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يادداشت روز
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پیام های 
اقتدار عاشورایی بسیجیان

 همایش سراســری اقتدار عاشــورایی 
بسیجیان خدمت در شرایطی برگزار شد که 
حضور مقام معظم رهبری در جمع جوانان.

ستونی 
برای پاسخ 
به خواسته 
شهروندان 

است

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

مديران محترم ادارات و روابط  عمومی های گرامی

همدان، بسترساز تقویت مراودات فرهنگی با 56 کشور جهان
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چهلمین اجالس جهانی فرصتی برای فعاالن گردشگری کشور

هواپیمایی ترکیش
اسپانسراجالس جهانی 
گردشگری در ایران شد

تبریک و تهنیت

جناب آقايان 

دکتر محمود رضا رسولي 
مدیرکل محترم دامپزشكي 

استان همدان 

دکتر علي نجف لو 
ریاست محترم اداره دامپزشكي 

شهرستان کبودراهنگ 
14 مهرماه روز ملي دامپزشكي را خدمت شما بزرگواران و تمامي 
زحمت کشان عرصه سالمت تبریک عرض مي نماییم  امید است 

در سایه ایزد منان همواره پیروز و سربلند باشید.

کشتارگاه غروب طالیي کبودراهنگ 

تبریک و تهنیت

جناب آقايان
 دکتر عادل بصیري 
ریاست محترم دامپزشكي 

شهرستان اسدآباد 

دکتر محمود رضا رسولي 
مدیر کل محترم دامپزشكي 

استان همدان 
چهاردهم مهرماه روز ملي دامپزشكي را خدمت شما بزرگواران 

و همكاران گرامي و سختكوشتان صمیمانه تبریک و تهنیت 
عرض مي نماییم.  امید است در سایه الطاف الهي همواره شاهد 

جامعه  اي سالم و سالمت باشیم.

مجموعه مرغداري و گاوداري 
خدایار محمدی خسروي و کارکنان 

تبریک و تهنیت

جناب آقاي 
دکتر محمود رضا رسولي 

مدیر کل محترم دامپزشكي استان همدان
روز  مهرمــاه  چهاردهــم 
ــت  ــكي را خدم ــي دامپزش مل
و  کارشناســان  حضرتعالــي، 
همــكاران گرامیتــان صمیمانــه 
عــرض  تهنیــت  و  تبریــک 
مي نماییــم. امیــد اســت در 

ــما  ــه ش ــت مدبران ــان و مدیری ــزد رحم ــایه ای س
ــالمت،  ــاي س ــاهد ارتق ــواره ش ــواران هم بزرگ

بهداشــت و موفقیــت جامعــه باشــیم.

عصـرانـه

تبریک و تهنیت

جناب آقاي 

دکتر محمود رضا رسولي 
مدیر کل محترم دامپزشكي استان همدان

ـــیدن  ـــرا رس ـــیله ف بدینوس
ملـــي  روز  مهرمـــاه   14
ـــي  ـــر جنابعال ـــكي ب دامپزش
همـــكاران  تمامـــي  و 
ســـخت کوش و دلســـوز 
عرصـــه ســـالمت جامعـــه 

ــاد.  مبارکبـ
  هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاوني 
گاوداران صنعتي تالشگر استان همدان 

تبریک و تهنیت

مجتمع کشتارگاه صنعتي طیور گوشت آوران 

تبریک و تهنیت

جناب آقاي 

دکتر محمود رضا رسولي 
مدیر کل محترم دامپزشكي استان همدان

ملـــي  روز  مهرمـــاه   14
ـــي و  ـــر جنابعال ـــكي ب دامپزش
ـــان  ـــكاران گرامیت ـــي هم تمام
ـــت  ـــک و تهنی ـــه تبری صمیمان
عـــرض مي نماییـــم امیـــد 
ایـــزد  ســـایه  در  اســـت 

ــید.  ــربلند باشـ ــروز و سـ ــال پیـ متعـ

صنایع غذایي پاد- رخشائي

تبریک و تهنیت

جناب آقاي 
دکتر محمود رضا رسولي 

مدیر کل محترم دامپزشكي استان همدان
روز  مهرمــاه  چهاردهــم 
ملــي دامپزشــكي را خدمــت 
ــكاران  ــي هم ــي و تمام حضرتعال
تالشــگر و دلســوزان عرصــه 
بهداشــت و ســالمت جامعــه 
تبریــک و تهنیــت عــرض نموده 
ــاف  ــایه الط ــت در س ــد اس ،امی

ــربلند و  ــواره س ــت هم ــال در راه خدم ــزد متع ای
ــید. ــالمت باش س

کشتارگاه صنعتي پگاه سحر فامنین
رجبـي 

تبریک و تهنیت

جناب آقاي 
دکتر محمود مشهوري 

ریاست محترم دامپزشكي شهرستان فامنین
ــاه  ــم مهرم ــیدن چهارده ــرا رس ف
ــت  ــكي را خدم ــي دامپزش روز مل
ــكاران  ــي هم ــي و تمام حضرتعال
عرصــه  تالشــگر  و  دلســوز 
بهداشــت و تأمیــن امنیــت غذایي 
جامعــه تبریــک و تهنیــت عــرض 
مي نمائیــم. امیــد اســت در ســایه 

ــال همــواره در راه خدمــت همــواره  ــزد متع الطــاف ای
ــید. ــد باش ــق و مؤی موف

کشتارگاه صنعتي پگاه سحر فامنین 
رجبـي 

تبریک و تهنیت

جناب آقايان 
دکتر محمود رضا رسولي 

مدیرکل محترم دامپزشكي 
استان همدان 

دکتر بهزاد صادقي 
ریاست محترم دامپزشكي 

شهرستان بهار 
فــرا رســیدن چهاردهــم مهرمــاه روز ملــي 

دامپزشــكي را خدمــت شــما بزرگــواران و تمامــي همــكاران 
ــک و  ــه تبری ــالمت جامع ــه س ــوز عرص ــخت کوش و  دلس س
ــد   ــاف خداون ــایه الط ــم در س ــرض نموده،آرزمندی ــت ع تهنی

ــد باشــید. متعــال در راه خدمــت  همــواره موفــق و موی

شرکت دامداران دشت لتگاه
 حاج حاتم غالمي 

تبریک و تهنیت

جناب آقايان 

دکتر محمود رضا 
رسولـي 

مدیرکل محترم دامپزشكي 
استان همدان 

حیـدر سلگي 
ریاست محترم اداره دامپزشكي شهرستان نهاوند 

ــكي  ــي دامپزش ــاه روز مل ــیله 14 مهرم بدینوس
ــكاران  ــي هم ــواران و تمام ــما بزرگ ــت ش را خدم
دلســوزتان تبریــک و تهنیــت عــرض مي نماییــم.

شرکت تعاوني کشتارگاه زاگرس دام نهاوند 
پیــرزادي

جنـاب آقاي

 دکتـر 
محمود رضا رسولي 

مدیر کل محترم دامپزشكي استان همدان
ملــي  روز  مهرمــاه  چهاردهــم  رســیدن  فــرا 
دامپزشــكي را خدمــت حضرتعالــي، معاونیــن و 
کارشناســان گرامیتــان صمیمانــه تبریــک و تهنیــت 

مي نمــوده. عــرض 
ــت  ــان و مدیری ــزد رحم ــایه ای ــت در س ــد اس امی
ــاي  ــاهد ارتق ــواره ش ــوار هم ــما بزرگ ــه ش مدبران

ــیم. ــه باش ــت جامع ــت و موفقی ــالمت، بهداش س
8کادر اول با لوگو و عكس رسولی

روستائيان نمی خواهند ضميمه شهرهاباشند

زندگی درروستا با اجرای درست طرح های اشتغالزا

دالالن دست به کارند

سردرگمي مردم در بازار ارز

همزمان باکشور و 
بانام محمدرسول 

ا...برگزارشد

رزمایش
20 هزارنفری

 بسیجیان 
استان

شعبــه هــمدان:
 خیــابان پاسـتور، باالتـــر از اورژانـس، 

ساخــتمان 55، طبـقه 3، واحــد 6

09382838289-38268278

34508880-09185048880

شعبه بهار:
 خیابان امام، چهارراه فرهنگ

موسسه ماهــور
مشاوره  و ثبت انواع شرکت، برند و عالئم تجاری 

تنظیم و ثبت انواع آگهی تغییرات شرکت 
صدور و تمدید کارت بازرگانی
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  دبیر و اعضاي شــوراي حزب مؤتلفه 
اسالمي استان همدان عصر روز چهارشنبه 
به مدت 2 ساعت از مجموعه »پیام رسانه« 
به عنوان عظیم ترین مرکز چاپ و بسته بندي 

غرب کشور بازدید کردند.
 محمود الفت، دبیر حزب مؤتلفه اسالمي 
همدان دراین بازدیدگفت: تاکنون دورادور 
شــاهد فعالیت هایاین مرکز بــودم، ولي با 
بازدیــدي که امــروز از نزدیك داشــتیم، 
پــي بــردم کــه ظرفیت هاي ایــن واحد 
صنعتي فوق العاده اســت.  وي با آرزوي 
موفقیت روزافزون براي دســت اندرکاران 
این مجموعه اعــالم کرد: ما آماده هرگونه 
همكاري با روزنامه »همدان پیام« و چاپخانه 
»پیام رسانه« هســتیم و از شما درخواست 
مي کنیــم آموزش هــاي الزم براي اعضاي 
حزب در خصــوص کارآفریني و صنعت 
چاپ لیبل و بســته بندي کارگاه آموزشي 

تشكیل دهید.
در این دیدار نصرت ا... طاقتي احسن، مدیر 
این واحد صنعتي ضمن خوشــامدگویي 
به دبیــر و اعضاي حــزب مؤتلفه همدان 
توضیحات الزم و کافــي را در خصوص 
بسته بندي  قســمت هاي مختلف چاپ و 
به میهمانــان ارائــه داد.وي بــه ظرفیت 
دســتگاه هاي جدید این واحد صنعتي در 
خصوص چاپ لیبل اشــاره کرد و گفت: 
دســتگاهي که وارد شــده در کشور نظیر 

ندارد و ظرفیت هاي بســیاري براي تولید 
انواع لیبل موجود است که خوشبختانه در 
حال حاضر به کشورهاي عراق و افغانستان 
صادرات را شــروع کــرده ایم و در داخل 
کشــور نیز از تهران و استان هاي مختلف 

سفارش کار در این زمینه وجود دارد.
وي گفــت: تاکنــون 4 فــاز از 10 فــاز 
»پیام رسانه« فعالیت خود را شروع کرده اند 
که امیدواریم با حمایت دوستان و کساني 
که دل در گروي پیشرفت استان دارند، بقیه 

فازها را نیز بزودي راه اندازي شود.
طاقتي احسن در ادامه گفت: در خصوص 
چاپ نشریات باید بگویم در حال حاضر 

نشریات 5 اســتان غرب کشور و اکثریت 
نشریات اســتان در این چاپخانه به چاپ 
مي رسند و به موقع و با هزینه کمتر نسبت 
به جاهاي دیگر به دست مخاطبان در این 
استان ها مي رسد. وي همچنین به برگزاري 
نمایشــگاه هاي مختلف چاپ در کشور و 
کشورهاي همسایه اشاره کرد و گفت: در 
این زمینه از حمایت هاي مدیرعامل شرکت 
شهرك هاي صنعتي و اتاق بازرگاني تشكر 
مي کنیم کــه حمایت الزم را انجام دادند و 
از برخي مسئوالن همداني گله مند هستیم؛ 
زیراکه به قول ها و وعده هاي داده شده در 
خصوص حمایــت از این مجموعه عمل 

نكردند.بازدیدکنندگان در پایان در نشست 
صمیمي با مدیر چاپخانه پیام رسانه و سایر 
دســت اندرکاران این مجموعه به بحث و 

گفت وگو نشستند.
گفتنــي اســت در این دیدار توافق شــد 
جلسات آموزشي به صورت کارگاه براي 
اعضاي حزب تشــكیل و از مدیر چاپخانه 
و مهندســان این مجموعه دعوت شــد به 
عنــوان مدرس در ایــن کارگاه ها تدریس 
کنند. همچنین طرفین بر تعامل و اســتفاده 
بیشتر از ظرفیت احزاب در رسانه ها براي 

پیشرفت استان تأکید کردند.
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نرخ خدمات رایانه ای ثابت ماند
 نرخ ارائه خدمات رایانه ای در همدان با وجود رشد هزینه های دیگر افزایشی 

نیافت و اعضای اتحادیه با قیمت های سابق به ارائه خدمت پرداختند.
 رئیس اتحادیه تجهیزات فنی  و رایانه ای شهرســتان همدان گفت: بخش قابل 
توجهی از افزایش قیمت کاالها به دلیل هجوم به بازار بود که باعث ایجاد یك 

حباب در قیمت ها شد.
غالمرضا وحیدی منش در گفت وگو بافارس،بابیان اینكه تأثیر تورم بر قیمت ها 
مشخص است، افزود: بازار ما چندان گسترده نیست و مدیریت تقاضاها می توان 

بر این وضعیت احاطه کامل پیدا کرد.
رئیس اتحادیه تجهیزات فنی  و رایانه ای همدان با اشاره به اینكه قطعات رایانه، 
لب تاپ و سایر دستگاه ها با توجه به رشد قیمت ارز افزایش یافت، تصریح کرد: 

این افزایش قیمت ناگزیر بود اما ما از افزایش نرخ خدمات خودداری کردیم.

هوای همدان بارانی می شود 
 با ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور، امروز هوای همدان به صورت 

پراکنده بارانی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: از امروز بعد از ظهر تا فردا ظهر در 

همدان بارش باران به صورت رگبار پراکنده و رعد و برق خواهد بود.
 محمد حسن باقری شــكیب اظهار داشت: با توجه به نقشه های پیش یابی و 
خروجی مدل های هواشناســی آسمان اســتان همدان تا 24 ساعت آینده نیمه 
ابری، گاهی با وزش باد و در ســاعات میانی روز افزایش ســرعت وزش باد 

پیش بینی می شود.
باقری شــكیب به ایرنا،گفت: روند کاهش دما در همدان ادامه دارد به گونه ای 
که تا انتهای هفته آینده، دمای اســتان روزی بین یك تا 2 درجه نسبت به روز 

قبل کاهش می یابد.

20هزار هکتار از مراتع همدان بیمه شدند 
 20هزار هكتار از مراتع ییالقی این اســتان در سال زراعی 97-98 زیر چتر 

حمایتی بیمه قرار گرفتند.
رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: 
هدف از اجرای این طرح را کمك و حمایت از مجریان طرح های مرتعداری و 

جبران خسارت احتمالی بر اثر عوامل طبیعی دانست.
حسین علیرضایی افزود: این طرح می تواند یكی از راهكارهای اصولی سرمایه 
گذاری برای توانمند سازی جوامع محلی و روستایی و مجریان و بهره برداران 
این بخش باشــد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، رئیس اداره امور مراتع و 
بیابــان منابع طبیعی همدان گفت: با اجرای این طرح 838 خانوار بهره بردار در 
شهرســتان های بهار، کبودراهنگ، همدان، اسدآباد، فامنین و نهاوند زیرپوشش 

بیمه قرار گرفتند.

پیام های 
اقتدار عاشورایی بسیجیان

 همایش سراسری اقتدار عاشــورایی بسیجیان خدمت در شرایطی 
برگزار شد که حضور مقام معظم رهبری در جمع جوانان بسیجی حال 

و هوای خاصی به این همایش در تهران بخشید.
در نگاه نخست برگزاری این همایش با عنوان عاشوراییان نشان می دهد 
که بهره گیری از درس ها و پیام های عاشورا که آزادگی، ظلم ستیزی، 

ایثار و فداکاری  از جمله آنهاست، ضرورتی همیشگی است.
در جمع ده ها هزار نفری بســیجیان افرادی حضور داشــتند که برای 
خدمت به اقشــار محروم  در عرصه های عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و 
آموزشی از ماهها قبل به میدان آمده و اقدامات اثربخشی را انجام داده اند.

این حرکت و اجتماع نشان می دهد که بسیج از ظرفیت های باالیی در 
خدمت رسانی برخوردار است و جوانانی که در قالب برنامه های بسیج 

وارد عرصه خدمت به مناطق محروم شده اند.
از سوی دیگر این اجتماع نشان از اقتدار و توانمندی ایران اسالمی دارد 
که در چنین مواقعی شاهد نمایش چنین اقتداری در این گونه موارد به 

خوبی قابل مشاهده است.
امروز در شرایطی که دشمنان و بدخواهان انقالب با انواع دسیسه ها و 
توطئه ها از جمله تحریم اقتصادی و جنگ رســانه ای سعی در آسیب 
رساندن به نظام و کشور را دارند، برگزاری چنین همایش هایی می تواند 

بخشی از این اقتدار و اتحاد ملی را به نمایش بگذارد.
وحدت و همدلی از دیگر پیام های این همایش بزرگ می تواند باشد، 
چراکه حضور اقشار مختلف به طور هماهنگ و هم صدا در این اجتماع 

نمایش وحدت و همبستگی ملی است.
سخنان ارزشمند رهبر فرزانه انقالب اسلمی در این همایش حاوی نكات 
مهمی  بود که خالصه آن در  عظمت ایران، اقتدار جمهوری اسالمی و 

شكست ناپذیری ملت ایران است که فرمانده کل قوا بر تأکید کردند.
مقام معظم رهبری با تأکید براین سه مقوله مهم از یكسو جایگاه ممتاز 
و موقعیت استراتژیك جمهوری اسالمی ایران را یادآوری نمودند و از 
سوی دیگز به دشمنان هشدار دادند که این عظمت و اقتدار با هیچ ابزار 

و شیوه هایی که آنها بخواهند به کار ببرند، قابل خدشه نیست.
ایشان همچنین تأکید خاصی بر توانایی ها و ظرفیت های جوانان داشتند 
و  این جمله ارزشمند  را که "جوان ها راه حل مشكل هستند نه مشكل"، 

به کار بردند.
تأکید ایشــان بر موضوه جوانان بیانگر آن است باید  بر نیروی جوانان 

تكیه کنیم تا بهتر بتوانیم که در مسیر پیشرفت وتعالی حرکت کنیم. 
به هر حال برگزاری همایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیجیان خدمت 
که همزمان با سراســر کشور در همدان نیز شــاهد آن بودیم عالوه بر 
ایــن که بار دیگر عظمت و اقتدار نظام را به نمایش گذاشــت، حاوی 
پیام های مهمی بود که با توجه به سخنان ارزشمنتد رهبر معظم انقالب 
اســالمی، تكیه بر جوانان برای حرکت  در مسیر پیشرفت  و تعالی از 

جمله آنهاست.

شهرداری: 2 برابر تعداد 
درختان  نهال می کاریم

100 درخت 
بلوارنجفی بریده شد
 در روزهای اخیر تصویری از بلوار آیت 
اهلل نجفی شــهر همــدان در فضای مجازی 
منتشر شــد که نشان دهنده قطع درختان در 

این بلوار است .
  معاون خدمات شهري در شهرداري همدان 
در توضیــح به این اتفاق کــه چرا درختان 
بلوار آیت ا... شهید نجفي بریده شده اند، در 
گفت وگو با همدان پیام گفت: حتي اگر یك 
درخت بخواهد در سطح شهر بنا به دالیلي 

بریده شود، بدون موافقت کمیسیون ماده 7 
شهرداري ها، اتفاق نمي افتد.

علي ضمیر گفت : هرگونه قطع درختي باید 
با اجازه این کمیســیون انجام شود. در حال 
حاضر به دلیل مشــكل حاد ترافیكي بلوار 
آیت ا... شــهید نجفي مقرر شــده با در نظر 
گرفتن یك شــكل هندســي در منطقه این 
ترافیك مدیریت شود. در روزهاي پیش رو 
به دلیل تردد زائران اربعین، پیش بیني مي شود 
ایــن محور مواصالتي بــا ترافیك حجیمي 
روبه رو شود. به همین دلیل باید حل مسأله 
قبل از آن انجام مي شد.وی  عنوان کرد : آمار 
بیانگر آن اســت که در منطقه مذکور تعدد 
تصادفات شــهري موجب تلفات جاني نیز 
شده است. به همین خاطر در کمیسیون ماده 

7 اعضا تصمیم گرفتند براي حل این مشكل 
به قطع برخي درختــان و جابه جایي برخي 

دیگر که قابل حفظ هستند، اقدام شود.
معاون خدمات شهري در شهرداري همدان 
افــزود : در ماه هاي گذشــته در این زمینه 
جلســات متعددي برگزار شد تا طرح هاي 
شــاخص مورد مطالعه قرار گیرد و شــاید 
بتوانیم از یك طرح جایگزین براي مدیریت 
ترافیك این بلوار استفاده کنیم. اما متأسفانه 
هیــچ راهكاري بجز از بین بردن موانع پیش 

رو در این بلوار قابل اجرا شدن نبود.
وی گفت : به هر ترتیب تصمیم بر آن شــد 
که در زمینه قطع و یا جابه جایي درختان این 
منطقه اقدامات مورد نظر به انجام رســد و 
حاال قرار اســت معادل 2 برابر درختان قطع 

شده، کاشت نهال در منطقه انجام شود.
گفتنی است  گسترش شهرنشیني و مسائل 
و مشــكالت خاص زندگي شهري، بیش از 
پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردها 
و چاره هاي ســودمند براي بهینه ســازي 
زندگي ســاکنان شــهرها را روشن ساخته 
اشــت. در میان موضوع هایي مانند محیط 
زیست، حمل و نقل شهري، ایمني شهري و 
برنامه ریزي شهري، یك عامل بسیار مهم که 
تاثیر فزاینده و تعیین کننده اي بر دیگر عوامل 
سازنده زندگي شهري دارد، مدیریت شهري 
است. مدیریت شهري فضایي که زمینه تعامل 
میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت و ارائه 
چیدمان منطقي فعالیت ها در عرصه سرزمین 

را فراهم مي کند. 

مراســم گردهمایــی 20 هزارنفــری   
بسیجیان همدان در قالب رزمایش بسیجیان 

محمد رسول )ص( 2 برگزار شد. 
صبح روز پنج شنبه همزمان با سراسر کشور 
اجتمــاع 20 هزارنفــری مــردم همدان در 
رسول اهلل)ص(  محمد  بسیجیان  گردهمایی 
2 با حضور معــاون هماهنگ کننده قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص(، نماینده ولی فقیه در استان، 
فرماندهان نظامی و انتظامی و مســئوالن در 
استادیوم شهدای روز قدس همدان برگزار 

شد .
در این مراسم اقشار مختلف مردم  به ویژه 
جوانان در قالــب گردان های بیت المقدس، 
امام حســین)ع(، کوثر و امــام علی)ع(  در 
صوفــی منظم، محكــم و آهنین پرچم های 
لبیــك یا حســین لبیك یا زینــب لبیك یا 
خامنه ای و غیره را به اهتزاز درآورده و ندای 
این همه لشــگر آمده به عشق رهبر آمده را 

سر دادند.
قــرارگاه خاتم  کننــده  معــاون هماهنگ 
االنبیا)ص( در این مراســم گفت: بسیج به 
معنــای لبیك به مقتدا و ولی امر مســلمین 
رهبر معظم انقالب و لبیك به قوای سه گانه 

مجریه، مقننه و قضائیه کشور است.
علي شــادماني افزود: گردهمایی 20 هزار 
نفری بسیجیان اقتدار دشمن شكن و قوت 

قلبی برای مسوالن است. 
وي تاکید کرد: بسیجیان سرمایه ارزشمند و 
ماندگاری هستند که اتصال انقالب اسالمی 
را به انقالب مهــدی موعود )عج( تضمین 

کردند.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینكه بســیجیان 
با حضور حماسی خود جلوه هایی از عشق 
به خدا و پیامبر)ص(، قرآن و ائمه اطهار)ع( 
را به تصویر کشیدند، اظهار داشت: بسیجیان 
عشق به شــهیدان و راه شهیدان و عشق به 
جهاد و همه دستاوردهای ارزشی نظام را به 

نمایش گذاشتند.
شــادمانی یادآوری کرد: این حماسه بزرگ 
در لحظــه نبرد بی امان بدخواهان با انقالب 
اسالمی قوت قلبی برای همه مسوالن کشور 

است.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم االنبیاء 
گفت: ایران اسالمی ظرفیت های زیادی به 
ویژه نیروی انســانی جوان و ماهر، دانش و 
تجربه دارد که می تواند در خدمت مسئوالن 

باشد. 
شادمانی افزود: در صورت استفاده صحیح از 

ظرفیت های موجود می توان با این سرمایه 
حتی چهار تا پنج کشور را مدیریت کرد. 

 خدمت رسانی به 350 هزار نفر در 
رزمایش اقتدار عاشورایی همدان 

ــتان   ــین )ع( اس ــپاه انصارالحس ــده س فرمان
نیــز گفــت: در مرحلــه دوم رزمایــش 
ســپاهیان محمــد رســول ا...)ص( 5 هــزار 
نیــروی جهادگــر در اســتان بــه 350 هــزار 

نفــر خدمات رســانی کردنــد.
مظاهــر مجیــدی بــا بیــان اینكــه بــار دیگــر 
بســیجیان بــا خــود بیعتــی دوبــاره بــا امــام 
ــن  ــرد: در ای ــار ک ــتند، اظه ــری بس و رهب
ــده  ــهدا زن ــام ش ــهدا و ام ــاد ش ــم ی مراس

شــد. 
وی عنــوان کرد: مرحلــه اول رزمایش در 
تاریخ 17 شهریور به صورت شهرستانی با 
حضــور 21 گردان بیت المقدس، 11 گردان 

امام حسین)ع( و امام علی)ع( برگزار شد.
در  انصارالحســین)ع(  ســپاه  فرمانــده 
5 هزار  اســتان گفت: مرحله دوم اعزام 
نفر نیــروی جهادگر در اســتان بود که 
هزار   50 بــرای  بودیم  کــرده  پیش بینی 
که  دهیم  انجــام  خدمات رســانی  نفــر 
به لطــف خداوند بــرای 350 هزار نفر 

شد. انجام  خدمات رسانی 
وی با بیــان اینكه 100 هــزار نفر از این 
اجتمــاع در تهران حضور دارند و بقیه در 
استان های دیگر مراسم را برگزار می کنند، 
این مراسم  اســتان  خاطرنشــان کرد: در 
باشكوه با حضور گردان های بیت المقدس 
امام حســین)ع( و امام علی)ع( و کوثر به 

نمایش درخواهد آمد.

ارسال 150 مقاله به دبیرخانه همایش 
توانبخشی ابن سینا

 دبیر علمی سومین همایش همایش توانبخشی ابن سینا از ارسال 150 
مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد.

 نورالدین نخستین انصاری در افتتاحیه سومین همایش توانبخشی ابن 
سینا با اشاره به ارســال 150 مقاله به دبیرخانه همایش اظهار کرد: این 

مقاله ها در قالب ۶0 پوستر، 53 اوراق و سخنرانی ارائه می شود.
وی هــدف از برگزاری این همایش را تبــادل نظر و افزایش دانش در 
حیطه توانبخشی دانست و اظهار کرد: توانبخشی عصبی یك تخصص 
و بخشی از رشته نورولوژی است که از ۶0 سال پیش مورد توجه قرار 
گفت و فلســفه آن گروهی کار کردن با متخصصان رشته های مختلف 
است.به گزارش فارس، دبیر علمی سومین همایش همایش توانبخشی 
ابن سینا افزود: انتظار می رود این همایش بتواند فضای مناسبی برای تبادل 
اندیشه ها به منظور رشد علمی در جامعه فراهم کند و با بهبود نگرش ها 
و رویكردهای میان رشته ای و بین رشته ای و با تاکید بر توانبخشی عصبی 

در این جامعه بزرگی که کمتر شناخته شده است، پویایی ایجاد کند.
وی افزود: این همایش نشانه پیشرو بودن دانشگاه علوم پزشكی همدان 
و عالقه مندی برای ارائه بهترین خدمات توانبخشــی در استان و کشور 
است.نخستین انصاری با بیان اینكه تداوم این همایش نشاندهنده نگرش 
مدیران دانشــگاه علوم پزشكی همدان برای درك و آموزش مداوم این 
تخصص جدید در حیطه پزشــكی اســت، با تاکید بر اهمیت دانش، 
مهارت و درك عمیق از پروسه های بهبودی گفت: بهترین روش درمانی 
با توجه به این موضوعات ارائه می شود و امید می رود با افزایش روحیه 

تیمی و با هم بودن ها به ارتقای حوزه سالمت توجه شود.
این همایش دو روزه با سخنرانی هایی در محورهایی همچون توانبخشی 
عصبی در اختالالت ارتباطی، پژوهشــهای مرتبط با نقش تكنیك های 
توانبخشی در پالستیسیتی مغز، روش های درمانی و تكنولوژی های نوین 

در توانبخشی عصبی و مباحث بین رشته ای عصبی پیگیری می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشكی اســتان همدان از راه اندازی مرکز درمان 
بســتر توانبخشــی در همدان خبر داد. ســید حبیب ا.. موسوی بهار در 
افتتاحیه همایش سالیانه توانبخشی عصبی ابن سینا اظهار کرد: رشته های 
توانبخشــی بخش مهمی از علوم هســتند و باید از توان اساتید حوزه 
توانبخشی به خوبی استفاده شــود.وی با اشاره به اقدامات انجام شده 
برای بهره مندی از حمایت های وزارت بهداشت از جمله حوزه آموزشی 
وزارت برای توســعه خوب و مفید دانشكده توانبخشی از بنیاد شهید 
استان و کشــور برای تحقق این کار تشكر کرد و گفت: با تالش های 
انجام شده مكانی که سال ها در همدان بدون استفاده بود هم اکنون برای 

بهره برداری به عنوان مرکز توانبخشی آماده شده است.

همزمان باکشور و بانام محمدرسول ا...برگزارشد

رزمایش 20 هزارنفری بسیجیان استان

بازدید اعضاي مؤتلفه اسالمي استان از چاپخانه پیام رسانه

الفت: ظرفیت هاي پیام رسانه فوق العاده است

خبـر

امام جمعه موقت همدان:
پاسخ دندان شکن سپاه به داعش 

بیانگر قدرت ایران است
  امــام جمعه موقت شــهر همــدان با محكوم کــردن عملیات 
تروریستی اهواز گفت: پاسخ دندان شكن سپاه به جنایتكاران بیانگر 
قدرت ایران اســت و نشــان می دهد که نمی توان از جنایت های 

تروریست ها بی تفاوت گذشت.
بــه گزارش ایرنا، حجت االســالم محمد جــوادی در آیین عبادی 
سیاســی این هفته نماز جمعه همدان افزود: سپاه با هوشیاری تمام 
مكان اقامت شــبانه ســرکردگان این جنایتكاران را شناسایی کرد و 

با موشكهای دقیق و نقطه زن 40 نفر از آنها را به هالکت رساند.
وی ادامه داد: سپاه پس از آن با هفت فروند هواپیمای بدون سرنشین 

باقی مانده آنها را نابود کرد.
امام جمعه موقت همدان با گرامیداشــت هفته نیروی انتظامی افزود: 
اســتان همدان محل عبور زائران امام حســین )ع( از مرکز شرق و 
شــمال کشور اســت، که مردم برای برپایی موکب نباید بی تفاوت 

باشند و از کوچكترین کمكی دریغ نكنند.
حجت االســالم جوادی گفت: مــردم باید برای برگزاری مراســم 
عزاداری اربعین ســید و ساالر شــهیدان امام حسین )ع( مشارکت 

جدی داشته باشند تا این آیین به صورت مطلوب اجرا شود.
امام جمعه موقت همدان با اشاره به اجتماع بسیجیان در روز 12 مهر 
افزود: روز گذشته بسیجیان با گردهمایی عظیم خود در تمامی استان 

ها یكبار دیگر انسجام و همبستگی خود را نشان دادند.
حجت االســالم محمد جوادی با اشاره به صحبت های رهبر معظم 
انقالب در ورزشگاه آزادی گفت: از صدا و سیما می خواهم سخنان 
رهبری را بارها و بارها از تلویزیون پخش کند تا مردم از این سخنان 

فیض ببرند

جشنواره عکس بین المللی 
در همدان برگزار شد

  سرپرســت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
همــدان گفت: جشــنواره عكس بیــن المللی فتوواك بــه میزبانی 

فرهنگسرای پرواز این شهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان، سعید خوشبخت افزود: جشنواره فتوواك زیر نظر 
اسكاد کلبی عكاس مطرح جهانی برگزار شد که امسال برای دومین 
بار عكاسان همدانی با پیش گامی اعضای فرهنگسرای پرواز در این 

جشنواره عكس بین المللی درخشیدند.
وی بــا بیان اینكه این رویداد بزرگ که امــكان حضور و هنرنمایی 
برای تمامی عكاسان را در کشور فراهم کرده است افزود: جشنواره 
فتوواك فرصتی را برای عكاسی از سوژه های خیابانی در یك مسیر 

مشخص با موضوع آزاد فراهم کرده است.
سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان 
ادامه داد: فتوواك یك برنامه عكاســی جهانی است که همه ساله در 

سطح جهان برگزار می شود.
خوشــبخت ادامه داد: در این جشنواره 200 نفر از عكاسان استان در 
آرامگاه بوعلی سینا و پیاده راه بوعلی شرکت کرده و عكاسی کردند.

فرهنگســرای پرواز همدان به همت شــهرداری همــدان دوره های 
مختلف کارگاه عكاسی مقدماتی و پیشرفته، کارگاه نقد فیلم، فیلمنامه  
نویسی و دوره های مختلف هنری را برای گروه های مختلف سنین 
مختلف از چهار سال تا 70 سال برای عالقه مندان برگزار می کند.

تلفات جاده ای در همدان 13 درصد 
کاهش یافت

  فرمانده نیروی انتظامی همدان گفت: امسال 53 نفر کمتر، نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته جان خود را بر اثر حوادث رانندگی از 
دســت داده اند که این کاهش 13 درصدی تلفات جاده ای استان را 

نشان می دهد.

1- مشارکت دادن شهروندان در کالهبرداریهای فضای مجازی افزایش 
یافته اســت. گفته می شــود راه اندازی ســرویس های خدماتی برای 
شهروندان از طریق سامانه پیامكی راهكارجدید کالهبرداران شده است. 
گویا دراین نوع خدمات با ارســال کد وتماس باشــهروندان خواستار 
خواندن کد ارسالی شــده وازاین طریق درسایت هاوفضاهای مختلف 
به نام دیگران اقدام به عضویت و سواســتفاده می شــود. گفتنی است 
واگذاری بخش تبلیغات مخابراتی بدون ارائه لیست مجریان شناسایی 

چنین افرادی راسخت کرده است.
2- ارسال پیامك های اخطار وتبلیغ از مرز زمان خارج شده است.گفته 
می شود شبكه بانكی وبرخی دستگاهها در ساعات غیرکاری و تعطیالت 
نیز درحال ارســال پیامك های خودهســتند.گویا اغلب این پیامك ها 

غیرضروری بوده و مورد اعتراض می باشد.
گفتنی است قراربود سامانه های ارسال پیامك دربرخی ساعت ها فعال باشند.
3- حضورسفرای فرهنگی دراستان به نام گعده خودمانی یادمی شود.

گفته می شود درحالی که قرار بود حضور150 میهمان خارجی فرصتی 
باشــد برای معرفی استان ، بیشتر به سخنرانی و جلسه مسئوالن تبدیل 
شده است. گویا دراین برنامه فرصت برای جلسات تخصصی بین فعاالن 

گردشگری واقتصادی وبخش خصوصی دیده نشده است.
گفتنی است سطح حضورمیهمانان همدان 2018 در اجالس شهریورماه 
و نشســت با ســفرای فرهنگی مورد نقد بوده ودراجالس گذشــته 

نیزفرصت برای چنین نشست هایی ایجادنشده بود.
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تصادف های درون شهری منجر به مرگ در تویسرکان 
50 درصد کاهش یافت 

 فرمانده انتظامی تویســرکان گفت: تصادف های درون شهری منجر به مرگ در بازه 
زمانی یك سال اخیر در تویسرکان با کاهش 50 درصدی روبه رو شده است. 

محمد معصومی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: در طی یك سال اخیر، 174 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در شهرســتان تویسرکان کشف شده که رشد یك درصدی کشفیات در 

این بخش را نشان می دهد.
وی با بیان اینكه در طول یك سال اخیر، 847 نفر در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگیر 
شــده اند که رشد 9 درصدی را در این بخش نشان می دهد، از دستگیری 24۶ سارق در 

مدت یك سال گذشته در شهرستان تویسرکان خبر داد و گفت: در این بخش نیز شاهد 
افزایش 15 درصدی هستیم.

وی ابراز کرد: همچنین در این بازه زمانی، 287 مورد کشف سرقت ثبت شده که به معنای 
رشد 109 درصدی کشفیات در این حوزه است.

فرمانده انتظامی تویسرکان با بیان اینكه با دستگیری 9۶5 معتاد متجاهر در تویسرکان در 
یك سال اخیر، شاهد رشد 11 درصدی در این زمینه بودیم عنوان کرد: همچنین در طول 
یك سال گذشته تعداد سه هزار و 173 دستگاه موتور سیكلت و 277 خودروی متخلف 

توقیف شده و در این زمینه نیز با افزایش 4۶ درصدی روبه رو شدیم.
وی تاکید کرد: تعداد تصادف های جرحی در یك سال اخیر در شهرستان تویسرکان، 383 

مــورد با 11 درصد کاهش بوده و تعداد تصادف های منجر به مرگ 20 مورد اســت که 
کاهش پنجاه درصدی دارد.

معصومی تصریح کرد: در بازه زمانی یك سال اخیر، 48 هزار و 930 قلم کاالی قاچاق با 
افزایش 81 درصدی در شهرستان تویسرکان کشف شده و تعداد دستگیر شدگان در این 

بخش با افزایش هفت درصدی به 134 مورد رسیده است.
وی گفت: همچنین در این مدت، 171 پرونده کاالی قاچاق تشــكیل شــده که رشد 9 

درصدی در این زمینه را نشان می دهد.
معصومی از اجرای 477 مورد طرح های پاکسازی نقاط آلوده و امنیت اجتماعی خبر داد 

و اظهار داشت: در این بخش نیز شاهد رشد 17 درصدی بودیم.

الووو پیام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پیامک
تلفن و پیام گیر
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ــون هســتم و خــودم، خــودم بیمــه کــردم همــه  ــده کامی ــده رانن بن
عمــرم و مالــم را تــو ایــن راه صــرف کــردم، خانــواده ام مــدام تــو 
ــا  ــا درد شــدم ب ــد و خــودم نیــز دچــار کمــردرد و پ اســترس بودن
ــد  ــرا بع ــه چ ــای دیگ ــه ه ــین و هزین ــاالی ماش ــود مخــارج ب وج
ســی ســال کار چــرا جــز مشــاغل ســخت محســوب نمیشــه لطفــا 

رســیدگی شــود.
يک شهروند

ــت 97 زده  ــدش اردیبهش ــخ تولی ــرم تاری ــه بخ ــاك بچ ــم پوش رفت
بــا قیمــت 9900تومــان انبــار کــرده و بــه قیمــت17500 می فروشــد 
وقتــی کــه بــه قیمــت روش اعتــراض می کنــی بدرفتــاری می کننــد 
ــك  ــه ی ــس ب ــد، هرک ــول نمی کنن ــول را قب ــت روی محص و قیم

ــد. ــا مســولین رســیدگی و نظــارت کنن ــی می فروشــد لطف قیمت
موسوي

در کلینیــك مباشــر بــرای  نوبت دهــی کــه هــرروز برنامــه درســت 
ــا  ــی ب ــك منش ــی روی کلینی ــی، م ــك روز کاغذ نویس ــد، ی ــی کنن م
لحــن بــد و تنــد قبــول نمی کنــد و می گویــد تلفنــی اســت وقتــی 
ــد از  ــم بای ــوری آن ه ــد حض ــری می گوی ــاس می گی ــی تم تلفن
ــه  ــی ک ــی در صورت ــور داشته باش ــك حض ــاعت 2:30 در کلینی س
ــی  ــاعت 5 م ــر س ــود و دکت ــاز می ش ــاعت 3 ب ــك س درب کلینی
آیــد و بــه علــت ازدحــام جمعیــت جایــی بــرای نشســتن نیســت، 
بیمــار تــو ایــن چنــد ســاعت عــالف می شــود وعــالوه بــر بیمــاری 
ــه  ــان ک ــه درم ــد، هزین ــل کن ــد منشــی را تحم ــار ب ــد رفت ــم بای ه
ــن  ــز از بزرگتری ــك نی ــه کلینی ــه ب ــه مراجع ــت، دغدغ بسیارباالس
ــه  ــئول مربوط ــت، از مس ــل شده اس ــاران تبدی ــرای بیم ــكل ب مش

ــد. ــئله بكنن ــن مس ــه ای ــری ب ــم فك می خواهی
*تماس تلفني

 نهاوند-معصومه کمالوند-خبرنگارهمدان پیام: 
عمده فعالیت های اقتصادی توســط روستایی ها 
انجام می شــود و چرخه تولیــد و درآمد هم از 
همین نقطه آغاز می شود لذا باید برای ماندگاری 
روستاییان در روستاها شرایط زندگی و کیفیت آن 
را ارتقا داد و خدمات زیر بنایی و امکانات را برای 
تامین اقتصاد و معیشــت خانواده های روستایی 
افزایــش داد تا جایی که یک روســتایی مجبور 
نباشد برای کمترین کار خود به شهر مراجعه کند 
و روستاییان را هم تشــویق کرد تا تحصیالت و 
آموزش هایی که می گذرانند را در قالب رشــته 
های مورد نیاز در همان مناطق داشته باشند تا کمتر 

نیازی به مهاجرت باشد.
یک زمان همه امتیاز و تسهیالت در بخش مسکن 
متمرکز شده بود اما در شرایط فعلی دوات با قرار 
دادن حوزه اشــتغال در کنار مســکن، به افزایش 
کیفیت زندگی با ارتقا زیر ســاخت کمک بزرگی 
کرده است.از جمله اقداماتی که در این زمینه اجرا 
شد موضوع  ایجاد اشتغال با ارایه تسهیالت بود، که 
در دولت هشتم  در قالب طرح های اشتغالزا مطرح 
شد که واحدهای تولیدی و اشتغالزا در کشور جان 
گرفت و در دولت دهم هم به نام بنگاههای زودبازده 
مطرح و حاال هم  پرداخت وام های اشــتغالزا به 

روستاییان این طرح ادامه دارد.
 451 میلیارد برای طرح های اشــتغال زا 

استان
مدیرکل دفتر امور روســتایی و عشایری استانداری 
همدان گفت؛ برای اشــتغال روستایی از  سال 9۶و 
97 تــا کنون اعتباری برابــر 2۶1میلیارد تومان برای 

اشتغالزایی پایدار از محل صندوق توسعه ملی صادر 
و 80 میلیارد تومان از منابع بانك های سینا پارسیان 
و صندوق ملی در روســتاهای اســتان به طرح های 
اشتغالزا و ســرمایه گذاری در قالب تسهیالت تعلق 
گرفته اســت. این طرح ها در سیستم نرم افزاری به 
نام کارا ثبت و بصورت لحظه ای قابل رصد اســت 
و نظــارت و ارزیابی هــای الزم با کمیته نظارت  از 
نحوه پرداخت ها انجام شــده که بیش از 90 درصد 
متناسب با سوابق طرح ها اتفاق افتاده است.به گفته 
ظاهر پورمجاهد حدود 3هزار و 500 نفر توانستد از 
این تسهیالت استفاده کنند تا هفته گذشته یك هزار 
و 489 طرح در سامانه ثبت شده که 45۶میلیارد تومان 
تسهیالت برای این طرح ها مورد نیاز است رقمی در 

حدود 2 برابر تسهیالت استان است.
8هزار و 31 نفر اشتغال ایجاد شده برآورد شده است 
و از این رقم سهم ما 131 میلیارد تومان عقد قرار داد 
شده و 110 میلیارد تومان هم پرداختی داشته است. 

 استان همدان بیشترین جمعیت روستایی 
کشور دارد

ظاهرپــور مجاهد گفت: در حال حاضــر هزار و ۶7 
روستا در استان همدان بر اساس سرشماری سال 95 
وجود دارد که بنا به آمار ســال 90 جمعیت روستایی 
استان ریزش داشته اســت اما در مقایسه با جمعیت 
روستایی کشور، استان همدان بیشترین جمعیت را دارد 
وی با بیان اینكه روســتای خالی از ســكنه نداریم، 
تصریح کرد: برخی از روســتاها بدلیل اینكه فعالیت 
اقتصادی محدود شده است جمعیت آنها هم کم شده 
که اغلب بدلیل اینكه عمــده اقتصاد و درآمد آنها از 
کشــاورزی بوده و همین کم آبی و... سبب تعطیلی 

کار شده و مهاجرت کرده اند. 
 همدان شــاخص در جذب تســهیالت 

اشتغال در کشور
در بحث پرداخت تسهیالت اشتغالزا برای روستاییان 
در کشور استان همدان از جمله استان های برتر بوده 
است که بر اســاس 7 شاخصه از جمله کیفیت طرح 
،عقد قرار داد جذب به موقع و نظارت و... بوده است. 
  تقویت اقتصاد روســتایی با افزایش زیر 

ساختی
 پــور مجاهد گفت: از طرفی وقتــی عمده درآمد و 
اقتصاد یك خانواده روســتایی بر محور کشاورزی 
است باید تالش کرد تا محصول این کشاورز به روز 
خریداری و فروش برسد  و بازارهای فروش را مهیا 
کرد تا حاصل دسترنج خود را دریافت و ومحصولش 
روی دســتش نماند و بتواند اقتصاد زندگی را تامین 

کند. 
 اما با توجه به اینكه موضوع  کم آبی هم در مهاجرت 
ها و خالی شــدن روستاها بی تاثیر نبوده است و هر 

طرحی هم بخواهیم اجرا کنیم به آب نیازمند اســت 
و  کم آبی چالش توســعه در روســتا ها شده است  
باید شــاخه کشــاورزی که عمده درآمــده خانوار 
روستایی اســت را مدیریت کرد کشت محصوالت 
کــم آب بر راجایگزین پر آب بر مثل کلزا جایگزین 
سیب زمینی شــود یا اینكه بدون حذف محصول از 
طریق نشا کاری مصرف آب را مدیریت کنند ، یا از 
سیســتم های آبیاری قطره ای و بارانی برای آبیاری 

محصوالت استفاده کنند.
 روستانشــینان تمایلی به ملحق شدن به 

شهر ندارند
بخش مرکزی نهاوند با 80 روستا و 2 روستای خالی 
از ســكنه که جمعیتی بین 5تا 10 خانوار داشــت و 
بدلیل مهیا نبودن شــرایط کشــاورزی، خالی شد بر 
اساس آخرین سرشماری 95 جمعیتی برابر 43هزار 

و 700 نفر است.
بخشــدار مرکزی نهاوند می گوید: با افزایش کیفیت 
خدمات زیربنایی در روســتاها برخی روســتاها هم 

هســت که خود اهالی تمایلی به الحاق شدن به شهر 
ندارند در حالی که شرایط الحاقیت را هم دارند

آیت صالحی دربــاره طرح های اشــتغالزا دربخش 
هم از 148 طرح تایید شــده شــده خبــر داد که از 
ســهم 24میلیاردی نهاوند در حوزه اشتغال روستایی 
12میلیارد  حدود 50درصد آن شــامل بخش مرکزی 
بوده که پرداخت شــده است که این طرح ها برآورد 

اشتغال هزار و 500تا 2هزار نفر را داشته است.
سال گذشته در بحث بهسازی روستاها هم 1۶ روستا 
اجرا شده که 1۶ روستای دیگر هم در حال اجرا است.

 شاهد مهاجرت معکوس هستیم
صالحی می گوید: با خدمات ارایه شده در روستاها 
مهاجرت معكوس شــده است اما در بحث فرهنگی 

جای کار بیشتری دارد و باید توجه بیشتری داشت.
بــه گفته وی در روســتای دهفــول 120تولیدی و 
کارگان مبل و منبت فعال اســت که عمده اشــتغال 
روستا را تامین کرده و مانع بسیاری از بزهكاری ها و 

مشكالت اجتماعی شده است.

روستائيان نمی خواهند ضميمه شهرهاباشند

زندگی درروستا
با اجرای درست طرح های اشتغالزا
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  طرح استیضاح آخوندی به 50 امضاء رسید
 سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از برگزاری جلسه استیضاح وزیر راه در 

یكی از جلسات هفته آتی کمیسیون خبر داد.
سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با تسنیم، با 
بیان اینكه طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز )یكشنبه 1 
مهر (به این کمیسیون ارجاع شده است، گفت: با توجه به اینكه طرح استیضاح 
وزیر راه در دســتورکار هفته جاری کمیســیون قرار نداشت؛ بنابراین احتماال 

استیضاح وزیر در یكی از جلسات هفته آتی کمیسیون بررسی می شود.
صدیف بدری با بیان اینكه وزیر راه حضور در جلسه درباره محور های استیضاح 
توضیحاتی را ارائه می دهد، افزود: اگر طراحان استیضاح از پاسخ های وزیر قانع 
شــوند طرح از دستورکار کمیسیون خارج می شود و در غیر این صورت طرح 

مذکور برای رسیدگی در جلسه علنی تقدیم  هیأت رئیسه پارلمان می شود.

ارتباط دادن FATF به سقوط قیمت ارز
 یک بازی روانی است

 عضو کمیسیون اقتصادی گفت: FATF هیچ ارتباطی به سقوط قیمت ارز 
و سكه نداشته و بیان چنین مسئله ای تنها جنبه روانی دارد.علی اکبر کریمی عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره تحلیل هایی مبنی بر تأثیر FATF بر کاهش قیمت ارز و ســكه، 
اظهار کرد: معتقدم FATF هیچ ربطی به ســقوط آزاد قیمت ارز و سكه ندارد 
و بیان چنین مسائلی تنها جنبه روانی دارد.وی افزود: FATF یك مبحث کلی 
دربــاره معامالت پولی و بانكی بوده و نوســانات ارز بیش از آنكه بخواهد از 
اصول منطقی تأثیر بپذیرد، از پارامترهای روانی نشأت می گیرد.کریمی ادامه داد: 
اگر دولت و بانك مرکزی بتوانند تحرکات دالالن و بازار را کنترل کرده و پالس 

مثبت به بازار بفرستند، قطعا به شرایط با ثبات خواهیم رسید.

یارانه متولدین 97 پرداخت می شود
 دولت یارانه  متولدین سال 97را حذف نكرده است.

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت یارانه  متولدین سال 
97 را حذف نكرده و یارانه متولدین ســال جاری تا پایان خرداد 97 پرداخت 
شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان انوشیروان محسنی بندپی افزود: 
حدود 340 هزار نفر در ماههای تیر، مرداد و شهریور متولد شده اند که پرداخت 

یارانه آنها هم در حال بررسی است.
 محسنی بندپی با بیان اینكه پرداخت یارانه تكلیف مجلس شورای اسالمی بوده 
اســت,گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجری پرداخت یارانه است و 
واریز یارانه ها را در دســتور کار خود دارد.وی خاطرنشان کرد: محاسبات الزم 
برای پرداخت یارانه در حال انجام است و ما قطعا تا پایان این ماه به کسانی که 

مستحق دریافت یارانه باشند مبلغ آن را واریز می کنیم.

تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر 
اصالحات و دولت 

 تشكیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر جریان اصالحات و دولت 
از مباحث مطرح شده در جلسه روحانی با اصالح طلبان بود.

به گــزارش فارس، حــدود 22 چهره اصالح طلب در این نشســت 
حضور داشــتند که 18 نفر آنها به اظهار نظر پرداختند. عارف در پایان 
اظهارنظرهای چهره های اصالح طلب به جمع بندی نظرات پرداخت و 

بر ضرورت نزدیكی بیشتر جریان اصالحات با دولت تاکید کرد.
بر همین اساس عارف پیشنهاد تشكیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر 
جریان اصالحات و دولت را مطرح کرد که بر اســاس همین پیشنهاد 
رئیس دفتر رئیس جمهور ماموریت یافت در خصوص تشــكیل این 

کارگروه اقداماتی را با هماهنگی با جریان اصالحات انجام دهد.

باید هرطور شده از دستیابی ایران به سالح 
اتمی جلوگیری کرد

 صدر اعظم آلمــان با بیان اینكه باید هر آنچه ممكن اســت برای 
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای انجام داد، گفت سوال این 

است که آیا یك توافق برای این کار کافی است یا نه.
به گزارش فارس، صدر اعظم آلمان که به فلســطین اشغالی سفر کرده 
روز پنج شــنبه در جمع میزبانانان صهیونیستش بار دیگر ایران به طرح 
اظهارات ضدایرانی پرداخت و گفت باید از دستیابی ایران به سالح اتمی 
جلوگیری کرد.به نوشــته روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست«، آنگال 
مرکل که در موزه »هولوکاست« در قدس اشغالی صحبت می کرد، گفت: 
»باید هر کاری انجام دهیم تا ایران به ســالح هسته ای دست پیدا نكند. 
ســوالی که داریم درباره اش بحث می کنیم، این است که آیا یك توافق 
راه درستی برای جلوگیری از دستیابی به سالح اتمی است، یا اینكه این 

]راه[ بیش از حد ضعیف است؟«
صدر اعظم آلمان در ادامه گفت: »با توجه به آنچه که امروز در سوریه در 

جریان است، تهدید علیه اسرائیل افزایش یافته است.«

اعالم خروج آمریکا از عهدنامه مودت تاثیری 
بر روند رسیدگی دیوان در شکایت اخیر 

ایران ندارد
 سفیر ایران در لندن با اشاره به دستپاچگی آمریكا در اعالم خروج از 
عهدنامه مودت 1334 ، گفت که اعالم خروج از این عهدنامه تاثیری بر 
روند رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری در شكایت اخیر ایران ندارد.

به گزارش فارس، ســفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن در پی اعالم 
خروج آمریكا از عهدنامه مودت بین ایران و آمریكا که شب گذشته از 
سوی »مایك پامپئو« وزیر خارجه ترامپ اعالم شد، بیان کرد: »عهدنامه 
مودت بین ایران و آمریكا هنوز دو ســال از کودتا نگذشته بود که برای 
تثبیت شــاه و توسعه قدرت سیاسی و اقتصادی آمریكا در ایران منعقد 

شد.«
حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرامش نوشت: »با وجود مودتی که 
بعد از انقالب بین دو  کشور وجود نداشت، آمریكا در مواردی از جمله 
گروگانگیری ایران را به اتهام نقض همین معاهده به دادگاه بین المللی 
برد. ایران هم در قضیه حمله به ایرباس و حمله به سكوهای نفتی آمریكا 

را به نقض این معاهده متهم کرد.«
سفیر ایران اضافه کرد: »دیوان بین المللی دادگستری در تمامی موارد از 
جمله شــكایت اخیر ایران، با تایید استنادات دو دولت طرف قرارداد و 
ورود محتوایی به بررسی نقض مفاد قرارداد، اعتبار این معاهده حقوقی 

را احراز کرده است. «
بعیدی نژاد خاطرنشــان کرد: »خوی استكباری آمریكا نتوانست این را 
تحمــل کند. وقتی دید ایران می تواند از این معاهده برای حفظ حقوق 
خود اســتفاده کند و حتی حمایت دیوان بین المللی دادگســتری در 
محكومیت اقدامات ظالمانه ی آمریكا را به دســت آورد، با دستپاچگی 
تمام خارج شدن خود از این معاهده را اعالم کرد. البته این اعالم خروج 

آمریكا تاثیری بر روند رسیدگی دیوان در شكایت اخیر ایران ندارد.«

واکنش مشاور رئیس جمهور به اجتماع 
پرشور بسیجیان در ورزشگاه آزادی

 حسام الدین آشــنا در واکنش به اجتماع امروز بسیجیان در حضور 
رهبر انقالب، آن را قدرت نمایی ملی ایران در برابر براندازان دانست.

به گزارش تســنیم، مشاور رئیس جمهور در رشــته توئیتی در واکنش 
به اجتماع پرشــور بسیجیان در ورزشــگاه آزادی نوشت: آزادی امروز 
بسیجیان را در آغوش گرفته اســت. آزادی امروز نه یك ورزشگاه که 
یك رزمگاه است.حسام الدین آشــنا در توئیت خود می گوید: حضور 
پرشــكوه زنان و مردان ایرانی از هر قوم و قبیله و از هر ســن و طبقه، 
قدرت نمایی ملی ایران در برابر براندازان اســت. اجتماع عظیم آزادی 
پاســخ قاطع رهبری و مردان و زنان بسیجی سراسر کشور به تهدید و 

تحریم آمریكاست.

ایران پیروز آشکار انتخاب رئیس جمهور و 
نخست وزیر جدید عراق است

 سناتور جمهوری خواه آمریكایی معتقد است که ایران پیروز آشكار 
انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عراق است.

به گزارش تسنیم، "مارکو روبیو" سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا 
طی پیامی در توئیتر به انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر عراق اشاره 
کرد و نوشت: این ادعا که گفته می شود نه ایران و نه آمریكا پیروز آشكار 
انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور جدید عراق بودند. پیروز آشكار 
این انتخاب ها ایران است. )سردار قاسم( سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران ایران شخصا میانجی این تعامل بود. این تحولی بزرگ و 

چالش برانگیز است.

نقش احزاب در زمینه مشارکت سیاسی
شبنم طهماسبی «

 مشارکت سیاســی عبارت است از میزان بهرمندی افراد جامعه از 
حق خـود بـــرای دخالت در مسائل و تصمیم گیریهای سیاسی ، که 

این میزان برای افراد مختلف، متفاوت است .
 ثبات هر جامعه سیاســی به رابطه ســطح مشارکت سیاسی با سطح 
نهادمندی سیاسی آن جامعه بستگی دارد. در صورتی ثبات ســـیاسی 
جـــامعه حفظ می شــود که به موازات افزایش مشــارکت سیاسی، 
پیچیدگی ، تطبیق پذیری و انسجام نهادهای سیاسی جامعه نیز فزونی 
گیرد. در واقع این احزاب هستند که به مهمترین ویژگی سیاسی یعنی 

مشارکت، می پردازند.
بین بـسیج اجتماعی و بی ثباتی سیاسی ارتباط مستقیمی وجود دارد. 
"هانتیگتون"معتقد است که شهری شــدن، باال رفتن میزان باسوادی، 
وســایل ارتباط جمعی و آموزش باعث باال رفتن آرزوها و تمایالت 
شده و اگر این آرزوها بـراورده نـشوند، افـراد و گروهها وارد صحنه 
سیاسی می شـوند که در صـورت فـقدان نهادهای سیاسی نیرومند و 
انعطاف پذیر، این افزایش، مشــارکت سیاسی را به طرف بی ثباتی و 

خشونت رهنمون می شود.
توسعه اقتصادی نیز پدیده بسیج اجتماعی را تـكمیل می کند. توسعه 
اقتصادی ضمن افزایــش رفاه اقتصادی برای عده ای، افزایش ناکامی 
اجتماعــی را در پی می آورد. در جوامع ســنتی ای که این شــكاف 
بـــیش از حـد نـباشد، ممكن است فرصتهایی برای تحرك اجتماعی 
و اقتصادی افراد فراهم شود و بـــدین طـریق امكان کاهش ناکامیها 
وجود خواهد داشت. نكته دیگـــری که در بـــاب نقش احزاب در 
مشــارکت سیاسی حائز اهمیت است این مطلب است که وجود یك 
مجلس منتخب بـدون وجـود احزاب در جامعه، نمی تواند نـشانه ای 

از تـوسعه سیاسی و دمـوکراسی بـه شـمار آید. 
در واقع انتخابات بدون احزاب، وضع مـوجود جـوامع را تهدید می 
کند و بدین طریق انتخابات آلت دست محافظه کاران قرارمی گیرد تـا 
بـــه ساختار و رهبری سنتی ، مشروعیت مردمی صـوری بدهند. این 
درحالی است که درانـتخاباتی که هـمراه با احزاب برگزار می شـود، 
ســـازوکاری برای بسیج سیاسی در یك چارچوب نهادی فراهم می 
شود. احزاب سیاسی مانع از انحراف مـــشارکت سـیاسی به سمت 
راههای ناهنجار شـده و آن را بـه طـرف انتخابات کانالیزه مـی کنـند.

 از ایــن رو هرچه احزاب ســـیاسی شـــرکت کننــده در انتخابات 
نیرومندتر باشــند، آرای بیشتری کسب می شود. دریك نظام سیاسی 
درحال نوسازی و توسعه ســـیاسی، ثـبات سیاسی به توانایی احزاب 
سیاسی بـــستگی دارد، ویك حـزب در صورتی  تـوانایی دارد که از 

پشـتیبانی نـهادینه شده مردم برخوردارباشد.
 بـنابراین، توانایی، بیانگر میزان پشتیبانی مردم و سطح نهادینه شدن آن 
می باشد. یك حزب سیاسی در صورتی دارای قدرت نهادی اسـت که 
پس از کنـاررفتن یا فوت بنیانگذاریا رهبر فرهمند آن، بتواند هـمچنان 
بـه بـقا وقـدرت خـود ادامه دهد. بـعد دیگـر توانایی نهادی احزاب، 
بستگی به این دارد که فعاالن سیاسی و مسئوالن حزبی، چه اندازه خود 
را وقف حـزب مـی کنـند، و یا اینكه برعكس تا چه حد از حزب بـه 

عـنوان ابـزاری در جـهت اهـداف خـود استفاده می کنند.
*ارشد اندیشه سیاسی

 برای اقتدار جمهوری اسالمی همین بس 
که کشــور ایران را از زیر سلطه انگلیس و 

آمریكا بیرون کشید.
رهبر انقالب اســالمی روز )پنج شــنبه( در 
همایش ده ها هزارنفری »خدمت بسیجیان« 
در ورزشــگاه آزادی با بیــان اینكه در ایام 
حماســه زینبی هســتیم، فرمودنــد: این ها 
توانســتند بــا حرکت های خــود ماجرای 
عاشــورا را دائمــی و زوال ناپذیر کنند. ما 
هم در چنین روز های احساس ارتباط قلبی 

بیشتری با این شهیدان می کنیم
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حضرت 
آیــت ا... خامنه ای با بیــان اینكه اربعین در 
پیش اســت و ملت ایران و عراق در تدارك 
حماسه بزرگ اربعین است, افزودند: حماسه 
اربعیــن یك پدیده فوق العاده ای اســت و 
هنگامی که دنیای اســالم نیازمند این پدیده 

بود بوجود آمد.
رهبــر معظم انقالب با اشــاره به اینكه این 
جلســه بزرگ در موقعیت بسیار حساسی 
تشكیل شده اســت, تاکید کردند: موقعیت 
کشور، منطقه و جهان، موقعیتهای حساسی 
است؛ بخصوص برای ما ملت ایران، عظمت 
ایران یك امر تاریخی اســت، کشــورمان 
توانســته در عرصه علم فلســفه سیاست و 
هنر و پرچمداری علوم انسانی در میان همه 
ملت های جهان ســرافراز بایستد و خود را 
نشان دهد، عظمت ایران امروز هر منصفی به 

ناچار مجبور به تاکید آن است.
رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: در این 
200 سال از دوران قاجار و منحوس پهلوی 
عظمت ایران لگدمال شد، جمهوری اسالمی 
کشور ایران را از زیر سلطه آمریكا و انگلیس 

بیرون کشید.
 حضرت آیــت ا... خامنه ای بــا بیان اینكه 
جمهوری اسالمی در طول این 40 سال عمر 
خود در مقابل دســت اندازی دشمنان سینه 
سپر کرده است، تصریح کردند: برای اولین 
بار در یك جنگی از تجزیه کشور برخالف 
گذشــته ها جلوگیری کرده است، شكست 

ناپذیري ملت ایران به برکت اسالم است.
ایشان در ادامه فرمودند: در این چهل است 
ملت ایران احســاس ضعف نكرد ، نداشتن 
ابتــكار برای تداوم پیــروزی موجب عقب 
ماندگي و پیش روي دشمن مي شود و اگر 
مغرور بشویم ناکام خواهیم ماند. باید تالش 
و مجاهدت و شجاعت داشت، لكن چیزی 
که برای شــما جوانان مهم اســت که نوك 
پیكان این حرکت عظیم شما جوانان هستید، 
پیران اگر خســته و از کار افتاده نباشد می 
توانند شمارا راهنمایی کنند اما موتور محرك 

این قطار شما جوانان هستید.
رهبر معظم انقالب خاطرنشــان کردند: در 
جهــاد با طاغوت و تجزیــه طلبان در آغاز 
انقالب که در شــمال و غرب کشــور پیدا 
شدند که جلو دار این حرکت عظیم جوانان 
بودند. در جهاد سازندگی که از رویش های 
آغاز انقالب بود, جوانان بودند که این جهاد 

را شروع کردند. 
فرمانــده معظــم کل قوا با اشــاره به نقش 
پررنگ جوانــان افزودند: این جوانان بودند 
که درجهاد علیه تهاجم فرهنگی دهه هفتاد و 
جهاد علمی دهه هشتاد و جهاد با تروریسم 
تكفیری و جهاد علمی و اقتصادی برای حل 
مشكالت حضور داشــتند. شاید 100 هزار 
کار مهــم مربوط به طبقات ضعیف در نقاط 
دور دست را درحال انجام هستند و این یك 
سرمایه عظیم برای کشور است و این نقش 
جوانان است که مژده آینده بهتر کشور است.

رهبر انقالب اسالمی با بیان اینكه راه پرپیچ 
و خم است و دشمن به طور کامل در برابر 
ما فعال است, فرمودند: ما باید در برابر موانع 
این راه را طی کنیم.گام اول این اســت که 
وجود دشــمن را حس کنیم. تا انسان نداند 
دشــمن در برایر اوست ســالح الزم را در 
دســت نمی گیرد و حرز و حفاظ و ســنگر 

بوجود نمی آورد.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای افزودند: گام 
دوم اعتماد به نفس اســت، بزدل و ترســو 
نبودند؛گام ســوم شــناخت حوزه و عرصه 
تهاجم اســت، باید تهدید دشمن را درست 

فهم کنیم و اندازه آن را درست بشناسیم.
ایشــان اظهار کردند: همــه ملت باید درك 
درستی از دشــمن داشته باشند. عرصه های 

نبرد دشمن اســالم و ایمان اسالمی است، 
آمریكا از اســالم سیلی خورده و از انقالب 
اسالمی کینه در دل دارند. آمریكایی ها پیش 
از انقــالب در کشــور همــه کاره بودند و 
سرمایه های کشور با میل آنها جابجا می شد 
و سیاست بر میل آنها چیده می شد؛ اما اسالم 

و انقالب دست آنها را کوتاه کرده است.
رهبر معظم انقالب اســالمی با اشــاره به 
اینكه آمریكایی ها با استفاده از رسانه ها به 
دنبال تصویر سازی در دنیا هستند, گفتند: 
یكی از تصویرهای غلط این است که فكر 
مــی کنند در موضع قدرت هســتند، البته 
قدرت سخت افزاری آنها قابل نشان دادن 
اســت؛ اما ابزار اصلی برای تسلط قدرت 
ترم افزاری اســت. در نبرد جهانی اهداف 
بوســیه قدرت نرم افزاری محقق می شود. 
قدرت نرم افزاری یعنی منطق, استدالل و 
ســخن نو به میان آوردن. اینها سخن نو و 

منطق ندارند.
ایشــان با اشــاره بــه اینكه امــروز لیبرال 
دموکراســی آمریكا در دنیا مفتضح است و 
مورد انتقاد صاحب نظــران دنیا قرار گرفته 
افزودند: تصویر ســازی آنها از خودشــان 
اتمی  دروغین است.آمریكای دارای قدرت 
تكنولوژی پیشــرفته و پول فراوان شكست 
خورد.آمریكا در عراق, پاکستان, افغانستان و 
در مواجه با دیگر قدرتهای جهانی شكست 

خورده و می خورد.
ایشــان گفتند: به یاد حرف هایــی افتادیم 
که 40 سال قبل همین کســانی که نوکران 
آمریكا بودنــد و خود آن ها مژده می دانند ۶ 
ماهه کلك کنده می شــود؛ امروز چهل سال 
گذشــته، آن نهال باریك بــه درختی تناور 

تبدیل شده است.
بیان  بــا  انقالب اســالمی  رهبــر معظم 
اینكه ما مشــكل اقتصادی و اقتصاد نفتی 
داریــم، تصریح کردنــد: فرهنگ صرفه 
جویی بســیار ضعیف است و این عیب 
است، اما عیب واقعی بن بست است که 
بحمدا... نداریم. عیب واقعی این اســت 
که جوان کشــور گمان کند که راه حلی  
به جز پناه بردن به دشــمن وجود ندارد؛ 
برخی ها دنبــال القا کردن این حرف ها 

هستند. ما  جوانان  به 
رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح کردند: 
امروز سیاســت مــداران بــزرگ دنیا ملت 
ایران را به خاطر مقاومت چهل ساله تكریم 
می کنند که واقعیت است. سیاستمداران پخته 
حتی در خود آمریكای غرب ملت ایران را 
به خاطر چهل ســال مقاومت و ایستادگی 

تحسین می کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اینكه 
امــروز ملت ایــران خــودش را به قدرت 
تبدیل کرده است, فرمودند: کشور ما دارای 
ظرفیت های بســیاری اســت که در کمتر 
کشــوری پیدا می شــود. منابع جغرافیایی, 
اقلیمی, نیروی انسانی و امكانات زیر زمین 
و روی زمین ظرفیتهایی هستند که به خوبی 

از آنها استفاده نكرده ایم.
ایشــان تصریح کردند: ما در استفاده نكردن 
از ظرفیت های کشــور در دنیا اول هستیم، 
ظرفیت بالفعل کشــور شــما جوانان مومن 
هســتیم، این تصویر واقعی است، جوانان 
مومن که هم توانایی دفاعی و هم توایی در 
مسائل فرهنگی و اجتماعی دارند و این یك 

تصویر واقعی از کشور است.

رهبر معظم انقالب در اجتماع يکصد هزار نفری بسيجيان:

در نیمه راه هستیم
بن بست نداریم

   راحله مظفرپور- خبرنگارهمدان پیام: 
یادواره شهداي گمنام عصر روز چهارشنبه 
در محل بوستان شهید مدني شهرك شهید 

مدني برگزار شد.
در این مراســم علیرضا هوشیار، جانباز، 
آزاده و از راویــان دفــاع مقــدس گفت: 
شــهداي ما به شهداي کربال تأسي کردند. 
مــا آمدیم تا ببینیم آنها چــه دیدند که ما 
نمي بینیم. همانطور کــه بُریر ابن خضیر 
همداني در شب عاشورا شوخي مي کند و 
در جواب حبیب ابن مظاهر که مي پرســد 
»چرا اینگونه شــادي مي کني؟«، مي گوید: 

»مي بینم«.
در زمــان جنگ نیز از ایــن جوان ها زیاد 
داشــتیم. امیر شهید آبشناسان یكي از این 
افراد بود که در شــب عملیات شــوخي 
مي کند و بعد از 2 ســاعت به شــهادت 
مي رسد. اگر ما با فرهنگ ایثار و شهادت 
بزرگ شــدیم، پس کو آن فرهنگ جبهه؟ 
چرا گول مي خوریم و با تبلیغات دشــمن 
براي خرید برخي کاالها هجوم مي آوریم؟ 
یادواره شهدا براي این است که بدانیم االن 
در کجا قرار داریم. االن اگر مشكلي هست، 

اگر هجمه دشــمن هســت، اگر ضعف 
مدیریت هست، ولي خودمان چرا اینگونه 
شده ایم شهدا را خودشان نمي دیدند و ایثار 
مي کردند. ما وارث فرهنگ ایثار و شهادت 
هستیم. خود را ندیدن و دیگران را دیدن. 
شهید عباس آقا شریفي معلم روستاست. 

دانشگاه قبول شده ولي مي رود جبهه شهید 
مي شــود و تاکنون نیز پیكر پاکش نیامده 

است و برادرش حسین نیز همچنین.
شهید مهدي مریانجي نیز یكي دیگر از این 
جوانان بود که جان خود را به خاطر دیگر 

همرزمان به خطر انداخت و شهید شد.

در ادامه این مراسم اکبر یونسي، جانشین 
فرمانده سپاه ناحیه همدان نیز گفت: دشمن 
تالش دارد تاریــخ جنگ را تحریف کند 
تا نســل چهارم انقالب را نسبت به دفاع 
مقدس و شهدا بي تفاوت کند و در فضاي 
مجــازي القا مي کند که چرا جنگ کردیم. 

چرا کشته دادیم. باید فلسفه جنگ را براي 
جوانــان تبیین کنیم. ما جنگ را شــروع 
نكردیم. صدام شروع کرد و او را حمایت 

کردند تا انقالب نوپاي ما را از بین ببرند.
وي در ادامــه گفت: این عزت و شــرف 
را امام به ما بخشید. امسال چهلمین سال 

انقالب را جشن خواهیم گرفت.
در حاشــیه این مراســم با چنــد تن از 
برگزارکنندگان این مراســم در خصوص 
اهــداف و چرایي برگــزاري یادواره هاي 

شهدا صحبت کردیم. 
فائــزه صاحب بیاتي، مســئول یادواره 
شــهداي گمنام به خبرنگار همدان پیام 
گفت: هدف از برگزاري این یادواره ها 
زنده نگه داشــتن یاد شهدا بویژه براي 
نسل جدید اســت. نوجوانان و جواني 
زیرا دشــمن  ندیده اند؛  را  که جنــگ 
امــروز جوانــان را هدف قــرار داده 
اســت و برگزاري برنامه هاي اینچنیني 
اقدامات  علیه  کوچكــي  قدم  مي تواند 
دشمنان باشــد و به همین دلیل ما این 
)بوســتان(  در مكان عمومي  را  برنامه 
برگزار کردیم که مردم بیشتري شرکت 

کنند. 
صاحــب  بیاتي گفــت: این یــادواره را 
پایگاه هاي مقاومت شــهیده ســرداریان، 
عطیه و حدیث با پشتیباني حوزه مقاومت 

حضرت خدیجه)س( برگزار شده است. 
وي همچنین پایــگاه مقاومت امام باقر و 

هیأت امناي مسجد سیدالشهدا تشكر کرد.
ســمیه وفایي، مســئول پایگاه شــهیده 
ســرداریان نیز در خصــوص اهداف این 
یادواره مي گوید: اشــاعه فرهنگ ایثار و 
شهادت و انتقال آن به نسل چهارم و زنده 
نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا از اهداف 

این یادواره بود.
وي در پاســخ بــه این ســؤال که چرا 
یادواره در محل عمومي )بوستان شهید 
مدني( برگزار شد، گفت: سابق یادواره ها 
در فضاي بســته برگزار مي شد. پیشنهاد 
شــد این برنامه ها در فضــاي آزاد و باز 
بیشتر  تأثیرگذاري  شــود جهت  برگزار 
در عموم مردم و افــرادي که با جهاد و 
شــهادت و دفاع مقدس آشنایي چنداني 

ندارند؛ بخصوص دهه هفتادي ها.
پایــگاه حدیث  مســئول  لیلي صفري، 
نیز برگزاري یادواره شــهداي گمنام را 
یادآوري شهدا و اهداف آنان در جامعه 
و اداي دین نســبت به آنها دانســت و 
گفــت: ما این یــادواره را بــراي اهالي 
شــهرك مدني در محل بوســتان شهید 
مدني و جنب مســجد سیدالشهدا)ع( با 
حضور گسترده نمازگزاران و اهالي محل 

برگزار کردیم.

گزارش 

يادواره شهداي گمنام برگزار شد

شهداي ما به شهداي کربال تأسي کردند
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کنکور در شرایط فعلی حذف نشدنی است
 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: مادامی که جایگزین مورد اعتماد 

برای کنكور وجود نداشته باشد حذف این آزمون به جایی نمی رسد.
به گزارش مهر ابراهیم خدایی با اشــاره بــه اعمال تاثیر قطعی 20 درصدی معدل در 
کنكور 98 و اعتراضات داوطلبان، گفت: مادامی که نتوان جایگزین مناســب و مورد 
اعتماد دانش آموزان و خانواده ها را برای کنكور در نظر گرفت اعتراضات ادامه دارد.

وی ادامه داد: اعتراضات در برابر مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در شرایطی 
اتفاق می افتد که تاثیر قطعی معدل کامل اجرا نمی شود و تنها 20 درصد در نظر گرفته 
شده است.رئیس سازمان سنجش با تاکید بر اینكه مادامی که جایگزین مناسب و مورد 

اعتماد برای کنكور وجود نداشته باشد حذف این آزمون به جایی نمی رسد.

کودکان نباید برای زباله گردی به کار گرفته شوند
 معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: کــودکان نبایــد بــرای 
زبالــه گــردی بــه کار گرفتــه شــوند؛ جلســاتی بــا دســتگاه هــای مختلــف ازجملــه 
شــهرداری داشــتیم و قــرار بــود اجــازه ندهنــد پیمانــكاران، کــودکان را بــرای زبالــه 
ــا اینكــه چنــد ســالی اســت موضــوع پیگیــری مــی  گــردی بــه کار بگیرنــد امــا ب

شــود هنــوز بازخــورد مطلوبــی نگرفتــه ایــم.
به گزارش ایرنا، حبیب ا... مسعودی فرید تاکید کرد: ورود نكردن شهرداری به مساله 
کودکان زباله گرد منجر به ایجاد شــرایطی برای سوءاســتفاده از کودکان می شــود. 
اقدامات اساسی تری برای رسیدگی به مساله کودکان زباله گرد می توان انجام داد؛ به 

طورمثال در آلمان 90 درصد تفكیك زباله از مبداء صورت می گیرد.

ارز 4200 تومانی برای دارو تا سال آینده ثابت می ماند
ــرای  ــت ارز ب ــت: قیم ــكی گف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش  وزی
دارو مشــخص و 4200 تومــان اســت و تــا ســال آینــده هــم ثابــت خواهــد 

بــود.
ــا، ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی روز چهارشــنبه در حاشــیه  ــه گــزاش ایرن ب
ــگاران افــزود: مشــكل ارزی در زمینــه دارو  جلســه  هیــأت دولــت در جمــع خبرن
نداریــم. در حــوزه تجهیــزات و ملزومــات پزشــكی هــم بــه همیــن شــكل اســت. 

نوســانات نــرخ ارز در تأمیــن ایــن اقــالم تاثیــری نــدارد.
وزیر بهداشــت گفت: البته گران شدن قیمت ســایر کاالها و خدمات در هتلینگ و 

خدمات بیماریستان ها موثر بوده است.

آخرین وضعیت سرفصل های ابالغی وزارت علوم به 
دانشگاه ها

 معاون آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آخرین وضعیت ســرفصل های 
ابالغی وزارت علوم به دانشگاه ها خبر داد.

مجتبی شریعتی نیاســر در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان،گفت: یكی از شاخص های 
وزارت علوم حفظ نســبت  هیأت علمی با تعداد دانشگاه هاســت کــه هنوز برخی مراکز 
نتوانسته اند آن را به درستی رعایت کنند. در مواقعی نسبت تعداد دانشجوی پذیرفته شود به 
 هیأت علمی بیشتر است.شریعتی نیاسر در ادامه درباره نظارت وزارت علوم بر خدمات ارائه 
شــده دانشگاه به دانشجویان، اضافه کرد: دستگاه های نظارتی ما به دو بخش درون ستادی 
و برون ستادی تقسیم می شــود. وظیفه نظارت بر خدمات و عملكرد دانشجویان بر عهده 
بخش درون ستادی وزارت علوم است، این بخش در واقع مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت اســت. هیأت هایی برای نظارت استانی در همه دانشگاه ها دارند و مسئولیت اصلی 

آنها نظارت برعملكرد دانشگاه است.

یک توصیه ساده برای پیشگیری 
از عفونت مجاری ادراری

 کارشناســان به زنان توصیه می کنند برای پیشــگیری از ابتال به عفونت مجاری ادراری 
آب بنوشند.

ــه  ــال ب ــگیری از ابت ــرای پیش ــده ب ــه ش ــان توصی ــه زن ــواره ب ــنا، هم ــزارش ایس ــه گ ب
عفونت هــای مكــرر مجــاری ادراری آب بنوشــند. هرچنــد، شــواهد کافــی در تاییــد ایــن 
ادعــا وجــود نداشــت. اکنــون، نتایــج یــك آزمایــش رندومــی نشــان می دهــد زنانــی کــه 
ــه ایــن نــوع عفونــت  میــزان آب بیشــتری مصــرف می کننــد کمتــر در معــرض ابتــال ب

هســتند.
متخصصــان آمریكایی به مطالعه روی 140 زن که دچار عفونت های مكرر مجاری ادراری 
بودنــد و در طول روز کمتر از 1.5 لیتر آب مصرف می کردند، پرداختند. همچنین از برخی 
از این افراد درخواســت شد رویه پیشین را ادامه داده و در گروهی دیگر میزان نوشیدن آب 

در طول روز افزایش پیدا کرد.

حیوان خانگي بایدها و نبایدها 
مریم ملكی «

 ساراي هجده ساله اآلن دو سال مي شود که مالك یك سگ است او 
تنها فرزند خانواده است و بیشتر اوقاتش را با سگش مي گذراند حاال او 
در دانشگاه شهر دیگري قبول شده و ساکن خوابگاه مي باشد همین امر 

باعث شده از سگش جدا شود. 
این جدایي تأثیر زیادي بر روحیه سارا گذاشته تا جایي که شاید دانشگاه 
را به خاطر ســگش رها کند. بابك و شیوا زوج جواني هستند به خاطر 
مســئولیت باال نگه داري فرزند قید بچه دار شــدن را زده اند و در حال 
حاضر از یك گربه نگهداري مي کنند و مي گویند خود را پدر و مادر آن 
گربه مي دانند.این مسئله در همین جا خالصه نمی شود، شایان بیست و 
دو ساله فقط صرف اینكه از گروه دوستا مرفه خود ترد نشود به سمت 

نگه داری مار رفته است.
تب نگهداري از حیوانات خانگي این روزها در جامعه بسیار داغ است. 
جامعه با سرعت به سمت مدرنیته پیش مي رود و با همین سرعت تنهایي 
و انزوا در جامعه بیشتر می شود و در این بین شاهد این امر هستیم افراد 

براي پر کردن این خالء عاطفي به سراغ نگه داري از حیوان مي روند.
همین حرف ها بهانه اي شد به سراغ یكي از کلینیك هاي دامپزشكي سطح 
شهر برویم. با ورود به کلینیك دامپزشكي اولین چیزي که توجه را جلب 
مي کند تعدد وسایل مورد نیاز براي نگهداري حیوانات مي باشد از ساده 
گرفته تا خیلي الکچري. بسته هاي غذایي متنوعی به چشم مي خورد که 
بر حسب سن و نوع حیوان متفاوت است. واقعاً این احساس به انسان 

دست مي دهد که وارد قلمرو حیوانات شده  است.
دخترك نوجوان نگران درد واکســن سگش اســت و او را محكم در 
آغوش گرفته، دســتیار دامپزشــك جواني مهربان اســت حواسش به 
مراجعه کنندگان کلینیك که بیشتر سگ هاي فانتزي هستند خیلي جمع 

است و سعي مي کند حس خوبي را به آنها منتقل کند.
دامپزشك کلینیك حامد صاحب الزماني در اتاق معاینه مشغول درآوردن 
تیغ از پاي یك سگ است و صاحب سگ خانمي حدوداً سي ساله است 

از دور نظاره گر این جراحي است و پا به پاي حیوانش درد مي کشد.
صاحب زماني مي گوید: اکثر مراجعه کنندگان کلینیك که خواستار مالكیت 
یك حیوان هستند نسبت به شرایط نگهداري حیوانات خانگي آگاهي 
زیادي ندارد و به ندرت پیش مي آید راجع به نوع حیوان از ما مشورت 
بگیرند. اکثراً تمایل به نگهداري ســگ دارند بدون اینكه از شــرایط و 
هزینه ها ، محیط مناسب و میزان وقتي که باید براي نگهداري یك سگ 

بگذارند اطالعاتي داشته باشند.
وي مي افزاید: معموالً سگ ها نیاز به مراقبت و توجه زیادي دارند که این 
امر مستلزم صرف وقت بسیاري است همین عدم نداشتن اطالعات کافي 

باعث پشیماني زود هنگام از داشتن سگ مي شود.

به اعتقاد صاحب الزماني بهتر اســت ابتدا از دکتر دامپزشــك در مورد 
نگه داري حیوانات مشــاوره گرفته شود تا دامپزشك با توجه به شرایط 
مراجعه کننده یك حیوان را به او پیشنهاد دهد.کسي که مي خواهد مالك 
یك حیوان باشــد باید همه جوانب را در نظر بگیرد، فضاي نگه داري 
حیوان مقوله بسیار مهمي است و باید از هر نظر مناسب باشد. به طور 
مثال شما نمي توانید یك سگ از نژاد ژرمن در فضاي کوچك آپارتمان 
نگهــداري کنید چون هم مانع جنب و جوش حیوان مي شــوید و هم 

ممكن است صداي پارس سگ براي همسایه ها ایجاد مزاحمت کند.
حیوانات نیاز به توجه و مراقبت جســمي و روحي دارند و کســي که 
وقت کافي براي گذراندن با حیوان ندارد هرگز نباید به سراغ نگهداري 
حیوانات برود. عدم نگهداري درســت باعث ورود صدمات جدي به 

حیوان و حتي مالك حیوان مي شود.
به گفته این دامپزشك از حدود هزار بیماري کشف شده هشتصد و پنجاه 
بیماري مشترك بین انسان و حیوان وجود دارد همانطور که تماس با یك 
انسان سرماخورده ممكن است ما را مریض کند، تماس با حیوان بیمار 

هم مي تواند باعث انتقال بیماري به انسان شود.
توصیه وي به صاحبان حیوانات خانگي این اســت که واکسیناســیون 
و مســائل بهداشتي مربوط به کنترل ســالمت حیوان را جدي بگیرند. 
واکسیناسیون به موقع و مراجعه منظم به دامپزشكي در کنترل سالمت 

حیوان بسیار موثر است.
صاحب الزماني اشاره کرد: این روزها از همه اقشار جامعه از مرفهین 
بي درد گرفته تا افرادي که به نان شــب خود محتاج هستند مراجعه 
کنندگان داریم و این زنگ هشــداري اســت براي مسئولین مربوطه 
تا در صدد این باشــند ســطح آگاهي مردم را نســبت به نگهداري 
حیوانــات باال ببرند، تا افراد به ســمت نگهداري هر حیواني نروند. 
حیوانات حیات وحش به هیچ عنوان قابلیت حیوان خانگي شــدن 
را ندارند و نگهــداري آنها باعث ایجاد صدمات غیرقابل جبراني به 
انسان و حیوان خواهد شد و از طرفي این امر به هیچ عنوان اصولي 

و انساني نیست.
در آخر صاحب الزماني به جوانانی  که طالب نگهداري حیوان هستند  
توصیه می کند  که با چشــم باز و آگاهــي کامل اقدام به این عمل 
نمایند. ابتدا شــرایط زندگي خود را بسنجند و از روي چشم و هم 
چشــمي دســت به این کار نزنند حیوانات نیاز به توجه و مراقبت 
زیادي دارند و اگر این توانایي را در خود مي بینند ســراغ نگهداري 

حیوانات بروند.
وی همچنین به خانواده هایي که فرزند خردسال دارند هم  توصیه مي کند 

به هیچ وجه سراغ نگهداري حیوان در محل زندگي خود نروند.

چالش های اجتماعی با حضور مردم رفع 
می شود

 چالش های اجتماعی موضوع تازه ای نیست و به جغرافیای خاصی 
هــم اختصاص ندارد، اما برون رفــت از آن نیاز به حضور نخبگان و 

گروه های مردم نهاد دارد.
به گزارش مهر، از طالق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد اخالقی به عنوان 

چهار آسیب اصلی اجتماعی نام برده می شود.
آســیب هایی که هرکدام از آن ها به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
خانواده و اجتماع را تحت شــعاع خود قرار می دهند. برای برون رفت 
از این آســیب ها، اقدامات بســیاری بویژه از سوی حاکمیت صورت 
گرفته، اما نتیجه حاصله، چندان مطلوب نبوده است. به عقیده بسیاری 
از کارشناســان و صاحب نظران، بهترین راه برای موفقیت در مقابله با 

این آسیب ها، استفاده از ظرفیت های مردمی است.
وزیر ورزش و جوانان، در نشســت روسای مجامع سازمان های مردم 
نهاد گفت: همه نظام های سیاســی دنیا بــرای ثبات، امنیت، آرامش و 
تحكیم پایه های خود به مشــارکت مردم در امور مختلف نیازمندند و 
این امر مهم امكان پذیر نخواهد بود مگر اینكه سازمان های مردم نهاد 

گسترش پیدا کند.
ســلطانی فر افزود: بــاور دارم که حضور مردم، گســترش احزاب و 
نهادهــای اجتماعی به تحكیم پایه های نظام کمك جدی خواهد کرد، 
بنابراین توسعه ســازمان های مردم نهاد در این خصوص قدم اساسی 

خواهد بود.
وزیــر ورزش و جوانان در ادامه به نشســت هایی که با ســمن های 
جوانان در اســتان های مختلف داشت اشاره کرد و گفت: این نكته را 
گفتم که مهم ترین دســتاورد جمهوری اسالمی ایران تحقق نظام دینی 
مردم ساالری است و در بسیاری از کشورها این موضوع به عنوان یك 
آرمان مطرح شــده که در آن مردم ساالری در تمام شئوناتش توسعه 

داده شده است.

بدهی یکساله بیمه به ارائه دهندگان خدمات 
بهداشتی و درمانی

 عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس گفــت: پرداخت 
مطالبات به صورت اوراق، ســبب بروز مشــكالت مالی در حوزه 

سالمت می شود.
قربانــی در گفت وگو با خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بیمه ســالمت با 
دولت توافق کرده است برای پرداخت مطالبات دانشگاه ها، با در اختیار 
قرار دادن منابع مالی به وزارت بهداشت اجازه دهد تا این وزارتخانه مبلغ 
مورد نیاز را در بین دانشگاه های علوم پزشكی سراسر کشور توزیع کند.

وی ادامه داد: تمام مطالبات حوزه بهداشت و درمان به وسیله بیمه سالمت 
به شكل اوراق پرداخت شــده و از این رو بیمه سالمت اعالم کرده که 

مطالبات سال 9۶ را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.
قربانی تاکید کرد: پرداخت مطالبات دانشــگاه ها علوم پزشكی سراسر 
کشور از طریق اوراق، در واقع معضلی جدی ایجاد کرده-است، زیرا 
در حدود 30درصد از مبلغ اوراق برای نقدشــدن آن کسر می شود، از 
این رو ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی از پرداخت کارانه شان 
بــه صورت اوراق ناراضی هســتند. همچنین پرداخــت مطالبات به 
صورت اوراق باعث شــده تا در حدود 25درصد از ارزش ریالی آن 

کسر شود.

شهروند: بهترین ایده ها براي تهیه جهیزه ارزان 
 خانه پالستیکي و ظروف یکبار مصرف!
همدلي: امید براي اصالح بازار هم جوانه زد 

 کي بهار اومد؟
شرق: تب فروش دالر 

 االن داره لرزه مي کنه !!
دنیاي اقتصاد: 4 ابزار جدید براي مدیریت سیاست پولي و ارزي 

 خدا ایندفعه به مردم رحم کنه! 
جوان: سقوط 20 درصدي موبایل 

 کاش چتر نجات به خودش ببنده 
صنعت: دولت مردم را نجات دهد 

 فقط خدا خودش مردم را نجات دهد!! 
ایران: عذرخواهي جهانگیري از مردم

 یعني با عذرخواهي همه چي درست میشه ؟!
اطالعات: اقامتگاه هاي بوم گردي فصل شكوفایي در روستاها 

 پس به جاي پاریس و ترکیه برید روستا 
شرق: راه بهشت بسته شد؟

 پس حداقل جهنم را خنک کنید
خراسان: لبخند قیمت ها به سكته دالر 

 نوبت خودش هم مي شه دالر بهشت لبخند بزنه 
جوان: گوجه نصف شد 

 از این بعد باید گوجه نصفه بخریم
آرمان: ترکیدن حباب قیمت ها، موج سوم 

 پولدار شدن مردم موج چهارم 
ابرار ورزشي: ایوانكوویچ: باید در آزادي با صد هزار نفر جشن فینال 

بگیریم 
 فکر نمي کنید تورمه جشن 100 هزار نفري خیلي گران مي شه 

همدان پیام: مردم با مصرف عقالني به آرامش جامعه کمك کنند
 همش مردم پس مسئوالن چه نقشی دارند!

پیروزي: ما به دریا حكم توفان مي دهیم 
 شما با استقالل درست بازي مي کردید!

 کودکي مهمترین و حساس ترین مرحله 
رشد و شكل گیري شخصیت و هویت انسان 
است. سالمت جسمي، رواني و عقلي انسان 
و در بعد وســیع تر جامعه، وابستگي عمیق و 
غیرقابل انكاري بــه چگونگي و کیفیت این 
دوره از زندگي دارد. محدودیت هاي جسمي 
و روند روبه رشــد عقلي کــودکان ایجاب 
مي کند که حمایت هاي خاص و مراقبت هاي 
ویژه اي براي این گروه سني مدنظر قرار گیرد.

این اقدامــات باید مفهوم و قالب مناســبي 
یافته و با توجه به کنجكاوي و جستجوگري 
کودکان، ناتواني کودکان براي استیفاي مستقیم 
حقوق خویش و نهایتا الگوپذیري ایشــان، 
همكاري بخش هــاي مختلف در حوزه هاي 
حمایتي وســیع و چندجانبه الزم اســت تا 
سیاســت گذاران آحاد جامعه و والدین الزام 
حقوق کودکان را کاماًل احساس نموده و در 

جهت تحقق آن کوشا باشند.
هفته ملي کودك فرصت مناسبي براي قدرداني 
از مقام کودك، حمایت طلبي و حساس سازي 
جامعه نسبت به دوران کودکي و اهمیت توجه 
به حقوق انساني کودکان به عنوان سرمایه هاي 

ملي و آینده سازان ایران اسالمي است.
لــذا دفتــر امورکــودکان و نوجوانان ضمن 
عضویــت در دبیرخانــه دایمــي هفته ملي 
کودك به منظور همگرایي و هم افزایي دورن 
بخشــي و با بهره گیري از تجربیات چندین 
ســاله سازمان در برگزاري روز ملي کودك و 
استفاده از ظرفیت هاي درون سازماني اقدام به 

برنامه ریزي هفته ملي کودك نمود.
وجه تمایز این برنامه با ســال هاي گذشــته، 
تمرکز بر فرهنگ ســازي حضــور کودکان 
داراي نیازهاي ویژه در محیط هاي اجتماعي 
و تشویق تعامل بیشــتر این گروه از کودکان 
با همساالن خود مي باشــد عالوه بر این در 
برنامه امسال حضور و مشارکت فعال کودکان 
و خانواده ها از طریق اجراي اولین جشــنواره 
فیلم و نقاشــي روز ملي کودك نیز پیش بیني 

شده است.
معاون امور اجتماعي اداره کل بهزیستي استان 
همدان در نشستي با خبرنگاران در محل مهد 
کــودك کندو اظهار کــرد: افزایش آگاهي و 
فرهنگ جامعه نسبت به اهمیت رشد و تكامل 
کودکان از جمله اهداف کلي برنامه هاي هفته 
کودك اســت همچنین از اهداف اختصاصي 
مي توان به مشارکت در توسعه نقش کودکان 
براي معرفي و شناساندن سن و اهمیت سن 
آنها در جامعه، توجه به امر مسئولیت پذیري و 
پرورش توانمندي هاي آنها، کمك به ترویج 
اهمیــت دوران کودکي در جامعه، پذیرش و 
تقویت توانمندي هاي کودکان، ایجاد شــوق 
و اشتیاق در کودکان و فضاي جامعه، توسعه 
فضاي نشــاط در جامعه با مشارکت کودکان 
و خانــواده و ایجاد فرصت مشــارکت براي 

کودکان داراي نیازهاي خاص اشاره کرد.
با برنامه هایي که توسط سازمان صورت گرفته 
مقرر شده است که پایگاه هاي روز ملي کودك 
در سراسر کشور براي برگزاري برنامه هاي این 

روز برپا شود.
این مراکز مجري برگزاري نمایش، ســرود، 
قصه گویــي، بازي هاي گروهــي و...، تزیین 
مراکز، تهیه خوراکي هایــي براي توزیع بین 
کودکان، برپایي ایستگاه هاي نقاشي با موضوع 
آرزوهاي من و ســایر فعالیت هاي خالقانه با 

ابتكار مرکز و با هماهنگي سازمان مي باشند.

به گفته معــاون اموراجتماعي بهزیســتي در 
همدان 7  پایگاه شــامل 5 مهد کودك، پارك 
کودك، پارك مــردم، مهد قرآني ریحانه هاي 
بهشــتي براي برنامه هــاي روز ملي کودك 

تدارك دیده شده است.
وي ادامه داد: مراســم بزرگداشت روز ملي 
کــودك در روز 1۶ مهرماه برگزار مي شــود. 
این مراســم با دعوت از کــودکان عادي و 
داراي نیازهاي ویژه با حضور مسئولین استاني 
در یكــي از مراکز تحت نظــارت با اولویت 
مراکز توانبخشي در مراکز استان برنامه ریزي 
شده اســت این برنامه مجزا از برنامه  پایگاه ها 

مي باشد.
 در این برنامه ها رعایت شئونات ایام ماه محرم 

مورد انتظار است.
شــیران از آیین شــروع به کار باشــگاه هاي 
کتابخواني خبر داد و گفت: در تاریخ دوشنبه 
1۶ مهرماه با هماهنگــي و حضور معاونین 
فرهنگي مدیر کل فرهنگ و ارشاداســالمي 
در یك واحد مهد کودك که دوره هاي ترویج 
کتابخوانــي را گذرانده اند به عنوان باشــگاه 

ترویج کتابخواني شروع به کار مي کنند.
معاون اجتماعي بهزیســتي اســتان همدان 
با اشــاره به برگزاري همایش سه ســاله هاي 
حســیني در مهدکودك ریحانه هاي بهشتي 
اظهار کرد: این برنامه با حضور کودکان 5 تا 
۶ سال مهدهاي کودك تحت نظارت سازمان 
در تاریخ 21 مهر به مناسبت سالروز شهادت 

حضرت رقیه برگزار مي گردد.
وي در ادامه با اشاره به اینكه متأسفانه در استان 
شــاهد فعالیت  مهدهاي قراني بدون مجوز 
هســتیم افزود: به خانواده ها توصیه مي شود 
کودکان خود را در مهدهاي مجاز داراي مجوز 

از بهزیستي ثبت نام کنند.
وي اظهار کرد: در استان همدان 180 هزار زیر 
سن دبســتان داریم که 15درصد آنها از مهد 

کودك و آموزش هاي آن بهره مند هستند.
وي از آغاز به کار نخســتین جشــنواره فیلم 
و نقاشــي روز ملي کودك خبر داد و گفت: 
جمعیت عادي کودکان 4 تا 7 سال و جمعیت 
کــودکان 4 تا 12 ســال داراي نیازهاي ویژه 
همچنین کودکان 4 تا 12 ســال مراکز تحت 
نظارت سازمان مي توانند در این برنامه شرکت 
کنند.سیزان در ادامه به گزارش سایر مباحث 
مربوط به این جشــنواره پرداخت که در زیر 

مي خوانید:
فیلم مســتند حداکثر 50 ثانیه اي از کودکان 
در موقعیت هاي طبیعي زندگي با محورهاي 
موضوعي ذیل در دو بخش فردي و گروهي 

برگزار مي شود:
 بخش گروهي

توانمندي هاي کودك در حــوزه انجام امور 
شــخصي و اجتماعي )انجام مســتقل امور 
روزمره، خالقیت هاي کودك در انجام کارهاي 
روزمــره، رعایت نوبت و مســئولیت پذیري 

کودك و...(
توانمندي هــاي کودك در حــوزه مراقبت از 
خود، دیگــران و محیط اطراف )مثل مراقبت 

از گیاهان حمایت از همساالن و...(
توانمندي هاي هیجاني و عاطفي کودکان )ابزار 
حس همدردي با دیگران و کنترل احساسات 

منفي، مواجهه با موقعیت هاي جدید...(
کتاب و کتابخواني )مانند روایت داســتان از 
یك کتاب مناسب توســط کودك، خوانش 
بخشــي از یــك کتــاب و فیلم بــرداري از 

واکنش هاي کودك و...(
بخش گروهي شرکت کنندگان در این بخش 
مراکز تحت نظارت سازمان مي باشند، مراکز 
مي توانند عالوه بر ارسال فیلم هاي گرفته شده 
توســط خانواده ها از فعالیت هــاي فردي یا 
گروهي کودکان در موقعیت مرکز فیلم مستند 
تهیه و به اســم مرکز ارسال نمایند. فیلم هاي 
ارسالي توسط مراکز در بخش گروهي داوري 
مي شود و عالوه بر کودك، مرکز ارسال کننده 
نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همچنین 

از تمامي مراکز فعال قدرداني خواهد شد.
بخش فردي تمامي افراد مي توانند فیلم کودك 
خود را در سایت )در قسمت فردي( یا کانال 
بارگزاري نمایند. آدرس ســایت و کانال در 

دستورالعمل جاري ارائه شده است.
  نقاشي 

موضوع آرزوهاي من )کودك(
این جشنواره مشــتمل بر دو بخش فردي و 

گروهي تنظیم شده است
بخش گروهي: شرکت کننده این بخش مراکز 
تحت نظارت ســازمان مي باشــند ضروري 
است تصویر نقاشي هاي ارسالي توسط مرکز 
مهدهاي کودك توان بخشــي، کودکان کار و 
خیابان و مراکز شــبه خانواده در بخش مراکز 
ثبت نام شــوند نحوه و شرایط ارسال آنها در 

سایت موجود است.
بخش فردي، تمامي افــراد مي توانند تصویر 
نقاشي کودك را در سایت یا کانال بارگزاري 

نمایند.
  عکس از مراسم پایگاه ها 

تصاویر برگزیده مربوط به مراسم برگزار شده 
در پایگاه هاي اســتاني، کودکان و نقاشي هاي 
آنها به صورت چندگانه و با نام مرکز داوري 
خواهد شد و برگزیدگان هر استان مورد تقدیر 

قرار مي گیرند.
الزم به توضیح اســت اصل خالقیت رعایت 
تم هاي رنگي و حضور کودکان داراي نیازهاي 
خــاص در کنار کودکان عــادي مزیت هاي 

رقابتي این بخش از جشنواره مي باشد.
  جشنواره سرود ملي کودک 

در این بخش مهدهاي کودك مراکز توانبخشي، 
مراکز شبه خانواده، مراکز کودکان کار و خیابان 
و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستي 
مي توانند فیلم اجراي سرود ملي کودك توسط 
کــودکان را تهیه و از طریق کانال و ســایت 

جشنواره ارسال نمایند.
فایل ســرود ملي کودك در سایت جشنواره 
بارگزاري شده است و اطالع رساني آن مورد 

انتظار است.

اسامي روزهاي هفته 
مناسبت ها ايام رديف

کودک، محيط زيست )روز روستا و عشاير( و ميراث فرهنگي15 مهر 1

روز ملي کودک، کودک، صلح، بازي و نشاط16 مهر 2

کودک رسانه و ارتباطات17 مهر 3

کودک آموزش، سالمت و ايمني 18 مهر 4

کودک با نيازهاي ويژه، فرصت هاي برابر19 مهر 5

کودک، کتاب و فرهنگ مطالعه 20 مهر 6

معاون بهزيستي استان:

برنامه کودک امسال 
متفاوت از گذشته است

گزارش ویژه



C M Y K

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

شنبه  14 مهرماه 1397  شماره 3305

6

اقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

قیمت بلیت هواپیماکاهش یافت

 بررســی های میدانــی نشــان می دهــد نــرخ بلیــت پروازهــای داخلــی بــا کاهــش 
محسوســی مواجــه شــده و در بســیاری از مســیرها قیمــت بــه کمتــر از 200 هــزار 

تومــان رســیده اســت.
بــه گــزارش مهــر، برخــی فروشــندگان آژانس هــای مســافرتی، ایــن کاهــش نــرخ را 
بــه کاهــش چنــد روز اخیــر نــرخ ارز در بــازارآزاد و کاهــش حجــم تقاضــای ســفر 

همزمــان بــا شــروع ســالتحصیلی ربــط می دهنــد.
اکنــون نــرخ بلیــت پروازهــای داخلــی در برخــی مســیرها بــه زیــر 200 هــزار تومــان 

و قیمت هــای قبــل از گرانــی بلیــت هواپیمــا بازگشــته اســت.
ــی از  ــوی یك ــنبه از س ــرای روز ش ــهد ب ــران ـ مش ــرواز ته ــه پ ــوان نمون ــه عن ب
شــرکت های هواپیمایــی بــه صــورت چارتــری 188 هــزار تومــان اعــالم شــده بــود 

ــده اســت. ــر ش ــرواز پُ ــن پ ــای ای ــه صندلی ه ــال حاضــر هم ــه در ح ک
پرواز 188 هزار تومانی تهران ـ مشــهد در تعــدادی از روزهای دیگر مهر ماه هم برای 

فروش گذاشته شده است.
ــای  ــرای روزه ــهد ب ــران ـ مش ــی ته ــزار تومان ــای 204 و 209 ه ــن پروازه همچنی
ــه صــورت سیســتمی دیــده  پایانــی هفتــه جــاری و برخــی روزهــای هفتــه آتــی ب
می شــود ضمــن اینكــه پروازهــای چارتــری تهــران ـ مشــهد بــا قیمــت هــای باالتــر 

ــه  ــه ب ــرای عرض ــم ب ــی ه ــزار تومان ــورت 214، 218، 225، 255 و 275 ه ــه ص ب
مشــتریان یافــت مــی شــود.

 تهران ـ کیش؛ همچنان گران قیمت
علی رغم کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی در مســیر تهرانـ  مشهد، اما همچنان بلیت 
تهرانـ  کیش با ارقام باال در حال عرضه اســت. به گونه ای که برای روز پنج شــنبه هفته 
جاری 357 هزار و 800 تومان ارزانترین نرخ بلیت سیستمی تهرانـ  کیش محسوب شده 
و تا 509 هزار تومان برای پروازهای چارتری در این مســیر دیده می شــود. با این حال 
برخــی بلیت های تهرانـ  کیش برای روزهای یكشــنبه و جمعه هفته آینده 208 و 209 

هزار تومان به فروش می رسند.

ارز

2 روی سکه نوسان ارزی
 نوســانات و التهاب غیرقابل تصــوری در چند روز اخیر همه 
را شــوکه کرد. پیش بینی اقتصاد از چند مــاه به چند روز و چند 
ساعت تغییر یافته است. با این که همه مسئوالن اعتقاد جنگ روانی 
و مســائل روانی اعتقاد دارند، اما نه ستادی نه کارگروه هماهنگی 
که عملیاتی باشد در دستور کار نیست. انسجام الزم نیست، دولت 
کامال ســردرگم است. خبرها، برنامه ها و... هر سازمان، وزارتخانه 
و نهــادی بدون هماهنگی مرکزی در حال ایجاد التهاب هســتند. 
مشــكل اقتصاد کشور صرفًا اقتصادی نیست که اقتصاددان ها توان 
برطرف کردن آن را داشته باشند. تحریم، مسائل روانی، سوداگران 
سازمان یافته، فرصت طلبی و ... یك مدیریت چند وجهی می طلبد.

تصمیم اخیر و اشتباه در ملزم کردن صادرات به عراق و افغانستان 
به پیمان ســپاری ارزی و انتقــال ارز به بازار ثانویــه، تزریق ارز 
صادرکننــدگان به بازار ارز هرات و ســلیمانیه و تهران را کاهش 
داده و خواهد داد. بی تردید صادرات کاال به بهای تمام شده با ارز 
آزاد و فــروش آن در بازار ثانویه اصال توجیه ندارد و باعث افت 
شــدید صادرات به عراق و افغانستان خواهد شد. یعنی هم دست 
بخش خصوصی از ارز کوتاه خواهد شــد، هم دست دولت. این 
اقدامات باعث افزایش فاصله قیمت ارز نیما و ارز آزاد، شــده و 
صادرکننــدگان را به وارد کننده و متقاضــی ارز رانتی بازار ثانویه 

تبدیل می کند.
در بحــث روانی نیز مصوبات مربوط به اف ای تی اف در مجلس و 
بیانیه مشــترك 4+1 نیز نتوانست از فشــار روانی بازار ارز بكاهد 
و در این بین ســوداگران که با مهــارت خاصی از کدهای قیمتی 
)پیش بینی قیمت دالر( توســط روزنامه رسالت و کیهان و برخی 
مثال کارشناسان در رسانه ها استفاده می کنند، توانستند بر التهابات 
دامن زده و با فروش در ســقف قیمتی بر سودهای میلیاردی خود 
بیفزاینــد. در این بین برخی از مردمان عادی نیز با این قیمت های 
پرریسك به بازار وارد شده و شب و روز با استرس سر می کنند.

به راستی سال 90 و 91 یادمان رفته. با وجود قطع نامه های سازمان 
ملل و اجماع کل کشــورها قیمت ارز 3 برابر شد و اینك 5 برابر، 

این طبیعی است؟!
اگر اتفاقی رخ دهد مذاکره ای صورت گیرد یا بسته اروپایی مناسبی 
اجرایی شــود و یا به عادت بازارها، اصالح صورت گیرد. بیش از 
20 میلیارد دالر خانگی را که غالبًا گران خریداری شــده است به 
چه قیمتی خواهند فروخت؟ در سال 91 دالر سقف قیمتی 3900 

را زد و پس از 3 سال نوسان تا 2۶00، به 3200 رسید.
اینك پس از آرامش در بازار چه خواهد شد؟ آیا دالر بازار آزاد که 
3 درصد از مناسبات ارزی کشور را تشكیل می دهد بر کل قیمت ها 
تأثیر خواهد گذاشــت؟ آیا کسی با دالر 18 هزار تومانی مسافرت 

می رود یا کاالیی وارد می کند؟
دالر بــازار آزاد،  اغلــب مشــتریانش تبدیــل ریال هســتند و 
مصرف کننده ای ندارد. شاید آنان که دالر دارند خوشحال باشند اما 
همین عزیزان نیز بایــد بدانند که همه بازنده ایم و برنده ای وجود 
ندارد. از التهابات خوشحال نباشــیم و بر آن دامن نزنیم. کدهای 
قیمتی و مانور بر روی این اعداد کار ســوداگران است و اینان به 
دنبال کاهش ارزش دارایی من و شــما هســتند. بــر دارایی خود 

آتش نزنیم.
* حسین محمودی اصل- کارشناس اقتصادی

آغاز کاهش وابستگی دنیا به دالر
 هرچند دالر آمریكا فعال احســاس راحتــی می کند اما در افق ارز 
ذخیره اول جهان، ابرهایی در حال جمع شدن هستند. بازیگران بزرگ 
جهان ســانتیمتر به ســانتیمتر در حال کاهش وابستگی خود به دالر 

هستند.
به گزارش مهر، هرچند دالر آمریكا فعال احســاس راحتی می کند اما 
در افق ارز ذخیره اول جهان، ابرهایی در حال جمع شــدن هســتند. 
بازیگران بزرگ جهان ســانتیمتر به سانتیمتر در حال کاهش وابستگی 

خود به دالر هستند.
روسیه: مسكو از عزم خود برای کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به 
دالر خبر داده اســت، اما اعالم کرده که در نظر ندارد محدودیتی برای 

تبادالتی که با ارز آمریكا انجام می شود، وضع کند.
وزیر صنعت و تجارت روسیه، دنیس مانتوروف، در اوایل سپتامبر به 
اسپوتنیك گفت که روســیه در حال کار بر روی انجام پرداخت های 
بین المللی با ارزهای ملی کشورها در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، 

آمریكای التین و آفریقا است.
ایران: با خروج آمریكا از توافق هسته ای و اعمال تحریم های یك جانبه 
بر علیه ایران، تهران ابراز تمایل کرده اســت که تبادالت خود با چین، 

هند، روسیه و ترکیه، را بدون استفاده از دالر انجام دهد.
به عالوه در اواســط ماه سپتامبر، سخنگوی وزارت مالی آلمان اعالم 
کــرد که برلیــن، پاریس و لندن، با ایران و کمیســیون اروپا، بر روی 
ابزاری برای حفظ کانال های پرداخت به ایران کار می کنند. این طرح 
که جایگزینی برای سوئیفت خواهد بود، پرداخت های غیر دالری به 

ایران را برای ناظران آمریكایی نامرئی می کند.
ترکیه: عزم ترکیه برای فاصله گرفتن از دالر هم دلیل سیاســی و هم 
دلیــل اقتصادی دارد. تعرفه های فلزات ترامــپ و دو برابر کردن این 
تعرفه ها برای ترکیه در اوایل آگوســت، باعث شــد ارزش لیر ترکیه 
ســقوط کند. در همین زمان سیاســت های آمریكا در ســوریه باعث 
ایجاد تنش هایی بین آنكارا و واشــنگتن شــده است. حضور فتح اله 
گولن، مخالف سیاسی دولت اردوغان در آمریكا و دستگیری کشیش 

آمریكایی در ترکیه روابط سیاسی دو کشور را بدتر کرده است.
ونزوئال: از ســال 2017 و با تحریم های شدیدی که آمریكا علیه ونزوئال 
اعمال کرد، این کشور تصمیم گرفت دالر را در تجارت نفت خود کنار 
بگذارد. در 8 سپتامبر 2017 رییس جمهور ونزوئال اعالم کرد که سیستم 
جدیدی در پرداخت های بین المللی با اســتفاده از سبدی از ارزهای مهم 

جهان ایجاد خواهد کرد که این کشور را از شر دالر خالص کند.
در 13 ســپتامبر بلومبرگ گزارش داد که پكن توافق کرده است یك 

خط اعتباری 5 میلیارد دالری برای کارآکاس ایجاد کند.
چین: درحالی که با وجود جنگ تجاری با ایاالت متحده چین تصمیمی 
برای حذف دالر از اقتصاد خود نگرفته است، اما تالش بی وقفه ای را 
برای بین المللی سازی استفاده از یوآن آغاز کرده است. این ارز چینی 
از اکتبر 201۶ به ســبد ارزهای ذخیره جهــان در صندوق بین المللی 
پول اضافه شــد. چین گام های بزرگی را برای جهانی ســازی استفاده 
از ارز خود برداشــته اســت که در این زمینه می توان به ایجاد بورس 
خریدوفروش نفت شانگهای با یوآن اشاره کرد که در حال تبدیل شدن 

به یك بنچ مارك بین المللی است.
آن چه انتظــار می رود بتواند باعث تقویت بیشــتر یوآن در معامالت 
جهانی شــود، طرح بزرگ کمربند راه شــیری چین است که باعث 

افزایش مشارکت اقتصادی کشورهای منطقه با چین می شود.

پ

فـراخوان مناقصـه 

روابط عمومي اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان همدان

اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومي خرید بذور گیاهان مرتعي طبق جدول ذیل 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید.

 کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد تأمین کنندگان و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است تأمین کنندگان 
در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/7/12 مي باشد.

آخرین مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:15 مورخه 97/7/15
مهلت زماني ارائه پیشنهاد: ساعت 14:15 مورخ 1397/7/25

زمان بازگشایي پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ 1397/7/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
آدرس: همدان، بلوار فلسطین، اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان همدان، امور قراردادها

 تلفن: 08134222288
آگهي نوبت اول 1397/7/12
آگهي نوبت دوم 1397/7/14

م الف) 2776(

موضوع 
خريد

مبلغ برآورد اوليه حجم عمليات )کيلوگرم( 
)ريال( 

مدت اجرا 
)ماه(

مبلغ تضمين شرکت 
در مناقصه )ريال( 

آگروپايرون بروموسفستوکا
النگاتوم

آگروپايرون 
دزرتروم 

يونجه ديم )قره 
يونجه يا يونجه 

همداني(

بذور 
گياهان 
مرتعي

1540285041501110120005/737/300/0001287/000/000

کارت دانشجویي مهران مریانجي فرزند منوچهر به 
شماره ملي 3861100452 رشته حقوق دانشگاه بوعلي 
به شماره دانشجویي  9612260068 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي علیرضا ترکاشوند فرزند علي احمد به 
شماره ملي 3920743393 رشته آموزش ابتدایي دانشگاه 
شهید مقصودي همدان به شماره دانشجویي 9611116156 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مزایده عمومي )نوبت دوم(

مرکز کشتارگاه صنعتي دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتي دام همدان به آدرس کیلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهي صالح آباد، روبروي ایست بازري در نظر دارد مقدار 18 هكتار زمین دیم واقع در 
داخل مرکز کشتارگاه صنعتي دام همدان را به قیمت 100/000/000 ریال معادل ده میلیون تومان راي یكسال زراعي از مهرماه 1397 لغایت مهرماه 1398 از طریق 

مزایده به اشخاص حقیقي یا حقوقي واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید.
1-متقاضیان مي بایست مبلغ 10/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0219969430007 نزدد بانک ملي شعبه شهرستان بهار 
بنام مرکز کشتارگاه صنعتي دام همدان واریز و اصل فیش واریزي را به همراه قیمت پیشنهادي تأیید و مهر و امضاء فرم آگهي مزایده و مدارک شناسایي را در 
پاکت الک و مهر شده تا هفت روز کاري به جز ایام تعطیل بعد از درج آگهي مزایده پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1397/7/21 به دفتر امور اداري کشتارگاه 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
2-به پیشنهاد مخدوش، مبهم )مبلغ پیشنهادي به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از موعد مقرر 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد نظر با تأیید و مهر و امضاء این فرم اطالع خود را از شرایط و موضوع مزایده اعالم و در صورت بریده شدن حق هر گونه 

اعتراض و بهانه اي را از خود سلب مي نمایند.
4- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقي خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مزایده سپرده ایشان به نفع 

کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و براي نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد مي گردد.
5-کل مبلغ اجاره سالیانه در هنگام عقد قرارداد از برنده مزایده وصول خواهد شد.

کلیه هزینه هاي شخم، کاشت، نگهداري، برداشت و... بر عهده برنده مزایده مي باشد و کشتارگاه در این خصوص هیچ مسئولیتي ندارد.
7-کشتارگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواهد بود.

8-پیشنهادات رسیده در روز یكشنبه مورخ 1397/7/22 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت مرکز کشتارگاه صنعتي دام همدان مفتوم و مورد رسیدگي 
قرار مي گیرد و نتیجه تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1397/7/23 اعالم مي گردد.

9- هزینه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

مزايده عمومي پايگاه شكاري شهید محمد نوژه

پايگاه شكاري شهید محمد نوژه

پایــگاه شــكاري شــهید محمــد نــوژه در نظــر دارد جایــگاه عرضــه فرآورده هــاي 
نفتــي )شــامل بنزیــن و گازوئیــل( خــود را از طریــق مزایــده عمومــي بــه مــدت 
ــد از  ــان مي توانن ــد. متقاضی ــذار نمای ــاره واگ ــورت اج ــه ص ــي ب ــال شمس یكس
ــنهادات  ــد و  پیش ــگاه بازدی ــدت ده روز کاري از جای ــه م ــي ب ــخ درج آگه تاری
خــود را ارائــه نماینــد، هزینــه چــاپ آگهــي بــر عهــده برنــده مزایــده اســت. 

پایــگاه در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت. بایســتي نفــرات 
ــه  ــدي ب ــورت نق ــه ص ــال ب ــغ 100/000/000 ری ــده مبل ــرکت کننده در مزای ش
ــه  ــي ب ــه بانك ــا ضمانتنام ــز ی ــگاه واری ــي پای ــاب 5151575618002 دارای حس

ــد. ــه نماین ــنهاد ارائ ــراه پیش هم
تلفن: 35553277-081 و 081-35533078

نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان

قابل توجه مؤدیان محترم 
مالیات بر ارزش افزوده

مهلــت ارائه الكترونیكــی اظهارنامه 
ــزوده دوره  ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــامانه  ــق س ــتان 1397 از طري تابس
www.evat.ir حداکثــر تــا 15 
مهــر مــاه ســالجاری مــی باشــد.

)م الف 2680(
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

 1526 مرکز ارتباط مردمی  

 آنطــور که بــازار ارز نشــان مي دهد، 
دســت کم امروز )شــنبه( هم روي آرامش 
را نخواهد گرفت. تحلیلگران بســیاري در 
حوزه ارز اظهارنظر کرده اند. برخي معتقدند 
که قیمت ارز کمتر هم خواهد شــد. یكي 
بازرگاني  اتاق  از اعضاي هیأت نمایندگان 
ایران گفت که قیمت واقعي دالر بر حسب 
منطق اقتصادي حدود 4 هزار تومان است 
و باید قیمت فعلي ارزان تر شــود. برخي ها 
اقتصادي  کارشناس  ستاریان،  بیت ا...  مانند 
هم گفته که معتقدم نــرخ دالر روي عدد 
10 تا 11 هزار تومان تثبیت مي شــود اما بر 
اســاس مطالعات، نرخ واقعي دالر باید 8 

هزار و 500 تا 9 هزار تومان باشد.
پیشتر بســیاري از اقتصاددانان و مسئوالن 
کشوري جّو رواني و برهم ریختگي اوضاع 
سیاسي را دلیل گران شدن قیمت ارز عنوان 
کرده بودنــد. از 9 مهر قیمت دالر از بیش 
از 19 هزار تومان پایین کشیده شد و در 2 
روز قیمت آن بیش از 5 هزار تومان سقوط 

کرد.
از آنجا کــه برخي از مــردم دالر حتي با 
قیمــت 17 یا 18 هزار تومــان خریده اند، 
اکنون حاضر نیســتند که دالر خود را با 9 
هــزار و 500 تومان بــه بانك مرکزي و یا 
14-13 هزار تومان به دالل ها بفروشــند. 
نكته دیگر اینكه همان ها که مقادیري دالر 
در منازل خود دارند، مي بینند که قیمت در 
کف بازار بیــش از 14 هزار و 500 تومان 
اســت و دالالن و بانك ها بیشتر در صدد 

خرید هستند تا فروش ارز.
 این تزلزل در بازار ارز درســت است که 
آن را از ســرمایه مطمئن خــارج کرده، اما 
آنچه که مشخص اســت بسیاري از مردم 
در صورتي که به ریال نیاز نداشــته باشند، 
قصد فــروش دالر خود را هم ندارند. این 
نابساماني و شوك هاي هر روزه در نرخ ارز 
موجب شــده تا اغلب همچنان تماشاچي 
بازار باشند و وضعیت را رصد کنند. حتي 
در کنــار افرادي که در اطــراف صرافي ها 
ازدحام ایجــاد کرده اند، افــرادي درصدد 
خرید دالر هســتند. چهارشنبه عصر داللي 
در همدان دالر را 14 هزار مي خرید و 14 
هزار و 500 تومان مي فروخت. این قیمت 
بــا چند صد تومان در دســت دالل ها و یا 

فروشنده هاي مختلف متغیر است.
چهارشــنبه ظهــر خبرگــزاري مهــر در 

گزارشــي از بــازار ارز نوشــته بود که 
»برخي هــا معتقدنــد نمایندگاني از بانك 
مرکــزي در برخي صرافي ها حضور یافته 
و ارزهاي در دســت مردم را به باالترین 
قیمــت ممكن مي خرنــد، چنانكه قیمت 
یورو بــراي خرید ارز مــردم در برخي 
صرافي هــا نرخ 15 هــزار توماني را هم 
ثبت کرده اند. امــا صرافي هایي که مدعي 
حضــور نمایندگان بانك مرزي هســتند، 
قیمت را بین 1۶ هزار و 700 تا 1۶ هزار 

و 850 تومان نیز اعالم مي کنند.«
دالل هــا یــا فروشــندگان ارز در همدان 

قیمت هــاي مختلفي را 
مي گفتند.  خریداران  به 
واســطه اي کــه مدعي 
بــود ارز را از لب مرز 
چهارشــنبه  مــي آورد، 
شب قیمت را 1۶ هزار 
تومــان اعالم کــرد اما 
صبح  در  شخص  همان 
گفــت  پنجشــنبه  روز 
امروز قیمت 1۶ هزار و 

200 تومان شده است.
خانمــي که قصد خرید 
یورو داشــت، گفت که 
صرافي هاي  از  »یكــي 
روز  قیمــت  همــدان 
 17 را  پنجشــنبه 

هزار تومــان اعالم کرده امــا آنطور که از 
گفته هایش پیدا بود، احتماالً قیمت ها براي 
روز شــنبه )امروز( افزایشــي خواهد بود،  
چون به من گفت براي فرســتادن یورو به 

ترکیه شنبه بیا.«
بسیاري از مردم به دنبال خرید دالر هستند 
و از آنجا که دالل ها و واســطه ها نرخ هاي 
متفاوتــي مي دهند، مــردم در خرید تردید 
مي کنند. به طــوري که مــردم جواني که 
بــه دنبال خرید دالر بــود، مي گفت: »روز 
دوشــنبه و سه شــنبه که گفتند دالر شده 8 
هــزار تومان، خیلي به دنبال خرید بودم اما 

پیدا نكردم. 
روز چهارشنبه شــب تــا 
14 هــزار تومــان هــم 
حاضــر بــودم دالر بخــرم 
امــا کســي نمي فروخــت 
و اگــر هــم مي فروختنــد 
حــدود 15 هــزار تومــان 
کــه  مي دادنــد  نــرخ 
مــن بــا ایــن قیمــت 
چــون  نمي خــرم؛  دالر 
قیمت هــا  وضعیــت 
ــه  ــت. البت ــخص نیس مش
وقتــي بــه موبایــل یكــي 
ــگ زدم  ــا زن از صرافي ه
ــزار و 500  ــت 13 ه گف
مي فروشــم امــا وقتــي 

ــد اصــال  ــردم گفتن ــي م ــیدم دم صراف رس
بــاز نكــرده و در ایــن چنــد ســاعت 

ــت.« ــوده اس ــل ب تعطی
برخي ســایت هاي اعالم قیمــت روز ارز 
مانند شــبكه اطالع رســاني طال و ارز، نام 
دالر و قیمــت آن را در روز پنجشــنبه از 
جــدول ارزها حذف کــرده بودند و براي 
ارزهــاي دیگر نیز قیمتي نــزده بودند. اما 
ســایت »بازار 3۶0« قیمــت خرید دالر را 
براي ســاعت 13:15 دقیقه همان روز 13 
هزارو 900 و نرخ فروش را 14 هزار تومان 
زده بود. یورو نیز قیمت خرید آن 1۶ هزار 
و 550 تومــان و قیمت فروش 1۶ هزار و 

700 تومان ثبت شده بود.
بانك مرکــزي دالر را 9 هــزار و 500 و 
یورو را 11 هــزار و 500 تومان مي خرید 
که احتمال تغییر قیمت در طول روز وجود 

داشت.
در  ارز  خریدوفــروش  چهارشــنبه  روز 
صرافي هــا آزاد شــد به طــوري که بانك 
مرکــزي اعالم کــرد که فــروش ارز در 
صرافي ها به صورت اســكناس تا سقف 5 
هــزار یورو یا معادل آن به ســایر ارزها بر 
مبناي نــرخ بازار اقدام کنند که این فروش 
صرفًا با ثبت در »سامانه نظارت ارز )ستاد(« 
امكان پذیر اســت و در صورتي که درست 
ثبت اطالعات نشــود، مطابق بــا قانون با 

صرافي ها برخورد خواهد شد.

دالالن دست به کارند

سردرگمي مردم در بازار ارز

و  نابســاماني  ایــن 
در  روزه  شــوک هاي هر 
نرخ ارز موجب شــده تا 
اغلب همچنان تماشاچي 
را  وضعیت  و  باشند  بازار 
کنار  در  حتي  کنند.  رصد 
افــرادي کــه در اطراف 
ایجاد  ازدحام  صرافي ها 
درصدد  افرادي  کرده اند، 

خرید دالر هستند

گوشی تلفن 50 درصد ارزان تر می شود
ــه  ــت: در نتیج ــات گف ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط  وزی
کاهــش نــرخ ارز در روزهــای گذشــته، قیمــت گوشــی 20 
درصــد کاهــش یافتــه و بنــا بــر ادعــای وارد کننــدگان موبایــل، 
در صــورت شكســتن حبــاب قیمتــی ناشــی از کمبــود کاال، ایــن 

ــود. ــر ارزان می ش ــد دیگ ــرخ 30 درص ن
وحومدجواد آذري جهرمي ادامه داد: در سه روز گذشته سه بار در 
این رابطه صحبت کرده ام، اما هنوز موانع رفع نشــده و در نهایت 
هنوز 700 هزار گوشــی که قرار بود از گمرك ترخیص شود و در 

بازار کمبود کاال را جبران کند، ترخیص نشده است.
وی ادامه داد: ترخیص 700 هزار گوشی از گمرك نیز برای مدت 
یك یا دو ماه می تواند به صورت مســكن عمل کند، اما برای رفع 
قطعی مشــكل کمبود کاال باید محدودیت واردات را برداشت که 
برای این کار یا باید محدودیت تعــداد واردکنندگان را بردارند و 
با دریافت تضمین هایــی اجازه دهند، هر وارد کننده ای که توانایی 
ارائه گارانتی دارد بتواند در واردات فعال شود یا مشكالت واردات 

را برای همین وارد کنندگان فعلی رفع کند.



C M Y K

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

شنبه  14 مهرماه 1397  شماره 3305

7

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عكاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: 14:15

 ساعت خروج: 14:35

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

آگهي مزایده مورد وثیقه 
به موجب پرونده اجرائي کالسه 9700066 موضوع سند رهني شماره 21597 دفتر اسناد رسمي 
شــماره 20 نهاوند، جهت وصول مبلغ 616616000 ریال )ششصد شانزده میلیون و ششصد و 
شانزده هزار ریال( موضوع الزم االجرا و خسارت تأخیر الي یوم الوصول علیه خاطره ذوالفقاري 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده اســت اجرائیه صادره به متعهدین ابالغ گردیده سپس بنا به 
تقاضاي بستانكار مورد وثیقه برابر نظریه به شــماره وارده 1199/ن/97 مورخه 1397/4/27 
کارشناس رسمي دادگســتري مورد ارزیابي که ارزش و مشخصات آن به شرح ذیل مي باشد: 
ششدانگ یک قطعه آپارتمان به پالک شماره 70)هفتاد( فرعي از 3410)3410 ( اصلی واقع در 
بخش 1 حوزه ثبتی نهاوند استان همدان به مساحت 80/54 )هشتاد متر مربع  و پنجاه و چهار 
دسیمتر مربع ( که برابر نامه شماره 2428/ن/97 مورخه 1397/3/22 اداره ثبت نهاوند به نام 
خاطره ذوالفقاري ثبت و سند مالكیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناس رسمي دادگستري: 
واقع در شــهر نهاوند، میدان نیروي انتظامي، خیابان بسیج انتهاي کوي حاجیان سمت چپ 
مجتمع نیک انجام )مجتمع قیاسي( و به قیمت 765/130/000 )هفتصد و شصت و پنج میلیون 
و صد و سي هزارریال( ریال ارزیابي گردیده و محدود است به حدود شماالً در سه قسمت اول 
نیم دیوار  جلوي بالكن به طول 3/52 متر به فضاي معبر مجاور دوم دیواریســت پیشرفتگي 
به طول پنجاه و یک ســانتیمتر به فضاي معبر مجاور سوم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگي 
ساختمان به طول 3/29 متر به فضاي معبر مجاور شرقاً دیواري است مشترک به طول 12/30 
متر به آپارتمان قطعه نه جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن غربي است اول دیواري است 
مشــترک به طول 1/41 متر به آپارتمان قطعه شش دوم دیواري است به طول 1/53 متر به راه 
پله مشاعی سوم درب و دیواری است بطول 5/83 متر به راه پله مشاعی غربا :در چهار قسمت 
اول دیواری است بطول پانزده سانتیمتر به راه پله مشاعي دوم دیواره و پنجره اي است به طول 
9/81 متر به فضاي حیاط مشــاعي سوم نیم دیوار جلوي بالكن به طول هشتاد و نه سانتیمتر 
به فضاي حیاط مشاعي چهارم نیم دیوار جلوي بالكن به طول بیست و یک سانتیمتر به فضاي 
معبر مجاور پالک فوق از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 1397/7/28 در اداره ثبت نهاوند از 
طریق مزایده به فروش مي رسد مزایده از مبلغ ارزیابي شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي 
نقدا فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي های  مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي 
مالیاتي و عوارض شــهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعي آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت 
هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد مزایده روز اداري بعد از تعطیلي 

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.م الف)127(
تاریخ انتشار: 97/7/14

محمدعلي جلیلوند 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 1397603260050003320 مورخ 1397/6/24 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي مراد  میرزایی فرزند محمد به شماره شناسنامه 21253  به شماره 
ملي 3960212712 صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 108/75 مترمربع از پالک 
4036 اصلي بخش یک ثبت نهاوند واقع در بلوار شــهدا کوچه الله پــالک هفت حقوق ارتفاقي ندارد 
خریداري از مالک رسمي جهانگیر ابراهیمي تصرفات مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 124(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/29
محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

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

برابر رأي شــماره 139660326006000819-1397/6/19 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه نبي ئي فرزند علي به شــماره شناسنامه 771 صادره از مالیر در از 
شــش دانگ اعیاني بانضام هشتاد و هشت شعیر مشاع عرصه  یک باب خانه به مساحت 107/76 مترمربع 
قســمتي از پالک 20 اصلي اراضي جعفر آباد واقع در بخش چهار مالیر  خریداری از مالک رســمی آقاي 
محمود احمدي مالیری و مطلب صارمي و ماشــاءاهلل بابارئیسي محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 550(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 7/29/ 1397
محمدرضا امیني، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 

آگهي حصر وراثت
آقــاي محمدمهدي خدري فرزند علي  اکبر دارای شــماره شناســنامه  3191 متولد 1363/6/25 
به شــرح دادخواســت کالســه 970538ح127 مورخ 97/6/27  از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا چرچي فرزند ابوالمحســن به شماره 
شناســنامه  488 متولد 1326 در تاریخ 97/4/29 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: دو فرزند پســر و 4 فرزند دختر به اسامي 
ذیل والغیر 1-محمدجواد خدري فرزند علي اکبر به شــماره شناسنامه 5225 متولد 1353/6/28 
2-محمدمهدي خدري فرزند علي اکبر به شــماره شناســنامه 3191 متولد 1363/6/25 3-زهره 
خدري فرزند علي اکبر به شــماره شناسنامه 106512 متولد 1345/10/28 4-مرضیه  خدري فرزند 
علي اکبر به شــماره شناســنامه 3910 متولد 1350/12/23 5-فاطمه  خــدري فرزند علي اکبر به 
شــماره شناســنامه 118 متولد 1356/10/16 6-مریم خدري فرزند علي اکبر به شماره شناسنامه 
10895 متولــد 1358/5/27 ارزش ماترک متوفیه زهرا چرچي فرزند ابوالمحســن بیش از ســي 
میلیون ریال مي باشد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 2783(

رئیس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابــر رأي شــماره 139660326001001520  هیأت اول/ موضوع قانون تعیین تكلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي رضا ســطوتي راحت  فرزند حسن به شماره شناسنامه 2869 صادره از همدان در یک 
باب خانه به مســاحت 146/47 مترمربع قسمتی از پالک 7/759 حومه بخش یک واقع در کوي محمدیه، کوچه 
مخابرات خریداري با واسطه از مالک رسمي آقاي سیف ا... ناظمي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت صادر 

خواهد شد. )م الف 1557(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/29
علی زیوری حبیبی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر رأي شــماره 139760326002000677-1397/6/21 هیأت اول موضــوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
کبودراهنــگ تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضی آقاي حامد بهرامي فرزند نصرت اله به شــماره 
شناســنامه 35 صادره از در یک قطعه زمین مزروعي دیم به مساحت 201496/96 مترمربع پالک 702 
فرعي از 202 اصلي بخش 4 همدان واقع در ایده لو خریداري بالواســطه از مالكین رسمي آقایان حیدر 
علي فرزند یعقوبعلي، صفدرعلي سلیمي پور، عطاءاله زارعي، محمدتقي بهرامي دوست، نیازعلي نامجو 
و نصرت اله بهرامي محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.)م الف 146(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 7/29/ 1397
 محمد صادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک 

خبـر علم ورزش

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

تاثیر ورزش های استقامتی و هوازی 
بر کم کاری تیروئید

ــر  ــه اگ ــت ک ــد اس ــی معتق ــكی ورزش ــص پزش ــك متخص  ی
ــد  ــاس می کنی ــه احس ــی روزان ــای ورزش ــام فعالیت ه ــگام انج هن
ــی  ــود، درد عضالن ــان وارد می ش ــه بدنت ــادی ب ــیار زی ــار بس فش
داریــد و زود خســته می شــوید، دچــار کــم کاری تیروئیــد هســتید.
ــرد:  ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــت وگ ــدم در گف ــری مق ــد باق احم
ــدن،  ــاز ب ــوخت و س ــش س ــبب کاه ــون س ــد چ ــم کاری تیروئی ک
ــی می شــود، ورزش  ــق، خســتگی زودرس و دردهــای عضالن تعری
بــه ویــژه ورزش هــای هــوازی و اســتقامتی ســبب افزایــش ســوخت 

ــود. ــد می ش ــود تیروئی ــدن و بهب ــاز ب و س
وی گفــت: پیــاده روی، دویــدن آرام، دوچرخه ســواری، طنــاب زدن 
و شــنا بــا شــدت متوســط از جملــه ورزش هایــی اســت کــه بــرای 
ــن  ــن ای ــه می شــود. همچنی ــد توصی ــم کاری تیروئی ــراد دچــار ک اف
افــراد بایــد ورزش هــای هــوازی را بــه طــور متنــاوب انجــام دهنــد 
ــه طــوری کــه اگــر قــرار اســت یــك ســاعت فعالیــت ورزشــی  ب
انجــام دهنــد آن را طــی 3 تــا 20 دقیقــه در طــول روز تقســیم کننــد 

تــا دچــار خســتگی زودرس نشــوند.
ــن  ــن متخصــص پزشــكی ورزشــی خاطرنشــان کــرد: کوچكتری ای
ــد باعــث افزایــش غلظــت  کاهــش میــزان مایعــات بــدن مــی توان
ــوار  ــب دش ــط قل ــاژ توس ــگام کار پمپ ــن هن ــود و در ای ــون ش خ
مــی شــود. یــك راه بــرای اینكــه تشــخیص دهیــد دچــار کــم آبــی 
ــود را  ــد از ورزش، خ ــل و بع ــه قب ــت ک ــن اس ــه ای ــا ن ــتید ی هس
ــه  ــت رفت ــان از دس ــد از وزن ت ــش از دو درص ــر بی ــد. اگ وزن کنی
ــد بیشــتر مایعــات  ــد و بای ــی شــده ای ــی دچــار کــم آب باشــد، یعن
بنوشــید. همچنیــن افــراد مبتــال بــه کــم کاری تیروئیــد بــرای ایــن که 
در جریــان ورزش مایعــات زیــادی را از دســت ندهنــد، بهتــر اســت 
ــا دچــار گرمازدگــی و مشــكالت  ــد ت در هــوای گــرم ورزش نكنن

نشــوند.
ــه  ــال ب ــراد مبت ــرای اف ــان ورزش ب ــن زم ــرد: بهتری ــه ک وی اضاف
ــد در  ــعی کنن ــد س ــه بای ــت ک ــر اس ــد بعدازظه ــم کاری تیروئی ک

ــد. ــی بپردازن ــت ورزش ــه فعالی ــده ب ــرل ش ــرایط کنت ش
باقــری مقــدم در پایــان گفــت: داشــتن یــك روز پــر از اســترس و 
خــواب بــد شــبانه، هــر دو باعــث کاهش ســطح انــرژی و احســاس 
خســتگی مــی شــود. بنابرایــن اگــر حین ورزش احســاس خســتگی 
ــط  ــر رواب ــغل و دیگ ــی، ش ــبك و روال زندگ ــد س ــد، بای ــی کنی م

اجتماعــی تــان را از نظــر میــزان اســترس بررســی کنیــد.

درویشی سرپرست هیأت کشتی 
استان همدان شد

 رامیــن درویشــی نفــر اول 
بزرگساالن کشور  کشتی  انتخابی 
و قهرمــان پیشكســوتان جهان 
به عنوان سرپرســت هیأت کشتی 

همدان انتخاب شد.
درویشــی ظرف دو سه ماه آینده 
بایــد مقدمات برگــزاری مجمع 
انتخاباتی هیأت کشــتی اســتان 

همدان را فراهم کند.
ظرف چند روز گذشته نام گزینه های مختلفی برای ثبت نام در مجمع 

هیأت کشتی به گوش خورده است.

با اعالم سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا
علی دایی بهترین مهاجم ادوار 

جام ملت های آسیا

ــن  ــوان بهتری ــه عن ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل ــبق تی ــان اس  کاپیت
ــد. ــاب ش ــیا انتخ ــاره آس ــای ق ــام ملت ه ــی ادوار ج ــم تمام مهاج

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، بــا پایــان نظرســنجی ســایت 
ــام  ــم تم ــن مهاج ــوص برتری ــیا در خص ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ــه  ادوار رقابــت هــای جــام ملــت هــای آســیا، علــی دایــی در رتب

ــت. ــرار گرف ــت ق نخس
ــا کســب 59 درصــد آرا  کایپتــان اســبق تیــم ملــی فوتبــال ایــران ب
از بیــن بیــش از یــك میلیــون نفــر شــرکت کننــده، ایــن عنــوان را 

از آن خــود کــرد.
آقای گل فوتبال جهان در این نظرسحنی با افرادی نظیر یاسر القحطانی، 
جاســم الهویدی، یونس محمودتیم کیهیل و گنریخ رقابت داشت که 
توانســت تمام مهاجمان تاریخ فوتبال آسیا را پشت سر بگذارد و به 

تنهایی در صدر این لیست قرار بگیرد.

کادر فنی تیم ملی تغییر نمی کند

 رئیس فدراســیون بســكتبال گفت: از عملكرد کادر فنی تیم ملی 
کامال راضی هســتم و این کادر تا مسابقات جام جهانی 2019 چین 

تغییر نمی کند.
به گزارش ایرنا، رامین طباطبایی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: 
از بهمن پارســال که مهران شاهین طبع را به عنوان سرمربی تیم ملی 
انتخاب کردیم، این تصمیم برای هدایت تیم ملی تا جام جهانی 2019 
گرفته شد. تاکنون هم عملكرد تیم ملی در این مدت از نظر من راضی 
کننده بود. به خصوص اینكه برای نخســتین بار با یك مربی ایرانی به 

فینال بازی های آسیایی صعود کردیم.
وی افزود: عملكرد کادر فنی چیزی کمتر از مربیان خارجی که در سال 
های اخیر هدایت تیم ملی را بر عهده می گرفتند، نداشت و به همین 
دلیل تصمیمی برای تغییر در کادر فنی نداریم، حال چه ســهمیه جام 
جهانی را کسب کنیم و چه سهمیه نگیریم، تیم ملی با کادر فنی فعلی 

به کار خود تا یك سال آینده ادامه می دهد.

صعود نوجوانان اسنوکر ایران به مرحله 
حذفی قهرمانی جهان

 نوجوانان اســنوکر ایران پس از کســب امتیازات الزم در مرحله 
گروهی موفق به صعود به مرحله حذفی رقابت های اســنوکر زیر 1۶ 

سال قهرمانی جهان شدند.
به گزارش ایســنا، در ادامه رقابت های اســنوکر زیر 1۶ سال قهرمانی 
جهان که از دهم مهر به میزبانی کشــور روسیه آغاز شده است، امروز 
)پنج شنبه( مرحله گروهی این رقابت ها به پایان رسید و طی آن آتیال 
سلطانی حســینی، محراب سلطانی، شاهین سبزی و محمد بن رشید 
هــر چهار بازیكن ایران در این رقابــت ها موفق به صعود در مرحله 

حذفی شدند.

پایان مسابقات فوتبال جام دهیاری های 
کبودراهنگ 

 مسابقات فوتبال جام دهیاری های شهرستان که بمناسبت گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد 

با قهرمانی تیم شهدای ویان به کار خود پایان داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همزمان با 
هفته دفاع مقدس و چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 10 
تیم روستایی از سراسر شهرستان در قالب مسابقات فوتبال جام دهیاری 
ها طی 20 روز و با انجام 1۶ بازی در محل زمین چمن شــهید شعاعی 

با یكدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم شــهدای ویان قهرمان شد 
و تیم های دهیاری علیصدر و دهیاری کردآباد به ترتیب در جایگاه دوم 

و سوم قرار گرفتند. 
گفتنی اســت به تیم هــای برتر این دوره از مســابقات با حضور 
رئیــس اداره ورزش و جوانان، مســئولین بخش های مرکزی، گل 
تپه، شــیرین سو، رئیس شورای شهرســتان، مسئول  هیأت ورزش 
های روســتایی عشــایری و نیز مســئولین کمیتــه اجرایی  هیأت 
فوتبال شهرســتان کاپ، لوح قهرمانی و جوایزی به رســم یاد بود 

گردید. اهداء 

برای مدال آوری حمایت 
بیش تر می خواهیم

 بازیكن تیم ملــی بوچیا ایران با بیان 
میزان پیشرفت این رشته در ایران گفت: 
بوچیا برای رسیدن به مدال در رده سنی 
بزرگساالن نیازمند حمایت بیش تر است.

به گزارش ایســنا ، مریــم ملك فالح، 
ورزشــكار رشــته بوچیا با بیان این که 
ایــن رشــته در ایران نیازمنــد حمایت 
بیش تری اســت اظهار کرد: در مدت راه 
اندازی این رشــته در ایران، ورزشكاران 
کشــورمان  تجارب جهانی و آســیایی 
زیادی کسب کرده اند و در رده های سنی 
جوانان و نوجوانان به مدال رسیده ایم.او 
با بیان این که این سومین حضور بوچیا 
در پاراآسیایی اســت گفت: در دو دوره 
گذشته ورزشكاران ایرانی حصور داشتند 
اما تا کنون موفق به کســب مدال در این 
تورنمنت نشــدیم امیدوارم در این دوره 
بتوانیم نخستین مدال بوچیا را از آن خود 
کنیم.ملك فالح در ادمــه تصریح کرد: 
بوچیا در شرق آسیا شناخته شده تر است 
و کشــورهایی مانند چین، هنگ کنگ و 

تایلند در این زمینه سرآمد هستند.

استقرار ورزشکاران 11 
رشته در محل بازی های 

المپیک جوانان 
 ورزشــكاران 11 رشته و اعضای تیم 
پزشكی، در قالب اولین گروه اعزامی به 
محل برگزاری بازی های المپیك جوانان، 

در بوینس آیرس مستقر شدند. 
بــه گزارش مهــر، فوتســال، تكواندو، 
تیراندازی، سوارکاری،  قایقرانی، جودو، 
بسكتبال ســه نفره، شــنا، شمشیربازی، 
تنیس روی میز و ژیمناســتیك رشــته 
هایی هستندکه ورزشكاران آنها همراه با 
اعضای تیم پزشكی، اولین گروه کاروان 
اعزامی به آرژانتین، محل برگزاری بازی 
های المپیك جوانان را تشكیل می دهند.

این گروه که روز گذشــته تهــران را به 
مقصــد بوینس آیرس تــرك کردند، در 
دهكده بازی ها در این شهر مستقر شدند 
تا از فردا تمرینات آماده ســازی خود را 

آغاز کنند. 

مدالم در پاراآسیایی 
قطعی است

 حمزه محمدی از روی سكو بودنش 
در بازی های پاراآسیایی جاکارتا اطمینان 
دارد.به گزارش ایســنا ، حمزه محمدی 
با بیان این مطلب اظهــار کرد: دهكده 
بازی های پاراآســیایی 2018 نسبت به 
مســابقات گذشــته کم و کاستی هایی 
دارد، اما این مشــكالت باعث نمی شود 
به هدفی که داریم، نرســیم.او با اشاره 
به مشكالت برخی از ورزشكاران برای 
مصرف غذای حاضر در دهكده گفت: 
غذایی که مورد نظر ماست، وجود دارد، 
اما با ذائقه مان خیلی جور در نمی آید. با 
این وجود برای ما که ورزشكار قدرتی 
هستیم و تغذیه خیلی اهمیت دارد، طعم 
و مزه نباید خیلی اهمیت داشته باشد و 
باید به نوعی غذا بخوریم و کار کنیم که 
در تمرین و مسابقه کم نیاوریم.این عضو 
تیم پاراوزنه برداری ایران با امیدواری از 
موفقیت در میدان اندونزی صحبت کرد 
و افزود: در شش هفت ماه اخیر نهایت 
سعی و تالشــم را به کار گرفتم که در 

اندونزی مدال بگیرم. 

حامد صیفی «

 مجمع سالیانه  هیأت تیراندازی با کمان 
اســتان همدان با حضور رئیــس همدانی 
فدراســیون تیرانــدازی با کمان کشــور، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای 
مجمع  هیــأت تیراندازی بــا کمان همدان 

برگزار شد.
 هیأت تیراندازی با کمان استان همدان یكی 
از معدود  هیأت های ورزشــی اســت که 
امسال مجمع سالیانه خود را برگزار کرده تا 
در این امر هم مثل خیلی از اتفاقات مثبت 

دیگر، پیشتاز باشد.
در ابتدا مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
همــدان بــا ارائــه گزارشــی از مجموعه 
ورزش همدان، رشــد ورزش استان را در 
شاخصهای قهرمانی و همگانی رو به رشد 

عنوان کرد.
رسول منعم گفت: 2۶ درصد مردم در همدان 
بــه ورزش مشــغول هســتند و در ورزش 

همگانی رشد 3 درصدی داشته ایم .
وی تصریح کرد: در مجموع عناوین کسب 
شــده در بازی های آســیایی جاکارتا، 11 
درصد متعلق به ورزشكاران همدانی بود که 
این افتخاری بزرگ برای اســتان محسوب 

می شود.
منعــم در خصــوص ورزش تیرانــدازی 
با کمان اســتان همدان عنــوان کرد: یكی 
از رشــته هایی که در دو ســال گذشته در 
همــدان بعد از انتصــاب حمیدرضا یاری 
تحول چشــمگیری داشته، رشته تیراندازی 

با کمان بوده است.
وی افــزود: میزبانی مســابقات کشــوری 
گوناگــون، ارتقای کالســهای مربیگری و 
داوری، توســعه  هیأتهــای شهرســتانی و 
انتخاب  هیأت رییسه قوی و کسب عناوین 
ارزشمند پس از سالها برای ورزش همدان 
از جمله اقدامات تحول گرایانه حمیدرضا 

یاری بوده است.
 منتقــدان بداننــد که ســودآور 

بوده ایم
در این مجمع سپس رئیس  هیأت تیراندازی 
با کمان اســتان در دو بخــش فنی و مالی 
عملكرد یكساله خود را برای مجمع تشریح 
کرد که مورد تحســین اعضای مجمع نیز 

قرار گرفت.
کــه  روزی  گفــت:  یــاری  حمیدرضــا 
ــك  ــداد انگشــتان ی ــدازه تع ــه ان ــم ب آمدی
ــداز در ســایت تمریــن نمــی  دســت تیران
ــت  ــأت وضعی ــر  هی ــرد و ســایت و دفت ک
نامطلوبــی داشــت کــه بــا حمایــت هــای 
ــرکل ورزش و  ــیون و مدی ــس فدراس ریی
ــورت  ــی ص ــه خوب ــم ب ــن مه ــان ای جوان

ــت. گرف
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن طبیعــی 
ــال  ــار در ح ــه قط ــده ای ب ــه ع ــت ک اس
ــته از  ــا آن دس ــد ام ــنگ بزنن ــت س حرک
ــا  ــای م ــی ه ــد میزبان ــه منتق ــرادی ک اف
بودنــد و ایــن میزبانــی هــا را هزینــه 
بــرای اســتان مــی دانســتند،  تراشــی 
ــا  ــم اتفاق ــه آنهــا اعــالم مــی کنی امــروز ب
هــا  میزبانــی  تمــام  در  ایــن  هیــأت 
ــك  ــته و ی ــودآوری داش ــتان س ــرای اس ب
ــی  ــی و حقوق ــرد حقیق ــچ ف ــه هی ــال ب ری

بدهــكاری نــدارد.
یــاری خاطرنشــان کــرد: کســب ایــن 
جایگاهــا را مدیــون زحمــات  هیــأت 
ــدازان  ــأت و تیران ــای  هی ــه و اعض رییس
ــن  ــی در ای ــچ تالش ــه از هی ــم ک ــی دان م

ــد. ــرده ان ــی نك ــه کوتاه عرص
ــس  ــر از ریی ــن تقدی ــه ضم وی در خاتم
فدراســیون و مدیــرکل در حمایــت از 
ــه  ــم ک ــار داری ــت: انتظ ــأت گف ــن  هی ای
یــك کرســی از جایــگاه هــای فدراســیون 
مربــی  و  دبیــر  رضــوی  ساســان  بــه 

ــویق  ــتای تش ــدان در راس ــش هم زحمتك
ــود. ــا ش ــأت اعط ــن  هی ای

 صعود چشمگیر تیروکمان همدان
در پایان این نشست غالمرضا شعبانی بهار 
رییس همدانی فدراســیون تیروکمان ضمن 
تایید عملكرد  هیأت اســتان همدان گفت: 
همدان توانسته راندمان کاری خوبی داشته 
باشــد و در سال 9۶  هیأت همدان با صعود 
چشمگیر جزو 3 استان برتر کشور شد و اگر 
استان همدان در بین استان های دیگر پیشتاز 
شــده به خاطر نهضتی است که حمیدرضا 

یاری در همدان آغاز کرده است.
وی تصریــح کرد: گزارش مالی و فنی ارائه 
شده گزارش شفافی بود و نشان داد که این 
 هیأت روی ریل اصلی حرکت و پیشــرفت 

قرار دارد .
رئیس فدراسیون تیر اندازی با کمان کشور 
افزود: برای اولین بار در تاریخ فدراســیون 
به  هیأت های اســتانی مبالغی بین 18 تا 20 
میلیــون کمك مالی خواهیم داشــت و هر 
اســتانی که میزبانی ها را تقبل کند عالوه بر 
دریافت ورودی ها، فدراسیون نیز از لحاظ 
مالی کمــك خواهد کرد و اســتانها نگران 

هزینه های میزبانی نباشند.
 وی با توجه به درخواست حمیدرضا یاری، 
خبر از انتصاب ساسان رضوی مربی استان 
همدان به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون 
داد. شعبانی بهار همچنین با تاکید بر توجه 
ویژه به رده های پایه گفت: سعی کنید این 
ورزش را بصورت خانوادگی توسعه دهید 
تا نوجوانان و جوانان بیشــتری جذب این 

ورزش شوند.
وی همچنیــن نوید از برگزاری مســابقات 
المپیك استعدادهای درخشــان در آذر ماه 
امســال داد و عنوان کرد: همــدان بزودی 
پایــگاه قهرمانی تیراندازی بــا کمان غرب 

کشور خواهد شد.

سرمربی جودو نابينايان
قانون جدید، مانع حضور جودوکار ایرانی 

در مسابقات جاکارتا شد
 ســرمربی تیــم ملــی جــودوی نابینایــان ایــران حــذف »علیرضــا 
خجســته پــور« از حضــور در بــازی هــای پاراآســیایی 2018 جاکارتا 

را تغییــر قانــون فدراســیون جهانــی ایــن رشــته عنــوان کــرد.
به گزارش ایرنا، »محمد رضا حاج یوســف زاده« در آســتانه برپایی 
ســومین دوره این بازی ها گفت: با تغییر قوانین فدراســیون جهانی 
جودو در مســابقات جهانی، دیگر ورزشكار نمی تواند همزمان در 2 

رویداد در سطح سالم و نابینایان حضور یابد.
یوســف زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه مــی شــود حــذف 
ایــن بازیكــن بــه دلیــل اینكــه ســالمتی وی از ســوی پزشــكان تایید 
ــدارد. او  ــت ن ــن صح ــح داد: ای ــت، توضی ــده اس ــالم ش ــده اع نش
کالس بنــدی داشــت و کــم بینایــی او از نــوع b3 تاییــد شــد، امــا 
تصویــب ایــن قانــون جدیــد مانــع از حضــور خجســته در ترکیــب 

تیــم ملــی جــودو شــد. 
ــه  ــی ب ــه جــودوکاران اعزام ــدال از هم ــد کســب م ــت: امی وی گف
ایــن رقابــت هــا را داریــم امــا انتظــار مــی رود حداقــل یــك طــالی 

بــازی هــای پاراآســیایی را تصاحــب کنیــم.
ــك طــالی  ــون 2014 ی ــای اینچئ ــازی ه ــی در ب جــودوکاران ایران

ــز گرفتنــد.  تیمــی، ســه نقــره و ســه برن
ــزدی،  ــژاد کارم ــی ن ــان موس ــراهلل زاده ورزی، احس محمدرضــا خی
ــادی، رضــا  ــرم آب ــا خ ــی طب ــم بن ــید میث ــری، س ــد جعف ــید امی س
غالمــی و وحیــد نــوری نفــرات حاضــر در ایــن بــازی هــا هســتند.

ــاه  ــر م ــا 21 مه ــای 14 ت ــا در روزه ــازی ه ــن ب ــومین دوره ای س
جــاری و بــا حضــور 2 هــزار 880 ورزشــكار از 41 کشــور در 18 

ــا برگــزار مــی شــود.  ــی جاکارت ــه میزبان رشــته ورزشــی ب
ــدال  ــا ۶85 م ــازی ه ــن ب ــا در ای ــزارش ه ــن گ ــاس آخری ــر اس ب
توزیــع مــی شــود کــه از ایــن تعــداد 300 نشــان بــرای زنــان، 343 
مــدال بــرای مــردان و 41 گــردن آویــز در میكــس و تیمــی اســت.
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در مجمع ساليانه تيراندازی با کمان همدان مطرح شد

تیروکمان همدان
 جزو 3 استان برتر ایران



 

C M Y K

 

خبـر

گزارش 

فرهنگمیزبان

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا کمي ابري - غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفیزیک تهران «

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

شنبه  14 مهرماه 1397  26 محرم 1440  6 اکتبر 2018  شماره 3305

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:52 
خورشيد         06:14                   طلوع 
اذان ظهر                      12:05
غروب خورشيد              17:55
اذان مغرب                   18:14 
نيمه شب شرعي           23:25

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

س ي
 تو

الير
 م

ان   
مد

ه
ان

ست
هر

ش

24 29 30 29 29 27 28 29 28 29 28
10 6 8 8 8 8 7 9 12 9 7  
30 35 25 30 30 35 35 35 30 25 35

کنترل بازی های ویدئویی با حرکت سر
  کاربران بازی های رایانه ای مجبورند از صفحه کلید و موشــواره 
برای کنترل این بازی ها اســتفاده کنند و این کار در مواردی خســته 

کننده و دشوار است و دقت بازی را هم کاهش می دهد.
به گزارش مهر، اما گروهی از پژوهشگران در ایالت کالیفرنیای آمریكا 
دســتگاه کوچكی ابداع کرده اند که کنتــرل بازی های ویدئویی را با 

حرکات سر ممكن می کند.
این دســتگاه مكعب شكل کوچك بر روی هدست اجرای بازی های 
ویدئویی قرار می گیرد و دارای یك صفحه مغناطیسی ویژه به منظور 
انتقال حرکات ســر به محیط بازی است.دســتگاه یادشده دارای یك 
حسگر ژیروسكوپی یكپارچه هم هست و از این طریق حرکت های 

سر فرد را درك کرده و به جریان بازی منتقل می کند. 

سنگاپور نخستین هواپیمای هیدروالکتریکی 
جهان را تولید می کند

 ســنگاپور از یك برنامه ملی رونمایی کرد که طبق آن این کشور 
نخستین هواپیمای مسافربری جهان را با سوخت هیدرو الكتریكی تا 
اواخر سال 2025 تولید و به بازارهای منطقه جنوب شرق آسیا عرضه 
می کند. به گزارش ایرنا، این هواپیما در راســتای اقدامات زیســت 
محیطــی بدون تولید گازهای گلخانه ای از پاکترین نســل هواپیماها 
دردنیا خواهند بود. دانشــمندان و مهندســان صنایــع هوا – فضا در 
ســنگاپور قرار اســت در این طرح هواپیماهای کوچك ، فوق سبك 
بدون اســتفاده از کربن را تحت عنوان Element One با ظرفیت 
4 سرنشــین و مســافر در مقاصد پروازی 500 تا 5 هزار کیلومتر با 

کاربردهای چند منظوره تولید و به بازار عرضه کنند.

طراحی موتوری برای جایگزینی موتورهای 
برق مستقیم و متناوب

  محققــان موفق به طراحی موتوری بــرای جایگزینی موتورهای 
برق مستقیم و متناوب شــدند.به گزارش مهر، »طراحی، شبیه سازی 
و ســاخت یك ماشین جدید شار سوئیچ-شونده میدان محور« عنوان 
طرحی است که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمی و توسط پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. 
در این پروژه یك ساختار جدید از ماشین های شار سوئیچینك میدان 
محوری ارائه شد. این ساختار مزایای ماشین های شار سوئیچینگ را 
در ساختار دیسكی ماشــین های محوری به همراه دارد.بیشینه بودن 
چگالی گشتاور به واسطه افزایش سطح فعال فاصله هوایی در ساختار 

میدان محوری از ویژگی های بارز AFFSRPM است.

ساخت دستگاه حذف آالینده های گازی از 
اگزوز موتورسیکلت

 با حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشكسالی، فرسایش و محیط 
زیست معاونت علمی و به منظور کنترل کیفیت هوا، دستگاه حذف آالینده 
های گازی از اگزوز موتور سیكلت به روش پالسما کاتالیست طراحی و 
ساخته شد. به گزارش ایرنا ؛ استفاده از سیستم پالسما کاتالیستی در اگزوز 
موتورسیكلت ها برای کاهش آالیندگی ناوگان موتور سیكلت موجود در 
کشور و نیز برای دستگاه های تولیدی در آینده بسیار ضروری بوده و نسبت 
به سیستم های هیبریدی کاربردی تر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر 
است، لذا طراحی و ساخت دســتگاه حذف آالینده های گازی از اگزوز 
موتور سیكلت به روش پالسما کاتالیست مورد حمایت ستاد ستاد توسعه 

فناوری های آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست قرار گرفته است.

طرح اولیه فضاپیمای 14متری ماه ارائه شد
  الکهیــد مارتین طرح اولیه از فضاپیمایی 14 متری ارائه داده که با 
کمك فناوری های فعلی ناسا می تواند 4 فضانورد را به سطح ماه ببرد 

و ماموریتی 14 روزه انجام دهد. 
بــه گزارش مهر، شــرکت الکهید مارتین از یك طــرح بلند پروازانه 
برای لنــدر عظیم ماه رونمایی کرده اســت. فضانوردان با کمك این 
لندر)فضاپیمایی که در سیاره فرود می آید( می توانند به مدت دو هفته 
در ماه بمانند.این فضاپیمای یك طبقه 14 متری می تواند  4 فضانورد 
را همراه خود به ســطح ماه ببرد. فضانوردان مــی توانند 14 روز در 
ماه بماند. این وســیله نقلیه فضایی دو برابر ماژول ماهی است که در 
ماموریت های آپولو به ماه اســتفاده شد. این ماژول ها  2 فضانورد را 

برای اقامتی کوتاه و به مدت چند روز به ماه بردند.

2018 ■

همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

2018

■ حدیث:
امام صادق)ع(:

وقتی دل شما شكست دعا کنید، زیرا دل تا خالص نگرددنمی شكند.
بحاراالنوار، ج 93، ص 325 

سازمان جهانی گردشگری را بشناسیم 

با ماهمراه باشید تا بدانید چرا همدان میزبان چهلمین اجالس جهانی 
گردشگری شد. 

■ چگونه میزبانی اجالس به همدان رسید.
■ ایران در کمیته اعتبارنامه های سازمان جهانی گردشگری عضو شد.

■ علیصدر امتیاز میزبانی چهلمین اجالس جهانی گردشــگری را به 
خود اختصاص داد.  

سال گذشــته   هیأت اعزامی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری به ریاست علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، با هدف شرکت در بیست ودومین نشست مجمع 
عمومی سازمان جهانی گردشــگری در شهر چنگدوی چین ،  پس از 
مالقات های دوجانبه، رایزنی ها و حضور در نشســت رســمی مجمع 

عمومی شرکت کردند 
عضویت ایران در کمیته اعتبارنامه های سازمان جهانی گردشگری یكی 
از دســتاوردهای این ســفر مهم بود. در این کمیته مدارك و اعتبارنامه 
کشــورها، افراد و نهادهایی که مایل به پیوســتن به این سازمان هستند 
بررســی و در مــورد آن ها تصمیم گیری می شــود. همچنین جمهوری 
اسالمی ایران به مدت چهار سال برای بازه زمانی 2018 تا 2021 به عنوان 
عضو شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری پذیرفته شد. اما در این 
میان پذیرفته شدن پیشنهاد میزبانی همدان برای چهلمین نشست اعضای 
وابســته سازمان جهانی گردشگری در ســال 2018 را می توان یكی از 
مهم ترین دســتاوردهای ملی این سفر محســوب کرد که به موجب آن 
مجموعه سیاحتی علیصدر همدان )یكی از 12 عضو وابسته جمهوری 
اسالمی ایران در ســازمان جهانی گردشگری( به عنوان میزبان چهلمین 
نشست اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری در سال 2018 )آبان 
1397( انتخاب و معرفی شــد.  هیأت اعزامی ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، در این سفر جمهوری اسالمی ایران را برای 
بازه زمانی 2018 تا 2019 به عنوان نایب رئیس کمیسیون منطقه ای جنوب 
آســیا پیشــنهاد داد که پس از رأی گیری، اعضا با این پیشنهاد موافقت 

کردند.
اعــالم مواضع جمهوری اســالمی ایران در مورد کنوانســیون اخالق 
گردشگری را نیز نباید از قلم انداخت. جمهوری اسالمی ایران در جلسه 
علنی با موضوع بررسی متن پیش نویس کنوانسیون اخالق گردشگری، 
لزوم تطابق مفاد کنوانســیون مذکور با قوانین جمهوری اسالمی ایران و 
ارزش های اسالمی را ضرورت تصویب پیوستن به کنوانسیون ذکر کرد. 
جمهوری اسالمی ایران از شرکت در رأی گیری برای پذیرش کنوانسیون 
اخالق )رأی گیری به صورت »بلــی« و »خیر«( خودداری کرد و از حق 

تحفظ از پذیرش آن استفاده کرد.

 هیأت انتخاب بخش خیابانی 
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 

معرفی شدند

ــر  ــش »تئات ــاب دو بخ ــأت انتخ ــای  هی  اعض
خیابانــی« و »تئاتــر خردســال« بیســت و پنجمیــن 
ــوان  ــودك و نوج ــر ک ــی تئات ــنواره بین الملل جش

ــی شــدند . معرف
ــح  ــط فات ــی« توس ــر خیابان ــابقه تئات ــار »مس  آث
ــار  ــروا، مهــدی قلعــه و مــزدك مهیمنــی و آث بادپ
تئاتــر خردســال« توســط علی اکبــر  »مســابقه 
رضــا  و  بیگلریــان  نوشــین  نظــام،  قاضــی 

عبدالعلــی زاده انتخــاب خواهنــد شــد.
ــر  ــردان تئات ــنده و کارگ ــروا نویس ــح بادپ فات
کــه دبیــری جشــنواره تئاتــر خیابانــی مریــوان 
قلعــه  مهــدی  دارد،  کاری  پرونــده  در  را 
کــودك  تئاتــر  شــده  شــناخته  کارگــردان 
کارگــردان  و  نویســنده  مهیمنــی  ومــزدك 
ــت  ــان مهل ــا پای ــوان ب ــودك و نوج ــر ک تئات
ــی  ــا، ارزیاب ــش ه ــوح فشــرده نمای ــت ل دریاف

ــد. ــی کنن ــاز م ــار را آغ آث
علی اکبــر قاضــی نظــام، نوشــین بیگلریــان و 
ــأت انتخــاب  ــز اعضــا  هی ــی زاده نی رضــا عبدالعل
ــی  ــال را تشــكیل م ــر خردس بخــش مســابقه تئات

ــد. دهن
علی اکبــر قاضــی نظــام فیلمنامــه نویــس و 
نمایشــنامه نویــس و عضــو شــورای طــرح 
ــدا و  ــوان ص ــودك و نوج ــروه ک ــه گ و برنام
ســیما کــه داوری چندیــن مســابقه و جشــنواره 
نمایشــنامه نویســی را بــر عهــده داشــته اســت 
و  نویســنده  بیگلریــان  نوشــین  همــراه  بــه 
ــا  ــوان و رض ــودك و نوج ــر ک ــردان تئات کارگ
عبدالعلیــزاده نمایشــنامه نویــس، کارگــردان 
و بازیگــر تئاتــر و یكــی از اعضــا شــورای 
ــش را  ــن بخ ــار ای ــاب آث ــودك انتخ ــاب ک کت

ــد. ــی دهن ــام م انج
ــوح فشــرده  ــت ل ــت دریاف ــق فراخــوان مهل مطاب
تئاتــر  هــای  بخــش  برگزیــده  هــای  طــرح 
خردســال و خیابانــی 10 مهرمــاه 1397 بــه پایــان 
رســید و نتیجــه ارزیابــی آثــار تــا پایــان مهــر مــاه 

ــد. ــد ش ــالم خواه اع
ــر  ــی تئات ــنواره بین الملل ــن جش ــت و پنجمی بیس
ــا 4 آذر 1397 در  ــان ت ــوان 29 آب ــودك و نوج ک

ــی شــود. ــزار م همــدان برگ

سینـما

سینما ≡
■ قد  س1.................مغزهاي کوچک زنگ زده

■ قد  س2......................... ... آخرين بار کي سحر را 
ديدي - خاله قورباغه

■ فلسطين1............................................................... هشتک
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما کانون................ کاتيوشا- خاله قورباغه
■بهمن مالير........................... . هشتک - تنگه 

ابوقريب- شعله ور
■ فرهنگ کبودراهنگ.................. به وقت شام

 هواپیمایی ترکیش یا ترکیش ایرالینز، هواپیمایی 
رسمی ترکیه اسپانســر برگزاری چهلمین اجالس 

جهانی گردشگری در ایران شد . 
مقر اصلی این هواپیمایی شــهر استانبول و فرودگاه 
آتاتورك است اما برای برگزاری این اجالس جهانی 
در گردشــگری این ایرالین پای کار آمده اســت تا 
معرف برند خوش نام خود باشــد . این مهم بیانگر 
آن اســت که اعضای وابســته ایرانی می توانند در 
مشارکت برای میزبانی شایسته این اجالس سهم به 

سزاتری را داشته باشند 
 UNWTO برگزاری  اجالس جهانی گردشگری 
یك اتفاق شــاخص جهانی در حوزه گردشــگری 
است واین فرصتی اســت که از سوی برنامه ریزان 
و ذینفعان این حوزه از دســت نخواهد رفت . حال 
اینبار پس از تبادالت اطالعات گسترده و رایزنی ها 
قرعه به نام ایران افتاد تا میزبان باشد به همت شرکت 
سیاحتی علیصدر به عنوان یكی از اعضای 14 گانه 
وابسته ایرانی به سازمان جهانی ایران میزبان چهلمین  
اجالس جهانی گردشگری در سال 2018 شد . این 
بدان معنا است که ذینفعان در حوزه گردشگری می 
توانند از فرصت پیش آمده بیشترین بهره را ببرند . 
در حال حاضر ترکیش ایرالین یكی از اسپانسرهای 

قطعی برگزاری اجالس ایت .
این شرکت فعالیتش را در سال 1933 با 5 هواپیما آغاز 
کرد. در حال حاضر با داشتن 32۶ هواپیمای مسافری 
و باری و پرواز به 250 شــهر جهان در 119 کشــور، 
یكی از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی جهان حساب 
می شــود. هواپیمایی ترکیش در ســال 2017 بیش از 
۶8 میلیون مســافر را جابجا کرده اســت.  هواپیمایی 
ترکیش پروازهای گسترده ای به ایران دارد. پروازهای 
مستقیم بین استانبول و شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، 
کرمانشاه، مشهد، تبریز و اهواز برقرار است و قطعا پس 
از اجالس فرصت مراودات گردشگری گسترده تری را 

پیش روی خواهد داست .
جهانگردی در قرون گذشــته از امتیازات ویژه عده 
ای انگشت شمار از مردم بوده ولی در نیمه دوم قرن 
نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت 
و وضع اقتصادی افــراد و امنیت و اطمینانی که در 
وضعیت حمل و نقل اهم از زمیني، هوایی، دریایی 
بوجود آمد. جریان مســافرتها را ســرعت بخشید 
وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته 
ارائه نمود . براین اساس سازمان جهانی گردشگری 
با برنامه های مدون در حال برنامه ریزی های ساالنه 

برای بهبود شــرایط  در ارتباطات حوزه گردشگری 
بین کشورهاســت . از بین 157 عضو وابســته در 
حال حاضر 14 عضو وابســته در ســازمان جهاني 

گردشگري فعال هستند که شامل: 
1- شرکت سیاحتي علیصدر

2- شرکت تفریحي گردشگري گنجنامه 
3- آژانس مسافرتي ققنوس 

4- موسسه بین المللي آموزش گردشگري هوریزان
5- موسسه آموزشي تحقیقاتي و مشاوره عملي براي 

گردشگري 
۶- موسسه بین المللي تحقیق توسعه گردشگري 

7- شرکت ســرمایه گذاري گردشــگري و میراث 
فرهنگي ایران 

8- انجمن علمي گردشگري ایران 
9- شرکت مبنا کارت 

10- شرکت توسعه گردشگري مارکوپولو
11- باشــگاه اتومبیل راني و گردشگري جمهوري 

اسالمي ایران 
12- مراکز تفریحي و توریستي

13- بانك گردشگري 
14- شرکت سرمایه گذاري ایرانگردي و جهانگردي

می شــوند این اعضا می تواننــد با حضور فعال در 

اجــالس پیش روی در ایران جایگاه خود را در این 
ســازمان متمایز جلوه دهند در حــال حاضر برنامه 
ریزی برای جذب اسپانسر از سوی دبیرخانه اجالس 
در حال انجام است چرا که کارشناسان بر این باورند 
اسپانسر شدن یكی از راه های فراروی یك شرکت 
است تا از طریق آن خود و محصوالت و خدمات 
گردشــگری  را در کانون توجه مصرف کنندگان 
قــرار دهد و محصــول  را به شــیوه ای مطلوب 
معمول ترین  بازرگانــی  تبلیغــات  کنــد.  ارائــه 
شــیوه بازاریابی اســت و به شــیوه ای مستقیم با 
مصرف کننده ســخن می گوید. تبلیغات بازرگانی 
موجودیت یــك محصول را اعالم می کند و برای 
یك برند، تداعی سازی می کند. به عالوه، می تواند 
اطالعاتــی دربــاره کیفیت، ویژگی هــا، قیمت و 

عملكرد کاال را فراهم سازد.
به هر ترتیب با پیگیری های صورت گرفته از سوی 
سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و هیأت گردشگری شرکت ســیاحتی علیصدر در 
شهریورماه سال 139۶ میزبانی همدان برای اجالس 
جهانی گردشگری سال 2018در آبان ماه پیش روی  
قطعی اســت و این یك فرصت است تا دیگر اعضا 
نیز از حضور روسای ســازمان جهانی گردشگری 

بهره مند شوند 
با فرصت فراهم شــده برای میزبانی همدان در یك 
رویــداد ملی و بین المللی  متولیــان امور در حوزه 
گردشــگری به ویژه شرکت ســیاحتی علیصدر با 
برنامه ریــزی دقیق، در تكاپو هســتند تا از فرصت 
برگزاری این برنامه های بین المللی اســتفاده کرد و 
جاذبه ها و ظرفیت های کشــورمان را به دنیا معرفی 

کنیم.
این نخســتین بار است که ایران پس از عضویت در 
سازمان جهانی گردشگری که دهه 40 رقم خورد ، 
میزبان چنین رویداد شاخصی در عرصه بین المللی 
و حوزه گردشــگری مرتبــط با ســازمان جهانی 

گردشگری )UNWTO( است. 
 از تاریــخ 21 تا 25 آبان ماه ســالجاری، همدان 
میزبان این اجالس خواهد بود  ســازمان جهانی 
گردشــگری با عضویت 552 شــرکت خصوصی 
وابســته از 158  کشــور در حوزه گردشــگری 
بین المللی فعالیت می کند و14  شرکت خصوصی 
ایرانی عضو این ســازمان هســتند که شــرکت 
ســیاحتی علیصدر همدان یكــی از این 14 عضو 
است که سال گذشته  به عنوان عضو  هیأت رئیسه 

این سازمان نیز انتخاب شد.

چهلمین اجالس جهانی فرصتی برای فعاالن گردشگری کشور

هواپیمایی ترکیش اسپانسر 
اجالس جهانی گردشگری در ایران شد

مانیـزان 
شیره انگـور 
و مـاه مهـر 
 شــیره پزی در مالیــر قدمتــی دیرین 
دارد، فصل پاییز که می شود حال و هوای 
روســتاهای مالیر حال و هــوای دیگری 
است. جنب وجوش و شادی همه جا دیده 
می شود. انگار قرار است اتفاق مهمی بیفتد. 
کمی توجه کنیم می فهمیم فصل برداشت 
انگور رسیده و هر یك از اهالی به نحوی 

با این محصول سروکار دارند.
در این میان رسم و آئینی سنتی خودنمایی 
بیشــتری می کند و آن شــیره پزی است. 
مراسم شیره پزی در همه روستاهای مالیر 

انجام می شود اما اگر گذرتان به »مانیزان« 
بیفتــد می تــوان این مراســم را به خوبی 

مشاهده کرد و از آن لذت برد.
در کنار تولید شیره انگور، نشاط، شادی و 
صمیمیت دستاوردهای مهم دیگر این رسم 
کهن است. همه اهالی به دنبال تهیه انگور 
مناسب برای پخت شیره هستند تا بهترین 

محصول به دست آید.
شهد شیرین شــیره انگور و شربت شیره، 
باســلق و عطر پر از زندگــی کلوچه ها و 
نان هــای محلی در کنــار درب خانه های 
روســتائیان نویده دهنــده شــور، پویایی، 
ســرزندگی و تكاپو در میــان مردمان این 
روستاست، در واقع مانیزان پایتخت شیره 

انگور اســت و این روستا در 
دهستان جوزان قرار دارد. 

این  ابزار خــاص  وســایل و 
کار که از پاییز ســال گذشــته 
در انبار بوده انــد، دوباره برای 
پخت شیره سال جدید به کار 
می آینــد. همه اعضای خانواده 
به ویژه بانوان در انجام این کار 
نقش مهمی دارند، شــیره پزی 
کاری جمعی است و همه باید 
کمك کنند، بهترین شیره انگور 
ایران در روستای مانیزان مالیر 

تولید می شود و شهرتی فراوان دارد.
آئین ســنتی شــیره پزی مانیــزان؛ میراث 

ناملموس ملی
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان مالیر با بیان اینكه 
از ســال 89 در روستای هدف گردشگری 
مانیزان جشنوراه شیره پزی به صورت هر 

ســاله در فصل برداست انگور برگزار می 
شــود، گفت: آئین سنتی شیره پزی مانیزان 
ثبت ملی شــده و به عنوان یكی از میراث 

ناملموس ملی به شمار می رود.
ابراهیــم جلیلــی ، در این رابطــه افزود: 
مختلفی  برنامه های  مراســم شــامل  این 
چــون عرضه مســتقیم محصــول درب 
بازاچه فروش  برپایی  منازل روســتائیان، 
محصوالت انگور و مشــتقات آن، نقادی، 

برگزاری مسابقه عكاسی و ... است.
وی با بیــان اینكه امســال ۶00 میلیون 
تومان اعتبار از محل شــاخص توســعه 
اقتصــادی بــه ایــن روســتا تخصیص 
یافــت، اظهار کــرد: ایــن اعتبار صرف 
احداث ســرویس های بهداشتی، جایگاه 
برگــزاری مراســم آئینــی شــیره پزی، 
بهسازی و آسفالت معابر و فراهم سازی 
زیرساخت های الزم برای عرضه مستقیم 
محصول به منظور دائمی شدن این آئین 

سنتی در روستای مانیزان شد.
آیین ســنتی شــیره پزی مانیزان  روز 12 
مهرماه در روســتای هدف گردشــگری 
مانیزان برگزار شــد  حضور مســئوالن، 
گردشــگران و اقشار مختلف مردم در این 
آئین  حضور داشــتند  قرار بود این آئین 
امســال در پنجم مهرماه برگزار شود که به 
علت آماده نبودن کشــاورزان برای پخت 
سنتی شیره این مراسم، 12 مهرماه برگزار 

گردید.
استانی و شهرستانی،  مسئوالن  سخنرانی 
اجرای موســیقی ســنتی، شــعرخوانی 
محلی، بازدید از کارگاه های شــیره پزی، 
مسابقه عكاســی، غرفه فروش سوغات 
و صنایع دســتی، ایجاد بازارچه فروش 
نقاشــی روی صورت کودکان و  شیره، 
انتخاب شــیره برتــر و ... از برنامه های 
پیش  بینی شده در مراســم آئین سنتی و 

ملی شیره  پزی مانیزان بود.

ضریب نفوذ کتاب در همدان از میانگین 
کشوری باالتر است

 مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان گفت: ضریب 
نفوذ کتاب در همدان از میانگین کشوری باالتر است

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان؛ مهرداد نادری فر با بیان این بیش از 300 هزار جلد کتاب توسط 
مردم استان به کتابخانه ها اهدا شــده است، اظهار کرد: طرح کتابخانه 
کالس در برخــی مدارس همدان در حال اجراســت که کتاب های آن 

توسط دانش آموزان تهیه و اهدا شده است.
وی با بیان اینكه بیش از 2۶0 روستای استان دارای کتابخانه های ثابت 
و سیار هستند؛ گفت: عالوه بر این کانون های فرهنگی و هنری مساجد 

و مدارس هم در روستاهای استان کتابخانه های فعالی دارند.
نادری فر در خصوص طرح های پیشنهادی برای انتخاب پایتخت کتاب 
ایران گفت: توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و کسب عنوان پایتخت 

کتاب دو هدف عمده ما در این حوزه است.
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