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یادداشت روز
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ايجاد آرامش رواني 
راه برون رفت از مشکالت 

 ايــن روزهــا همــه جا از ســخن از 
مشــکالت اقتصادي از قبيل گراني و تورم 
و کمبــود کاالها و احتکار آنها به وســيله 
افراد سودجو و مسائلي از اين دست است.

از طرفــي نيز برخي به جــاي پرداختن به 
ريشه هاي مشــکالت و ارائه راه حل هاي 
علمي و کارشناســي براي رفع آنها، توپ 
را در زمين حريف انداخته و طرف مقابل 
را مقصر وضعيت به وجود آمده مي دانند. 
و به قول روان شناســي از مکانيزم دفاعي 
)فرافکني( به خوبي بهره مي جويند و غير از 

خودشان زمين و زمان را مقصر مي دانند...

یادداشت

3

راه رفت وآمد هوايي به 
فرودگاه همدان را باز بگذاريد

  گفته مي شــود فرودگاه همدان اين روزها 
حال وروز خوشي ندارد و به علت استقبال کم 
مردم از مســافرت هاي هوايي از اين فرودگاه، 
احتمال تعطيلــي مجدد آن مــي رود که اين 
اتفاق هرگز زيبنده شهر و استان پرطمطراق و 

پررفت آمدي مثل همدان نيست. 
جالب اســت بدانيم بيشتر از نيم قرن و شايد 
60 ســال از عملياتي شــدن فرودگاه همدان 
براي مســافرت هاي هوايي مي گذرد و سنگ 
بناي اين فرودگاه آن زمان صرفاً مســافربري 
بوده اســت؛ يعني اينکه نزديك به 60 ســال 
پيش تأســيس فــرودگاه براي مردم اســتان 
همدان ضرورت داشــته اســت و مسئوالن و 
کارشناسان مربوطه در آن زمان که کل جمعيت 
ايران به 20 ميليون نفر هم نمي رســيده است، 
ضرورت تأسيس فرودگاه در همدان را تأييد 
کرده اند. در واقع اگر نيم قرن پيش مردم استان 
همدان براي حداقل رفت وآمد به تهران سوار 
هواپيما مي شده اند، در زمان حال نيز به چنين 
زيرســاخت هاي پيشــرفته و ضروري براي 
توسعه عمومي نيازمند هستند. اين تصور که 
امکانات و وسيله هاي نقليه شخصي در گذشته 
بسيار محدود بوده و همگان به چنين امکاناتي 
براي مســافرت  دسترسي نداشته اند و متوسل 
به هواپيما و مســافرت هوايي مي شــده اند، 
نظريه چندان صادقي نيســت؛ چراکه 60 سال 
پيش مردم کشورمان از جمله همدان با اقليت 
پايين، قــدرت خريد بليت هواپيمــاو پرواز 
داشتند، اما همان دســته و قشري از مردم که 
توانايي مســافرت هاي هوايي داشتند، اغلب 
داراي وســيله نقليه شــخصي و اتومبيل هم 
بودند و مي توانســتند در جاده هاي خلوت بر 
پــدال گاز خودروهاي لوکس و خارجي خود 
فشار بياورند. اما همان آدم ها، هواپيماسواري 
در رفت وآمد به شــهرهاي بزرگ کشورمان را 
ترجيح مي دادند. امکان دارد نســل ما به لحاظ 
برخي ســوانح هوايي که اين روزها صرفاً به 
دليل کثرت و فزوني مسافرت هاي هواپيمايي 
و توســعه امکانات فرودگاهي در اکثر قريب 
به اتفاق شهرهاي جهان به نسبت مشهودتري 
اتفــاق مي افتد. بــه قول معــروف از هواپيما 
مي ترسند و ترجيح مي دهند پياده فاصله همدان 
تا بندرعباس را طــي نمايند، وليکن بايد اين 
واقعيت را قبول کنيم که برغم تمام گسترش ها 
و شــلوغي خطــوط هوايي باز هــم هواپيما 
ايمن ترين وسيله براي مسافرت است و بايد به 
آن اطمينان کرد. البته واقعيت ديگري هم هست، 
اينکه زمان احداث نخستين فرودگاه همدان، 
اين شهر در صدر برنامه هاي توسعه کشوري 
قرار داشت و زماني بودکه مراکز آموزش عالي 
در همدان به صورت منســجمي داشت پاي 
مي گرفت و حکومت سوداهايي براي همدان 
در سر داشت و همزمان پايگاه هاي نظامي نيز 
رو به توسعه بود و مستشاران خارجي بسياري 
به همدان رفت وآمد داشتند و ترجيحاً با هواپيما 

به فرودگاه اين شهر رفت وآمد داشتند.
با تمام اين احوال فرودگاه براي همدان در هر 
زمان از نان شــب هم واجب تر است و يکي 
از علل رکود فرودگاه مســافربري شــهر ما، 
وقفه هاي گاه و بيگاه در برنامه هاي پروازي اين 
فرودگاه بوده و هست و همواره مردم را نسبت 
به حضور پررنگ و پيوسته برنامه هاي پروازي 

نااميد ساخت است.
بدون شك نسل هاي آينده اين مرزوبوم اقبال 
بيشتري به برنامه هاي پروازي نشان خواهند داد 
و فرودگاه همدان مي تواند عالوه بر جابه جايي 

مسافر، کاربري هاي زيادي داشته باشد.
از سويي ديگر آژانس هاي مسافرتي با عنايت 
به افزايش خزنده ورود گردشــگران خارجي 
به ايران و همــدان، مي توانند برنامه ريزي هاي 
اصولي تري بــراي مســافرت هاي هوايي از 
همدان داشته باشند و توسعه زيرساختي اخير 
در فرودگاه همدان مؤيد اين نظريه و ضرورت 
اجتناب ناپذير فرودگاه براي اين اقليم مي باشد.

کاغـذ مطبـوعات همدان آخـر اين هفته می رسد
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مدیرکل آموزش و پرورش همدان 
خبر داد

پذیرش 178 هزار نفرروز 
میهمان در ستادهای اسکان

 مديرکل آموزش و پرورش استان همدان 
از پذيرش بيش از 178 هزار نفرروز ميهمان 
در ستادهای اسکان فرهنگيان استان خبر داد 
و گفت: 82 هزار و 10 نفر در قالب 22 هزار 
و 783خانوار ميهمــان فرهنگی در مدارس 
اســکان پذير و اقامتی آمــوزش و پرورش 

استان اقامت داشتند.
محمد پــورداوود در گفت وگو با فارس با 
بيان اينکه از آغاز تعطيالت تابستان تاکنون 
178 هــزار و 213 نفــرروز در پايگاه های 
اسکان فرهنگيان اســتان مورد پذيرش قرار 
گرفتند، اظهار کرد: 82 هــزار و 10 نفر در 
قالب 22 هزار و 783 خانوار ميهمان فرهنگی 
در مدارس اســکان پذير و اقامتی آموزش و 

پرورش استان اقامت داشته اند.

34بقعه همدان میزبان 
طرح نشاط معنوی 

 کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اداره 
اوقاف و امور خيريه همدان از اجرای طرح 
نشاط معنوی در 34 بقعه در استان خبر داد. 
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ 
امير مهدوی، کارشــناس مسئول معاونت 
فرهنگی اداره اوقاف و امور خيريه همدان 
به  برگــزاری برنامه های فرهنگی طی ايام 
تابستان ويژه کودکان و نوجوانان اشاره کرد 
و افزود: طرح تابستانی نشاط معنوی از 16 

تيرماه تا 31 مرداد ماه برگزار می شود.
وی با اشــاره بــه اينکه تقريبــاً 3 هزار و 
500 دانش آموز در طرح »نشــاط معنوی« 
شــرکت کرده اند ، گفت:  34 بقعه در هشت 

شهرستان مجری طرح بوده اند.
کارشناس مســئول معاونت فرهنگی اداره 
اوقاف و امور خيريــه همدان با بيان اينکه 
طرح نشاط معنوی به مدت 7 هفته برگزار 
می شود، گفت: کودکان و نوجوانان از رده 
ســنی 7 تا 18 ســال در اين طرح شرکت 

کردند.
مهــدوی با اشــاره بــه اينکــه از ظرفيت 
مربيان، مبلغان اعزامی از قم، مبلغان بومی، 
دانشــجويان علوم قرآنی و خواهران طلبه 
استفاده کرده ايم، خاطرنشان کرد: 60 نفر در 

اين طرح ما را ياری کرده اند.
مهدوی با بيان اينکه آموزش قرائت، ترتيل، 
روان خوانی، روخوانی و حفظ قرآن کريم، 
تصحيح  راســتای  در  افزود:کالس هايــی 
قرائت نمــاز برای مخاطبينی که در ســن 

تکليف بوده اند، برگزار شده است.

 رهبر معظم انقالب اسالمی اعالم کردند که در حال حاضر 
مذاکره با آمريکا قطعاً به ضرر ما تمام می شود و ممنوع است.

حضــرت آيت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در 
ديدار هزاران نفر از قشــرهای مردم از اســتانهای مختلف در 
ســخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و معيشتی، شرارتهای 
امريــکا و پيشــنهاد مذاکره و نيز ضــرورت وحدت عمومی 
مردم و مســئوالن خاطرنشان کردند: مشــکالت اقتصادی و 
راه حلهای آن معلوم اســت، هيچ بن بســتی در کشور وجود 
ندارد و مســئوالن در هر سه قوه بايد با تالش، کار مشترک و 
استفاده از نظرات کارشناسان، مشکالت و فشارها را از دوش 

مردم بردارند.
ايشــان همچنين در خصوص موضوع مذاکره با امريکا تأکيد 
کردند: با امريکايی ها به علت وجود استداللهای دقيق، تجربه 
گذشته و ضررهای فراوان مذاکره با يك رژيم متقلب و زورگو 
مذاکره نمی کنيم و در پرتو وحدت و همدلی مردم و مسئوالن، 

اين مرحله را به خوبی پشت سر خواهيم گذاشت.
رهبر انقالب اســالمی در ســخنان خود با اشاره به مشکالت 

اقتصادی و معيشــتی کشــور و گرانی های فراوان اخير که به 
بخش هايی از مردم به شــدت فشار وارد کرده است، گفتند: 
اکثر کارشناسان اقتصادی و بسياری از مسئوالن متفق هستند که 
عامل همه اين مشکالت تحريم ها نيست بلکه ناشی از مسائل 

درونی و نحوه مديريت و سياست گذاری اجرايی است.
حضــرت آيت ا... خامنــه ای تأکيد کردند: مــن نمی گويم 
تحريم ها اثر ندارد، اما عمده مشکالت اقتصادی اخير مربوط 
به عملکردها اســت و اگر عملکردها بهتــر و با تدبيرتر و به 
هنگام تر و قوی تر باشد، تحريم ها تأثير زيادی نخواهد داشت 

و می توان مقابل آن ايستاد.
ايشان به نوسانات اخير بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول 
ملی اشــاره کردند و افزودند: در همين قضايای ارز و ســکه 
گفته شــد مبلغ 18 ميليارد دالر از ارز موجود کشــور آن هم 
در حالــی که برای تهيه ارز مشــکل داريم، بر اثر بی تدبيری، 
به افرادی واگذار شــد و برخی از آن سوء استفاده کردند. اين 

موارد مشکالت مديريتی است و ارتباطی با تحريم ها ندارد.
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشان کردند: وقتی ارز يا سکه به 

صورت غلط عرضه و تقسيم می شود، مشکالت فعلی به وجود 
مــی آيد زيرا اين قضيه دو طــرف دارد، يك طرف آن فردی 
اســت که دريافت می کند و طرف ديگر آن کســی است که 
عرضه می کند. همه بيشــتر به دنبال آن فردی هستند که ارز يا 
سکه را گرفته است در حالی که تقصير عمده متوجه آن فردی 
اســت که ارز يا ســکه را با بی تدبيری عرضه کرده است که 
اقدامات اخير قوه قضاييه نيز در واقع برخورد با کسانی است 
که با يك تخلف و خطای بزرگ، زمينه ســاز اين مســائل و 

کاهش ارزش پول ملی شده اند.
ايشــان به کمين گرفتن دشــمن برای سوءاســتفاده از اين 
خطاهــا و بی تدبيری ها اشــاره کردنــد و افزودند: ما به 
داليل گوناگون، دشــمنان خبيث و رذل کــم نداريم، آنها 
کميــن گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشــينند و 
با سوءاســتفاده از مشکالت ناشــی از خطای برخی افراد، 
ناکارآمدی نظام و بن بســت در کشور را القاء کنند تا مردم 

نااميد شوند.
رهبر انقالب اســالمی تأکيد کردند: در کشور هيچ بن بستی 

وجود ندارد زيرا مشــکالت کشور شناخته شده است و برای 
همه آنها نيز راه حل های شــناخته شده ای وجود دارد و فقط 

بايد مسئوالن کمر همت ببندند.
حضرت آيت ا... خامنه ای با اشــاره به پيشنهادها و نامه های 
متعدد جوانان انقالبی، مؤمن و خوش فکر برای حل مشکالت 
گفتند: اخيراً هم عده ای کارشــناس اقتصادی که با دولت هم 
مخالفتــی ندارنــد و برخی هم صاحب نام هســتند، نامه ای 
دلسوزانه به رئيس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن 
مشکالت ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه 

کرده اند که اين راه حلها اکثراً صحيح بودند.
ايشــان بــا تأکيد بر اينکــه اغلب اين راه حل هــا قباًل در 
شعارهای ســال و سياستهای کلی اعالم شده بود، افزودند: 
بنابراين مشــکالت اقتصادی کشور راه حل دارد و اينگونه 
نيســت که دشمن و برخی افراد دنباله رو او در داخل و در 
رســانه ها، خبيثانه تبليغ کنند که کشور به بن بست رسيده 
و هيچ راهی جز پناه بردن به فالن شــيطان يا شــيطان اکبر 

وجود ندارد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مسئوالن اجرای برخی 
از اين راه حل ها را شروع کرده اند اما بايد جدی تر انجام دهند 
و من اين موضوع را در جلسات خصوصی به رؤسای سه قوه 
و مسئوالن کشور گفته ام و آنان نيز به اندازه توان خود پيگير 

اين موضوعات هستند.

 چاپخانه پيام رســانه به عنــوان بزرگ ترين و مجهزترين 
چاپخانه غرب کشور در راستاي معرفي توانمندي هاي صنايع 
چاپ اســتان همدان در حوزه ليبل و فيلم هاي بسته بندي در 
کنار ســاير صنايع اســتان همدان، در بزرگ ترين نمايشگاه  

صنايع کوچك کشور حضور پيدا کرد.
رئيس کانون کارآفرينان اســتان همدان که در اين نمايشگاه 
حضور داشــت، اظهار کرد: با حمايت از شرکت شهرک هاي 
صنعتي اســتان همــدان، در کنار 33 شــرکت همداني در 
نمايشــگاهي که اگرچه در حوزه تبليغات کشــوري بسيار 
ضعيــف عمل کــرده و باعث شــده که نمايشــگاه چندان 

بازديدکننده بيروني نداشــته باشد، در اين نمايشگاه شرکت 
کرديم تا ضمن رســيدن بــه اهداف از پيش تعيين شــده، 

توانمندي هاي استان خود را به معرض نمايش بگذاريم.
نصرت ا... طاقتي احسن با اشاره به اينکه بيش از هزار و 200 
شرکت توليدکننده در اين نمايشگاه حضور پيدا کردند، گفت: 
تعامل با اين شــرکت ها با هدف بازاريابي، فرصتي است که 

براي شرکت هاي حاضر در اين نمايشگاه فراهم شده است.
ويبا بيان اينکه خوشــبختانه بيش از 50 مورد مذاکره کاري با 
شرکت هاي حاضر در نمايشگاه داشتيم ادامه داد: بازديدهاي 
متعــددي از طرف کارخانه هاي توليدي از غرفه پيام رســانه 

همدان انجام شده است.
طاقتي احســن با بيان اينکه اســتاندار همدان نيــز به همراه 
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان در غرفه حضور 
پيدا کرد، گفت: مهندس نيکبخــت، با هدف اعالم حمايت 
از واحدهــاي فعال در اين زمينه، ايــن بازديد را انجام داد و 

حمايت خود را از توليد و کارآفريني اعالم کرد.
رئيس کانون کارآفرينان اســتان همدان با اشاره به اينکه اين 
نمايشگاه از ســاعت 10 صبح تا 8 شب سه شنبه داير است، 
گفت: مباحثي که در اين نمايشــگاه از سوي شرکت کنندگان 
مطرح مي شد، حول محور کمبود مواد اوليه براي توليدکنندگان 

و نابساماني در بازار ارز بود که متاسفانه تأثير جدي بر حوزه 
توليد و فروش شرکت ها گذاشته است.

وي توصيه کرد: با حمايت از حضور شــرکت هاي توليدي 
و موفق اســتان در نمايشــگاه هاي مختلف تالش نمايند تا 
نمايشگاه ثابت در بازارهاي خارجي از جمله عراق برپا شود.
رئيــس کانون کارآفرينان اســتان همدان گفت: نمايشــگاه 
توانمندي هاي صنايع کوچك فرصت مناســبي اســت تا در 
اين بحران اقتصادي صنايع شــرکت کننده بتوانند با تعامل و 
بازاريابي مناســب مانع ضرر و زيان شــرکت خود در دوره 

بحران شوند.

حضرت آیت ا... خامنه ای:

مذاکره با آمریکا ممنوع است

رئيس کانون کارآفرینان استان همدان:

نیازمند نمايشگاه هاي ثابت در بازارهاي خارجي هستیم

شناسایی ۳۰۸۳ کودک مبتال به سوءتغذیه 
در همـدان

 معاون حمايت و سالمت کميته امداد استان همدان با بيان اينکه اعتبار تغذيه کودکان زير 5 سال و مادران باردار و شيرده در 
بودجه امسال افزايش داشته است، از شناسايی و تحت پوشش قرار دادن 3083 کودک مبتال به سوءتغذيه در سطح استان خبر 
داد.علی بحيرايی در گفت وگو با ايسنا، درباره فعاليت کمك به رفع سوءتغذيه کودکان زير 5 سال افزود: در اين راستا به 3083 
نفر ماهيانه ۹2 هزار تومان پرداخت می شــود که در ســال گذشته 70 هزار تومان بوده و امسال 24 درصد يعنی 20 هزار تومان 

افزايش داشته است.
وی با اشاره به فعاليت کمك به رفع سوءتغذيه مادران باردار و شيرده اظهار کرد: ماهيانه به 52 نفر 100 هزار تومان پرداخت 

می شود که اين مبلغ در سال های ۹6 و ۹7 ثابت بوده است.
بحيرايی با بيان اينکه 3083 کودک دارای ســوءتغذيه در سطح استان تحت پوشش برنامه حمايتی امداد هستند، خاطرنشان 
کرد: در سه ماهه نخست امسال ۹24۹ سبد غذايی با هزينه 850 ميليون تومان به اين کودکان داده شده است و در حال حاضر 

41۹ نفر پشت نوبت اين طرح قرار دارند.

بیش از نیمی از سرقت های همدان 
مربوط به داخل خودرو است

 رئيس پليس آگاهی اســتان همدان گفت: بيش از نيمی از ســرقت های اين استان مربوط به سرقت قطعات و وسايل 
داخل خودرو بوده و کاهش اين آمار مهمترين دغدغه پليس است.

 رضا زارعی در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: بســياری از دارندگان خودرو در نگهداری از اموال داخل وســيله نقليه 
خود سهل انگاری می کنند.وی اضافه کرد: جديت و حساسيت رانندگان در نگهداری و حفاظت از وسيله نقليه و وسايل 
داخل خودرو 50درصد پرونده ها و ماموريت های پليس آگاهی را کاهش می دهد.رئيس پليس آگاهی استان همدان بيان 
کرد: برخی رانندگان خودرو خود را با گاو صندوق اشتباه گرفته و وجه نقد، چك، لوازم با ارزش و حتی طالجات خود 

را داخل وسيله نقليه نگه می دارند. 
زارعی بيان کرد: در صورت بی توجهی مالکان خودرو به توصيه های پليس به طور حتم ســارقان براحتی اموال آنها را از 
داخل وسيله نقليه به سرقت می برند.وی توضيح داد: صندوق عقب خودرو هم محل امنی برای نگهداری وسايل با ارزش 

و مدارک خودرو نيست و می طلبد راننده همواره مدارک را به همراه خود داشته باشد.
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معاون توسعه نيروي انساني استاندار: 

مدیران همدان ظرفیت ها را 
به ثروت تبدیل نکرده اند

استخر با دستور دادستان پلمپ شد

مسمومیت۵3 زن با گازکلردرنهاوند 
ــگار همــدان  ــد - خبرن ــد- معصومــه کمالون  نهاون
پيام:مســموميت  گاز کلــر در يکــی از اســتخرهای 
ــتان  ــه بيمارس ــاله را ب ــا50 س ــم 10ت ــد  53 خان نهاون
کشــاند.عصر روز يکشــنبه  21 مردادمــاه،  53 نفــر 
ــد مســموم  ــر در نهاون ــل نشــت کپســول گاز کل بدلي
ــت  ــبکه بهداش ــدند.رئيس ش ــتان ش ــی بيمارس و راه
ــی از  ــاعت 16:12 از يک ــت: س ــد گف ــان نهاون و درم
اســتخرهای نهاونــد بــا ســامانه 115 اورژانــس تمــاس 
گرفتــه شــد و گزارشــی مبنــی بر مســموميت تعــدادی 

ــن اســتخر اعــالم شــد. ــم در اي خان
ــورد  ــن م ــس از اعــالم اي ــت: پ ــی گف ــی داراب مومنعل

بالفاصلــه آمبوالنــس اورژانــس بــه محــل اعــزام 
ــه  ــج دقيق ــر از پن ــس در کمت ــن آمبوالن ــه اولي شــد ک
بــه محــل رســيد و ســپس بــا اعــالم نيــاز بــه 
آمبوالنــس  دســتگاه  ســه  بيشــتر  آمبوالنس هــای 
ــان  ــز اعــزام شد.مديرشــبکه بهداشــت ودرم ديگــر ني
شهرســتان نهاونداضافــه کــرد: در ايــن حادثــه 53 خانم 
ــا  ــا 50ســاله دچــار گازگرفتگــی محــدود ب ــن 10ت بي
نشــتی کپســول گاز کلــر شــدند کــه 53نفــر آنهــا بــه 
بيمارســتان منتقــل شــدند و رونــد رســيدگی بــه همــه 
مســموميت هــا قبــل از رســيدن بــه بيمارســتان توســط 

ــد. ــام ش ــل انج ــکی در مح ــا ی پزش فوريته

رئيس کانون کارآفرینان استان همدان:

نیازمند 
نمایشگاه هاي ثابت 
در بازارهاي خارجي هستیم
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برنامه نويس همدانی شبکه يک نهاد دولتی را مختل کرد
 رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان همدان گفت: يك مرد مسلط به برنامه نويسی به علت 

اختالفات مالی، شبکه داخلی يك نهاد دولتی را مختل کرد.
فيروز ســرخوش نهاد روز دوشــنبه در گفت و گو با ايرنا بيان کرد: چندی پيش يکی از نهادهای دولتی برای يکپارچه سازی 
سامانه نرم افزارهای خود يا يك جوان مسلط به برنامه نويسی و انفورماتيك قرارداد بست و فرد ياد شده اقدام به برنامه نويسی 
و ايجاد يك نرم افزار کرد. رئيس پليس فتا اســتان همدان بيان کرد: پس از اتمام کار، بين دو طرف قرارداد در زمينه پرداخت 
دستمزد اجرای برنامه نويسی مشکالتی ايجاد شد.سرخوش نهاد افزود: اين جوان که مديريت و پشتيبانی اين نرم افزار را عهده 
دار بود بدون اطالع متوليان اين سازمان، دسترسی به اين سامانه را قطع کرد.وی ادامه داد: عوامل اين سازمان ابتدا با اين باور 
که سيستم ويروسی شده کارهای بی نتيجه ای انجام می دهند اما در نهايت از توان کارشناسان پليس فتا برای رفع اين مشکل 
کمك گرفتند.رئيس پليس فتا همدان بيان کرد: کارشناســان پليس فتا پس از بررســی های فنی دريافتند که اين سامانه توسط 
ادمين مسدود شده است.سرخوش نهاد ادامه داد: پس از دستگيری ادمين اين سايت و انتقال او به پليس فتا، وی به جرم خود 
درباره قطع کردن دسترسی به اين سامانه اعتراف و علت آن را پرداخت نشدن هزينه کامل راه اندازی اين سيستم عنوان کرد.

فرصت های شغلی برای دانش آموختگان علمی و کاربردی فراهم است
 رئيس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد همدان گفت: درصد بااليی از دانش آموختگان و فارغ التحصيالن اين دانشگاه 

وارد بازار کار می شوند و فرصت های شغلی برای آنها فراهم است.
محمود تعجبی اظهار داشــت: دانش آموختگان علمی و کاربردی بالفاصله پس از دريافت مدرک می توانند کارگاهی را راه 
اندازی و چند تن را مشغول به کار کنند.رئيس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد همدان گفت اضافه کرد: دانش آموختگان 
دانشگاه علمی و کاربردی سهم قابل توجهی در کمك به توسعه و رونق اشتغال استان دارند. وی با تاکيد بر اينکه نظام آموزشی 
مبتنی بر مهارت در کشور نيازمند معرفی است گفت: با معرفی صحيح می توان دانش آموزان را در انتخاب درست مسير زندگی 
و اشتغال ياری کرد.تعجبی از آغاز نام نويسی دانشگاه علمی و کاربردی در سازمان سنجش خبرداد و اضافه کرد: چهار هزارو 
300 گواهينامه فراغت از تحصيلی از ابتدای سال ۹6 تا پايان خرداد سالجاری صادر شده است.وی ادامه داد: دوره های علمی 
و کاربردی اين استان گسترش يافته و بيش از 12 هزار ظرفيت پذيرش دانشجو در 107 کد رشته محل دوره های کاردانی و 
65 کد رشته محل دوره های کارشناسی ايجاد شده است.رئيس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد همدان گفت افزود: برای 

نخستين بار ايجاد 16 کد رشته جديد متناسب و هم راستا با ماموريت دستگاه های متقاضی درخواست شده است.

 خانه احــزاب، خانه مطبوعــات، خانه 
هنرمنــدان، خانه... و حاال نوبــت به »خانه 
مديران« رســيد تا در اين آشــفته بازار سوء 
مديريت کشور بلکه اعضاي اين خانه بتوانند 

مديران را مديريت کنند!
هر چند خانه مديران اســتان در ســکوت و 
بي خبري رســانه ها و با حمايت هاي دولتي 
شکل گرفته اســت اما اميد مي رود اين خانه 
برخالف ســاير خانه ها بتواند اســتان را از 
چالش هاي بي شمار مديريتی برهاند و عقب 

ماندگی ناشی از آن برهاند.
 در نشســتي کــه با هدف تبييــن اهداف و 
وظايــف خانه مديران در محل اســتانداري 
تشکيل شد، معاون هماهنگي امور اقتصادي 
و توســعه منابع انساني استانداري همدان به 
بيان ظرفيت هاي استان پرداخت و گفت: اين 
اســتان در برخي مباحث در جهان به عنوان 
يك برند شهره است اما متأسفانه اين ظرفيت 
به دليل ضعف هاي مديريتي سه دهه گذشته 

به ثروت تبديل نشده است.
رضا قياسي با اشــاره به اينکه ما در کشور 
توليــِد مدير نکرديم افــزود: با وجود همه 
قابليت هايي که در کشور و به ويژه در استان 
همــدان وجود دارد در توليد ناخالص ملي، 
وضع رفاه و معيشــت مردم، توليد ثروت و 

... وضع مناسبي نداريم.
وي علت اين موضوع و به ويژه عقب ماندن 
اســتان از صنعت را ضعف عملکرد مديران 
در سه دهه گذشته که نتوانستند براي استان 
ارزآوري داشــته باشند دانســت و گفت: با 
وجود اين همه قابليت جهاني و کشوري ما 
نتوانستيم زير ساخت هاي الزم براي توسعه 
صنعتي را فراهــم کنيم که اين خالء به طور 

مستقيم به عملکرد مديران ما بازمي گردد.
قياسي تشکيل خانه مديران را ايجاد فضايي 
براي تعامل با سرمايه هاي اجتماعي و انساني 
کشــور اعالم کرد و افزود: اگر هر دستگاهي 

از همان ابتداي شــکل گيري، مدير کارآمدي 
را تربيت مي کرد ما هم اينك مشــکل سو ء 

مديريت نداشتيم.
وی خانــه مديران را تشــکلی غير دوئلتی 
دانست و افزود همچنان که از ساير خانه های 
استان برای پاگيری حمايت کرديم اين خانه 

را هم مورد حمايت قرار خواهيم داد.
قياســی ادامه داد: خانه مديران شکل گرفته 
اســت که انتقادها و نقدهای مديريتی استان 
ديده شــود و در جهت رفع آن برآيد که اين 
نويد بخش حرکت رو به جلو در اين زمينه 

است.
 مدیران عالمه دهر نیستند

رئيس خانه مديران استان نيز با اشاره به اينکه 
با احصاء خالء وجود اين خانه در استان، در 
صدد تشکيل آن برآمديم افزود: اين خانه به 
دنبال حذف کســي نيست بلکه هدف ايجاد 
فرصت هاي الزم براي تبــادل نظر و تجربه 

در فرصت هــاي فراغــت از کار، تشــکيل 
کارگروه هــاي تخصصي، برگزاري بازديد از 
پروژه هاي ملي براي کسب تجربه، برگزاري 
نشست هاي مختلف با صاحب نظران اساتيد، 
مسئوالن اجرايي کشور براي ارتقاي دانش و 

بينش مديران است.
احمد شــانيان با بيان اينکه زيربناي هر تغيير 
ابتداي آموزش و پژوهش است افزود: ارتقاي 
دانش و علم مديــران يك برنامه  زيربنايي و 
اصولي است که مي تواند تأثيرات شگرفي در 

کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد.
وي با بيان اينکه ايــن خانه خارج از فضاي 
بروکراسي حاکم بر ادارات مديران را به زير 
يك سقف جمع کرده اســت افزود: بايد از 
تفکر سني مديريتي خارج شد و به اين نکته 

توجه کرد که مديران عالمه دهر نيستند.
وي تقويت ارتباط بين مديران و دانشگاهيان 
در واقع تقويت بين علم وعمل را از اهداف 

اين خانه دانست و گفت: در اين خانه مديران 
بخش هاي مختلــف دولتي و خصوصي جا 

خواهند داشت.
شانيان تأکيد کرد: بايد مديراني تربيت شوند 
که ضمن داشتن سواد باالي مديريتي بتوانند 
به توســعه کشور و اســتفاده از ظرفيت ها 

کمك کنند.
وی ادامه داد: در اين خانه سطح سواد مديران 
و به روز بودن آنها ســنجيده می شــود و در 
صورت نياز آموزش هــای الزم با برگزاری 

دوره های مختلف برای آنها داير می گردد.
الزم به ذکر اســت قرار اســت 25 مرداد ماه 
نخستين جلسه آموزشــی مديران در استان 

برگزار شود.
گفتنی است اين خانه به رياست احمد شانيان 
اداره شده و اقايان قياســی،رضوانی جالل، 
احمدی مقيم،زبردســت و خانم شيرانی از 

اعضای هيات مديره آن هستند.

معاون توسعه نيروي انساني استاندار: 

مديران همدان ظرفیت ها را 
به ثروت تبديل نکرده اند

در هم تنيدگي مشکالت اقتصادي با معضالت اجتماعي 
ايجاد آرامش رواني راه برون رفت از مشکالت 

فیض ا... مظفرپور «

 اين روزها همه جا از ســخن از مشکالت اقتصادي از قبيل گراني 
و تورم و کمبود کاالها و احتکار آنها به وسيله افراد سودجو و مسائلي 

از اين دست است.
از طرفي نيز برخي به جاي پرداختن به ريشه هاي مشکالت و ارائه راه 
حل هاي علمي و کارشناســي براي رفع آنها، توپ را در زمين حريف 
انداخته و طرف مقابل را مقصر وضعيت به وجود آمده مي دانند. و به 
قول روان شناسي از مکانيزم دفاعي )فرافکني( به خوبي بهره مي جويند 
و غير از خودشــان زمين و زمان را مقصر مي دانند. اين در حاليست 
که خداوند همه چيز را مســخر انســان ساخته اســت تا از آنها بهره 
بجويد و استفاده درست نمايد و به قول استاد سخن سعدي شيرازي 
ابر و باد و مه خورشــيد و فلــك در کارند/ تا تو ناني به کف آري و 

به غفلت نخوري.
نکته اي که نبايد از آن غافل شــويم ايجاد اميد در جامعه است. اصوالً 
مي گويند انســان به اميد زنده است و اگر اميد را از دست بدهد همه 

چيز را از دست داده است.
ويکتور فرانکل آلماني که مدت هاي زيادي را در اســارت بوده و در 
اردوگاه هاي اجباري جنگ جهاني دوم گذرانده اســت. در کتاب مهم 
خود به نام »انسان در جستجوي معنا« به نقش اميد به آينده در زندگي 

انسان به خوبي پرداخته است.
در مفاهيم ديني خودمان و در آيات قرآني نيز موضوع يأس و نااميدي 
از گناهان بزرگ شــمرده شده است. انساني که از رحمت خدا نااميد 
گشته ممکن است مفهوم زندگي را فراموش کرده و دست به اقدامات 

آسيب زايي عليه خود و ديگران نيز بزند.
حضرت يعقوب نبي)ع( به فرزندان خود توصيه مي کند که از رحمت 
خدا مأيوس نشده و به جستجوي خود براي يافتن برادرشان يوسف 

همچنان ادامه دهند.
با عنايت به موضوع اشاره شده با کمال تأسف امروز در جامعه شاهد 
گسترش نااميدي نسبت به آينده هستيم تيره و تار نشان دادن وضعيت 
کشور و القاي اين مطلب که مشکالت قابل حل نيست و وضعيت روز 
به روز بدتر خواهد شــد از شگردهاي دشمنان است که خودي ها نيز 
به آن دامن مي زنند و از طرفي هيچکس حاضر به پذيرش مســئوليت 
و قبول اشتباه خود و کوتاهي هاي انجام گرفته نيست مجلس دولت را 
مقصــر مي داند و دولت مجلس را و قوه قضائيه هر دو را و مردم هر 
سه قوه را در اين زمينه مقصر مي دانند؛ در شرايطي که دشمن در حال 

ايجاد شکاف بين مردم و مسئولين و مسئولين با هم است.
مشــکالت اقتصادي اگر با راهکار درست حل نشوند، به معضالت 
اجتماعي نيز مبدل خواهند شــد. در هم تنيدگي اقتصاد با فرهنگ و 

سياست و اجتماع بر کسي پوشيده نيست.
برخي از آســيب هاي اجتماعي ريشــه در مســائل اقتصادي دارند. 
مشــکالت اقتصادي منجر به تعارضات و تضادهاي اجتماعي در بين 
مردم خواهد شد. باالتر از آن گسترش مشکالت مي تواند به گسست 
اجتماعي بينجامد. برخي آسيب هاي اجتماعي که در ماه هاي گذشته در 
کشور و در استان همدان رخ داد، نشان داد که ريشه آنها در مشکالت 

اقتصادي بوده است.
در اين زمينه حوزه سياسي امنيتي و اجتماعي بيشتر بايد فعال باشند. 
ايجــاد آرامش روانــي در جامعه به جاي پرداختن بــه برخوردهاي 
خشونت آميز و ارائه راهکارهاي حل مشکالت اقتصادي و اجتماعي 
در کنــار هم و ايجاد اميد به آينده مي تواند تنش هاي ايجاد شــده را 

برطرف کرده و از افزايش آنها در بين مردم جلوگيري نمايد.
در حال حاضر مشــکالت اقتصادي، نزاع هــا و چالش هاي بين افراد 
را گســترش مي دهد. براي مثال مالك و مســتأجر به علت باال رفتن 
اجاره بها و کاهش درآمد دچار مشــکل مي شوند. کارگر و کارفرما به 
علــت عقب افتــادن حقوق و يا کاهش ميزان حقوق و دســتمزد در 

مواردي به علت تعديل نيرو دچار مشکالت شده اند. و قس عليهذا.
در نهايت نيز همين دعواهاي کوچك افراد ممکن است به اعتراضات 
بزرگ تر تبديل شود. چنانکه شاهد بوديم در ماه هاي اخير نمونه هايي 
از اعتراضات دي ماه در برخي شــهرها مشــاهده شد. پس ايجاد اميد 
و آرامش رواني در جامعه بســيار مهم اســت و به نظر مي رســد در 
حوزه هاي سياســي و امنيتي بايد بيشتر اين موضوع مورد توجه قرار 
گيرد. گر چه حوزه اجتماعي نيز با استفاده از تجربه دانشمندان علوم 
رفتاري و علوم اجتماعي راهکارهاي علمي براي معضالت اجتماعي 
ارائه دهند و به پيشگيري از آسيب ها، بيشتر از درمان آنها اهميت دهند؛ 
زيرا که پيشگيري مقدم بر درمان است و پيشگيري آسان تر کم هزينه تر 

و مؤثرتر خواهد بود.

آقاي استاندار اشتغال مستقیم 500 نفر 
در معرض تهديد است

سمانه جهانگیري  «

 هــر چند در مراســم روز خبرنگار وعده مبنــي بر اختصاص 
کاغذ براي چاپ نشــريات داده شــد اما با عملي نشدن اين وعده 
باالخره رســانه هاي مکتوب استان 4 صفحه اي شدند نشريات خود 
را به عنــوان گزينه اول برگزيدند تا بتواننــد چند صباحي به عمر 

بيفزايند. خود 
هفته خبرنگار سپري شد، هفته اي که آغازگر آن شروع تحريم هاي 
آمريکا عليه ايران و پايــان بخش آن نيمه تعطيلي روزنامه مکتوب 
بــود. هر چند برنامه هاي اين هفته به همت خانه مطبوعات با قوت 
و نشــاط مضاعف برگزار شــد اما از همان ابتدا، برگزاري مراسم 
روز خبرنگار براي نخستين بار در سالن شهداي استانداري همدان، 
نويد بخش اصرار مســئوالن به رفتن رســانه ها زير چتر دولت را 
مي داد. جلســه اي که به نظر مي رســيد يك شــوراي اداری بدون 

حضور مديران باشد.
در اين بين هر چند منتخبان سخنراني همايش روز خبرنگار حرف ها، 
گاليه ها و مشکالت رسانه ها را بسيار شفاف  مطرح کردند و استاندار 
هــم در تأکيد بر مديران خود، خواســتار حل آنها شــد اما آيا گوش 

شنوايي در اين مراسم براي تأکيدات آقاي استاندار وجود داشت؟
مشــکالت و صحبت هايي که هميشــه رســانه ها آن را مي گويند و 
مي شــنوند دوباره در اين مراسم گفته شد مراســمي که جاي خالي 
مديران بيش از سال هاي گذشته مشهود بود. به راستي آيا اين حرف ها 

براي خودمان گفته شد يا مديران؟
چرا در جلسه اي که متعلق به رسانه ها است و فقط سالي يکبار برگزار 
مي شــود بايد اغلب مديران و فرمانداران غايب باشــند. جالب اينکه 
مديران هميشه انتظار دارند همه رسانه ها در همه جلسات آنها حضور 

داشته و صحبت هايشان را عيناً اطالع رساني کنند.
در هــر حال با توجه به اينکه مشــکالت هيچگاه بــه گوش مديران 
نمي رســد و مديران هم تأکيدات اســتاندار را )همچنان که از شواهد 
و تأکيدات قبلي پيداســت( عملي نمي نمايند تعطيلي رسانه ها با اين 

تعامالت دور از انتظار نيست.
اين جلسه مي توانست همايشــي براي رفع چالش هاي بين مديران و 
رســانه ها باشد مديراني که در رأس امور رسانه خبرنگاران را بيش از 
مديران مجموعه مالقات کرده و مي شناسند و با مديران رسانه ها مگر 
در زمان شکايت و ... رابطه چنداني ندارند گو اينکه خبرنگاران محور 

کار در رسانه  هستند.
 به هر حال با تعطيلي رســانه هاي استان به طور مستقيم 500 نفر بيمه 
شــده تأمين اجتماعي شغل خود را که از آن ارتزاق مي کنند از دست 
خواهند داد و از آمار اشــتغال استان که استاندار همدان بر افزايش آن 

تأکيد دارد کاسته خواهد شد که هشداري جدي است.

 مديــرکل اســتاندارد همــدان گفت: 
بــا حمايت بــی ســابقه دولــت هزينه 
تجهيزات  برخــی  استانداردســازی  های 
شــهربازی ها توســط سازمان اســتاندارد 

پرداخت می شود.
محمد مددی اظهار داشــت: هزينه آزمون 
تجهيزاتی کــه تاکنون موفق بــه دريافت 
تائيديه فنی استاندارد نشده و در نخستين 

آزمون بتوانند همه استانداردها را پاس کنند 
توسط سازمان استاندارد پرداخت می شود.

وی با اشــاره بــه رويداد همــدان 2018 
و انتخــاب همدان بــه عنــوان پايتخت 
گردشگری آســيا افزود: اين گونه حمايت 
ها موجب شتاب گرفتن استاندارد سازی و 
کيفيت بخشی توليد و خدمات در پايتخت 

گردشگری آسيا می شود.

مددی تعداد تجهيزات موجود در شهربازی 
هــای همدان را 265 عنــوان اعالم کرد و 
گفت: از اين ميزان 63 وســيله بازی فاقد 
تائيديه اســتاندارد و درحال پلمب و جمع 
آوری هســتند. مديرکل استاندارد همدان 
خاطر نشان کرد: 76 درصد تجهيزات فعال 
شهربازی های استان دارای تائيديه هستند 
که اين رقم باالتر از ميانگين کشوری است.

وی با بيان اينکه در بخش استاندارد سازی 
وسايل شهربازی روند روبه رشدی داريم 
برای  برداران  بهره  اســتقبال  يادآورشــد: 
استانداردســازی وســايل بازی مستقر در 

پارک محله ها بسيار ضعيف است.
گفتنی اســت؛ هزينــه هر آزمــون برای 
تجهيزات شهربازی بين پنج تا 20 ميليون 

ريال برآورد شده است.

شهربازی های همدان با بسته حمایتی دولت استاندارد می شوند

 رئيس شورای اسالمی شهر همدان گفت: 
به دليل مناسب نبودن وضعيت مالی شهرداری 
همدان کارها در اين نهاد الک پشــتی انجام 

می شوند.
به گزارش تســنيم ، جلســه صحن شورای 
اسالمی شهر همدان با دستور جلسه بررسی 
نامه های ارسالی و با حضور ۹ تن از اعضای 

شورای اسالمی  برگزار شد.
ابراهيم مولوی در ابتدای جلســه با اشاره به 
وضعيت مالی شهرداری همدان اظهار داشت: 
وضعيت کنونی مالی شهرداری خوب نيست 
و بخش زيادی از مطالبات پرداخت نمی شود 
به هميــن دليل نيز کارها الک پشــتی انجام 
می شود.وی با اعالم اينکه الزم است در جلسه 
روز سه شنبه شــهردار در صحن علنی شورا 
حاضر شده و گزارشی ارائه دهد گفت:  من با 
شهردار صحبت کردم و او هم توضيحاتی داد 
مانند اينکه گفت ماه های گذشته اداره دارايی 
ماهانه 3 ميليارد تومان پرداختی داشته است 
که به دليل کاهش پرداخت ماليات از ســوی 
مردم و برخی شيطنت ها  اين مبلغ نيز نصف 

شده است.
بادامی نجات ديگر عضو شورای شهر همدان 
با ارائه گزارشــی از جلســه چند روز قبل 
شورای عالی استان ها افزود: در ديدار اعضای 
شــورای عالی استان ها با کميسيون خدمات 
شــهری مجلس شورای اســالمی  موضوع 

اليحــه درآمدهای پايدار که توســط دولت 
قرار است ارائه شــود موردبحث و بررسی 

قرار گرفت.
 وی با اعــالم اينکه طــرح مديريت جامع 
شهری موضوع ارزش افزوده خدمات شهری، 
درآمدهای پايدار شــهرداری ها و يك اليحه 
ديگر در مجلس در حال بررســی است ابراز 
کرد: با توجه به اينکه در برخی از اين طرح ها 
اختيارات شــوراهای اســالمی شهر کاهش 
می يابد الزم است اعضای محترم موضوعات 
مطرح شده را بررسی کرده و دغدغه های خود 
را به نمايندگان اســتان در مجلس شــورای 
اسالمی  منتقل کنند تا اين گونه بتوانيم حقوق 

خود را حفظ کنيم.
 کاووسی در واکنش به اقدام دولت برای ارائه 
اليحه ای که در آن اختيارات شورا را کاهش 
می دهد گفت: دولتی که ادعای مردم ساالری 
دارد حــاال خالف گفته خــود عمل می کند 
و می خواهــد با  ارائه اليحــه ای درآمدهای 
شــهرداری را محدود می کند پس بايد برای 
جلوگيری از وقوع اين موضوع به آن عرصه  

ورود کنيم .
انتقاد کاووســی از دولت بــرای ارائه چنين 
اليحه ای به مجلس با واکنش مولوی و بادامی 
دو عضو شــورای اسالمی شــهر همراه شد 
به گونه ای که اين دو انتقاد کاووسی را کوبيدن 
دولت و به حاشيه بردن موضوع اعالم کردند.

در ادامه جلسه رئيس شورای شهر همدان در 
ادامه توضيحات بادامی مبنی بر درخواســت 
شورای شهر همدان از سازمان بازرسی برای 
نظارت بر مصوبات شــورا اظهار داشت:  در 
قانون مشخص شده که ســازمان بازرسی از 
چه نهادهايی بازرســی به عمل آورد که البته 
شوراهای اسالمی شــهر از اين نهاد مستثنا 

است.
 وی اظهار داشت: زمانی که مهندس چمران 
رئيس شــورای عالی استان ها بودند قرار بود 
بازرســی نظارتی بر شوراها داشته باشند که 
ايشان اجازه اين کار را ندادند و امروز می بينيم 
که چه اتفاقتی رخ داده است بنابراين اميدواريم 
سازمان بازرسی نظارت خود را بر مصوبات 

شورا نيز اعمال کند.
 در ادامه اين جلسه فتحی نايب رئيس شورا 
نيز با تشــريح وضعيت پروژه های عمرانی 
شــهرداری عنوان کرد: ديــروز بازديدی از 
پروژه آرام ســازی بلوار ارم داشتيم و متوجه 
شديم که پيمانکار ريالی دريافت نکرده است 
بنابراين پيشــنهاد می دهد برای رفع مشکل 
پيمانکار مانند دو پروژه ديگر از راه حل تهاتر 

استفاده کنيم.
 از ديگر مباحث مطرح شــده در اين جلسه 
وضعيت مصوبات شورا در کميته انطباق بود 
که بار ديگر با گاليمندی اعضای شــورای 
شهر روبه رو شد. ابراهيم مولوی در واکنش 

به رد شدن بيشتر مصوبات شورا در اين کميته 
گفت: دو ماهی بود که مصوبات شورا مورد 
تاييد کميته انطباق قرار می گرفت اما نمی دانم 
با چه اتفاقی رخ داده که 20 روز است دوباره 

مصوبات ما رد می شود.

 مديرکل آمــوزش فنی و حرفه ای 
همدان گفت: مهارت حلقه گم شــده 
تبديل علم به ثروت است بنابراين برای 
رفع اين خال بايد سند مهارت آموزی بر 

پايه آينده پژوهی تدوين شود.
وهب مختاران بيان کرد: بايد با توجه به 
نيازهای افراد و بر پايه آن برنامه و دوره 

های مهارتی برگزار کرد.
وی ادامــه داد: بســياری از دارندگان 
مدرک تحصيلی انتظار دارند بالفاصله 
در کاری مشــغول به فعاليت شــوند 
در حاليکه اغلب آنهــا فاقد مهارت و 
توانايی الزم هســتند. مديرکل آموزش 
فنی و حرفــه ای همدان افزود: مهارت 
آموزی يکی از مهمترين مولفه ها برای 
تبديل دانســتن به توانستن است و در 
اين صورت می توان در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی گام برداشــت.مختاران 

با تاکيد بر اينکه مهــارت آموزی بايد 
در سبد مطالبات مردم قرار گيرد اظهار 
داشت: آموزش های کالسيك و تئوری 
پاســخگوی نياز افراد برای دستيابی به 
فرصت شــغلی نيســت.وی ادامه داد: 
بــا توجه به ضرورت مهــارت آموزی 
اما فنی و حرفــه ای تاکنون به جايگاه 
واقعی خود دست نيافته است و مطالبه 
اجتماعی افراد برای مهارت آموزی کم 
است.مديرکل آموزش فنی و حرفه ای 
همدان گفت: اين استان در هجدهمين 
دوره مســابقه های ملی مهارت موفق 
به کســب رتبه چهارم کشــور شد که 
در اين راســتا مــدال آوران در آيينی با 
حضور اســتاندار همدان تجليل شدند.

مختاران افزود: هجدهمين دوره مسابقه 
های ملی مهارت در 33 رشته با حضور 
512 شــرکت کننده از 31 استان کشور 

در اســتان البرز برگزار شد.وی اضافه 
کرد: نخبگان اين استان موفق به کسب 
هشت مدال رنگارنگ و 6 ديپلم افتخار 
در هجدهمين مسابقات کشوری مهارت 
شدند.مديرکل آموزش فنی و حرفه ای 
همدان گفــت: برگزيدگان اين دوره از 
رقابت ها در ســال 201۹ در مسابقات 

مهارت روسيه حضور می يابند.
مختاران افزود: کسب رتبه چهارمی اين 
اســتان در رقابت ملی مهارت گويای 
توانمندی همدان در اين زمينه اســت 
بنابراين بايد از اين ظرفيت برای مهارت 
آموزی بهره گرفت.وی اظهار داشــت: 
به دنبال امضای تفام نامه مشــترک بين 
وزارت کشور و سازمان آموزش و فنی 
و حرفه ای، طرح توانمند سازی بانوان 
سرپرست خانوار از سال گذشته در پنج 

استان از جمله همدان آغاز شد.

سند مهارت آموزی تدوین شود

پروژه های عمرانی شهرداری الک پشتی اجرايی می شوند

رئيس جهاد دانشگاهی استان همدان مطرح کرد
خصومت شخصی علت آتش زدن خودروی 

مدير اداری جهاد دانشگاهی همدان
 رئيس جهاد دانشــگاهی اســتان همدان گفت: آتش زدن خودروی 
مدير اداری جهاد دانشگاهی همدان به علت مشکل شخصی بوده است.
 به گزارش فارس، خبری مبنی بر آتش زدن خودرويی در محوطه مرکز 

جهاد دانشگاهی همدان در فضای مجازی منتشر شد.
در اين خبر آمده بود: »حوالی ساعت 15 روز گذشته خودروی پرشيای 
مدير بازنشسته امور اداری جهاد دانشگاهی همدان به آتش کشيده شد.

شــنيده ها حاکی از آن است مشکالت شخصی و اداری دليل اين اتفاق 
بوده است که در دست بررسی است.

شايان ذکر است اين اتفاق در داخل حياط دانشگاه با حضور دانشجويان 
رخ داده که سبب ايجاد نگرانی و ناامنی برای دانشجويان شده است«.

اکبر اســدی با بيان اينکه آتش ســوزی کامل نبود و تنها سقف ماشين 
خسارت ديده است، گفت: دوربين مدار بسته مرکز چك شده، تصوير 
وجود دارد که احتمال قريب به يقين مشکل شخصی وجود داشته زيرا 
در کنار همين خودرو، ساير ماشين های اداری و کارمندان ديگر نيز پارک 

شده بود و تنها خودروی وی دچار خسارت شده است.

1- سامانه کارت هوشمند ملي تعطيل است. گفته مي شود سايت ثبت 
احــوال براي صدور کارت ملي و پيگيري وضعيت ثبت نام شــده ها، 
غيرفعــال بــوده و مراجعه کننــدگان را به کد دســتوري تلفن همراه 
راهنمايي مي کند که آن هم فعال نيست. گويا ثبت احوال براي صدور 
کارت ملي هوشمند، امکانات الزم را ندارد. گفتني است قرار بود پايان 

بهار اعتبار کارت هاي قديمي تمام شود.
2- استفاده از شماره همراه شخصي براي تبليغات افزايش يافته است. 
گفته مي شــود در حالي که مســئوالن از غيرقانونــي بودن اين روش 
بازاريابي خبر داده اند، بســياري از فعاالن بازار همچنان از اين روش 
اســتفاده مي کنند. گويا اپراتورهاي همراه به دليــل درآمدزايي قانون 

ممنوعيت را ناديده مي گيرند.
3- فعاليت خارج از قانوِن برخي ها به نام خبرنگار در فضاي مجازي، 
مورد انتقاد قرار گرفته اســت. گفته مي شود يکي از نمايندگان استان 
ضمن اعتراض به فاصله گرفتن مســئوالن از رســانه ها و خبرنگاران 
رسمي، خواستار تدبير ويژه وزارت ارشاد در ساماندهي غيررسانه اي ها 
شده است. گويا اين نماينده گفته است: هر کس گوشي به دست گرفته 

است و مطالب نادرست منتشر مي کند.
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

مورخه 1397/5/10  رأي شــماره 139760326034000424  برابر 
هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک همدان ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
نظامعلي عبادي فرزند قربان به شــماره شناسنامه 244 صادره از 
مالیر در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 122/10 مترمربع 
پالک10014 فرعی از 175 اصلــی واقع در حومه دو همدان میدان 
سیلو 10 متري طالقاني پالک 10 حوزه ثبت ملک- ناحیه 2 خریداري 
مع الواســطه از مالک رسمي آقاي رجب ســیارپور محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 2018(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/05/23

تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/06/07
موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي مهرداد شمسي دارای شماره شناسنامه  4000046926 به 
شرح دادخواست کالسه 114/970363ح از این حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
ذبیح ا... شمسي به شماره شناسنامه  358 در تاریخ 96/11/21 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی منحصر است به: 1- اکبر شمسي فرزند ذبیح ا... به شماره 
شناسنامه 812 پسر متوفي 2- مهدي شمسي فرزند ذبیح ا... 
به شماره شناســنامه 1110 پسر متوفي3- حمیدرضا شمسي 
فرزند ذبیح ا... به شماره شناسنامه 165 پسر متوفي 4- مهرداد 
شمسي فرزند ذبیح ا... به شماره شناسنامه 4000046926 پسر 
متوفي 5- سهیال شمسي فرزند ذبیح ا... به شماره شناسنامه 
174 دختر متوفي 6- زهرا شمســي فرزند ذبیح ا... به شماره 
شناسنامه 12883 دختر متوفي 7- حوریه زائري بهروز فرزند 
عین ا... به شماره شناسنامه 549 همسر متوفي والغیر. 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 355(
قاضي شعبه 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
خانم مهري علي آبادي دارای شماره شناسنامه  544 به شرح دادخواست 
کالســه 112/970406/97ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن گیوه اي به شماره شناسنامه  
72 در تاریخ 1397/2/17 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- مهري علي آبادي 
به شماره شناســنامه 544 صادره از همدان متولد 1333 همسر متوفي 
2-احسان گیوه اي به شماره شناسنامه 5640 صادره از همدان متولد 1365 
فرزند متوفي 3- مریم گیوه اي به شماره شناسنامه 332 صادره از همدان 
متولد 1362 فرزند متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبــور 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 مدت 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف2072(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم میترا سوري دارای شماره شناسنامه  2867 به شرح دادخواست 
کالسه 111/97/447ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اعظم آقاحسیني به شماره شناسنامه  
169 در تاریخ 1397/05/07 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به: 1- میترا سوري فرزند 
عبدا... به شماره شناسنامه 2867 متولد 1366 فرزند متوفي 2- شیدا 
سلیماني فرزند اردشیر به شــماره ملي 3970176069 متولد 1373 
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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 194(
رئیس شعبه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسرکان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326001000013  هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدحسین جوادي 
 خواه فرزند حاجي حسین به شماره شناسنامه 28 صادره از مالیر 
در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 24/72 مترمربع قسمتي از 
پالک 15/19 حومه بخش ســه واقع در همدان بلوار شهید رجایي 
خریداري با واسطه از مالک رسمي آقاي غالمعلي منوچهري  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1756(
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/05/8

تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/05/23
علي زيوري حبیبي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

آگهي حصر وراثت
آقاي علي شیر کورش مقصود فرزند علي بخش دارای شماره 
شناســنامه  10056 به شرح دادخواســت کالسه 368/97/
ح135 از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان علي بخش کورش مقصود 
فرزند نورعلي به شــماره شناسنامه  12 در تاریخ 97/5/1 در 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-حکیمه کورش منفرد فرزند 
علي بخش به شماره شناســنامه 360 متولد1344 صادره از 
همدان فرزند متوفي 2-منیژه کورش منفرد فرزند علي بخش 
به شماره شناســنامه 17 متولد1342 صادره از همدان فرزند 
متوفي 3-علي کورش مقصود فرزند علي بخش به شــماره 
شناسنامه 10056 متولد1352 صادره از همدان فرزند متوفي 
4-افروز نوري فرزند علي بخش به شــماره شناسنامه 277 
متولد1337 صادره از همــدان فرزند متوفي 5-منظر زارعي 
فرزند پیرعلي به شماره شناســنامه 181 متولد1318 صادره 
از همدان همســر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 2065(
رئیس حوزه شماره 13۵ شوراي حل اختالف شهر مريانج

آگهي فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقاي منوچهر شفیعي با ارائه 2 برگ استشهادیه محلي 
مصدق دفتر اسناد رســمي 102 اسدآباد مدعي است که یک جلد 
سند مالکیت مقدار یک دانگ و دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه باغچه پالک 1707 اصلي واقع در شهرســتان اسدآباد 
بخش شــش همدان که در ذیل ثبت 2865 صفحه 148 دفتر 40 
به شــماره چاپي 235070 به نام منوچهر شفیعي صادر و تسلیم 
شده به علت جابجایي مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقي 
به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهي مي شود تا هر 
کسي مدعي انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد، 
از تاریخ انتشــار این آگهي طي مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
یا سند معامله، اعتراض کتبي خود را تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت واخواهي و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه 
اصل سند مالکیت ارئه نشود، سند المثني به نام منوچهر شفیعي 

صادر و تسلیم خواهد شد. )م الف 352(
کامران متقي- رئیس ثبت و اسناد و امالک اسدآباد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326001000012  هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي منصور جوادي  خواه 
فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 687 صادره از مالیر در 
ســه دانگ یک باب خانه به مساحت 24/72 مترمربع قسمتي از 
پالک 15/19 حومه بخش سه واقع در همدان بلوار شهید رجایي 
خریداري با واســطه از مالک رســمي آقاي غالمعلي منوچهري  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 1754(

تاریخ انتشار نوبت اول:1397/05/08
تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/05/23

علي زيوري حبیبي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

آگهي فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقاي جواد شــفیعي با ارائه 2 برگ استشهادیه محلي مصدق 
دفتر اسناد رسمي 102 اسدآباد مدعي است که یک جلد سند مالکیت مقدار 
سه دهم دانگ مشاع از یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک قطعه باغچه 
پالک 1707 اصلي واقع در شهرستان اسدآباد بخش شش همدان که در ذیل 
ثبت 29858 صفحه 298 دفتر 195 به شــماره چاپي 052436 به نام جواد 
شــفیعي صادر و تسلیم شده به علت جابجایي مفقود گردیده لذا به استناد 
تبصره الحاقي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهي مي شود تا 
هر کسي مدعي انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد، از تاریخ 
انتشــار این آگهي طي مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
اســدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض 
کتبي خود را تســلیم نماید. در صورت انقضاء مدت واخواهي و نرســیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارئه نشود، سند 

المثني به نام جواد شفیعي صادر و تسلیم خواهد شد. )م الف 353(
کامران متقي- رئیس ثبت و اسناد و امالک اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاي محمدهادي شجاعي آراء دارای شماره شناسنامه  48 به شرح 
دادخواست کالسه 112/970396ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابوالقاسم 
شــجاعي آراء به شماره شناســنامه  38 در تاریخ 96/10/15 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی 
منحصر است به: 1- معصومه صفائي صابر به شماره شناسنامه 1456 
متولد 1325 صادره از همدان همسر متوفي 2- مهدي شجاعي آراء 
به شماره شناسنامه 91 متولد 1345 صادره از همدان فرزند متوفي 
3- مریم شــجاعي آراء به شماره شناسنامه 114515 متولد 1355 
صادره از همدان فرزند متوفي 4- فاطمه شــجاعي آراء به شماره 
شناســنامه 114516 متولد 1356 صادره از همدان فرزند متوفي 
5- مرضیه شجاعي آراء به شماره شناسنامه 114517 متولد 1357 
صادره از همدان فرزند متوفي 6- حمیدرضا شجاعي آراء به شماره 
شناسنامه 114518 متولد 1359 صادره از همدان فرزند متوفي 7- 
مهناز شجاعي آراء به شماره شناسنامه 7428 متولد 1364 صادره 
از همدان فرزند متوفي 8- علیرضا شجاعي آراء به شماره شناسنامه 
3860070231 متولد 1368 صادره از همدان فرزند متوفي 9- میالد 
شــجاعي آراء به شماره شناسنامه 38650753665 متولد 1373 
صادره از همدان فرزند متوفي 10- محمدهادي  شــجاعي آراء به 
شماره شناسنامه 48 متولد 1350 صادره از همدان فرزند 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 مدت یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 2082(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي فرهاد نقي زاده دارای شماره شناسنامه  10370 به شرح دادخواست کالسه 112/96/517ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان چراغعلي نقي زاده به شماره شناسنامه  2849 در تاریخ 1391/3/18 در 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-زهرا نقي زاده فرزند یداله 
به شماره شناســنامه 384 متولد1316/4/1 همســر متوفي 2-عزت اله نقي زاده فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه 7852 
متولد1338/11/28 فرزند متوفي 3-حشمت اهلل نقي زاده فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه 104 متولد1342/1/1 فرزند متوفي 
4-فرهاد نقي زاده فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه 10370 متولد1347/6/20 پسر متوفي 5-مژگان نقي زاده فرزند چراغعلی 
به شــماره شناســنامه 9915 متولد1349/9/1 دختر متوفي 6-احترام نقي زاده فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه 10371 
متولد1351/6/20 دختر متوفي 7-عشرت نقي زاده فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه 11504 متولد1354/11/1 دختر 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  مدت یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )428(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

خبـر خبـر

مادستان
 jamee@hamedanpayam.com

مدرک فارغ التحصیلي سعید مرادیان فرزند ابراهیم به 
شماره شناسنامه 3790254428 صادره از قروه مقطع 
کارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي 
همدان با شماره 3278674 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

ادامه از صفحه يك:
 دارابــی افــزود؛ بعــداز انتقال 
مصدومين با تيم مهندسين بهداشت 
محيط تماس گرفته شد برای  بررسی 
موضوع بــه محل اعزام شــدندکه 
گزارش واسه از طريق تيم بهداشتی 
مرکزبهداشت ، مبنی بر نشتی کپسول 
گازکلر بال اســتفاده که سالهاست از 
آن استفاده نشده و بعلت پوسيدگی 
کپسول دچارنشتی شده و در فضای 
استخر پخش شده بودمتاسفانه سبب 
از همشهريان  تعدادی  مســموميت 

شده بود.
وی درادامه گفــت: تعداد28نفر از 
اين مسموم شــدگان در بيمارستان 

آيــت اله عليمراديان و 25نفــر خانم ديگر 
در بيمارســتان شهيدايت اله قدوسی نهاوند 
به علت مســموميت گاز کلر منتقل  و تحت 

درمان قرار گرفتند.
وی با بيان اينکــه در حال حاضر وضعيت 
حال عمومی اين افراد خوب اســت، گفت: 
تمام مسموم شدگان اين حادثه پس از درمان 
از دو بيمارستان شــهيد قدوسی و آيت اهلل 
عليمراديان نهاوند ترخيص شده اندويك نفر 
بستری که خوشبختانه اين بيمار نيز وضعيت 

خوبی دارد.
رئيس شبکه بهداشت نهاوند به همدان پيام 
گفــت: هرچند کلر زنی ها بــه روش روز 
انجام شده است، اما اين نشتی بدليل وجود 

کپســول های قديمی کلر زنی در انبار رخ 
داده اســت پيش از اين برای ضدغفونی و 
کلر زنی از اين کپسول ها استفاده می شد. 

دارابی گفت:  به دســتور دادستان استخری 
که روز گذشته با نشت سيلندرهای قديمی 
در انبار سبب مسموميت 53 خانم شده بود، 
تا بررسی های بيشتر و صدور حکم نهايی، 

پلمپ شد.
 استخر بی مجوز و مدیری  

در کانادا
از آنجا که بايد مدير استخر حضور مستمر 
داشته باشد اما مديراين .احد ورزشيبه گفته 
برخی منابع در کانادا به سر می برد واستخر 

به صورت اجاره ای فعاليت دارد.

حاال ســوال اينجاســت اگر از اين کپسول 
ها استفاده نمی شــده ،چرا در انبار استخر 
نگهداری می شــده اســت؟ و دوم اينکه، 
اســتخر مورد نظر از سال ۹2 مجوز فعاليت 
نداشــته است، نظارت بر اين مورد بر عهده 
کدام دستگاه بوده است؟ و اگر فردی در اين 
حادثه فوت می شد چه کسی پاسخگو بود؟!

مسموميت افراد در برخی استخرها ناشی از 
کلر نيست

درحالــی کــه گازکلر علت مســموميت 
اعالم می شــود که رئيس مرکز ســالمت 
محيط وزارت بهداشــت علت مسموميت 
را چيــز ديگری عنــوان کــرده  و گفته 
است:مســموميت افراد در برخی استخرها 

ناشی از کلر نيست
رئيس مرکز ســالمت محيط و کار 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
گزارش  اســاس  بر  پزشکی گفت: 
کارشناسان  و  بازرســان  اوليه  های 
مسموميت  موارد   ، محيط  بهداشت 
افراد در اســتخرها ناشی از گاز کلر 

نبوده است.
افــزود: در روزهای  احمد جنيدی 
اخيــر اخباری مبنی بر مســموميت 
تعــدادی از مــردم در اســتخرها 
منتشر شده اســت، اما بررسی های 
وزارت بهداشــت نشــان می دهد 
که مســموميت ناشــی از گاز کلر 
در اســتخرها منتفی است و صحت 
ندارد البته گزارشــهای نهايی در مورد علت 
مســموميت افراد در آب اســتخرها که اين 
روزها اتفاق افتاده اســت، هنــوز به پايان 
نرســيده اســت و به محض ارائه و تکميل 
گزارشهای نهايی در اين زمينه، علت اصلی 
مســموميت افراد در آب استخرها به اطالع 
عموم می رســد. به گزارش ايرنا، چند روز 
پيش، در يکی از اســتخرهای اســتان قم، 
مســموميت 10 دختر کم سن و سال اعالم 
شــد که 8 نفر از اين دختران برای مداوا به 

بيمارستان منتقل شدند.
از مشــهد نيز خبر رسيده که 6 شهروند در 
يك مجموعه آبی پس از حضور در استخر 

دچار مسموميت شده اند.

استخر  با دستور دادستان پلمپ شد

مسمومیت۵3 زن با گازکلردرنهاوند 

5 حفار غیرمجاز در رزن دستگیر شدند
 فرمانده يگان حفاظت اداره کل ميراث فرهنگی استان همدان از دستگيری 5 نفر حفار غيرمجاز در رزن خبر داد.

حاجی عزيزی در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان در مورد دستگيری حفاران غيرمجاز در رزن اظهار داشت: اين 5 حفار غيرمجاز 
حين حفاری در يکی از روستاهای رزن دستگير شدند.

وی با اشــاره به اينکه در هفته گذشــته اخباری مبنی بر حفاری غيرمجاز در يکی از روستاهای شهرستان رزن به ما اعالم شد، افزود: 
پس از بررســی، تحقيق و تأييد خبر توسط يگان حفاظت، ضمن کسب مجوز قضايی تيم عملياتی به همراه عوامل نيروی انتظامی به 

محل اعزام شدند. 
عزيزی بيان کرد: تيم های اعزام شده به محل، 5 نفر را در حين حفاری غيرمجاز در يك منزل شخصی دستگير و به همراه اداوت حفاری 

کشف شده تحويل مراجع قضايی دادند.
فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگی استان همدان تأکيد کرد: دو نفر از دستگيرشدگان جزء اتباع افغانستان هستند.

مشکالت کشتار گاه سحر فامنین حل شده
 کشتارگاه پگاه سحردرگذشته مشکالت متعددي داشت که باتالش مسئوالن بسياري از آنها مرتفع شده است.

معاون فرماندار شهرســتان در بازديدکشــتارگاه پگاه سحر اظهار کرد : حفظ ســالمتي وبهداشت مواد غذايي،مخصوصاً گوشت قرمز 
شهرستان در اولويت امور مسئولين بهداشتي است و مراقبت هاي الزم براي جلوگيري از بروز هر گونه مشکلي انجام مي شود

  در ادامه احمد حيدري سالمت بهداشتي محيط کشتارگاه و دامي که در آن ذبح مي شوندراامري ضروري دانست . و افزود کشتارگاه 
پگاه سحردرگذشته مشکالت متعددي داشته که باتالش مسئوالن بسياري از آنها مرتفع شد ولي برخي مشکالت جزئي وجود دارد. که 
درصدد برطرف کردن آنها هستيم .حيدري بر لزوم نظارتهاي دقيق وکارشناسانه ادارات مربوطه تأکيد نمودند که در نتيجه اين نظارت 

ها ضمن توليد غذاي سالم ، سالمت،بهداشت ومحيط زيست شهروندان نيز مورد توجه خواهد بود . 
حجت االسالم رضا مصباح امام جمعه شهر فامنين نيز در ادامه اين بازديد گفت : خوشبختانه در استان همدان و به خصوص شهرستان 

فامنين نظارت شرعي و بهداشتي خوبي در کشتارصورت می گيرد  واين خود نقش اساسي در تأمين غذاي حالل دارد . 

صیانت از منابع آب يک ضرورت است
بهارگفت:  فرماندار شهرستان   
همه موظفيم بــا صيانت از منابع 
ارزشــمند آبــی و نــگاه منطقي 

مشکالت مربوطه را حل کنيم.
فرمانــدار بهار شــوراي حفاظت 
منابــع آب شهرســتان حفظ  از 
منابع آبي را بســيار مهم دانست 
و گفت:آب بــه عنوان مهم ترين 
عامل توســعه پايدار است و بايد 

با صيانت از اين منابع ارزشــمند و نگاه منطقي مشکالت آب را حل 
کنيم.احسان 

احســان قنبري تصريح کرد: اجماع مسئوالن و آگاه سازي مردم ابزار 
مهمي در اســتفاده بهينه از منابع آبي و ذخيره سازي اين مايع حياتي 
براي نســل هاي آينده است و هم اکنون با تاکيد استاندار و مسئوالن 
ارشد استان در اين زمينه، اراده جمعي در خصوص لزوم جلوگيري از 

کاهش و آلودگي منابع آبي ايجاد شده است.
 فرماندار بهار يادآورشــد: بــا جديت و قاطعيت بــا حفر چاههاي 
غيرمجاز و برداشت اضافه از چاههاي داراي پروانه در شهرستان بهار 

برخورد مي شود.
رئيس شــوراي حفاظت از منابع آبي شهرســتان بهار در ادامه ترويج 
فرهنــگ صرفــه جويي، رعايت الگوي کشــت و پرهيز از کشــت 
محصوالت پرآب بر را از جمله راهکارهاي مديريت منابع آبي اعالم 
کرد و گفت: تشــکيل شوراي حفاظت از مناطع آبي مي تواند نسبت 
به کاهش مشــکالت اقدامات حوبی انجام دهد. اما در اين مسير بايد 
برخورد با متجاوزان به حريم رودخانه ها و عوامل برداشت غيرمجاز 

از معادن رودخانه اي نيز جدي گر فته شود.
قنبري اظهارداشت: جلوگيري از ريختن نخاله در حريم رودخانه ها، 
تغيير کشــت محصوالت پرمصرف آب خارج از الگوي کشت، تغيير 
غيرمجاز نوع مصرف آبهاي مجاز از جمله وظايف شــوراي حفاظت 

از منابع آب است

کمبود انبار ذخیره گندم در شیرين سو 
 شــيرين سو يکی از مراکز توليد گندم در استان است اما متاسفانه 
اين بخش انبار مناسبی برای ذخيره گندم های خريداری شده ندارد. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از همــدان؛ زارعی، مدير جهاد 
کشــاورزی شيرين سو با بيان اينکه امسال در 30 هزار هکتار از زمين 
های اين بخش گندم ديم و در 600 هکتار گندم آبی کاشته شده است 
، گفــت : تاکنون بيش از 35 هزار تن گندم مازاد بر نياز کشــاورزان 
خريداری شده است.وی افزود: بارندگی های مناسب ، استفاده از بذر 
مرغوب و مبارزه به موقع با آفات موجب شــده است ، امسال توليد 

گندم اين شهرستان نسبت به پارسال رشد دو برابری داشته باشد.

بهره برداری از واحد بسته بندی
 مهرماه امسال در مالير 

 نماينــده مردم مالير در مجلس از بهره برداری يك واحد در حال 
ساخت بسته بندی در شــهرک صنعتی شوشاب مالير مهرماه امسال 
خبر داد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی، اظهار داشت: 
اين واحد صنعتی قرار اســت مهرماه امسال با ظرفيت بسته بندی180 

تن عسل و 180 تن شيره انگور و خرما به بهره برداری برسد.
وی با بيان اينکه برای اين طرح ده ميليارد ريال هزينه شــده اســت 
خاطرنشان کرد : زيربنای اين واحد بسته بندی 2 هزار و700 مترمربع 
است که با راه اندازی آن برای 11 نفر مستقيم اشتغال ايجاد می شود.

تصادف مرگبار در جاده همدان- ساوه 

 تصــادف دو خودرو در جاده همدان ســاوه 4 کشــته و مجروح 
برجای گذاشــت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رئيس پليس 
راه اســتان همدان در گفتگويی اظهار داشت: تصادف خودرو ريو با 
تريلی در جاده همدان ساوه سه مجروح و يك کشته برجای گذاشت.
عزيزی، علت اين سانحه را سبقت نابهنگام سواری خودرو اعالم کرد 
که منجر به مجروح شدن 3 عضو خانواده و مرگ کودک 4 ساله شد.



 مديرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همــدان با بيان اينکه کاغذ مطبوعات همدان آخر 
اين هفته می رســد، گفت: قيمت 8 هزار تومانی 
کاغذ برای مطبوعات نصف شــده و مبالغ آن را 

نيز می توانند به صورت اقساطی پرداخت کنند.
عليرضــا درويش نــژاد در گفت وگــو با فارس، 
اظهار کرد: مشــکل کمبود و گرانــی کاغذ حل 
شــده و تا پايان هفته کاغذهايی که خبر آن قبال 

داده شده بود، در اختيار آنها قرار می گيرد.
وی بــا بيان اينکه خريد کاغــذ با نرخ کيلويی 8 
هزار تومان فشار بر اهالی رسانه است، ادامه داد: 
بر اين اســاس مطبوعات بيــن اينکه اصال چاپ 
نکننــد يا چهار صفحه باشــد، چهــار صفحه ای 
انتخاب کردنــد تا چــراغ مطبوعات  شــدن را 

نشود. خاموش 
مديرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان 

بــا بيان اينکــه کاغذ وعده داده شــده که قيمت 
آن 50 درصد کمتر از نرخ تعيين شــده است، تا 
پايان هفته خواهد رسيد، بيان کرد: با رسيدن اين 
ميــزان کاغذ مجدد روزنامه ها در هشــت صفحه 

منتشر خواهند شد.
وی با بيان اينکه کاغذهــای جديد با نرخ چهار 
هزار تومان در اختيار رســانه ها قــرار می گيرد، 
گفت: با توجه به اينکــه اين کاغذها به صورت 
قســطی در اختيــار آنها قرار می گيــرد، بنابراين 

مشکل آنها حل می شود.
درويش نژاد يادآور شــد: با قيمت 8 هزار تومان 
کاغــذ که در شــرايط کنونی کشــور و گرانی و 
ايجاد شــده اســت، اگر روزنامه ها چاپ  تورم 
نمی کردند، نشــدنی بود، بر اين اساس قرار شد 
قيمت به گونه ای باشــد که فشار زيادی بر اهالی 

مطبوعات وارد نشود.
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مايع نگه داشتن مايعات زير دمای انجماد!
 پژوهشــگران روش جديــدی را برای نگه داشــتن مايعات در 
حالت مايع در ســرمای زير نقطه انجماد، بدون اينکه کريستال های 

يخ تشکيل شوند، ابداع کرده اند.
به گزارش ايسنا، انجماد يکی از ساده ترين روش های نگهداری مواد 
غذايی، بافت های زيستی و ديگر محصوالت فاسد شدنی است، اما 

تشکيل کريستال های يخ می تواند به سلول ها آسيب برساند.
ســوپرکول به پايين بردن دمای يك مايع تا چندين درجه زير نقطه 
انجماد آن می گويند، به طوری که منجمد نشود و حتی بلورهای يخ 
نيز در آن شکل نگيرد.جوانب مثبت و منفی در انجماد وجود دارد. از 
يك طرف، هرچه يك چيز سردتر باشد، فرآيندهای خاص متابوليك 

و واکنش های شيميايی آن کندتر می شوند.

ماشین يادگیری خالق نرم افزارها را 
شناسايی می کند 

  يك سيستم ماشين يادگيری ساخته شده که می تواند مبدع يك 
نرم افزار را شناســايی کند. اين سيستم در آزمايش ها با نرخ صحت 

83 درصد توانست برنامه نويس نرم افزارها را شناسايی کند.
برنامه نويســان هر يك شــيوه خاص خود را دارند اما نمی توان به 

راحتی نويسنده يك نرم افزار  را شناسايی کرد.
 اکنون محققان يك سيستم ماشــين يادگيری ابداع کرده اند که می 
توانــد هويت برنامه نويس را از طريق کدمنبــع  يا کدهای دوتايی 
شناسايی کند. در اين روش يك الگوريتم ساختار کد نويسی برنامه 
نويس را براساس نمونه کارهای او  شناسايی کند. همچنين با استفاده 

از اين الگوريتم ها ويژگی های معمول در نمونه کد را می يابد. 

سبک ترين و نازک ترين لپ تاپ حرفه ای 
لنوو تولید شد

  يکی از توليد کنندگان دســتگاه هــای الکترونيکی، لپ تاپی با 
ضخامت 18.4 ميليمتر و وزن 3.76 پوند ســاخته که سبك ترين و 

نازک ترين لپ تاپ حرفه ای است که اين شرکت ساخته است.
به گزارش مهر، طيف لپ تاپ های Thinkpad لنوو مدتها است 
که مورد توجه کاربرانی است که به دستگاه های قدرتمند نياز دارند.

ســری تينك پدP اين شرکت با هدف حفظ کارايی با طراحی کلی 
ظريف تر ارائه شده است. در همين راستا دو دستگاه آخر اين سری 
يعنی »تينك پد P۱« و »تينك پد P۷۲« با همين اهداف توليد می 
شــوند. هرچند مدل های پيشين با مشکل باتری های حجيم روبرو 

بودند اما اندازه تينك پد P۱ حدود 35 درصد کاهش يافته است.

توسعه ساخت و پرتاب ماهواره های 
سنجش از دور تا 5 سال آينده

 رييس مرکز ملی فضايی از توســعه ساخت و پرتاب ماهواره های 
ســنجش از دور تا 5 سال آينده در کشــور خبر داد.به گزارش ايسنا، 
منوچهر منطقی با اشاره به اينکه در تالش برای توسعه توليد و توسعه 
ماهواره های ســنجش از دور هستيم، گفت: در سال های اخير پرتاب 
ماهواره به حداقلی خود رسيده است. اين موضوع دو دليل دارد؛ يکی 
اين است که کشورمان، در پرتاب ماهواره از مرحله آزمايشی به مرحله 
بهره برداری رسيده است.به گفته منطقی، دليل مهم تری هم وجود دارد: 
»نکته دوم اين است که جوامع جهانی بر روی پرتاب های ماهواره ای 
ما حســاس هستند و بنابراين شورای عالی امنيت ملی بايد نظر دهند 

تا با توجه به عوامل داخلی و خارجی اين کار را انجام دهيم و يا نه.

تشخیص حمالت سايبری 
به صورت خودکار

 مقامات کاليفرنيا در نظر دارند طرحی برای تشــخيص خودکار 
حمالت سايبری در اين ايالت اجرا کنند.

به گزارش ايســنا و به نقــل از ديفنس وان، مقامــات کاليفرنيا 
قصد دارند در ســه تــا چهار ســال آينده، برنامه تشــخيص 
خودکار تهديدات ســايبری را در همه شهرها و شهرستان های 

کنند. اجرا  ايالت  اين 
"مرکز يکپارچگی امنيت سايبری کاليفرنيا")Cal-CSIC( که پيش 
از رخ دادن "آتش ســوزی توماس")Thomas Fire(، بزرگترين 
آتش سوزی اين ايالت در دسامبر گذشته، شرکای خود را از آن آگاه 

کرده بود، قرار است در اين طرح همکاری کند.

2018 ■

همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

2018

■ حدیث:
امام صادق)ع(:

اگر ]این گونه[ نبود که خداوند تبارک وتعالی ، امیر مؤمنان علیه السالم را برای 
فاطمه آفرید، در روی زمین، از آدم و غیِر آن، همسنگی برای او یافت نمی شد .

الکافي : ج 1 ص 461 ح 10

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 کبودراهنگ.................. به وقت شام
■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

افزايش پورسانت به آژانس های خارجی 
برای ورود گردشگر به ايران

  معاون گردشــگری ســازمان ميراث فرهنگــی گفت:با توجه به 
افزايش نرخ دالر در ايران، پورســانت هايی که شــرکت های خارجی 
می توانند از ايران بگيرند را افزايش داده ايم تا گردشــگر بيشتری به 

ايران بياورند.
محمــد محب خدايــی به مهر گفت: بــا توجه به افزايــش نرخ دالر 
پورسانت هايی که شــرکت های خارجی می توانند از طرف ما داشته 
باشــند را افزايش داده ايم يعنی اگر يــك نفر از آذربايجان برای ترکيه 
گردشگر می فرســتد  و از اين طريق 20 دالر سود می کند ما به آژانس 
آذربايجانی 40 دالر سود ميرســانيم تا گردشگر بيشتری را برای ايران 

بفرستد. چون قيمت ما اکنون رقابتی شده است.
وی بيان کرد: قيمت تمام شده تور ما نسبت به ترکيه کاهش پيدا کرده 
اســت به عنوان مثال اگر يك نفر از آذربايجان  با 500 منات به ترکيه 
500 می رود، ما همان تور را با 400 منات برای او برگزار می کنيم. اين 

اختالف قيمت ارزی برای گردشگری ايران مفيد شده است. 
محب خدايی افزود: ما قصد داريم تا اين برنامه خود را به شرکت های 
توريستی کشــورهای ديگر اعالم و با آنها در اين باره مذاکره کنيم. به 
همين منظور تا ده روز ديگر به آذربايجان می رويم تا جامعه تورگردانان 
و هتلهای  دو کشــور با هم مذاکره کنند و پکيج ها و بســته  های ايران 

معرفی و در اختيارشان قرار داده شود. 
معاون گردشگری کشــور ادامه داد: اکنون آژانسهای ايرانی هستند که 
گردشگری کشــورهای ديگر را در ايران تبليغ می کنند در صورتی که 
بايد برعکس باشد و آژانسهای کشورهای ديگر درباره ايران تبليغ کنند 
ما بايد بتوانيم اين روند را تغيير دهيم و آنها مبلغ ســفر به ايران شوند. 
آژانسهای کشورهای ديگر بايد به اين موضوع برسند که درآمد خوبی 

از سفر توريست ها به ايران کسب می کنند.

فاز نخست شهر زيرزمینی سامن
 افتتاح می شود 

 رئيــس اداره ميراث فرهنگی و گردشــگری مالير از افتتاح فاز 
نخســت شــهر زيرزمينی ســامن همزمان با رويداد 2018 در اين 

شهرستان خبر داد. 
به گزارش باشــگاه جوان؛ ابراهيم جليلی، رئيس اداره ميراث فرهنگی 
و گردشــگری شهرستان مالير  اظهار کرد: دومين جشنواره ملی مبل و 

منبت 31 مرداد ماه تا 8 شهريور در مالير برگزار می شود .
وی با بيان اينکه اين جشنواره در شبکه های سراسری پخش خواهد شد 
افزود: افتتاحيه دومين جشــنواره ملی مبل و منبت با لوگوی 2018، 31 

مرداد ماه در بوستان سيفيه خواهد بود.
رئيس اداره ميراث فرهنگی مالير ادامه داد: برگزاری جشنواه ملی فيلم 
و عکس با همکاری 11 استان به مدت 4 روز از 15 الی 18 شهريور ماه 

در مالير برگزار خواهد شد.
وی گفت: همايش ملی انگور و آيين ســنتی شــيره پــزی همزمان با 
هفته گردشــگری 4 و 5 مهر ماه با همکاری دانشگاه ملی مالير، جهاد 

دانشگاهی و فرمانداری در اين شهرستان برگزار خواهد شد.
جليلی از برگزاری همايش دســتکند ها خبر داد و اضافه کرد: فاز اول 
شــهر زيرزمينی ســامن همزمان با رويداد 2018، 1۹ مهر ماه در مالير 

افتتاح خواهد شد.
رئيس اداره ميراث فرهنگی مالير بيان کرد:  ســامن شــهری با قدمت 
تاريخی باال اســت که با افتتاح فاز اول شهر زيرزمينی آن زمينه جذب 

توريست های داخلی و خارجی فراهم می آيد.
جليلی ادامه داد: شــهر زير زمينی دو روستای انوج و پری نيز در حال 
انجام کاوش های مقدماتی اســت که در صورت تأمين اعتبار عمليات 

اجرايی آنها آغاز می شود.

 شهرســتان ها تا اينجای کار  نتوانســته اند از 
فرصت 2018 آنچنــان که بايد اســتفاده کنند در 
حقيقت نا آشــنايی آنها با اين رويداد آســيبی بود 
که تا حدودی آنهــا را از ارايه ايده و برنامه عقب 

انداخت. 
امــا يك طــرف موضــوع هم تالش مســولين و 
دستگاهها برای گرفتن سهم شهرستان ها در معرفی 
ظرفيت های گردشــگری است که بايد از فرصت 

باقيمانده نهايت بهره را ببرند و غافل نمانند. 
معاون اجرايی دبيرخانه 2018  در استان  می گويد: 
اين يك رويداد بين الملی اســت و شــهرهمدان 
بعنوان پايتخت گردشــگری آســيا در سال 2018 
انتخاب شــده ايــن انتخاب در مجمــع گفتگويی 
کشورهايی آسيايی بزرگترين تشکل محسوب می 

شود. 
که البته برای اســتان همدان  کار و فرصت بزرگی  

است بايد تمام داشته ها را معرفی کنيم.  
بــه گفته  معاون گردشــگری اســتان ،  هدف ما 
ميزبانی اين رويداد رونق و رشد گردشگری همدان 
و معرفی آن به  مردم کشور و جهان است تا منافع 

حاصل از نتايج آن نصيب مردم شود. 
علی خاکســار با بيان اينکه ، اين موضوع هرچند 
دير ابالغ شــد اما همان روزهای اول ،  آبان ۹6 به 
همه دســتگاهها و فرمانداران ابالغ کرديم چنانچه 

برنامه ای ، ظرفيتی در شهرستان ها دارند برای اجرا 
معرفی کنند تا حمايت شود. 

از آنجا که دســتگاهها ســر در گــم بودند که چه 
برنامه ای ارايه دهند و چکار کنند متاســفانه برنامه 
دستگاهها و شهرستان ها به دست ما نرسيد و ارايه 

نشد. 
شهرســتان هاعلی رغم اعتبارات پيش بينی شــده 
ورود جدی نکردند امــا مالير چندين برنامه ارايه 
داده اســت بخش خصوصــی هم فعاليــت دارد 

،جشنواره مبل منبت با محوريت بخش خصوصی، 
شــيره پزی مانيزان ، سفال اللجين ،جشن برداشت 
عســل و نمايشــگاه فرش در نهاوند ودر  بهار هم 
برنامه هايی ارايه شــده است اما ساير شهرستان ها 
برنامه ای ارايه نداده اند و تا قبل از محرم می توانند 

برنامه های اجرايی خود را ارايه دهند. 
2018 يك کار دســته جمعی است همه دستگاهها 
می تواننــد متولی باشــند برنامه ای اگر هســت 
شهرســتان ها می توانند به مسوالن ميراث ارايه و 

اعالم کنند تا بلکه بتوانند ســهم شهرستان ها را از 
ايــن رويداد بزرگ بين الملی برداشــت کنند و در 
معرفی شهرســتان و ظرفيت ها و داشته های خود 
اقدام موثری داشته باشند و منافع و نتايج خوب آن 
را برای مردم منطقه و تقويت بخش گردشــگری 

نصيب کنند. 
تبليغــات در مترو بزرگراههــا هواپيمايی ترکيش 
انجام داديم تمامی ظرفيت های گردشــگری استان 
را ديــده ايم و مطرح کرده ايم و از هيچ ظرفيتی از 

استان در اين حوزه غافل نشده ايم.  
خاکسار در بحث حضور سفيران و مقامات آسيايی 
در شهرســتان ها می گويد: ايــن امکان کمی دارد 
چرا که بدليل بحث های امنيتی و اينکه ســفيران و 
وزيران کشورهای آسيايی در شهرستان ها حضور 
داشته باشــند و محدوديت زمانبندی که در استان 
هستند امکان پذير نيست، لذا بايد بيشترين بهره را 
از اين فرصت برد برای همين هم تورهای شاخص 
بازديد و پك های ديجيتالی ترتيب داده ايم که هر 
کدام از شهرستان ها به اين روش اما به نحو احسن 

معرفی شوند. 
به گفته خاکســار در اين پك های ديجيتالی تمامی 
ظرفيت و داشــته های گردشــگری استان در همه 
مناطق کوچك و بزرگ آن از گليم نهاوند تا منبت 

مالير تا سفال اللجين و ...معرفی شده است.

علی خاکسار معاون اجرایی  دبيرخانه 2018در گفتگو با همدان پيام: 

شهرستان ها ايده اجرايی بدهند

 مديرکل روابط عمومی سازمان اوقاف از ايجاد 
موقوفه ها يی برای حمايت از رسانه ها در هر استان 
خبر داد و گفت: از طريق عوايد اين موقوفات و بر 
اساس نيت قيد شده در وقف می توان به خبرنگاران 
و اصحاب رسانه خدمات مختلف مادی و معنوی 

ارائه کرد.
حجت االسالم حســين سليمانی مديرکل روابط 
عمومــی و امور بين الملل ســازمان اوقاف در 
گفت وگو با فارس با اشاره به ضرورت مردمی 
اداره شــدن رســانه ها گفت: اگــر می خواهيم 
شــوند  اداره  مردمــی  به صــورت  رســانه ها 
نبايــد تأمين مالی آن ها از طريــق حکومت يا 
دســتگاه های حاکميتی انجام گيــرد بلکه بايد 
منابع مالی ايــن مجموعه ها نيز مردمی باشــد 
تا با تمام وجود در راســتای مطالبات جامعه و 

بردارند. قدم  مردم 

 رسانه های تأثیر گذار نیازمند منابع مالی 
پایدار هستند

وی ادامه داد: رســانه  دارای نقشی انکارناپذير در 
شکل دادن به عقايد و باورهاست و بر همين اساس 
عده زيــادی تمايل دارند تا از طريــق منابع مالی 
رســانه ها را جهت دهی کنند. شايد در زمان فعلی 
که رسانه های معاند در پی تزريق باورها و ترويج 
رفتارهای غلط هستند، وجود رسانه هايی تأثيرگذار 
بيش از پيش حس شــود و چنين رسانه هايی قطعًا 

نيازمند منابع مالی پايدار هستند.
 ایجاد موقوفات رسانه ای در ۳1 استان 
ســليمانی از برنامــه ايجاد 31 موقوفــه  در حوزه 
رســانه در کل کشــور خبر دارد و گفت: سهم هر 
استان حداقل يك موقوفه است که در قالب وقف 
مشارکتی و با مديريت خود اصحاب رسانه ايجاد 
می شــود. همچنين ما در اســتان های کردستان و 

خراسان شــمالی اين موضوع را شروع کرده ايم و 
مديريت کار نيز به عهده خود اصحاب رسانه است.
مديرکل روابط عمومی و امور بين الملل سازمان اوقاف 
ادامه داد: در قالب وقف مشارکتی ديگر ميزان هزينه 
مهم نيست؛ همه با هر وسع و توانی که دارند از هزار 

تومان تا ميليون ها تومان می توانند، کمك کنند.
 پرداخت تسهیالت به اصحاب رسانه از 

عواید موقوفات
ســليمانی با بيان اينکه در استان کردستان فقط در 
يك جلسه بيش از پنجاه ميليون تومان برای وقف 
رسانه جمع آوری شد، گفت: به طور مثال از طريق 
عوايد همين موقوفات و بر اســاس نيت وقفی که 
انجام می شــود می توان به خبرنــگاران و اصحاب 

رسانه تسهيالتی پرداخت کرد.
مديريت موقوفات رسانه ای با رسانه ها خواهد بود

وی با اشــاره به اينکه مديريــت ايجاد موقوفات 
رسانه ای بر عهده اصحاب رسانه است، گفت: اين 
هديه ما به رسانه هاست و از بزرگان عرصه رسانه 
در هر استان می خواهيم مشارکت کنند و خودشان 
هم بعد از ايجاد موقوفه برايش متولی تعيين کنند و 

اين کار به هيچ وجه سازمانی نخواهد بود.

راه اندازی موقوفاتی ویژه حمایت از رسانه ها در سراسر کشور

فرش مهربان کبود راهنگ 
ثبت ملی شد 

 با ثبت ملی فرش مهربان شــمار آثار ثبت شده 
شهرستان کبود راهنگ در فهرست آثار ملی به 112 

اثر رسيد. 
زيغمی، معاون فرماندار کبــود راهنگ در کارگروه 
ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری با اشاره 
بــه اينکه ثبــت جهانی غار عليصدر هــم در حال 
پيگيری است، گفت: فرش منطقه ای مهربان متأثر از 
حضور دو گروه کردنشــين و ترک نشين است که 
شهرت جهانی دارد و زيباترين قالی ها در اين خطه 

بافته می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ وی افزود: 
برای حفاظت از اين اثر شگفت انگيز خدادای همه 
ساخت و ســاز ها در حريم اين غار ممنوع شده و 
برای حفظ آب داخل غار هم برداشــت از چاه های 

اطراف بايد کنترل شود.
زيغمی ادامه داد: پيش از اين هم )ای ران شــوربا( 
به عنوان غذای محلی شهرســتان کبود راهنگ ثبت 

ملی شده بود.
گفتنی است، منطقه مهربان در بخش های شيرين سو 

و گل تپه شهرستان کبود راهنگ قرار دارد .
روستاهای قوشــجه ، سرخاب ، کهنه حصار ، دالی 
چو ، سرايجوق ، چهار سوق و اوزون دره از جمله 

مشهورترين روستاهای حوزه مهربان هستند .

توزيع کتاب های دوره ابتدايی 
در مالير 

 مدير آموزش و پــرورش مالير از توزيع کتاب 
های دوره ابتدايی در اين شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ هادی 
سلگی، مدير آموزش و پرورش شهرستان مالير به 
تعمير و تجهيز 25 آموزشگاه در اين شهرستان اشاره 
کرد و افزود: اين روند تا آغاز سال تحصيلی جديد 

ادامه دارد.
 وی خاطر نشــان کرد:در تعميــر و تجهيز مدارس 
عالوه برای هزينه های که اداره تقبل کرده از نوسازی 
استان و ظرفيت خيرين مدرسه ساز نيز استفاده شده 
اســت. مدير آموزش و پرورش شهرستان مالير به 
توزيع کتاب های درسی  در مالير اشاره کرد و گفت:  
توزيع کتاب های ابتدايی در مالير شروع شده است.

 ســلگی بيان کرد: 1۹ هــزار و ۹01 دانش آموز در 
مقطع ابتدايی، فنی و حرفه ای و کارودانش از طريق 

سامانه برای دريافت کتاب ثبت نام کرده اند.
وی ادامه داد: بيشــتر کتاب های درســی از اســتان 
تحويل شــده و توزيع کتب هنرســتان ها نيز از اول 

شهريورماه شروع خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

کاغـذ مطبـوعات همدان
 آخـر این هفته می رسد
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