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مردم باید 
احساس آرامش 
و ثبات کنند

ثبت 3 مدرسه 
ماندگار 
در همدان

بهره برداري از 
سد نعمت آباد 
یک سال دیگر

به پاس قدرداني 
از زحمات 
اساتيدم این 
ورزش را ادامه 
خواهم داد

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام
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يادداشت روز
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حمایت از سرمایه گذاری جدیت 
در رفع موانع توسعه است  

 تأکید فرماندار تویسرکان بر حمایت از 
سرمایه گذاران که در نشست اختصاصی با 
همدان پیام عنوان شد، نگاههای امیدوارانه  
بــه آینده شهرســتان را تقویــت می کند. 
نگاههایــی که مومیوند  با بیــان این نکته 
که تویسرکان در مســیر توسعه قرار دارد، 
بر آن صحه گذاشــته است.ارتباط سرمایه 
گذاری با توســعه، موضوعی روشن و غیر 
قابل انکار اســت که کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی بارهــا بر آن تأکید نموده و چاره 
بســیاری از مشکالت ئ گره های کور در 
اقتصاد را ورود جدی ســرمایه گذاران و 

فعال شدن بخش خصوصی دانسته اند...

خبـر

8

ظرفیت های گردشگری همدان، 
مورد توجه سفرا و نمایندگان 

کشورهای خارجی است
 معاون امور مجلس، حقوقی و استان های 
و  میراث فرهنگی، صنایع دســتی  ســازمان 
گردشگری حضور و استقبال خوب سفیران 
کشــورها را به عنوان دلیلــی بر عالقه مندی 
آنان به جاذبه های گردشگری استان همدان 
دانست. حسین تاجیک معاون امور مجلس، 
حقوقی و استان ها سازمان میراث فرهنگی در 
سفر به همدان با بیان این مطلب اظهار کرد: 
»نشست مسئولین کشوری و نمایندگی های 
خارجی که به منظــور معرفی ظرفیت های 
گردشــگری اســتان همدان  برگزار شد با 

استقبال و پشتوانه های خوبی مواجه شد.«

ردپای "همدان ۲۰۱۸" به مشهد رسيد 

رسانه همراه نباشد اطالع رسانی عقيم است 

همدان ۲۰۱۸ 
تکرار نخواهد شد

هوالباقی
t

مديرعاملشرکتتوليدفرآوردههاي
غــذاييبــينارزن-مــجيدغفاري

جناب آقاي مهندس 
محــمد مـددي

مديرکل محترم استاندارد استان همدان
با کمال تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان 
را خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تسليت 
عرض نموده، از درگاه ايزد منان براي جنابعالي 

براي آن  و  و تمامي بستگان صبر جزيل 
داريم. مسألت  واسعه  غفران  مرحومه 

هوالباقی
t

گرشــاســبيفخــر،
آزمايشگاههمکــارآگـــات

جناب آقاي مهندس 
محــمد مـددي

مديرکل محترم استاندارد استان همدان
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان 
را خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تسليت 
عــرض نـموده، از درگاه ايزد متعال براي آن 

مرحومه غفران واسعه و برای جنابعالی و تمامي 
بازمـاندگان صبر و سالمت مسألت مي نماييم.

هوالباقی
t

مديرعاملشرکتتوليدي
آردممتازهمدان-بهرامخسروزاده

جنــاب آقــاي 
مهنــدس مددي

مديرکل محترم استاندارد استان همدان
تسليت واژه کوچكي است در برابر غم بزرگ 
شمــا، درگذشت مادر گراميتان را خدمت 
حضرتعالي و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده، برای آن مرحومه آمرزش و برای شما
 و بازماندگان صبر و سالمت مسألت داريم.

هوالباقی
t

مــديرعــاملوهــيأتمــديره
شـــرکتآردزريـــن

جنــاب آقــاي 
مهنـدس مـددي

مديرکل محترم استاندارد استان همدان 
مصيبت وارده را خدمت حضرتعالي و 
خانواده محترم تسليت عرض نموده، 
از درگاه ايزد متعال براي آن مرحومه 

رحمت واسعه و برای جنابعالی و تمامی 
بازماندگان صبر و سالمت مسألت داريم.

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق
t

ازطرفامــامجماعت،هيأتامناونمازگزاران
مســجدحضرتابوالفضل)ع(واهاليشريفخضر

آزاده سرافراز جناب آقاي حاج امير خجسته
نماينده محبوب همدان و فامنين در مجلس شوراي اسالمي

 بدينوسيله تقدير و تشکر خود را از حضور جنابعالي در مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع( خضر و ايراد سخنان بسيار ارزشمند و انقالبي حضرتعالي 
العالي( و نيز  در دفاع جانانه از ولي فقيه زمان امام خامنه اي )مدضلّه 

هشدار به مسئولين کم کار و حمايت از خدمتگزاران صديق به کشور را 
از درگاه خداوند متعال توفيقات روزافزون جنابعالي را  اعالم مي داريم و 

خواستاريم.

تسليت
t

شرکتمرواريدسفيدگلبرگ

جناب آقای مهندس 
محــمد مـددی

مدير کل محترم استاندارد استان همدان
مصيبت وارده را خدمت جنابعالی 
و خانواده محترم تسليت عرض 

نموده از درگاه ايزد متعال برای آن 
مرحومه علو درجات و برای شما و 
بازماندگان صبر جزيل مسألت داريم

انا هلل و انا اليه راجعون
t

شرکت فرآورده های لبنی نیکونام 
نهــاونــد)هـــمســـایه(

جنابآقایمهندس
محـــمدمـــددی

مدیر کل محترم اداره استاندارد استان همدان
درگذشت مادر گراميتان را خدمت 

جنابعالی و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده ،غفران و رحمت الهی برای آن 

مرحومه و سالمتی و طول عمر با عزت 
برای شما از پروردگار متعال خواهانيم

هوالباقی
t

شرکت تعاونی خـوراک آفرین)سکالو1(

جنابآقایمهندس
مــحــمدمــددی

مدیر کل محترم استاندارد استان همدان
در غم از دست دادن عزيزان به سوگ 

نشستن صبری می خواهد عظيم ، برای 
شما و خانواده محترمتان صبر و شكيبايی 

 و برای آن عــزيز در گذشته غفران و 
رحمت واســعه الـهی را خواستاريم

تسليت
t

مدیریت صنایع غذایی گل بید سامن - یزدی

جناب آقای مهندس 
محـمد مــددی

مدیر کل محترم اداره استاندارد استان همدان
فقدان مادر بزرگوار جنابعالی را به شما و 
خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و 
از خداوند مّنان برای آن مرحومه غفران و 
رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جميل 

و اجــر جــزيل خــواستـــارم

تسليت
t

شرکت شیمی معدنی همدان

جناب آقای مهندس 
محــمد مـددی

مدیر کل محترم اداره کل استاندارد استان همدان

بدينوسيله درگذشت والده گراميتان را 
از صميم قلب تسليت عرض نموده و برای 
آن مرحومه غفران الهی و برای شما و همه 

بازماندگان صبر و شكيبايی آرزومنديم

تسليت
t

جناب آقای مهندس 
محــمد مـددی

مدیر کل محترم اداره استاندارد استان همدان
با  نهايت تاثر و تاسف درگـــذشت مادر 

گراميتان را تسليت و تعزيت عرض نموده از 
خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو 
درجات و رحمت واسعه و برای شما و ساير 

بازماندگان صبر و بردباری مسألت داريم

گروه صنعتی پیروی

هوالباقی
t

مدیریت شرکت فراورده های لبنی
 گلبرگ نهاوند)آوش(- علی بخشی

جناب آقای مهندس 
محــمد مـددی

مدیر کل محترم اداره استاندارد استان همدان
مصيبت وارده را خدمت جنابعالی و 
خانواده محترم تسليت عرض نموده ،

از خداوند منان برای آن مرحومه غفران 
و رحمت  الهی  و برای شما  سالمتی
یــر  و طول عمر با عزت  مسألت داريم و تصا و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

کنید ی  ــر پیگی ب  ا ــذ ج

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  
hamedanpayam

مديرکل بهزيستي خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي:

سرپيچي از قانون حمايت از معلوالن مجازات سنگين دارد

مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق استان همدان:

مجبوریم برنامه خاموشی  
اجرا کنیم

■ زمانبندی بر فيدرهای20کيلوولت
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جام 2018 دردستان خروس ها
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فرانسه برای دومین 
بار قهرمان جام جهانی 
وکرواسی نایب قهرمان شد
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نیروهای آتش نشانی همدان ۸ گرفتار 
در آسانسور را نجات دادند 

 روز شنبه نیروهای آتش نشــانی همدان 8 گرفتار در آسانسور را 
نجات دادند.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: طبق اعالم مرکز پیام و کنترل 
فرماندهی عملیــات 1۷ عملیات اطفای حریق و 1۳ عملیات امداد و 
نجات و یک مورد عملیات احتیاط حریق حاصل تالش آتش نشانان 

همدانی در روز شنبه بوده است.
محمدرضــا بیاناتی در گفتگو با مهر گفت: شــهروندان ۶54 مرتبه با 
سامانه 1۲5 تماس گرفته اند که از این تعداد ۳1 مورد منجر به عملیات 
شــده، 1۷ تماس برای مشــاوره و راهنمایی برقرار شده، ۲۲0 تماس 

اشتباه بوده و متاسفانه ۳8۶ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.
وی عنــوان کرد: همچنین 1۳ مورد عملیات امداد و نجات شــامل 8 
مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک الوند، شهرک 
مدرس، بین النهرین، خیابان ابوذر، اعتمادیه، کوچمشــکی، جوالن و 
خیابــان مهدیه، ۲ مورد نجات افراد محبوس شــده در منزل در جاده 
فقیره و شهرک فرهنگیان، عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی 
خودرو در میدان مفتح، عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط فرد در 
چاه در چهارراه بابک و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و 
زیورآالت در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

خرید تضمینی 62  هزار تن گندم از 
کشاورزان همدانی

 مدیر ســازمان تعاون روستایی استان همدان از خرید تضمینی ۶۲ 
هزار و ۷00 تن گندم با نرخ تضمینی از کشاورزان این استان خبر داد.
رضا عباســی در گفتگو با همدان پیام افــزود: از ابتدای اجرای طرح 
خرید تضمینی گندم در استان همدان بیش از 815  میلیارد ریال گندم 
از کشــاورزان خریداری شده که مبلغ آن به حساب کشاورزان واریز 

نشده است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود ۷50 هزار تن گندم در استان تولید 
شــود، تصریح کرد: پیش بینی خرید تضمینی گندم در استان همدان 
اســت. وی درباره خروج گندم از استان همدان، عنوان کرد: بیش از 
4۲مرکز جمع آوری و خرید گندم در استان وجود دارد که با توجه به 
پراکندگی و گســتردگی این مراکز خروج گندم از استان کاهش یافته 
اســت. وی در ادامه به خرید توافقی محصول جو کشاورزان اشاره 
کرد و گفت: تا کنون شــبکه تعاون روســتایی در استان همدان 8 
هزار و 10 تن جو از کشــاورزان خریداری کرده است زیرا خرید 
تضمینی جو به دلیل باالتر بودن قیمت بازار مورد توجه کشاورزان 

قرار نگرفته است.

پرداخت 73 مورد جهیزیه به نوعروسان همدانی
 معاون حمایت و سالمت اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان همدان 

از پرداخت ۷۳ مورد جهیزیه به نوعروسان همدانی در سالجاری خبر داد.
علیرضــا بحیرایــی در گفت وگــو بــا ایســنا، مبــا اشــاره بــه پرداخــت ۷۳ مــورد 
جهیزیــه بــه نوعروســان همدانــی در ســالجاری افــزود: تــا کنــون بیــش از ۲ 
میلیــارد و 9۲0 میلیــون ریــال بــرای پرداخــت ایــن جهیزیه هــا هزینــه شــده 
و ۲۷ مــورد هدیــه ازدواج بــا هزینه کــرد مبلــغ 405 میلیــون ریــال بــه پســران 

جــوان هدیــه شــده اســت.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۳8 مورد پرونده نوعروس پشــت نوبت 
دریافت خدمات جهیزیه اســت، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار 
است امسال 1500 جهیزیه با مبلغ اعتبار ۶0 میلیارد ریال به نوعروسان همدانی 

پرداخت شود.

۴۸۰۰ کارت هوشمند رانندگان همدان تمدید شد
 طی نیمه نخست امسال 4 هزار و 8۷5 کارت هوشمند رانندگان استان همدان 

تمدید اعتبار شد.
مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان همدان گفت: در این مدت همچنین 
۲14 کارت هوشــمند برای رانندگان صادر و همچنین ۲80 کارت نیز تعویض 
شــده اســت.به گزارش مهر محمد رودباری از صدور 4 هــزار و 514 کارت 
ســالمت ویژه رانندگان استان همدان خبر داد و افزود: این تعداد کارت سالمت 
برای ناوگان باری و مسافری اســتان صادر شده است.مدیرکل راهداری استان 
همدان با تأکید بر اینکه صدور بیمه نامه برای رانندگان منوط به دریافت کارت 
سالمت و کارت هوشــمند است، اظهارداشت: توجه به کنترل سالمت جسمی 
رانندگان در دوره های زمانی مختلف بسیار ضروری است و می تواند در کاهش 

حوادث جاده ای و افزایش بهره وری شاغالن این حرفه تأثیرگذار باشد.

اسکان 7۵ هزار نفر روز مسافر 
در ستادهای فرهنگیان همدان 

 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان با بیان اینکه از ۲5 خردادماه تا روز 
۲۳ تیرماه ۷5 هزار و 18۷ نفرروز مسافر در ستادهای اسکان فرهنگیان استان اقامت 
داشتند، گفت: ۳۳ هزار و 8۷1 نفر مسافر در ستادهای اسکان فرهنگیان استان پذیرش 
شدند. محمد پورداود در گفت وگو با تسنیم در مورد پذیرش مسافران در ستادهای 
اســکان فرهنگیان استان، اظهار داشــت: با آغاز فعالیت ستادهای اسکان تابستانی 
فرهنگیان از ۲5 خردادماه تاکنون ۷5 هزار و 18۷  نفرروز مسافر در ستادهای اسکان 
فرهنگیان پذیرش شده اند. مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در 
مجموع از روز ۲5 خردادماه تاکنون ۳۳ هزار و 8۷1  نفر مسافر در ستادهای اسکان 
فرهنگیان اســتان پذیرش شدند، افزود: این تعداد مســافر در قالب 9 هزار و 409  

خانوار فرهنگیان در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شده اند.

1- مدیرکل ارشــاد از هرمزگان مي آید. گفته مي شــود با جدي شدن 
تغییر مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســتان، جایگزیــن وي مدیري از 
اســتان هرمزگان خواهد بود. گویا وي، گزینه معرفي شــده از استان 
به وزارتخانه است. گفتني است فاضل عبادي به وزارتخانه نقل مکان 

خواهد کرد.
۲- معاونت امور جوانان اســتان برتر کشور شده است. گفته مي شود 
به دلیل افزایش شــمار سمن ها و برنامه هاي حوزه جوانان، حایز رتبه 
برتر شــده است. گویا وزیر ورزش در این زمینه از فعالیت این حوزه 

تقدیر کرده است.
۳- تغییر درون ســازماني یکــي از ادارات کل بــا مقاومت مدیران 
زیردســت مواجه شده اســت. گفته مي شــود در حالي که مدیرکل 
ایــن اداره تصمیم هــاي خود را براي تغییر مدیران درون ســازمان و 
شهرستان ها گرفته اســت، البي هاي درون سازماني و استفاده از اهرم 
فشار از بیرون مانع این تغییرات شده است. گویا این اقدام ها با پشتوانه 

یکي از نماینده هاي استان است.

حمایت از سرمایه گذاری
جدیت در رفع موانع توسعه است  

 تأکید فرماندار تویســرکان بر حمایت از ســرمایه گذاران که در 
نشســت اختصاصی با همدان پیام عنوان شد، نگاههای امیدوارانه  به 
آینده شهرســتان را تقویت می کند. نگاههایی که مومیوند  با بیان این 
نکته که تویســرکان در مسیر توســعه قرار دارد، بر آن صحه گذاشته 

است.
ارتباط ســرمایه گذاری با توسعه، موضوعی روشن و غیر قابل انکار 
است که کارشناسان و فعاالن اقتصادی بارها بر آن تأکید نموده و چاره 
بسیاری از مشکالت ئ گره های کور در اقتصاد را ورود جدی سرمایه 

گذاران و فعال شدن بخش خصوصی دانسته اند.
تویسرکان و بسیاری دیگر از شهرستان های استان که به نوعی در حال 
توســعه محسوب می شوند، با موانع ریز و درشتی در مسیر پیشرفت 

مواجه هستند که این موانع با سرمایه گذاری رفع می شود.
فرماندار تویسرکان با دقت نظر و شناخت کامل از مسائل و چالش ها 
و توجهی که به اهمیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل توسعه 
اقتصادی، دارد با صراحت و قاطعیت از ارائه تسهیالت الزم در زمینه 
سرمایه گذاری گفته و بر حمایت از سرمایه گذاران تأکید نموده است.

این رویکرد چناچه حفظ و تقویت شــده، در عرصه عمل نیز شاهد 
بروز و ظهور آن باشیم صد البته که روند توسعه شهرستان با استعداد 

تویسرکات سرعت خواهد گرفت.
این رویکرد حتی می تواند به عنوان یک نمونه در ســایر نقاط استان 
نیز اشاعه پیدا کرده، نوعی همت همگانی در جهت حمایت از سرمایه 

گذاری های خرد و کالن شکل بگیرد.
توجه به چنین موضوع مهمی و دعوت رســمی از ســرمایه گذاران 
جهت نقش آفرینی در اقتصاد شهرستان تویسرکان توسط مدیر سیاسی 
شهرســتان عالوه بر اینکه برگرفته از نگاه توسعه گرا بوده و  نشان از 
نوعی دغدغه توسعه دارد، با همکاری و همراهی بخش های مختلف 
در شهرســتان می تواند زمینه ساز شــرایطی باشد که رشد و توسعه 

تویسرکان ر ا تسهیل نماید.
به هرحال اهمیت ســرمایه گذاری در رشــد اقتصادی از یکســو د 
شرایط ومقتضیات شهرستان های در حال توسعه ای مثل تویسرکان 
ایجاب می کند که اهتمام خاصی به این مقوله گردد تا در ســایه این 
ســرمایه گذاری ها فضای کســب و کار بهبود یافته،  شاهد رونق 

اقتصادی باشیم. 

آگهي تجديد مناقصه عمومي                                                       )نوبت دوم(
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سمانه جهانگيری عرش «

 شعار امسال هفته بهزيستي »بالندگي 
و صيانت اجتماعي با توسعه به زيستن« 
در نظر گرفته شــده است با اين مفهوم 
ارتقاي کيفي زندگي گروهي  که شاهد 
از جامعه باشيم که جامعه هدف سازمان 

بهزيستي کشور است.
مدير کل بهزيســتي اســتان همدان در 
بيان  با  با اصحاب رسانه استان  نشستي 
شعار هفته بهزيســتي آنچه را که مورد 
تأکيد قــرار داد قانوني بود که پس از 
ســال ها انتظارِ جامعه معلوالن، باالخره 
به ثمر نشســت تا با اجراي آن توسط 
دســتگاه ها شاهد رشــد کمي و کيفي 

زندگی معلوالن باشيم.
به گفته حميد رضا الوند خوشبختانه در 
دولت اعتدال و توسعه عالوه بر پيگيري  
مسئوالن براي تصويب اين قانون، شاهد 
بوديم که بعد از 20 ســال مســتمري 
يافت. مناسب سازي  افزايش  مددجويان 
با جديت بيشــتري دنبال شــد، تأمين 
مســکن معلوالن و خانواده هاي داراي 

معلول قوت گرفت.
وی ادامه داد: شــايد شرايط کشور که 
در حوزه آسيب ها شاهد آن بوديم باعث 
شده باشد که نگاه مسئوالن به مشکالت 
معلوالن، کمي جدي تر شــده باشد اما 
بــا تغيير رويکرد برخي دســتگاه ها به 
سمت داشــتن يک جامعه آرماني، اگر 
در گذشته شــاهد نگاه اقتصادي دولت 
به مباحث بوديــم امروزه نگاه فرهنگي 
و اجتماعي شــکل گرفته است چنانچه 
توجه به حقوق شهروندي نيز از اين نوع 

نگاه مي باشد.
مديرکل بهزيستي استان همدان با تأکيد 
بر اينکه مســئوليت اجتماعي افراد آنها 
را مجــاب مي کند کــه در همه امور 
بدانند  سالمِت اجتماعي خود را دخيل 
گفت: حتي صنايع هم با توليدات خود 
را  مردم  اجتماعي  ســالمت  مي توانند 

تضمين کنند.
حميدرضا الوند اظهار کرد: بسياست هاي 
برخوردار  از چنــان ظرافتي  اجتماعي 
اســت که مي توان آن را در همه ابعاد 

زندگي اجتماعي مردم مالحظه کرد،
اگر در اين ارتباط غفلت شــود هماني 
ميــش و د که بايد ســال ها در رفع آن 

تالش کرد. 
وي تصويب قانــون جامع معلوالن را 
اتفاق مبارکي دانست و گفت: هر چند 
طي يکي دو سال نمي توان انتظار داشت 
که اين قانون همه مشکالت را حل کند 
برخوردار  از چنــان جديتي  قانون  اما 
اســت که دســتگاه ها را »موظف« به 
اجراي بندبند آن کرده و تخلف هر يک 
از دستگاه ها را هم مصداق جرم دانسته 
که دستگاه قضا تا برکناري مدير مربوطه 

با آن برخورد خواهد کرد.
الوند ادامه داد: با تصويب اين قانون در 
ستاد مناسب سازي استان همدان، امسال 
همه دســتگاه ها را موظــف کرديم که 
اقدام عملي خود در ارتباط با وظايفشان 

را گزارش دهند.
پــس از ايــن صبحت هــا بخش دوم 
نشســت حميدرضا الونــد، مدير کل 
بهزيستي استان همدان به پاسخ سواالت 
خبرنگاران اختصاص داده شــد که در 

زير مي خوانيد:
 چه تعداد اورژانس اجتماعي در 

استان وجود دارد؟
در تمام شــهرهاي باالي 50 هــزار نفر 
جمعیت استان، به جز فامنین )که زیر 50 
هزار نفر اســت( اورژانس اجتماعي فعال 

است.
مراکز  مسئوليت  که  چگونه شد   
بهزیســتي  به  متجاحر  معتــادان 
ســپرده شد رویکرد شــما در این 

خصوص چيست؟
با توجه به تجربه موفق بهزیستي، اعتماد 
مردم و عملکرد آن در حوزه اجتماعي این 

مســئولیت به بهزیستي سپرده و اعتبار آن 
پرداخت شد.

رویکرد ما در مراکز ماده 1۶ توانمندسازي 
و اشــتغال افراد اســت. همچنین در این 
ورزشي،  فعالیت هاي  ســم زدایي،  ارتباط 
اقتصادي و  تقویت مباحــث فرهنگــي، 

اجتماعي معتادان نیز مدنظر است.
 در زمينــه  اشــتغال زایي چــه 

عملکردي داشتيد؟
سال گذشته هزار و ۲۲ نفر از مددجویان با 
پرداخت 18 میلیارد و 500 میلیون تومان 
شاغل شدند، تعهد ما در بخش روستایي 
۳5۷ نفر بود که براي ۳۶4 نفر شغل ایجاد 
شــد در این ارتباط پس از گزارش کار به 
داده  آزمایي  راستي  درخواست  مسئوالن، 
شــد که خوشبختانه مشــخص شد همه 

اشتغال ها به ثمر رسیده بودند.
 مراکــز مشــاوره ژنتيک به چه 

کساني و چگونه خدمات مي دهند؟
به منظور پیشــگیري از معلولیت مشاوره 
ژنتیک براي افراد تحت پوشــش رایگان 
اســت. وقتي فرد معلولي متولد مي شود 
یک خانواده به شــدت درگیر مســائل او 
مي شود عالوه بر خانواده، نهادهاي دیگر 
هم درگیر این موضوع خواهند شــد لذا 
پیشــگیري بســیار کم هزینه تر از درمان 
اســت. در هفته بهزیســتي هم مشــاوره 
ژنتیک به صورت نیم بها براي عموم ارائه 
مي شود. سال گذشته 100 نفر از خدمات 
با اعتبــار 1۳0 میلیون  آزمایش ژنتیــک 
تومان استفاده کردند که از تولد 1۳ جنین 

معلول جلوگیري شد.
  مهمترین آسيب اجتماعي استان 

چيست؟

تصــور عموم بر این اســت که مهمترین 
آسیب در استان اعتیاد است اما "اختالف 
حادِ خانوادگي"، مهمترین آسیب اجتماعي 
همدان اســت که بعد از آن همسر آزاري 
و کــودک آزاري رتبه هاي بعدي را دارند 
کــه البته علت اغلب آنها بیکاري و اعتیاد 

است.
 چــه تعداد پشــت نوبتي براي 

تحت پوشش قرار گرفتن داریم؟
بهزیســتي 5400 نفر پشت نوبتي دارد که 
مقرر شد از محل هدفمندي یارانه ها ۲۲00 
میلیارد تومان براي این افراد در کل کشور 
در نظر گرفته شود که اگر اختصاص یابد 

همه را وارد چرخه حمایت مي کنیم.
 آخریــن آمــار تمــاس مراکز 

بهزیستي را اعالم فرمایيد؟
تمــاس با مراکز مداخلــه در بحران 190 
اورژانس ۳118  مورد، خدمــات ســیار 
مــورد، پایگاه خدمــات اجتماعي ۲۲89 
مورد، مراکز کاهــش طالق 1۲1۲ مورد، 
مرکز کودک و خانواده 40 مورد، اورژانس 

1،۲،۳ تعداد ۳۳۳۲ مورد بوده است.
چه  همدان  اســتان  بهزیستي   
نگهداري  را  تعداد مجهول الهویــه 

مي کند؟
بهزیستي ۳۳۷ معلول مجهول الهویه را در 

مراکز ویژه ساماندهي کرده است.
 تعــداد مراکز مشــاوره و ترک 

اعتياد را اعالم نمایيد.
در اســتان همدان تا پایان سال 9۶ تعداد 
40 مرکز ترک اعتیاد فعال بود که ۲ مورد 
آن در نهاوند و همدان مختص بانوان بود. 
همچنین 19 مرکز مشــاوره روانشناختي، 
1480 مرکــز غیرحضــوري، 11 خانــه 

سالمت و یک مرکز مشاوره دولتي تحت 
پوشش بهزیستي هستند.

 معاونت توانبخشــي چه تعداد 
معلول را تحت پوشش دارد؟

ایــن معاونــت ۳0 هزار خانــوار معلول 
را پوشــش داده که ۲/۷ دهــم جمعیت 
معلــول کشــور را در بر مي گیــرد )در 
حالي که میانگین آن در کشــور ۲/۲ دهم 
اســت( خدمات این معاونت شامل بیمه، 
کمک  بهداشتي،  تحصیل، خدمات  هزینه 
توانبخشــي، کاردرماني، گفتــار درماني، 
دانشــجویي،  هزینه  کمک  فیزیوتراپــي، 

کمک هزینه ایاب و ذهاب است.
همــدان  در  اینکــه  علــت   

معلوليت زایي زیاد است چيست؟
ازدواج فامیلي مهمترین علت آن اســت. 
متأسفانه ازدواج فامیلي بدون درخواست 
مشــاوره ژنتیک و مشــاوره قبل ازدواج 
باعث معلولیت زایي شده است در همدان 
نگاه سنتي بر ازدواج حاکم است در حالي 
که با یک آزمایش مي تــوان از معلولیت 

زایي جلوگیري کرد.
هفته  برنامه هاي  خصــوص  در   

بهزیستي بفرمایيد؟
ایــن هفتــه تعــداد ۲۲5 برنامــه در تمام 
شهرســتان  ها اجرا مي شــود همچنین 54 
افتتاحیه در مراکز و موسسات زیر مجموعه 
با مسئوالن،  داریم. برنامه ها شــامل دیدار 
به صدا درآمدن زنگ بهزیســتي در مهدها، 
تور خبــري بازدیــد از مراکز مــاده 1۶، 
بازدید کمیته فرهنگي و پیشــگیري از ماده 
1۶ افتتــاح آمادگي شــغلي بهبود یافتگان، 
همایش روز دختر مســابقات ورزشــي و 

کتابخواني و... است.

مديرکل بهزيستي خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي:

سرپيچي از قانون حمايت از معلوالن 
مجازات سنگين دارد

نخستین نشست کمیته حافظه جهانی 
در همدان برگزار می شود

 همزمان با انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشــگری آسیا در 
ســال ۲018 نخستین نشست کمیته حافظه جهانی در همدان برگزار 

می شود.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: همزمان با انتخاب 
همدان به عنوان پایتخت گردشــگری آسیا در سال ۲018 و با هدف 
شناسایی، معرفی و ثبت آثار در حافظه ملی و جهانی سازمان یونسکو 
به عنوان میراث معنوی و مکتوب ایران زمین، دومین کارگاه آموزشی 
تخصصی و اولین جلسه کمیته حافظه جهانی استان از سوی مدیریت 
اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان با حضور 
نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و فعاالن این حوزه برگزار می 
شود. به گزارش مهر، علیرضا تکلو گفت: با توجه به مسئولیتی که از 
ســوی دولت به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای شناسایی و 
پیگیری ثبت میراث معنوی و مکتوب کشور در حافظه ملی و حافظه 
جهانی سازمان یونسکو واگذار شده است، پیگیری این موضوع مهم 

در منطقه غرب کشور در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

ثبت 3 مدرسه ماندگار در همدان

 معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش استان همدان از ثبت 
سه مدرســه ماندگار در همدان خبر داد و گفت: مدارس ماندگار به 
دلیل برخورداری از ویژگی های خاص، از سایر مدارس متمایز هستند.

عباس احمدی مقیم در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مدارس ماندگار 
به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص، از ســایر مدارس متمایز 
هســتند، اظهار کرد: این مدارس به دلیل احراز شــاخص هایی چون 
قدمت بیش از 50 ســال داشتن پیشینه درخشــان علمی، فرهنگی، 

تاریخی و رعایت معماری بومی-محلی به این نام شناخته شده اند.
وی افزود: در اصل مــدارس ماندگار هویت نظام تعلیم و تربیت یا 
شناسنامه فرهنگی یک شهر محسوب می شوند که توسعه و تقویت آن 
می تواند فرآیند انتقال میراث فرهنگی و تعلیم و تربیت را تکمیل کند.

فرماندهان بسیج ادارات استان مدیریت 
مصرف برق را گوشزد کنند

 فرماندهان بسیج ادارات استان همدان باید مدیریت مصرف برق 
را در مجموعه کاری خود گوشــزد کنند.فرمانده بسیج ادارات استان 
همدان در همایش فرماندهان پایگاه های بسیج و رابطین انرژی همدان 
با گرامیداشت یاد شهدا و با اشاره به نقشه های شوم دشمنان علیه نظام 
جمهوری اســالمی ایران افزود: هر جا در این کشور اتفاقاتی می افتد 
رد پای دشمن مشاهده می شود. به گزارش مهر، احد امیری با اشاره به 
انعقاد تفاهمنامه بین بسیج ادارات و شرکت توزیع برق استان همدان 
در راســتای مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد: اسراف در مصرف 
بــرق عالوه برافزایش مبلغ قبوض برق و تحمیل هزینه های بیشــتر 
به خانوار، صنعت تولید برق را در اســتان ازنظر سرمایه گذاری دچار 
مشکل خواهد کرد، گفت: لوازم برقی خانگی از عمده ترین مؤلفه های 

مصرف انرژی برق در هر خانواده است.
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خرید ملک برای آغاز فصل چهارم کاوش در الیودیسه 

 نهاونــد- خبرنگارهمدان پیام: امیدها برای تعیین تکلیف منطقه و بافت فرســوده 
دوخواهران  با خرید و تملک ملک محل گمانه روشن شد.

ــت  ــت نخس ــت اس ــر دارای اهمی ــران از ۲ نط ــه دوخواه ــا در محل ــه کاوش ه ادام
تعییــن تکلیــف اهالــی ایــن بافــت فرســوده کــه بدلیــل هــم پوشــانی بافــت تاریخــی 
بــا فرســوده اجــازه ســاخت و ســاز ندارنــد  ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب بافــت 
هــای ایــن منطقــه از نظــر مدیریــت بحــران بســیار فرســوده و نمــی توانــد در زمــان 
بحــران پاســخگو باشــد و بــه گفتــه کارشناســان پرنــده ای هــم در زمــان زلزلــه بــا 

ــرد. ــه در نخواهــد ب ــد روی 4گســل، جــان ســالم ب ــن نهاون ــرار گرفت ــه ق توجــه ب
ــا اســتفاده از  ــد ب ــی توانن ــه م ــی منطق ــا اهال ــن کاوش ه ــف ای ــن تکلی ــا تعیی ــذا ب ل
تســهیالت موجــود بــرای نوســازی و ایمــن ســازی مســکن هــای خــود اقــدام کننــد.

موضوع دوم بحث گردشــگری و کشــف معبدی به نام الیودیسه است که امتیاز های 
گردشگری و توریسمی قابل توجهی برای شهرستان خواهد داشت.

رئیس میراث فرهنگی و صنایع دســتی و گردشــگری  نهاوند از خرید و تملک ملک 
برای ادامه کاوش ها در الیودیسه خبر داد.

محســن جانجان گفت: با توجه بــه اینکه ۳ فصل از کاوش ها بــرای یافتن معبد 
در محله دوخواهران از ســال 84تا 91 انجام شده اســت و در نهایت به این نتیجه 

رســیده ایم که باید کاوش های گسترده تری با انجام  فصل چهارم اجرا شود تا به 
نتیجه دقیق تری برســیم و از طرفی گمانه و سرنخ و شواهد محلی از بودن اثرهایی 
از معبــد در  ملک مورد نظر خبر می داد لذا اقدام بــه تامین اعتبار خرید و تملک 

ملک 440متر مربعی شد.
به گفته جانجان حاال با فرصت ۲ ماهه به مالک سابق ملک برای تخلیه و یافتن مکانی 
بــرای زندگی، ادامه کاوش ها و فصل چهارم برای یافتن معبد الیودیســه آغاز خواهد 

شد.
جانجان گفت:با ادامه و اجرای فصل چهارم کاوش ها قسمتی از منطقه دوخواهران آزاد 

و ساخت و سازها در این منطقه قابل انجام است.

خبـر

رئيس بهزيستی رزن:
کمبود اعتبار داریم

 به لحاظ گســتردگی نیازهای معلوالن اعتبارات سازمان بهزیستي 
جوابگوی آنها نیست که این مهم همت خیرین را می طلبد.

رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان رزن گفت: پرداخــت حق بیمه 
خانواده هــای زیر پوشــش تامین اجتماعــی و بیمه روســتاییان و 
توانمندسازی اقتصادی زنان از برنامه ها و خدمات بهزیستی شهرستان 

رزن است.
اسماعیل رستم خانی در گفت وگو با فارس از فعالیت 1۲ مهد کودک 
در ســطح شهرســتان خبر داد و افزود: در ســال 9۶ سه مهد جدید 
راه اندازی و در حال حاضر پنج مهد شهری و هفت مهد روستایی در 

شهرستان در حال فعال است.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان رزن تعداد کودکان واجد شرایط  ثبت 
نام در مهدهای کودک شهرســتان رزن در ســال 9۶ را ۶ هزار و ۷08 
نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد مهدهای کودک شهرستان حدود 
۶00 کودک را جذب کرده اند.وی تصریح کرد: درجه کیفیت مهدهای 
کودک شهری این شهرستان بر اساس معیارهایی در زمینه  آموزش و 
پرورش و فضای فیزیکی و تجهیزات مشــخص می شود و بر اساس 
این آیتم ها پس از ارزشیابی ســتاره دار می شوند.رستم خانی با اشاره 
به خدمات ارائه شــده به معلوالن شهرستان رزن افزود: در شهرستان 
یک هزار و 94۲ معلول  دارای پرونده در بهزیســتی هســتند که 59۳ 
نفر از آنها از مستمری ماهانه و بقیه از خدمات غیر مستمری سازمان 

برخوردار هستند. 
وی با اشــاره به مشکالت معلوالن شهرســتان رزن گفت: به لحاظ 
گستردگی نیازهای معلوالن اعتبارات سازمان جوابگوی آنها نیست که 

این مهم همت خیرین را می طلبد.
رئیس بهزیســتی شهرستان رزن دیگر مشــکالت معلوالن را نداشتن 
شغل و درآمد، عدم مناسب سازی استاندارد در فضای شهری و اماکن 
عمومی و نبود مراکز حرفه آموزی در دسترس معلوالن روستایی عنوان 
کرد.وی با بیان اینکه پرداخت حق بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی به 
جامعه هدف سازمان از مهمترین برنامه های این سازمان است افزود: 
بیش از یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان تسهیالت خوداشتغالی در سال 

گذشته با جامعه هدف پرداخت شده است.

25 تا 27 مردادماه
جشنواره ترویج زایمان طبیعی 

در اسدآباد برگزار می شود
 رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتیـ  درمانی اسدآباد 

از برگزاری جشنواره ترویج زایمان طبیعی در اسدآباد خبر داد.
محمــد محبوبی در گفت وگو با فارس از برگزاری جشــنواره ترویج 
زایمان طبیعی در اسدآباد خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با معرفی 
کالس هــای آمادگی بارداری و زایمــان، ورزش های دوره بارداری و 

روش های دارویی و غیردارویی کاهش درد زایمان برگزار می شود.
وی توجه در انتخاب بهترین روش برای زایمان ســالم و ایمن را مهم 
دانســت و گفت: در مورد بانک خون بنــد ناف و گیاهان دارویی در 

بارداری و زایمان در این مراسم صحبت خواهد شد.
رئیس دانشــکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی اسدآباد 
بیان کرد: جشنواره ترویج زایمان طبیعی به مدت سه روز از تاریح ۲5 
تا ۲۷ مردادماه در محوطه ســابق فوریت های پزشکی ابتدای خیابان 

آیت اهلل رفسنجانی شهر اسدآباد برگزار می شود.
وی از تمام بانوان اسدآبادی برای بازدید از عرفه های جشنواره دعوت 

کرد و افزود: ترویج زایمان طبیعی اهداف مهم جشنواره است.
محبوبی با اشــاره به اضافه شــدن سه رشــته تحصیلی در دانشکده 
علوم پزشــکی اسدآباد، گفت: رشته بهداشت حرفه ای، تغذیه و علوم 

آزمایشگاهی به دانشکده علوم پزشکی اسدآباد اضافه می شود.

مؤسسه داراالیتام مهدیه مشوق دانش 
آموزان با استعداد 

 400 دانش آموز دختر و پســر مشــغول به تحصیل تحت پوشش 
مؤسســه داراالیتام مهدیه هســتندکه در این بین از دانش آموزان تیز 

هوش ویژه حمایت می شود.
در ســال تحصیل 9۷-9۶ مبلغ ۳۳میلیون تومــان هزینه نقدي و 11 
میلیون و پانصد هزار تومان هزینه پوشاک و لوازم التحریر و 10 میلیون 
تومان هزینه ایاب و ذهاب برای دانش آموزان تحت پوشــش مؤسسه 

داراالیتام مهدیه هزینه شده است. 
مسئول امور تحصیلی مؤسسه داراالیتام مهدیه بحث تحصیل فرزندان 
تحت پوشــش داراالتیام را در اولویت کارهاي این مؤسسه دانست و 
گفت: 1۶0 نفر نیرو به عنوان رابطین تحصیل در مدارس در کنار دانش 
آموزان هســتند که عالوه بر کمک های فرهنگی و مشاوره ای مسائل 

تحصیلي آنان را نیز با جدیت پیگیري مي کنند.
علی اســمائیل پورخریــد لوازم التحریر همچنین تقبــل هزینه هاي 
درطول ســال تحصیل را از دیگر حمایت های این موسسه از دانش 
آموزان تحت پوشــش برشمرد و تصریح کرد: در طول سال تحصیل 
دانش آموزان با هوش و مســتعد شناســایي و تســهیالت ویژه براي 

پیشرفت تحصیلي این افراد در نظر گرفته مي شود.
 اســمائیل پور اظهار داشــت: برگــزاري کالس هــاي تقویتي براي 
دانش آموزان که داراي ضعف تحصیل هستند و کالس هاي تیز هوشان 

براي دانش آموزان ممتاز از اولویت هاي این مؤسسه است.
وي خاطرنشــان کرد: براي خانواده هاي دانش آموزان نیز کالس هاي 
مشــاوره تحصیلي برگزار مي کنیم تا کمکی باشد براي ارتقاع سطح 
تحصیلــي فرزندانشــان و در کنار این برنامه ها بــا مدیرکل آموزش 
وپرورش استان تفاهمنامه امضا شده که هزینه هاي تحصیلي وآموزشي 
براي افراد تحت پوشــش تخفیفاتي داشته باشــد و گاهاً نیز هزینه ها 

دریافت نمي شوند.

خرید ۴۰۰۰ تن گندم در بهار
 مدیرجهاد کشــاورزی شهرستان بهار از خرید 4000 تن گندم در 
این شهرستان خبرداد و گفت: برداشت گندم دربهار به اوج رسیده  و 

تا کنون 4000 تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. 
هوشنگ کرمی در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: برداشت محصوالت 
زراعی شهرســتان بهار با برداشــت جو از مزارع دیم آغاز شــده به 
طوریکه برداشــت از 10هزار و 500 هکتــار مزرعه جو دیم به اتمام 
رسیده و 4هزار و 500 هکتار جو آبی نیز عمدتاً برداشت شده است. 
وی با بیان اینکه 40 هزار هکتار گندم در این شهرســتان کشت شده 
اســت، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود بیش از 1۲0 هزار تن گندم 

در بهار تولید شود. 
وی با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته ۷0 هزار تــن گندم در این 
شهرستان تولید شد، تصریح کرد: سال گذشته وضعیت خوبی از نظر 
تولید گندم نداشتیم اما امسال بیش از 50 درصد افزایش تولید داریم. 
کرمی با تأکید براینکه امســال خرید گندم و جو در بورس کاال انجام 
می شود، اظهارکرد: سال گذشته ۲4هزار تن گندم از کشاورزان خرید 
تضمینی شــد و امسال پیش بینی می شــود بیش از 50 هزار تن گندم 

خریداری شود. 
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بهار با اشاره به کشت 900 هکتار سیر 
در این شهرستان، یادآور شد: محصول سیر نیز از مزارع برداشت شده 

و پیش بینی می شود بیش از 15هزار تن سیر تولید شود. 
وی با بیان اینکه ســال گذشته ۷00 هکتار ســیر در بهار کشت شده 
بود، خاطرنشــان کرد: سیر به دلیل اینکه محصول کم آب بری نسبت 
به ســیب زمینی است و در چند سال اخیر بازار خوبی داشته امسال با 

افزایش کشت مواجه شده است. 
کرمی با اشاره به آغاز برداشت سیب زمینی در شهرستان بهار، بیان کرد: 
5800 هکتار ســیب زمینی در بهار کشت شده که 10 درصد آن پاییزه 
و 90درصد تابستانه است و پیش بینی می شود ۲40 هزار تن محصول 

برداشت شود. 

سه چهارم شهر اسدآباد قطعی برق ندارد

 ســه چهارم شهر اسدآباد خاموشی و قطعی برق ندارد و با اعمال 
مدیریــت مصــرف و صرفه جویی برق احتمال خاموشــی ها کاهش 

خواهد یافت.
فرماندار شهرستان اسدآباد در ستاد مدیریت بحران شهرستان اسدآباد، 
اظهار کرد: در حال حاضر شهرســتان اسدآباد دارای 8 درصد کمبود 
برق بوده که اطالعیه خاموشی و قطعی های برق از ۳0 تا 90 مگاوات 

در جدول زمانبندی سایت شرکت برق استان ذکر شده است.
 به گزارش ایســنا، کریم حمیدوند اضافه کرد: کلیه ادارات نســبت 
به صرفه جویی بــرق و اعمال مدیریت مصرف برق و آماده ســازی 

ژنراتورهای برق در سطح ادارات خود اقدام الزم را انجام دهند.
حمیدوند با اشــاره به قطعی برق در ۲5 درصد از ســطح شهرستان 
و خاموشــی برق کمتر از ۲0 درصد از نانوایی های اســدآباد، افزود: 
باید در شرایط فعلی با اولویت قرار دادن صنف نانوایی ها با مدیریت 
و همکاری ادارات ذیربط ســاعات کاری برخــی نانوایان با توجه به 

قطعی های برق شناور شود.

عملیات اجرایی پنج طرح آموزشی 
در مالیر آغاز شد

 عملیات اجرایی پنج طرح آموزشی و فرهنگی با حضور نمایندگان 
مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی در بخش جوکار این شهرستان 

آغاز شد.
به گزارش ایرنا نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی در 
این آیین ارائه خدمات در روســتاها را ثمره پیروزی انقالب اسالمی 
دانست و اظهار داشت: با وجود شیطنت های آمریکا و ایادی آن، این 
خدمات در نظام جمهوری اسالمی توسط دولت و مسئوالن در حال 

انجام است.
حجت االســالم احد آزادیخواه با اشــاره به جایگاه ویژه آموزش و 
پرورش و توســعه فضاهای آموزشــی، نقش خیران و بنیاد برکت را 
در این حوزه اثرگذارعنــوان کرد و ادامه داد: بنیاد برکت نمونه ای از 
اقدامات مهم دفتر رهبر معظم انقالب به ویژه در مناطق محروم است.

بخش زیادی از کار دولت را شوراها بدون 
هیچ هزینه ای انجام می دهند

 نشســت هم اندیشــی فرماندار و مســئولین شهرستان با حضور  
اعضای شورای استان ، شهرستان ، بخشهای مرکزی و پیشخور برگزار 

شد .
فرماندار شهرســتان فامنین در این نشست شوراها را بازوی قدرتمند 
دولت خواند و اظهار داشــت : بخش زیادی از کار دولت را شوراها 

بدون هیچ هزینه ای انجام می دهند. 
سید مجید شــماعی افزود : شوراهای اسالمی شــهر و روستا نقش 
بســزایی در شکوفایی و پیشرفت کشــور دارند لذا توجه به ظرفیت 

آنها ضروری است . 
فرماندار فامنین گفت : شــوراها با همکاری با مجموعه شهرداری و 
دیگر نهادها و ادارات می توانند آثار مثبتی برای جامعه داشته باشند .  
شماعی افزود : شوراها از ارکان مهم نظام جمهوری اسالمی هستند و 

شوراها خودشان برای خودشان جایگاه تعیین میکنند . 
وی افزود : شوراهای اسالمی نقش مهمی در پیگیری مشکالت مردم 
دارند و با تعامل سازنده با مسئوالن پل ارتباطی دولت و ملت هستند .

 در ادامه جلسه هر یک از اعضای شورای استان و مسئولین شهرستان 
به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مشــکالت مربوط به استان و 
شهرســتان  جهت پیگیری مســائل مطروحه در جلسه شورای عالی 

استان و کشور  پرداختند .

 سد نعمت آباد یکی از جمله پروژه های 
ملی شهرستان اسدآباد بوده که در پایان سال 
8۲ کلنگ زنی و در سال 8۳ عملیات اجرایی 

این طرح مهم آغاز شده است.
با گذشت 15 سال از آغاز عملیات اجرایی 
طرح این به عنوان یکــی از ضروری ترین 
پروژه ها بــرای بهره برداری در شهرســتان 
اســدآباد این طرح با اعتبارات قطره چکانی 
و نیــز حرکت الک پشــتی خود نتوانســته 
هنوز به سرانجام برسد و هر ساله تیترهای 
خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف حاکی 
از افتتــاح و بهره برداری ســدنعمت آباد در 
آینده نزدیک دارد و این وعده های امروز و 
فردا نسل کودکان دیروز دیار سیدجمال را 
به پدران و مادران امروز تبدیل کرده که قصه 
ســد نعمت آباد شهر را برای الالیی کودکان 

امروز خود زمزمه می کنند.
نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای 
اســالمی در این باره در گفت وگو با ایسنا، 
از افتتاح و بهره برداری پروژه سد نعمت آباد 
اسدآباد در ســال 98 خبر داد و اظهار کرد: 
پروژه ســد نعمت آباد در حال حاضر دارای 
90 درصد پیشــرفت فیزیکی است و برای 
اتمام و تکمیل طرح بــه ۲0 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز خواهد بود.
اکبر رنجبرزاده با بیان اینکه ســد نعمت آباد 
برای امســال ۲.5 میلیارد تومان اعتبار دارد، 
گفــت: در مالقاتــی که با معــاون وزیر و 
معاونت برنامه و بودجه داشته ایم، قرار شد 
4.5 میلیارد تومان از اعتبار تخصیص نیافته 
ســال گذشــته طرح فوق و از پروژه هایی 
که در کشــور دارای اعتبار اضافه هســتند، 
با هماهنگی های انجام شــده به پروژه سد 

نعمت آباد اختصاص داده شود.

وی تصریح کرد: تا کنون در راستای اجرای 
این پروژه افزون بر ۳0 میلیارد تومان هزینه 
صرف شده و در صورت تزریق 1۲ میلیارد 
تومان اعتبار دیگر به طور قطع با ســعی و 
تــالش الزم در نیمه اول و نهایت نیمه دوم 
سال 98 این طرح سرانجام پس از 15 سال 

انتظار به بهره برداری خواهد رسید.
فرماندار شهرستان اسدآباد هم در گفت وگو 
با ایســنا، کمبود اعتبار مصوب و تخصیص 
یافته را از دالیل به تأخیر افتادن هر ســاله 
افتتاح و بهره بــرداری این پروژه ملی عنوان 
و اظهار کرد: افتتاح پروژه سدن عمت آباد به 
صورت مستقیم برای 150 نفر و غیرمستقیم 
برای 400 نفر اشــتغالزایی به همراه خواهد 

داشت.
کریم حمیدوند با اشــاره بــه آغاز عملیات 
اجرایی پروژه ســد نعمت آباد در ســال 8۳ 

افزود: پیش بینی تکمیل پروژه ســال گذشته 
بــوده که به علت کمبود اعتبار روند تکمیل 

طرح با مشکل مواجه شد.
وی بــا بیان اینکــه احداث پروژه ســد 
نعمت آباد بــا هدف کمک به توســعه و 
بهبــود آبیاری در 550 هکتــار از اراضی 
دشــت اســدآباد بوده اســت، گفت: این 
پروژه در 1۳۷ هکتار از اراضی این دشت 
در دست احداث اســت و برای این سد 
خاکــی همگن با ارتفــاع ۲۶ متر تا کنون 
۳0 میلیارد تومان هزینه شــده و به منظور 
تکمیل و بهره برداری آن به اعتباری افزون 

بر ۲0 میلیارد دیگر نیاز خواهد بود.
حمیدوند با اشاره به اینکه آب این سد برای 
مصارف کشاورزی، محیط زیست و نیز برای 
تغذیــه ســفره های آب زیرزمینی مصرف 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 

کار احداث بدنه سد به پایان رسیده و سازه 
آبگیر، شــیرخانه، تاج سر و سرریز سد در 
مرحله اجراســت. وی اضافه کرد: مهمترین 
مشکل اسدآباد نبود منبع آب مانند سدهای 
تغذیه مصنوعی اســت که با آبگیری ســد 
نعمت آباد، اندکی از مشــکالت کمبود آب 

این منطقه مرتفع می شود. 
در پایان اینکه تزریق اعتبار و بهره بهرداری 
هر چه ســریع تر این طــرح ضمن مرتفع 
کردن مشــکالت موجود دشــت اسدآباد 
گــره کور این پــروژه را نیز بــاز خواهد 
کرد چرا که در صــورت کمبود اعتبارات 
نرخ تورم های بــه روز را نیز باید درنظر 
داشت که افتتاح و تکمیل پروژه را بازهم 
به تعویق خواهد انداخت و این ســریال 
انتظار پروژه هــای نیمه تمام همچنان ادامه 

خواهد داشت.

وعده امروز و فردا براي  پايان يک پروژه در اسدآباد

بهره برداري از سد نعمت آباد يک سال ديگر

 پروین ســلیمی - خبرنگار همدان پیام: 
نمایندگی بنگاه های گردشــگری استان در 
مجتمع ســیاحتی غار علیصدر در کنار نهاد 
های متولی گردشــگری تــالش می کند تا 
در رویداد همــدان ۲018 حضوری پررنگ 

داشته باشد. 
دومین پایگاه بنگاه هاي گردشــگري در تپه 
عباس آباد مســتقر شد تا در معرفي »همدان 
۲018« ســهمي بزرگ را براي چیدن برنامه 
سفر و معرفي بنگاه هاي گردشگري همچنین 
فضاهاي دیدني اســتان همــدان ایفا کند و 
بازوي میراث فرهنگي و شــرکت سیاحتي 

باشد.
نماینــده بنگاه هاي گردشــگري در مجتمع 
سیاحتي علیصدر ضمن قدرداني از همکاري 
مدیریت شرکت سیاحتي و میراث فرهنگي 
بنگاه هاي گردشــگري  پایگاه  اولین  گفت: 
را فروردین مــاه 9۷ در ســالن ورودي غار 
علیصدر مســتقرکرده ایم و بــا ارائه برنامه 
ســفر در خدمت مسافران و بازدیدکنندگان 
از فضاهاي دیدني همدان هســتیم و دومین 
پایگاه را نیز جدیــداً در تپه عباس آباد فعال 

کرده ایم تاپررنگ تر از گذشــته در خدمت 
گردشگران باشیم .

سعید شــرف اندوز در گفتگو با همدان پیام 
معرفي نقاط توریستي استان را از برنامه هاي 
ایــن پایگاه بیــان کرد و افزود:  مــا در این 
پایگاه ها ضمن تشریح کامل اماکن تاریخي 
بنگاه هاي گردشگري  توریستي همچنین  و 
استان بروشور و نقشــه در اختیار مسافران 
قرار مي دهیم و برنامه سفر برایشان مي چینیم 
تا بهترین اســتفاده را از زمان و هزینه خود 
ببرند و با آرامش خاطر در همدان سفر کنند.

شرف اندوز ابراز امیدواري کرد: با ارائه این 
خدمات در رویداد ۲018، همدان بخصوص 
غار علیصدر بهتر از گذشــته به دنیا معرفي 

شود . 
وي همچنین از پیگیري براي ایجاد سومین 
پایــگاه بنگاه هــاي گردشــگري در فضاي 
توریستي گنجنامه خبر داد وگفت: سعی بر 
این اســت در همه نقاط توریستي استان در 
خدمت مسافران باشیم تا جاذبه هاي دیدني 
همدان به نحو مطلوب و درشــأن پایتخت 

تاریخ و تمدن به گردشگران معرفي شوند.

کبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پیام:   
دوري از معنویــت یکــي از عمده دالیل 

طالق در جامعه کنوني شده است.
فرماندار کبودراهنگ در شــوراي فرهنگ 
عمومي با بیان ایــن مطلب گفت: یکي از 
اصلي ترین دالیل طــالق دوري از خدا و 
معنویت است که صبوري و آستانه تحمل 
پایین، عدم رعایت اعتدال و انصاف، نبود 
صداقت و خیانت به خود، همسر و خانواده 
هر کدام از دوري از خدا و معنویت نشأت 
مي گیرد که منجر به عدم ســازش و طالق 

در برخي افراد مي شود.
حجت ا... مهدوي با اشــاره به دالیل کلي 
طالق در کشــور گفت: دالیل طالق در 
شهرســتان باید مورد مطالعه قرا رگیرد تا 
به صورت میداني بررســي و در رفع آن 
پایین  آنچه مشــخص است،  اقدام شود. 
بودن ســن کــم در ازدواج هــا، دخالت 
نبود  اشــتغال،  نبود  اعتیــاد،  اطرافیــان، 
صداقــت و راســتي و... از عمده دالیل 

طالق در شهرستان است.
وي آمــوزش قبــل و بعــد از ازدواج، 

غني سازي و توســعه دوره هاي آموزشي 
بــراي زوجین، فرهنگ ســازي در حوزه 
ازدواج ســالم و اســالمي و... را بخشي 
از راهکارهــاي مقابله با ناهنجاري طالق 
خواند و ادامه داد: مدیریت نادرست گاه 
موجــب ایجاد ناهنجاري هــاي اجتماعي 
مدیران  و  مســئوالن  برخورد  مي شــود. 
باید اســالمي و موجب آرامش و ســوق 
به هنجارها شــود و باید برخورد و رفتار 
اســالمي مدیــران در راســتاي افزایش 
فرهنگ عمومي ترویــج کرد و باال بردن 
آســتان تحمل و سعه صدر بتوان موجب 

گشایش در گره ها شد.
طبق آمار ارائه شــده توســط ثبت احوال 
شهرســتان در این جلسه در سال 94 بیش 
از هزار و 455 ازدواج، در ســال 95 بیش 
از هزار و 459 ازدواج و در ســال 9۶ بیش 
از هزار و۳۷1 ازدواج ثبت شده شهرستان 
اســت که در ۳ ماه اول سالجاري نیز ۳84 
ازدواج ثبت شــده است و با توجه به آمار 
ارائه شــده به ازاي هــر ۷/4 ازدواج، یک 

طالق ثبت شده است.

 اطالعــات به دســت آمــده از پرنده 
شناســان، تجربیــات ۲ دهه گذشــته و 
مشاهدات عینی نشان می دهد که جمعیت 
گونه های شــکاری نظیر باالبان و شاهین 

بومی در کشور رو به کاهش است.
دامپزشــک و پژوهشگر پرندگان شکاری 
در ایران در حاشــیه دوره آموزشی پرنده 
نگــری و پایــش پرندگان شــکاری در 
همــدان، در گفت و گوی بــا ایرنا اظهار 
داشــت: یکســری عوامل ابتــدا بر روی 
جمعیت تمامی پرندگان سپس گونه های 

خاص تاثیر منفی گذاشته است.
رضــا کیامرزی یکــی از ایــن عوامل را 
تخریب گسترده زیستگاه ها عنوان کرد که 
ایــن مولفه نه تنها در ایران بلکه در جهان 
عامل کاهش جمعیت پرندگان شــکاری 

بوده است.
ایران  در  پرندگان شــکاری  پژوهشــگر 
افــزود: از دیگر عوامــل کاهش جمعیت 

پرندگان می توان برق گرفتگی یا اپیدمی 
مرگ خاموش را عنوان کرد.

کیامــرزی همچنین شــکار و زنده گیری 
گونه های شکاری از جمله شاهین بحری، 
باالبان و شــاهین را در مکاهش جمعیت 

این گونه های موثر دانست.
ایران  در  پرندگان شــکاری  پژوهشــگر 
دربــاره آمار جمعیت پرندگان شــکاری 
گفــت: روش های نوینی برای بررســی 

پرندگان  جمعیــت 
حلقــه  نظیــر 
و  النه  در  گــذاری 
بررســی ماهواره ای 
مهاجرتی  مسیرهای 
شود  می  اســتفاده 
کــه امید مــی رود 
آینده  ها  روش  این 
نزدیک در ایران نیز 
شروع و تداوم یابد.

 شناســایی 54۸ گونــه پرنده 
شکاری در ایران

کیامرزی اضافه کــرد: در حال حاضر در 
جهان 10 هزار و 518 گونه پرنده شناخته 
شده وجود دارد که سهم ایران 548 گونه 
اســت و از این تعــداد ۲40 گونه مهاجر 

هستند.
وی با بیــان اینکه 1۲ گونه جغد در ایران 
زندگــی می کننــد افــزود: 490 گونه از 

پرندگان شناسایی شده این کشور در روز 
فعالیت دارند.

 زباله ها عامل مرگ پرندگان 
کیامــرزی گفت: پســماندهای شــهری، 
بیمارستانی و پســماندهای مرغداری ها 
و کشــتارگاه ها در صورت دفن و معدوم 
ســازی غیر اصولــی می تواننــد باعث 
مسمومیت های میکروبی و در ادامه مرگ 
و کاهش جمعیت پرندگان شکاری الشه 

خوار شوند.
وی افــزود: همچنیــن دفــن نادرســت 
پســماندها می تواند زمینه ای برای انتقال 
بیماری های ویروســی و باکتری ها نظیر 

آنفوالنزای فوق حاد پرندگان شود.
کیامرزی اضافه کرد: برای پیشــگیری از 
بروز چنیــن معضالتی باید در نشســت 
های مشــترک بین کارشناسان شهرداری 
و محیط زســت راهکارهای اصولی دفن 

پسماند بررسی شود.

پایگاه بنگاه های گردشگری بازوی 
توانمند شرکت سياحتی عليصدر 

دوري از خدا و معنویت 
یکي از دالیل طالق است

جمعیت باالبان و شاهین در کشور رو به کاهش است
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خسرو محمدی «

 در گذشــته  بــه نماینــدگان مجلــس 
می گفتند وکیل. امروزه هــم کمابیش این 
واژه بــه کار مــی رود. وقتی شــخصی در 
موضوعی به دیگــری وکالت می دهد در 
واقــع او را جای خود قــرار داده و به او 
اختیار می دهد تا هر آن چه درســت است 
را انجام دهد. گفته شــده کــه در یکی از 
ســال های پایانی دوره های مجلس شورای 
ملی بحث بر ســر این بود که چرا در طول 
این چند ســال نماینــدگان همدان چیزی 
نگفتند؟ و اصال اثــری از آن ها در مجلس 
دیده نمی شــود؟! یکی برخاســته و گفته 
بود: من شــنیدم که نماینده ی همدان یک 
بار گفت: »آقا؛ از تشنگی ُمردیم. یک لیوان 

آب بیاورید«.
 ایــن آغاز کار نمایندگان شــهری بود که 
فرمایشی به مجلس می فرستادندشان. آن ها 
بیشــتر از میان خوانین انتخاب می شدند و 
چــون خوانین روش اقتصادی و سیاســی 
خود را داشــتند، اصوال هیچ اندیشه ای جز 
مشی خود را نمی شــناختند و با آن بیگانه 
بودند. اندیشــه ی سیاسی خوانین مبتنی بر 
نظام سیاسی و اقتصادی زمین داری )ارباب 
– رعیتی( بود و چون خودشان و اجدادشان 
قرن ها و سال ها به این روش زندگی کرده 
بودند، این بود که درخواستشان از مجلس 
یــک لیوان آب بــود. آن ها بــا نظام مردم 
ســاالری بیگانه بودند، آن را نمی شناختند، 
نمی خواستند بشناســند و اگر می شناختند 
هم مشکل بود در دیاری که نزدیک به سه 
هزار سال به روش اســتبدادی اداره شده، 

بتوانند آن را پیاده کنند.
 این بــود که همــدان در همــان آغاز با 
نمایندگان و مســئولینی بی برنامه و بیگانه 
با شهر و مردمش پا به مجلس گذارد. آن ها 
در تهران و مجلس بیشــتر به دنبال راست 
و ریس کــردن امور زمین هــا، فامیل ها و 
بستگانشان بودند. چون اداره ی زمین ها در 
عصر زمین داری نیاز به تیره - طایفه و عمو 
و پسر عمو داشــت بخش مهمی از وقت 
آن ها در تهران به برقراری پیوندهای فامیلی 
با فالن خانواده ی بانفوذ و شراکت با فالن 
اشخاص ایرانی و خارجی می گذشت . مثال 
برخی از افراد خاندان فرمانفرما و قراگوزلو 

چنان پیوندهای پیچیده ای با دیگر خوانین، 
وزرا و بیگانــگان برقرار کــرده بودند که 
امروز تازه مشخص می شود که آن پیوندها 
چه داســتانی داشته اســت. نتیجه روشن 
اســت. مایی که پیشــینه ی شهرنشینی در 
کشورمان به پنج هزار سال پیش می رسد و 
پایه گذار نخستین شهرهای جهان بوده ایم 
در اداره ی شــهرهایمان وامانده ایــم و بــا 
صدها مشــکل بزرگ و کوچک مواجهیم. 
با گریز به گذشته و بیان اشتباهات پیشینیان 
هدف این اســت که از یــک اصل بنیادی 
 که هم واره راه گشــای مشکالت بشر بوده 
ســخن به میان آورده شــود و آن اندیشه 
است. اندیشه ورزی یا خرد گرایی موضوع 
تازه ای نیست که ما آن را طرح کرده باشیم 
بلکه یک اصل دیرینه است که قرآن مجید 
نیز بارها به آن اشاره کرده و همه ی جامعه 

به آن نیاز دارد.
 از خانــه ی خودمان و زندگی شــخصی 
گرفتــه تا یک جهــان. اما ایــن جا روی 
ســخن درباره شهر همدان است. این شهر 
در طول دوران زندگــی خود تنها یک بار 
روی اســاس و بنیان بنا شــده و آن همان 
خرابه هایی اســت که امــروزه به آنجا می 
گوییم تپــه ی هگمتانه. به واســطه ی آن 
ســاختار و طبیعت کم نظیر است که امروز 
همدان پایتخت گردشــگری آســیا شــده 

است. ساختار شهری هگمتانه نه کار فالن 
پادشاه است و نه بهمان حاکم، بلکه برآمده 
از دســترنج معماران و کارگران همین دیار 
اســت. آنهایی که اندیشه کرده اند و خانه 
ها و شهرشــان را به شکلی ساخته اند که 
شهره ی آفاق شــده. در هگمتانه مجموعه 
های مســکونی را به شــکلی ســاخته اند 
که نشــان دهنده ی همگونی و برابری در 
شــکل و مصالح است و... . در اینجا مجال 
پرداختن به هگمتانه نیســت پس آن را به 
آینده می ســپاریم هم چنین نمی خواهیم در 
اینجا به گذشــته افتخار کنیم و آیه ی یاس 
خواندن بخوانیم بلکه غزل این گفتار امید 
و امیدواری اســت. گذشــته  ما پر است از 
کارهای درســت و غلط که در اینجا از هر 

کدام یک نمونه آورده شد. 
روی ســخن با هر کســی است که در این 
شــهر مســئولیتی دارد و باید بیاندیشــد: 
همدان پر از اندیشــه هــای جوان، نوآور، 
بی باک و ســالم. اندیشــه هایی که اگر به 
آنها پرداخته شــود یک هگمتانه ی روزآمد 
و جهانی دیگر ســاخته خواهد شد. چاره 
کار باز کردن در اتاق های مسئولین بر روی 
اندیشــه ورزان است. آنها که سال ها کسی 
حرفشان را نشنیده. اما چطور؟ کافی است 
به جوانان و اندیشــه ورزان به عنوان یک 

برگه ی رای نگاه نشود. 

برخی از درس خوانده های ما اندیشــه ها 
و برنامه هایی در ســر دارند که شاید از ده 
ها اتاق فکر بیرون نیاید چرا که آنها سالها 
روی آن موضــوع با عنوان پایــان نامه و 
رساله متمرکز شده اند و آن موضوع مدتها 
آماجگاه اندیشــه های آنها بوده است. خم 
و چم و درســتی و نادرســتی کار را بارها 
آزموده اند و خوب می دانند که آن اندیشه 
اجرایی هست یا نه. شــوربختانه با وجود 
یک فرصت طالیی به نام همدان ۲018 آن 
طور که شایسته اســت به همدان پرداخته 
نشــده. شاید می شــد به جای هزینه های 
هنگفت برای گوردخمه های باستانی یکی 
از مهمتریــن جاذبه های همدان در ســال 
۲018 را فصل دیگری از کاوشهای تپه ی 

هگمتانه قرار داد.
 این کار می توانســت یک شگفتی دیگر را 
برای این شهر به ارمغان بیاورد و بار دیگر 
همدان را بر ســر زبان ها بیاندازد یا این که 
به جای جاده سازی و ویرانی طبیعت الوند 
از یک زیست موزه  )اکوموزه(ی فرامدرن 

پرده برداشت. 
به گفته ی جناب موالنا :

اندیشــه ای                                 همــان  تــو  بــرادر  ای 
مابقی تو استخوان و ریشه ای 

گــر گل اســت اندیشــه ی تو گلشــنی                         
ور بود خاری تو هیمه ی ُگلخنی          

دنيای نماينده ها و مسئوالن همداِن قديم

با تقویت بدنه تصمیم ساز اقتصادی دولت، شرایط 
کنونی به آرامی طی می شود

 نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسالمی از بررسی مشکالت اقتصادی 
و اتخاذ راهکارهای الزم توسط قوای سه گانه خبر داد و گفت: با تقویت بدنه تصمیم ساز 
اقتصادی دولت، شــرایط کنونی نیز به آرامی طی می شود و فضاسازی های دشمنان ناکام 

می ماند.
محمد کاظمی در گفت وگو با ایســنا، منطقه همدان، عهدشکنی رئیس جمهور آمریکا در 
خروج از برجام را استمرار دسیسه شکنی های استکبار علیه ملت ایران دانست و این اتفاق 

را محکی برای اتحاد و اقتدار ملی عنوان کرد.وی امنیت حال حاضر جمهوری اسالمی در 
ناامن ترین منطقه جهان را ثمره جانفشانی ملت بزرگ و عزتمند ایران اسالمی توصیف کرد 
و کینه ورزی های دولتمردان ایاالت متحده را واکنشی علیه توفیقات نظام اسالمی دانست.

کاظمی تصریح کرد: برخی چالش های روانی نتیجه سوءاستفاده اندک سودجویانی است 
که همواره به دنبال انتفاع شخصی خود هستند و به طور قطع با تدبیر کارگزاران و خادمان 
ملت ناکام می ماند.وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه از تمامی ظرفیت ها 
برای جذب اعتبارات و امکانات برای شهرستان بهره می بریم، ادامه داد: با پیگیری های دو 
ساله نمایندگان مردم مالیر در مجلس، ثبت مالیر به عنوان پایتخت منبت ایران، تخصیص 
یارانه کشمش به باغداران، تجهیز و توسعه کمی و کیفی مراکز درمانی و پزشکی مالیر و 

تخصیص اعتبارات ویژه برای مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها محقق شد.
نماینده مالیر در مجلس به توســعه و بهســازی محورهای ارتباطی شهرســتان، اجرای 
طرح های هادی و بهســازی روستایی، اقدامات صورت گرفته در حوزه ورزش و توسعه 
اماکن ورزشــی، رفع مشکالت واحدهای صنعتی و جلب بودجه های ویژه برای مدارس 
اشــاره کرد و این اقدامات را از جمله تالش های وکالی مردم مالیر در خانه ملت عنوان 

کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه مالیر در مســیر عمران و توسعه راه ها قرار گرفته است، گفت: 
در نشســتی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان در فرمانداری ویژه مالیر وضعیت 
راه های شهری و روستایی، مساکن مهر و پروژه احداث راه آهن همدان- مالیر بررسی شد.

رهبر انقالب:
لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد؛ مردم باید 

احساس آرامش و ثبات کنند

 اگر نقشــه راه اقتصاد تهیه شــود، مردم و فعاالن اقتصادی تکلیف 
خود را خواهند دانســت و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت 

خواهند شتافت.
رهبــر معظم انقالب اســالمی در نشســتی کــه با دعوت ایشــان از 
رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت برگزار شد، با تأکید بر توانایی 
کشور برای عبور از مشکالت اقتصادی با برخورداری از روحیه انقالبی 
و مجاهدت، کار و تالش شبانه روزِی مسئوالن و همکاری و همراهی 
آحاد مردم، شــرایط و الزامات استمرار پیشرفت و حرکت پر شتاب به 

سمت اهداف را بیان کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی شــرط اصلی 
موفقیــت در همه عرصه هــا را برخورداری از »روحیــه قوی، انگیزه، 
شــجاعت و عزم راسخ« دانستند و افزودند: همه مدیران دولتی باید در 
مقابل مشکالت با تحرک بیشتر و با احساس مسئولیت مضاعف عمل 

کنند.
رهبر انقالب اســالمی، تیم اقتصادی دولــت را میاندار و محور اصلی 
کار و تحرک در کشــور خواندند و همه دســتگاهها را به هماهنگی با 

آن فراخواندند.
ایشان شــرط دیگر غلبه بر تنگناها را ارسال تصویری مقتدر از دولت 
برشمردند و افزودند: تصویر دولت در چشم مردم باید تصویری توانا، 
کارآمد و تالشــگر باشد، زیرا نفس تالشــگری برای مردم جذاب و 

امیدوارکننده است.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای با مقتدرانــه توصیف کــردن مواضع 
رئیس جمهور کشــورمان در اروپا افزودند: نشان دادن اقتدار در مقابل 
بیگانگان بویژه امریکایی ها امری الزم است و این کار باید بهنگام، صریح 

و قاطع انجام شود.
ایشان افزودند: البته طرف های اروپایی موظفند تضمین های الزم را در 
خصوص برجام بدهند اما نباید اقتصاد کشــور به این موضوع گره زده 

و معطل آن شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر »لزوم گسترش روزافزون دیپلماسی 
و ارتباطــات خارجی«، افزودند: به جز موارد معدودی همچون امریکا، 
روابط کشــور با شرق و غرب باید هر چه بیشتر تقویت شود و تحرک 

عملیاتی و هدفمند دیپلماسی افزایش یابد.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه به بیان چند توصیه و راهکار برای حل 

مشکالت اقتصادی پرداختند.
ایشان تهیه »نقشه راه اقتصادِ با ثبات« را الزم دانستند و افزودند: اگر نقشه 
راه اقتصاد تهیه شــود، مردم و فعاالن اقتصادی تکلیف خود را خواهند 

دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.
»تقویت بخش خصوصــی« و »ضرورت برخورد قاطع با متخلفان« دو 

توصیه دیگر حضرت آیت ا... خامنه ای بود.
ایشان در همین زمینه به نمونه هایی از تخلفات برخی دستگاهها و افراد 
در مسائل اخیر سکه و ارز اشاره و تأکید کردند: باید با متخلفان در هر 

سطحی که هستند برخورد شود.

بررسی دوباره الیحه پالرمو 
به صالح کشور نیست

 یک عضو هیات رئیســه کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس در 
خصوص ایرادات شورای نگهبان به الیحه پالرمو گفت: ایرادات شورای 
نگهبان ماهیتی اســت و ورود دوباره مجلس به این ایرادات به صالح 
کشــور نیست. یحیی کمالی پور در گفت وگو با ایسنا در این خصوص 
توضیح داد: ایرادات شورای نگهبان ایرادات ماهیتی است، اگر بخواهیم 
به آن ماهیت ها توجه کنیم باید در نظر داشــته باشــیم که ورود به آن 
به مصلحت کشــور نیست حتی اگر این الیحه به کمیسیون حقوقی و 
قضایی بازگشــت داده شود و مرتبط به این کمیسیون باشد ما آن را از 

دستور کار خارج خواهیم کرد.

موانع ساختاریـ  حقوقی گردش آزاد 
اطالعات برطرف شود

 موانع ساختاری ـ حقوقی گردش آزاد اطالعات برطرف شود. اگر 
گردش آزاد اطالعات در کشور به رسمیت شناخته شود دیگر شاهد این 

نخواهیم بود که بعضی از رسانه ها دارای شرایط خاصی باشند.
یــک عضو حــزب اتحاد ملــت در ارتباط با ضــرورت بازنگری در 
سیاســت های حوزه ارتباطات و فناوری اطالعــات و تاثیرگذاری این 
حــوزه بر افکار عمومی، اظهار کرد: هم به لحاظ عرف سیاســی و هم 
به لحاظ ساختاری،  آزادی بیان و آزادی پس از بیان و به طور مشخص 
گردش آزاد اطالعات خیلی به رســمیت شــناخته نمی شود. در بحث 
گردش آزاد اطالعات ما با موانع ساختاری ـ حقوقی مواجهیم؛ که این 

مشکل باید برطرف شود.
حسین نقاشی در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: اگر گردش آزاد اطالعات 
در کشــور به رسمیت شناخته شود دیگر شــاهد این نخواهیم بود که 
بعضی از رسانه ها دارای شرایط خاصی باشند. خیلی خوب می شد که 
گروه فعلی از صداوســیما خارج می شد و اقشار مختلف مردم امکان 

پخش و تولید پیام های مختلف تصویری را می داشتند.

رسانه های متخلف در انتخابات 1۴ شهریور 
محاکمه می شوند

 دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران مسئول و عامل هفت رسانه که 
در ایام انتخابات ریاست جمهوری خالف قانون عمل کرده بودند، 14 

شهریور در دادگاه کارکنان دولت برگزار می شود.
بــه گــزارش ایرنا، پیشــتر دادگاه رســیدگی بــه پرونــده مدیران 
خبرگزاری های مهر، فارس، تســنیم، سایت مشــرق و روزنامه های 
جوان، کیهان و همشهری 1۲ تیر تعیین وقت شده بود اما با درخواست 

استمهال متهمان، قاضی پرونده جلسه دادگاه را تجدید کرد.
هیات نظارت بر انتخابات در ایام یازدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری با اســتناد به ماده ۶8 قانون انتخابات از رسانه های مذکور 
شــکایت کرده اســت.در ماده ۶8 قانون انتخابات آمده است: انجام 
هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رســمی اسامی نامزدها له یا 
علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله 
دیگری که جنبه رســمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات 
اداری و همچنین استفاده از وســایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و 
ادارات، شــرکت های دولتی و مؤسسات وابســته به دولت و نهادها 
و مؤسســاتی که از بودجه عمومی ) به هر مقدار( اســتفاده می کنند و 
همچنین در اختیار گذاشتن وســایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و 

مرتکب، مجرم شناخته می شود.

هشدار جدی نسبت به "افزایش کانون های 
گرد و غبار جدید" در کشور

 رئیس اداره پایش و هشــدار ملی گرد و خاک سازمان هواشناسی 
کشور با اشاره به ایجاد چشــمه ها و کانون های گرد وغبار جدید در 
کشور گفت: سازمان هواشناسی در گزارش پیش بینی های دراز مدتی 
که به دولت ارائه داده، مشخص کرده بارندگی ها در منطقه زاگرس به 
شدت کاهش پیدا می کند و افزایش دما در این مناطق خواهیم داشت.

محمد سبزه زاری در گفت وگو با ایلنا با اشاره به دالیل ایجاد کانون های 
گرد و غبار جدید در اســتان خوزســتان گفت: به دلیل سد سازی ها و 
جلوگیری از انتقال آب پایین دســت و همچنین خشکســالی شدید 
که کل منطقه خاورمیانه را در بر گرفته اســت، کانون های گرد و غبار 
ایجاد شده و نه تنها کشــور ما بلکه کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان، 
کشــورهای عربی و ... نیز با این پدیده درگیر هستند. همچنین مقایسه 
تصاویر ماهواره ای ســال های ۲000 و ۲01۷ نشان می دهد؛ میزان آب 
در دریاچه وان به شــدت کاهش یافته که این نشان دهنده این است که 
خشکسالی همه منطقه را فراگرفته است.وی با بیان اینکه سدسازی حق 
هر کشوری است و همه کشورها می تواند آب های سطحی را مهار و از 
آن استفاده کنند، تصریح کرد: بیشترین کانون های خارجی گرد و غبار 
که بر کشور ما تاثیر گذارند، در کشور عراق هستند که به دلیل سدسازی 
در کشور ترکیه و خشکسالی در این منطقه ایجاد شده اند. ما نمی توانیم به 
سدسازی هایی که در کشور ترکیه انجام شده ایراد وارد کنیم، تنها چیزی 
که وجود دارد این اســت؛ ما باید از ترکیه حق آب های پایین دست را 

مطالبه کنیم، چرا که نباید همه آب را به سمت باالدست ببرند.
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خبـر

تالطــم  و  تزلــزل 
در  را  انســان ها  فکری، 
بی ثبات  تصميم گيــری 
می کند و آن هــا را دچار 
زندگی کوتاه مدت می کند. 
به این خاطر است که ما 
ایرانيان انسان های کوتاه 

مدت شده ایم

جامعه
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نیش و نوش

حوادث

ایجاد مراکز مشاوره در اکثر کالنتری ها تا پایان سال ۹۸ 
 پلیس پیشــگیری تا پایان سال 98 باید به سمتی برود که در اکثر کالنتری ها مراکز 
مشــاوره ای راه اندازی شود. به گزارش ایلنا، فرمانده ناجا گفت: استفاده از مشاوران و 
مددکاران در مراکز مشــاوره ای نیز باید ارتقا پیدا کند، اگر چه این مسئولیت بر عهده 

معاونت اجتماعی ناجا است، اما متولی این امر خود شما باشید.
حســین اشتری  اظهار کرد: باید پلیس پیشگیری تا پایان سال 98 بتواند به سمتی برود 
که در اکثر کالنتری ها مراکز مشــاوره ای راه اندازی شــده باشد در حال حاضر نیز 80 
درصد از پرونده هایی که به مراکز مشــاوره ارجاع داده می شوند منجر به صلح شده و 
این رقم بسیار باالیی است با این اقدام نیز دادسراها کمتر گرفتار پرونده شده و گذشت 

بین مردم رواج پیدا می کند.

تماس ۸۰ درصدی زنان با خط ملی اعتیاد
 از میان تماســهای گرفته شده با خط مشاوره و اعتیاد، 80 درصد تماس گیرندگان 

زنان بودند که با خط ملی اعتیاد برای دریافت مشاوره تماس گرفته اند.
رئیس سازمان بهزیستی کشــور با تاکید بر این که خانواده نخستین رکن جامعه پویا 
و خــالق و با انرژی اســت افزود: زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشــور به مراتب 

تاثیرگذارتر هستند.
به گزارش فارس انوشیروان محسنی بندپی گفت: در تماس خط مشاوره 1480 بیش 

از 8۳ درصد از تماس گیرندگان زنان بودند. 
وی ادامه داد: در تماس خط ملی اعتیاد با شــماره 09۶۲8 بیش از 80 درصد نیز زنان 

تماس گرفتند.

داروی گران قیمت بیماران پیوند کلیه رایگان شد
 یکی از پرمصرف ترین داروهای بیماران پیوندی کلیه که در ماه های اخیر با رشــد 
دو برابری قیمت روبرو شــده بود، با پیگیری هــای انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی و دستور مســئوالن وزارتخانه های بهداشت و رفاه، از امروز در داروخانه های 
سراسر کشور به صورت رایگان توزیع می شود.به گزارش ایسنا، مدتی پیش  داریوش 
آرمان، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی نسبت به برخی مشکالت و رشد قیمت 
داروی گران این بیماران در ماه های اخیر ابراز نگرانی کرده بود.آرمان گفت: امیدواریم 
این روند ادامه یافته تا بخشــی از مشــکالت بیماران پیوندی برطرف شود. همچنین 
انتظار داریم وزرای بهداشت و رفاه تدابیری اتخاذ کنند تا سایر داروهای پرمصرف این 

بیماران نیز با قطع فرانشیز بصورت رایگان در اختیارشان قرار گیرد.

ایسنا: ترامپ: چون "همه مي خواهند" در انتخابات نامزد مي شوم
 عجب اعتماد به نفس کاذبی؟!

فارس: 8 درصد تحریم ها مربوط به داخل کشور است.
 پس کار عوامل بيگانه نبوده!!

فارس: زلزله 4/5 ریشتري »نبت« در بلوچستان را لرزاند
 آب که ندارن حاال زلزله هم بهش اضافه شد!!

تسنیم: واردات نفت کره جنوبي از ایران 40 درصد کاهش یافت!
 از فوايد بستن تنگه هرمزه ها!

ایسنا: شبیه سازي بدن افراد به انیشتین چه تأثیري دارد؟
 مغزشو شبيه کنن باز يه چيزی؟

فارس: یکي از بزرگ ترین بدهکاران بانکي دستگیر شد!
 مثل بابک زنجانی!!

ایسنا: پاي حقوق کودکان در ایران لنگ مي زند
 پای حق و حقوق اونايی که کار می کنن عرق می ريزن موندن 

چه برسه به بچه ها
تسنیم: وزیر دولت اصالحات خواستار »استعفاي روحاني شد«

 همين مونده بود!!
گرما ایران را دربر مي گیرد

 خدايا رحم کن ديگه طاقت نداريم!
همشهري: کمبود خواب مي تواند کم کم شما را بکشد!

 بي پولي خوب داره مي کشه اينم روش!!
شرق: معماي 50 میلیارد دالري!

 چه معماييه اين!!
کیهان: وام بازنشستگان به 5 میلیون تومان افزایش یافت

 اميدوارم زمانی که در قيد حيات هستن بهشون بدن!!
کیهان: صرفه جویي در مصرف برق براي آسایش هموطنان

 ما با خيلی چيزای ديگه که ازمون گرفتن آسايش می خوايم!!!!
تسنیم: خبر خوش بانک مرکزي؛ دخل ایراني ها از خرجشان بیشتر 

شد
 می گی يعنی تو اين آشــفته بازار گرونی چيزی هم برای پس 

انداز می مونه؟

کودک سه ساله
بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت

 بر اثر ســقوط یک دختر سه ســاله از ارتفاع در محوطه پیرامونی 
بوستان ارم این شهر، این کودک جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشــکی قانونی همدان گفت: این دختر خردسال متعلق به 
خانواده ایذه ای از توابع خوزســتان است که به علت سقوط از ارتفاع 

در بیمارستان بستری شد.
به گزارش ایرنا، علی احســان صالح اضافه کرد: با توجه به شــدت 
ضربه وارد شده به ناحیه سر، با وجود تالش تیم پزشکی اما این دختر 

خردسال پس از چند روز جان خود را از دست داد.
شهردار منطقه یک همدان نیز در این ارتباط گفت: اهالی خوزستان در 
فصل تابستان به مدت یک تا ۲ ماه در حوالی مناطق بکر و خوش آب 

و هوا از جمله حاشیه بوستان ارم ساکن می شوند.
امیر فتحیان نسب افزود: حضور و سکونت این افراد در پیرامون مناطق 
گردشگری چهره ای نامناسب از شهر همدان را به نمایش گذاشته که 
امید می رود تدبیری برای سامان دادن به این وضعیت اندیشیده شود.

وی درباره این حادثه گفت: طبق اظهار نظر خانواده هایی که شــاهد 
این اتفاق بودند، دختر خردســال اقدام به حضور در یک دیوار مرتفع 

کرده و با دست از میله های آن آویزان شده بود.
شهردار منطقه یک همدان اضافه کرد: ناگهان دست این کودک از میله 

های فلزی جدا شده و کودک به پایین سقوط می کند.
فتحیان نسب با بیان اینکه این اتفاق مقابل چشم خانواده رخ می دهد 
ادامه داد: خانواده ها نه تنها در منزل بلکه در بیرون از خانه باید مراقب 

فرزندان باشند.
وی اضافه کــرد: خانواده های ایذه ای در مجاورت خیابان پرســتار 
که محلی پر رفت و آمد است ســاکن شدند بنابراین در صورت بی 
توجهی به آمد و شد کودکان خود هر لحظه احتمال بروز سانحه برای 
فرزندانشان متصور است. وی ادامه داد: هم اینک اعضای این خانواده 
از شهرداری شاکی شده اند در حالیکه برای این مکان به علت اختالف 

سطح با فضای پارک، میله های آهنین نصب شده است.

برخورد خودرو با درخت جان 2 تن را گرفت
 برخورد یک دستگاه خودروی سواری با تیر چراغ برق و درخت 
در بلوار شهید احمدی روشــن منجر به مرگ ۲ تن و مجروح شدن 

چهار نفر دیگر شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: یک نوجوان 
حدود 1۷ ســاله با خودروی اچ ۳0 کــراس )دانگ فنگ( پدرش با 

همراهی پنج تن از دوستان خود در خیابان تردد می کند.
به گزارش ایرنا، نعمت ا... زنگنه اظهار داشــت: راننده این خودرو از 
ســمت میدان پژوهش به ســمت میدان مدرس در حال تردد بود که 
چرخ جلو سمت چپ آن با جدول وسط جاده برخورد کرد و در این 
هنگام خودرو به علت سرعت باال به سمت پهلو سمت راست واژگون 

شده و در ادامه با تیر چراغ برق و درخت وسط بلوار برخورد کرد.
وی بیان کرد: چند تن از سرنشــینان این وسیله نقلیه دچار شکستگی 

استخوان شده، یکی از سرنشینان فوت و راننده به کما رفت.
زنگنه ادامه داد: مجروحان این سانحه رانندگی که بین 15 تا 1۷ سال 
سن دارند به بیمارستان منتقل شدند با این وجود ۲ تن از آنها از جمله 

راننده نوجوان این وسیله نقلیه جان باختند.

را  اجتماعی گاهی خود   مشــکالت 
در آمار و اعــداد و ارقام ميزان بارش و 
خشکسالی، طالق، اعتياد، کودک آزاری، 
افزايش خشونت، پيش فروش نوزادان و 
... نشان می دهند. گاهی هم با وقوع يک 
حادثه عينی روان جامعــه را جريحه دار 
اجتماعی  مشکالت  مهم ترين  اما  می کند. 

ايران چيست؟ 
 نبود انسجام اجتماعی

 در گزارشــی کــه مرکــز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری برای سال 9۶ 
منتشر کرد از نظر نخبگان اجتماعی، سرمایه 
اجتماعی به عنوان نخستین اولویت مسائل 
اجتماعی کشور معرفی شد. شما دلیل نبود 
انسجام اجتماعی در کشور را چه می دانید؟ 
جامعه ما جامعه با ثباتی نیست و تالطمات 
زیادی را پشــت سر گذاشته است؛ انقالب، 
هشت سال جنگ و... ما تحوالت عمده ملی 
در جامعه داشــتیم که همچنان اثراتشان بر 
جامعه قابل مشاهده است. ضمن اینکه بعد 
از جنگ نظامی خودمان جامعه را در حالت 
جنگ سرد نگاه داشتیم. مخصوصا در حوزه 
اقتصاد. اقتصاد مبنای زندگی اســت. وقتی 
اقتصاد به مشــکل برمی خورد خود به خود 
ســایر زمینه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. 
یکــی از دالیــل اصلی عدم انســجام ملی 
مشکالت اقتصادی به خصوص در سال های 
اخیر اســت. وقتی کشــور تحریم می شود، 
کارخانه هــا، مــزارع و.. می خوابند، تعداد 
بیــکاران باال می رود و بهداشــت و درمان 
مردم دچار مشکل می شود. اثرات روانی این 
اتفاقات در روحیه جامعه اثر می گذارد و این 
اثــرات روحی در روابط اجتماعی بین افراد 

بروز می کند.
ــر روابــط اجتماعــی  اینکــه چــه تاثیــری ب
ــن  ــت در ای ــد گف ــت بای ــد گذاش خواه
"اگوئیســم"  دچــار  جامعــه  شــرایط 
می شــود؛ نوعــی گلیــم خــود را از آب 
بیــرون کشــیدن، خــود پرســتی و دیگــران 
ــع  ــراد مناف ــرایط اف ــن ش ــدن. در ای را ندی
خــود را بــه هــر چیــزی ترجیــح می دهنــد 
و ســعی می کننــد از امکاناتــی کــه در 
ــه  ــوی ب ــر نح ــه ه ــت ب ــان اس دسترسش
نفــع خــود اســتفاده کننــد. االن چنیــن 
ــت.  ــم اس ــا حاک ــه م ــر جامع ــرایطی ب ش
ــم  ــا ک ــت کاال ه ــه قیم ــردم ب ــان م اطمین
ــا یکدیگــر  شــده و در روابــط اقتصــادی ب

ــد.  ــکل دارن مش
به گزارش فرارو، تزلــزل و تالطم فکری، 
بی ثبــات  تصمیم گیــری  در  را  انســان ها 
می کند و آن هــا را دچار زندگی کوتاه مدت 
می کند. به این خاطر اســت کــه ما ایرانیان 
انســان های کوتاه مدت شده ایم. در حالیکه 
در یــک جامعه آرام می توان برای یکســال 
آینده تصمیم گرفت. ریشــه اینکه سرمایه 
اجتماعی در جامعه ما کم شــده اســت به 
همین تالطمات بر می گردد. این تالطمات 
توجه شــهروندان را بــه همنوع خود کمتر 

کرده است. 
 نبود مرجع برای جامعه

 بــه نظــر می رســد یکــی دیگــر از مســائل 
ــرای  ــی ب ــود مرجع ــور نب ــی کش اجتماع
ــا  ــت. ت ــی اس ــش اجتماع ــه کن ــر گون ه
ــه کرمانشــاه  ــد از زلزل ــش و بع ــدی پی چن
گفتــه می شــد مثــال برخــی از ســلبریتی ها 
جانشــین مراجــع ســنتی شــده اند، امــا 
ــم  ــی ه ــی کریم ــن عل ــال کمپی ــرا مث چ

چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفــت؟ چون 
مــردم بــا تجربــه تلــخ نابرابــری درآمد هــا 
و نوســانات ارزی مواجــه شــده اند حــرف 
هیــچ کــس را نمی پذیرنــد. چــون اقتصــاد 
کامــال واقعــی و قابــل لمــس اســت. علــی 
کریمــی کــه هیــچ اگــر تمــام ســلبریتی ها 
هــم پیــام بدهنــد فایــده ای نــدارد. در 
تاریــخ می بینیــم مــردم کــره جنوبــی بــرای 
ــا مشــکالت اقتصــادی طال هــای  ــه ب مقابل
ــا  ــد، ام ــت می دهن ــل دول ــود را تحوی خ
درخواســت ســخنگوی دولــت کشــورمان 
ــده  ــردم نادی ــرای کار مشــابه از طــرف م ب
گرفتــه می شــود. یــا حتــی در تاریــخ 
خودمــان مســاله تحریــم توتــون و تنباکو را 
داشــتیم کــه حتــی عــده ای از دربــار هــم به 
آن می پیوندنــد. آیــا دیگــر چنیــن قدرتــی 
در جامعــه مــا وجــود نــدارد؟ در جامعــه ما 
ــب  ــای مترت ــی و هنجار ه ــای ارزش الگو ه
ــوده اســت.  ــن ب ــر الگو هــای ارزشــی دی ب

دیــن بــرای خــودش مراجعــی داشــته 
ــون و  ــوزوی، روحانی ــع ح ــت؛ مراج اس
ــن  ــف ای ــا ضع ــودی ی ــگاهیان. ناب دانش
ــا یکــی از  ــده ارزش ه ــع کنن مراجــع توزی
اتفاقاتــی اســت کــه دامن گیــر جامعــه 
ــری  ــوی فک ــت. الگ ــده اس ــا ش ــروز م ام
جامعــه نســبت بــه مراجــع تاثیرگــذار کــه 
ــود  ــده ب ــود آم ــه وج ــده ها ب ــی س در ط

سســت شــده اســت. 
علت این دین گریزی و مرجع گریزی جامعه 
به دو عامل مربوط می شــود.  اول حضور 
روحانیون در حکومت: وقتی ظلم، اجحاف 

یــا هر موضعی توســط حکومت به وجود 
می آید خود به خــود ارزش مرجعیت این 
طبقه سست می شود. مورد دوم اختالف بین 
خود روحانیون و همچنین بین روحانیت و 
دانشــگاهیان است. بعد از انقالب بین خود 
روحانیــون اختالف به وجود آمده اســت. 
از طرفی بین دانشــگاهیان و روحانیت هم 
اختالفاتی به وجود آمده است. در این بین یا 
مردم نسبت به روحانیون بی تفاوت می شوند 
یا نهایتا به سبک جنگ های حیدری- نعمتی 
طرفــدار یکی از جناح ها می شــوند. نهایتا 
نتیجه این است که نقش مرجعیت روحانیون 
در انسجام ارزشی و اخالقی جامعه از دست 

می رود.
 فساد سيستمی 

در گزارش آینده پژوهی ایران فساد سیستمی 
به عنوان مهم ترین مشــکل جامعه نام برده 
شــد. در کجای روابــط اجتماعی می توان 
تاثیرات این فساد را دید؟ فساد سیستمی در 
جامعه ما فقط مالی نیســت. در تمام روابط 
این فساد را می بینید. هر کجا روابط به جای 
ضوابط قرار بگیرد فســاد به وجود می آید. 
نسل مسئوالن کشور 40 سال است در یک 
دایره بسته نهایتا ۲000 نفری در حال گردش 
اســت. این چرخاندن مدیران قبلی تحقیر 
نسل های بعدی است. این چرخش افراد در 
احــزاب غربی هم وجود دارد، اما احزاب با 
نقد همدیگر اصالحات تدریجی و مداومی 

در سیستم ها به وجود آورده اند. 
 منفعت طلبــی خودخواهانه و پول 

پرستی 
این انتقاد در مورد کلیت اجتماع هم مطرح 
است، چرا دید مردم نسبت به پول تغییر کرده 
اســت؟ به هر حال پول همیشه یک ارزش 
بوده است، اما اینکه به مفهوم اجتماعی پول 
به یک ارزش تبدیل شــده اســت به نا امنی 
فکری مــردم در جامعه مربوط می شــود. 
مثال در جامعه فرانسه مواد خوراکی، اجاره 
مسکن، بهداشت و ضرورت های حیاتی به 
راحتی تامین می شود. تورم کاال و ... خیلی 
نامحسوس است. از ده ســال پیش تا االن 
قیمتها انقدر رشد نکرده که موجب نگرانی 
فکری مردم شــود. اما در ایران تجربه ذهنی 
ما از اقتصاد مخدوش اســت. همه ما نگران 
کاهش ارزش پول هستیم و در مورد خرید 

کاال دائما درگیری فکری داریم. 
 رفتار های اجتماعی ناهنجار مردم 

ــران  ــردم ای ــت م ــی مثب ــه ویژگ ــما ب ش
ــرایط  ــود ش ــا وج ــه ب ــد ک ــاره کردی اش

ــی  ــای ذهن ــادی و تجربه ه ــم اقتص متالط
ــا را  ــیاری از هنجار ه ــوز بس ــب هن نامناس
ــه  رعایــت می کننــد. از طرفــی انتقاداتــی ب
مــردم وارد می شــود کــه مثــال روی زمیــن 
زبالــه می ریزنــد یــا قوانیــن رانندگــی 
را رعایــت نمی کننــد. آیــا ایــن مــورد 
ــه  ــران ب ــه ای ــکالت جامع ــزو مش ــم ج ه
ــد  ــاله دو بع ــن مس ــد؟ ای ــاب می آی حس
اســت.  فرهنگــی  اول  درجــه  در  دارد. 
مــا از جامعــه روســتایی بــدون اینکــه 
قواعــد صنعتــی شــدن را طــی کــرده 
باشــیم یکبــاره بــه جامعــه شــهری تبدیــل 
شــده ایم.  نظــم از قواعــد اصلــی صنعتــی 
آکادمیــک،  محیــط  در  اســت.  شــدن 
ــم و  ــه و... نظ ــی، کارخان ــی، آموزش علم
ــا  ــد. ام ــی را می زن ــرف اصل ــاط ح انضب
ذات زندگــی روســتایی بی نظــم اســت. در 
ــوان و ..  ــان، حی ــور انس ــل عب ــتا مح روس
ــی  ــه مفهــوم کل ــوز ب ــا هن یکــی اســت. م
جامعــه زیســت نشــده ایم و در شــهر 
ــد.  ــی می کنی ــتا زندگ ــان روس ــد هم مانن
ــی  ــت 80 میلیون ــادی از جمعی ــش زی بخ
مــا "مونتالیتــه" یــا ذهنیــت ســبک زندگــی 
ــک  ــان ی ــهر برایش ــد و ش ــتایی دارن روس
روســتای آســفالت شــده اســت. مثــال 
موتــور ســیکلت از پیــاده رو رد می شــود و 
بــوق می زنــد کــه عابــر پیــاده کنــار بــرود. 
ــد و...  ــارک می کن ــاده رو پ ــودرو در پی خ
همــه این هــا برمی گــردد بــه رونــدی 
کــه جوامــع غربــی طــی کــرده انــد و مــا 
ــارت  ــود نظ ــد دوم نب ــم. بع ــی نکرده ای ط
اجتماعــی قــوی در کشــور ماســت. در 
ــی  ــرل اجتماع ــام کنت ــی نظ ــع صنعت جوام
کنتــرل  نظــام  دارد.  وجــود  کارآمــد 
ــه  ــه ای اول از هم ــر جامع ــی در ه اجتماع
پلیــس اســت؛ و بــرای اینکــه قــوی باشــد 

ــد.  ــته باش ــروعیت داش ــد مش بای
مختلف  بخش هــای  مشــروعیت  وقتــی 
حکومت از بین رفته باشــد نخسین جایی 
کــه برخورد مردم را بــه صورت صریحی 
بــا حکومت می بینیــم مقابله بــا نیرو های 
مهار اجتماعی اســت. پلیــس وظیفه دارد 
هنجار هــای قانونی را اجرا کنــد. فقط در 
صورتی این هنجار هــای پلیس مورد قبول 
واقع می شود که خودش هنجار ها را رعایت 
کند و خود ســازمان باید پاک ترین سازمان 
باشد. وقتی رشوه خواری و فساد در سیستم 
کنترل اجتماعی وارد شــود مردم هم از زیر 

نظارت اجتماعی فرار می کنند.

ايران در سرمايه هاي اجتماعي چه را از دست مي دهد؟

5 مشکل اساسي جامعه ايران خشونت علیه زنان
 بسترساز ناهنجاری های اجتماعی

 بروز خشــونت های گوناگون علیه زنان به آســیب های اجتماعی 
فراوانی منجر می شــود. پدیده ای که ریشه در ناهنجاری های اخالقی و 
فرهنگی در اجتماع دارد و ارتقای دانش و آگاهی زنان نسبت به حقوق 
خویش می تواند به عنوان نخســتین گام در مبارزه با خشونت علیه این 

قشر باشد.
خشونت علیه زنان به عنوان آســیبی اجتماعی و موضوعی پیچیده به 
شــمار می رود که سالمت جامعه و به خصوص نهاد خانواده را تهدید 
می کند، این پدیده ناهنجار، تحقــق امنیت روانی افراد را دچار اختالل 
کرده و ارتقای شاخص های توسعه پایدار را در اجتماع با دشواری مواجه 
می سازد. از همین رو ایجاد امنیت و مصونیت از تعرض برای بانوان از 

جمله مهمترین وظایف مسووالن و متولیان امر محسوب می شود.
حس امنیت اجتماعی برای زنان به مفهوم دارا بودن آرامش و آسودگی 
خاطر در عرصه های مختلفی چون خانواده، نقش اجتماعی کار، درآمد 

و مشارکت سیاسی است.
پژوهشگر ایرنا به منظور واکاوی این پدیده اجتماعی با »مجید ابهری« 
متخصص رفتارشناسی اجتماعی، بنیانگذار آسیب شناسی اجتماعی در 
ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به گفت وگو پرداخته است. در 

ادامه این گفت وگو را می خوانیم:
 انواع خشونت ها عليه زنان 

خشــونت از نگاه رفتارشناســی به مفهوم انجام رفتارهای غیرمنطقی، 
آزاردهنده و خارج از چارچوب اخالقی است که ارتکاب آن در ارتباط 
با بانوان انواع مختلفی را در برمی گیرد. این خشونت ها شامل خشونت 

کالمی، عاطفی، فیزیکی و اقتصادی است.
خشــونت کالمی به استفاده از کلمات و عبارت های نامناسب و دور از 
شان انســانی و اخالقی اطالق و خشونت عاطفی شامل محروم کردن 
از روابط عاطفی و محبت می شــود و اما خشــونت فیزیکی به معنای 
برخوردهای فیزیکی، ضرب و شــتم، آزارهای جســمانی است و در 
مضیقه قرار دادن زنان به لحاظ اقتصادی را خشونت اقتصادی می گویند. 
از مهمترین خشــونت های رایج در خانواده ها و در روابط زناشــویی 
خشــونت کالمی و فیزیکی به شمار می رود که گاهی به مرگ یا نقص 

عضو زنان منجر می شود.
 معضالت بی شــمار اجتماعی؛ ارمغان رواج خشــونت 

عليه زنان
به گزارش ایرنا؛ خشــونت خانگی، به ویژه در میــان زوج ها از جمله 
مهمترین معضل های اجتماعی معاصر به شمار می رود که به جدایی و 
بحران های گوناگونی منتهی می شود و آثار نامطلوبی را بر فرزندان حتی 
در دوران جنینی برجای می گذارد. احساس پوچی و بدبینی، اختالالت 
روانی، کاهش احساس امنیت، افزایش خشونت در جامعه، اختالل در 
هویت و کاهش عزت نفس و گرایش به اعتیاد را می توان از جمله این 

آسیب ها به شمار آورد.
خشــونت علیه همســران در فرزندان باعث ایجاد اضطراب، استرس، 
افسردگی، ترک تحصیل، خانه گریزی و مدرسه گریزی می شود و آنها 

خشن و به دور از معیارهای معنوی پرورش می یابند.
 ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مهارت ها؛ عاملی موثر در 

کاهش خشونت ها
فضای خانوادگی نیز به مانند هر نهاد اجتماعی دیگر از گونه ای تقسیم 
کار برخوردار اســت که نظم و آرایش امور را تعیین می کند. زمانی که 
توازن کافی میان اختیارات و توانایی ها میان زوج ها وجود نداشته باشد، 
امکان بروز شرایط بهره کشانه و مخرب افزایش می یابد. ارتقای آگاهی  
و یاری گرفتن از مشــاوران و روان شناسان می تواند در این میان بسیار 

راهگشا باشد. 
باال بردن سطح فرهنگ خانوادگی، آموزش شیوه برقراری تفاهم، مهارت 
کنترل خشم و هیجان های رفتاری به وسیله خانواده ها مراکز آموزشی و 
رسانه ها و همچنین تصویب و تشدید قانون های همسرآزاری به عنوان 
اهرم های موثر در پیشــگیری و کاهش خشــونت در جامعه محسوب 

می شود. 
 ضرورت نهادینه ساختن فرهنگ پرهيز از خشونت

از مهمتریــن عوامل افزایش خشــونت در جامعه، می توان به فیلم های 
ماهواره ای به عنوان عوامل روانی اشاره کرد و از دالیل محیطی باید از 
آلودگی های صوتی، تنفســی، بیکاری، تورم و گرانی نام برد. برای غلبه 
بر این مشکل می بایست که با تغییر و تحول در سرفصل های آموزشی، 
مهارت های زندگی را به دانش آموزان آموخت و این مفاهیم را در میان 
نسل جوان نهادینه کرد. این آموزش ها و فرهنگ سازی ها ابتدا بایستی 
در ارتباط با مردان صورت پذیرد و ســپس به طور عمومی و از طریق 
رسانه ها در جامعه نهادینه سازی شود تا بانوان با آشنایی نسبت به حقوق 

خود، از تضییع حقوق خویش جلوگیری کنند.

 رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های 
شــورای اسالمی شــهر همدان خبر داد: 
امروز )دوشــنبه( برای نخســتین بار در 
این مرکز، »نشســت سراســری اعضای 
کمیته های تخصصی مرکــز مطالعات و 
پژوهش های شورای شهر همدان« برگزار 

می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و 
پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان، 
حمیــد بادامی نجات در جمع خبرنگاران 

پژوهشــی  بزرگ  این گردهمایی  گفت: 
امروز، ۲5 تیرمــاه 1۳9۷ به منظور ارائه 
راهبردها و برنامه های آتی مرکز مطالعات 
و پژوهش های شورا و هم اندیشی بیشتر 
با حضور اعضای شــورای شهر، شهردار 
و مدیران شــهرداری همدان، اســاتید و 
اعضای تمامی کمیته های پژوهشی مرکز 

برگزار خواهد شد.
وی همچنین با اشــاره به اهدای احکام 
اعضــای کمیته های مرکــز مطالعات و 

پژوهش های شــورا، اظهار کرد: با هدف 
بهره گیری از دانــش، تجربه و تخصص 
اساتید در راستای نیل به اهدافی همچون 
کمک به تبیین چشــم انداز، راهبردها و 
سیاست های کاری شورای اسالمی شهر، 
شناســایی و معرفی دستاوردهای جدید 
و مطلوب برای آینده شــهر و تســری 
آن در بدنه مدیریت شــهری و کمک به 
حاکمیت تفکری راهبردی و آینده پژوهی 
در شورای اســالمی شهر، احکامی برای 

اعضای کمیته هــای تخصصی این مرکز 
صادر شده است که در این نشست، اهدا 

می شود.
بادامی نجــات در ادامه گفــت: در دنیای 
امــروز »دانایــی« یکــی از محورهــا و 
شــاخص های اصلی پیشرفت و بالندگی 
هر جامعه به شــمار می رود و »پژوهش« 
را می توان مهمترین رکن تحقق دانایی در 

جامعه نام نهاد.
وی افــزود: نقش اثرگــذار پژوهش در 

توسعه همه جانبه و پایدار چنان برجسته 
است که می توان آن را بدون تردید نیروی 

محرک توسعه دانست.
رئیــس مرکز مطالعــات و پژوهش های 
شــورای اسالمی شــهر همدان گفت: با 
توجه به مسائل و مشــکالت رزوافزون 

شــهرها و لزوم مدیریت این سیستم بر 
مبنای دانش، مفهموم »شهر دانش محور« 
مطرح بــوده و در این زمینه باور عمومی 
بر این اســت که باید تحقیق و پژوهش 
اولویت موضوعات مهم شــهری و نحوه 

خدمات رسانی به شهروندان باشد.

رئيس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان خبر داد:

برگزاری نشست سراسری کميته های تخصصی 
مرکز پژوهش های شورا برای نخستين بار
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اقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326007000295 مورخه 1397/4/4 هيأت 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي سيدمجيد مصطفوي مرام فرزند آقاسيدحسين 
به شماره شناسنامه 119 صادره از بهار درسه دانگ مشاع از اعياني شش 
دانگ يك باب ساختمان اعم از مسكوني و تجاري به مساحت 145/39 
مترمربع قســمتي از پالک 139/385 اصلي واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريداري مع الواسطه از مالك رسمي وراث علي اکبر صفري هما 
محرز گرديده 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 مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.)م الف 295(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/9

هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326007000262 مورخه 1397/03/22 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي حســين حاجيلو مقدم  فرزند محمود به شماره شناسنامه 370 صادره از بهار در شش دانگ يك 
قطعه زمين مزروعي به مســاحت 36396/59 مترمربع قســمتي از پالک 6 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي محمود 
حاجيلو مقدم محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. )م الف 266(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/04/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/25
هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

پیش بینی تولید 2 برابری کلزا
 در همدان

 مدیر امور زراعت ســازمان جهادکشاوزی استان همدان 
با بیان اینکه برداشــت محصوالت زراعی در این استان آغاز 
شده است، گفت: پیش بینی می شود ۲ برابر سال گذشته کلزا 

از مزارع استان برداشت شود.
امیر الهوتیان در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: امسال 4۲00 
هکتار از مزارع اســتان زیرکشــت کلزا رفته کــه پیش بینی 

می شود 1۲ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود چرا 
که امسال عملکرد در واحد سطح بیشتر است.

وی با بیان اینکه تا کنون ۶400 تن کلزا تولید شــده اســت، 
یادآور شــد: 5۷00 تن کلزا بــه ارزش 1۶1 میلیون ریال در 

سامانه خرید غله ثبت شده است.
الهوتیان از خرید 108 هزار تن گندم از کشــاورزان خبر داد 
و افــزود: تا کنون 108 هزار تن گندم به ارزش 14۳۶ میلیارد 

ریال از کشاورزان استان خریداری شده است.
ــزار  ــود 550 ه ــی می ش ــه پیش بین ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

تــن گنــدم از کشــاورزان خریــداری شــود، تصریــح کــرد: 
ــدم کشــت شــده  ــار گن در اســتان همــدان ۳90 هــزار هکت
ــول  ــن محص ــزار ت ــود ۷50 ه ــی می ش ــه پیش بین ــت ک اس

از ایــن ســطح تولیــد شــود.
مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهادکشــاوزی اســتان همدان 
ــا بیــان اینکــه 108 هــزار هکتــار جــو در اســتان همــدان  ب
کشــت شــده اســت، یــادآور شــد: تــا کنــون ۲90 هــزار تــن 
ــد  ــود تولی ــی می ش ــت و پیش بین ــده اس ــت ش ــو برداش ج

جــو اســتان بــه ۳۷0 هــزار تــن بــرسد.  

خبـر

مديرکل راه و شهرسازی استان همدان:
توسعه محور توره- مالیر 

تا پایان امسال به اتمام می رسد

ــه قــول  ــا اشــاره ب  مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همــدان ب
مســاعد وزیــر راه و شهرســازی اظهــار داشــت: توســعه محــور توره 

بــه مالیــر تــا پایــان امســال بــه اتمــام مــی رســد.
ــتان  ــازی اس ــی اداره کل راه و شهرس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــژه  ــداری وی ــت فرمان ــدار سرپرس ــه در دی ــاد فرزان ــدان، فره هم
مالیــر گفــت: بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور و کمبــود 
ــای  ــت و پروژه ه ــتیم فعالی ــته توانس ــال گذش ــی س ــارات ط اعتب

ــم. ــام دهی ــدان انج ــتان هم ــی را در اس خوب
وی تأکیــد کــرد: هــر فرمانــداری کــه بیشــترین کمــک و همراهی را 
داشــته باشــد اعتبــارات بیشــتری را خواهــد گرفــت و در شهرســتان 

مالیــر تعامــل خــوب و گســترده ای در ایــن زمینــه داشــته ایم.
ــاعد  ــای مس ــا و قول ه ــه پیگیری ه ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــه ادام فرزان
ــوار  ــاالی ۲0 خان ــتایی ب ــای روس ــی راه ه داده شــده، توســعه تمام
جمعیــت در اســتان و شهرســتان مالیــر تــا پایــان ســال 9۷ بــه اتمام 

می رســد.
ــوب  ــه جن ــر ب ــن مالی ــه بخشــی از خــط راه آه ــان اینک ــا بی وی ب
ــل  ــدان متص ــه هم ــر ب ــش دیگ ــرب و بخ ــه غ ــی ب ــور، بخش کش
ــه  ــن ب ــوط آه ــذاری و خط ــن ریل گ ــرد: ای ــوان ک ــود، عن می ش

توســعه و پیشــرفت شهرســتان مالیــر کمــک می کنــد.

در يک گزارش رسمی اعالم شد؛
دخل و خرج خانوارها 
به روایت بانک مرکزی

 بانک مرکزی با ارایه نتایج بررسی متوسط هزینه - درآمد خانوار سال 
9۶، اعالم کرد: درآمد یک خانوار شــهری در سال گذشته 4۳ میلیون و 

9۲۷ هزار تومان و هزینه نیز 4۲ میلیون و 1۳0 هزار تومان بود.
به گزارش مهر، بررســی گزارش رســمی بانک مرکزی نشان می دهد 
که میزان درآمدها در ســال گذشته 1۲ درصد و مخارج نیز ۷.۲ درصد 
افزایش یافته است. در عین حال، ۳5.5 درصد از مخارج 4۲1 میلیون و 
۳08 هزار و 5۲4 ریالی خانوار در بخش مســکن به میزان 149 میلیون 
و ۳۷۶ هزار و 554 ریال بوده و پس از مســکن، باالترین هزینه خانوار 
شهری در سال گذشته خوراکی ها و آشامیدنی ها به میزان 99 میلیون و 

1۳0 هزار و ۲۶8 ریال بوده است.
 وضعيت مخارج خانوار

بــر پایه این گزارش، حمل و نقل با رقم 44 میلیون و ۶41 هزار و 15۶ 
ریال 10.۶ درصد و کاال و خدمات متفرقه نیز با ۳4 میلیون و 59۲ هزار 
و 1۶5 ریال، 8.۲ درصد مخارج سال گذشته یک خانوار شهری کشور 

را تشکیل داده است.
کمترین هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به دخانیات با یک میلیون 
و ۳88 هزار و ۶4۶ ریال معادل 0/۳ درصد و همچنین تحصیل به میزان 
۷ میلیون و 599 هزار و ۲۶1 ریال معادل 1/8 درصد بود. بیشترین میزان 
رشد هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی ها 

با 10/۲ درصد بوده و هزینه مسکن نیز ۷/1 درصد رشد داشته است.
به صورت کلی، خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، 
مسکن، آب، برق و گاز و سایر ســوخت ها، لوازم و اثاث و خدمات 
مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح 
و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کاال و خدمات متفرقه؛ 1۲ 

قلم اصلی در سبد مخارج خانوار را تشکیل می دهند.
 وضعيت درآمد خانوار

در بخش درآمد خانوار در سال گذشته، کل درآمد ناخالص به میزان 4۳9 
میلیون و ۲۷5 هزار و 50۲ ریال بوده که از این میزان ۳09 میلیون و 918 
هزار و 54۳ ریال درآمد پولی ناخالص با رشد 1۳/9 درصدی بوده است. 
درآمد غیرپولی خانوار در سال گذشته 1۲9 میلیون و ۳5۶ هزار و 959 

رالر بود و در این بخش ۷.5 درصد رشد به ثبت رسید.
به صورت کلی، طبق اعالم بانک مرکزی میزان درآمد خانوار در ســال 
گذشــته به رقم 1۷ میلیون و 9۶۶ هزار و 9۷۶ ریال از هزینه ها پیشی 
گرفته اســت. بر پایه این گزارش، متوسط درآمد یک خانوار شهری در 
سال گذشــته ۳۶ میلیون و ۶0۶ هزار و ۲91 ریال و متوسط هزینه نیز 
۳5 میلیون و 109 هزار و 4۳ ریال بوده است؛ بنابراین درآمد هر خانوار 
در ســال قبل، ماهیانه یک میلیون و 49۷ هزار و ۲48 ریال از هزینه ها 

بیشتر بوده است.

ثبت شبای مشموالن در سامانه سهام عدالت 
ازسرگرفته شد

 امکان ثبت شــماره شبای مشموالن در سامانه سهام عدالت از روز 
گذشته )۲4 تیرماه( تا دوشنبه)15 مردادماه( برای مدتی محدود فعال شد. 
به گزارش مهر، دریافت شماره شبای بانکی مشموالن جهت واریز سود 
سال مالی 1۳95 شرکت های سرمایه پذیر به حساب مشموالن در حالی 
از ۳0 فروردین ماه ســال 9۶ تاکنون از طریق ســامانه سهام عدالت در 
حال اجرا بوده است که از یکم تیرماه سال جاری، سامانه سهام عدالت 
در بخش مربوط به دریافت شماره شبای مشموالن برای بروزرسانی و 
همچنین بررسی در خصوص نحوه ادامه دریافت شماره شبا از مشموالن 
سهام عدالت از دسترس خارج و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید 

در این سامانه فراهم نبود.
نکته قابل تاکید این که پس از این مدت دوباره امکان ثبت شماره شبا در 

سامانه سهام عدالت غیرفعال خواهد شد.

 در راســتای کمک به تأمین برق کشور 
مجبور به اعمال برخی خاموشی ها در استان 
همدان هســتیم که براســاس زمانبندی بر 

فیدرهای ۲0 کیلوولت اعمال می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
پایگاه های  همدان در همایش فرماندهــان 
بســیج و رابطین انرژی همدان با بیان اینکه 
ســال 9۷ سال اســتثنایی برای صنعت برق 
اســت، اظهار داشــت: بخش عمــده ای از 
مصرف برق اســتان همدان مربوط به سال 
زراعی و از مهر ماه سال 9۶ تا مهر ماه سال 

9۷ است.
با  به گزارش مهر، محمدمهدی شــهیدی 
اشــاره به کاهش نزوالت آسمانی افزود: 
این امر موجب شــده صنعت آب و برق 
که وابســته به یکدیگر هستند، دچار تنش 

شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با بیان اینکه طی دو ســال اخیر ۷.۷ 
درصد رشد مصرف ثبت شده است، گفت: 
اگر امسال نیز رشد کمتری را درنظر بگیریم 
برای ســال 9۷ پیش بینی مصرف 58 هزار 
مگاوات را داریم که در این صورت حدود 
۳ هزار مگاوات افزایش مصرف نســبت به 

سال گذشته خواهیم داشت.
وی با اشــاره به کاهش تولید نیروگاه های 
برقابی یادآور شد: با اقدامات صورت گرفته 
و ۲ هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شــده؛ 
همچنان حــدود ۶ هزار مگاوات کســری 

داریم.
شهیدی با اشاره به وجود ۳9 شرکت توزیع 

برق عنوان کرد: این شــرکت ها ســال های 
گذشته نیز مدیریت مصرف را در دستور کار 
داشتند و امسال نیز برای جبران کسری این 
مهم را در اولویت قرار داده اند تا همانند سال 
گذشته بدون اعمال خاموشی به سالمت از 

پیک بار امسال عبور کنیم.
وی تأکید کرد: اگر 10 درصد از مصرف را 
در بخش های مختلف از قبیل خانگی، اداری 
وصنعتــی مدیریت کنیم عبور از پیک بدون 
اعمال خاموشی گســترده محقق می شود و 

پیک سال 9۷ را پشت سر می گذاریم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با بیان اینکه برای تحقق این مهم نیاز 
به همت تمام بخش ها داریم، گفت: بیشترین 

مصارف نیز از ســویی مربوط به ادارات و 
سازمان ها است.

وی با اشــاره به پیش بینی 58 هزار مگاوات 
مصرف برق برای ســال 9۷ در کشور ادامه 
داد: از 55 هزار و 400 مگاوات سال گذشته 
۲0 هزارمــگاوات مربــوط بــه بخش های 
سرمایشــی اســت که در ادارات و بخش 

خانگی مستقر است.
شهیدی با بیان اینکه 40 درصد از مصارف 
مربوط به بخش سرمایشی در پیک بار است، 
عنوان کرد: پیک بار در کشــور از ساعت 8 
شــب تا 1۲ شــب بود که در حال حاضر 
جابجا شــده و به 1۲ ظهــر تا 4 بعداز ظهر 

منتقل شده است.

وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم بخش سرمایشی 
را مدیریــت کنیم و درجــه دمای محیط و 
خانه را تنظیم کنیم به عبور از پیک بار کشور 

کمک کرده ایم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان بیان کرد: 4 هزار مگاوات از 
۲0 هزارمــگاوات مصرفی مربوط به بخش 
سرمایشی نیز مربوط به سازمان ها است که 
اگر این بخش را کنترل و تعدیل کنیم کمک 

شایان توجهی به پیک بار کشور می کند.
وی تأکیــد کرد: در بخــش خانگی نیز اگر 
مصــرف را مدیریت کنیــم و مصارف غیر 
ضروری را به اوایل روز و قبل از ســاعت 
10 صبح داتشته باشیم به روند نزولی منحنی 

بار کمک می کند.
شــهیدی با اشــاره به میزان مصرف بخش 
کشاورزی نیز گفت: بخش کشاورزی نیز با 
۳8 درصد بیشترین مصرف برق در استان را 
دارند که در این راستا با کشاورزان تفاهمنامه 
همــکاری منعقد کرده ایم تا 4 ســاعت در 
پیک بار اســتفاده نکنند و شامل بخشودگی 

هزینه های برق مصرفی شوند.
وی با بیان اینکه سال گذشته سهمیه استان 
همدان در پیــک بار ۶۶۳ مگاوات بود که 
امسال به ۷00 مگاوات افزایش یافته است، 
عنوان کــرد: با توجه به افزایش مصرف و 
کمبود انرژی و کمک به تأمین برق کشور 
مجبور به اعمال برخی خاموشی ها هستیم 
که بین ساعت 10:۳0 صبح تا ۶ بعدازظهر 
بوده و بر اساس زمانبندی بر فیدرهای ۲0 

کیلوولت استان اعمال می شود.

مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق استان همدان:

مجبوريم برنامه خاموشی  اجرا كنيم
■ زمانبندی بر فيدرهای20کيلوولت

 مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس اســتان با 
اشاره به اینکه از مجموع ۳۲۳ مدرسه استان تاکنون 
سیستم گرمایشی ۲8۲ مدرسه گازسوز شده است 
 گفت: فقط یک درصد از سیســتم های گرمایشی 

مدارس استان هنوز نفت سوز است.
به گزارش تسنیم فرزاد تیموری در جلسه بررسی 
مشکالت مدارس  روســتاهای شهرستان مالیر با 
اشاره به اینکه مشکل جدی سیستم گرمایشی تمام 
مدارس اســتان هم اکنون مرتفع شده است اظهار 
داشت: در حال حاضر ۶9 درصد سیستم گرمایشی 
مدارس اســتان با شــوفاژ و پکیچ ، ۳0 درصد با 
بخاری هــای گازی کم مصرف و فقط 1 درصد  به 
صورت نفت ســوز مانده است که در این زمینه  یا 
روستا شبکه گاز نداشــته یا مدرسه کانکسی بوده 

است.
وی بیــان اینکه  در راســتای نوســازی  و تجهیز 
مدارس با توجه به سیاست گذاری سازمان مدیریت 
برنامه ، اســتاندار و کمیته های برنامه ریزی استان و 

شهرستان ها اولویت را بر تکمیل پروژه های ناتمام 
گذاشته شــده گفت: هدف گذاری و  برنامه ریزی  
سازمان نوسازی اتمام پروژه های نیمه تمام با درصد 
پیشرفت فیزیکی باال با توجه به محدود بودن منابع 

مالی است.
تیموری با تأکید بر اینکه در سال های اخیر  شهرک 
ولیعصر در شهرستان مالیر یکی از مناطق بحرانی 
ما به لحاظ کمبود مراکز آموزش بود و افزود:  سال 
گذشته  مرکز آموزشی ولیعصر مالیر که پیشرفت 
فیزیکی ۳0 درصدی داشت از محل اعتبارات ملی 

تأمین اعتبار و به بهره برداری رسید.
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس استان همدان 
همچنین از اتمام و تجهیز مدرسه خیرساز علی بن 
ابیطالــب)ع( در مجاورت این مدرســه و پذیرش 
دانش آموز از ابتدای مهر ســال گذشته خبر داد و 
افزود: افتتاح   این دو واحد آموزشــی در شهرک 

ولیعصر مالیر  بحران کمبود فضا را کاهش داد.
تیموری  بیان کرد: هم اکنون یک ساختمان نیمه تمام 

به نام مدرســه دخترانه مهر در این شــهرک داریم  
که 85 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و با توجه به 
مکاتبات انجام شــده با یک خیر ساز این  مجموعه 
برای مهــر 9۷ با 1۶ کالس آموزشــی و ظرفیت 
پذیرش800 تا 900 دانش آموز در دو شیفت  آماده 

می شود.
وی از تکمیل و اتمام هنرستان علی آباد دمق برای 
مهر9۷ خبر داد و افــزود: مبلغ 900 میلیون تومان 
برای این پروژه اعتبــار تخصیص یافته و هم اکنون  
ساختمان آموزشی این مرکز  درحالی که نازک کاری 
بوده  و دیوارکشــی و محوطه ســازی نیز در حال 

انجام است. 
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس استان همدان 
تکمیل و افتتاح مدرســه شــهید مطهری ازندریان 
و  مدرسه استثنایی این شــهر در سال 94 از محل 
اعتبارات تخریب و نوســازی را از جمله اقدامات 
این سازمان دانست و افزود: سالن ورزشی نیمه کاره  
خیر ساز  خانم آخوندی شهر مالیر نیز سال گذشته 

بــا تأمین اعتبار 400میلیون تومــان به بهره برداری 
رسید.

تیموری بیان کرد: مدرســه روستای دوری جان از 
جمله دو  مدرسه کانکســی شهرستان  بود که  با 
مبلغی از اعتبارات ملی کار را شــروع کردیم و در 
ادامه نیز مبلــغ 50 میلیون تومان از محل اعتبارات 
تکمیلــی بنیــاد برکت بــرای تکمیل ایــن مرکز  
تخصیص یافتــه  پ امیدواریم  برای مهر 9۷ آماده 

تحویل شود.
وی احداث مدرسه 9 کالسه در  اسالم شهر  آق گل 
از محل اعتبــارات بنیاد برکت را از دیگر اقدامات 
سازمان نوسازی مدارس دانست و افزود: این مرکز 
آموزشی هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

و مهر 9۷ آماده تحویل است.
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس استان مدرسه 
زمان آباد  مالیر را  ازجمله مدارس احداثی از محل 
اعتبارات بنیاد برکت عنوان کرد  و افزود: این طرح 
۶0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد  که سعی می کنیم 

با تخصیص اعتبار برای اول مهر آماده تکمیل شود.
شبانه روزی  مرکز  برای  اعتبار  تیموری ازتخصیص 
دخترانه شــهر ســامن طبق قولی که به نمایندگان 
شهرستان داده بود اشاره کرد و افزود: کلیه امکانات 
این مرکز طبق لیســت مدیران آموزش و  پرورش 
خریداری شده و انتظار داریم  که این مرکز دوباره 

راه اندازی شود.
وی  با بیان اینکه در حال حاضر 9 پروژه نیمه کاره 
و رها شــده و بالتکلیف در شهرستان وجود دارد 
گفت:  با توجه به محدود بودن اعتبارات شــروع 
و تکمیــل  همزمان این تعداد پــروژه ممکن نبود 
بنابراین هدف گذاری سازمان  بر تکمیل طرح های 

با پیشرفت باال قرارگرفته است.
مدیرکل ســازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان  
تصریح کرد: در این راســتا ســالن های ورزشــی 
روســتاهای کمری و آورزمان تمام شــده و فقط 
کف پوش ســالن ها   مانده که سفارش داده شده  و 
در خصوص  سالن ورزشی روستای رضوانکده با 
پیشرفت فیزیکی 90 درصد نیز  فقط محوطه سازی 
و دیوارکشی آن باقی مانده که از محل اعتبارت 9۷ 

انجام می شود.

فقط یک درصد سيستم گرمایشی مدارس نفت سوز است

کارت دانشجويي زينب مرادي فرزند محمدمراد به شماره 
ملي 3310102769 رشته ارشد روانشناسي تربيتي 

دانشگاه بوعلي همدان به شماره دانشجويي 9413289006 
آب يعنی زندگیمفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

رشکت آب وفاضالب

استان همدان
)سهامی خاص(

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب استان همدان)سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجرای بخشی از شبكه فاضالب 
نهاوندبه مبلغ برآورد 6،279،360،858  ريال بر اساس فهرست بهای شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سال 97 را به پيمانكاراني 
که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل يك پروژه 
مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه 
از باالترين مقام دستگاه اجرايي در کارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طريق سامانه 
تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(واگذارنمايد .کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايی 
پاکات از طريقدرگاه سامانه تدارکات الكترونيكی دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 200977001000008 
انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای 

الكترونيكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1397/04/24

- هزينه خريد اسنادمناقصه:مبلغ   300،000 ريال است که  ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام 
شرکت آب و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكی موجود در سامانه تدارکات الكترونيكی دولت واريز گردد.

- مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه:از تاريخ 1397/04/24 لغايت 1397/04/28تاپايان وقت اداری.
- آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت 1397/05/08)مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.(

- تاريخ بازگشايی پيشنهادات: مورخ1397/05/09ساعت 11:30سالن جلسات مناقصه گزار.
- مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار: 313.968.043ريال است پيشنهاددهنده بايد تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار را 
طبق  بند الف ماده 6آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائهنمايد.اصل تضمين 
شرکت در فرايند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بايست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پايان وقت اداری مورخ 

1397/05/08به دبير خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانی مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا 

چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است.
شرکت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

اجرایبخشیازشبکهفاضالبنهاوندشمارهع/97/162

آگهي ارزيابي کيفي - مناقصه شماره 10-97 يك مرحله اي )نوبت اول(
شرکت ملي گاز ایران 

شرکت گاز استان همدان )سهامي خاص(

روابطعموميشرکتگازاستانهمدان

موضوع مناقصه: احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلي اتيلن و فوالدي به صورت پراکنده در شهرستان کبودرآهنگ و روستاهاي تابعه 
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرایي پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به پيمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر كار:
۱- مبلغ برآورد اوليه پروژه 3/۸۸7/۱75/۰۰۰ )سه ميليارد و هشتصد و هشتاد و هفت ميليون و یکصد و هفتاد و پنج هزار( ریال مي باشد.

۲- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه ۱94/359/۰۰۰ )یکصدو نود و چهار ميليون و سيصد و پنجاه و نه هزار( ریال مي باشد که به صورت یکي از 
تضامين قابل قبول معتبر در آیين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.
قيمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.

متقاضيان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهي به مدت یک هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به 
دریافت اسناد ارزیابي کيفي به آدرس اینترنتي ذیل اقدام نمایند.

تاریخ تحویل پاکات ارزیابي کيفي حداکثر تا ساعت ۱۱ روز یک شنبه ۱397/5/۱4 مي باشد.
محل تحویل همدان ميدان شيرسنگي ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان طبقه اول- اتاق ۲۰7- امور قراردادها مي باشد. تاریخ بازگشایي 

پاکات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
ضمنا هزینه درج آگهي به عهده پيمانکار برنده خواهد شد.

تلفن: 4-3۸۲6۰57۱، ۸-3۸۲6۱۰75 دورنویس: ۰۸۱3۸۲56۲۰7
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنتي

شماره مجوز : 1397.1699
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پيشخوان
حضور علی لطیفی در پاس همدان منتفی شد

 حضور علی لطیفی بــرای هدایت تیم فوتبال پاس همدان در فصل 
جدید لیگ دسته ۲ فوتبال کشور منتفی شد.

مدیرعامل باشــگاه پاس همدان گفت: پس از چنــد هفته انتظار برای 
حضور علی لطیفی در همدان و شــروع تمرین های تیم، وی در نهایت 
اصرار به حضور در سمت های مدیر فنی و مشاور باشگاه را داشت که 

مخالفت کردیم.
امیــر عظیمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: اعتقــاد ما این بود 

که لطیفی به عنوان ســرمربی در تیم باشــد و در فصل جدید مسابقات 
مسئولیت پذیری مستقیم کند اما وی تمایلی به سرمربیگری نشان نداد.

عظیمی خاطرنشــان کرد: به هر حال هر مربی حق دارد نسبت به آینده 
خود تصمیم گیری کند ضمن اینکه باشــگاه پاس نیز طبق برنامه سایر 

گزینه ها را مورد بررسی قرار می دهد.
وی یادآور شد: کارنامه و سوابق گزینه های بومی و غیر بومی را تحت 
بررســی داریم و در نهایت چنــد روز آینده مربی مدنظر را انتخاب می 

کنیم.
وی افزود: در روزهای آتی باب مذاکره حضوری با چند گزینه را داریم 

و سعی ما انتخاب بهترین فرد در زمان فعلی است.
مدیرعامل باشگاه پاس همدان اضافه کرد: هدف ما حضور قدرتمند در 
لیگ دســته ۲ کشور است و امیدواریم در مدت باقی مانده مسئوالن نیز 

در حمایت از تیم اقدام های الزم را انجام دهند.
عظیمی بیان کرد: در چند روز آینده با انتخاب ســرمربی تیم باید تمرین 
آماده ســازی خود را شــروع کنیم چرا که فرصتی تا شــروع مسابقات 

نداریم.
تیم پاس همدان امسال با خرید امتیاز پرسپولیس مشهد در لیگ دسته ۲ 

فوتبال کشور حضور خواهد داشت.

اوضاع نابسامان فوتبال شهرداری همدان
 اوضاع و احوال تیم شهرداری همدان در آستانه شروع رقابت های 

لیگ دسته دوم فوتبال کشور مطلوب نیست.
به گزارش ایرنا، تمرین آماده ســازی این تیم در حالیکه از یک ماه قبل 
آغاز شده، اما هنوز امکانات این تیم در حد فوتبال محالت است و این 
مشکالت منجر به اعتراض بازیکنان نیز شده تا جایی که حتی بازیکنان 

مدنظر غیر بومی هم از این مسایل مطلع شده اند.
در تمرین عصر چهارشــنبه هفته گذشته شــهرداری همدان در زمین 
ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج، به دلیل ناهماهنگی صورت گرفته، 
اجازه تمرین منظم و طبق برنامه به کادر فنی شــهرداری داده نشــد و 

تمرین این تیم نصف و نیمه رها شد.
با وجود گرمای شدید هوا، حتی آب معدنی نیز در تمرین این تیم دیده 

نمی شود و این امر گالیه مندی بازیکنان را به دنبال داشت.
شــهرداری هنوز در جذب بازیکنان مدنظر موفق نبوده و دغدغه های 

مالی در این تیم پابرجا است.
این در حالیست که شورای اسالمی شهر همدان بهار امسال اعالم کرد 
که 15 میلیارد ریال بودجه برای تیم شــهرداری جهت حضور در فصل 

جدید مسابقات فوتبال دسته دو کشور اختصاص داده است.
ســرمربی تیم شهرداری همدان در این باره گفت: شروع تمرین در هر 
تیمی با این وضعیت مواجه است و امیدواریم مسئوالن باشگاه شرایط را 
بهبود ببخشند.بابک صمدیان افزود: به هر حال بازیکنان بومی و غیربومی 
حق دارند که از امکانات یک تیم باشگاهی به نحو مطلوب استفاده کنند 
و به طور قطع مدیران باشگاه شهرداری نیز این دغدغه را رفع می کنند.

وی بیان کرد: تمامی نیازهای تیم از طریق سرپرست به مدیریت سازمان 
فرهنگی ورزشی شهرداری همدان انتقال می یابد و نگاه مسئوالن نیز بی 

تردید حمایتی است.
وی خاطرنشان کرد: به زودی نسبت به تکمیل نفرات تیم اقدام می کنیم 

و اکنون در حال بررسی گزینه های مدنظر هستیم.
تیم شهرداری همدان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.

سرمربی تيم ملی شمشيربازی:
هدف ما کسب مدال

 بازی های آسیایی است
 کســب مدال توسط ملی پوشان در اســلحه اپه بازی های آسیایی 
جاکارتا دور از دســترس نیســت و هدف مهم ما کسب مدال در این 

بازی ها است.
سرمربی ازبکستانی تیم ملی شمشیربازی ماده اپه ایران در حاشیه برپایی 
اردوی تیم ملی شمشــیربازی در همدان در جمــع خبرنگاران با بیان 
اینکه موفقیت در بازی های آســیایی جاکارتا بســیار مهمتر از حضور 
در پیکارهای جهانی چین اســت افزود: کســب مــدال در بازی های 
آسیایی ۲018 اندونزی برای ما بسیار حایز اهمیت است و می خواهیم 
با دست پر به ایران برگردیم. شــوکت تردی کلو ادامه داد: شرکت 
در مســابقات جهانی چین برای شمشیربازان بیشــتر جنبه آماده 
ســازی دارد هر چند در این رقابت ها هم با تمام توان ظاهر می 
شــویم.  وی بیان کرد: حضور محمد رضایی، محمد اسماعیلی و 
امیــر رضا کنعانی در بازی های جاکارتا قطعی شــده و اکنون نیز 
برای آماده ســازی بهتر آنها در رقابت های جهانی چین که میدان 
تمرینی بســیار خوبی است، شرکت می کنیم.  این مربی ازبکستانی 
خاطرنشان کرد: اکنون نیز تمرین آماده سازی خوبی را در همدان سپری 
می کنیم و فردا )یکشــنبه( با عزیمت به تهران، راهی کشور چین می 
شویم.  وی افزود: رقابت های جهانی چین از دوشنبه هفته جاری آغاز 
می شود و براساس برنامه سعی شده اردوی همدان به مسابقات جهانی 

متصل شود تا ملی پوشان در شرایط آمادگی مطلوب قرار گیرند. 
سرمربی تیم ملی شمشیربازی ایران گفت: پس از بازگشت از مسابقات 
جهانی نیز اردویی 10 روزه دایر می شــود تا ضمن حفظ آمادگی ملی 

پوشان، حضور موفقی در بازی های جاکارتا داشته باشیم. 

آگهي حصر وراثت
آقای سيف ا... کيهاني دانشمند فرزند حشمت ا... دارای شماره شناسنامه  513 متولد 
1357/12/12 به شرح دادخواست کالسه 970208ح127 مورخ 97/3/22 از اين حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان متوفيه ثريا 
اسماعيلي فخر فرزند موسي به شــماره شناسنامه  87 متولد 1359/10/2 در تاريخ 
1396/11/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/
متوفيه منحصر است به: يك شــوهر و يك پدر و يك مادر و يك فرزند پسر و يك 
فرزند دختر 1- سيف ا... کيهاني دانشمند فرزند حشمت ا... به شماره شناسنامه 513 
متولد 1357/12/12 صادره از حوزه مرکزي همدان 2-موســي اسماعيلی فخر فرزند 
اسمعيل به شماره شناسنامه 1019 متولد 1320/2/2 صادره از حوزه مرکزي همدان 3- 
معصومه سليماني خصبان فرزند محمد به شماره شناسنامه 1059 متولد 1326/8/4 
صادره از حوزه مرکزي همدان 4- ســعيد کيهاني دانشمند فرزند سيف ا... به شماره 
ملــی 3862112446 متولد 1390/5/7 صادره از حوزه مرکزي همدان 5- نســترن 
کيهاني دانشمند فرزند سيف ا... به شــماره ملي1 386166576متولد 1383/8/23 
صادره از حوزه مرکزي همدان ارزش ماترک متوفيه ثريا اسماعيلي فخر فرزند موسي 
بيش از سي ميليون ريال مي باشد.اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. ) م الف 1597(
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326007000294 مورخــه 1397/4/4 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي اقاي ســيدمحمدرضا 
مصطفوي مرام فرزند سيدحســين به شماره شناســنامه 19718 صادره از بهار در 
سه دانگ مشاع از اعياني شش دانگ يك باب ساختمان اعم از مسكوني و تجاري به 
مساحت 145/39 مترمربع قسمتي از پالک 139/385 اصلي واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريداري مع الواسطه از مالك رسمي وراث علي اکبر صفري هما محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 296(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/9

هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1397603260070000312 مورخه 1397/4/9 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم سيده رقيه قاسمي 
فرزند سيدامير به شماره شناسنامه 19495 صادره از بهار در اعياني شش دانگ يك 
باب خانه به مساحت 274/57 مترمربع قسمتي از پالک 139/419 اصلي واقع در بهار 
بخش چهار همدان خريداري مع الواســطه از مالك رسمي رضا نژادي محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 300(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/9

هادي يونسي عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

ناصر سلطاني، مربي جوان کاراته کبودراهنگ:
به پاس قدرداني از زحمات اساتیدم این 

ورزش را ادامه خواهم داد
 کبودراهنگ- اکرم 
خبرنگار  حمیــدي- 
ناصــر  همدان پیــام: 
سلطاني از سال 1۳۷۷ 
را  کاراتــه  ورزش 
شروع کرد و در حال 
حاضر مربي باشــگاه 
کاراته روستاي ویان و 

کبودراهنگ است.
گفت وگــو  در  وي 
اظهار  همدان پیــام  با 
متولد  مــن  داشــت: 
ســال 1۳۶9 ســاکن 

کبودراهنگ و داراي مدرک کارشناســي حسابداري هستم و یکي از 
بستگان نزدیکم مرا تشویق به رشته کاراته کرد که خوشبختانه با یاري 
خداوند متعال توانســتم در این رشته موفق باشم و در حال حاضر به 

عنوان مربي کاراته مشغول فعالیت هستم.
سطاني افزود: من تاکنون توانســته ام مقام هاي زیادي را در این رشته 
کســب کنم؛ از جمله اولین اردو ؟؟ تیم ملي در تاریخ کاراته اســتان 
مســابقات نایب قهرماني نوجوانان آســیا تهران، کســب مقام سومي 
مســابقات جایزه کاپ دریاي سیاه در کشور ترکیه سال 91، همچنین 
چندین دوره کسب قهرماني کشــوري، حضور در مسابقات آسیایي 

تایلند و... بوده است.
وي ادامه داد: در باشــگاه روســتاي ویان که به عنوان مربي فعالیت 
مي کنم، تقریباً ۶0 نفر در ۳ سانس هر سانس ۲0 نفر ورزش کاراته را 
آموزش مي بینند و در رده سني خردساالن، نونهاالن و نوجوانان هستند 
و در باشــگاه کبودراهنگ نیز آموزش ها تازه شروع شده که امیدوارم 
با استقبال عالقمندان به این رشته ورزشي مواجه شویم. ناگفته نماند 
که کبودراهنگ با مربیگري ا...  کرم شهگل تاکنون توانسته بسیار موفق 
عمل کند. کاراته کاران کبودراهنگي حایز مقام هاي جهاني، بین المللي، 
آسیایي، کشوري، استاني، شهرستاني و... هستند و زبانزد خاص و عام 
هستند و بنده نیز یکي از شاگردان استاد شهگل بودم و افتخار مي کنم 
که شاگرد ایشان بودم و به پاس قدرداني از زحمات وي تا آنجایي که 
مي توانم این رشته را ادامه خواهم داد و همچنین امیدوارم کاراته کاران 
کبودراهنگ بیش از پیش بتوانند در این رشــته موفق شوند و پله هاي 

ترقي را براي رسیدن به باالترین نقطه هاي طي کنند.
وي ضمن قدرداني از ا...  کرم شهگل، رئیس هیأت کاراته شهرستان و 
محمد داوري، دبیر هیأت کاراته شهرستان گفت:  اینها مشوق اصلي من 
هستند و من به عنوان یک مربي جوان راه آنها را ادامه خواهم داد و من 
از این دو عزیز سپاسگزارم که به من اعتماد کردند و مرا به عنوان مربي 
انتخاب کردند. امیدوارم بتوانیم این مسئولیت سنگیني که بر عهده من 

قرار داده شده به خوبي انجام دهم.
سلطاني ضمن گله مندي از مســئوالن خاطرنشان کرد: مسئوالن باید 
رشــته هایي که به صورت حرفه اي کار مي کنند، اهمیت بیشتري قائل 
شوند ولي متأســفانه اینچنین نیست و این رشته ها را هم تراز با دیگر 

رشته هاي ورزشي مي بینند.
رئیس هیأت کاراته شهرســتان کبودراهنــگ نیز گفت: ورزش کاراته 
کبودراهنگ از ســال 1۳۷۲ توسط استاد علي صاحبي شروع شد و از 
سال 1۳80 کاراته کبودراهنگ جان تازه اي گرفت و توانست با کسب 
مقام هاي بیشمار جهاني، بین المللي، کشــوري، استاني و شهرستاني 

حرفي براي گفتن داشته باشد و خوش بدرخشد.
اله کرم شهگل افزود:  مهمترین مشکل ورزش کاراته کبودراهنگي، نبود 
اسپانسر اســت که متأسفانه سال هاست که ما نتوانسته ایم تیم دهیم و  
و آخریــن باري که تیم دادیم، تیم شــهرداري کبودراهنگ بود که در 
مردان جهان  اول شــدیم و در لیگ سال 9۷ در رده آقایان و خانم ها 
اعالم آمادگي کردیم که متأســفانه اسپانسر پیدا نشد و بچه ها با هزینه 
شخصي خودشان در مسابقات شرکت مي کند. وي ادامه داد: در بخش 
بانــوان نیز بیش از 100 کاراته کا در شهرســتان کبودراهنگ و پایگاه 
هوایي شهید نوژه در این رشــته فعالیت مي کنند و با مربیگري فائزه 
ترکمان بانوان نیز توانســته اند به مقام هاي بسیار خوبي دست یابند و 
در این زمینه موفق شــوند. شهگل خاطرنشان کرد:  ورزش کاراته در 
باشــگاه هاي کبودراهنگ و در روستاهاي داق داق آباد، قباق تپه، ویان، 
خان آباد فعال اســت و بیش از ۳00 کاراته کا در این رشــته ورزشي 
فعالیت دارند و کاراته شهرستان کبودراهنگ با توجه به استعدادهایي 

که دارد، در سطح غرب کشور جزو کاراته کاران برتر بوده اند.
وي در پایان افزود:  امیدواریم بتوانیم خانه کاراته شهرستان کبودراهنگ 
را بــا حمایت اداره ورزش وجوانان و دیگر مســئوالن افتتاح کنیم تا 

ورزشکاران این رشته بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

پایان امپراتوری 
رونالد و مسی

 ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل 
و رئال مادرید معتقد است لوکا مودریچ 
برای به دست آوردن توپ طالی ۲018 

گزینه ی مناسبی است.
به گزارش ایلنا، کاکای برزیلی، بازیکنی 
که پیش از کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی توانست توپ طال را کسب کند، 
تحت تاثیــر عملکرد لــوکا مودریچ، 
کاپیتان تیم ملی فوتبال کرواســی قرار 

گرفته است.
کاکا می گوید: "مودریچ به ما نشان داد 
که فوتبال بازی کردن چقدر آسان است. 
باور کنید، این بســیار دشوار است، به 
خصوص در جام جهانی. فوتبال برای 
او مانند رقص است! او امروز بازیکنی 
فوق العاده در سطح باورنکردنی است. 
او چهار جام قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپــا دارد و اکنون فینال جام جهانی؛ 
پس او شایسته اســت که برنده جایزه 

توپ طالی بعدی شود."

شانس بزرگی را از 
دست دادیم

 هری مگوایر می پذیرد که انگلستان 
یک فرصت عالی برای رسیدن به یک 
فینال جام جهانی را از دست داده است.

به گزارش ایلنا، شکســت انگلیس در 
چهارشنبه گذشته مقابل کرواسی تعیین 
کرد که ســه شــیرها باید در بازی رده 
بندی شــرکت کنند و رویای قهرمانی 

آنها به این شکل از بین رفت. 
هری مگوایر، مدافــع تیم ملی فوتبال 
انگلیــس در ایــن بــاره می گوید: ما 
احساس می کنیم فرصتی شگفت انگیز 
برای رسیدن به فینال جام جهانی را در 
دست داشتیم، فرصتی است که بعضی 
از مردم می گویند ما دیگر نمی توانیم آن 
را کســب کنیم. بنابراین ما احساسات 
عجیبی داریــم. ما به آنچه به دســت 
آوردیم افتخار می کنیم و همچنین بسیار 
ناراحت هســتیم. ما احساس کردیم به 
انــدازه کافی برای پیشــروی به عنوان 
یک تیم بودیم و نمی خواستیم بازی با 

کرواسی با شکست ما تمام شود. 
البته مدافع جوان لسترسیتی معتقد است 
آنها شــانس بزرگی برای درخشش در 
یورو ۲0۲0 دارند: یک چیز معین است 
که با فرا رسیدن یورو طرفداران دوباره 
هیجان زده می شوند. انرژی مثبتی بین 
ما وجود دارد. ما یک تیم جوان هستیم 
که در کنار یکدیگر رشــد می کنیم. ما 

فلسفه بازی مان را تغییر دادیم.

دستمزد داوران 
جام جهانی 2۰1۸ 

چقدر است؟
 در رقابت هــای جام جهانی ۲018 
داوران و کمک داوران از کشــورهای 
مختلــف بازی هــا را ســوت زده اند. 
این داوران بر اســاس پست های خود 
در زمیــن و تعــداد بازی هایی که در 
آن حضــور داشــته اند،حقوق دریافت 

می کنند.
 ،Goal به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از
در مســابقات جــام جهانــی ۲018 
روســیه ۳۶ داور و ۶۳ کمــک داور 
حضور داشــتند. این داوران و کمک 
داوران در پست های مختلف در زمین 
به برگزاری مســابقه کمــک کردند. 
انتخاب این داوری بر اساس مهارت 

آنها بوده است.
۳۶ داور اصلی مســابقات از شش قاره 
 ،AFC مختلف بودند: شــش داور از
شــش داور از CAF، شــش داور از 
از  داور  شــش   ،CONCACAF
 OFC دو داور از ،CON Mebol
و 10 داور از یوفا در جام جهانی ۲018 

روسیه سوت زدند.
فیفــا از ســال ۲014 نامزدهای داوری 
جام جهانی را تحت نظر داشته است و 
سمینارهای مختلفی برای داوران برگزار 

کرده است.
داوران با توجه به پستی که در مسابقات 
داشته اند حقوق دریافت می کنند. سایت 
کــرده  اعــالم   UOL Esporte
اســت که داوران اصلی و با تجربه در 
بازی های جام جهانی امســال ۷0 هزار 
دالر دریافت می کنند و بابت هر بازی 
که ســوت زده اند نیز سه هزار دالر به 

آنها پرداخت می شود.
کمــک داوران بازی هــا ۳5 هزار دالر 
دریافت می کنند و هــر بازی دو هزار 

دالر  اضافه می گیرند.

جشنوارهپاراگاليدر
کشوریدرهمدان
برگزارمیشود
 بــه مناســبت رویــدا همــدان۲018 
جشنواره کشــوری پاراگالیدر به میزبانی 

همدان برگزار می شود.
رئیس هیئت انجمن های ورزشــی استان 
همدان با بیان این که رویداد همدان۲018 
فرصت مناســبی اســت تــا ظرفیت های 

ورزشــی و گردشگری اســتان همدان به 
سایر استان های کشــور و حتی در سطح 
بین المللی معرفی شــود اظهار داشت: به 
همیــن دلیل همزمان با ایــن رویداد مهم 
هیئــت انجمن های ورزشــی همدان پس 
از رایزنی های متعدد میزبانی از جشــنواره 

پاراگالیدر کشوری را برعهده گرفت.
محمد عیوقیــان در گفت وگو با تســنیم 
افزود: این جشــنواره به مــدت ۳ روز در 
دو بخش آقایان و بانوان در سایت پروازی 

شهرستانه استان همدان برگزار می شود.

عیوقیان عنوان کرد: در این جشنواره ۲00 
ورزشــکار از استان های مختلف کشور از 
تاریخ بیست و هفتم تا بیست و نهم تیر ماه 

به رقابت می پردازند.
وی بــا بیــان این کــه همــدان یکی از 
اســتان هایی است که از جغرافیای مناسبی 
برای توســعه رشــته پاراگالیدر و سایر 
ورزش های پروازی برخوردار است گفت: 
در حال حاضر دو ســایت شهرســتانه و 
بارابند در اســتان همدان جهت این رشته 

مفرح فعال است.

 شــب گذشــته پرومنده جــام جهانی 
روسیه بســته شدتافرانســه بانمادخروس 
برای دومین بارقهرمــان فوتبال جهان پس 

از ۲0 سال شود.
دو تیم ملی کرواســی و فرانسه برای تعیین 
قهرمان جام جهانی روسیه در مسکو برابر 

هم به میدان رفتند.

کرواسی 2 - ۴ فرانسه

داور: نستور پيتانا )آرژانتين(
ورزشگاه: لوژنيکی مسکو

گل: ماريو مانژوکيچ )۱۹( گل به خودی،  
آنتوان گريزمان )۳۸(،  پل پوگبا )۵۹( و 
کيليان ام باپه )۶۵( برای فرانســه- ايوان 
پريشــيچ )2۸( و ماريو مانژوکيچ )۶۹( 

برای کرواسی
کارت زرد: انگولــو کانتــه و لوکاس 
هرناندس )فرانسه(، ورساليکو )کرواسی(

کارت قرمز : -
ترکيب کرواسی:  دانيل سوباسيچ،    
سيمه ورســاليکو، ايوان استرينيچ، ايوان 
راکيتيچ،  ايوان  الورن،  دژان  پريشــيچ، 
مارســلو بروزوويچ، لوکا مودريچ، آنته 

ربيچ، ماريو مانژوکيچ و دوماگوی ويدا
  ترکيب فرانســه:  هوگــو لوریس، 
بنجامین پــاوارد، رافائل واران، ســاموئل 
اومتیتــی، انگولو کانته، پــل پوگبا، اولیویه 
ژیرو، آنتوان گریزمــان، کیلیان ام باپه، بلیز 

ماتئودی و لوماس هرناندس
در دیــدار نهایی جام جهانی روســیه، دو 
تیم کرواسی و فرانســه برابر هم به میدان 
رفتند که گزارش زنده این دیدار را در زیر 

می خوانید:
  نيمه اول

قبل از شروع بازی فیلیپ الم کاپیتان آلمان 
در دوره قبل جــام جهانی، کاپ این دوره 
را به مسئوالن برگزاری دیدار نهایی داد تا 
در پایان این دیدار به تیم برنده اهدا شود. 

بازی با سوت نســتور پیتانا داور آرژانتینی 
شروع شد و تالش دو تیم برای رسیدن به 
جام جهانی آغاز گردید. کروات ها بازی را 
بهتر از حریف خود آغاز کردند و ارســال 
خطرناک در دقیقه 4 برای مانژوکیچ نزدیک 

بود خطرساز شود.
 دقیقه 10: ارســال بلند برای پریشــیچ 
نزدیک بود خطرساز شود که این موقعیت 
هم از دست رفت. فرانســه در این دقایق 
مانند بــازی با بلژیک عقب نشــینی کرده 

است.
 دقیقه 19: ارســال گریزمــان به دهانه 
دروازه باعث شــد تا ماریــو مانژوکیچ به 

اشتباه دروازه خودی را باز کند.
 دقیقه ۲۳: ایوان راکیتیچ می توانست با 
شوتی سنگین دروازه فرانسه را باز کند که 
ایــن ضربه با اختالف زیاد به باالی دروازه 

رفت.
 دقیقه ۲8: ایوان پریشــیچ توانســت با 
شــوتی زیبا دروازه فرانســه را باز کرد و 
بازی را به تســاوی کشاند. البته این شوت 
با اصابت به واران وارد دروازه فرانسه شد.

 دقیقه ۳۳: کرنر ارسالی فرانسوی ها به 
پریشیچ برخورد کرد و داور نقطه پنالتی را 
اعالم کرد که با کمک VAR به دست آمد 
و گریزمان این پنالتی را به گل تبدیل کرد.

 دقیقه 4۲: دژان الورن می توانست گل 
دوم را برای تیمش به ثمر برســاند و بازی 
را به تساوی بکشــاند که موفق نبود و در 
نهایت نیمه نخســت این دیدار با برتری ۲ 
بر یک فرانسه برابر کرواسی به پایان رسید.

 نيمه دوم
نیمه دوم این دیدار با ســوت داور شروع 
شــد و در دقیقه 4۶ شوت آنتوان گریزمان 
در مرکز دروازه بود که سوباسیچ آن را مهار 
کرد. یک دقیقه بعد شوت ربیچ را لوریس 

به کرنر فرستاد.
 دقیقه 5۲ کیلیــان ام باپه با دروازه بان 
حریف روبرو شــد، که این موقعیت را نیز 

سوباسیچ برگشت داد.
 دقیقه 59: پــل پوگبا دو بار برای زدن 
شــوت اقدام کرد و موفق شد در بار دوم 

دروازه کرواسی را باز کند.
در حالــی که تمرکز کروات ها از بین رفته 
است در دقیقه ۶5 کیلیان ام باپه گل چهارم 

تیمش را هم به ثمر رساند.
 دقیقه ۶9: اشــتباه بزرگ هوگو لوریس 
باعث شد تا ماریو مانژوکیچ گل دوم تیمش 

را به ثمر برساند.
 دقیقه ۷۷: بعــد از چند دقیقه طوفانی، 
بازی آرام شد تا اینکه راکیتیچ می توانست 
در ایــن دقیقه دروازه حریــف را باز کند. 
در نهایــت میدان داری بازیکنان فرانســه 
باعث شــد تا این تیم نتیجــه را حفظ کند 
و در نهایت فرانســه با برتری 4 بر ۲ برابر 
کرواسی قهرمان جام جهانی شود و یکی از 
پرگل ترین فینال هــای تاریخ جام جهانی 

رقم بخورد که ۶ گل داشت.
این دومین قهرمانی فرانســه در تاریخ جام 
جهانی بود. این تیم سال 1998 هم قهرمان 

جام جهانی شده بود.

■ اریــو مانژوکیــچ )19- گل به خودی(، 
گریزمان ) ۳8- پنالتــی(، پل پوگبا)59( و 
امباپه)۶5( برای فرانســه و ایوان پرشــیچ 

)۲8( و مانژوکیــچ)۶8(  برای کرواســی 
گلزنی کردند.

■ پس از این دیدار و در فاصله چند دقیقه 
ای مراســم اهدا جام با حضور مســئوالن 
رده باالی فیفا و روسای جمهور دو کشور 
برگزار شــد. حاشیه های این مراسم را می 

خوانید:
■ کیلیان امباپه به عنــوان بهترین بازیکن 

جوان این رقابت ها انتخاب شد.
■ لــوکا مودریچ کاپیتان تیــم ملی فوتبال 
کرواســی به عنوان بهتریــن بازیکن جام 
انتخاب شــد و توپ طــالی رقابت ها را 

دریافت کرد.
■ روســای جمهور فرانســه، کرواسی و 
روســیه همراه بــا اینفانتینــو و فلیپ الم 
کاپیتان سابق تیم ملی آلمان بر روی سکوی 
قهرمانی حاضر شــدند و به برندگان جام 

تبریک گفتند.
■ بازیکنان کرواســی در حالــی مدالهای 
نقره خود را دریافت کردند که بازیکنان و 
کادرفنی تیم ملی فرانسه برای آنها راهرویی 

را تشکیل دادند و آنها را تشویق کردند.
■  بارش باران در هنگام  اهدای مدال ها و 
جام قهرمانی آغاز شد که باعث غافلگیری 

شد. 
■  بازیکنان تیم ملی فوتبال کرواســی در 
حالــی مدال های خــود را دریافت کردند 
که رئیس جمهور کشورشان به آنها تبریک 

ویژه گفت و آنها را در آغوش کشید.
■ شدت باران سبب شد تا تیم حفاظت از 
شحصیت های سیاسی و ورزشی چترهایی 
را باز کنند تا مانع از خیس شدن آنها شوند.

■  هوگو لوریس و دیدیه دشــان، کاپیتان 
و ســرمربی تیم ملی فرانسه در حالی مدال 
های طالی خود را از اینفانتینو و والدیمیر 
پوتین دریافت کردنــد که امانوئل ماکرون 
رئیس جمهور فرانســه برای دقایقی آنها را 

در آغوش کشید و به آنها تبریک گفت.
■  هوگــو لوریس کاپیتــان و دروازه بان 
فرانســه جام زرین جهانی را از رئیس فیفا 

دریافت کرد تا باالی سر ببرد.
■  دســتکش طالیــی رقابت هــای جام 
جهانی روســیه به تیبو کورتوا دروازه بان 
تیم ملی بلژیک رســید که نقش بسزایی در 

سومی تیمش در این رقابت ها داشت.
■ پخش تصاویــری که رئیس جمهور زن 
کرواســی بازیکنان این تیــم را در آغوش 
گرفــت از تلویزیــون ایــران هــم باعث 
غافلگیری شــد به گونه ای که فردوســی 
پور پس از پخش این تصاویر از مســئوالن 

پخش تشکر کرد!

فرانسه برای دومین بار قهرمان جام جهانی وکرواسی نایب قهرمان شد

جام 2018 دردستان خروس ها
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ظرفیت های گردشگری همدان، مورد توجه 
سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی است

ســازمان  اســتان های  و  حقوقــی  مجلــس،  امــور  معــاون   
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری حضــور و اســتقبال 
ــان  ــدی آن ــر عالقه من ــی ب ــوان دلیل خــوب ســفیران کشــورها را به عن

ــت.  ــدان دانس ــتان هم ــگری اس ــای گردش ــه جاذبه ه ب
حســین تاجیــک معــاون امــور مجلــس، حقوقــی و اســتان ها ســازمان 
ــار  ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــدان ب ــه هم ــفر ب ــی در س میراث فرهنگ
ــه  ــای خارجــی ک ــرد: »نشســت مســئولین کشــوری و نمایندگی ه ک
بــه منظــور معرفــی ظرفیــت هــای گردشــگری اســتان همــدان  برگزار 

شــد بــا اســتقبال و پشــتوانه هــای خوبــی مواجــه شــد.«
ــان اینکــه صاحــب نظــران خوبــی در ایــن مراســم حضــور  ــا بی او ب
داشــتند افــزود: »مــا امیدواریــم ایــن همایش و رویــداد بتوانــد ظرفیت 
ــتان  ــگری اس ــی و گردش ــی، میراث ــی، مذهب ــی ، تاریخ ــای فرهنگ ه
ــی  ــیایی معرف ــورهای آس ــق و کش ــایر مناط ــردم س ــه م ــدان را ب هم

کنــد.«
معــاون امــور مجلــس، حقوقــی و اســتان ها ســازمان میــراث فرهنگــی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مراســم در راســتای رویدادهــای آتــی همدان 
۲018 پایتخــت گردشــگری آســیایی برگــزار شــده اســت اظهــار کرد: 
ــل  ــدر قاب ــدان آنق ــتان هم ــذاری در اس ــرمایه گ ــای س ــت ه »ظرفی
توجــه و برجســته هســت کــه مــورد توجــه ســفیران ســایر کشــورها 
قــرار گیــرد.« تاجیــک بــا اشــاره بــه جاذبــه هــای طبیعــی اســتان و از 
جملــه غارعلیصــدر گفــت: »ایــن غــار بــه عنــوان بزرگتریــن غــار آبی 

جهــان مطــرح اســت.«
تاجیــک همچنیــن شــخصیت هــا و مشــاهیر همــدان  ماننــد بوعلــی 
ســینا را معــرف تاریــخ و فرهنــگ ایــن منطقــه بــه  مــردم کشــور و 
جهــان دانســت.او بیــان داشــت: »اســتقبال خوبــی کــه از ایــن همایش 

شــده گویــای جایــگاه و ظرفیتهــای ایــن اســتان اســت.«
ــگری  ــوزه گردش ــر در ح ــال های اخی ــوالت س ــه تح ــاره ب ــا اش او ب
ــت و تســهیل ســرمایه  ــل ســازی، حمای ــه شــتاب هت اســتان از جمل
ــزان صــادرات  ــای بومگــردی، رشــد می ــگاه ه ــذاری، ایجــاد اقامت گ
ــی  ــهر مل ــفال و ش ــهرجهانی س ــوان ش ــب عن ــتی و کس ــع دس صنای
منبــت و نشــان ملــی جغرافیایــی منبــت و بیــش از صــد قــرارداد در 
حــوزه مرمــت و باستانشناســی در ســال جــاری و اقدامــات خوبــی که 
منجــر بــه تحــرک در مــوزه منطقــه ای غــرب و ایجــاد ســایت مــوزه 
شــهری میــدان امــام، تاکیــد کــرد: »ســازمان میــراث فرهنگــی در هــر 
ســه حــوزه تخصصــی در اســتان پــر فــروغ بــوده و خوشــبختانه اداره 
کل اســتان در ایــن زمینــه موفــق عمــل نمــوده و یکــی از موفقتریــن 
ــی  ــت در ارزیاب ــتان توانس ــا در اس ــر کل م ــت و مدی ادارت کل  اس
هــای بــه عمــل آمــده در همــه حــوزه هــای کاری ســازمان رتبــه دوم 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داد.«
معــاون حقوقــی، امــور مجلــس و اســتانهای ســازمان میــراث فرهنگی 
بــه نمایندگــی از مونســان معــاون رئیــس جمهــوری  و رئیس ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در نشســت ســفرا و 
نمایندگــی هــای خــارج کشــور مقیــم ایــران کــه بــه مناســبت انتخاب 
همــدان بــه عنــوان پایتخــت گردشــگری آســیا از ســوی ACD  در 

همــدان برگــزار شــد شــرکت کــرد.
او در حاشــیه ایــن برنامــه نشســت هایی را بــا اســتاندار و رئیــس اتــاق 
بازرگانــی اســتان داشــت کــه بــه تبــادل نظــر در خصــوص ظرفیتهــای 
گردشــگری اســتان همــدان و نیــز برگــزاری کنفرانــس همــدان ۲018 

پایتخــت گردشــگری آســیا پرداختند.

نمایش »گل زخم« در کبودراهنگ 
به کار خود پایان داد

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: نمایش »گل 
زخم« تجربه اي دیگر از گروه نمایشــي »صحنه« با 
موضوع ایثار و پایداري ماردان شهید و گلگون کفن 

به کار خود پایان داد.
کارگردان این نمایــش در گفت وگو با همدان پیام 
اظهار داشــت: نمایش »گل زخم« نوشــته صادق 
فاضلي و با کارگرداني مصطفي کرمي راســخ و با 
بازیگري زینب حیدري و ســجاد خمســه از 19 
لغایــت ۲۳ تیرماه امســال بر روي صحنه ســالن 
آمفي تئاتر جوان شهرســتان کبودراهنگ رفت و در 

معرض اجراي عموم قرار گرفت.
مصطفي کرمي راســخ افزود: این نمایش داســتان 
زندگي مادر جنبي را روایــت مي کند که ۲ فرزند 
خویش را در جنگ تحمیلي از دســت داد و تقدیم 
انقالب نموده اســت و فرزند سوم نیز بدون اطالع 
مادر به جبهه رفته و شــهید مي شــود و با توجه به 
اینکه دو فرزند که قباًل شــهید شده اند، مفقوداالثر 
بوده اند لذا مادر منتظر دیدار جســد فرزند ســوم 
شده و اکیداً درخواست جســد فرزند را مي نماید 
و به محض رسیدن بر سر نعشه فرزند با صحنه اي 
مواجه مي شــود مبني بر اینکه مادري؟؟ شمالي بر 
اســاس یک شباهت فرزند وي را اشــتباهًا فرزند 
خویش مي نامد و بر جسدش گریه مي کند لذا مادر 
جنوبي از حق خویش گذشــته و جسد را به مادر 
شــمالي مي ســپارد و اکنون پس از سال ها بر مزار 

فرزند خویش رسیده و با وي درد دل مي کند.
وي در ادامه گفت: چندیســت که هنر نمایش در 
شهرســتان به حالت رکود درآمده است و اجراي 
نمایش هاي ارزشــي کاماًل ســاکن مي باشــد، لذا 
مســئوالن با توجه به اشــاعه فرهنگ شــهادت و 
مقاومت کــه امروزه مقاومت اقتصادي مي باشــد، 
مي بایســت از آثار اینچنیني حمایت و مســاعدت 
کنند چه بســا هنر نمایش نیز به عنوان رســانه اي 
روشــنفکر و فرهنگي به خوبي و بــه زیبایي و با 
زبان تصویر و قاب ها و مفاهیم مي تواند در این مر 

مثمر ثمر باشد.
وي همچنیــن خاطرنشــان کرد: ناگفتــه نماند که 
شــهروندان نیز با حمایت هاي دیــداري و معنوي 
خویــش مي توانند در تعالي فرهنگــي در این امر 
خطیر نقش داشته باشند، باشد که حمایت مسئوالن 
و مــردم تعالي ایجاد کند بــراي اجراي آثار هرچه 

بیشتر و ارزشي و پویایي صحنه تئاتر شهرستان.

امواج وای فای بر عملکرد مغز چه تاثیری دارد؟
 در تحقیقی از سوی پژوهشکده علوم شناختی تاثیر امواج وای فای 
بر حافظه ی کاری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این امواج 

سرعت واکنش افراد را باال می برد، هرچند که این تاثیر موقتی است.
به گزارش ایســنا؛ این امواج با حرکت ذره ی باردار الکتریکی ایجاد 
می شوند و باعث تشکیل میدان مغناطیسی و الکتریکی می شوند. این 
میدان ها بر فعالیت الکتریکی مغز تاثیر می گذارند و سبب تغییر پتانسیل 
غشای سلول های سیســتم عصبی و اندام های حسی می شوند. تمام 
فعالیت های ذهنی و عملکردهای شناختی انسان به دلیل فعالیت های 
الکتریکی ســلول های مغز اســت. پس با توجه به نحوه ی اثرگذاری 
امواج الکترومغناطیس بر فعالیت های الکتریکی مغز، ممکن است بر 

کارکردهای شناختی انسان نیز تاثیر داشته باشند.

"هوندا" خودروی برقي می سازد
 شرکت "هوندا"، با کمک فناوری چاپ سه بعدی، نوعی خودروی 

الکتریکی تولید کرده است.
به گزارش ایسنا ، یک خودروی الکتریکی ابداع کرده که به طور کامل 
از پنل های چاپ سه بعدی ساخته شده است.هوندا برای ساخت بدنه 
این وسیله نقلیه، با شرکت فناوری "کابوکو" )Kabuku( همکاری 
کرده است.این خودروی کوچک، یک موتور الکتریکی دارد و اندازه و 
طراحی آن، شبیه به خودروی " توئیزی" )Twizy( شرکت رنو است. 
در طراحی این وســیله نقلیه، یک فضــای مخصوص بار، جایگزین 
صندلی مســافر شده و بدین ترتیب، این خودرو تک سرنشین است.

اسکلت این خودرو، بســیار سبک طراحی شده تا وزن آن را کاهش 
دهد و بیشتر بدنه خودرو نیز با چاپ سه بعدی ساخته شده است.

کشت تپه های "عنکبوتی" شکل در مریخ
 ناسا به تازگی تصویری از ســطح سیاره مریخ منتشر کرده است 
که تپه های "دی اکسید کربن یخی" در این سیاره شبیه به "عنکبوت " 

افتاده اند. 
به گزارش ایســنا ناسا تصویر قطب جنوب سیاره "مریخ" را به عنوان 
عکس روز خود منتشــر کرد که در آن، انباشــته "یخ کربن" به ثبت 
رســیده اســت که در ناحیه ای در مریخ در فصل زمســتان به وجود 
آمده اســت. این تپه های یخ شبیه عنکبوت هایی در سطح مریخ دیده 
می شوند.این انباشته های یخی قطعا عنکبوت نیستند و دانشمندان این 

ویژگی را "زمین عنکبوتی شکل" نامیده اند.
این تپه ها زمانی شکل می گیرند که دی اکسید کربن های یخی زیرین 

سطح مریخ حرارت می یابند و به سطح سیاره آمده و آزاد می شوند.

پژوهشگران آلمانی"شنیدن نور" را محقق 
کردند!

 پژوهشگران آلمانی توانستند با روش جدیدی، امکان "شنیدن نور" 
را برای گروهی از موش سانان فراهم کنند. 

به گزارش ایسنا، شرایط "حس آمیزی")synesthesia(، شرایطی 
عصب شناختی است که در آن تحریک یک گذرگاه حسی یا شناختی، 
به تجربه ای خودبه خود و بی اختیار در یک گذرگاه حسی یا شناختی 
دیگر می انجامد. در این شرایط، اتصال متقابل حواس مغزی می توانند 
به "شــنیدن رنگ ها"، "دیدن صداهــا" و دیگر پدیده های غیرمعمول 

منجر شوند.
پژوهشگران امیدوارند که بتوان از این روش، برای ساخت پروتزهای 

کاشت حلزونی انسان استفاده کرد.

آب جایگزین سوخت موشک می شود
 محققان روشــی نوین برای تامین سوخت، آب و هوای مورد نیاز 
فضانوردان برای ســفر به اعماق فضا یافته اند. در این روش مولکول 

های آب به اکسیژن و سوخت هیدروژن تبدیل می شود.
به گزارش مهر ، تحقیق جدید نشان می دهد دانشمندان راه حل یکی 
از چالش برانگیزترین موانع ســفر به اعماق فضا را یافته اند.  راه حل 
آنان تامین ســوخت، هوا و آب کافی برای این ســفر  را تضمین می 
کند . روش پیشنهادی آنها شامل فوتو کاتالیزوهایی است که می تواند 

مولکول های آب را از هم جدا یا دوباره ترکیب کند.
در شیمی، فرایند فوتوکاتالیز، شتاب واکنش نور در حضور کاتالیزور 
اســت. به عبارت دیگر در این فرایند  نور توســط یک بستر جذب  

می شود.
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مريم مقدم «

 رویدادهای بین المللی گردشــگری همدان در 
ســال ۲018 یکی از رویدادهــای تاثیر گذار نه تنها 
برای اســتان بلکه در گستره ملی است . پس از 40 
سال میزبانی از اجالس جهانی سهم همدان شهری 
تاریخی در کشــور ایران می شود و در همین زمان 
به یک باره قرعه بــه نام همدان می افتد و پایتخت 
گردشگر ی آسیا عنوانی می شود بر پیشانی این شهر 
. گفتن از این اتفاقات آسان است اما تفسیر و توضیح 
این فرصت هر کارشــناس کاربلدی را به وجد می 
آورد . در این میان بر هیچ کس پوشیده نیست برای 
به وجد آوردن جامعــه و انعکاس ظرفیت ها نقش 
رسانه ها بی بدیل است و به عبارتی الزم است نقش 
بی بدیل رســانه در معرفی همدان ۲018 را جدی 

گرفته شود. 
در حال حاضر 9 کمیته زیر مجموعه دبیرخانه ۲018 
فعال اســت که این کمیته ها شامل ، کمیته امنیتی و 
انتظامی، کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی کمیته 
پشتیبانی ، کمیته تبلیغات ، کمیته هماهنگی رویدادها 
؛کمیته اجرایی رویداد همدان ۲018 ؛ همچنین کمیته 
تشریفات و روابط بین الملل؛ کمیته زیر ساخت ها ؛ 

کمیته فرهنگی و کمیته علمی است .
این کمیته ها هــر یک برنامه هایی را با محوریت 
معرفی رویدادهای بین المللی گردشگری همدان 
در سال ۲018 مدون و ارائه داده اند اما نکته مهم 
و حایز اهمیت این اســت که اگر نقش رســانه و 
حضور رســانه ای هــا در رویدادها جدی گرفته 
نشود انعکاس داشــته های همدان عقیم می ماند 
. از اینرو بی تعارف و با جدیت باید از یک ســو 
هر رســانه ای فرصت این رویدادها را در راستای 
معرفــی همدان مغتنم شــمارد و از ســوی دیگر 
مســئولین کمیته های مختلف در دبیرخانه همدان 
۲018 بر خود تکلیف کند رسانه ها را برای انتشار 
ظرفیت های حائز اهمیت در همدان با خود همراه 
کند به واقع باید اذعان کرد اگر در فرآیند ســپری 
شــدن رویدادهای بین المللی گردشگری همدان 
۲018 رســانه ای ها در جریــان اجرای برنامه ها 
نباشند ؛ اطالع رسانی به جامعه محلی و انعکاس 

داشته ها عقیم می ماند .

  سفرنامه ، محرک رونق گردشگری
به اعتقاد کارشناسان، رســانه ها می توانند منجر به 
تغییر و تحوالت گســترده ای شــوند و زمینه ساز 
اتفاقاتی مهم و باورنکردنی در عرصه های مختلف 

حتی هزاران کیلومتر دورتر از خود باشند . 
یکی از بخش هایی که در صنعت گردشــگری در 
بعضی کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان 
شــاید کمتر به آن پرداخته شده اســت، استفاده از 
پتانسیل رسانه ها برای توسعه صنعت گردشگری و 
توریسم در بعد محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بوده 
اســت. از قدیم االیام بوده اند کسانی که به سرزمین 
های مختلف سفر کرده و آنچه را دیده و شنیده اند، 
پس از ســفر به نــگارش در آورده اند و خاطرات 
و برداشــت ها و ویژگی هــای فرهنگی، اخالقی، 
اجتماعی، تاریخی، هنری ســرزمین هایی را که در 
آن به گشــت وگذار پرداخته اند، در قالب سفرنامه 
به رشته تحریر درآورده اند و همین اثر باعث رونق 
هر چه بیشــتر گردشگری در آن مکان های یادشده 
گردیده اســت و هر چه سفرنامه جذاب تر و عمیق 

تر بــوده، رونق افزایی آن نیــز در کمیت و کیفیت 
گردشگران موثرتر بوده اســت، ولی متاسفانه سال 
هاست که چنین سفرنامه هایی نوشته نشده و یا این 
کار بسیار محدود انجام شده است. دست اندرکاران 
گردشگری کشور اگر چه برای مکان های مختلف، 
ویژه نامه هایی تهیه نموده و در دسترس گردشگران 
قرار داده اند ولی آن هم کافی نیســت و از آنجا که 
جنبه تبلیغی و دولتی دارد، تاثیرگذاری بسیار اندکی 

داشته است.
  با اطالع رسانی پيش به سوی مشارکت 

عموم مردم
 طراحی، تدوین و اجرای برنامه های منسجم اطالع 
رســانی همگانی از سوی رسانه ها، مشارکت عموم 
مردم و افزایش درک و برداشت آن ها از گردشگری 
را به دنبال دارد. جاذبه های طبیعی و فرهنگی خاص 
همدان این استعداد را دارد تا با رویکردی جامع تر 
و همه جانبه تر به آن نگریست و از تمامی امکانات 
و توانمندی های موجود در این راستا بهره برد؛ یکی 
از این فرصت ها قوانین و مقرراتی است که در این 

راستا تنظیم شده است. بخشــی از این مقررات به 
صورت کالن بوده و بخشــی دیگر به طور خاص 
به توسعه گردشگری از طریق رسانه ها تاکید دارد. 
همچنین با توجه به اینکه در اهداف کمی سند چشم 
انداز ۲0 ســاله گردشــگری، جذب ۲0 میلیون نفر 
گردشگر، به صورت کلی عنوان شده، و دسترسی به 
آن نیازمند پرداختن به راهبردهای اجرایی و تدوین 
برنامه ها و اســتراتژی هایی است که هدف فوق را 

محقق سازد. 
در همین رابطه، راهبردها و استراتژی های رسانه ای 
نیز باید معین و مشخص شوند، بنابراین ارائه چنین 
الگوها و تحقیقاتی از جانب سیســتم علمی کشور 
مورد انتظار بوده و دسترســی به اهداف را عملی تر 
می ســازد. ضمن اینکه به لحاظ جدید بودن، زمینه 
هایی را برای تحقیقات بیشــتر، عمیق تر و گسترده 
تر فراهم می سازد.به هرترتیب این رویدادها و سال 
۲018 هم به پایان خواهد رسید و اگر در زمینه بهره 
بردن از فرصتها نقاط قوت را ندید بگیریم پایان راه 

خواهیم باخت .

رسانه همراه نباشد اطالع رسانی عقيم  است 

همدان 2018 تکرار نخواهد شد

ردپای
 "همدان ۲۰۱۸" 
به مشهد رسيد 
 مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان همدان از ادامه  تبلیغات همدان 

۲018 در استان خراسان  خبر داد.
به گزارش کمیته اطالع رسانی رویداد همدان ۲018 

، علی مالمیر در مورد تبلیغات رویداد همدان ۲018 
"همدان پایتخت گردشــگری آسیا" اظهار داشت: 
تبلیغات تابستانی همدان ۲018 در پایتخت از هفته 
های اخیر آغاز شــد و حاال رد پــای این تفاق به 

مشهد الرضا رسید .  
بیلبــورد  و  باکس هــا  الیــت  افــزود:  وی 
جاذبه هــای  تصاویــر  از  شــده  تهیــه  هــای  
گردشــگری، تاریخــی و طبیعــی همــدان و دیگــر 
شهرســتان های اســتان در ۲0 ایســتگاه و 8۲ نقطــه 

ــژه  ــه وی ــه شــهر مشــهد و ب ــران  و البت ــرو ته مت
ــد. ــب ش ــی و نص ــاد جانمای ــل آب ــه وکی منطق

مالمیــر بــا بیــان اینکــه رویــداد همــدان پایتخــت 
گردشــگری آســیا 5 الــی ۷ شــهریورماه در همدان 
ــن  ــرد: همــدان در ای ــوان ک برگــزار می شــود، عن
 ۳4 گردشــگری  نماینــدگان  میزبــان  رویــداد 

کشــور آســیایی اســت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان همدان بیان کرد: همدان در آبان ماه امسال 

نیز میزبان چهلمین نشست اعضای وابسته سازمان 
جهانی گردشگری است.

ــدان  ــژه "هم ــه وی ــدان ۲018 ب ــای هم رویداده
ــبی  ــت مناس ــیا" فرص ــگری آس ــت گردش پایتخ
ــگری  ــت گردش ــی صنع ــعه و معرف ــرای توس ب
همــدان و جــذب ســرمایه گذار و گردشــگر 
ــو  ــه نح ــا ب ــن فرصت ه ــد از ای ــه بای ــت، ک اس
ــا پــس از آن حســرت  مطلــوب اســتفاده شــود ت

آن را نخوریــم.

 مدیــرکل تبلیغات اســالمی اســتان همدان از 
برگزاری جشــنواره »در امتداد نــور« در همدان در 
آســتانه چهلمین ســالگرد پیرزوی انقالب اسالمی 
خبر داد و گفــت: روحانیون باید مبلغ رهنمودهاي 

رهبري باشند.
به گزارش فارس ، حجت االســالم علی دشــتکی 
در همایش روحانیون مبلــغ در همدان اظهار کرد: 
متأســفانه در برخی مواقع در سطح کشور به برخی 
از نقشه های دشــمن برای بهتر اجرا شدن آن دامن 

می زنیم.
وی یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری را سبک 
زندگی اســالمیـ  ایرانی عنوان کرد و افزود: باید از 
فرصت  دهه کرامت در راستای نهادینه کردن سبک 

زندگی اسالمی استفاده کنیم.
مدیرکل تبلیغات اســالمی استان همدان با تاکید بر 
اینکه باید نکته های مهم سبک زندگی اسالمی را به 
مــردم آموزش دهیم، ادامه داد: ازدواج ها و ارتباط ها 
در سبک زندگی اسالمی باید براساس هم کفو بودن 

افراد باشد.
وی نتیجه بســیاری از جدایی هــا و طالق ها را از 
عدم کفو بودن فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اعتقادی 
زوجین عنوان کرد و افزود: این دهه فرصت مغتنمی 

برای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه است.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان همدان با تاکید 
بر اینکه مبلغان باید نهادینه کــردن پیام رهبری در 
جامعه را در اولویت قرار دهند، افزود: باید پیام های 

رهبر معظم انقالب در همه حوزه ها از جمله حوزه 
اقتصادی را در جامعه نهادینه کنیم.

وی با بیان اینکه اگر مبانی دینی را در همه حوزه ها 
اســتخراج و در اختیار مســووالن قراردهیم روند 
جامعــه بهبود خواهد یافت، گفــت: اگر در برخی 
طرح ها و حرکات با مشــکالتی روبرو هستیم علت 

آن بی توجهی به مبانی دینی است.
دشتکی با اشاره به اینکه اگر آیات مربوط به اقتصاد 
را یک به یــک در جامعه نهادینه کنیم وضع جامعه 
خیلی بهتر خواهد شــد، افزود: در جامعه امروزی 
اســتفاده از مبانی دینی برای نهادینه کردن مسائلی 
مانند اقتصاد و تجارت در جامعه ضروری است که 

مبلغان باید از آن به نحو احسن استفاده کنند.

 در ستاد برگزاری هشتمين جشنواره کتابخوانی 
رضوی مطرح شد

مخاطب شناسی و خالقیت 
محوری رمز موفقیت جشنواره 
کتابخوانی رضوی 
 رئیس ستاد برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی 
همدان رقابــت و رفاقت موجود در فضای برگزاری 
جشنواره را عامل پویایی و شادابی آن دانست و افزود: 
دانش افزایی، خالقیت محوری و ارزیابی سطح کیفی 
و کمی خدمات کتابخانه توســط کتابداران از عوامل 
اساسی ارتقاء جایگاه کتابخانه و اثرگذاری این پایگاه 

مهم در سطح جامعه خواهد شد.
عاطفه زارعی اظهار داشــت: شــاهد شور و اشتیاق 
ویژه ای از سوی اقشار مختلف مردم و دستگاه  اجرایی 
نسبت به برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی هستیم 
به طوری که قبل از آغاز رسمی این جشنواره پر برکت 

با پیگیری های زیادی نسبت به زمان و منابع برگزاری 
هشتمین جشنواره روبرو بودیم.

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان همدان از 
کتابداران خواســت که تجربیات موفق و خاطرات 
خــاص خود در کتابخانه ها را جهت انعکاس خبری 
به روابط عمومی اداره کل ارسال نمایند تا شهد شیرین 
این خاطرات و رمز عملکردهای موفق منجر به تسری 
آن در همه کتابخانه ها شــود.  زارعی به معرفی شدن 
کتابخانه ها به عنوان مراکز پیشــرو و موفق در سطح 
استان اشاره کرد و بیان کرد: باعث افتخار است وقتی 
که در جلســات رسمی اســتان و شهرستان حضور 
می یابیم و شــاهد نگاه مثبت مسوالن نسبت به این 
نهاد مقدس و تمجید از عملکرد کتابخانه های عمومی 
سراسر استان هستیم. وی در خاتمه از دست اندرکاران 
استانی جشــنواره خواست که با همدلی و هم افزایی 
نهایت تالش خود را در برگزاری هرچه باشــکوهتر 

این جشنواره به کار گیرند.

جشنواره »در امتداد نور« در همدان برگزار می شود


