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شهرداری همدان 
متولی اجرای طرح 
»سه شنبه های 
بدون خودرو« 
باشد

پایان انتظار
 مادر شهید پس 
از 32 سال

»روزمرگی« 
بر جان شهر 
جهانی اللجین

بررسی عملکرد 
تیم های آسیایی 
در جام جهانی
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تقويت باورهاي ديني 
راهكار کاهش آسیب هاي 

اجتماعي
 در يادداشت قبلي به موضوع آسيب هاي 
اجتماعي با موضوع كودک  آزاري و راه هاي 

پيشگيري و مقابله با آن پرداخت شد...

مردم درمدیریت مصرف برق همکاری کنند

ثبت ملی درکارنيست 

فرش مهربان هنوزدرنوبت ثبت
بودند از ثیت ملی فرش مهربان خبرداده  2 سال پیش مسئوالن استان   ■

تبریک و تهنیت

جنــاب آقـای 
مهنـدس سیـد مصطفی 

موسوی

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

انتصاب شایســته جـنابعالی بعنوان
 مدیر پیاده راه های شهر همدان

جمعی از هنرمندان همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقاي محمد دلشادي

فرا رسیدن هفته مالیات )هفته فرهنگ مالیاتي( را خدمت حضرتعالي
 و تمامي همكاران تالشگرتان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده

 امید است در سایه الطاف ایزد متعال در راه خدمت 
همواره موفق و مؤید باشید.

مدیركل محترم امور مالیاتي استان همدان

شرکت بارادگستر الوند - غفاري

تبریک و تهنیت

دوست و برادر گرامي

جناب آقاي
 رضا میرزايي

اینجانب به نمایندگي از مؤسسه و مجتمع فرهنگي 
آموزشي خواجه نصیر

 انتصاب بجاي حضرتعالي را به عنوان 
رئیس سازمان دانش آموزي استان 

تبریک گفته و از پروردگار یكتا توفیقات روزافزون 
و علّو درجات معنوي را خواهانم.

ياسر يوسفیان 
 مديرعامل مؤسسه خواجه  نصیر

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  

hamedanpayam

کارتن خواب بدون پا
 سرگردان درخیابانها

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

 تب باالی 
کرايه  ها و
تعداد کم 

اتوبوس های 
همدان

طبق مصوبات ستاد تسهيل

بانک ها رتبه دار 
مشکل  تراشی!

6

5

انا اهلل و انا الیه راجعون t

استاد ارجمند 
جناب اقای دکتر عباس بختیاری 

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

متعال خواهانم.

محمد ابراهیم الهی تبار
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه
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چهار هزار و 800 اصله درخت 
در همدان کاشته شد

 چهار هزار و 800 اصله درخت طی ســه ماهه نخست امسال در 
مناطق شهری فاقد درختکاری همدان كاشته شد.

 معاون خدمات شهری شهرداری همدان در نشست بررسی وضعيت 
فضای ســبز شهری و زيباسازی سطح شهر همدان اظهار داشت: اين 
طرح در راستای افزايش فضای سبز همدان به ويژه در مناطق محروم 

انجام شد.
وحيد علی ضمير بيان كرد: در راســتای توسعه شهر سبز همدان نيز 
طی ســه ماهه نخست امســال 20 هزار اصله نهال نيز بين شهروندان 

توزيع شد.
علی ضمير افزود: همچنين در راســتای صرفه جويی در مصرف آب 
در سطح پارک ها و بوستان های شهر همدان، سه هکتار چمن جمع 

آوری و گونه های كم آب در اين مناطق كاشته شد.
وی با تاكيد بر لزوم توجه به رشــد و تقويت فضای سبز شهر همدان 
اظهار داشت: دستورالعمل اجرايی برای حفظ و جلوگيری از تخريب 
فضای ســبز در جريان عمليات عمرانی و توســعه شهری از طرف 
ســازمان های زير مجموعه شــهرداری تدوين شده است تا كمترين 

آسيب به فضای سبز شهری وارد شود.
شــهردار همدان نيز در اين نشســت گفت: آموزش شهروندی بايد 
ســرلوحه امور توسعه مديريت شــهری به ويژه در حوزه فضی سبز 

باشد.
عباس صوفی افزود: يکی از سياست های شهرداری در حفظ و توسعه 

فضای سبز انبوه كاری درختان در سطح فضای سبز است.
وی اضافه كرد: همچنين يکی از طرح های توسعه فضای سبز شهری 
ايجاد كمربند ســبز شهر همدان اســت كه در آينده ای نزديک قابل 

اجراست.
صوفی خاطرنشان كرد: برای داشتن شهری ايده آل با رعايت اصول 
زيباسازی در تمامی فعاليت های شهرداری از جمله آسفالت معابر، 
رنگ آميزی، كاشت گونه های گياهی، تاسيسات و مبلمان شهری و 
نورپردازی، نقاشی ديواری، جداره سازی، المان ها و ساير بخش ها 
بايد اصول خالقانه و نوآورانه زيبايی ســازی اعمال شود تا موجب 

آرامش بصری شهروندان شود.

وجود خانواده های بدسرپرست بیشترين 
آسیب متوجه دانش آموزان همدانی

 بر اســاس مطالعات انجام شده از دانش آموزان آموزشگاه های 
اســتان همدان، وجود خانواده های بدسرپرســت بيشترين آسيبی 

است كه متوجه دانش آموزان می شود.
معاون تربيت بدنی و ســالمت اداره كل آموزش و پرورش استان 
همــدان از اجرای طرح مشــاركت اجتماعی دانش آموزان در 42 
آموزشــگاه اســتان خبر داد و افزود: اين طرح دو سال است كه 
با همکاری ســازمان بهزيستی در سطح كشــور و استان پيگيری 

می شود.
عبدا... جعفری در گفت وگو با ايســنا، بــا بيان اينکه اين طرح با 
عنوان طرح ماد شناخته شــده است، ادامه داد: 1700 دانش آموز 
در نواحی يک و دو و همچنين در شهرســتان كبودراهنگ در پايه 

هشتم تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند.
وی يادآور شــد: طرح ماد به منظور افزايش شــناخت در حوزه 
آســيب های اجتماعی و افزايش مهارت در كارهای مشــاركتی با 

هدايت 57 معلم آموزش ديده اجرا شده است.
جعفری خاطرنشــان كــرد: در ايــن طرح آســيب های مختلف 
اجتماعی از جمله اعتياد، طالق و آســيب فضای مجازی رصد و 

آموزش های الزم به دانش آموزان ارائه شد.
وی ادامه داد: امروزه برای تعيين عوامل مخاطره آميز با استفاده 
از ســامانه پايش آســيب های اجتماعی، اطالعات آسيب های 
مختلف از 1800 آموزشگاه جمع آوری و در اين سامانه به ثبت 
رسيده به طوريکه بر اساس اين پايش اعتياد آسيب اولويت دار 
در تهديد زندگی دانش آموزان نيســت بلکه وجود خانواده های 
بدسرپرست آسيب اولی اســت كه متوجه دانش آموزان استان 

می شود. همدان 

1-تالش های زود هنگام يکی از نمايندگان استان در مجلس شورای 
اسالمی برای شناســايی رقبای احتمالی آغاز شده است.گويا وی با 
عقد قراردادی با يکی از مراكز افکار ســنجی تهران در پی شناسايی 
رقبا و سنجش ميزان انگيزه های آنان برای حضور در رقابت هاست.

گفته ميشود در هفته جاری گروهی از اين تيم افکارسنجی به استان 
خواهند آمد.

2-امنيت شهرک های صنعتی استان نگران گزارش شده است.
گفته ميشــود در شــرايطی كه تعداد زيادی از كارگاهها و كارخانه 
های مســتقر در شهرک ها تعطيل يا نيمه تعطيل هستند فرصتی شده 
تا افراد بزهکار با حضور در شــهرک ها اقدام به ســرقت و تخريب 

اموال كارخانه ها نمايند.
3- راه آهن تويسركان به ليست طرح های اجرايی وارد شده است.
گفته می شــود درحالی كه ايســتگاه راه آهن وخط ريلی تويسركان 
ازطرح توســعه راه آهن غرب كشــور حذف شــده بود اين طرح 
بازگردانده شــده است.گويا تالشــهای فرماندارونماينده شهرستان 

دربازگشت اين مطالبه عمومی موثربوده است.

تقويت باورهاي ديني 
راهكار کاهش آسیب هاي اجتماعي

فیض ا... مظفرپور «

 در يادداشــت قبلي به موضوع آســيب هاي اجتماعي با موضوع 
كودک  آزاري و راه هاي پيشــگيري و مقابله با آن پرداخت شــد و به 
مسئوليت مهم نهادهاي مسئول در آموزش خانواده ها براي پيشگيري 
از وقوع آسيب هاي اجتماعي در جامعه اشاراتي گرديد و يادآور شديم 
كه برخي معضالت و مشــکالت در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي 
در حال افزايش اســت. آمار نگران  كننده در خصوص افزايش طالق 
و كاهــش ازدواج، افزايش آمار بيکاران بويــژه بيکاران تحصيلکرده، 
همچنين افزايش اعتياد به موادمخدر صنعتي و ســنتي و كاهش سن 
اعتياد به حدود 14 ســالگي يعني دوره دانش آموزي و نيز گســترش 
اعتياد در بين خانم ها و كودک آزاري همه نشــان از كم و كاستي ها در 

زندگي افراد جامعه است.
حال اين كمبودها ممکن اســت كمبودهــاي عاطفي و رواني بوده 
باشــد يا كمبودهاي مادي و اقتصادي. اين روزها جامعه فشارهاي 
اقتصادي متعددي را تحمل مي كند. رشد فزاينده قيمت ها و كاهش 
قدرت خريد مــردم براي تهيه مايحتاج زندگــي، افزايش بي رويه 
قيمت مســکن در ماه هاي اخير و ســر به فلک كشــيدن اجاره بها 
در حال ُخرد كردن اســتخوان هي اقشــار كم  درآمد جامعه است. 
اين فشــارها بدون شک در پيدايش آسيب  هاي اجتماعي در جامعه 
تأثيرگذار هســتند. بدون ترديد مشکالت اقتصادي يکي از عوامل 
وقوع آسيب طالق و افزايش آمار آن در جامعه است و نبود مسکن 
ارزان  قيمت و مناســب براي جوانان در آستانه ازدواج خود دليل 
كاهش ازدواج جوانان و گسترش زندگي هاي مجردي و به تبع آن 

كاهش جمعيت در كشور است.
در كنار كمبودهاي اقتصادي، برخي كمبودهاي عاطفي نيز به پيدايش 
آســيب هاي اجتماعي كمــک مي كنند. در زمينه طــالق كمبودهاي 
عاطفي تأثيرات بيشــتري از كمبودهاي اقتصادي را دارند و نيز اعتياد 
به موادمخدر بيشتر ناشــي از كمبودهاي روحي و رواني فرد نشأت 
مي گيرد تا مشــکالت و كمبودهاي اقتصــادي. امروز گرايش به مواد 
مخــدر در بين افرادي كه به لحاظ مالي مشــکالت كمتري دارند و از 
رفاه اقتصادي برخوردارند، به وضوح ديده مي شود. و يا گرايش افراد 
تحصيلکرده بــه موادمخدر رو به افزايش اســت، آمار در خصوص 
استفاده دانشجويان از موادمخدر براي كاهش آالم روحي نگران كننده 

است.
دوري از خانــواده و زندگي مجردي كــه خود به خود كمبودهاي 
عاطلي را در پي دارد، يکــي از عوامل گرايش به موادمخدر براي 
جبران فشــارهاي روحي و رواني اســت. اگرچه اين نکته توجيه 
منطقــي و عقالني بــراي افراد بــراي گرايش به مواد محســوب 
نمي شود؛ زيرا كه آســيب هايي كه استفاده از موادمخدر بر روح و 
جسم افراد وارد مي كند، بسيار باالتر از لحظه هاي زودگذر نشئگي 
و آرامش كذايي آن است ولي نمي توان تأثير كمبودهاي عاطفي در 

گرايش به موادمخدر را منکر شد.
امــروزه اتفاقاتي در جامعه مي افتد كه لزوم تقويت باورهاي ديني و 
مقيد بودن خانواده ها به دســتورات و احکام اسالمي را بيش از پيش 
آشکار مي كند. اگر در يک روز و يک هفته در سطح استان همدان كه 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين است و رويدادهاي بزرگ فرهنگي 
در آن در حال رخ دادن اســت، كودک ربايي و سرقت روي مي دهد، 
ناشي از چيســت؟ آيا اينکه بگوييم كمبودهاي اقتصادي عامل اين 
جرم هاست، كافيست ومي توانيم به لحاظ ديني خود را قانع و  توجيه 
كنيم كه ناچار از انجام اين كارها بوده ايم؟ اگرچه گفت شــده است 
از هــر دري كه فقــر داخل آيد، ايمان بيرون مــي رود، ولي آيا اين 
آيه قرآن به كســاني كه ايمان آورده، نمي فرمايد اِســتعينوا بالصبر و 
الصــاله. و حال كه به تازگي از فضاي ماه رمضاني خارج شــديم، 
يادمان رفت كه بايد در مقابل مشــکالت صبور باشيم تا پيروزي را 
در آغوش بگيريم. بنا به اظهارات مســئوالن مربوطه هر ساله در ماه 
مبارک رمضان آمار بســياري از آسيب هاي اجتماعي كاهش مي يابد. 
اين نشان دهنده اهميت مسائل مذهبي و معنوي در زندگي مسلمانان 
است كه تقيد بيشتر به احکام اسالمي در ماه مبارک رمضان و كمک 
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 

آسيب ها در جامعه مي شود.
امروزه در بين روان شناسان مذهب درماني يا معنويت درماني به عنوان 
يک روش درمانی در درمان مشکالت افراد در مراكز مشاوره و روان  
درماني به كار گرفته مي شــود و تقويــت باورهاي دينی افراد تحمل 
بسياري از مشکالت از جمله مشکالت اقتصادي و كمبودهاي عاطفي 

را براي آنان آسان مي كند.
مگر در قرآن نفرده است: »اِّن الصاله تنهی عن الفحشاء والمنکر« نماز 
انسان را از گناهان بازمي دارد و همانگونه كه اشاره كرديم توصيه قرآن 

كمک گرفتن از نماز و صبر )روزه( در زندگي نيست.
حال مسئوالن امر بايد در كنار رفع مشکالت اقتصادي و اجتماعي 
جامعه به ايــن نکته توجه كنند كه بايد زمينه هاي رشــد فضايل 
اخالقي و كاهش رذايل اخالقي را فراهم كنند همانگونه كه قرآن 
اَلَة َوآتَُوا  نَّاُهْم فِي الْْرِض أََقاُمــوا الصَّ َِّذيــَن إِن مَّکَّ می فرمايد:» ال
ِ َعاقِبَُة اْلُُمورِ« تا  َكاَة َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَکــِر َوِلَّ الــزَّ
جامعه اي پاک در ســايه دستورات حيات بخش دين اسالم داشته 
باشيم و اگر مســئولين خود مقيد به اين دستورات حيات بخش 
باشــند مردم نيز ،ازآنان پيروی كرده و به آن عمل می كنند و اگر 
مسئولين در عمل به اين دستورات كوتاهی كنند  مردم نيز ممکن 
است  در اين زمينه ها كوتاهي كنند،زيرا كه گفته اند:» الناس علی 
دين ملوكهم« پس مســئولين بايد منتظــر عواقب اعمال خود در 
جامعه باشند ؛ كه اگر در تقويت بنيان های مذهبی جامعه نکوشند 
افراد با بنيان هاي مذهبي سســت در تحمل مشکالت اقتصادي و 

اجتماعي نيز متزلزل هستند. 
فاعتبروا يا اولو االبصار

فاطمه و امیرعلی نام های محبوب همدانی ها 
برای نوزادان فصل بهار 

 مديركل ثبت احوال همدان با بيان اينکه در هر شبانه روز 81 نوزاد در استان متولدشده، 
گفت: در بين نام های انتخاب شده برای نوزادان متولد سه ماهه نخست امسال، "فاطمه" و 

"اميرعلی" بيشترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند. 
محمود عليپور در گفت وگو با تســنيم اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال 7 هزار و 
572 مورد واقعه والدت به ثبت رسيده كه حاكی از تولد 3 نوزاد در هر يک ساعت است.

وی با بيان اينکه نســبت جنسيتی والدت ها 107/3درصد است، گفت: در برابر هر 100 

دختر 107 نوزاد پسر در استان همدان متولدشده است.
عليپور بيان كرد: از تعداد كل نوزادان متولد سه ماهه نخست سال هم 5 هزار و 95 مورد 
برابر با 67/3 درصد در مناطق شهری و 2 هزار و 477 مورد برابر با 32/7درصد در مناطق 
روســتايی بوده است.وی افزود: بررسی آمار نشان می دهد كه به طور متوسط در هرماه 2 

هزار و 524، هر شبانه روز 81 و هر ساعت 3 نوزاد در استان همدان به دنيا آمده است.
مديركل ثبت احوال همدان با اشاره به فراوانی نام های نوزادان تازه متولدشده هم افزود: 
در بين پســران، اميرعلی با 157 و فاطمه با 207 مورد بيشترين نام های انتخاب شده برای 

نوزادان متولد فروردين، ارديبهشت و خرداد 97 بوده است.
عليپور اعالم كرد: اميرحسين با 123، حسين با 120، علی با 115 و محمدحسين با 103 

مورد هم مقام دوم تا پنجم در بين اســامی انتخاب شده برای پسران را به خود اختصاص 
داده اند. وی گفت: در گروه دختران هم زهرا با 152، حلما با 97، باران با 85 و زينب با 

72 فراوانی، مقام دوم تا پنجم نام گذاری بوده است.
عليپور با اشــاره به آمار فوت شدگان در سه ماهه نخست سال 97 هم بيان كرد: 2 هزار و 
437 واقعه فوت به ثبت رسيده كه از اين تعداد هزار و 491 مورد معادل 61/2 درصد در 
مناطق شهری بوده است.وی مطرح كرد: با بررسی آمار می توان گفت كه به طور متوسط 

در هرماه 812، هر شبانه روز 26 و هر ساعت يک نفر در استان همدان فوت است.
عليپور با اشاره اينکه در برابر هر 100 زن 135 مرد فوت شده، اعالم كرد: بيشترين عامل 

مرگ و مير بيماری های قلبی و عروقی بوده است.

 در حال حاضر مطالبات اين شــركت 
از مشــتركان بخش های مختلف خانگی، 
كشاورزی، صنعتی، دستگاه های اجرايی و 
ســاير انشــعاب ها يک هزار و 40 ميليارد 

ريال است.
مدير عامل شركت توزيع نيروی برق استان 
همــدان با اعــالم اين خبر در نشســتی با 
اصحاب رسانه اســتان اظهار كرد: با توجه 
به اينکه قرار بود قيمت انشــعاب هر ساله 
15 درصــد افزايش يابد اما امســال مجوز 
الزم بــرای افزايش قيمت ها داده نشــد و 
ما همچنان قيمت سال قبل را اخذ می كنيم. 
محمد مهدی شهيدی گفت: بيشترين پيک 
بار مصرف اســتان همــدان تاكنون 674 
مگابات بوده اســت كه اين رقم در ســال 

گذشته663 مگابايت بوده است.
وی با اشاره به اينکه برای مديريت مصرف 
برق در استان همدان و كاهش قطعی ها با 
مشتركينی كه به لحاظ كاری دارای مصرف 
بااليی هســتند تفاهم نامه هايی بسته شده 
اســت افزود: اين تفاهم نامه ها بيشــتر در 
بخش صنايع، كشــاورزی و ادارات منعقد 
شده است كه خوشبختانه تاكنون همکاری 
ها خوب بوده و انتظار می رود سايرين هم 

شركت توزيع نيروی برق را ياری كنند.
شهيدی گفت: در بخش ادارات، دستگاهها 
را موظــف كرديــم كه 20 درصــد از بار 
مصــرف خود را كاهش دهنــد كه در اين 
ارتباط ســال گذشته 700كيلو وات كاهش 
بار مصرف از ســوی 32 دســتگاه استانی 
را داشــتيم كــه به همين دليل بــه اداراتی 
كه رعايت كرده بودنــد 82 ميليون تومان 

تخفيف داده شد.
وی ميانگيــن مصرف برق در يک ســال 
را در اســتان همدانهزار و 850 كيلو وات 
معادل 150 كيلــو وات در روز اعالم كرد 
و گفت: ميانگين  مصرف برق در كشــور 
3 هزار كيلو وات در ســال است كه نشان 
می دهد همــدان به لحاظ شــرايط آب و 
هوايی مصرف كمتری را به نســبت ساير 

استانهای كشور دارد.
مدير عاكل شركت توزيع نيروی برق استان 
همدان همچنيــن در خصوص تلفات برق 
ذنيز با اشــاره به اينکه بخش عمده تلفات 
مربوط به بهش غير فنی اســت گفت: سال 
گذشــته رقم تلفات در استان 11/7 درصد 

بود كــه اين رقم به 10/5 درصد رســيده 
است.

وی علــت اصلــی تلفــات را مربوط به 
انشــعاب مجاز دانست  مشــتركين بدون 
و افــزود: با مصوبه جديــد دولت مبتی بر 
واگذاری انشعاب به افراد ساكن در حاشيه 
شهرها تا سه ســال تا زمان تعين تکليف، 
از 10 هــزار متقاضی ســاكن در باغات و 
حاشيه شــهرها به 5 هزار و 400 متقاضی 
حاشيه شهر انشعاب برق واگذار شد كه با 
اين توصيف ميزان تلفات نيز كاهش يافت.

شــهيدی در خصوص قطعی برق و برنامه 
ارائه شــده برای اين قطعی هــا گفت: بر 
اســاس برنامه اعالم شده از سوی وزارت 
برق برخی مراكز شامل بيمارستانها، مراكز 
درمانــی، چاه هــای آب شــرب و ... قطع 
نخواهد شــد اما بــرای مديريت مصرف 
ســاعاتی برق برخی مجموعه ها و منازل 
قطع می شود كه در همدان برنامه احتمالی 

آن داده شده است.
 وی از شــهروندان خواست زمانی كه برق 
قطع می شــود وسايل برقی خود را از مدار 
خارج كنند تا با وصل مجدد شــاهد فشار 
مضاعف بر مدار، شــبکه هــای برق و در 

نهايت سوختگی وسايل نباشيم.
مديرعامل شركت توزيع نيروی برق همدان 
گفت: افزايش مصرف برق در اين استان ، 
خاموشی ها را در هفت گروه به دنبال دارد 

كه به تناسب زمان آن اعالم خواهد شد.
شــهيدی افزود: با توجه به محدوديت های 
منابــع آبــی و كاهش نزوالت آســمانی، 
نيروگاه هــای برق آبــی تحت تاثيــر قرار 
گرفته اند و خاموشــی ها از ساعت 9 صبح 
در زمان پيک مصرف در سطح استان انجام 

می شود.
وی اظهار داشت: 9 هزار مگاوات ظرفيت 
توليد نيروگاه های برق آبی در استان همدان 
بوده كه پيش بينی می شــود بــه پنج هزار 

مگاوات كاهش يابد.
وی بــا بيان اينکه چهارهــزار مگاوات در 
توليد نيروگاه برق آبی كســری وجود دارد 
افزود: ســهميه پيک بار سال گذشته استان 
همــدان 692 مگاوات بود كــه با اقدامات 
انجام شــده در بخش های مختلف به 663 

مگاوات كاهش يافت.
مديرعامــل شــركت توزيع برق اســتان 
همدان بيان كرد: در ســطح استان در سال 
96 هيچگونه خاموشــی انجام نشــد اما با 
مديريت مصرف، اين استان توانست سرانه 
صرفه جويی مدنظر شركت توانير را اعمال 
كرده و رتبه دوم را در ســطح كشــور در 

زمينه كاهش پيک بار 96 كسب كند.
وی ادامــه داد: 35 درصد برق اســتان در 
سال 96 در بخش كشاورزی صرف شد لذا 
بيشترين اقدامات برای صرفه جويی در اين 
بخش انجام شد و مشوق های خوبی برای 

كشاورزان در نظر گرفته شد.
شهيدی اســتفاده از كنتورهای هوشمند و 
نصب كنتورهای فهام را از جمله اقدامات 
انجام شده در راستای مديريت پيک بار در 
بخش كشاورزی اســتان برشمرد و گفت: 
در بخش خانگی نيــز اقدامات فرهنگی و 
تبليغی در راســتای مديريت مصرف انجام 

شده است.
وی در خصوص نيروگاه های خورشــيدی 
استان نيز گفت: همدان از استان های پيشتاز 
در زمينه احداث نيروگاه های خورشــيدی 
اســت كه از ســال 95 اقدامات گسترده ای 
در زمينه جذب ســرمايه گذاران خارجی و 

مديريت توليد انرژی انجام داده است.
وی بيان كرد: عالوه بر 2 نيروگاه خورشيدی 
در سال 95 ، سه نيروگاه هفت مگاواتی نيز در 
سال 96 وارد مدار شد و با اين اقدام، ظرفيت 
اســتان در اين بخش به بــاالی 35 مگاوات 
رسيد و امسال با برنامه ريزی های انجام شده 

اين روند تداوم می يابد.
شــهيدی با بيــان اينکه تلفــات انرژی از 
شــاخص های اقتصاد مقاومتــی و مورد 
بيان كرد:  پيگيری شــركت توانير اســت 
تلفــات انــرژی در بخش فنــی با اصالح 
شــبکه ها كاهش می يابد و در بخش غير 
فنــی برق هــای غير مجاز و لــوازم منزل 
هستند كه در سال های اخير تلفات انرژی 

روند كاهشی مطلوبی داشته است.

تاکيد مدیر عامل شرکت توزیع نيروی برق استان :

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

 بــه زودي 5 ميليارد تومان برای تکميل 
راه های روستايی باالی 20 خانوار اختصاص 

می يابد.
اســتاندار همدان در شــورای اداری استان 
با بيان اينکه امســال تمام راه های روستايی 
بــاالی 20 خانوار ايجاد می شــوند، افزود: 
تخصيص اعتبارات مناســب برای افزايش 
ايمنی در حوزه راهداری و چهارخطه شدن 
محور همــدان-گل تپه-عليصدر نيز مورد 

موافقت وزير قرار گرفت.
محمد ناصر نيکبخت گفت: در جلســه ای 
مشترک، وزير راه و شهرسازی وعده داد كه 
برای كلنگ زنــی راه آهن همدان ـ مالير در 
همدان حضور يابد و مناقصه آن هم به يک 

پيمانکار داده شده است.
وی ادامه داد: امروز استان همدان در بحث 
بازآفرينی بافت های فرســوده از تهران هم 
جلوتر اســت و بــه زودی 5 ميليارد تومان 

بــرای تکميل راه های روســتايی باالی 20 
خانوار اختصاص می يابد.

استاندار همدان با بيان اينکه مايحتاج اساسی 
مردم تا دو ســال و نيم آينده تأمين اســت، 
گفت: ذخاير اســتراتژيک نيز مملو است و 

مشکلی هم در فروش نفت نداريم.
امام جمعه همدان نيز با اشــاره به نامه مقام 
معظم رهبری به رئيس جمهور برای بررسی 
علل خريد سکه در تعداد وسيع و اختالالت 
بازار ارز، گفت: در مکتب ما كســب سود 

از طريق ايجاد بازار سياه قابل  قبول نيست.
آيت ا... غياث الدين طه محمدی افزود: اين 
قابل  قبول نيســت كه با ارز دولتی به  جای 
واردات كاالهــای ضــروری انواع كاالهای 
بيهوده وارد كشور شود، مثاًل به جای قطعات 
اتومبيل مربا يا آدامس وارد شــود و پرچم 

كشور را از چين وارد كنند.
وی با بيان اينکه سطح زندگی مسئوالن امور 

بايد در حد ســطح زندگی پايين ترين اقشار 
جامعه باشد، اظهار كرد: يکی از گاليه های 
اين است كه در طول اين 40 سال حتی يک 
مفسد دانه درشت اقتصادی را اعدام نکرده ايم 
حال آنکه در چين كمونيســتی بارها و بارها 

اين اقدام اتفاق افتاده است.
نماينده ولی فقيه در اســتان همدان با اشاره 
به اين كــه برخی خانوارها در نوســانات 
اقتصــادی به زير خط فقــر رفته اند، گفت: 
افرادی كه در رفاه زندگی می كنند درد قشر 

پايين را نمی دانند.
مــردم بايد باوركننــد مديران پيشــگامان 

خطرپذيری هستند
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــورای 
اسالمی نيز گفت: در روزهايی كه به عنوان 
جهاد خدمت اســت، تنظيم بــازار اولويت 

نخست كشور محسوب می شود.
به گزارش ايســنا، اكبر رنجبــرزاده ، با بيان 

اينکه حساســيت نمايندگان اســتان برای 
حفظ و قدرت بخشــيدن به موقعيت استان 
در كشــور بسيار محسوس اســت، افزود: 
هنگامی كه تغيير مديريت در استان ها آغاز 
شد، نمايندگان به درستی ورود پيدا كردند 
و لحظه ای توقف در اين زمينه ايجاد نشد.

نماينــده مــردم مالير در مجلس شــورای 
اســالمی نيز گفت: درحــال حاضر بهترين 
امکانات در حوزه پژوهشــی، كشــاورزی 
و خدماتی كه مورد نياز يک كشــور است، 
در ايران وجود دارد. ايران به قدری كشــور 
مقتدری شده كه استکبار جهانی در برابر آن، 

با قدرت وارد شده است.
حجت االســالم احد آزاديخــواه افزود: از 
مسئوالن اســتانی تقاضا داريم كه بيشتر به 
شهرســتان ها سفر كنند چرا كه مردم شيفته 
ديدن مســئوالن بوده و درد مردم بدين راه 

كمتر می شود.

استاندار همدان  خبرداد

اختصاص 5 میلیارد تومان برای تکمیل راه های روستایی 

شهرداری همدان 
متولی اجرای طرح 
»سه شنبه های بدون 
خودرو« باشد
 رئيس كميســيون فرهنگــی اجتماعی 
شورای شهر همدان گفت: شهرداری همدان 
بايد متولی اجرای طرح »سه شنبه های بدون 

خودرو« باشد.
رضــوان سلماســی در جمــع خبرنگاران 

افزود: ترغيب مردم به استفاده از دوچرخه، 
خودروهای عمومی و يا پياده روی، تلنگری 
فرهنگی است كه بيانديشيم با آلودگی های 
زيســت محيطی چه آسيب هايی در كمين 
سالمت ماست و فلسفه سه شنبه های بدون 

خودرو همين است.
سلماسی افزود: اســتفاده از هوای سالم و 
پاكيزه حق همه مردم اســت و بايد  اقشار 
مختلف مردم برای كاهش آلودگی و رسيدن 

به هوا پاک و سالم تالش كنند.
وی ادامه داد: طرح ســه شــنبه های بدون 

خودرو ماهيتی مردمی و غيرحاكميتی دارد 
اما برای اجرا و موفقيت بايد در كنار ظرفيت 
های مردمی از توان و امکانات حوزه های 
ديگــر نيز بهره مند بود تــا اصالح نگرش 
رفتارهای شهروندی در استفاده از دوچرخه 
و نيز وســايل نقليه عمومی برای سفرهای 

درون شهری نهادينه شود.
به گزارش مهر، سلماســی به درخواســت 
كميسيون فرهنگی اجتماعی شورا مبنی بر 
اجرای همايش های دوچرخه ســواری و 
ايجاد سه شــنبه های بدون خودرو جهت 

فرهنگســازی در اســتفاده از حمل و نقل 
عمومی و دوچرخه اشاره كرد و يادآور شد: 
شــهرداری ها به دليل داشتن تعداد نيروی 
انسانی باال می توانند در اين زمينه پيشگام 

باشند.
وی اضافه كرد: خانواده بزرگ شــهرداری 
می تواند ضمن اســتفاده از دوچرخه يکی 
از بزرگترين الگوهای فرهنگ سازی در امر 
دوچرخه سواری به عنوان وسيله نقليه هم 
در جهــت ايجاد ســالمتی و هم در جهت 
داشتن هوايی پاک و سالم برای تنفس باشد.

بــــه  تــــــوجه  بــا 
منابــع  محدودیت هــای 
ــزوالت  ــش ن ــی و کاه آب
نیروگاه هــای  آســمانی، 
برق آبــی تحــت تاثیــر 
و  گرفته انــد  قــرار 
ــاعت  ــا از س ــی ه خاموش
ــک  ــان پی ــح در زم 9 صب
ــتان  ــطح اس مصرف در س

ــود ــی ش ــام م انج
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روی قیمت کاالها در نهاوند نظارتی صورت نمی گیرد

 روی قيمت كاالها در نهاوند هيچ نظارتی صورت نمی گيرد و همين امر باعث افزايش 
قيمت ها اجناس و كاالها در بازار نهاوند شده است. 

فرماندار نهاوند در جلســه شورای آرد و نان و كميته تنظيم بازار شهرستان نهاوند، اظهار 
داشــت: بازار نهاوند وضعيت خوبــی ندارد و قيمت اجنــاس و كاالها خصوصا اقالم 

خوراكی و ميوه در بازار نهاوند سليقه ايی تعيين می شود.
به گزارش تسنيم ، مراد ناصری تصريح كرد: قيمت های متفاوت اجناس و اقالم خوراكی 
در بازار شهرستان نشان می دهد كه بر قيمت اين اجناس هيچ نظارتی صورت نمی گيرد و 

همين امر موجب نارضايتی مردم شهرستان شده است.
ناصری افزود: تعزيرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بايد پای كار 
بيايند و نظارت و بازرسی ها  بر بازار و قيمت كاالها بايد به صورت مستمر انجام شود تا 

با تنظيم قيمت كاالها و اجناس آرامش به مردم باز گردد.
وی عنوان كرد: تاكنون نظارت بر بازار و قيمت كاالها خصوصا اقالم خوراكی و  ميوه در 
شهرستان ضعيف بوده است ولی از امروز به بعد اين كوتاهی را نمی پذيرم و دستگاه های 

مربوطه بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
فرماندار نهاوند بيان كرد: در بخش های مختلف شهرستان نيز با نظارت بخشدارها و اداره 
تعزيرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بايد نظارت بر بازار و قيمت 

كاالها در دستور كار قرار بگيرد.
ناصری با اشاره به وضعيت نامناسب نظارت بر حوزه آرد و نان شهرستان، گفت: متاسفانه 
در حوزه آرد و نان شهرســتان نيز نتواسته ايم رضايت مردم شهرستان را جلب كنيم و در 

حوزه آرد و نان شهرستان حلقه مفقوده ايی به نام نظارت وجود دارد.
وی تاكيد كرد: نظارت بر نانوايی ها در شهرستان ضعيف است و بايد در اين زمينه وقت 

بگذاريم و كار كنيم.
ناصری اظهار داشــت: اكثر نانوايی های آزاد پز در شهرســتان كيفيت بهتری نســبت به 
نانوايی هــای دولتی دارند و جريمه اين نانوايی ها در بهتر شــدن كيفيت نان هيچ تاثيری 

ندارد و اين وضعيت بايد مديريت شود.

خبـر

رئيس آموزش و پرورش منطقه خزل نهاوند خبر داد:
خانواده معلم متوفی اموال فرزندشان را 

برای مدرسه سازی اهدا کردند
 رئيس آموزش و پرورش منطقه خزل گفت:خانواده خير و نيکوكار 
معلــم متوفی مرحومه خانــم زهرا ظفری  در منطقــه خزل كل مبالغ 
واريــزی از ناحيه بيمه عمر مصــوب و مکمل و حتی پس اندازش كه 
بالغ بر25ميليون تومان می باشد را برای  احداث مدرسه يک كالسه در 

روستای قيالب اهدا نمودند.
حقمراد خزايی افزود:  اين معلم خير در ســال 96 به علت بيماری به 
رحمت ايزدی پيوست و خانواده ايشان با نيت صدقه جاريه و زنده نگه 
داشــتن ياد و نام اين معلم سفر كرده تمام دارايی مرحومه را به مدرسه 

سازی اختصاص دادند.
مرحومه ظفری اهل روستای چناری از توابع بخش زرين دشت نهاوند 

است كه سال گذشته بر اثر بيماری درگذشت.

کشاورزي باالترين سهم مصرف انرژي برق 
شهرستان را دارد

 كبودراهنگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيام:  از مجموع 41 
هزار 609 مشترک برق در شهرستان، 35 هزار 629 مشترک در مصارف 
خانگي، هزار و 235 مشــترک عمومي و 246 مشترک صنعتي و هزار 
و 66 مشــترک در حوزه كشــاورزي و 3 هزار و 423 مشترک 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 3 هزار و 815 كيلومتر و 
126 هزار نفر جمعيت داراي بيش از 41 هزار مشترک برق در حوزه هاي 
خانگي، عمومي، كشاورزي، صنعت، معابر و ... مي باشد كه تمام هزار و 

297 روستاي 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 شاخص ها و انجام اقدامات در راستاي رسيدن به شاخص ها و 
به دست آمدن نتايج مطلوب از اقدامات و بهره وري برنامه ها و اهداف 
خود در سال در راستاي اقتصاد مقاومتي ارائه دهند. تا بتوانيم به اهداف 

كميته برسيم.
همداني با ارائه بخشــي از برنامه هاي شركت توزيع برق به عنوان دبير 
اين كميته گفت: بيش از 45 درصد 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 9 درصد 
مصارف صنعتي صرف مي شود كه اين آمار بيان كننده  كشاورزي بودن 
منطقه مي باشــد 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 
97 گفت: ميزان جذب اعتبارات اين شــركت 51 هزار و 539 ميليون 
ريال اســت كه اين ميزان 11/3 درصد از كل اعتبارات استان را به خود 

اختصاص داده است.
رئيس اداره برق شهرســتان از مطالبات 4 ميليارد توماني اين شــركت 
از مشــتركين خبر داد و گفت: بيش از 4 ميليارد  و 200 ميليون تومان 
مطالبات اين شركت از مشتركين است كه در صورت پرداخت به موقع 

و درست اين مبلغ، خدمات گسترده تري ارائه خواهد شد. 

80 نقطه برای اسكان اضطراری 
در همدان پیش بینی شد

 80 نقطه واقع در پارک ها و بوســتان های اين شــهر برای اسکان 
اضطراری هنگام بروز بالهای طبيعی و غير طبيعی پيش بينی شده است.

معاون عمرانی فرماندار همدان در جلســه اعضای شــورای هماهنگی 
مديريت بحران شهرســتان همدان افزود: برای اسکان اردوگاهی نيز 2 
نقطه در باغ ميوه واقع در حوالی ميدان فرودگاه و در ميدان 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 نيز در آن گنجاند.
زمانی بيان كرد: همچنين در شــورای برنامه ريزی اعتبار مناسبی برای 
تکميل پايگاه امداد جاده ای هالل احمر واقع در حاشيه پليس راه همدان 
- تهران پيش بينی شــد كه برای شتاب دهی به روند اجرای اين طرح 

بايد تالش كرد.
وی بيان كرد: طبق منشــور بشر دوستانه بايد حداقل استانداردها 
برای پاســخگوی به نيازهای مردم و حفظ كرامت و شــان آنان 

شود. لحاظ 
معــاون فرماندار همدان با بيان اهميت آموزش برای كاهش آثار باليای 
طبيعی گفت: در همين ارتباط يک سند آموزشی از طريق مديريت بحران 

به دستگاه ها ابالغ شده است.
مدير اداره جهاد كشاورزی همدان نيز در اين جلسه گفت: سرمای بهاره 
يک هزار و 700 ميليارد ريال به باغات و زمين های زارعی اين شهرستان 

خسارت وارد كرد. 
حسين فضلی افزود: 19 هزار هکتار از سطوح اراضی زارعی و 6 هزار 

و 880 هکتار از اراضی باغی خسارت ديدند. 
وی بيان كرد: طبق بررسی های صورت گرفته ميزان خسارت وارد شده 

به اراضی باغی اين شهرستان 890 ميليارد رالک است. 
مدير اداره جهاد كشــاورزی همدان اظهار داشــت: 25 هزار هکتار از 
اراضی كشــاورزی و 206 هکتار از اراضی باغی خســارت ديده بيمه 

هستند. 
فضلی علت استقبال اندک باغداران از بيمه محصوالت را باال بودن تعرفه 
های اين حوزه عنوان كرد و ادامه داد: ســرما زدگی بيشترين آسيب را 
نيــز به اين بخش وارد كرد به گونه ای كه 100 درصد محصول برخی 

باغ ها خسارت ديدند. 

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

 سرپرســت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير از احداث 
بخش عمومی 32 تخته در بيمارســتان امام حسين)ع( مالير خبر داد 
و گفــت: در بازديد اخير مديركل اوقاف اســتان همدان از موقوفات 
شهرستان مالير مقرر شد اين بخش با اعتباری از محل موقوفه مرحوم 

سيف الدوله احداث شود.
پژمان جعفری در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه كل اعتبار پيش بينی 
شده برای احداث و تجهيز اين بخش تا كنون 2 ميليارد تومان برآورد 
شــده است، افزود: براســاس رايزنی های انجام شد 50 درصد هزينه 

معادل يک ميليارد تومان از محل موقوفه سيف الدوله تأمين می شود.
وی با بيان اينکه در سفر يک روزه مديركل اوقاف به مالير از مدرسه 
ابتدايی دخترانه فخريه و دبيرســتان نمونه پســرانه سيفيه نيز بازديد 
بــه عمل آمد، اظهار كرد: با توجه به كمبود فضای آموزشــی در اين 
بازديدها مقرر شــد از محل موقوفه مرحومه فخرالحاجيه مبلغ 220 
ميليون تومان برای گســترش فضای آموزشی و ايجاد 6 كالس درس 

جديد در محل مدرسه فخريه هزينه شود.
جعفری خاطرنشــان كــرد: همچنين به منظور تجهيز كامل ســلف 
سرويس دبيرستان نمونه پسرانه ســيفيه شامل خريداری كردن 500 
صندلی و 60 عدد ميز غذاخوری، نصب پرده، ســراميک كردن كف 
ســالن و ... مبلغ 100 ميليون تومان زيرنظــر اوقاف از محل موقوفه 

سيف الدوله هزينه شود.
سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير در بخش ديگری 
از ســخنانش گفت: با حضور مديركل بازديدی از مغازه های تجاری 
مســتقر در بلوار 32 متری مطهری مالير انجام شد كه با توجه به آن 
كه اين واحدهای تجاری در اراضی موقوفه هستند و هيچ كدام هزينه 
تغيير كاربری از مسکونی به تجاری را پرداخت نکرده اند بنابراين در 

اين مورد برای آنها تصميم گيری شد.
وی ادامه داد: مقرر شــد كليه مغازه های تجاری مســتقر در بلوار 32 
متری مطهری اجاره بهای موقوفه و حق ســرقفلی تجاری مغازه خود 
را به صورت اقســاط پرداخت كنند و در اين زمينه از تخفيف اوقاف 

نيز بهره مند شوند.
جعفری در ادامه از آغاز اجرای طرح "نشــاط معنوی" در بقاع متبركه 
اين شهرســتان خبر داد و گفت: برنامه  های طرح نشــاط معنوی هر 
ســال با آغاز تابستان به منظور غنی ســازی اوقات فراغت و با هدف 
تقويت بنيه اعتقادی و دينی و استفاده از ظرفيت فرهنگی بقاع متبركه 

و امامزادگان برگزار می شود.

عضو هيأت رئيسه مجلس:
کمتر از 25 درصد از جمعیت کشور 

در روستاها سكونت دارند
 كمتر از 25 درصد از جمعيت كشور در روستاها سکونت دارند 
كــه اين امر به لحاظ مقياس بين المللی نشــانه عدم توســعه پايدار 

روستايی است.
عضو هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی در همايش دهياران بخش 
مركزی و پيرســلمان شهرستان اســدآباد، افزود: سکونت 25 درصد 
جمعيت كشــور در روســتاها نشــان از آن دارد كه توسعه پايدار در 
ســطح روستاهای كشــور اتفاق نيفتاده و بايد تالش كنيم روستائيان 
را با راهکارهای مختلف از جمله ارائه تســهيالت اشتغالزايی و ايجاد 

زيرساخت های الزم در روستاها حفظ كنيم.
به گزارش ايســنا، اكبر رنجبرزاده با اشــاره به اينکه دولت طرح های 
ويژه ای برای اشــتغال و توسعه روستايی فراهم كرده است، ادامه داد: 
در صورتی كه ســال ها پيش در رابطه با اين طرح های ويژه در كشور 
اقدام شــده بود به طور قطع امروز ميزان سکونت جمعيت در سطح 
روستاها تا اين حد كاهش نمی يافت و دچار چنين وضعيتی در رابطه 

با سکونت روستايی نبوديم.
رنجبرزاده تصريح كرد: بايد در راســتای استفاده از تسهيالت اشتغال 
روستايی و طرح های پايدار مردم را توجيه و حمايت كرد چرا كه دادن 
تسهيالت بدون برنامه و ايجاد رضايت مقطعی مردم فايده ای ندارد و 

اشتغال پايدار ايجاد نمی كند.
وی در ادامه با اشــاره به جابجايی اشــتباه 3 هزار و 200 ميليارد 
تومان از بودجه شــهرداری ها و دهياری ها بــا رديف های متفرقه 
يارانه ها در كشــور اظهار كرد: طرحی دو فوريتی مجلس شــورای 
اسالمی در اين رابطه تدوين و تنظيم و امضا كرده كه پس از پايان 
تعطيــالت صحن مجلس، به عنوان نخســتين اولويت طرح ها اين 
ميزان بودجه به وزارت كشور برای خدمات دهی به شهرداری ها و 

دهياری ها بازخواهد گشت.
رنجبــرزاده بــا تأكيد بر اينکه ايــن امر يک ضرورت اساســی بود، 
خاطرنشــان كرد: در صورتی كه مجلس نســبت به اين طرح اقدام و 
ورود پيدا نمی كرد دســت وزارت كشور خالی و اعتبار دهياری ها در 

سال 97 تقريبا صفر می شد.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی با بيان اينکه دهياران 
روســتاها مدافع حقوق مردم و توزيع عادالنــه امکانات و ثروت در 
روستاها هستند، گفت: هر يک از ما در حوزه كاری خود بايد سهم و 
وظيفه خود را به نحواحسن ايفا كنيم كه خوشبختانه دهياران شهرستان 
اسدآباد در اين راستا دهيارانی پرنشاط و فعال بوده و رضايت از آنان 

حاصل است.
وی تأكيد كرد: دهياران ســعی بر آن داشته باشند در راستای اشتغال 
كميته اشتغال خودجوش در روستای خود تشکيل داده و افراد توانمند 
را برای كارآفرينی با كمک تسهيالت اشتغالزايی هدايت كنند و نسبت 
به اشتغال روســتای خود چون رفاه، بهداشت و مقاوم سازی اهميت 

دهند.
وی در رابطه با اســتخدام دهيــاران نيز تصريح كرد: به طور قطع اين 
اتفاق روی خواهد داد و نخســتين گروهی كه بايد موقعيت آنان در 

كشور تثبيت شود، دهياران هستند كه مجلس نيز موافق آن است.

 شهر جهانی اللجين كه دو سالی است، 
از سوی شــورای جهانی صنايع دستی به 
عنوان جهانی مفتخر شــده اســت، امسال 
جشــن يا ويژه برنامه ای برای دومين سال 
جهانی شدن آن برگزار نشد تا اين رويداد 

بين المللی در عين روزمرگی دنبال شود.
از ســال 1394 شــهرهای بــا ظرفيــت 
صنايع دســتی ايران به منظــور معرفی به 
شــورای جهانی صنايع دســتی در دستور 
كار معاونت صنايع دستی و هنرهای سنتی 

كشور قرار گرفت.
در اين ميان شــهرهای اصفهــان، تبريز و 
مشهد با تشکيل پرونده مربوطه به دبيرخانه 
شــورا معرفی شــد و در بازديد از سوی 
شورای جهانی صنايع دســتی، اصفهان به 
عنوان شهر اول صنايع دستی كشور و تبريز 
به عنوان شهر جهانی فرش انتخاب شدند.

پيشنهاد شــهر اللجين برای نامزدی شهر 
جهانی ســفال به معاونت صنايع دستی و 
هنرهای سنتی ســازمان نيز داده شد كه 
در اين بين اســتان  های يزد و سمنان نيز 
رقيــب همدان بودند امــا در نهايت اين 
اللجين بــود كه موفق به كســب عنوان 

جهانی شد.
به گــزارش فارس ، پــس از طی مراحل 
انتخاب اين شهر به عنوان جهانی، اللجين 
شــهر جهانی ســفال و ســراميک شد و 
هنرمندان اين شهر كوچک كه اكنون مفتخر 
به عنوان جهانی هســتند، پس از ســال ها 
فعاليــت در اين عرصه توانســتند، در بعد 

جهانی طی طريق كنند.
انتظــار می رفت با جهانی شــدن شــهر 
كوچک اللجين شــاهد تغيير و تحوالت 

اساسی در اين شهر باشــيم، اما جز تغيير 
در بخش هايی، تحوالت آنچنانی در شــهر 
رخ نــداد و حداقل ترين انتظار كه برچيده 
شدن اقالم چينی از ويترين فروشگاه های 

اين شهر بود؛ نيز هنوز باقيست.
ســال گذشــته نخســتين ســالگرد جهانــی 
شــدن شــهر اللجيــن جشــن گرفتــه شــد 
ــا وجــود اينکــه ايــن جشــن در حــد  و ب
جهانــی شــدن يــک شــهر نبــود امــا قابــل 
تحســين بــود زيــرا حداقــل يــادی از ايــن 
ــال در  ــا امس ــد، ام ــی ش ــاق بين الملل اتف
ــی  ــن اتفاق ــی شــدن اللجي ــالروز جهان س
ــار  ــه انتش ــا ب ــن روز تنه ــاد و در اي نيفت
ــراث  ــانی مي ــال اطالع رس ــی در كان پيام

فرهنگــی بســنده شــد.
كــه  اســت  وقتــی  موضــوع  جالبــی 
وب ســايت شــهر جهانــی اللجيــن نيــز به 
ــی  ــن موضــوع اشــاره ای نکــرده و وقت اي
خــود مــا بــرای ايــن رويــداد بين المللــی 

ــز  ــران ني ــويم از ديگ ــل نش ــی قائ ارزش
ــی رود. ــاری نم انتظ

عنــوان جهانــی شــدن اللجيــن ســال قبــل 
ــتی  ــی صنايع دس ــازمان جهان ــوی س از س
تمديــد شــد و ايــن مســئله كــه خواســته 
بســياری از هنرمنــدان بــود، موجــب 
ــه  ــال ك ــا امس ــد ام ــا ش ــحالی آنه خوش
ايــن عنــوان همچنــان از آن اللجيــن 
اســت، ارزشــی بــرای آن در نظــر گرفتــه 

ــد. نش
اينکــه بتوانيــم در ســالروز چنيــن اتفاقات 
ارج  نيــز  بزرگتــر و آن  بزرگــی كاری 
نهــادن بــه ايــن نامگذاری هــا داشــته 
ــدان و  ــت هنرمن ــود پاسداش ــيم، خ باش
ــب  ــالش كس ــا ت ــه ب ــت ك ــی اس عنوان
ــن مهــم  ــی اي ــن وقت شــده اســت، بنابراي
ناديــده گرفتــه شــود، بديــن معناســت كــه 
يــا از اهميــت ايــن عناويــن غافليــم و يــا 

ــت. ــده اس ــادی ش ــان ع برايم

ــم را  ــک مســئله مه ــا ارزش ي ــوال م معم
ــه از دســت  ــويم ك ــه می ش ــی متوج زمان
ــن درســت نيســت،  ــه اي ــد، ك ــه باش رفت
ــی را  ــان طوالن ــايد زم ــه ش ــی ك در حال
صــرف بــه دســت آوردن آن كرده باشــيم.
ــه  ــی ب ــت بی اهميت ــوان گف ــايد بت ــا ش ام
ــرا در  ــن مســائلی طبيعــی اســت، زي چني
ســال 2018 نيــز همــدان عنــوان پايتخــت 
گردشــگری كشــورهای آســيايی را دارد و 
بــا گذشــت 7 مــاه، هنــوز شــاهد برنامــه 
ــن  ــم و اي ــه نبودي ــن زمين ــری در اي فاخ
نشــان می دهــد مــا بــه همــه موضوعــات 
نگاهــی عــادی و روزمــره داريــم و ديــد 

فراتــری بــه موضوعــات نداريــم.
در بســياری از مــوارد بــا تالش هــای 
هزينه هــای  و  مذاكــرات  و  فــراوان 
بســياری بــه دنبــال كســب يکســری 
ايــن  وقتــی  امــا  هســتيم  امتيــازات 
ــه  ــبت ب ــود نس ــا می ش ــازات از آن م امتي
آن بی تفــاوت هســتيم و ايــن عــالوه 
بــر از دســت رفتــن ايــن امتيــاز موجــب 
ــادگار  ــه ي ــی ب ــرد ضعيف ــود عملک می ش

ــد. بمان
ــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و  ــر مي مدي
ــوص  ــن خص ــن در اي ــگری اللجي گردش
ــاله  ــالروز دو س ــت س ــرار اس ــت، ق گف
در  اللجيــن،  جهانــی  شــهر  شــدن 
ــای  ــا برنامه ه ــراه ب ــده و هم ــای آين ماه ه
ــت  ــد گف ــا باي ــود، ام ــزار ش 2018 برگ
جشــن دوســاله شــدن شــهر جهانــی 
ــرر  ــد مق ــزا و در موع ــد مج ــن باي اللجي
ــای 2018  ــرا برنامه ه ــد زي ــزار می ش برگ

ــود را دارد. ــان خ ــای زم اقتض

 نهاونــد -معصومه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيام: وعده ها زير ســاخت ها را 
از پای در آورده اســت .بی مقدمه، سال 
هاســت موقعيــت بکری به نام ســراب 
فارســبان اندر خم وعده هــا و امروز و 
فردا گفتن های متوليان گردشــگری رها 
شده است. سراب فارسبان ساالنه ميزبان 
150 تا 200هزار نفر گردشــگر از مناطق 

مختلف كشور است.
هر ساله در كميته برنامه ريزی متوليان از 
اختصاص اعتبار برای ساماندهی روشنايی 
و مسير دسترسی اين سراب خبر می رسد 
اما عمال پايان فصل كاری كه می رســد 
هيــچ خروجی ديده نمی شــود و كاری 
هم انجام نشــده اســت و اعتباراتی هم 

تخصيص داده نشد.
به شــعار و وعده كه می رســيم فارسبان 
می شود بهشــت غرب كشور و سرزمين 
زيبای خدا در گوشه ای از زمين كه همه 
شرايط را برای توســعه اشتغال و اقتصاد 
گردشگری شهرســتان دارد و قرار است 
با اين موقعيت  گردشــگری شهرســتان 
ها البته به همــراه اقدامات و برنامه های 

نانوشته متوليان متحول شود.
اينکــه بگوييــم در ايــن ســراب اقداماتــی 
شــده اســت كــه در ايــن مطلــب ناديــده 
گرفتــه شــده اســت تاكنــون اجــرا شــده 
نشــده اســت شــايد ســکوهای  نشــيمن 
كــه حــاال مشــتی خــاک از آن باقــی 
مانــده و ســرويس هــای بهداشــتی  كــه 

نمــی شــود از آن ســخنی گفــت.
گرفتــه  امکانــات  حدقــل  نبــود  از 
ســراب،  دسترســی  راه  و  ورودی  تــا 
ــی  ــی رفاه ــات خدمات ــگ وامکان پاركين
در ايــن ســراب  از جملــه مــواردی 
و  مســافران  نارضايتــی  كــه  اســت 
ــه وجــود آورده اســت. گردشــگران را ب

ــن  ــن كــه در اي  آنچــه واضــح اســت اي
ــدام  ــون اق ــکان گردشــگری بکــر تاكن م
ــن  ــت و اي ــده اس ــام نش ــازی انج كارس

ــا شــده اســت. ــت ره موقعي
هرچند نياز اين موقعيت، ايجاد و تقويت 
زير ساخت هايی است كه نبود آنها سبب 

تضعيف حوزه گردشگری شده است.

اقداماتی از جمله ساماندهی و زير سازی، 
تعريض و تسطيح ورودی سراب ، ايجاد 
پاركينگ برای تســهيل در ترددها، ايجاد 
بازارچه های صنايع دســتی و سوغات و 
سوئيت ها و اماكن و... است كه اين خود 
اقدامات قابل توجهی در ايجاد اشــتغال 
و توســعه اقتصادی در ايــن منطقه بارها 

متوليان از آن وعده داده اند.
اما در عمل از ســال 94 اين ســراب در 
محاصره وعده ها به حال خود رها شــده 

است.
مســئول ميراث فرهنگی صنايع دستی و 
گردشــگری نهاوند خرداد 96 از اينچنين 
آمــاری خبر داد بــه اين نحــو كه 100 
ميليون تومــان در ســال 94 و همچنين 
مبلــغ  300ميليون تومان در ســال95 به 
طرح مطالعاتی و ســاماندهی اين سراب 
اختصاص داده شــده اســت اما به دليل 
محدود بــودن منابع مالی تخصيص نيافته 

است.
جانجان با بيان اينکه برنامه های بسياری 
برای توســعه موقعيت گردشــگری اين 
سراب در دست اجرا دارد گفت: پيش از 
آن بايد اعتبارات مورد نياز تخصيص داده 
شــود چرا كه اعتبارات تخصيص، نيافته 

عامل پيش نرفتن كار است
به اين ترتيب كه در ســال 96 اين اعالم 
نياز اعتبارات را مجــدد مطرح كرده ايم 
كه بايد با كمک فرماندارازمحل اعتبارات 

استانی بتوان جذبی انجام داد.
اولين اقدام مورد نياز برای ســراب تهيه 
طرح مطالعاتی آن است كه با تخصيص 
اعتبار مورد نيــاز در حدقل زمان انجام 
و ســپس بحــث ســاماندهی و تقويت 
امکانات آن ازجمله برق رسانی وايجاد 
روشــنايی اجرايی خواهد شــد كه اين 
البته نيــاز به ورود همه دســتگاه های 
خدماتی اعم از بــرق راه ومنابع طبيعی 

و... در كنــار ميراث دارد تــا بتوان به 
نتيجه مورد نظر رسيد.

1میلیارد  نیا:اختصــاص  بهرام   
تومان برای ساماندهی سراب 

نماينده نهاوند در مجلس شورای اسالمی 
8 فروردين 97 در نوروزگاه فارســبان در 
جمع مردم از اختصــاص 1ميليارد برای 
ساماندهی سراب فارسبان خبرداد و گفته 
بود اين سراب به نسبت گيان و گاماسياب 
پيشرفتی نداشته است و تا پايان سال بايد 
ورودی فارسبان آســفالت وروشنايی آن 

تامين خواهد شد.
روشــنایی  برای  600میلیــون 

سراب
كريم حميدوند فرماندارســابق نهاوند هم 
در همين نوروگاه از تخصيص 600ميليون 
تومــان اعتبار بــرای تامين روشــنايی و 

آسفالت اين سراب خبر داده بود. 
میلیونی  1میلیــارد650  اعتبار   

برای سراب
شــرای نامناسب و رها شــدگی سراب 
فارســبان در روزهای پر بازديد و حضور 
گردشــگران در اين مکان گردشگری و 
نارضايتی هايی كه مــردم به روش های 
مختلف آن را به گوش مســولين رسانده 
بودند سبب شــد تا فرماندار يک روز را 
برای بازديد از اين سراب اختصاص دهد 
و بــرای ســاماندهی آن 1ميليارد و 650 

ميليون تومان اختصاص دهد.
البته اين اعتبار به با احتساب اصالح كانال 

سراب به اين مبلغ رسيده است.
 گردشــگری فارسبان در ورطه 

نابودی
اوج فصل گردشگری و حضور ميهمانان 
در سراب فارسبان اواخر خرداد و پس از 
تعطيلی مدارس و پايــان ماه رمضان بود 
اما موقعيت موجود در اين سراب صدای 
نارضايتی مسافران را بلند كرد آن هم در 
شرايطی كه پا درميانی و حضور دادستان 
سبب ســاماندهی ســراب های گيان و 
گاماســياب و خروج از ركود آن ها شده 
بود وبی تعارف  تنها سراب فارسبان است 
كه اين روزها در مسلخ وعده های متوليان 

گردشگری رها شده است.

وعده ها گردشگری فارسبان 
را از پای درآورد

»روزمرگی« بر جان شهر جهانی اللجین
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خبـر

بــا توجــه بــه وضعیت 
اعتبــارات و قطع حمایت 
دولت، خرید اتوبوس هایی 
با این نرخ برای شهرداری 
البتــه  نــدارد،  امــکان 
برای  شــهرداری همدان 
ناوگان در بخش  نوسازی 
دولتــی تــا 95 از بودجه 

جاری اقدام کرد

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ایران و جهان

آگهي سند مالكیت المثني
نظر به اینكه مالک نورعلي گودرزي فرزند دالور با ارائه فرم شهادت 
شهود مصدق دفتر اسناد رسمي نهاوند اظهار نموده مقدار ششدانگ 
پالك 1505 فرعي از 4091 اصلي بخش یک ثبت نهاوندکه 50 شماره 
ســند مالكیت آن ذیل ثبت 18857 صفحــه 223 دفتر جلد 138 
ثبت و سند مالكیت به شماره ســریال 03235 صادر و تسلیم مالک 
گردیده و به علت نقل و انتقال مفقود گردیده، تقاضاي صدور ســند 
مالكیت المثني نموده است لذا به اســتناد ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت  مراتب به شرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلي 
جهت عموم آگهي مي گردد لذا چنانچه کســي نسبت به صدور سند 
مالكیت المثني اعتراض داشــته یا مدعي انجام معامله نزد خود او یا 
وجود ســند مالكیت نزد خود مي باشد، مي تواند اعتراض خود را کتبًا 
از تاریخ انتشــار این آگهي ظرف مدت 10 روز به این اداره ارسال در 
غیر این صورت و پس از گذشــت زمان مقرر ســند مالكیت المثني 
صادر خواهد شد. برابرسند 138256-86/6/28 در قبال 17984641 

ریال در رهن بانک رفاه کارگران است. )م الف73(
محمدعلي جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي محســن مرادجوي همداني دارای شــماره شناسنامه  35 به شرح 
دادخواست کالســه 112/970286/97ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فردوس رعنایي به 
شماره شناسنامه  86382 در تاریخ 1395/08/20 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر است به: 1-  اشرف 
مرادجوي همداني به شــماره شناســنامه 4204 متولد 1334 صادره از 
همدان فرزند متوفیه 2- محسن مرادجوي همداني به شماره شناسنامه 
35 متولــد 1347 صادره از همدان فرزند متوفیــه 3- منیژه مرادجوي 
همداني به شماره شناســنامه 2920 متولد 1345 صادره از همدان فرزند 
متوفیه 4- مرضیه مرادجوي همداني به شماره شناسنامه 105332 متولد 
1342 صادره از همدان فرزند متوفیــه 5- عباس مرادجوي همداني به 
شماره شناسنامه 31 متولد 1340 صادره از همدان فرزند متوفیه. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 1536(
رئیس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي ســید مجید عقیقیان دارای شماره شناســنامه  109591 به شرح 
دادخواســت کالســه 112/970246ح از این حوزه درخواســت گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول عقیقیان به 
شماره شناســنامه  94308 در تاریخ 96/05/08 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به: 1- سید 
مجید عقیقیان به شماره شناسنامه 109591 متولد 1349 صادره از همدان 
فرزند متوفي 2- ســیده زهره عقیقیان به شــماره شناسنامه 109592 
متولد 1351 صادره از همدان فرزند متوفي 3- فاطمه الســادات عقیقیان 
به شماره شناســنامه 2441 متولد 1344 صادره از همدان فرزند متوفي 
4- زهرا لسادات عقیقیان به شماره شناســنامه 104521 متولد 131340 
صادره از همدان فرزند متوفي 5- مرضیه الســادات عقیقیان به شماره 
شناســنامه 104522 متولد 1341 صادره از همدان فرزند متوفي.اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 1518(
رئیس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده و فروش اموال
در پرونده کالسه 970064/اج م محكوم علیه مرحوم امیر وزیري هویدا فرزند اسحق محكوم 
است به پرداخت مبلغ 326/000/000 ریال به عنوان محكوم به )بابت مهریه( در حق محكوم له 
خانم مهناز نادري شعار با توجه به ابالغ اجرایي و عدم اقدام محكوم علیه در پرداخت محكوم 
به و تقاضاي محكوم له لذا اموال مشــروحه زیر توسط کارشناس ارزیابي شده است. طبق 
مواد 114 و 139 قانون اجراي احكام مدني توقیف و از طریق مزایده نوبت اول توســط دایره 
اجراي احكام مدني بهار در روز دوشــنبه مورخه 97/05/15 از ساعت 13-12 ظهر در دفتر 
اجراي احكام مدني دادگســتري شهرستان بهار به فروش مي رسد. مزایده از قیمت تعیین 
شده شــروع و از برندگان 10 درصد بهاء في المجلس دریافت و مابقي حداکثر ظرف یكماه 
دریافت مي شود و در صورت انصراف از خرید 10 درصد پرداختي به نفع دولت ضبط خواهد 

شد. )م الف 308(
مدير دفتر اجراي احکام مدني شهرستان بهار
اموال مورد مزایده: ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربري مســكوني و 
فاقد سند رسمي به مساحت عرصه 48/216 مترمربع با دو نبش و داراي 40/16 متر بر 
از خیابان طالیي نوین و 20/13 متر بِر کوچه شــهید درخشان وفاقد هرگونه محدثات، 
اعیاني یا امتیازات و انشعابات شهري که توسط کارشناس رسمي دادگستري به میزان 
مبلغ 1/082/400/000 ریال معادل یكصدوهشــت میلیون و دویست وچهل هزار تومان 

ارزیابي شده است. 

آگهي فقدان سند مالكیت 
نظر به اینكه آقاي امیر یاراحمدي برابر ســند وکالتنامه شماره 45265 مورخه 1395/04/12 
دفتر اسناد رسمي 3 اســدآباد به وکالت از طرف وراث مرحوم عزت علي براتي یمین با ارائه 
دو برگ استشــهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه 3 اسدآباد مدعي است که یک جلد سند 
مالكیت ششدانگ یک باب خانه به مساحت صدوشصت مترمربع پالك 5 فرعي مجزي شده از 
پالك 6 الي 9 اصلي واقع در شهرستان اسدآباد بخش 6 همدان که در ذیل ثبت 8053 صفحه 
310 دفتر 41 به شــماره چاپي 633667 به نام عزتعلي براتي یمین صادر و تسلیم شده و به 
موجب سند رهني شــماره 17867 مورخه 1389/05/19 و سند رهني شماره 30362 مورخه 
1391/11/17 و ســند رهني شماره 38212 مورخه 1393/05/18 و سند رهني شماره 38314 
مورخه 1393/05/18 دفتر اسناد رســمي 32 شهرستان همدان نزد بانک ملت در رهن قرار 
گرفته است، به علت جابه جایي مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت بدینوسیله آگهي مي شود تا هر کس مدعي انجام معامله و یا وجود سند مالكیت 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكیت و یا سند معامله اعتراضي کتبي خود را تسلیم نماید 
در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند 

مالكیت ارائه نشود سند المثني به نام متقاضي صادر و تسلیم خواهد شد. )م الف 258(
کامران متقي ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

  فرسوده بودن، تراكم بيش از اندازه مسافر 
و نداشتن وســايل سرمايشی موجب بروز 
مشــکالتی در روزهای گرم تابســتان برای 

شهروندان شده است.
به احتمال بسيار برای شما هم پيش آمده كه 
برای رفتن به ســر كار يا برگشت، خريد و 
انجــام كارهای روزانه ناچار به اســتفاده از 
اتوبوس شده باشيد، وســيله ای كه به دليل 
پايين بودن نرخ كرايه نســبت به تاكسی و 
خودروهای شخصی محبوبيت بيشتری دارد 
به ويژه اينکه افزايش نرخ كرايه تاكســی در 
شرايط اقتصادی امروز خانواده ها، ضرورت 
استفاده از اين وســيله حمل ونقل را بيشتر 

كرده است.
هرچند تــردد با اتوبوس صرفــه اقتصادی 
بيشتری دارد، اما معطلی بيش ازاندازه، شلوغ 
بودن و گاه لبريز بودن از مشــکالت سفر با 
اين وســيله نقليه است به طوری كه گاه 20 
دقيقه بايد معطل شــد تا بــه قول قديمی ها 
"خط" بيايد و ســوار ماشينی شوی كه جای 

"سوزن انداختن ندارد".
از طــرف ديگــر مجهــز نبــودن برخی از 
اتوبوس ها به وســايل سرمايشی در ماه های 
گرم از مشــکالت اين وسيله نقليه است كه 
در روزهای گرم ســال به ســاير مشکالت 
اضافه شــده و موجب آزار مسافران به ويژه 

سالخوردگان و كودكان می شود.
در اين بين افرادی كه از مسيرهای دور چون 
شهرک ها راهی مركز شهر می شوند، سختی 
بيشتری را تحمل كرده و گاه ناچارند 30 تا 

45 دقيقه سرپا بايستند تا به مقصد برسند.
بســياری بر اين باورند كه مديران شــهری، 
اتوبوس های با كيفيت باال و مجهز به كولر با 
صندلی ها زيبا و نو را به مناطق پر برخوردار 
و به اصطالح باالی شــهر اختصاص داده و 
خودروهای فرسوده و قديمی كه صندلی های 
نامناسب برای نشستن داشته را برای حاشيه 
شهر، شــهرک ها و حومه گذاشته اند، باوری 
كه ســازمان اتوبوس رانی همدان و شورای 
شــهر آن را غلط دانســته و اعتقاد دارند كه 
تبعيضی بين باال و پايين شهر قائل نشده اند.

آن ها بيان می كنند كه عامل اصلی مشکالت 
نبود اتوبوس به نســبت جمعيت و فرسوده 
بــودن بخــش زيــادی از نــاوگان بخش 
خصوصی اســت كــه بايد بــرای چاره ای 
انديشــيد و از طرف ديگــر تنگناهای مالی 

اجازه خريد دستگاه های جديد را نمی دهد.
تبعيضی بين باال و پايين شهر قائل نشده ايم

همدان  اتوبوس رانی  ســازمان  مديرعامــل 
بــا بيــان گزارشــی از وضعيت نــاوگان 
اتوبوس رانی همدان به "تسنيم" می گويد: اين 
ســازمان برای پوشش شهر همدان و حومه 
200 دســتگاه اتوبوس دارد كه در 37 خط 
تقسيم شده و از اين تعداد 19 مسير در دست 

بخش خصوصی و بقيه دولتی است.
سيد محمد پوروخشــوری گفت: بر اساس 
اســتانداردهای الزم بايد بــه ازای هر هزار 
نفر يک اتوبوس و هر 250 متر يک ايستگاه 
وجود داشــته باشــد تا فرد با 3 تا 5 دقيقه 
معطلی سوار شود درحالی كه سرانه اتوبوس 
به نسبت جمعيت شهر همدان از نصف آن 

كه بايد 550 باشد، كمتر است.
پوروخشوری، دليل اين كاستی را باال بودن 
نــرخ اتوبوس عنوان كرد و افــزود: بودجه 
دولتی اجــازه خريــد اتوبــوس جديد را 
نمی دهد به همين دليل تاكســی ها به عنوان 
تکميل كننــده بخش حمل و نقل در شــهر 

همدان به شــمار می روند بــه طوری كه از 
يک ميليون نفر ســفر درون شــهری در روز 
200 هــزار نفر با اتوبوس و 450 هزار نفر با 

استفاده از تاكسی رفت وآمد می كنند.
وی مطرح كرد: در مجمــوع 650 هزار نفر 
معــادل 65 درصد ترددهای درون شــهری 
روزانــه با اســتفاده از وســايل حمل ونقل 

عمومی انجام می شود.
بيشترين شکايت از ناوگان خصوصی است

مديرعامل سازمان اتوبوس رانی همدان با بيان 
اينکــه تفاوتی بين مناطق پر برخوردار و كم 
برخوردار شــهر قائل نشده ايم، افزود:  سال 
88-89 طرحی در كشــور مبنی بر واگذاری 
درصدی از ناوگان اتوبوس رانی درون شهری 
به بخش خصوصی اجراشــده و قرار شد به 
ســرمايه گذاران در اين عرصه 82.5 درصد 
يارانه برای خريــد اتوبوس از طرف دولت 
و 17.5 درصد از طرف شــهرداری ها تعلق 

گيرد.
پوروخشــوری مطرح كــرد: از طرف ديگر 
برای اينکه ســرمايه گذار به اين كار ترغيب 

شــده و صرفه اقتصادی 
باشــد  داشــته  او  برای 
قــرار شــد اتوبوس های 
مناطق  بــه  خصوصــی 
پرتردد اختصاص يابد در 
اين مــدت همه درآمدها 
كم  و  بهره بردار  به جيب 
می كنيم كه سرپا نگه دارند 
ساليانه  اســت  ممکن  و 

اجاره خط هم بدهند.
وی با اشــاره بــه اينکه 
بيشترين مشکل در بخش 
خصوصی اســت، گفت: 
ســن  قانون  اســاس  بر 
نــاوگان اتوبوس حداكثر 

10 ســال بوده و پس از آن فرسوده و از رده 
خارج می شود كه بيشتر ناوگان اتوبوس در 
بخش دولتی از ســال 90 تا دو ســال پيش 
جايگزين شــده، اما در بخش خصوص به 
دليل باال بودن نرخ خريد و ناتوانی يا تمايل 
نداشتن ســرمايه گذار سن ناوگان به نزديک 

10 سال رسيده است.
 نیمــی از ناوگان بخش خصوصی 

دارای کولر هستند
پوروخشــوری با بيان اينکه دولت بايد عزم 
جدی بــرای تعويض اتوبوس هــا و خريد 
اتوبوس هــای جديد به خــرج دهد، افزود: 
هزينه هر دستگاه 700 ميليون تومان است و 

با توجه به وضعيت اعتبارات و قطع حمايت 
دولت، خريد اتوبوس هايی با اين نرخ برای 
شهرداری امکان ندارد، البته شهرداری همدان 
برای نوسازی ناوگان در بخش دولتی تا 95 

از بودجه جاری اقدام كرد.
وی اعالم كرد: خريد 15 دســتگاه اتوبوس 
جديد هــم از برنامه های ســال 96 بود كه 
قرارداد آن هم بســته شد، اما با افزايش نرخ 

ارز اين كار انجام نشد.
پوروخشوری با بيان اينکه بخش خصوصی 
بايد برای نوسازی ناوگان اقدام كند تا مردم 
تصــور نکنند كه بين مناطق مختلف شــهر 
تبعيــض وجود دارد، تأكيد كــرد: اين افراد 
تمايلی بــه خريد اتوبوس با نرخ باال ندارند 
و دولت بايد در اين زمينــه ورود پيداكرده 
و اعتباری را اختصاص دهد زيرا در سراسر 
كشور اين مشــکل وجود دارد به طوری كه 

تهران دارای 3 هزار دستگاه فرسوده است.
وی بيان كرد: البته بــه مالکان اتوبوس های 
خصوصی تأكيد شــده دســت كم نسبت به 
بازســازی آن ها مانند تعويض موتور، نصب 
پــرده و تعويض صندلی 

اقدام كنند.
پوروخشــوری در مورد 
مجهز نبــودن اتوبوس ها 
سرمايشــی  وســايل  به 
هم گفــت: اتوبوس های 
توليدشــده پيش از سال 
85 از داشتن اين امکانات 
دليل  به همين  محروم اند 
بخش  ناوگان  درصد   50
كولر  دارای  خصوصــی 

هستند.
وی افــزود: اين دســته 
ملــزم به روشــن كردن 
كولر هستند، اما نمی توان 
بقيه را مجبــور كرد چون امکان نصب كولر 
ندارنــد، هرچنــد از آن ها خواســته ايم در 
صــورت امکان از راه های ديگر مانند نصب 
كولــرگازی خانگی اقدام به خنک ســازی 
اتوبوس كنند كــه نرخ اين كولرها هم بيش 

از 50 ميليون تومان است.
وی اعــالم كرد: از طــرف ديگر اختصاص 
اتوبوس به شــهرهای ديگر مانند جورقان، 
مريانج و يکن آباد كه شــهرداری مســتقلی 
اتوبوس رانی  دارند، جزء وظايف ســازمان 
شــهر همدان نيســت، اما بــرای رفاه حال 
مردم به آن ها هم خدمات داده می شود زيرا 
وقتی شــهرداری همدان با وجود گستردگی 

اعتبــارات امکان خريد اتوبــوس جديد را 
ندارد، طبيعت شهرهای كوچک تر كه بودجه 
كمتری دارند هــم نمی توانند اتوبوس نو و 

كيفيت باال خريداری كنند.
پوروخشــوری مطــرح كرد: حمــل و نقل 
اين خط هــا به ناچار به بخــش خصوصی 
واگذارشده و طبيعتاً اتوبوس های اين مسير 
ممکن اســت كيفيت مناسب از نظر كولر و 

صندلی را نداشته باشد.
 بدقولی شرکت خارجی در تحویل 
15 دســتگاه اتوبوس جدید با وجود 

دریافت ودیعه
رئيس كميســيون خدمات شهری، حمل و 
نقل و ترافيک شــورای شــهر همدان هم با 
رد تبعيــض در اختصاص اتوبوس های بهتر 
به مناطق باالی شهر بيان كرد: تفاوتی وجود 
نــدارد و اتوبوس های خصوصی در مناطقی 
كه جمعيت بيشتری را جابجا كرده و صرفه 
اقتصادی بيشتری برای ســرمايه گذار دارد، 

تردد می كنند.
كامــران گردان با اشــاره بــه اينکه نرخ هر 
دســتگاه 700 ميليون تومان اســت، افزود: 
قرار بود تا پايان ســال گذشته 15 دستگاه با 
نــرخ پايين تر و به قيمت 450 ميليون تومان 
خريداری كنيم كــه با توجه به افزايش نرخ 
ارز محقق نشــد و بخش خصوصی هم به 
دليل نداشتن صرفه اقتصادی، انگيزه ای برای 

خريد اتوبوس های جديد ندارد.
آمار باالی فرســودگی ناوگان اتوبوس رانی 
در بخــش خصوصی و پايين بودن ســرانه 
برخورداری شــهروندان از اين وسيله حمل 
و نقل عمومی در حالی اســت كه استفاده از 
اتوبوس نه تنها صرفه اقتصادی داشته بلکه به 
كاهش بار ترافيک و استفاده از سوخت هم 

كمک شايانی می كند.
بی ترديد تالش شــهرداری و شورای شهر 
همدان در خدمت رســانی به مردم بر كسی 
پوشــيده نيســت، اما شــايد بهتــر بود در 
سال های گذشته كه دست دولت باز بوده و 
با نوسانات بازار ارز و افزايش ناگهانی نرخ 
كاالهای وارداتی و توليد خارج روبرو نشده 
بوديم، برای نوســازی ناوگان اتوبوس رانی 
و برخورداری مــردم از اتوبوس های دارای 
امکانات سرمايشی و گرمايشی اقدام می شد 
تا اين روزها كه هزينه های سرسام آور زندگی 
شهرنشينی، مردم به ويژه ساكنان شهرک ها و 
حاشيه شهرها كه عمدتاً مهاجرنشين هستند 
را به اســتفاده بيشــتر از اتوبوس ها ترغيب 

كرده، مردم دچار مشکل نمی شدند.

 تب باالی کرايه  ها و
 تعداد کم اتوبوس های همدان

تغییر ساعات کار ادارات پیامی هشدارآمیز است 
 معاون پارلمانی وزارت كشور در دولت اصالحات با اشاره به اينکه طرح تغيير ساعت 
كار اداری منتقدانی دارد، گفت: من جزو موافقان اين طرح نيســتم اما دولت با صدور اين 
فرمان قصد دارد اين پيام را به جامعه برســانند كه شرايط كشور تابستان امسال با هميشه 

فرق دارد. 
به گزارش ايلنا هفته گذشته در پی تصميم وزارت كشور، در راستای صرفه جويی در مصرف 
برق و  شرايط بحرانی كشور، ساعات كاری اداری به 6 صبح تغيير كرد. محمود ميرلوحی 
)استاندار  سابق آذربايجان غربی و سمنان( در واكنش به اين سوال كه آيا تغيير ساعت كاری 
اداری )از 6 صبح تا 14( در شرايطی كه ميزان ساعت مفيد كار كارمندان دولت و شهرداری 

در روند عادی بسيار پايين ارزيابی می شود به ايلنا گفت: اين تغيير ساعت ها برای همه به 
نوعی بيدارباش محسوب می شود و متوجه خواهند شد كه بحث كمبود آب و مصرف بيش 
از حد برق جدی بوده و بايد صرفه جويی كنيم. امسال شدت گرما از سال های گذشته بيشتر 

است و به نظر می رسد به خاطر شرايط اقليمی، هوا در حال گرم تر شدن است.
معاون پارلمانی وزارت كشور در دولت اصالحات ادامه داد: در هر صورت به علت موقعيت 
جغرافيايی كه كشــورمان در آن به سر می برد، اين گرما بيش از پيش طاقت فرسا می شود. 
برای ما كه در نيمه شــمالی كشــور زندگی می كنيم درک دمای 60 درجه باالی صفر كار 
ساد ه ای نيست. اما نبود برق در ميانه روز برای ساكنان سيستان، كرمان، هرمزگان، بوشهر و ...  
غيرقابل تحمل و كالفه كننده است. در نتيجه بايد بيش از گذشته در خصوص صرفه جويی 

در مصرف برق رعايت كنيم. معاون اجرايی شورای شهر با بيان اينکه دستور آقای استاندار 
برای تغيير ســاعات اداری و مصوبه هيئت دولت، مخالفانی دارد، افزود: مردم با تغييراتی 
كوچک در زندگی خــود، می توانند به صورت قابل توجهی ميزان مصرف برق را كاهش 
داده و زندگی را برای مردم و بخش های گرمســير كشور آسانتر كنند. اصل پيام اين فرمان 
همين بوده و در زمينه ميزان تاثير آن نظرات مختلفی به چشم می خورد، اما بايد اين پيام را 
بگيريم كه بايد در مصرف برق صرفه جويی كرد. ميرلوحی در واكنش به اين ســوال كه آيا 
دولت نمی توانســت به روش ديگری اين پيام را به مردم بدهد، ادامه داد: البته ممکن است 
اين ساعت برای كارمندان زن مخصوصا قشری كه دارای فرزند هستند سخت باشد. بحث 

ساعت كار مفيد هم جای خودش می تواند مطرح شود. 

با ابالغ جهانگيری
تعرفه آب و برق دستگاه های اجرايی 

در تابستان تغییر کرد
 هيات وزيران نحوه محاســبه تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه 
هــای اجرايی و تعيين الگوی مصرف بــرق خانگی در ماه های گرم 

سال را تعيين كرد.
به گزارش مهر، وزارت نيرو پيرو تصميمات اتخاذ شــده در جلسه 
28 خردادماه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتــی و به منظور تحقق 
اهداف سياســت های ابالغــی اقتصاد مقاومتــی و اصالح الگوی 
مصرف انرژی، با توجه به شرايط بحرانی و نياز به مديريت مصرف 
و جلوگيری از رشد بی رويه مصارف اوج بار برق در ايام گرم سال، 
پيشنهادی را جهت تصويب در هيئت وزيران ارايه كرد كه در جلسه 

10 تيرماه هيئت وزيران مورد تصويب قرار گرفت.
در اين تصويب نامه آمده اســت: تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه 
های اجرايــی موضوع ماده)1( قانون برگزاری مناقصات و نيروهای 
مســلح در بازه زمانی اول خردادماه تا پايان شــهريورماه هرسال با 
ضريب )2/1( نســبت به تعرفه اوج بار مصوب محاسبه و دريافت 

خواهد شد.
همچنيــن در خصوص صرفــه جويی در مصــرف آب نيز در اين 
تصويب نامه بر لزوم نصب لوازم كاهنده مصرف آب در ســاختمان 
هــای اداری ظرف يــک ماه از تاريخ ابــالغ و كاهش 20 درصدی 

مصرف آب نسبت به دوره مشابه در سال 1396 تاكيد شده است.
در ايــن بند از تصويب نامه تصريح شــده: در صوت عدم مديريت 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، حجم مصرف اضافه با نرخ دو برابر 

تعرفه موجود محاسبه و دريافت خواهد شد.
اين مصوبه در تاريخ 13 تيرماه سال جاری برای اجراء به وزارت خانه 
های نيرو، امور اقتصادی و دارايی، كشــور، نفت، جهاد كشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت، ســازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و 

سيما و بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران ابالغ شده است.

رشد ۶۱ درصدی پرونده های 
آموزش و پرورش در ديوان عدالت 

 در سال 95 تعداد پرونده های آموزش و پرورش وارده به ديوان 
10 هــزار و 161 پرونده بوده كه اين رقم در ســال 96 به تعداد 16 

هزار و 399 پرونده افزايش پيدا كرد. 
رئيــس ديوان عدالت اداری ضمن ابراز خرســندی از برگزاری اين 
نشست مشــترک، خدمت رسانی به كارمندان و تالش برای رسيدن 
به حق و حقوق آنها را از مهمترين اولويت ها دانســت و افزود: نه 
تنها حق و حقوق كارمندان بلکه تا جائی كه قانون اجازه داده اســت 
بايد اضافه ها را هم پرداخت كرد و اين مهمترين نکته ای اســت كه 

دستگاه های اجرايی بايد در اجرای آن تالش كنند.
بــه گــزارش ايلنــا، حجــت الســالم محمــد كاظــم بهرامــی عمــده 
ــای  ــتگاه ه ــوی دس ــوان از س ــرای آرای دي ــکل در اج ــن مش تري
اجرائــی را مقاومــت در عــدم پرداخــت حــق و حقــوق كارمنــدان 
ــی دســتگاه هــا  ــران اجرائ دانســت و گفــت: بارهــا از ســوی مدي
شــنيده شــده اســت كــه در اجــرای خواســته هــای كارمندان،آنهــا 
را بــه ديــوان عدالــت اداری ســوق داده و از آنهــا خواســته انــد كــه 
در راســتای تقاضــای خــود رأی از ديــوان عدالــت اداری آورده تــا 

بــه خواســته آنهــا رســيدگی شــود.
رئيــس ديــوان عدالــت اداری از معاونــان و مديــران كل آمــوزش و 
پــرورش اســتان هــای كشــور خواســت، حتــی االمــکان بــا توجــه 
ــيدگی  ــدان رس ــای كارمن ــته ه ــه خواس ــررات ب ــون و مق ــه قان ب

كننــد و بــدون رأی ديــوان امــورات آنهــا رســيدگی شــود.

تقديم استیضاح وزير علوم 
به هیأت رئیسه

 يک عضو هيات رئيســه مجلس شورای اسالمی از مطرح شدن 
استيضاح وزير علوم خبر داد. 

علی اصغر يوســف نژاد در گفت وگو با ايلنا، درباره استيضاح برخی 
وزرا گفت: در حال حاضر  استيضاح وزرای نفت، اقتصاد و دارايی، 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی، كشور و علوم مطرح است.
ــی  ــه داخل ــاده 222 و 223 آئين نام ــق م ــرد: طب ــان ك وی خاطرنش
مجلــس شــورای اســالمی هــرگاه اســتيضاح تقديــم هيــات رئيســه 
ــاع و  ــه ارج ــيون های مربوط ــه كميس ــد ب ــه باي ــود بالفاصل می ش
كميســيون ها ظــرف مــدت يــک هفتــه فرصــت دارنــد موضــوع را 
بــا حضــور وزيــر مربوطــه بررســی و نتيجــه را بــه هيــأت رئيســه 
ــن  ــاری در دهمي ــردم س ــب م ــده اصالح طل ــد. نماين ــالم كنن اع
ــه دارد  ــه وظيف ــأت رئيس ــزود: هي ــالمی اف ــورای اس ــس ش مجل
بعــداز ايــن كــه موضــوع در كميســيون مربوطــه مطــرح شــد آن را 

ظــرف 10 روز در صحــن علنــی مطــرح كنــد.

وقت گله گذاری و تسويه حساب نیست 
 يک عضو شــورای مركزی حزب موتلفه اسالمی درخصوص 
لزوم حمايــت از دولت گفت: حتی اگر شــخص رئيس جمهور 

منتخب ما نباشد همه موظف هستيم به او كمک كنيم. 
حســن غفوری فرد در گفت وگو با ايلنا،  درباره اين كه باتوجه به 
شرايط فعلی و وجود تهديدهای خارجی چقدر ضرورت دارد كه 
همدلی و همراهی ميان اركان نظام و مسئوالن وجود داشته باشد،  
گفت: شــرايط فعلی مملکت ايجاب می كند تمام نيروهايی كه به 
استقالل و تماميت ارضی عالقمند هستند، به يک وحدت برسند.
وی بــا بيــان اين كه هيچکس منکر نيســت كه نقــاط ضعف و 
كمبودهايی در دســتگاه های ادرای و اجرايی كشور وجود دارد، 
عنوان كرد: امروز زمان گله گذاری و بيان نقاط ضعف و تســويه 
حســاب نيست،  وقت آن اســت كه  تمامی افرادی  كه به نظام و 

انقالب عالقه دارند ، در كنار هم قرار بگيرند.
اين عضو شــورای مركزی حــزب موتلفه اســالمی تاكيد كرد: 
روسای سه قوه،  اشخاصی كه رســانه و تريبون در اختيار دارند، 

بايد مردم را اميدوار كنند.
وی با تاكيد بر اينکه متاســفانه برخی از افــراد به گونه ای عمل 
می كنند كه ســطح توقع مردم را باال می برند و اين امر درســت 
نيست، گفت: اگر اين گونه رفتارها عادالنه باشد، مورد ندارد. اما 
عده ای ســعی دارند كه با چنين كارهايی نااميدی را در جامعه و 

بين مردم پمپاژ كنند.

ریيس جمهوری:
اروپا در برجام 

بايد به تصمیم های اجرايی برسد
  رييس جمهوری تاكيد كرد: كشورهای اروپايی اراده سياسی 
برای ادامه همکاری های اقتصادی براساس توافق هسته ای برجام 
دارند ولی تحقق اين امر نياز به برداشــتن گام های عملی و اتخاذ 
تصميم های اجرايی مشــخص دارد كه بايد در زمان تعيين شده 

به نتيجه برسد.
 به گزارش ايرنا از پايگاه اطالع رســانی رياســت جمهوری، در 
چهارمين جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصــادی با حضور 
رييســان قوه قضاييه و مجلس و به رياســت حجت االســالم و 
المســلمين حسن روحانی پيشنهادهايی در جهت توسعه اشتغال، 
رونق توليد و بازار ســرمايه و نيز تامين تسهيالت الزم برای اين 

هدف در بازار مالی كشور مطرح و تصويب شد.
در اين جلسه كه روز شنبه تشکيل و جمعی از مسئوالن اقتصادی 
كشــور نيز حضور داشتند، پس از گزارش مســئوالن ذيربط در 
راســتای گســترش فرصت های شــغلی برای جوانان و اجرای 
طرح های اشــتغال فراگير )كه در تبصره 18 قانون بودجه ســال 
1397 پيش بينی شده اســت(، پيشنهادهايی برای تامين بخشی از 

منابع مالی الزم بررسی و تصويب شد.
همچنين در راستای تشــويق و حمايت از گسترش بازار سرمايه 
و هدايت نقدينگی به ســرمايه گذاری به پيشــنهاد وزارت امور 
اقتصادی و دارايی تصويب شد كه به مدت يک سال  نرخ ماليات 
فروش ســهام و حق تقدم ســهام از 0.5 درصد ارزش فروش به 

0.1 درصد كاهش يابد.
در ادامــه اين جلســه بــه منظــور حمايت عملــی دولت از 
سرمايه گذاری برای توسعه طرح ها و ايجاد فرصت های شغلی 
بيشــتر توســط بخش خصوصی و غيرخصوصی، مصوب شد 
تا "در صورتی كه شــركت ها تصميم بگيرند بخشــی از سود 
تقسيم نشده خود را به حساب سرمايه منتقل كنند و با افزايش 
ســرمايه شركت به اجرای طرح های توسعه بپردازند، از ماليات 
بر درآمد آن بخش كه به افزايش سرمايه تخصيص يافته است، 

معاف خواهند شد."
رييس جمهوری در اين جلســه با اشاره به مذاكرات خود با مقام 
های عالی رتبه اروپايی در سفر اخير و گفت وگوهای تلفنی تاكيد 
كرد كه كشورهای اروپايی اراده سياسی برای ادامه همکاری های 
اقتصادی براســاس توافق هســته ای برجام دارند ولی تحقق اين 
امر نياز به برداشــتن گام های عملی و اتخاذ تصميم های اجرايی 

مشخص دارد كه بايد در زمان تعيين شده به نتيجه برسد.

اصالحیه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 

سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی 
مصرف فرهنگیان مالیر تاریخ انتشار 

1397/4/3 صحیح می باشد
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خبـر

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

کند

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

حوادث

شعبه ويژه رسیدگی به جرائم سايت های شرط بندی 
ايجاد می شود

 معاون قضايی دادســتان كل كشــور در امور فضای مجازی از ايجاد شــعبه ويژه 
رسيدگی به جرائم سايت های شرط  بندی و قمار و راه اندازی سامانه ای برای شناسايی 

و توقيف حساب های اين سايت ها خبر داد.
به گزارش ايرنا، عبدالصمد خرم آبادی گفت: در ســاير شهرســتان ها نيز شعب ويژه 

رسيدگی كننده به جرايم رايانه ای با اين جرم برخورد می كنند. 
وی بيان كرد: همچنين پيرو هماهنگی هــای صورت گرفته، يک تيم  تخصصی برای 
شناسايی سايت های شرط  بندی و گردانندگان آنها ايجاد شده است تا به طور برخط و 

جدی با اين پديده برخورد شود. 

تجردگرايی سم جامعه است 
  تجرد گرايی برای جامعه سم است و همه جوانان با اينکه تمايل به ازدواج دارند 

اما امکانات ازدواج در جامعه فراهم نيست. 
يک جامعه شناس درباره تاثير شرايط اقتصادی نامساعد بر ازدواج گفت: تمام انسان ها 
تمايل دارند كه ازدواج كنند و متاســفانه به دليل شرايط نامناسب اقتصادی و فرهنگی 
امکانــات خوبی برای ازدواج وجود ندارد. به گزارش شبســتان، امان ا... قرايی مقدم، 
تصريح كرد: يکی از هراس های جوانان ناامنی از آينده است. جوانان می ترسند انتخابی 
كه می كنند در آينده زندگی آنان را دچار چالش كند. وضعيت نامعلوم اقتصادی هم اين 
ناامنی از آينده را تشديد می كند.اين استاد دانشگاه افزود: نداشتن شغل، دوستی ها در 

فضای مجازی، رابطه های نامشروع  ازدواج جوانان را به تاخيرانداخته است.

پلیس راههای خريد امن اينترنتی را اعالم کرد
 در خريدهای اينترنتی برای جلوگيری از هرگونه ســوء استفاده اطالعاتی، آدرس 

سايت بايد با HTTPS  آغاز شده باشد.
معاون اجتماعی پليس فتا گفت: برای جلوگيری از هرگونه ســوء استفاده اطالعاتی و 
پيشگيری از سرقت سايبری، مردم در نخستين گام بايد برای پرداخت هرگونه وجه از 
طريق كارت به كارت به آدرسی مراجعه كنند كه زير مجموعه نرم افزار بانک مركزی 

با عنوان شاپرک باشد.
به گزارش ايرنا، رامين پاشــايی اظهار داشــت: برداشــت های غير مجــاز بانکی از 
حســاب های مردم در فضای مجازی، جعل درگاه های اينترنتی و ســوء اســتفاده از 

اطالعات كاربران به دليل آشنا نبودن با راهکارهای اينترنتی رخ می دهد.

الكچری بودن به قبر اموات هم رسد
 الاقل اموات رو ول کنین اون دنیا هم دســت از سرشــون بر 

نمی دارین!!
ايسنا: دمای همدان به 39 درجه می رسد

 خدا رحم کنه، داغ می کنیم اساسی!
ايسنا: تعقيب سارقان مسلح و كودک ربا ادامه دارد

 تعقیب و گریز شروع شده؟!
ايسنا: قصد برخورد قهری با بازاريان را نداريم

 قصد آشتي هم نداریم
مهر: تعرفه آب و برق دستگاه های اجرايی در تابستان تغيير كرد

 حاال این هزینه رو دولتی ها از کجا می خوان جبران کنن مهمه!!؟؟
مهر: ارسال پرونده 16زن عضو داعش به دادگاه

 بدون شرح!!
مهر: سيگار هر منطقه يک قيمت

 همین یكي مونده بود که قیمتش مختلف باشه!! 
ايسنا: برخی به دنبال گرانی در بازار هستند

 عجب آدکایی پیدا می شن!!
ايسنا: برنامه های خاموشی در تهران منتشر شد

 دیگه خاموشي هم برنامه داره!!
همدان پيام: دانشگاهها حصار و نرده نداشته باشند
 اونوقت چجوری دانشجوها رو کنترل کنیم؟!
الوند: نسل روياهای رنگی در نگاتيو سياه و سفيد

 چطور این همه رنگ رو تو قاب سیاه سفید جا دادن!!
الوند: بی اعصابی در همدان

 این روزها همه بی اعصابند..
اطالعات: ايران صرفاً در صورت تضمين منافع در برجام می ماند

 هرکی به فكر خویِش..کوسه به فكر ریِش
اطالعات: آب گوارا كام مردم خرمشهر و آبادان را شيرين كرد

 گوارای وجودشان!!
جمهوري اسالمي: براي عبور ار بحران آب بايد ضربتي عمل كرد.

 مگه زمین کشتیه؟!!

نبستن کمربند ايمنی
 مرگ راننده را رقم زد

 يک دســتگاه خودروی وانت پيکان در جاده قديم همدان- ساوه 
واژگون شد كه راننده آن در دم جان باخت.

رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: رانندگی در حالت خستگی و 
خواب آلودگی منجر به واژگونی اين وسيله نقليه شد.

بــه گــزارش ايرنــا، رضــا عزيــزی بيــان كــرد: راننــده خــواب آلــود 
ايــن خــودروی وانــت پيــکان، كمربنــد ايمنــی نيــز نبســته بــود كــه 
ــده و  ــرت ش ــيله پ ــرون از وس ــه بي ــودرو ب ــی خ ــگام واژگون هن

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــان خ ج
وی اظهار داشت: واژگونی سهم بااليی در سوانح جاده ای اين استان 
دارد و در بيشتر مواقع سرنشينان خودرو به علت نبستن كمربند ايمنی 

جان می بازند.
رئيس پليس راه اســتان همدان عنوان كرد: ميانگين واژگونی وســيله 
نقليه در كشــور 38 درصد اســت اما در همدان 48 درصد از سوانح 

جاده ای را واژگونی تشکيل می دهد.
عزيزی افزود: تردد با سرعت غيرمجاز ، رانندگی در حالت خستگی و 
خواب آلودگی و بی توجهی به مسير مقابل در باال بودن آمار واژگونی 

خودرو موثر است.
 62 تن در سوانح جاده ای همدان جان باختند

62 تن در سه ماهه نخست سال جاری در سوانح جاده ای اين استان 
جان باختند.

رئيس پليس راه استان همدان همچنين بيان كرد: شمار متوفيان سوانح 
رانندگی در فصل بهار امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته هشت 

درصد كاهش داشته است.
عزيزی علت عمده كاهش سوانح جاده ای را رعايت اصول راهنمايی 
و رانندگی دانست و افزود: ميزان سوانح جرحی رو به افزايش است.

وی گفت: 676 تن در ســوانح رانندگی ســه ماهه اول ســال جاری 
مجروح و مصدوم شــدند كه نسبت به ســال گذشته 2 درصد رشد 

داشته است.
رئيس پليس راه استان همدان خواب آلودگی را مهمترين علت بروز 
ســوانح فوتی و جرحی برشــمرد و بر ضرورت استراحت كافی و 
متوقف كردن وسيله نقليه هنگام خســتگی و خواب آلودگی تاكيد 

كرد.
عزيــزی اضافه كــرد: چندی پيش اعضای يــک خانواده برای 
خريد جهيزيه عروســی به اســتان های غربــی عزيمت كرده و 
هنگام بازگشــت از ســفر به علت خواب آلودگی، راننده پرايد 
با خــودروی عبوری دنا به صورت جلو بــه بغل برخورد كرد 

باختند. جان  تن  سه  كه 
وی بيان كرد: حدود پنج كيلومتر پيش از رسيدن به محل حادثه مجتمع 
رفاهی برای اســتراحت رانندگان پيش بينی شده و اگر راننده در اين 
مــکان توقف می كرد هم اينک ســه تن از عزيزان خود را از دســت 

نمی داد.
رئيس پليس راه استان همدان ادامه داد: مجتمع های خدماتی و رفاهی 
به اندازه كافی در جاده های اين استان برای توقف و استراحت احداث 

شده است.
وی از رانندگان خواست در صورت خستگی و خواب آلودگی هنگام 
رانندگی به جای ادامه مســير و به خطــر انداختن جان خود و ديگر 

سرنشينان وسيله نقليه، به استراحت بپردازند.

سمانه جهانگیری عرش «

 دی مــاه ســال95 بود كــه اورژانس 
كارتن خوابی  پزشکی همدان  فوريت های 
به نــام ر.ه را از پليــس راه همدان-قزوين 
ســوار كرده و بــه جای آن كــه وی را به 
بيمارســتان ببرد، او را تحويل گرم خانه ای  

در همدان داد!
اين فرد كه به دليل ســرمای شديد هر دو 
پايش يخ زده بــود، پس از آن كه يک روز 
كامل در گرم خانه رها می شــود با دستور 
دادستانی ابتدا در بيمارستان سينا بستری و 
پس از معاينه و تشــخيص اين كه هر دو پا 
به دليل سرما زدگی بايد آمپوته)قطع عضو( 
شــود، به بيمارســتان بعثت همدان منتقل 

می شود.
ايــن اتفــاق در حالــی رخ داد كــه گفته 
می شــد اگر اورژانِس فوريت های پزشکی 
و بهزيســتی در موعــد زمانــی خــود به 
وظيفه شان عمل می كردند شايد االن نيازی 

به قطع دو پای يک انسان نبود! 
همچنيــن اگــر گرم خانه راه افتــاده برای 
كارتن خواب ها مديريت بهتری داشت االن 

شاهد اين اتفاق تلخ نبوديم .
همــان زمــان حميــد كيانی فــوت، مدير 
بيمارســتان بعثت همدان در گفت وگو يی، 
بــا اعالم ايــن خبر اظهار كــرد: به جهت 
شدت ضايعات، جراحان بيمارستان بعثت 
مجبور شدند پاهای سرمازده كارتن خواب 

را قطع كنند.
وی با بيــان اينکه تا لحظه آخــر بيمار به 
عمل جراحــی رضايت نمــی داد بنابراين 
بســتگانش شامل برادر و خواهرش را پيدا 
كرديــم، افزود: جراحان تمام ســعی خود 
را برای جدا كــردن بافت های مرده پاهای 
كارتن خواب كردنــد اما در نهايت اين امر 
جواب نداد و راهی برای نگهداشــتن پاها 

وجود نداشت.
كيانی فوت ادامــه داد: اين كارتن خواب تا 
روز آخر راضی به انجــام جراحی و قطع 
پاهايش نبود اما زمانی كه ديد درمان جواب 
نــداد و حياتش در خطر اســت، راضی به 

اين كار شد.
وی با بيــان اينکه با كمک واحد مددكاری 
اجتماعــی بيمارســتان موفق بــه صدور 
دفترچه برای بيمار شديم، عنوان كرد: برادر 
ايــن كارتن خواب در بيمارســتان حضور 
داشــت و خود بيمار هم عاقل و بالغ بود 
تا عمل جراحی صورت گيرد و اكنون اين 
فرد تقريبا سه چهار انگشت باالتر از مچ هر 

دو پای خود را از دست داده است.
مدير بيمارستان بعثت همدان با بيان اينکه 
سه روز پس از عمل جراحی بيمار تحويل 

بهزيستی شد.
حاال يک و نيم ســال پس از اين اتفاق كه 

ان زمان در رســانه های كشوری و استانی 
بسيار ســرو صدا كرد می گذرد و بهزيستی 
با پذيرش اين فرد معلول قبول كرده اسنت 
كه همچون ســاير افراد معلولی كه انها را 
تحت پوشــش قرار می دهد ماهانه كمک 
هزينــه ای به مبلغ 50 هــزار تومان به وی 
 بدهد. اما نگهداری در مراكز ويژه را منوط 
بر دادن هزينه از ســوی سرپرســت اعالم 

كرده است.
اين معلول دارای برادری اســت كه همان 
زمــان پيگير قطع پای برادرش بود واما هم 
اينک اعالم می دارد كه توان نگهداری وی 

را ندارد.
او می گويد: با وجود اينکه برادرم هم اينک 
معلول اســت اما بهزيســتی از نگهداری 
او ســر باز می زنــد اين در حالی اســت 
كه دادگســتری نيز نگهــداری از او را به 

بهزيستی سپرده است.
وی اظهار می دارد: پس از قطع پای برادرم 
او را بــه عنوان بيمار اعصاب و روان و نيز 

معلــول با نامه دادگســتری، تا چند ماه در 
مركز نگهداری معلوالن، بستری كردند. اما 
پس از مدتی او را تحويل دادند و می گويند 
كــه يا بايد او را نگهــداری كنم و يا بابت 

نگهداريش به بهزيستی هزينه بپردازم.
در هميــن ارتباط  مســئول روابط عمومی 
بهزيســتی همدان گفت: دی ماه ســال 95 
زمانی كه پاهای اين شــهروند قطع شد او 
را به عنوان يک معلــول "مجهول الهويه" 
تحويل بهزيســتی دادند تا بنا بر رســالت، 
او را نگهداری و پس از تشــخيص هويت 
پرونده ای تشــکيل و در كميسيون مربوطه 

وضعيت وی را مشخص نماييم.
حجــت اله هاتمی با اشــاره به اينکه علی 
رغم اينکه از قبل می دانســتيم اين شهروند 
دارای خانواده اســت ولــی او را پذيرش 
كرديم گفــت: تعرفه نگهداری معلوالن در 
مراكز حدود يک ميليون  و 80 هزار تومان 
در ماه اســت كه بخشــی را حسب وضع 
مالی، بايد سرپرســتان  آنها پرداخت كنند 

و بخش ديگر را بهزيستی.
وی اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه اينکــه 
ــد  ــت باي ــت اس ــرد دارای سرپرس ــن ف اي
ــون  ــا چ ــد ام ــت كن ــه را پرداخ ــن هزين اي
ــع  ــه وض ــت ك ــده اس ــخيص داده ش تش
مالی سرپرســت مناســب نيســت بهزيســتی 
هــم بــرای نگهــداری وی بــه مركــز مربوطه 

ــد داد. ــه خواه هزين
ــده ايــن  ــه اينکــه پرون ــا اشــاره ب هاتمــی ب
ــه كميســيون مربوطــه در بهزيســتی  ــرد ب ف
رفتــه و در آن اعــالم شــده اســت كــه ايــن 
معلــول دارای سرپرســت اســت افــزود: 
بهزيســتی حامــی معلــوالن بی بضاعــت 
اســت و نمی توانــد هــر فــردی را بــه دليــل 
معلوليــت، 100 درصــد حمايــت كنــد چــرا 

ــارات دولتــی پاســخگو نيســت. كــه اعتب

وی اظهــار كــرد: طبــق قانــون و نيــز 
تکاليفــی كــه بــه ســازمان بهزيســتی ســپرده 
شــده اســت، بهزيســتی تعريــف مشــخصی 
ــول و  ــراد معل ــه اف ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ب
يــا ســاير افــرادی كــه تحــت پوشــش دارد 

شــده اســت.
هاتمــی ادامــه داد: در قانــون هــر فــردی كــه 
دارای يــک نفــر از اعضــای خانــواده باشــد 
می شــود  محســوب  او  سرپرســت  وی 
ــد  ــرد در قي ــن ف ــرادر اي كــه خوشــبختانه ب
حيــات اســت و بــه عنــوان سرپرســت قيــم 
ــه  ــد هزين ــذا باي ــود ل ــاب می ش ــرد حس ف

مربوطــه را تاميــن كنــد.
مســئول روابــط عمومــی بهزيســتی اســتان 
همــدان بيــان كــرد: بهزيســتی فقــط مجــاز 
اســت از افــراد دارای معلوليــت كــه بضاعت 
مالــی ندارنــد حمايــت كنــد همچنيــن 
افــرادی را نگهــداری كنــد كــه طبــق 
ــد حــال  ــی سرپرســت ندارن تعريــف قانون
اگــر دادگاه چنيــن حکمــی را دهــد كــه اين 
ــرا  ــدارد بهزيســتی آن ــول، سرپرســت ن معل
ــورت  ــن ص ــر اي ــت در غي ــد پذيرف خواه
ــی را  ــم كس ــون نميتواني ــارج از قان ــا خ م

ــم ــرش نمايي پذي
در هــر حــال آنچــه مشــخص اســت ايــن 
ــون و  ــه قان ــرف قضي ــک ط ــه ي ــت ك اس
ــه  ــت ك ــی اس ــان معلول ــر انس ــرف ديگ ط

ــت دارد. ــه حماي ــاز ب ني
حــال اگــر تصــور كنيــم كــه كســی از اقــوام 
بــه داليــل مختلــف نخواهــد ايــن افــراد را 
سرپرســتی كنــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد 
بــه عمــق بســياری از آســيب ها، حــوادث و 

اتفاقــات پــی خواهيــم بــرد.
در  ايــن صــورت اســت كــه يــا بايــد قانون 
اصــالح گــردد و يــا انســانيت بــه فراموشــی 

ــپرده شود. س

 تالش ستودنی جوان 20 ساله همدانی 
در حوزه فناوری اطالعات و ارائه طرحی 
در زمينه "تغيير در ســاختار ارزشــيابی 
استقبال  مهارت"مورد  رقابت های جهانی 

مسئوالن كشور روسيه قرار گرفت.
به گــزارش ايرنا، محمدرضــا طيبی از 
جوانان خوش نــام و آينده دار همدان كه 
تالش خود را برای كسب قله های علمی 
از دوران راهنمايــی آغاز كرد، يک اتفاق 
ســاده را عامل قدم گذاشــتن در كارزار 
نخبگان علمی می دانــد؛ رويدادی كه با 
هدف جمــع آوری اطالعات خودروهای 
مختلــف كليد خورد و به كســب مدال 

طالی مسابقه ملی مهارت ختم شد.
عالقه منــدی وی بــه مکانيک و طراحی 
بدنه خــودرو موجب شــکل گيری فکر 
طراحی يک "پايــگاه داده" در ذهن اين 
جــوان و فراموشــی رشــته مکانيک و 
طراحی وب ســايت و نرم افزار، دريچه 
ورود طيبی به ســمت برنامه ريزی برای 

ماندگاری در اين رشته شد.
ايــن دانشــجوی 20 ســاله در حيــن 

تالش های علمی، متوجه می شود سايتی 
كه برای طراحــی خودرو ايجاد كرده، به 
ســرعت رونق گرفته اســت و در ادامه 
تمركز اين ســايت به بخش هنر و آگهی 

خبرها نيز معطوف می شود.
طيبــی برای قرار گرفتن اين ســايت در 
صفحه نخست موتورهای جستجو تالش 
خود را در ديگر حوزه ها افزايش داد تا به 

هدفش دست يافت.
اين نخبــه همدانی عنوان كــرد: پس از 
راه اندازی چندين سايت، به منظور آسان 
كردن دسترســی كاربران بــه تمامی آنها 
ابتدا ساختاری شــبيه به "اُپن.آی.دی" را 
طراحی كردم تا نياز به داشتن چند شناسه 
كاربری بر روی وب سايت های متفاوت 

نباشد.
طيبی افزود: با ايــن كار افراد با يک بار 
نام نويســی و شناســاندن خــود به يک 
سيستم رايانه ای می توانند با اين نرم افزار 
بومی، در ديگر سايت ها "الگين" )ورود( 

كنند.
وی يادآوری كرد: اين ايده ســال 93 در 

جشــنواره خوارزمی مطــرح و به علت 
اســتفاده از يک روش نوآورانه به عنوان 
يک طرح بومی، موفق به كسب رتبه سوم 

جشنواره شد.
به  و حرفــه ای دریچه ای  فنی   

سوی کشف استعداد
وی گفت: يکــی از مربيان آموزشــگاه 
آزاد فنــی و حرفه ای عامــل معرفی بنده 
به برگزار كنندگان مسابقات ملی مهارت 
با متولی گری اين ســازمان شد؛ بنابراين 

مسئوالن اين اداره كل، در اقدامی شايسته 
يک مربــی در حوزه فناوری اطالعات و 

نرم افزار برای بنده در نظر گرفتند.
ايــن جوان، حضور در فنی و حرفه ای را 
عامل پيشــرفت خود دانست و بيان كرد: 
فنــی و حرفه ای بنــده را از يک مخترع 
به يک تکنســين ماهــر تبديل كرد؛ يک 
المپيادی كه بتواند سيستم های پيچيده و 
بزرگ نظير اتوماسيون فرودگاه و سامانه 
مديريت رويدادها را در كمتر از سه روز 

طراحی كند.
وی ادامــه داد: حضــور در دوره هــای 
آموزشــی فنی و حرفه ای ادامه داشــت 
تــا اينکــه در ســال 95 در رقابت ملی 
"مهارت" كــه در بين نخبگان حدود 30 

رشته برگزار شد، شركت كردم.
طيبی با بيان اينکه پنج رشته اين مسابقات 
در حوزه آی.تی و فناوری اطالعات بود، 
اظهار داشت: در رقابت های ملی مهارت، 
رشــته "فناوری اطالعات - راهکارهای 
نرم افزاری برای تجارت" موفق به كسب 

رتبه نخست شدم.
اين نخبه همدانی ادامه داد: با حمايت های 
فنی و حرفه ای پس از 16 سال در حوزه 
فناوری اطالعات موفق به كســب مدال 

طال برای استان همدان شدم.
 فــرش قرمز روســیه زیر پای 

نخبه همدانی
وی ادامه داد: 2 تــن از اعضای تيم ملی 
فناوری اطالعات و رباتيک اوايل ســال 
جاری از ســوی مسئوالن سازمان فنی و 
حرفه ای كشــور برای بازديد از روســيه 

انتخاب شدند.
اين جــوان همدانی بيان كــرد: بنده نيز 
برای حضور در اين ســفر انتخاب شدم 

و مقرر شــد به همراه ديگر نخبه منتخب 
از اســتان اصفهــان، از مركــز آموزش 
"رقابت كننده هــای فناوری اطالعات" در 

كازان روسيه بازديد كنيم.
طيبی افزود: در جريان اين سفر مسئوالن 
رقابت هــای مهــارت روســيه وقتی در 
جريان رونــد فعاليت اينجانب و كارنامه 
علمی ام قرار گرفتند، خواســتار همکاری 
با آنهــا در يک طرح فناوری اطالعات با 
هدف تغيير روند ارزشــيابی رقابت های 
اين حوزه با بهره گيری از هوش مصنوعی 

شدند.
وی اظهــار داشــت: در هميــن ارتباط 
پيشنهادهايی از ســوی بنده به آنها ارائه 
شد و مورد استقبال آنها قرار گرفت كه با 
اجرايی شــدن آنها روند كنترل كيفيت به 
صورت اتوماتيک و بدون دخالت انسان 

(داوران) صورت می گيرد.
طيبی با يادآوری ايــن نکته كه برگزاری 
مســتمر رقابت هــای اين حــوزه برای 
مسئوالن روسيه اهميت ويژه ای دارد، بيان 
كــرد: در حال حاضر تفاهم نامه همکاری 
با اين كشــور منعقد شــده و قرار است 
طرح هايی تعريف، اجرا و توسط سازمان 

مهارت روسيه مورد استفاده قرار بگيرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش؛ 

کمبود ۱00 هزار معلم
 امســال كمتر از 100هزار كمبود نيرو داريم و بخشنامه ای برای 

ساماندهی طراحی و اولويت را تامين معلم در كالس قرار داديم. 
معاون توســعه مديريت و پشــتيبانی وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينکه از جمله مولفه های اصلی در اجرای سياست های تعليم و 
تربيت معلم و منابع انســانی است گفت: بايد با نگاه علمی به جذب 
نيرو متناسب با مناطق كشور و نيازهای آموزشی اقدام و برنامه ريزی 
كنيم. آنچه امروز با آن مواجه ايم يک عقبه 30 ساله دارد و اگر امروز 
هم بدرستی برنامه ريزی نکنيم و پيش نرويم آيندگان را نيز با مشکل 

مواجه می كنيم.
ــه رشــد  ــا اشــاره ب ــار تركمــن ب ــه گــزارش شبســتان، علــی الهي ب
ــه ســاالنه حــدود  ــوزی در دهه هــای گذشــته ك ــت دانش آم جمعي
ــت  ــد جمعي ــرد: رش ــان ك ــت بي ــوده اس ــد ب ــم درص ــه و ني س
ــم  ــرو را ه ــری ني ــد بکارگي ــت و باي ــی اس ــوزی سينوس دانش آم

ــرد.  ــازی ك ــب س ــاس آن متناس ــر اس ب
ــوزی  ــت دانش آم ــش جمعي ــای افزاي ــه پيامده ــاره ب ــا اش وی ب
نيــرو در دهه هــای 60 و 70 گفــت: اســتخدام در  و جــذب 
ســال های 65 تــا 73 بســيار زيــاد بــود و اســتانداردهای حرفــه ای 
ــم   ــه ه ــنلی ب ــنلی و غيرپرس ــه پرس ــادل هزين ــم و تع ــذب معل ج
ــته های  ــروز خواس ــا ام ــد و ت ــاوان آن را دادن ــا ت خــورد و معلم ه
ــون متراكــم شــده اســت. از ســوی  ــده نشــد و اكن بحــق آنهــا دي

ــه شــد. ــر پرداخت ــه حــوزه پرورشــی كمت ديگــر ب
ــی  ــگاه علم ــه وارد ن ــن اســت ك ــتم اي ــه داد: درخواس ــار ادام الهي
ــوی  ــد الگ ــويم. باي ــم ش ــذب معل ــوزش و ج ــوع آم ــه موض ب
ــی  ــدارس دولت ــوزان م ــداد دانش آم ــيم. تع ــته باش ــخصی داش مش
ــا  ــه ب ــود ك ــون ب ــدود 12.5 ميلي ــی 96-97 ح ــال تحصيل در س
ــوان گفــت در  احتســاب دانــش آمــوزان مــدارس غيردولتــی می ت
ــم در  ــی می كني ــتيم. پيش بين ــوز داش ــش آم ــون دان كل 13.7 ميلي
ســال 1400بــه حــدود 14 ميليــون و 200 هــزار نفــر برســد و در 
ــال 1410  ــزار و در س ــون و 400 ه ــدود 15 ميلي ــال 1405 ح س
حــدود 15 ميليــون و100 هــزار نفــر برســد. بعــد از آن از جمعيــت 
دانش آمــوزی كاســته شــده و در ســال 1420 بــه 11 ميليــون نفــر 

می رســد.
وی تخميــن و بــرآوردی از نيــروی انســانی آموزشــی و كادر 
مدرســه در ســال های آتــی داشــت و اظهــار كــرد: 865 هــزار نفــر 
در پايــان ســال تحصيلــی 97 داشــتيم. طبــق برنامــه ششــم موظفيــم 
ــا  ــم و ت ــرو بگيري ــی ني ــان و شــهيد رجاي از دانشــگاه های فرهنگي

1403 بــا كاهــش جمعيــت معلــم روبــرو هســتيم.
 تعداد دانش آموز به معلم حدود 35 به یک است

الهيار با بيان اينکه اكنون تعداد دانش آموز به معلم حدود 35 به يک و 
در دوره ابتدايی 25 به يک اســت عنوان كرد: البته با توجه به خروج 
نيرو اين عدد در حال بزرگ شدن است. در سال 95، تعداد 33 هزار 
بازنشسته قطعی و در سال 96 حدود 41 هزار و 600 هزار بازنشسته 
داشتيم. در سال 97،حدود 67 هزار نفر به سن بازنشستگی رسيده اند 

ولی برآورد می كنيم حدود 52 هزار نفر بازنشسته قطعی شوند.
معــاون توســعه مديريــت و پشــتيبانی وزارت آمــوزش و پــرورش ادامــه 
داد: در ســال 98حــدود 78هــزار نفــر، در ســال 99حــدود 80هــزار نفــر، 
در ســال 1400 حــدود 90 هــزار نفــر بــه ســن بازنشســتگی می رســند. 
در مجمــوع حــدود 350 هــزار نفــر تــا ســال 1400 بازنشســته ميشــوند. 
ولــی خــب از طريق دو دانشــگاه رجايــی و فرهنگيــان ورودی مختصری 

داريــم و ســاالنه 20هــزار نفــر نمی شــود.
ــوقی  ــت مش ــم و سياس ــچ ورودی نگيري ــر هي ــزود: اگ ــار اف الهي
بــرای نگــه داشــت معلمانــی كــه بــه ســن بازنشســتگی رســيده اند 
ــی  ــزار كادر آموزش ــال 1400 حــدود 565ه ــيم در س ــته باش نداش
ــن  ــنين پايي ــا از س ــم م ــذب معل ــون ج ــا چ ــت. ام ــم داش خواهي
ــت و  ــی آنهاس ــتگی اوج پختگ ــت بازنشس ــود وق ــروع می ش ش
نبايــد اجــازه دهيــم براحتــی از سيســتم خــارج شــوند. البتــه بايــد 

ــم. ــال كني ــه ای را دنب اســتاندارد ســازی شــرايط حرف

کارتن خواب بدون پا
 سرگردان درخیابانها

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

آغوش باز تزارها به روی نخبه همدانی
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اقتصـاد

بازار

نکته

بــــرخي معــدن داران 
درخواســت کمک از ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید 
را داشــتند که استاندار با 
استفاده از قدرت این ستاد، 
از  مشکالت  حل  بر  اصرار 
راه هاي  کردن  پیدا  طریق 

قانوني را داشت

 eghtesad@hamedanpayam.com

صدور پروانه عادی صید ماهی با قالب در همدان
 مديركل حفاظت محيط زيســت استان همدان از ابالغ دستورالعمل صدور پروانه عادی صيد ماهی با قالب در سال 1397 خبر داد و 
گفت: متقاضيان می توانند با رعايت موارد اين دستورالعمل نسبت به صيد ماهی با قالب در رودخانه ها و آب های داخلی كشور اقدام كنند.

سيدعادل عربی ادامه داد: هدف از صدور پروانه صيد ماهی با قالب توجه به جوامع بومی و محلی كه معيشت آنها وابسته به صيادی است 
و استفاده متقابل از مشاركت آنها در امر حفاظت از منابع زيستی و آبزيان است.

وی بيان كرد: اعتبار پروانه از تاريخ صدور به مدت 2 ماه است و پس از پايان تاريخ متقاضيان بايد مجددا پروانه خريداری كنند كه تا پايان 
دی ماه ادامه دارد به طوريکه هر ماهيگير در طول هر دوره دو ماهه، حداكثر مجاز به اخذ دو پروانه در استان است.

عربی به ايسنا گفت: بهای پروانه صيد ماهی با قالب 23 هزار تومان است كه در مقابل ارائه رسيد بانکی به نام صياد صادر می شود و تعداد 
مجاز صيد حداكثر روزانه 10 قطعه ماهی به ازای هر پروانه است.

تولید خودرو نزولی شد
 برخــالف چند ماه اخير كــه تيراژ ماهانه توليد خودرو صعودی بود در خرداد ماه امســال توليد انواع خودرو 19/6 درصد 

كاهش يافت.
به گزارش ايســنا، در اين مدت توليد انواع خودرو از 134 هزار و 802 دســتگاه در خرداد ماه سال گذشته به 108 هزار و 334 
دستگاه كاهش يافت.خرداد ماه امسال توليد انواع سواری نيز 20/4 درصد كاهش يافته و از 127 هزار و 859 دستگاه در خرداد 
ماه 1396 به 101 هزار و 791 دستگاه رسيد.توليد انواع ون نيز نزولی بوده و با افت 19/3 درصدی از 114 دستگاه در خرداد ماه 
ســال گذشته به 92 دستگاه كاهش يافت.خرداد ماه امسال توليد انواع وانت هم با كاهش 15/6 درصدی همراه بوده و از 5292 
دستگاه در خرداد ماه 1396 به 4467 دستگاه رسيد.در اين مدت توليد انواع مينی بوس و ميدل باس اما برخالف ساير انواع خودرو 

افزايش يافته و با رشد 150/6 درصدی از 83 دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به 208 دستگاه افزايش يافت.

نفت

بانک آمریکایی:
نفت با تحريم ايران به ۱20 دالر می رسد

 بانک امريکا مريل لينچ اعالم كرد اگر آمريکا موفق شود صادرات 
نفت ايران را حذف كند، قيمت هر بشــکه نفت ممکن است به 120 

دالر يا بيشتر صعود كند.
به گزارش ايسنا، اين بانک آمريکايی اعالم كرد دولت آمريکا خواستار 
توقف كامل خريد نفت ايران تا نوامبر است و اگر چنين اتفاقی ميسر 
شــود، با توجه به وضعيت عرضه جهان، نفت ممکن است به بيش از 

120 دالر در هر بشکه صعود كند.
فرانسيسکو بالنش، مدير تحقيقات كاالهای جهانی بانک امريکا مريل 
لينچ نوشــت: از نظر ما مديريت حذف كامل صادرات ايران بســيار 
دشــوار خواهد بود و بــه افزايش قيمت نفت به بيــش از 120 دالر 
در هر بشکه منتهی می شــود. در حال حاضر ابهام پيرامون سياست 
آمريکا، صادرات كمتر و افزايش نفت ايران در ذخاير شناور را بدنبال 

داشته است.
بر اساس گزارش شبکه ســی ان بی سی، تحليلگران نسبت به اينکه 
آمريکا حتی بتواند نيمی از حدود 2/4 ميليون بشکه در روز صادرات 
ايران را از بازار دور نگه دارد بدبين هستند اما ديدگاه برخی از آنها از 
زمــان آغاز رايزنی مقامات آمريکايی برای توقف خريد نفت ايران از 

سوی كشورهای ديگر، اندكی تغيير كرده است.
آمريکا بدنبال خروج از توافق هســته ای سال 2015، تحريمها عليه 
ايران را مجددا به اجرا خواهد گذاشــت. رييس جمهور آمريکا توافق 
هســته ای را كــه ميان ايران و شــش قدرت جهان به امضا رســيد، 

غيرمنصفانه می داند.
بالنش در يادداشتی قطع كامل صادرات نفت ايران را در مقطع كنونی 
دشوار دانست. وی انتظار دارد آمريکا به دليل كمبود در عرضه جهانی، 
صادرات نفت ايران را تنها 500 هزار بشــکه در روز كاهش دهد. وی 
خاطرنشــان كرد در دوران تحريمهای قبلی صادرات نفت ايران 1/2 
ميليون بشــکه در روز كاهش يافت زيرا حفاری نفت شيل آمريکا با 
روند پرشتابی رو به رشد بود، تقاضا كاهش داشت و بهبود توليد ليبی 

نيز بخشی از افت صادرات ايران را جبران كرد.

یک کارشناس بررسی کرد
تاثیر نوسان نرخ ارز 

بر معیشت خانوارهای کارگری
 يک كارشــناس بازار كار معتقد اســت: كاهش ارزش پول ملی 
بيشــترين تاثير را بر معيشــت خانوارهای كارگری و اقشار محروم 

جامعه می گذارد.
عليرضا حيدری با اشاره به تاثير نوسان نرخ ارز بر معيشت خانوارهای 
كارگــری، گفت: وقتی كه ارزش پول ملی كاهش يابد تمام كســانی 
كه دارايی يا ســپرده های پولی دارند، كسانی كه مابه ازای فعاليت های 
اقتصادی پول می گيرند، كارمندان و كارگران و حقوق بگيران و كسانی 
كه در بانک ها ســرمايه  گذاری كرده اند، عموما از كاهش ارزش پول 
ملی صدمه می بينند، اما بيشــترين تاثيــر از كاهش ارزش پول ملی را 

طبقات كارگری می بينند.
وی ادامه داد: طبعا همه كاالها و خدمات خود را در فواصل زمانی در 
آينده با اين كاهــش ارزش منطبق می كنند. وقتی تورم اتفاق می افتد، 
واضح يا آشــکار خود را در قيمت ها نشان می دهد؛ كاالها يا مشمول 
كم فروشی شده و حجم شان كم می شود يا ناقص به فروش می رود و 

اجزايی از كاال يا خدمات در آن قيمت ديده نمی شود.
حيدری به ايســنا گفت: مساله بعدی شدت نوسان قيمت ها و كاهش 
ارزش پول است كه به ســرعت اتفاق می افتد و عدم اطمينان نسبت 
به آينده رخ می دهد. نگرانی از كاهش شــديد پول ملی به توليدكننده 
اين پيام را می دهد كه فعال دست نگه دارد و اجناس را با مواد اوليه و 
قيمت جديد توليد كند، به توزيع كننده اين پيام را می دهد كه جنس ها 
را در انبار نگه دارد تا فردا با قيمت بيشــتری عرضه شــود و در اين 
بين مصرف كننده بيشــترين ضربه و لطمــه  را از اختالل در گردش 

اقتصادی می بيند.
اين كارشــناس بازار كار تصريح كرد: به همان اندازه كه عرضه كاال و 
خدمات كاهش می يابد، افزايش قيمت های غيرطبيعی را شاهد خواهيم 
بــود و وقتی عرضه و تقاضــا دچار عدم تعادل می شــود، بازارهای 
غيررســمی شــکل می گيرد و افراد ناچار می شــوند برای كاالهای 

ضروری قيمت بيشتری بپردازند.
وی در پاسخ به اين پرسش كه آيا اعمال نظارت از اختالل در اقتصاد 
و كاهش فشار بر اقشار و طبقات كارگری، جلوگيری می كند؟ گفت: 
بعضا نظارت ها و كنترل ها چون كارايی الزم را ندارد، عمال در آن فساد 

شکل می گيرد و فضا را به سمت امنيتی شدن پيش می برد.
حيدری تصريح كرد: هر كسی كه فکر می كند بايد قيمت پول ملی را 
كاهش و نرخ ارز را افزايش دهيم، با هر پشتوانه و جايگاهی كه هست 
بايد پاسخگوی شرايط موجود باشد، چون اين شرايط را مردم ايجاد 
نکرده اند و سياست گذاری ها به اين سمت رفته و با اين كار نمی شود 

تحرک اقتصادی در كشور ايجاد كرد.
به اعتقاد اين كارشــناس بازار كار، شــرايط به وجود آمده فعلی تنها 
از سياســت گذاری ها نيســت، بلکه تلفيقی از تحريم ها، دخالت های 
بيگانگان و فضای داخل كشور است، يعنی اگر سياست های اقتصادی 
دولت در اين زمينه دخالت مســتقيم و موثر دارد، مسائل خارجی هم 
هست و دولت از افزايش نرخ ارز متضرر نمی شود، چون دارايی های 
ارزی خود را با قيمت جديد وارد بازار كرده و كسب درآمد می كند تا 

هزينه های خود را پوشش دهد.
وی افزود: برخی از سياســتهايی كه اتخاذ شده تعادل های اقتصادی و 
اجتماعی و چرخه توزيع و توليد و مصرف را از حالت تعادل خارج 

كرده و به نابه سامانی در بازار منجر شده است.
حيدری با بيان اين كه سياســتهای اتخاذ شــده چرخه توزيع، توليد و 
مصــرف را از حالت تعادل خارج كرده و به نابه ســامانی بازار منجر 
شــده اســت، گفت : اگر چه حضور و دخالت دولت در بعضی جاها 
الزام آور است، ولی اين كه هرجايی از اقتصاد را به دست دولت بدهيم، 
به صالح نيســت، چون هم هزينه هــا را افزايش می دهد و هم باعث 

ناكارآمدی و ناكارايی اقتصاد می شود.
پس از تصويب افزايش 19.5 درصدی حداقل مزد كارگران در شورای 
عالی كار، بخشــنامه مزد سال 1397 از سوی وزير كار ابالغ شد. اين 
ابــالغ در روزهای آغازين ســال 1397 در حالی صورت گرفت كه 
بازارهای داخلی از نوســان شــديد نرخ ارز متاثر شــدند و كارگران 

افزايش دستمزد را احساس نکردند.

ــع  ــهيل و رفـ ــتاد تسـ ــه سـ  در جلسـ
ــنبه مشـــکل 6  موانـــع توليـــد روز يکشـ
ــه 2  ــد كـ ــي شـ ــدي بررسـ ــرح توليـ طـ
ــاورزي و 4  ــه كشـ ــوط بـ ــرح آن مربـ طـ
طـــرح در حـــوزه صنعتـــي بـــود. اغلـــب 
ـــا  ـــود ت ـــک ب ـــه بان ـــوط ب ـــکالت مرب مش
ــراي  ــي بـ ــه بانکـ ــه 10 مصوبـ ــا كـ آنجـ
ـــد  ـــت ش ـــدگان ثب ـــکل توليدكنن ـــل مش ح
ـــه  ـــک مصوب ـــي و ي ـــه ماليات ـــک مصوب و ي
ـــي  ـــن اجتماع ـــکالت تأمي ـــه مش ـــوط ب مرب

امضـــا شـــد.
در ايـــن جلســـه اســـتاندار بـــه موضـــوع 
ـــت  ـــي پرداخ ـــود بانک ـــم س ـــش جراي بخش
ــدان  ــي همـ ــک ملـ ــه بانـ ــا كـ و از آنجـ
ــس  ــط مجلـ ــه توسـ ــرح را، كـ ــن طـ ايـ
در اســـفندماه ســـال 96 تصويـــب شـــده، 
اجـــرا نمي كنـــد اســـتاندار بـــا طوماســـي 
ـــش  ـــه چال ـــدان ب ـــي هم ـــک مل ـــس بان رئي
ــود  ــور مي شـ ــت:  چطـ ــورد و گفـ برخـ
كـــه برخـــي بانک هـــا ايـــن مصوبـــه را 
ــد  ــما مي گوييـ ــا شـ ــد امـ ــرا مي كننـ اجـ

بايـــد بخشـــنامه آن از مركـــز بيايـــد. 
نيکبخـــت در پـــي حـــل ايـــن مشـــکل 
ــن  ــي در ايـ ــچ ابهامـ ــن هيـ ــت: مـ گفـ
ــل  ــا مديرعامـ ــم. وي بـ ــه نمي بينـ مصوبـ
ــي  ــاس تلفنـ ــور تمـ ــي كشـ ــک ملـ بانـ
ــان  ــوع را در ميـ ــرد و موضـ ــرار كـ برقـ
گذاشـــت و قـــرار بـــر ايـــن شـــد كـــه 
ـــل  ـــم ح ـــکل ه ـــن مش ـــي اي ـــي اقدامات ط

شـــود.
ـــه  ـــدگان ك ـــي توليدكنن ـــان برخ ـــن مي در اي
ـــکالت  ـــا و مش ـــود، در تنگن ـــه خ ـــه گفت ب
ـــد  ـــام داده بودن ـــي را انج ـــش رو تخلفات پي
ـــتري  ـــت بيش ـــدن برداش ـــد از مع ـــا بتوانن ت
ـــک  ـــت كم ـــز درخواس ـــند ني ـــته باش داش
از ســـتاد تســـهيل و رفـــع موانـــع توليـــد 
ــتفاده  ــا اسـ ــتاندار بـ ــتند كـــه اسـ را داشـ
از قـــدرت ايـــن ســـتاد، اصـــرار بـــر 
ـــردن  ـــدا ك ـــق پي ـــکالت از طري ـــل مش ح
ـــد  ـــرار ش ـــت و ق ـــي را داش ـــاي قانون راه ه

ـــن  ـــات اي ـــع تخلف ـــه مان ـــي ك ـــع طبيع مناب
معـــدن دار شـــده بـــود، بـــا اقســـاط بندي 
ــران،  ــه تهـ ــده بـ ــتادن پرونـ ــا فرسـ و يـ
ـــت  ـــه و برداش ـــت جريم ـــکالت پرداخ مش

ـــد. ـــهيل كن ـــتر را تس بيش
اســـتاندار در حاشـــيه جلســـه اعـــالم 
كـــرد كـــه، امـــروز در ايـــن جلســـه 
ـــع  ـــتيم و موان ـــده اي نداش ـــکل حل نش مش
توليدكننـــدگان بـــه راحتـــي بـــا اســـتفاده 
ــع  ــهيل و رفـ ــتاد تسـ ــاي سـ از مصوبه هـ

موانـــع توليـــد حـــل شـــدند.

ارسال مخفیانه تصاوير کاربران 
در برخی از گوشی های سامسونگ

 طبق ادعای برخی از كاربران، برنامه پيام رسان سامسونگ كه به طور 
پيش فرض در تبلت ها و گوشی های هوشمند سامسونگ نصب شده 
است، به طور مخفيانه تصاوير شخصی كاربران را به مخاطبان تصادفی 

ارسال می كند.
به گزارش ايسنا، تعدادی از صاحبان گوشی های سامسونگ از جمله 
S۹ ،Galaxy S۹+ و Note 8 در فروم های پشــتيبانی رســمی 
سامسونگ و Reddit نسبت به ارسال تصاوير گوشی آنها به ديگران، 

بدون اجازه كاربر، شکايت كرده اند.
يکی از كاربران گفته اســت كه بدون اطالع او، تصاوير گالری گوشی 
در برنامه پيام رسان برای دوستانش ارسال شده است. نکته قابل توجه 
اين است كه تصاوير ارسالی در بخش پيام های ارسالی گوشی ارسال 
كننده مشاهده نمی شود و تصاوير به مخاطبان تصادفی ارسال می شود. 

كاربران ديگری نيز به اين موضوع اشاره كرده اند.
بر اساس اطالعات سايت افتا، در ابتدا به نظر می رسيد كه اين مشکل 
 T-Mobile اســت كــه T-Mobile مربوط به ســرويس دهنده
هرگونه ادعای مداخله را رد كرده اســت و اين باگ در ساير سرويس 

دهنده ها مانند AT&T نيز مشاهده شده است.

  مدير صنايع تبديلی كشــاورزی سازمان 
جهادكشاورزی اســتان همدان با بيان اينکه 
وسعت اراضی كشــاورزی كل استان  980 
هزار هکتار است، گفت: ميزان كل توليدات 
كشاورزی اســتان همدان معادل 4 ميليون و 
985 هزار تن اســت كه اين توليدات شامل 
توليدات زارعی، دامی، باغی و شــيالت می 

شود.
 غالمحسين تقوی در حاشيه بازديد از چند 
كارگاه و واحــد توليــدی و صنايع غذايی 
شهرستان مالير در جمع خبرنگاران، با تأكيد 
بر اينکه بايد برای اين ميزان توليد محصوالت 
كشــاورزی، زمينه فرآوری و بســته بندی و 
ارزش افــزوده ايجاد كنيــم، ادامه داد: عمده 
محصوالت كشــاورزی در سطح اين استان 
شامل سيب زمينی با توليد ساالنه يک ميليون 
و 100 هزار تن، ســير با توليد ساالنه 35 تا 
50 هزار تن، نباتات علوفه ای با توليد ساالنه 
800 هزار تن، محصوالت جاليزی با ميانگين 
توليد ساالنه 170 هزار تن، ذرت دامی با توليد 
ســاالنه 80 هزار تن و انگور با توليد ساالنه 

460 هزار تن است.
وی به توليد ســاالنه سيب به ميزان 90 هزار 
تن در سطح اين اســتان اشاره و اظهار كرد: 
حبوبات بين 18 تــا 20 هزار تن، گردو بين 
60 تا70 هزار تن، شير بين 470 تا 500 هزار 
تن، گوشت قرمز و سفيد 130 تن و عسل به 
ميزان 2 هزار تن ساالنه در سطح استان همدان 

توليد داريم.
مديــر صنايع تبديلی كشــاورزی ســازمان 
جهادكشاورزی استان همدان با بيان اينکه 53 
واحد صنايع تبديلی با ظرفيت توليد ساالنه 
563 هزار تن در سطح اين استان وجود دارد، 
خاطرنشان كرد: درحال حاضر 72 واحد بسته 
بندی كشــمش و فرآوری انگور با ظرفيت 
توليد ســاالنه 105 هزار تن در اســتان فعال 

هستند.
تقــوی با بيان اينکه از نظر توليد صنايع لبنی 
در همدان اشباع شده ايم و حتی با كمبود مواد 
اوليه مواجه هســتيم، افزود: در سطح استان 
نمی توانيم كارخانه لبنی جديد ايجاد كنيم چرا 

كه توجيه اقتصادی ندارد.
به گزارش ايسنا، وی با بيان اينکه 35 درصد 
كارخانجات فرآوری اســتان در مالير قرار 
دارد، يادآور شــد: در ســطح استان همدان 
27 واحد بســته بندی حبوبات و خشکبار با 
توليد ساالنه 62 هزار تن، 50 واحد سردخانه 
با ظرفيت 150 هزار تن، 9 واحد كشــتارگاه 

دام و طيــور دارای مجوز با ظرفيت 54 هزار 
تن،91 واحد انواع ترشيجات و شوريجات با 
توليد ســاالنه 127 هزار تن، 12 كارخانه آرد 
با توليد ســاالنه 773 هزار تن، 4 واحد بسته 
بندی ميوه و ســبزی با توليد ساالنه 41 هزار 
تن و يک واحد توليد قند و شــکر با توليد 

ساالنه 200 هزار تن مشغول فعاليت هستند.
تقوی به فعاليت 5 واحد توليد پودر يونجه و 
خوراک دام و طيور با توليد ســاالنه 35 هزار 
تن اشــاره كرد و گفت: در سطح اين استان 
در مجموع 432 واحد توليدی كشاورزی با 
ظرفيت توليد ســاالنه 3 ميليون و 324 هزار 

تن وجود دارد.
مديــر صنايع تبديلی كشــاورزی ســازمان 
جهادكشــاورزی اســتان همدان در ادامه با 
بيان اينکه ماليــر با دارا بــودن 155 واحد 
توليــدی رتبــه اول اســتان را در اين زمينه 
داراســت، يادآورشد: در حوزه توليد گياهان 
دارويی، بسته بندی و فرآوری انگور و توليد 
محصوالت استاندارد و مشتقات انگور چون 
شيره، آبغوره و سركه و بسته بندی ميوه جات 
نيازمند فرآوری و احداث واحدهای توليدی 

هستم.
تقــوی افزود: با به روزرســانی تجهيزات و 
امکانات مدرن، بسته بندی مرغوب، اصولی 
اســتاندارد، كاهش ضايعات محصوالت  و 
كشاورزی حاصل می شود و كمک مهمی به 

اقتصاد كشور می كند.
مديــر صنايع تبديلی كشــاورزی ســازمان 
جهادكشاورزی اســتان همدان با بيان اينکه 
حــدود 30 درصد محصوالت كشــاورزی 
اســتان همدان ضايعات اســت، بيان كرد: 
هرچقدر ميــزان اين ضايعات كمتر شــود، 
ارزش افزوده بيشــتری حاصل شده بنابراين 
برای محقق شدن اين امر بايد ذائقه مشتری، 
نيــاز بازار و بحث صــادرات را مدنظر قرار 
بدهيم. وی با استناد به سخنی از مقام معظم 
رهبــری كه ما می توانيم با همين ميزان توليد 
محصول كشــاورزی نيــاز 2 برابر جمعيت 
كشور را تأمين كنيم، گفت: كاهش ضايعات 
محصوالت كشــاورزی برايمان در اولويت 
اســت و در اين مسير بايد برای محصوالت 

ارزش افزوده ايجاد كنيم.
در ادامه از واحدهــای صنايع غذايی مالير 
شامل شــركت پنير خامه پالره مالير، واحد 
توليدی ترشيجات و شوريجات بابونه حمزه 
بــا نام تجاری آليش و شــركت تيزاب تاک 

مالير بازديد به عمل آمد.

طبق مصوبات ستاد تسهيل

بانک ها رتبه دار مشکل  تراشی!

مدیر صنایع تبدیلی کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان همدان:

30 درصد محصوالت کشاورزی 
استان همدان ضایعات می شود
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آگهي حصر وراثت
آقاي جواد آقامحمدي فرزند سهراب دارای شــماره شناسنامه  2981 متولد 1359 به شرح دادخواست کالسه 970251ح127 از این حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهراب آقامحمدي فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  64 متولد 
1341/12/7 در تاریخ 1397/02/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به یک همسر دائمي 
و 4 فرزند پسر به اسامي ذیل والغیر. 1- اصلي اکبري فرزندسرور به شماره شناسنامه 90 متولد1341 صادره از حوزه مرکزي همدان 2- جواد 
آقامحمدي فرزند ســهراب به شماره شناسنامه 2981 متولد 1359 صادره از حوزه 15 همدان 3- احمد آقامحمدي فرزند سهراب به شماره 
شناســنامه 36 متولد 1361 صادره از حوزه 4 بلوك همدان 4- مجتبي آقامحمدي فرزند سهراب به شماره شناسنامه 5173 متولد 1363 
صادره از حوزه مرکزي همدان 5- علیرضا آقامحمدي فرزند ســهراب به شماره ملي 3860261398 متولد 1369 صادره از حوزه 2 همدان. 
ارزش ماترك متوفي سهراب آقامحمدي فرزند غالمرضا بیش از 30 میلیون ریال مي باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 1519(
رئیس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي ســید مجید عقیقیان دارای شماره شناسنامه  109591 به شرح دادخواست کالســه 112/970245ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید علي عقیقیان به شماره شناســنامه  69416 در تاریخ 77/10/20 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به: 1- ســید مجید عقیقیان به شماره شناسنامه 109591 متولد 
1349 صادره از همدان فرزند متوفي 2- ســیده زهره عقیقیان به شماره شناســنامه 109592 متولد 1351 صادره از همدان فرزند متوفي 
3- فاطمه السادات عقیقیان به شماره شناسنامه 2441 متولد 1344 صادره از همدان فرزند متوفي 4- اشرف عقیقیان به شماره شناسنامه 
571 متولد 1332صادره از همدان فرزند متوفي 5-زهرا السادات عقیقیان به شماره شناسنامه 104521 متولد 131340 صادره از همدان فرزند 
متوفي 6- مرضیه السادات عقیقیان به شماره شناسنامه 104522 متولد 1341 صادره از همدان فرزند متوفي 7- سید محمدکاظم عقیقیان 
به شماره شناســنامه 139 متولد 1339 صادره از همدان فرزند متوفي 8- بتول عقیقیان به شماره شناسنامه 94308 متولد 1317 صادره 
از همدان همســر متوفي. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 1517(
رئیس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده )نوبت اول(
در اجراي پرونده اجرایي کالسه 950055 مفتوح در شعبه اجراي احكام مدني دادگاه عمومي بخش صالح آباد محكوم علیه علي اصغر جعفري 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 360 میلیون ریال به عنوان محكوم به در حق محكوم له حسین سلطاني مجد لذا با توجه به اینكه محكوم 
علیه نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده این اجراي احكام به درخواست محكوم له اقدام به توقیف اموال به شرح ذیل نموده است که 
در مورخه 97/05/07 ساعت 10 الي 10:30 صبح اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه محكوم به مي نماید. معهذا کساني که تمایل به شرکت 
در مزایده دارند، مي توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده مال مشروح ذیل را مالحظه نمایند. مزایده در دایره اجراي احكام دادگاه صالح آباد 
برگزار مي گردد. شــرح مال: ششــدانگ یک قطعه زمین تجاري، متعلق به آقاي علي اصغر جعفري، مفروز واقع در صالح آباد، بلوار الغدیر، 
زمین هاي عاشورلو، شهرك مشاغل مزاحم شهري، قطعه 25 به متراژ 33 و نیم مترمربع بدون سند رسمي که قولنامه اي مي باشد در اجاره 
نمي باشد به قیمت پایه 166/500/000 ریال تعیین شده است. بدیهي است برنده مزایده کسي است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که 
مي بایست 10 درصد را في المجلس و مابقي را ظرف مدت کمتر از یكماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورتي که برنده مزایده در موعد 

مقرر بقیه بهاي اموال را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مي گردد. )م الف 304(
دادورز اجرای احکام مدني دادگاه عمومي صالح آباد ـ جواهري

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

برای نخستين بار
امكان بیمه تكمیلی برای ورزشكاران همدان 

فراهم شد

ــوتان ورزش  ــان و پيشکس ــت از قهرمان ــدوق حماي ــی صن ــه تکميل ــکان بيم  ام
ــه ورزش  ــاالن عرص ــی فع ــرای تمام ــتان، ب ــار در اس ــتين ب ــرای نخس ــور ب كش

ــد. ــم ش ــدان فراه هم
معاون توســعه منابع و پشــتيبانی اداره كل ورزش و جوانان همدان گفت: : طرح بيمه 
تکميلی فعاالن ورزش اســتان همدان تا پايان ماه جاری ادامه دارد و متقاضيان می توانند 

مدارک خود را جهت پوشش بيمه ای ارايه دهند.
حســن دارششدر در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: همراه داشتن كپی شناسنامه، كپی 
كارت ملی، معرفی نامه از هيات ورزشــی، يک قطعــه عکس، يک برگ تصوير احکام 
قهرمانی يا كارت مربيگری و يا كارت شناســايی برای ثبت نام در بيمه تکميلی ورزش 

استان همدان الزامی است.
وی اضافه كرد: : متقاضيان بايد اين مدارک را به حوزه معاونت پشتيانی اداره كل ورزش 

و جوانان استان همدان تحويل دهند.
وی يادآور شــد: پيش از اين فقط قهرمانان، مدال آوران، پيشکسوتان و مستمری بگيران 
امکان اســتفاده از بيمه تکميلی را داشتند اما اكنون اعضای هيات های ورزشی استان و 

شهرســتان ها، باشگاه های ورزشی و ساير ورزشکاران نيز می توانند از مزايای اين بيمه 
استفاده كنند.

دارششدر ادامه داد: همه قهرمانان و مدال آوران المپيک، مسابقات جهانی، آسيايی، 
كشــوری، اســتانی و ورزشــکاری كه عضو هيچ صندوق بيمه درمانی نيستند، می 
توانند با عضويت در اين صندوق و پس از گروه بندی بر اســاس سوابق ورزشی، 
فرد و خانــواده اش از مزايای بيمه تکميلی و تخفيف های مورد نظر آن اســتفاده 

كنند.
هم اكنون بيش از 80 هزار ورزشــکار و مربی به صورت سازمان يافته در سطح استان 

همدان فعاليت دارند.

چهارمین دوره مسابقات کاراته قهرماني 
غرب کشور در کبودراهنگ

 كبودراهنگ- اكرم حميدي- خبرنگار همدان پيام: چهارمين دوره 
مسابقات كاراته قهرماني غرب كشور به ميزباني شهرستان كبودراهنگ 

در خانه كاراته اين شهرستان به مدت يک روز برگزار شد.
رئيــس هيأت كاراته شهرســتان كبودراهنگ با بيــان اين مطلب در 
گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اين مسابقات كه با حضور بيش از 300 
كاراته كا از اســتان هاي كرمانشاه، لرستان، كردستان و همدان در قالب 
15 تيم برگزار شد كه در پايان اين رقابت ها تيم شهرستان كبودراهنگ 
در مجموع تيمي به مقام قهرماني اين دوره از مسابقات دست يافت و 
تيم هاي 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 كاراته كاران كبودراهنگ در بيشتر مسابقات حايز مقام هاي برتر 
هستند و در سطح كشور و حتي بين المللي تاكنون خوش درخشيده اند.

رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند خبر داد
دعوت بانوی فوتبالیست نهاوندی

 به اردوی تیم ملی فوتبال
 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند از دعوت بانوی فوتباليســت 

نهاوندی به اردوی تيم ملی فوتبال خبر داد.
مهرداد سعدی نژاد در گفت وگو با فارس با اشاره به افتخارآفرينی های 
بانوان نهاونــد هم پای آقايان اظهار كرد: شهرســتان نهاوند ســابقه 
درخشانی در حوزه های مختلف ورزشی از گذشته تاكنون بوده است.

وی با اشــاره به دعوت بانوی فوتباليست نهاوندی به اردوی تيم ملی 
فوتبال، گفت: زهرا خواجوی بانوی فوتباليست نهاوندی از 22 تيرماه 
در اردوی آماده سازی تيم ملی فوتبال بانوان واقع در مركز ملی فوتبال 

حاضر خواهد شد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند با اشــاره كسب 400 
مدال رنگارنگ كشوری، بين المللی، آسيايی و جهانی طی سال گذشته 
توســط ورزشکاران نهاوندی، گفت: شهرســتان نهاوند پتانسيل های 
آشــکار و پنهان بسياری دارد كه امروز در سطح كشور در حوزه های 

مختلف همچون داوری و... در حال درخشش هستند.

آغاز مسابقات فوتبال از 23 مرداد

 تيم ملی فوتبال ايران در بازی های آسيايی 2018 روز 24 مرداد در 
نخستين گام مقابل عربستان قرار می گيرد.

به گزارش فارس، مســابقات فوتبال در بازی های آســيايی 2018 به 
ميزبانی اندونزی از 14 آگوست )23 مردادماه( آغاز می شود. قرعه كشی 
اين مسابقات روز پنجشنبه انجام شد كه تيم ملی كشورمان با عربستان، 

ميانمار و كره شمالی در يک گروه قرار گرفت.
با اعالم برنامه رفت و برگشــت تيم ها به اندونزی، تيم ملی فوتبال 
ايران به عنوان نخستين گروه روز 12 مرداد به اندونزی سفر می كند 
تا از 24 مرداد مســابقاتش را آغاز كند. ملی پوشــان كشــورمان در 
نخستين ديدار خود روز چهارشنبه 24 مردادماه بايد مقابل عربستان 

به ميدان بروند.

تنیس بازان همدانی اعزامی
به تور ايرانی مشخص شدند

 تركيب تيم تنيس روی ميز همدان اعزامی به مســابقات تور ايرانی 
مشخص شد.

مدير روابــط عمومی هيات تنيس روی ميز همدان گفت: مســابقات 
انتخابی بازيکنان برتر تنيس روی ميز بزرگســاالن استان همدان برای 
شركت در مســابقات تور ايرانی )اراک( با حضور 50 بازيکن در خانه 

پينگ پنگ همدان برگزار شد.
حميد نظری در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: در اين پيکارها كه به 
صورت حذفی انجام شد، نويد رضويان عنوان قهرمانی را كسب كرد، 
رسول اكبری دوم شد، نيما رضويان در جای سوم قرار گرفت و هومان 

صباغيان نيز چهارم شد.
نظری افزود: در پايان اين رقابت ها نيما رضويان به عنوان بازيکن فنی و 

اميد بشيری بازيکن اخالق معرفی شدند.
وی خاطرنشان كرد: محمدرضا صنعتی سر داوری اين دوره از بازی ها 

را برعهده داشت.
در پايان اين رقابت ها نويد رضويان و رسول اكبری تركيب تيم منتخب 
همدان برای حضور در مســابقات تنيس روی ميز تورايرانی به ميزبانی 

اراک را به دست آوردند.
ايــن رقابت ها اواخــر ماه جاری در اراک برگزار می شــود و يکی از 

مسابقات مهم فدراسيون تنيس روی ميز كشور است.

بانوی همدانی به اردوی تیم ملی تیراندازی 
دعوت شد

 مينا قربانی بانوی همدانی به اردوی تيم ملی تيراندازی دعوت شد.
مدير روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان همدان گفت: اردوی تيم 
ملی تيراندازی تپانچه كشورمان با حضور 9 ملی پوش از روز يکشنبه 

آغاز و تا 22 مردادماه جاری ادامه دارد.
حمدا... چاروســايی در گفت و گو با يرنا اظهار داشت: مينا قربانی از 

همدان تنها ملی پوش حاضر در اين اردوی آماده سازی است.
وی اضافه كــرد: اين اردو برای آماده ســازی تيراندازان برای بازيهای 
آسيايی جاكارتا برگزار می شود و 9 ملی پوش كشورمان از هفت استان 
كشور تحت نظر كادر فنی و با هدايت الکساندر سماكين تمرينات خود 

را پيگيری می كنند.
وی خاطرنشــان كرد: همچنين كيميا زارعی قايقران مستعد همدانی به 
اردوی تيم ملی روئينگ جوانان كشور دعوت شد. چاروسايی در ادامه 
افزود: هفتمين مرحله اردوی آمادگی تيم ملی روئينگ بانوان جوانان از 

امروز 17 تيرماه در درياچه آزادی آغاز می شود.

فقط قهرمانی، کرواسی را راضی می کند

 ستاره تيم ملی كرواسی حضور در نيمه نهايی جام جهانی را سقف 
آرزوهای خود نمی داند.

راكيتيچ شنبه شب آخرين ضربه پنالتی كرواسی را برابر روسيه تبديل به 
گل كرد تا كروات ها پس از 20 سال بار ديگر به نيمه نهايی جام جهانی 

برسند و حال بايد به مصاف انگليس بروند.
راكيتيچ در پايان بازی گفت: شايســته رسيدن به ضربات پنالتی نبوديم 
و بايد كار روســيه را زودتر تمام مــی كرديم. آنقدر بهتر بوديم كه كار 
به پنالتی ها نکشــد. خيلی خيلی خوب بازی كرديم و بايد بگويم كه 

احساسی كه از رسيدن به نيمه نهايی داريم وصف ناشدنی است.
 راكيتيچ ادامه داد: بايد از اين پيروزی لذت ببريم و آن را جشن بگيريم 
اما اين ســقف آرزوهای ما نيست و هدف، رسيدن به فينال و قهرمانی 

است. تنها در اين صورت راضی خواهيم شد.
وی تصريح كرد: اعضای تيمی كه ســال 98 به نيمه نهايی جام جهانی 
رسيد، تبديل به قهرمانان يک ملت شدند و اكنون ما می خواهيم قدمی 
رو به جلوتر برداريم. واضح است كه انگليس حريفی بسيار دشوار است 

ولی انگيزه بسيار بااليی داريم.

وداع برزيل از جام در ايران قربانی گرفت

 وداع تلخ و زودهنگام برزيل از جام جهانی 2018 در ايران هم قربانی 
گرفت تا جامعه پزشکی ايران عزادار شود.

آتريداد يزدانی مديرســابق روزنامه پرسپوليس يکی از بستگان خود را 
به دليل ايست قلبی ناشی از هيجانات شکست برزيل مقابل بلژيک از 

دست داد تا با سوگ بزرگی روبرو شود.
اين اتفاق تلخ باعث شــد تا نه تنها مديرسابق روزنامه پرسپوليس بلکه 
خانواده پروفسور ابوالحسن مسگرزاده پدر جراحی فک در ايران نيز در 
غم بزرگی فرو بروند چون داماد پروفسور كه خود يکی از پزشکان به 
نام ايران بود با توجه به عالقه شديد به برزيل در جريان بازی با بلژيک 
با ايست قلبی ناشــی از هيجانات وداع زودهنگام سلسائو دار فانی را 

وداع گفت.
داماد پروفســور مسگرزاده در حالی با اين اتفاق تلخ روبرو شد كه 43 
ســال بيشتر نداشت اما به دليل استرس ناشی از تماشای بازی برزيل با 
بلژيک در مرحله يک چهارم نهايی جام جهانی 2018 با ايســت قلبی 

روبرو و در فاصله چند دقيقه دار فانی را وداع گفت.

آگهی فراخوان مزایده تخریب سه باب آموزشگاه 

اداره آموزش و پرورش ناحیه دو همدان

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 پیمانكار واجد شرایط که بیشترین قیمت را ارایه نماید واگذار نماید .

میدان سیزده  گلزار،  ،خیابان  همدان   -1 مدارس:  به صورت صفر صفر  زمین  تحویل  و  آواربرداری  و  تخریب   : موضوع 
آبان،آموزشگاه شهیدپورمیدانی.2 - همدان، خیابان گلزار، میدان سیزده آبان، دبیرستان تربیت 3 - همدان،خضر،آموزشگاه 

غدیر، روبروی آموزشگاه شهید علی اکبری.
شرايط اختصاصی : 

شرکت کننده می بایست مبلغ پیشنهادی خود را هم بصورت یكجا و هم بصورت تفكیک شده ارایه نماید . 
مدت اجرای موضوع معامله :هفت روز . 

تضمین ها: ضمانت نامه بانكی و واریز ده درصد مبلغ پیشنهادی در اسناد مزایده به شماره حساب اعالمی از سوی آموزش 
و پرورش

محل و مهلت توزيع اسناد استعالم بهاء : همدان : خیابان طالقانی چهارراه امیر کبیر اداره آموزش و پرورش ناحیه دو 
همدان .

مهلت و محل تحويل پاکت های پیشنهادی : آدرس فوق تا ساعت 14 روز شنبه بیست و سوم تیر ماه 97
زمان بازگشايی پاکت های رسیده :یک شنبه بیست و چهار تیر ماه 97

اطالعیه فراخوان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

ستاد مجمع انتخابات ریاست هیأت هاي ورزشي اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

ـــت  ـــراز پس ـــان اح ـــر دارد از متقاضی ـــي در نظ ـــاي ورزش ـــه هیأت ه ـــاده 7 آیین نام ـــره 2 م ـــاس تبص ـــر اس ب
ـــدی  ـــأت : کب ـــت هی ریاس

ـــردد  ـــوت مي گ ـــرایط دع ـــد ش ـــدان واج ـــذا از عالقمن ـــل آورد. ل ـــه عم ـــام ب ـــت ن ـــل ثب ـــرایط ذی ـــق ش طب
جهـــت ثبـــت نـــام و ارائـــه مـــدارك از تاریـــخ نشـــر آگهـــي روز ســـه شـــنبه مورخـــه 97/4/19 لغایـــت 
سه شـــنبه 97/4/26 بـــه مـــدت یـــک هفتـــه کاري بـــه دفتـــر امـــور مجامـــع مســـتقر در اداره کل ورزش و 

ـــد. ـــه نماین ـــتان مراجع ـــان اس جوان

مدارك مورد نیاز 
1- تكمیل فرم ثبت نام 

2- فتوکپي از تمام صفحات شناسنامه 
3- فتوکپي کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمي در نیروهاي مسلح

4- فتوکپي از آخرین مدرك تحصیلي)حداقل لیسانس(
5- دو قطعه عكس 3*4 پشت نویسي شده 

6- ارائه برنامه پیشنهادي شامل )میان مدت و بلند مدت( و نحوه تأمین منابع مالي هیأت 
به صورت مكتوب 

7- معرفي و پیشنهاد دبیر و نایب رئیس بانوان 

شرايط احراز
1- اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ایران 

2- تابعیت جمهوري اسالمي ایران 
3- اعتقاد به یكي از ادیان رسمي کشور 

4- عدم اعتیاد وسوء سابقه کیفري 
5- دارا بودن حداقل 25 سال سن 

6- دارا بودن تحصیالت حداقل لیسانس 

 بيست و يکمين دوره رقابت های فوتبال 
جام جهانی درحالی برای تيم های آسيايی به 
پايان رسيد كه تيم ملی ژاپن تنها تيمی بود كه 
از بين پنج نماينده قاره كهن از مرحله مقدماتی 

صعود كرد.
درحالی كه رقابت های فوتبال جام جهانی به 
روزهای پايانی خود نزديک می شود اما هيچ 
تيم آسيايی نتوانســت خود را به مرحله يک 
چهارم نهايی اين مسابقات برساند و تنها ژاپن 
بود كه با حضور در مرحله يک هشتم نهايی 

موفق ترين تيم قاره كهن لقب گرفت. 
تيم ملی فوتبال ايران نيز كه در گروه دوم اين 
دوره از مســابقات قرار داشــت به همراه سه 
نماينده ديگر آســيا در همان مرحله مقدماتی 
حذف شدند. با اين حال برخی از عالقمندان 
به فوتبال و كارشناســان اعتقــاد دارند ايران 
نســبت به ديگر تيم های آســيايی عملکرد 
بهتری در روسيه داشت. در حالی كه برخی نيز 
معتقدند ايران نسبت به تيم های ديگر ضعيف 
تر بود و بهتر بودن تيم كی روش تنها در رسانه 

هاست!
بــرای اينکه بتوان قضاوت بهتــری در مورد 
عملکرد تيم های آسيايی داشت در گزارشی 
به بررسی عملکرد پنج نماينده اين قاره داشته 
ايم و قضــاوت در اين مورد را به خوانندگان 

واگذار می كنيم. 
 عربســتان؛ تدارک خوب برای 3 

امتیاز
تيم ملی فوتبال عربســتان كــه در گروه اول 
بيست و يکمين دوره رقابت های جام جهانی 
حضور داشت با تداركاتی خوب راهی روسيه 
شــد و در يکی از گام های آماده سازی برابر 
ايتاليا به ميدان رفت. اين تيم با روسيه، اروگوئه 
و مصر همگروه بود و در ديدار افتتاحيه 5 بر 

صفر مغلوب ميزبان شد. 
عربستانی ها در دومين بازی برابر اروگوئه يک 
بر صفر شکســت خوردند و در آخرين بازی 
هم 2 بر يک مصر را شکســت دادند و با سه 
امتياز در همان مرحله مقدماتی حذف شدند. 
اين تيم با 2 گل زده و 7 گل خورده جام بيست 

و يکم را ترک كرد.
 ایران؛ بازی تدافعــی، نتایج قابل 

قبول
تيم ملی فوتبال ايــران با انجام بازيهای كامال 
دفاعی در گروه دوم به 4 امتياز دست پيدا كرد. 
پيروزی برابر مراكش با گل به خودی بازيکن 

حريف، شکست برابر اسپانيا و تساوی يک به 
يک برابر پرتغال نتايج تيم ملی ايران در روسيه 
بود. شايد بتوان در ديدار برابر پرتغال خصوصا 
در نيمه دوم به عملکرد تيم ملی فوتبال ايران از 
حيث تعادل در دفاع و حمله نمره قبولی داد. 
در ســاير اوقات شاگردان كی روش يک تيم 

كامال تدافعی بودند. 
تيم ملــی ايران با وجود كســب چهار امتياز 
نتوانســت از مرحله مقدماتــی صعود كند. 
تيم ايران تنها دو گل زده داشــت كه يکی از 
آنها را بازيکن مراكش به ثمر رســاند و يکی 
را هم كريم انصاريفــرد از روی نقطه پنالتی 
وارد دروازه پرتغال كرد. تيم ايران دو گل هم 

دريافت كرد.
 استرالیا؛ ضعیف ترین تیم امتیازی

زردپوشــان اســتراليا كه در گروه سوم جام 
جهانــی با تيم های فرانســه، دانمارک و پرو 
همگروه بودند در بين تيم های آسيايی كمترين 
امتياز را كسب كردند و تنها با يک تساوی جام 
بيســت و يکم را به پايان بردند. اين تيم برابر 
فرانسه 2 بر يک شکست خورد و به پرو هم 
2 بر صفر باخت اما بــا دانمارک يک به يک 

مساوی كرد. 
استراليايی ها با وجود اينکه يک امتياز كسب 
كردند اما بــا دو گل زده و 5 گل خورده جام 
را به پايان بردند و تيم آخر گروه خود شدند. 
اين تيم به عنوان قهرمان آســيا در اين دوره از 

مسابقات حضور داشت و پنجمين نماينده قاره 
كهن بود كه از راه پلی آف مسافر روسيه شد.

 کره جنوبی؛ پیــروزی بزرگ برابر 
آلمان

چشم بادامی ها كه در گروه پنجم اين رقابتها 
حضور داشتند نخســتين ديدار خود را برابر 
سوئد يک بر صفر واگذار كردند. حريف آنها 
به مرحله يک چهارم نهايی صعود كرد. كره در 
بازی دوم برابر مکزيک 2 بر يک باخت اما در 
بازی سوم كاری كرد كه فوتبال آسيا هميشه به 

خاطر خواهد داشت. 
كره جنوبی درحالی كه آلمان ها برای صعود 
به پيروزی نياز داشتند برابر اين تيم به برتری 2 
بر صفر دست يافتند تا نتيجه ای ماندگار را در 
فوتبال آسيا رقم بزنند. با اين حال كره جنوبی با 
كسب 3 امتياز و تفاضل گل صفر )سه گل زده 
- سه گل خورده( از دور مسابقات كنار رفت.

 ژاپن؛ سربلندترین تیم آسیا
يکی از ميزبانان جام جهانی 2002 كه در گروه 
هشــتم حضور داشتند را بايد موفق ترين تيم 
آسيا ناميد. تيمی كه نمايش قابل قبولی داشت 
و هرچند به خاطر كارت زرد كمتر به مرحله 
بعــدی صعود كرد اما نتايــج قابل قبولی هم 
كســب كرد. اين تيم در بازی اول 2 بر صفر 
كلمبيا را شکســت داد و در بــازی دوم برابر 
سنگال به تســاوی دو به دو رسيد.  ژاپنی ها 
كه برای صعود كار سختی پيش رو داشتند با 

وجود شکســت يک بر صفر برابر لهستان به 
واسطه كارت زرد كمتر توانست جواز حضور 
در مرحله بعدی را كسب كند. اين تيم با 4 گل 
زده و 4 گل خورده و كســب 4 امتياز راهی 

مرحله يک هشتم نهايی شد. 
اين تيم در مرحله بعدی به مصاف تيم خوب 
و يکدســت بلژيک رفت و ابتــدا از حريف 
اروپايی خود 2 بر صفر پيش افتاد اما به واسطه 
اينکه دفاع مطلق را در دستور كارش قرار نداد 
مغلوب خوب بودن بلژيک شــد و در نهايت 
3 بر 2 شکســت خورد و با سربلندی از دور 

مسابقات كنار رفت. 
 ایران بهتر بود یا بقیه؟

پرسش اين است؛ در بررسی عملکرد پنج تيم 
آســيايی حاضر در جام جهانی كدام تيم بهتر 
بودند؟ ايران يا تيم های ديگر؟ همين پرسش 
اختالف نظرهايی را در بين اهالی فوتبال ايران 
ايجاد كرده است. برخی معتقدند تيم ملی ايران 
از بقيه آسيايی ها بهتر بود و برخی نيز اعتقاد 
دارند ما از نظر فوتبالی نمايش ضعيفی داشتيم 

و در حد چهار نماينده ديگر آسيا نبوديم. 
هر چند در بررسی و مقايسه تيم ها بايد موارد 
زيــادی را لحاظ كرد اما طبيعتــا بايد رقبای 
مرحله مقدماتی را هم در كسب نتايج تيم ها 
در نظر گرفت. با اين حال عوامل ديگری هم 
در مقايســه بهترين بودن تاثيرگذار هستند كه 

بايد در مطالبی ديگر به آنها پرداخت.

آمار پنج نماینده قاره کهن

بررسی عملکرد تیم های آسیايی در جام جهانی
■ ایران بهتر بود یا بقیه؟

كی روش تا پایان 
جام ملت ها در تیم ملی 
ایران ماندنی است
 برخــالف گمانه زنی های اخيــر، عضو هيات 
رييسه فدراسيون فوتبال از ماندن كی روش در تيم 

ملی تا پايان جام ملت های آسيا خبر داد. 

به گزارش ايســنا، در حالی كه رسانه های خارجی 
از پايــان همکاری كی روش و فدراســيون فوتبال 
خبر می دهند، مهدی تاج چندی قبل مدعی شــد 
كه اين فدراسيون با سرمربی پرتغالی تيم ملی ادامه 
همکاری می دهد. با اين وجود كارلوس كی روش 
بدون اظهارنظری تهران را به مقصد ليســبون ترک 
كرد تا خبرهای منتشــر شده درباره پايان همکاری 

دو طرف قوت بگيرد.

با وجــود افزايش گمانه زنی ها مبنی بر خداحافظی 
كــی روش با تيم ملی، عبدالکاظــم طالقانی، عضو 
هيات رييسه فدراســيون فوتبال می گويد قرارداد 
اين مربی تا جام ملت های آســيا تمديد شده و اين 
اميدواری وجود دارد كه قرارداد مربی پرتغالی تيم 

ملی تا جام جهانی 2022 قطر تمديد شود.
عبدالکاظم طالقانی در گفت و گو با ايســنا، درباره 
برگزاری جلســه هيات رييسه فدراسيون فوتبال و 

كسب اطالع از وضعيت همکاری كی روش با تيم 
ملی از طريق مهدی تاج اظهار كرد: مهدی تاج گفته 
كه قرارداد كی روش تمديد شده و هر چيزی كه او 
بگويد برای ما ســند است. تا جايی كه من می دانم 
قرارداد تا جام ملت ها معتبر است اما من اميدوارم 
قرارداد او تا ســال 2022 تمديد شود و او در جام 

جهانی قطر كنار تيم ملی باشد.
او ادامه داد: مهدی تاج برای اداره تيم ملی و مذاكره 

با كی روش اختيار تــام دارد و ما تصميمات او را 
حمايت می كنيم چرا كه به او درباره تيم ملی اعتماد 

داريم.
عضو هيات رييســه فدراسيون فوتبال درباره زمان 
بازگشت كی روش به ايران نيز گفت: آقای ساكت 
در جريان امور تيم ملی و كارلوس كی روش است. 
هر چنــد او به تازگی به مرخصی رفته و فعال نياز 

به استراحت دارد.



C M Y K

 

خبـر

گزارش   

فرهنگفضای مجازی

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا کمي ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفیزیک تهران «

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي

سه شنبه  19 تيرماه 1397  26 شوال 1439  10 جوالي 2018  شماره 3235

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:27 
خورشيد         06:09                   طلوع 
اذان ظهر                      13:21
غروب خورشيد              20:32

اذان مغرب                   20:53 
نيمه شب شرعي           00:30

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

32 37 38 37 38 37 37 37 36 37 37
15 12 13 15 15 15 15 19 19 19 14  
20 20 30 20 25 25 25 35 20 25 25

خیزش »آگاهی انكار«
محمد فاضلی* «

 وضعيت امروز جامعه ايران را چگونه توصيف كنيم؟ چه مفاهيمی 
بــرای توصيف و بعــد توضيح داليل و علل بروز اين وضع مناســب 
هستند؟ تحليلگران زيادی برای اين كار تالش می كنند و مفاهيم مختلفی 
را به كار می گيرند و من هم معتقدم يکی از خصوصيت های مهم جامعه 
امروز ما را می توان در مفهوم »آگاهی انکار« وصف كرد. »آگاهی انکار« 
وضعيتی است كه جامعه اغلب ظرفيت های مثبت، تالش ها برای بهبود، 
حركت برای اميــدواری و اميدآفرينی را انکار و نفی می كند. اين انکار 
و نفی هم برآمده از آگاه شدن بر »بخش هايی مهم از واقعيت« است كه 

بی اعتمادی را خلق كرده است.
جامعه بر شــمار زياد مسائل، فســادها و ناكارآمدی ها آگاه شده و هيچ 
تحليلگر و ناظر منصفی هم اين واقعيات را انکار نمی كند؛ و جامعه در 
چنين وضعيتی -كه فقط بخش قابل اعتنا و مهمی از واقعيت و نه همه 
واقعيت است- تمايل دارد هر نقطه مثبت، هر ظرفيتی برای بهبود و حتی 
توانمندی های فردی برای اثرگذاری بر بهبود زندگی شــخصی و كلی 
را انکار كند. جامعه عامدانه گوش ها و چشــم هايش را بر ظرفيت های 

تغيير می بندد.
انــکار و نفــی بــه كم هزينه تريــن، كم زحمت تريــن و در عين حال 
رضايت بخش ترين كار بدل شــده اســت.چند مثال مساله را روشن تر 
می كند. سياســت های آب در گذشته كم وبيش نادرســت بوده اند )نه 
اين كه هيچ كار درســتی انجام نشده است( اما ظرفيت افراد برای كمتر 
مصرف كردن وجود دارد و می توان از تشديد وضع نامناسب منابع آب 
جلوگيری كرد. سياســت های اقتصاد انرژی، فنــاوری لوازم خانگی و 
اجرای مقررات ساختمان نادرســت و ناكارآمد بوده اند و امروز كمبود 
منابــع برق داريم؛ اما ظرفيت هر ايرانی بــرای كاهش مصرف برق كه 
هنوز باقی است. اين مثال ها را می توان در عرصه هايی ديگر نظير كار در 

ادارات دولتی نيز مشاهده كرد.
ورود به دوران »آگاهی انکار« در درجه اول بايد توجه حکومت سياسی 
را بــه خود جلب كند.جامعه ای كه در اين مســير پيش برود، عاقبت به 
انکار همه چيز می رسد و سرگردان و بی جهت اسير هر تندباد اقتصادی، 
اجتماعی و سياســی خواهد شــد. »آگاهی انکار« اميد را نابود می كند. 
ورود بــه دوران »آگاهی انکار« در درجه دوم بايد برای روشــنفکران، 
عالمان و فعاالن اجتماعی و سياســی اهميت داشته باشد. كار فکری و 
اجتماعی برای خلق اميد به بهبود و ايجاد تغييرات واقعی در شــرايط و 
كيفيت زندگی مردم اســت و »آگاهی انکار« روشنفکر و فعال اجتماعی 
و سياســی را خسته و فرســوده می كند و دير يا زود در دريای نااميدان 

انکارگر حل خواهد شد.
»آگاهی انکار« بايد برای خود مردم نيز مهم باشد. ما برای زندگی بهتر، برای 
ســاختن اين كشور و برای هر تغييری كه از ايران جامعه، كشور و تمدنی 
ســربلندتر بسازد، نه به انکار قابليت های خود، بلکه به اميدواری، ايمان به 
توانمندی، در كنار هم بودن و گفت وگو با يکديگر درباره آن چه می توانيم 
انجام دهيم، اولويت بندی و زمان بندی كارها نيازمنديم. آن آگاهی كه فقط به 
ما قدرت بدهد هر نکته مثبت و هر توان و ظرفيتی را انکار كرده و در دريای 
مشــکالت از نظرها پنهان كنيم، عاقبت به نفی و انکار خود ما می انجامد. 
ما به عوض »آگاهی انکار، نفی و ســلب كردن« به »آگاهی ايمان و ايجاد« 
نيازمنديم؛ آن آگاهی كه بخش ناخوشايند و دردناک واقعيت را می شناسد اما 
بــرای برون رفت از اين وضع، به توان خود و ديگران ايمان دارد و به ايجاد 
هر آن چه در توانش هســت اقدام می كند؛ حتی اگــر آن چه در توان دارد، 
صرفه جويی در مصرف آب و برق، راندن بين خطوط و فقط درست انجام 
دادن وظيفه اش در محل كار باشد. جامعه در شرايط »آگاهی انکار« هر سخن 
دروغی را باور می كند، هر آدم صالحی را ناصالح می نامد، و از تن دادن به 
هر كار درستی هم طفره می رود؛ و حتی برای درست كردن آن چه نادرست 
می پندارد نيز به خودش زحمت نمی دهد. دست به كار شويم برای ساختن 

»آگاهی ايمان و ايجاد«، وقت تنگ است.
* عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

پايان انتظار مادر شهید 
پس از 32 سال

 پيکر شــهيدمفقوداالثر محراب ســهرابلويی از 
شــهدای غواص عملياتی كربالی 4 كه در تفحص 
پيکرهای مطهر شهدا توســط كميته جست وجوی 
مفقودين ستاد كل نيروهای مسلح تفحص و از طريق 
آزمايشات DNA شناسايی شده بود، بعد از 32 سال  

عصر روز شنبه در آغوش مادرش آرام گرفت.
مراسم تشييع پيکر شــهيد تازه تفحص شده؛ شهيد 
محراب سهرابلويی هجدهم تيرماه مصادف با سالروز 

شهادت امام جعفر صادق)ع( در همدان برگزار  شد.
مراسم تشييع اين شهيد واالمقام از ساعت 9:30 صبح 

از بقعه متبركه امامزاده عبدا...)ع( آغاز می شود.

رونمايی »بهار جان« و
 »بر دستان الوند«

 مسئول واحد موسيقی و سرود حوزه هنری استان 
همدان از رونمايی »بهار جان« و »بر دستان الوند« خبر 
داد و گفت: چهار آلبوم موســيقی در واحد موسيقی 

حوزه هنری همدان در دست انتشار است.
جالل گودرزی ســروش اظهار كرد: واحد موسيقی 
حوزه هنری استان همدان با اجرای برنامه هايی چون 
كارگاه ها، ســمينارها و شب آواز هگمتانه توليد آثار 

متناسب با فضا و نياز استان را دارد.
وی از رونمايــی كتاب »بر دســتان الونــد، رپرتوار 
موسيقی تركی استان همدان« و آلبوم موسيقی »بهار 
جان؛ آثار عاشــيق های همدانی« خبــر داد و گفت: 
كتاب »بر دســتان الوند« پنجمين اثری است كه در 

قالب دانش نامه  استان همدان چاپ و رونمايی شد.
مسئول واحد موسيقی و سرود حوزه هنری همدان 
در گفت وگو با فــارس با بيان اينکــه گردآوری و 
نويسندگی اين اثر را قادر شهسواری به عهده داشت، 
بيان كرد: در اين كتاب به بررسی تاريخچه موسيقی 
تركی همدان، بررسی وجه تمايز موسيقی تركی در 
استان در مقايسه با استان های ترک زبان و بيوگرافی 

عاشيق ها در چند سال پيش پرداخته شده است.
وی با اشــاره بــه اينکه اين كتاب بــه همت حوزه 
هنری اســتان همدان و توسط انتشــارات سوره با 
تيراژ يک هزار نسخه منتشر شده است، تصريح كرد: 
»موسيقی ديوارها« اثر نويسندگان استان و مجموعه 
داســتان كودک و نوجوان است كه به زودی منتشر 

می شود.

توسعه منهای فرهنگ 
مساوی است با شكست!

 اين روزها كه فشار اقتصادی بر زندگی مردم سايه 
انداختــه، آيا خرج كردن برای هنر الزم و قابل قبول 
است؟ »هر نوع توسعه ای كه زيرساخت های فرهنگی 
آن فراهم نباشد محکوم به شکست است و اين اصال 

ولخرجی نيست.«
ايران امروز با چالش های سياسی و اقتصادی مواجه 
است. در اين دوره كار كردن در حوزه فرهنگ و هنر 
هم سخت اســت و هم مورد انتقاد قرار می گيرد كه 
وقتی اقتصاد كشور روبراه نيست، چرا اين همه برای 
فرهنگ و هنر هزينه شــود؟  اين محوريت پرسشی 
اســت كه ايسنا از قهرمان سليمانیـ  رايزن فرهنگی 
ايران در روســيهـ  پرســيد. اين پرســش در حالی 
مطرح شــد كه همزمان با باال رفتن نرخ ارز و برخی 
مشکالت اقتصادی، منتخب اركستر سمفونيک تهران 
و اركســتر ملی ايران در سه شــهر روسيه به اجرای 

برنامه پرداخت.
رايــزن فرهنگــی ايران در فدراســيون روســيه به 
اين پرســش چنين پاســخ داد: من فکر می كنم اگر 
می خواهيم شــکوفايی اقتصادی داشته باشيم حتما 
بايد از حوزه فرهنگ آغاز كنيم. محال است ما بتوانيم 
تنظيم رابطه منطقی با خود و جهان داشــته باشيم و 
بستر فرهنگی آن بســتر مناسبی نباشد. اين فرهنگ 
اســت كه می تواند دريچه های ارتباط ما را با سطح 
جهان بــاز كند و به اقتصاد، شــکوفايی و خالقيت 

ببخشد و امکان توسعه ملی را فراهم كند. 

ساخت دستگاه کمكی پمپاژ خون برای 
بیماران قلبی

 پژوهشــگران كشور دســتگاه كمکی برای پمپاژ خون را عرضه 
كردند كه به گفته آن ها اين دســتگاه قابل حمل است و از آن می توان 
در امدادرسانی استفاده كرد. مرتضی خاقانی مجری طرح در گفت وگو 
با ايسنا، "پمپ خون كوچک و قابل حمل" را عنوان دستگاه طراحی 
شــده دانست و گفت: در برخی از نارسايی های قلبی كه قلب قابليت 
خون رسانی به ساير ارگان های بدن را نداشته باشد، نياز به دستگاهی 
است تا اين عملکرد قلب را انجام دهد.وی با بيان اينکه دستگاه پمپ 
خون می تواند در اين زمينه موثر باشد، خاطر نشان كرد: در اين طرح 
پمپی را طراحی كرديم كه قادر است شبيه قلب انسان، خون را پمپاژ 

كند و همچنين اتصال دستگاه به بدن بسيار تسهيل شده است.

توسعه سیستم عصبی برای دادن 
حس المسه به ربات ها

 محققان يک سيســتم عصبی حســی مصنوعی را كه می تواند به 
طور بالقوه حس لمس را در ربات ها و اندام های مصنوعی ايجاد كند، 

توسعه داده اند.
به گزارش فارس، رباتيک نرم، نمونه خاصی از رباتيک اســت كه از 
مواد بسيار مشابه آنچه كه در بدن موجودات زنده است، ربات ساخته 
می شــود.مدار عصبی مصنوعی شامل سه جزء است. جز نخست آن 
يک سنسور لمسی اســت كه می تواند نيروهای كوچک را شناسايی 
كند، يک نورون انعطاف پذير الکترونيکی كه ســيگنال های حســگر 
لمســی را دريافت می كنــد و در نهايت يک ترانزيســتور مصنوعی 

سيناپتيک است كه همانند سيناپس انسان طراحی شده است.

توسعه هوش مصنوعی با توانايی 
جداسازی صدای سازها

 PixelPlayer محققان يک سيستم هوش مصنوعی موسوم به 
توسعه داده اند كه می تواند صدای سازهای مختلف را در يک آهنگ، 
تفکيک كند.به گزارش تسنيم، اگر تا به حال به اين فکر می كرديد كه 
چقدر خوب بود اگر می توانســتيد صدای ساز مورد عالقه تان را در 
آهنگ دلخواهتان بشــنويد، پس حتما شــيفته برنامه هوش مصنوعی 

جديد MIT خواهيد شد.
برنامه PixelPlayer كه از آزمايشگاه علوم رايانه و هوش مصنوعی 
موسسه ماساچوست)CSAIL( برآمده است، می تواند صدای آالت 
موســيقی را به صورت جداگانه در يک ويديو شناســايی و صدای 

توليدی آنها را تفکيک كند.

تشخیص زمین لرزه با اينترنت
 محققان آلمانی راهکار جديدی را برای استفاده از زيرساخت اينترنت 
به منظور تشخيص زلزله ابداع كردند.به گزارش ايرنا، در اين تحقيقات، 
محققان از طريق يک كابل نوری به طول 15 كيلومتر كه در زيرساخت 
اينترنت در ايسلند مورد استفاده قرار می گيرد، پالس های ليزر را ارسال 
كردند تا بتوانند لرزش های زمين را اندازه گيری كنند. زيرساخت اينترنت 
شبکه گسترده ای از صدها كابل انتقال اطالعات است كه به طول 885 
هزار كيلومتر از زير سطح دريا عبور كرده اند و اكنون محققان دريافتند 
اين زيرساخت قابليت گردآوری اطالعات لرزه نگاری زمين را نيز دارد.
به گفته محققان اين شيوه اندازه گيری، ويژگی های ساختاری زمين را 
با دقت بســيار بااليی در اختيار می گذارد و امکان ثبت اطالعات را در 

فواصل 4 متری كابل نوری فراهم می كند.

رباتی که بدون چشم نیز همه کار می کند
 آخرين نســخه از ربات ها به نام "چيتا 3" می تواند بدون چشم و 
تنها با اســتفاده از تشخيص تماسی بدود، از پله و جاهای مرتفع باال 
رود و حتی بپرد.به گزارش مهربسياری از ربات ها برای انجام كارهای 
خود به دوربين ها و ديگر حســگرهای بصری وابسته هستند، اما اين 

امکانات هميشه در دسترس نيستند.
به عنوان مثال زمانی كه محيط بيش از حد تاريک باشد يا بيش از حد 

هرج و مرج باشد و ربات ديد نداشته باشد.
اين ربات به يک جفت الگوريتم متکی اســت كه هر دو به اين ربات 
كمک می كنند تا همانطور كه شما می توانيد راه خود را در حمام و در 
تاريکی پيدا كنيد، محيط خود را احســاس كند و بهترين راه را برای 

حركت دريابد.

2018 ■

همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

2018

■ حدیث:
امام علي)ع(:

کم خوری ، از بسیاری دردها و بیماری های بدن ، جلوگیری می کند .
غرر الحكم : ج 4 ص 505 ح 6768

سینـما

سینما ≡
.................... . فيلشاه ■ قد  س1.............................
■ قد  س2................. ...تگزاس - چهارراه استانبول
■ فلسطين1................................. خجالت نکش -خوک
فلسطين 2.............................  عصباني نيستم - التاري
■ سينما کانون.......... خجالت نکش - لونه زنبور
■بهمن مالير........... .لونه زنبور - به وقت شام
■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام
■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

مریم مقدم «

 "فرش مهربان ثبت ملي شــد" اين خبری بود كه 
2 سال پيش در رسانه ها منعکس شد ،  امسال بر آن 
شــديم وضعيت موجود و تغييرات احتمالی پس از 
ثبت ملی شدن را در زمينه بازار و كارگاه های فرش 

مهربان بررسی كنيم .
تصــور ما بر اين بود با ايــن وضعيت حتماً در حال 
حاضر بازار بافندگان و فروشندگان فرش ملي مهربان 

سکه 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 شويم .
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، بلکه در 
رديف پرونده هــاي در انتظار قــرار دارد تا به ثبت 

برسد". 
  فرش مهربان نشان جغرافیا دارد

چرايي اين اتفاق را پيگير شــديم، عنوان كردند: از 2 
سال گذشته مستندات مربوط به فرش مهربان از قبيل 
نقشه، نوع مواد اوليه و كارگاه ها را جمع آوري كرديم 
و پرونده كاملي تشکيل داديم و به تهران ارسال كرديم 
و همچنان منتظر تعيين جلســه دفاع از پرونده فرش 
مهربان برای ثبت هستيم . اين كارشناس صنايع دستي 
عنوان كرد: پرونده ثبت ملي فرش مهربان كامل و در 
انتظار تعيين زمان براي جلسه دفاع است و به گونه اي 

در مراحل ثبت شدن بسر مي برد.
شــيرزادي گفت: در ســال هاي اخير پرونده كسب 
نشــان جغرافيايي براي فرش مهربان، فرش جوزان 
و همدان تشــکيل شد و اين فرش ها 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 2 سال 
اســت از اين پروسه مي گذرد 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 
تشکيل پرونده و ارسال آن در صف انتظار ايستاده اند 
تا فرش مهربان ثبت ملي شــود، اما آنســوي ماجرا 
برايمان مبهم بود. اينکه حاال شرايط بافت و بازار برای 

فرش مهربان چگونه است؟
 آيا ثبت ملي قرار اســت كمکي به حال و روز فرش 
مهربان كند و آيا حال فــرش مهربان با اين اتفاقات 

تغيير خواهد شد يا خير؟
 صادرات کم شده است

مدير خانه فرش استان همدان در مورد وضعيت ثبت 
ملي شــدن فرش مهربان مي گويد: اطالعات موجود 
بــراي فرش مهربان اعم از نقشــه هاي قديمي فرش 

جمع آوري 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 فرش ها براي مصرف 
داخلي بافته مي شوند اما تا پيش از اين فرش ها از اقالم 

مهم صادرات به كشورهاي اروپايي بودند.
فروزان احسن معتقد است: با به روز كردن نقشه ها و 
حفظ اصالت مي توان رونق گذشته را به فرش مهربان 
بازگردانــد، اما بافندگان و فعاالن بومي فرش مهربان 
اوضاع كنوني اين فرش را به گونه اي متفاوت توصيف 

مي كنند.
 کارگاه هاي فرشبافي در مهربان به نصف 

رسیده است
علي اكبــر يداللهي؛ از فعاالن حــوزه فرش كه حاال 
تجربــه بيــش از 3 دهه فعاليــت را در اين زمينه به 
خود اختصاص داده است، مي گويد: متأسفانه تعداد 
كارگاه هاي فرشبافي در مهربان به نصف رسيده است.

يداللهي از كســادي بازار فروش دســت بافت هايي 
مي گويد 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 مي گويد: امروز مواد اوليه براي بافت فرش 
گران شــده است اما قيمت فرش بافته شده برعکس 
ارزان تر شده است. او در حالي كه از شرايط موجود 
به دليل ارتزاق و اشــتغال روســتاييان فرشــباف در 
مهربان نگران اســت، مي گويد: فرش هاي پايين آمده 
از دارهاي مهربان از اســفندماه سال 96 تا امروز كه 

اواسط تيرماه سال 1397 هستيم، روي دستمان مانده 
است. در گذشته 29 كارگاه فرشبافي در مهربان فعال 
بود كه حاال تعداد آنها به 14 كارگاه رســيده است و 
اين نشان دهنده حال مساعد بازار فرش مهربان است.

يداللهــي مي گويــد: فرش مهربان رنگ و رخســار 
بي نظيري دارد و در بازار جهاني مشــتريان خوبيرا به 
دنبال خود می كشاند ،  روزگاري با فروش يک فرش 
كناره مهربان مي توانســتيم 44 كيلوگرم چاي چکش  
ســبز بخريم اما حاال با فروش همان فرش در شهر 
مي توانيــم 4 كيلوگرم چاي چکش ســبز را از بازار 
خريداري كنيم از طرف ديگر بازار صادرات بر روی 
فرش ايرانی روی خوش نشــان نميدهد كه اين مهم 

نيازمند چاره انديشی است .
  اقساط روی دســت قالیبافان سنگینی 

می کند 
اينکه شــرايط نقدينگــي تغيير كرده، يک ســوي 
ماجراســت. از ســوي ديگر عدم حمايت از فعاالن 
فرش باف و صنايع دســتي است كه حاال دستشان به 

جايي نمي رسد.
آنها وام هايي براي راه اندازي كارگاه ها و دارهاي قالي 
از بانــک گرفته اند كه بهره هاي بانکي و ديركردهايي 
شامل حال آنها مي شود كه هيچ كاري به كسادي بازار 
و نبــود درآمد بافندگان فــرش ندارند امروز به دليل 
محدود شدن فعاليت در بازار صادرات فرش دستبافت 

ها بدون مشتری در انبارها خاک می خورند . 
وي مي گويد: ثبت ملي شــدن يا نشدن فرش مهربان 
االن دردي از ما دوا نمي كند. امروز حمايت و حداقل 
چاره اي انديشيدن براي كمک تقوف در بازپرداخت 
تسهيالت روي دست مانده مي تواند باعث ممانعت از 

بسته شدن كارگاه هاي بيشتر شود.
فرش مهربان ريشــه در يک بخش تاريخي در استان 
همــدان دارد؛ مهربان در شــمال غرب شهرســتان 
كبودراهنگ جاي خوش كرده است. در حال حاضر 
به 2 بخش به نام هاي شيرين سو و گل تپه و 3 دهستان 
به نام هاي مهربان ســفلي، مهربان عليا و شيرين سو 

تقسيم شده است.
ساليان سال اســت كه مهربان به كشاورزي و فرش 
دستباف مردمانش شهره اســت. دارها برپا و قالي ها 
بر دار اســت. زمين ها آباد و مردمانش سختکوش و 
شکرگزار نعمات الهي. تابستان هاي مهربان دلچسب و 
خنک است و رودخانه قهرود در غرب منطقه مهربان 
همچنان خروشان است. ابن فقيه؟؟ همداني در كتاب 
مهم خود »البدان« مي نويســد: »همدان متشکل از 24 

روستا است كه 12 روستا داخل قباله است.« 
در متون نوشــته شــده اين كتاب مشــخص است 
كه مهربان در قرن ســوم يکي از بخش هاي 24گانه 
استان همدان بوده است. اينها همه بيانگر آن است كه 
روستاها و كارگاه هاي فعال روستاييان امروز ميراث 
و هويت مردمان مرا را شــکل مي دهند 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 آنکه در انتظار دفاع از پرونده ثبت 
ملي شدن فرش مهربان دست روي دست بگذاريم، 
براي حيات دوباره و احيــاي توانمندي هاي مناطق 
صاحب نام در حوزه فرشــبافی  و پيــدا كردن بازار 
فروش خارجي چاره اي منطقي را پيدا كنيم قطع يقين 
بدون صادرات بازار فرش كساد می ماند و نفس اين 

دستبافت های ارزشمند به شماره می افتد.

ثبت ملی درکارنيست 

فرش مهربان هنوزدرنوبت ثبت

راهکارهایی برای 
تامین نیاز یکساله 
كاغذ مطبوعات
 به گفتــه ســخنگوی كميته ســاماندهی كاغذ 
مطبوعات، در دومين جلســه اين كميته مقرر شد تا 
برای تامين نياز يکساله كاغذ مطبوعات و نشريات، 
راهکارهای ارائه شــده در اســرع وقت وارد مرحله 

اجرايی شود.
به گــزارش پايــگاه اطالع رســانی معاونت امور 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، دومين جلسه كميته ســاماندهی كاغذ 
مطبوعات با حضور نمايندگان 6 موسسه مطبوعاتی 

بزرگ كشــور در محل معاونــت مطبوعاتی و به 
رياســت معاون مطبوعاتی وزير فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار شد.
سيدمحمدرضا دربندی، سخنگوی كميته ساماندهی 
كاغذ مطبوعات با اشــاره به بررســی پيشنهادات 
نمايندگان موسسات مطبوعاتی در اين جلسه تصريح 
كرد: در پايان نشســت امروز مقرر شد برای تامين 
نياز يکساله كاغذ مطبوعات و نشريات، راهکارهای 
ارائه شــده در اسرع وقت وارد مرحله اجرايی شود.
مدير كل مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی افزود: 
بر همين اساس، شناسايی و استفاده از ظرفيت های 
جديــد واردات كاغذ، رفع برخی مشــکالت ثبت 
سفارش و گشــايش اعتبار سفارشات قبلی، كمک 
به كاهش مشــکل نقدينگی، رايزنی با كارشناسان 
بازرگانی وزارت صنعت، تجميع سفارش های ُخرد 

برای تامين بهتر كاغذ از سوی واردكنندگان، تسهيل 
در گشايش اعتبار درخواست موسسات مطبوعاتی 
در بانک مركزی، تسريع و تسهيل موانع توليد كاغذ 
در كارخانه چوب و كاغذ مازندران، از جمله موارد 
مطرح شده جهت پيگيری در اين نشست بود. وی 
اضافه كرد: نتايج بررسی های كارشناسی در خصوص 
اين موارد همچنين پيگيری گزارش كل منابع موجود 
كاغذ در بــازار، تصميم گيــری در خصوص ثبت 
ســفارش موسسات مطبوعاتی و استفاده از ظرفيت 
بانکی كشور برای همراهی با موسسات مطبوعاتی 
نيز در دســتور كار جلســه آتی اين كميته در روز 

سه شنبه قرار گرفت.
دربندی همچنين تصريح كرد: با توجه به تاكيد مقام 
معظم رهبری مبنی بــر حمايت از كاالی ايرانی و 
دســتور صريح نهاد رياست جمهوری به كارخانه 

چوب و كاغذ مازندران برای توليد كاغذ مطبوعات، 
تسريع در توليد داخلی و رفع برخی موانع موجود، 

از جمله مصوبات جلسه امروز بود.
»مشکل كمبود جهانی كاغذ، افزايش قيمت جهانی، 
ســرعت عمل در ثبت ســفارش و آغــاز فرايند 
واردات، تخصيص ســهميه ارزی، نظارت دولت 
بر روند واردات و توزيع مناســب كاغذ وارد شده، 
ظرفيت سنجی برای توان واردات، مشکل نقدينگی 
موسســات مطبوعاتی، شناسايی مراكز جديد برای 
واردات« از جمله مهمترين مســائل مطرح شــده 
توســط نمايندگان موسســات مطبوعاتی در اين 
جلسه بود. يادآوری می شود، جلسه آتی اين كميته 
با حضور نمايندگان موسســات مطبوعاتی، برخی 
از واردكننــدگان و نماينده كارخانه چوب و كاغذ 

مازندران برگزار خواهد شد.


