صورتي كه برنده مزايده در موعد
مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد( .م الف )304
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خبـر

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند از دعوت بانوی فوتبالیســت
نهاوندی به اردوی تیم ملی فوتبال خبر داد.
مهرداد سعدینژاد در گفتوگو با فارس با اشاره به افتخارآفرینیهای
بانوان نهاونــد همپای آقایان اظهار کرد :شهرســتان نهاوند ســابقه
درخشانی در حوزههای مختلف ورزشی از گذشته تاکنون بوده است.
وی با اشــاره به دعوت بانوی فوتبالیست نهاوندی به اردوی تیم ملی
فوتبال ،گفت :زهرا خواجوی بانوی فوتبالیست نهاوندی از  22تیرماه
در اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال بانوان واقع در مرکز ملی فوتبال
حاضر خواهد شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند با اشــاره کسب 400
مدال رنگارنگ کشوری ،بینالمللی ،آسیایی و جهانی طی سال گذشته
توســط ورزشکاران نهاوندی ،گفت :شهرســتان نهاوند پتانسیلهای
آشــکار و پنهان بسیاری دارد که امروز در سطح کشور در حوزههای
مختلف همچون داوری و ...در حال درخشش هستند.

آغاز مسابقات فوتبال از  23مرداد
تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای آسیایی  2018روز  24مرداد در
نخستین گام مقابل عربستان قرار میگیرد.
به گزارش فارس ،مســابقات فوتبال در بازیهای آســیایی  2018به
میزبانی اندونزی از  14آگوست ( 23مردادماه) آغاز میشود .قرعهکشی
این مسابقات روز پنجشنبه انجام شد که تیم ملی کشورمان با عربستان،
میانمار و کرهشمالی در یک گروه قرار گرفت.
با اعالم برنامه رفت و برگشــت تیمها به اندونزی ،تیم ملی فوتبال
ایران به عنوان نخستین گروه روز  12مرداد به اندونزی سفر میکند
تا از  24مرداد مســابقاتش را آغاز کند .ملیپوشــان کشــورمان در
نخستین دیدار خود روز چهارشنبه  24مردادماه باید مقابل عربستان
به میدان بروند.

کسب اطالع از وضعیت همکاری کیروش با تیم
ملی از طریق مهدی تاج اظهار کرد :مهدی تاج گفته
که قرارداد کیروش تمدید شده و هر چیزی که او
بگوید برای ما ســند است .تا جایی که من میدانم
قرارداد تا جام ملتها معتبر است اما من امیدوارم
قرارداد او تا ســال  2022تمدید شود و او در جام
جهانی قطر کنار تیم ملی باشد.
او ادامه داد :مهدی تاج برای اداره تیم ملی و مذاکره

با کیروش اختیار تــام دارد و ما تصمیمات او را
حمایت میکنیم چرا که به او درباره تیم ملی اعتماد
داریم.
عضو هیات رییســه فدراسیون فوتبال درباره زمان
بازگشت کی روش به ایران نیز گفت :آقای ساکت
در جریان امور تیم ملی و کارلوس کیروش است.
هر چنــد او به تازگی به مرخصی رفته و فعال نیاز
به استراحت دارد.

اطالعيه فراخوان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
بـــر اســـاس تبصـــره  2مـــاده  7آييننامـــه هيأتهـــاي ورزشـــي در نظـــر دارد از متقاضيـــان احـــراز پســـت
رياســـت هيـــأت  :کبـــدی
طبـــق شـــرايط ذيـــل ثبـــت نـــام بـــه عمـــل آورد .لـــذا از عالقمنـــدان واجـــد شـــرايط دعـــوت ميگـــردد
جهـــت ثبـــت نـــام و ارائـــه مـــدارک از تاريـــخ نشـــر آگهـــي روز ســـه شـــنبه مورخـــه  97/4/19لغايـــت
سهشـــنبه  97/4/26بـــه مـــدت يـــک هفتـــه کاري بـــه دفتـــر امـــور مجامـــع مســـتقر در اداره کل ورزش و
جوانـــان اســـتان مراجعـــه نماينـــد.
شرايط احراز
 -1اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ايران
 -2تابعيت جمهوري اسالمي ايران
 -3اعتقاد به يکي از اديان رسمي کشور
 -4عدم اعتیاد وسوء سابقه کيفري
 -5دارا بودن حداقل  25سال سن
 -6دارا بودن تحصیالت حداقل لیسانس

اداره آموزش و پرورش ناحیه دو همدان
آگهي حصر وراثت

آقاي ســيد مجيد عقيقيان دارای شماره شناسنامه  109591به شرح دادخواست کالســه 112/970245ح از این حوزه درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سيد علي عقيقيان به شماره شناســنامه  69416در تاريخ  77/10/20در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی منحصر اســت به -1 :ســيد مجيد عقيقيان به شماره شناسنامه  109591متولد
 1349صادره از همدان فرزند متوفي  -2ســيده زهره عقيقيان به شماره شناســنامه  109592متولد  1351صادره از همدان فرزند متوفي
 -3فاطمهالسادات عقيقيان به شماره شناسنامه  2441متولد  1344صادره از همدان فرزند متوفي  -4اشرف عقيقيان به شماره شناسنامه
 571متولد 1332صادره از همدان فرزند متوفي -5زهراالسادات عقيقيان به شماره شناسنامه  104521متولد  131340صادره از همدان فرزند
متوفي  -6مرضيهالسادات عقيقيان به شماره شناسنامه  104522متولد  1341صادره از همدان فرزند متوفي  -7سيد محمدكاظم عقيقيان
به شماره شناســنامه  139متولد  1339صادره از همدان فرزند متوفي  -8بتول عقيقيان به شماره شناسنامه  94308متولد  1317صادره
از همدان همســر متوفي .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )1517

رئیس شعبه شماره  112شوراي حل اختالف همدان

مدارک مورد نياز
 -1تکميل فرم ثبت نام
 -2فتوکپي از تمام صفحات شناسنامه
 -3فتوکپي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت رسمي در نيروهاي مسلح
 -4فتوکپي از آخرين مدرک تحصيلي(حداقل لیسانس)
 -5دو قطعه عکس  4*3پشتنويسي شده
 -6ارائه برنامه پيشنهادي شامل (ميان مدت و بلند مدت) و نحوه تأمین منابع مالي هيأت
به صورت مکتوب
 -7معرفي و پيشنهاد دبير و نايب رئيس بانوان

ستاد مجمع انتخابات رياست هيأتهاي ورزشي اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

آگهي حصر وراثت

آقاي جواد آقامحمدي فرزند سهراب دارای شــماره شناسنامه  2981متولد  1359به شرح دادخواست کالسه 970251ح 127از این حوزه
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهراب آقامحمدي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  64متولد
 1341/12/7در تاريخ  1397/02/22در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی منحصر است به يك همسر دائمي
و  4فرزند پسر به اسامي ذيل والغير -1 .اصلي اكبري فرزندسرور به شماره شناسنامه  90متولد 1341صادره از حوزه مركزي همدان  -2جواد
آقامحمدي فرزند ســهراب به شماره شناسنامه  2981متولد  1359صادره از حوزه  15همدان  -3احمد آقامحمدي فرزند سهراب به شماره
شناســنامه  36متولد  1361صادره از حوزه  4بلوك همدان  -4مجتبي آقامحمدي فرزند سهراب به شماره شناسنامه  5173متولد 1363
صادره از حوزه مركزي همدان  -5عليرضا آقامحمدي فرزند ســهراب به شماره ملي  3860261398متولد  1369صادره از حوزه  2همدان.
ارزش ماترك متوفي سهراب آقامحمدي فرزند غالمرضا بيش از  30ميليون ريال ميباشد .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور
را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد( .م الف )1519

رئیس حوزه شماره  127شوراي حل اختالف همدان

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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شماره 3235

خبـر

ساخت دستگاه کمکی پمپاژ خون برای
بیماران قلبی

پژوهشــگران کشور دســتگاه کمکی برای پمپاژ خون را عرضه
کردند که به گفته آنها این دســتگاه قابل حمل است و از آن میتوان
در امدادرسانی استفاده کرد .مرتضی خاقانی مجری طرح در گفتوگو
با ایسنا" ،پمپ خون کوچک و قابل حمل" را عنوان دستگاه طراحی
شــده دانست و گفت :در برخی از نارساییهای قلبی که قلب قابلیت
خونرسانی به سایر ارگانهای بدن را نداشته باشد ،نیاز به دستگاهی
است تا این عملکرد قلب را انجام دهد.وی با بیان اینکه دستگاه پمپ
خون میتواند در این زمینه موثر باشد ،خاطر نشان کرد :در این طرح
پمپی را طراحی کردیم که قادر است شبیه قلب انسان ،خون را پمپاژ
کند و همچنین اتصال دستگاه به بدن بسیار تسهیل شده است.

توسعه سیستم عصبی برای دادن
حس المسه به رباتها

محققان یک سیســتم عصبی حســی مصنوعی را که میتواند به
طور بالقوه حس لمس را در رباتها و اندامهای مصنوعی ایجاد کند،
توسعه دادهاند.
به گزارش فارس ،رباتیک نرم ،نمونه خاصی از رباتیک اســت که از
مواد بسیار مشابه آنچه که در بدن موجودات زنده است ،ربات ساخته
میشــود.مدار عصبی مصنوعی شامل سه جزء است .جز نخست آن
یک سنسور لمسی اســت که میتواند نیروهای کوچک را شناسایی
کند ،یک نورون انعطاف پذیر الکترونیکی که ســیگنالهای حســگر
لمســی را دریافت میکنــد و در نهایت یک ترانزیســتور مصنوعی
سیناپتیک است که همانند سیناپس انسان طراحی شده است.

توسعه هوش مصنوعی با توانایی
جداسازی صدای سازها

محققان یک سیستم هوش مصنوعی موسوم به PixelPlayer
توسعه دادهاند که میتواند صدای سازهای مختلف را در یک آهنگ،
تفکیک کند.به گزارش تسنیم ،اگر تا به حال به این فکر میکردید که
چقدر خوب بود اگر میتوانســتید صدای ساز مورد عالقهتان را در
آهنگ دلخواهتان بشــنوید ،پس حتما شــیفته برنامه هوش مصنوعی
جدید  MITخواهید شد.
برنامه  PixelPlayerکه از آزمایشگاه علوم رایانه و هوش مصنوعی
موسسه ماساچوست( )CSAILبرآمده است ،میتواند صدای آالت
موســیقی را به صورت جداگانه در یک ویدیو شناســایی و صدای
تولیدی آنها را تفکیک کند.

تشخیص زمین لرزه با اینترنت

رباتی که بدون چشم نیز همه کار میکند

محققان آلمانی راهکار جدیدی را برای استفاده از زیرساخت اینترنت
به منظور تشخیص زلزله ابداع کردند.به گزارش ایرنا ،در این تحقیقات،
محققان از طریق یک کابل نوری به طول  15کیلومتر که در زیرساخت
اینترنت در ایسلند مورد استفاده قرار می گیرد ،پالسهای لیزر را ارسال
کردند تا بتوانند لرزشهای زمین را اندازهگیری کنند .زیرساخت اینترنت
شبکه گستردهای از صدها کابل انتقال اطالعات است که به طول 885
هزار کیلومتر از زیر سطح دریا عبور کردهاند و اکنون محققان دریافتند
این زیرساخت قابلیت گردآوری اطالعات لرزه نگاری زمین را نیز دارد.
به گفته محققان این شیوه اندازه گیری ،ویژگیهای ساختاری زمین را
با دقت بســیار باالیی در اختیار می گذارد و امکان ثبت اطالعات را در
فواصل  4متری کابل نوری فراهم می کند.

آخرین نســخه از رباتها به نام "چیتا  "3میتواند بدون چشم و
تنها با اســتفاده از تشخیص تماسی بدود ،از پله و جاهای مرتفع باال
رود و حتی بپرد.به گزارش مهربسیاری از رباتها برای انجام کارهای
خود به دوربینها و دیگر حســگرهای بصری وابسته هستند ،اما این
امکانات همیشه در دسترس نیستند.
به عنوان مثال زمانی که محیط بیش از حد تاریک باشد یا بیش از حد
هرج و مرج باشد و ربات دید نداشته باشد.
این ربات به یک جفت الگوریتم متکی اســت که هر دو به این ربات
کمک میکنند تا همانطور که شما میتوانید راه خود را در حمام و در
تاریکی پیدا کنید ،محیط خود را احســاس کند و بهترین راه را برای
حرکت دریابد.

گزارش

ثبت ملی درکارنیست

فضای مجازی

خیزش «آگاهی انکار»
»»محمد فاضلی*

وضعیت امروز جامعه ایران را چگونه توصیف کنیم؟ چه مفاهیمی
بــرای توصیف و بعــد توضیح دالیل و علل بروز این وضع مناســب
هستند؟ تحلیلگران زیادی برای این کار تالش میکنند و مفاهیم مختلفی
را بهکار میگیرند و من هم معتقدم یکی از خصوصیتهای مهم جامعه
امروز ما را میتوان در مفهوم «آگاهی انکار» وصف کرد« .آگاهی انکار»
وضعیتی است که جامعه اغلب ظرفیتهای مثبت ،تالشها برای بهبود،
حرکت برای امیــدواری و امیدآفرینی را انکار و نفی میکند .این انکار
و نفی هم برآمده از آگاه شدن بر «بخشهایی مهم از واقعیت» است که
بیاعتمادی را خلق کرده است.
جامعه بر شــمار زیاد مسائل ،فســادها و ناکارآمدیها آگاه شده و هیچ
تحلیلگر و ناظر منصفی هم این واقعیات را انکار نمیکند؛ و جامعه در
چنین وضعیتی -که فقط بخش قابل اعتنا و مهمی از واقعیت و نه همه
واقعیت است -تمایل دارد هر نقطه مثبت ،هر ظرفیتی برای بهبود و حتی
توانمندیهای فردی برای اثرگذاری بر بهبود زندگی شــخصی و کلی
را انکار کند .جامعه عامدانه گوشها و چشــمهایش را بر ظرفیتهای
تغییر میبندد.
انــکار و نفــی بــه کمهزینهتریــن ،کمزحمتتریــن و در عین حال
رضایتبخشترین کار بدل شــده اســت.چند مثال مساله را روشنتر
میکند .سیاســتهای آب در گذشته کموبیش نادرســت بودهاند (نه
اینکه هیچ کار درســتی انجام نشده است) اما ظرفیت افراد برای کمتر
مصرفکردن وجود دارد و میتوان از تشدید وضع نامناسب منابع آب
جلوگیری کرد .سیاســتهای اقتصاد انرژی ،فنــاوری لوازم خانگی و
اجرای مقررات ساختمان نادرســت و ناکارآمد بودهاند و امروز کمبود
منابــع برق داریم؛ اما ظرفیت هر ایرانی بــرای کاهش مصرف برق که
هنوز باقی است .این مثالها را میتوان در عرصههایی دیگر نظیر کار در
ادارات دولتی نیز مشاهده کرد.
ورود به دوران «آگاهی انکار» در درجه اول باید توجه حکومت سیاسی
را بــه خود جلب کند.جامعهای که در این مســیر پیش برود ،عاقبت به
انکار همه چیز میرسد و سرگردان و بیجهت اسیر هر تندباد اقتصادی،
اجتماعی و سیاســی خواهد شــد« .آگاهی انکار» امید را نابود میکند.
ورود بــه دوران «آگاهی انکار» در درجه دوم باید برای روشــنفکران،
عالمان و فعاالن اجتماعی و سیاســی اهمیت داشته باشد .کار فکری و
اجتماعی برای خلق امید به بهبود و ایجاد تغییرات واقعی در شــرایط و
کیفیت زندگی مردم اســت و «آگاهی انکار» روشنفکر و فعال اجتماعی
و سیاســی را خسته و فرســوده میکند و دیر یا زود در دریای ناامیدان
انکارگر حل خواهد شد.
«آگاهی انکار» باید برای خود مردم نیز مهم باشد .ما برای زندگی بهتر ،برای
ســاختن این کشور و برای هر تغییری که از ایران جامعه ،کشور و تمدنی
ســربلندتر بسازد ،نه به انکار قابلیتهای خود ،بلکه به امیدواری ،ایمان به
توانمندی ،در کنار هم بودن و گفتوگو با یکدیگر درباره آنچه میتوانیم
انجام دهیم ،اولویتبندی و زمانبندی کارها نیازمندیم .آن آگاهی که فقط به
ما قدرت بدهد هر نکته مثبت و هر توان و ظرفیتی را انکار کرده و در دریای
مشــکالت از نظرها پنهان کنیم ،عاقبت به نفی و انکار خود ما میانجامد.
ما به عوض «آگاهی انکار ،نفی و ســلب کردن» به «آگاهی ایمان و ایجاد»
نیازمندیم؛ آن آگاهی که بخش ناخوشایند و دردناک واقعیت را میشناسد اما
بــرای برونرفت از این وضع ،به توان خود و دیگران ایمان دارد و به ایجاد
هر آنچه در توانش هســت اقدام میکند؛ حتی اگــر آنچه در توان دارد،
صرفهجویی در مصرف آب و برق ،راندن بین خطوط و فقط درست انجام
دادن وظیفهاش در محل کار باشد .جامعه در شرایط «آگاهی انکار» هر سخن
دروغی را باور میکند ،هر آدم صالحی را ناصالح مینامد ،و از تن دادن به
هر کار درستی هم طفره میرود؛ و حتی برای درست کردن آنچه نادرست
میپندارد نیز به خودش زحمت نمیدهد .دست بهکار شویم برای ساختن
«آگاهی ایمان و ایجاد» ،وقت تنگ است.
* عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
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فرش مهربان هنوزدرنوبت ثبت
»»مريم مقدم

"فرش مهربان ثبت ملي شــد" این خبری بود که
 2سال پيش در رسانه ها منعکس شد  ،امسال بر آن
شــدیم وضعیت موجود و تغییرات احتمالی پس از
ثبت ملی شدن را در زمینه بازار و کارگاه های فرش
مهربان بررسی کنیم .
تصــور ما بر این بود با ايــن وضعيت حتم ًا در حال
حاضر بازار بافندگان و فروشندگان فرش ملي مهربان
سكه است.
قبل از هر چيز با كارشناس مربوطه در معاونت صنايع
دستي همدان ارتباط برقرار كرديم تا از وضعيت فرش
مهربان بعد از ثبت ملي مطلع شویم .
شيرزادي در پاســخ به اين سؤال كه در حال حاضر
فرش مهربان چه شرايطي را پيش روي دارد ،گفت":
اين فرش هنوز به ثبت ملي نرســيده است ،بلكه در
رديف پروندههــاي در انتظار قــرار دارد تا به ثبت
برسد".

صادرات كم شده است

مدير خانه فرش استان همدان در مورد وضعيت ثبت
ملي شــدن فرش مهربان ميگويد :اطالعات موجود
بــراي فرش مهربان اعم از نقشــههاي قديمي فرش

راهکارهایی برای
تامین نیاز یکساله
کاغذ مطبوعات

به گفتــه ســخنگوی کمیته ســاماندهی کاغذ
مطبوعات ،در دومین جلســه این کمیته مقرر شد تا
برای تامین نیاز یکساله کاغذ مطبوعات و نشریات،
راهکارهای ارائه شــده در اســرع وقت وارد مرحله
اجرایی شود.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی معاونت امور
مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی ،دومین جلسه کمیته ســاماندهی کاغذ
مطبوعات با حضور نمایندگان  ۶موسسه مطبوعاتی

پایان انتظار مادر شهید
پس از  32سال

پیکر شــهیدمفقوداالثر محراب ســهرابلویی از
شــهدای غواص عملیاتی کربالی  4که در تفحص
پیکرهای مطهر شهدا توســط کمیته جستوجوی
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تفحص و از طریق
آزمایشات  DNAشناسایی شده بود ،بعد از  32سال
عصر روز شنبه در آغوش مادرش آرام گرفت.
مراسم تشییع پیکر شــهید تازه تفحص شده؛ شهید
محراب سهرابلويی هجدهم تیرماه مصادف با سالروز
شهادت امام جعفر صادق(ع) در همدان برگزارشد.
مراسم تشییع این شهید واالمقام از ساعت  9:30صبح
از بقعه متبرکه امامزاده عبدا(...ع) آغاز میشود.

رونمایی «بهار جان» و
«بر دستان الوند»

فرش مهربان نشان جغرافیا دارد

چرايي اين اتفاق را پيگير شــديم ،عنوان كردند :از 2
سال گذشته مستندات مربوط به فرش مهربان از قبیل
نقشه ،نوع مواد اوليه و كارگاهها را جمعآوري كرديم
و پرونده كاملي تشكيل داديم و به تهران ارسال كرديم
و همچنان منتظر تعیین جلســه دفاع از پرونده فرش
مهربان برای ثبت هستیم  .اين كارشناس صنايع دستي
عنوان كرد :پرونده ثبت ملي فرش مهربان كامل و در
انتظار تعيين زمان براي جلسه دفاع است و بهگونهاي
در مراحل ثبت شدن بسر ميبرد.
شــيرزادي گفت :در ســالهاي اخير پرونده كسب
نشــان جغرافيايي براي فرش مهربان ،فرش جوزان
و همدان تشــكيل شد و اين فرشها توانستند عنوان
نشــان جغرافيا را به خود اختصاص دهند ،اما جريان
ثبت ملي با اين نشان جغرافيايي متفاوت حاال از استان
همدان فقط فرش جوزان مالير است كه ثبت ملي آن
انجام شده اســت و فرش مهربان و همدان همچنان
در انتظار ثبت ملي شدن هستند؛ به هر ترتيب  2سال
اســت از اين پروسه ميگذرد و ما منتظريم تا پرونده
بررســي فرش مهربان باز شــود و ُمهر ثبت ملي بر
پيشاني دارهاي قالي مهربان بنشيند.
در ظاهر اين ارگان كار خود را انجام داده اســت و با
تشكيل پرونده و ارسال آن در صف انتظار ايستادهاند
تا فرش مهربان ثبت ملي شــود ،اما آنســوي ماجرا
برايمان مبهم بود .اينكه حاال شرايط بافت و بازار برای
فرش مهربان چگونه است؟
آيا ثبت ملي قرار اســت كمكي به حال و روز فرش
مهربان كند و آيا حال فــرش مهربان با اين اتفاقات
تغییر خواهد شد يا خير؟

فرهنگ

جمعآوري شــده و در دسترس صنايع دستي همدان
نيز قرار گرفته اســت تا مراحل كسب عنوان ملي را
طي كند.
به گفته حميدرضا فروزان احســن در شرايط كنوني
كه صادرات كم شده است ،اين فرشها براي مصرف
داخلي بافته ميشوند اما تا پيش از اين فرشها از اقالم
مهم صادرات به كشورهاي اروپايي بودند.
فروزان احسن معتقد است :با بهروز كردن نقشهها و
حفظ اصالت ميتوان رونق گذشته را به فرش مهربان
بازگردانــد ،اما بافندگان و فعاالن بومي فرش مهربان
اوضاع كنوني اين فرش را بهگونهاي متفاوت توصيف
ميكنند.

كارگاههاي فرشبافي در مهربان به نصف
رسيده است

اواسط تيرماه سال  1397هستيم ،روي دستمان مانده
است .در گذشته  29كارگاه فرشبافي در مهربان فعال
بود كه حاال تعداد آنها به  14كارگاه رســيده است و
اين نشاندهنده حال مساعد بازار فرش مهربان است.
يداللهــي ميگويــد :فرش مهربان رنگ و رخســار
بينظيري دارد و در بازار جهاني مشــتريان خوبيرا به
دنبال خود می کشاند  ،روزگاري با فروش يك فرش
کناره مهربان ميتوانســتيم  44كيلوگرم چاي چكش
ســبز بخريم اما حاال با فروش همان فرش در شهر
ميتوانيــم  4كيلوگرم چاي چكش ســبز را از بازار
خريداري كنيم از طرف دیگر بازار صادرات بر روی
فرش ایرانی روی خوش نشــان نمیدهد که این مهم
نیازمند چاره اندیشی است .

اقساط روی دســت قالیبافان سنگینی
میکند

علياكبــر يداللهي؛ از فعاالن حــوزه فرش كه حاال
تجربــه بيــش از  3دهه فعاليــت را در اين زمينه به
خود اختصاص داده است ،ميگويد :متأسفانه تعداد
كارگاههاي فرشبافي در مهربان به نصف رسيده است.
يداللهي از كســادي بازار فروش دســتبافتهايي
ميگويد كه روزگاري از دار پايين نيامده مشــتريان
خود را داشتند ،اما حاال بست هشدن راه صادرات و
كم بودن نقدينگي خانوارها دست به دست هم داده
اســت تا بازار پرهياهوي ديروز فرش را امروز كساد
كند .وی ميگويد :امروز مواد اوليه براي بافت فرش
گران شــده است اما قيمت فرش بافته شده برعكس
ارزانتر شده است .او در حالي كه از شرايط موجود
به دليل ارتزاق و اشــتغال روســتاييان فرشــباف در
مهربان نگران اســت ،ميگويد :فرشهاي پايين آمده
از دارهاي مهربان از اســفندماه سال  96تا امروز كه

اينكه شــرايط نقدينگــي تغيير كرده ،يك ســوي
ماجراســت .از ســوي ديگر عدم حمايت از فعاالن
فرشباف و صنايع دســتي است كه حاال دستشان به
جايي نميرسد.
آنها وامهايي براي راهاندازي كارگاهها و دارهاي قالي
از بانــك گرفتهاند كه بهرههاي بانكي و ديركردهايي
شامل حال آنها ميشود كه هيچ كاري به كسادي بازار
و نبــود درآمد بافندگان فــرش ندارند امروز به دلیل
محدود شدن فعالیت در بازار صادرات فرش دستبافت
ها بدون مشتری در انبارها خاک می خورند .
وي ميگويد :ثبت ملي شــدن يا نشدن فرش مهربان
االن دردي از ما دوا نميكند .امروز حمايت و حداقل
چارهاي انديشيدن براي كمك تقوف در بازپرداخت
تسهيالت روي دست مانده ميتواند باعث ممانعت از

بزرگ کشــور در محل معاونــت مطبوعاتی و به
ریاســت معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی برگزار شد.
سیدمحمدرضا دربندی ،سخنگوی کمیته ساماندهی
کاغذ مطبوعات با اشــاره به بررســی پیشنهادات
نمایندگان موسسات مطبوعاتی در این جلسه تصریح
کرد :در پایان نشســت امروز مقرر شد برای تامین
نیاز یکساله کاغذ مطبوعات و نشریات ،راهکارهای
ارائه شــده در اسرع وقت وارد مرحله اجرایی شود.
مدیر کل مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی افزود:
بر همین اساس ،شناسایی و استفاده از ظرفیتهای
جدیــد واردات کاغذ ،رفع برخی مشــکالت ثبت
سفارش و گشــایش اعتبار سفارشات قبلی ،کمک
به کاهش مشــکل نقدینگی ،رایزنی با کارشناسان
بازرگانی وزارت صنعت ،تجمیع سفارشهای خُ رد

برای تامین بهتر کاغذ از سوی واردکنندگان ،تسهیل
در گشایش اعتبار درخواست موسسات مطبوعاتی
در بانک مرکزی ،تسریع و تسهیل موانع تولید کاغذ
در کارخانه چوب و کاغذ مازندران ،از جمله موارد
مطرح شده جهت پیگیری در این نشست بود .وی
اضافه کرد :نتایج بررسیهای کارشناسی در خصوص
این موارد همچنین پیگیری گزارش کل منابع موجود
کاغذ در بــازار ،تصمیمگیــری در خصوص ثبت
ســفارش موسسات مطبوعاتی و استفاده از ظرفیت
بانکی کشور برای همراهی با موسسات مطبوعاتی
نیز در دســتور کار جلســه آتی این کمیته در روز
سهشنبه قرار گرفت.
دربندی همچنین تصریح کرد :با توجه به تاکید مقام
معظم رهبری مبنی بــر حمایت از کاالی ایرانی و
دســتور صریح نهاد ریاست جمهوری به کارخانه

بسته شدن كارگاههاي بيشتر شود.
فرش مهربان ريشــه در يك بخش تاريخي در استان
همــدان دارد؛ مهربان در شــمال غرب شهرســتان
كبودراهنگ جاي خوش كرده است .در حال حاضر
به  2بخش به نامهاي شيرينسو و گلتپه و  3دهستان
به نامهاي مهربان ســفلي ،مهربان عليا و شيرينسو
تقسيم شده است.
ساليان سال اســت كه مهربان به كشاورزي و فرش
دستباف مردمانش شهره اســت .دارها برپا و قاليها
بر دار اســت .زمينها آباد و مردمانش سختكوش و
شكرگزار نعمات الهي .تابستانهاي مهربان دلچسب و
خنك است و رودخانه قهرود در غرب منطقه مهربان
همچنان خروشان است .ابن فقيه؟؟ همداني در كتاب
مهم خود «البدان» مينويســد« :همدان متشكل از 24
روستا است كه  12روستا داخل قباله است».
در متون نوشــته شــده اين كتاب مشــخص است
كه مهربان در قرن ســوم يكي از بخشهاي 24گانه
استان همدان بوده است .اينها همه بيانگر آن است كه
روستاها و كارگاههاي فعال روستاييان امروز ميراث
و هويت مردمان مرا را شــكل ميدهند كه اگر با آنها
نامهرباني شــود تا هميشه مهر افسوس به جاي مهر
ثبت ملي بر پيشاني توليدات آنها خواهد نشست.
پس بياييم به جاي آنكه در انتظار دفاع از پرونده ثبت
ملي شدن فرش مهربان دست روي دست بگذاريم،
براي حيات دوباره و احيــاي توانمنديهاي مناطق
صاحب نام در حوزه فرشــبافی و پيــدا كردن بازار
فروش خارجي چارهاي منطقي را پيدا كنيم قطع یقین
بدون صادرات بازار فرش کساد می ماند و نفس این
دستبافت های ارزشمند به شماره می افتد.
چوب و کاغذ مازندران برای تولید کاغذ مطبوعات،
تسریع در تولید داخلی و رفع برخی موانع موجود،
از جمله مصوبات جلسه امروز بود.
«مشکل کمبود جهانی کاغذ ،افزایش قیمت جهانی،
ســرعت عمل در ثبت ســفارش و آغــاز فرایند
واردات ،تخصیص ســهمیه ارزی ،نظارت دولت
بر روند واردات و توزیع مناســب کاغذ وارد شده،
ظرفیتسنجی برای توان واردات ،مشکل نقدینگی
موسســات مطبوعاتی ،شناسایی مراکز جدید برای
واردات» از جمله مهمترین مســائل مطرح شــده
توســط نمایندگان موسســات مطبوعاتی در این
جلسه بود .یادآوری میشود ،جلسه آتی این کمیته
با حضور نمایندگان موسســات مطبوعاتی ،برخی
از واردکننــدگان و نماینده کارخانه چوب و کاغذ
مازندران برگزار خواهد شد.

مسئول واحد موسیقی و سرود حوزه هنری استان
همدان از رونمایی «بهار جان» و «بر دستان الوند» خبر
داد و گفت :چهار آلبوم موســیقی در واحد موسیقی
حوزه هنری همدان در دست انتشار است.
جالل گودرزیســروش اظهار کرد :واحد موسیقی
حوزه هنری استان همدان با اجرای برنامههایی چون
کارگاهها ،ســمینارها و شب آواز هگمتانه تولید آثار
متناسب با فضا و نیاز استان را دارد.
وی از رونمایــی کتاب «بر دســتان الونــد ،رپرتوار
موسیقی ترکی استان همدان» و آلبوم موسیقی «بهار
جان؛ آثار عاشــیقهای همدانی» خبــر داد و گفت:
کتاب «بر دســتان الوند» پنجمین اثری است که در
قالب دانشنام ه استان همدان چاپ و رونمایی شد.
مسئول واحد موسیقی و سرود حوزه هنری همدان
در گفتوگو با فــارس با بیان اینکــه گردآوری و
نویسندگی این اثر را قادر شهسواری به عهده داشت،
بیان کرد :در این کتاب به بررسی تاریخچه موسیقی
ترکی همدان ،بررسی وجه تمایز موسیقی ترکی در
استان در مقایسه با استانهای ترک زبان و بیوگرافی
عاشیقها در چند سال پیش پرداخته شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه این کتاب بــه همت حوزه
هنری اســتان همدان و توسط انتشــارات سوره با
تیراژ یکهزار نسخه منتشر شده است ،تصریح کرد:
«موسیقی دیوارها» اثر نویسندگان استان و مجموعه
داســتان کودک و نوجوان است که به زودی منتشر
میشود.

توسعه منهای فرهنگ
مساوی است با شکست!
این روزها که فشار اقتصادی بر زندگی مردم سایه
انداختــه ،آیا خرج کردن برای هنر الزم و قابل قبول
است؟ «هر نوع توسعهای که زیرساختهای فرهنگی
آن فراهم نباشد محکوم به شکست است و این اصال
ولخرجی نیست».
ایران امروز با چالشهای سیاسی و اقتصادی مواجه
است .در این دوره کار کردن در حوزه فرهنگ و هنر
هم سخت اســت و هم مورد انتقاد قرار میگیرد که
وقتی اقتصاد کشور روبراه نیست ،چرا این همه برای
فرهنگ و هنر هزینه شــود؟ این محوریت پرسشی
اســت که ایسنا از قهرمان سلیمانی ـ رایزن فرهنگی
ایران در روســیه ـ پرســید .این پرســش در حالی
مطرح شــد که همزمان با باال رفتن نرخ ارز و برخی
مشکالت اقتصادی ،منتخب ارکستر سمفونیک تهران
و ارکســتر ملی ایران در سه شــهر روسیه به اجرای
برنامه پرداخت.
رایــزن فرهنگــی ایران در فدراســیون روســیه به
این پرســش چنین پاســخ داد :من فکر میکنم اگر
میخواهیم شــکوفایی اقتصادی داشته باشیم حتما
باید از حوزه فرهنگ آغاز کنیم .محال است ما بتوانیم
تنظیم رابطه منطقی با خود و جهان داشــته باشیم و
بستر فرهنگی آن بســتر مناسبی نباشد .این فرهنگ
اســت که میتواند دریچههای ارتباط ما را با سطح
جهان بــاز کند و به اقتصاد ،شــکوفایی و خالقیت
ببخشد و امکان توسعه ملی را فراهم کند.
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