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فشار بازار
 بر طبقات محروم

  امروز نهج البالغه موال علي)ع( را ورق 
زدم و بخش هايي از نامه 53 كه خطاب به 
مالك اشتر نخعي نوشته شده را مرور كردم. 
نهج البالغــه اي كه همانند خــود علي)ع( 

مظلوم است.

مهد طالی سبز میزبان همایش گردو
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میزبان اجالس جهاني 
گردشگري تغییر نمي کند

پلمب 38 واحد 
صنفی متخلف 

در همدان

  در شهريور امسال 4 واحد فاقد پروانه 
در همدان تعطیل شده است.

 رئیــس اتــاق اصناف اســتان همدان از 
پلمب 38 واحد صنفی متخلف در همدان 
خبــر داد و  گفت: با اشــاره به اينکه 60 
بازرسی روزانه  بازرســی در حال  واحد 
به صورت صبــح و بعدازظهر هســتند، 
يادآور شد: در شــهريور امسال 12  مورد 
بازرســی از اتحاديه ها صــورت گرفته و 
به  26 مورد شــکايت دريافتی رسیدگی 

شده است. 
حســین محرابی با اشــاره به اينکه از 193 
شــکايت واصله به اتحاديه ها، 165 مورد 
رســیدگی شده اســت، تصريح كرد: 536 
مورد واحد عدم دارای پروانه در شهريورماه 
شناسايی شــدند و 146 مورد درخواست 
پلمب بــه اتاق اصناف همدان داده شــده 

است. 
محرابــی در گفت وگو با ايســنا، با تأكید 
بر اينکه 733 مورد بازرســی از واحدهای 
صنفی تحت پوشــش در همدان صورت 
گرفته اســت، افزود: 49 مورد مجوز طرح 
حراج و فــروش فوق العاده در شــهريور 

امسال صادر شده است.  
اينکه  رئیس اتاق اصناف همــدان ضمن 
مــواد اولیــه باعث افزايش قیمت شــده 
است، عنوان كرد: مواد بسته بندی و مواد 
پالستیکی كه در بســته بندی برخی اقالم 
مورد اســتفاده قرار می گیــرد نیز افزايش 

قیمت داشته است. 

  در آب، نان و برنج و كاالهای اساســی 
مشــکل خاصی وجــود ندارد بلکــه ما در 
يکســری كاالهايی كه غیراساســی هستند، 

بحث كمبود را می شنويم.
عضو هیأت علمی دانشــگاه بوعلی سینا با 
اشــاره به زيــاده روی در خريــد بعضی از 
اقالم توســط برخی افراد، اين رفتار را جنبه 
غیراقتصادی فعالیت های اقتصادی دانســت 
و اظهــار كرد: با توجه بــه اينکه در توزيع 
اشکاالتی نیز وجود دارد اما بخشی از مشکل 
اصلی در اين مجموعه ناشی از توزيع است 

كه گاهی توزيع نامناسب است. 
اســدا... نقدی با اشــاره به اينکه وقتی يك 
كااليــی تولید می شــود فرآينــد معروف 
تولید، توزيع و مصرف مطرح اســت، بیان 
كرد: اقتصاددانان اصطالحی دارند به اســم 
جنبه های غیراقتصادی فعالیت های اقتصادی 
و يــا هزينه های غیراقتصــادی فعالیت های 

اقتصادی كه هر دو مسأله مهمی هستند.
وی در گفت وگو با ايســنا، با تأكید بر اينکه 
مشــکل در الگوی مصرف اســت، تصريح 
كرد: اين الگوی مصرف از دو حوزه ناشــی 
می شود به طوريکه بخش اجتماعی آن مربوط 
به نوع نگاه و میزان اعتماد به ســخن مدير 
يك سازمان است، گرچه سخن يك مسئول 
درباره اينکه مشکلی نداريم و نگران نباشید 
وقتی در رســانه اعالم می شود مردم اعتماد 
كمتری به اين ســخن می كننــد در حالیکه 
اگر در كره يا ژاپن چنین گزارشــی به مردم 
داده شــود مردم آن را با نسبت بسیار بااليی 
به منزلــه يك گزاره متقن و مورد قبول باور 
دارند اما متأسفانه در ايران با سرمايه نهادی 

پايینی مواجه هستیم.
اين جامعه شــناس علت پايین بودن سرمايه 
نهادی ايرانیان را ناشی از تخريبی دانست كه 
به داليل مختلف رخ داده است و اظهار كرد: 
ما آن ســرمايه را به داليل مختلف متأسفانه 

تخريب كرديم كه اين يك مشکل است.
زياده روی در خريد، ويژگی فرهنگ ايرانی 

وی ديگر علت زياده روی در خريد را ويژگی 
فرهنگ ايرانی دانست و عنوان كرد: به علت 
آن سابقه تاريخی از تاخت وتازها و شرايط 
حتــی اقلیمی نوعی فرهنگ ذخیره ســازی 
غیرضــروری در بین ايرانی ها وجود دارد به 
طوريکه ما يك ذخیره ســازی آينده نگرانه و 

يك ذخیره سازی اصراف گرايانه داريم.
نقــدی در ادامه بیــان كرد: ذخیره ســازی 
آينده نگرانــه آن حرف ســعدی اســت كه 
می گويد »چو دخلت نیست، خرج آهسته تر 
كن كه می گويند مالحان سرودی« اما آن نوع 
ذخیره ســازی اصراف گرانه ناشی از آن عدم 
اطمینانی و يا آن سرمايه پايین نهادی است 
كه باعث می شــود هجوم ببريم و به همان 
انــدازه در بحث ارز و طال و ســکه و برای 

كاالهای دم دستی و غیرضروری هم است.
 اعتماد پایین مــردم علت خرید 

غیرمتعارف است 
وی همچنین يادآور شــد: مــا بد مصرف 
می كنیم و همچنین سرمايه نهادی و اعتماد 
ما نیز پايین است، عدم اطمینان هم باالست، 
فشار و جنگ روانی كشورهايی كه خیرخواه 
ما نیســتند هم به اين شــرايط دامن می زند 
و اين اتفاقی كــه می افتد و بخش مهمی از 
داستان انبار كردن ها و خريدهای غیرمتعارف 

در حال حاضر ابعاد اجتماعی است.
اين مدرس دانشــگاه بیان كرد: در شــرايط 
خاص بــه جــز اطالع رســانی و صحبت 
صادقانه با مردم و اطمینان دادن نمی شــود 
كار ديگری كرد، اين تنها اقدام حال حاضر 
نیست بلکه تغییرات اجتماعی طوالنی مدت 
اســت و اقدامــات كوتاه مــدت می تواند 
اطالع رســانی دقیق، اطالع رسانی صادقانه و 
نامتناقض نبودن حرف مسئوالن باشد و اگر 
بین حرف دو مدير ناهماهنگی و ناهمسانی 

وجود داشته باشد حرف اينها می تواند خود 
باعث تنش اداری شود.

وی ادامه داد: بنابراين حرف های هماهنگ، 
حرف های صادقانه، طرح مســأله با مردم به 
شکل شفاف و صادقانه اينها راه هايی است 
كه ما به مردم اطالع رسانی كنیم، چه مشکل 
می خواهد در داروهای خاص باشــد چه در 
وسايل صنعتی با تکنولوژوی باال كه در اين 
حوزه نیز تحريم هستیم. با توجه به شرايط 
تحريم و نیز محاصره اقتصادی و  فشارهايی 
كه می آورند خب اين ها واضح است اما آنچه 
در ولع خريد اســت شامل اينها نمی شود و 
بیش از اينهاست و اين تئوری سرايت كاذب 
اســت.نقدی برای رفع اين مشکالت گفت: 
اين ســرايت كاذب را بايد تا حدی مسائل 
ارتباط جمعی، گروه های مرجع و مديران با 
كالم هماهنگ، شفاف و صادقانه تا حدی به 
مردم اطمینان دهند كه مشکل نیست اما نبايد 
به همین هم فقط اكتفا كنیم و اگر اين بحران 
تا چند وقت ديگر برطرف شــد نبايد آن را 
رها كنیم. متأسفانه اين ويژگی و اين خصلت 
فرهنگی در ما ايرانی ها ايجاد شده است پس 
نبايد آن را رها كنیم و بايد اين فرهنگسازی 

را ادامه دهیم.
وی با اشاره به نکته مهمی در سونامی ژاپن 
خاطرنشــان كرد: چرا پس از سونامی ژاپن 
فروشگاه ها خالی از اجناس نشد؟ اسم اين 
را می گذاريم تاب آوری اجتماعی كه تئوری 
دارد، نظريــه دارد، تجربــه دارد. تاب آوری 
اجتماعی دقیقا داســتان امروز ماست، وقتی 
ســونامی می آيد مــردم مراعــات می كنند، 
صف ها منظم است، فروشگاه ها كاال به اندازه 
كافی دارند و مردم خريد اضافی نمی كنند به 
علت اينکه ســرمايه نهادی باالست بنابراين 

بايد بر روی تاب آوری اجتماعی كار كنیم.
 نباید مشکالت بزرگنمایی شود 

اين جامعه شناس درباره اطالع رسانی گفت: 

قبل از مردم مســئوالن بايد اطالع رســانی 
دقیق، شفاف و صادقانه به طوريکه همديگر 
را خنثی نکنند، داشــته باشــند و ســخن 
ســازمان های متولی تأمین اين كاالها بايد با 

هم متناقض نباشند.
وی با اشــاره به ابعاد اجتماعی بحث افزود: 
در ابعاد اجتماعی بايد مسئولیت ملی، مدنی 
و دينی را در چنین شرايطی كه به ما توصیه 
شده احتکار نکنیم، اصراف نکنیم، به منصه 
ظهور برســانیم، مگر مردم همین ادبیات و 
فرهنگی نیستند كه »چو عضوی به درد آورد 
روزگار، دگر عضوهــا را نماند قرار« من با 
دپو كردنم ديگر عضوهای شهرم را، مردمم و 

كشورم را به دردسر می اندازم. 
اين مدرس دانشــگاه با تأكید بر اينکه نبايد 
مشکالت بزرگنمايی شود، بیان كرد: در عین 
حال مشکالت نبايد بزرگنمايی شود بلکه در 

رسانه ها مشکالت بايد واقعی مطرح شود.
نیاز نیست از تجارت ساير كشورها استفاده 
كنیم  وی در رابطه با تجارب ديگر كشورها 
به نکته مهمی اشــاره كرد: اصال نیاز نیست 
حتما تجربه ژاپن و كره را بزنیم كه در بحران 
دهه 90 كره جنوبی زنان كره ای طالهای خود 
را فروختند، در همین داستان اخیر در تركیه 
مشــابه آن در مقیاس كوچــك اتفاق افتاد، 
وقتی افت ارزش پول ملی داشــت و از آن 
مهمتر تجربه خود ما در دوران جنگ است. 
وضعیت مــا در دوران جنگ از حال حاضر 
نیز شايد بدتر بود اما مردم با مصرف همدالنه 
و مصرف عقاليی به آرامش جامعه و به ثبات 

شرايط اقتصادی، اجتماعی كمك كردند.
نقدی ادامه داد: يعنی الزاما ما فقط دنبال مثال 
طوفان آمريکا يا ســونامی در ژاپن يا بحران 
اقتصادی كره جنوبی و يا كاهش ارزش پول 
ملی تركیه نبايد باشیم، در دوران جنگ هم 
در كشور ما بهترين تجربه و مصداق است كه 

آنجا هم موفق عمل كرديم.

  رئیس كمیسیون شهرسازی شورای شهر همدان 
در كمیسیون شهرسازی و معماری شورا با محوريت 
بررسی طرح بوستان كوهستانی واليت واقع در حیدره 
پشت شهر اظهار كرد: اين بوستان با رويکرد سالمت 
خانواده به منظور گســترش اراضی گردشــگری و 
تفريحی و افزايش سرانه فضای سبز و پارک جنگلی 

در دستور كار شهرداری همدان قرار گرفته است
نرگس نوراله زاده ادامه داد: در اين جلسه، طرح جامع 
نظام كاربری پهنه های پیشنهادی بر اساس مبانی فنی، 

ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس كمیسیون فنی عمرانی شــورای اسالمی شهر 
همدان نیز گفت: اجرای طرح بوستان جنگلی واليت 
آن هم در حريم شهر ستودنی است؛ اما در بحث فرآيند 

اجرای آن بحث داريم
علی رحیمی فر بر تعیین تکلیف شرايط فعلی اين طرح 
اثرگذار و اصالح ادامه روند كار همراه با مطالعه علمی 

تأكید كرد.
به گزارش مهر، رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر همدان در ادامه به عنوان يك 
شــهروند دغدغه مند گفت: در گذشــته بســیاری از 
اقدامات از جمله سدسازی را بدون پشتوانه علمی و 
تخصصی آغاز كرديم و آســیب آن را به مرور متوجه 
شديم. رضوان سلماسی با تأكید بر اينکه طرح جامع 
شــهری همدان هم بر مبنای خودرومحوری و بدون 
در نظر گرفتــن اثرات اجتماعی در حال پیشــروی 
اســت، افزود: عقب گرد در شهر بدون نگاه اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی آن هــم همراه با تخريب طبیعت، 

غیرقابل ممکن است.
وی با بیان اينکه آينده نگری در برنامه ريزی و طراحی 
اصولی هر طرح عمرانــی ضرورت دارد، عنوان كرد: 
بايد به منظور سرمايه گذاری برای جذب توريست در 
منطقــه، ظرفیت های موجود را هم در نظر گرفت؛ در 
حالی در اكثر مواقــع نگاه های صرف عمرانی مطرح 
است.سلماسی گفت: مطالعات و ارزيابی فنی و اصولی 
طرح ها زمان بر، اما ضروری هستند كه بايد قابل دفاع 
باشد.مشــاور شــهردار همدان با تأكید بر اينکه بايد 
اولويت های شــهر در نظر گرفته شــود، گفت: طرح 
بوستان جنگلی واليت بايد در حد هزينه جذب شده، 

متناسب با تعهدات شهرداری باشد.
حمیدرضا طبی مســرور با بیان اينکــه اين طرح مرز 
مشترک روســتا و شهر است، افزود: اين طرح بايد با 
ظرافت خاص روستايی و شهری لحاظ شود و تمامی 
اكیپ ها و دستگاه های مربوطه با هم افزايی و هماهنگ 

پیش بروند.
وی با تأكید بر ضــرورت تفکیك مباحث عمرانی و 
طراحــی در اجرای پروژه ها، بیــان كرد: انتظار میرود 
مجموعه مديريت شــهری، عملیات اجرايی پاركهای 

حاشیه شهر را آغاز كنند.

طبی مسرور با اشاره به آغاز فصل سرما، اظهار كرد: بايد 
تدابیری از جمله ورزش های زمستانی انديشه شود تا 

استفاده از پارک ها در فصل زمستان مدنظر قرار گیرد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه بوعلی سینا و متخصص 
حوزه معماری و شــهری در ادامه اين جلسه با تأكید 
بر اينکه اين اقدام فراشــهری آن هم در مساحت 102 
هکتار قابل تحسین است، گفت: اين طرح اثراگذار بايد 

متناسب با اصول ملی و بین المللی طراحی شود.
محمدرضا عراقچیان با اشــاره به دو حوزه اجرا و 
طراحــی اين پروژه، افزود: اگر قرار اســت با نگاه 
علمی، كار را پیــش بگیريم كه تیم اجرا و طراحی 
بايــد بر اســاس واقعیت جامعــه، محدوديت ها و 

ظرفیتها، انطباق داشته باشد.
وی بــا بیان اينکــه بايد الگوهای زندگی انســانی و 
جانوری و زيرســاختهای منطقه بررسی و شیوه كار 
تعريف شود، اظهار كرد: مطالعه خاک، منبع تأمین آب 
و مسائل زيســت محیطی و ترافیکی آن منطقه، امور 
اساسی هســتند كه بايد مورد بررسی قرا گیرند، زيرا 
اثرات حضور انســان در اين اراضی دست نخورده را 

شاهد خواهیم بود.
عراقچیان همچنین تأكید كرد: اين پارک جنگلی بايد 

دارای مبانی نظری باشد تا چراغ راه مشخص شود.
وی با اشاره به تفکیك حوزه طراحی و اجرا، بیان كرد: 
اين طرح نیازمند توقف يك تا دو ماهه است تا روش 

اجرا مورد بررسی قرا گرفته و اصالح شود.
مدير گروه طراحی شــهری دانشکده هنر و معماری 
بوعلی ســینا هم اين طرح را به عنوان ثروت شــهر 

همدان دانست كه بايد با توأمنینه حركت كرد.
حسن ســجادزاده گفت: 102 هکتار زمین برای طرح 
پارک جنگلی واليت، مساحت كمی نیست كه به طور 
قطع آثار و تبعات آن را در شهر و استان ديده خواهد 
شــد.وی با تأكید بر اينکه اين پــروژه نیازمند طرح 
استراتژی، راهبردی و باالدستی است، گفت: طرحی 
موفــق خواهد بود كه ضــرورت هم پیوندی با بافت 
اطراف آن لحاظ شود و از طرفی ارزيابی، نیازسنجی و 

امکان سنجی در نظر گرفته شود.
مدير منطقه 2 شــهرداری همدان در پايان با تأكید بر 
اينکه اجرای طرح بوســتان كوهستانی واليت دشوار 
است، گفت: طراحی بوستان كوهستانی واليت در سال 
1387 انجام شــده و عملیات اجرايی آن هم حدود 2 
ماه آغاز شــده است كه به طور قطع با نواقصی همراه 

خواهد بود.
رضــا ابرارخرم با بیــان اينکه اجرايی شــدن طرح 
بوســتان واليت نیاز شــهر بود كه بايد چشــم انداز 
چندين ساله مدنظر باشد تا در كارنامه تك تك افراد 
ذيربط بدرخشــد، افزود: اين طــرح پس از برگزاری 
نشست های كارشناسی شده و جمع بندی مباحث فنی، 

وارد فاز اجرا شويم.

طرح بوستان جنگلی »والیت« همدان 
بازنگری می شود

توصيه يک استاد دانشگاه:

مردم با مصرف عقالیی به آرامش جامعه کمک کنند

شناسنامه دار شدن 
10 موکب اربعین 
حسینی همدان
 در کربال

  با پیگیری های انجام شــده 10 موكب 
همدان شناســنامه خود را از ســتاد مركز 

دريافت كرده اند.
رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات استان 
همدان در جلسه مسئوالن ايستگاه صلواتی 
استان ، با اشاره به تشکیل كمیته های 13گانه 
در اســتان برای خدمت به زائــران اربعین 
حسینی اظهار كرد: ســتاد بازسازی عتبات 
عالیات اســتان همدان نیز بــه عنوان كمیته 
پشتیبانی، اســکان و تغذيه اربعین انتخاب 

شده است. 

محمدعلــی بادامی نجات با بیــان اينکه با 
پیگیری های انجام شــده 10 موكب همدان 
شناســنامه خود را از ســتاد مركز دريافت 
كرده انــد، افزود:  در داخل كشــور نیز 10 
موكب در مسیر تا خروجی كشور در مرزها 

در خدمت زائران هستند. 
به گزارش ايســنا، بادامی نجات از پیش بینی 
تغذيه 30 هزار نفر و اسکان 17 هزار نفری 
در موكب هــای همدان خبــر داد و عنوان 

كــرد: موكب های حضــرت علی اكبر)ع(، 
حاج حســین همدانی، آيت ا... بهاری، امام 
رضا)ع( مريانج، زيارت عاشــورا، شهدای 
منا، سیدالشــهدا)موقعیت سردار همدانی(، 
شهدای شهرستان رزن، سیدالشهدا و شهید 
علی چیت سازيان، 10 موكب شناسنامه دار 
همدان است كه در كنار موكب های عراقی و 
ايرانی به زائران خدمات رسانی خواهند كرد. 
وی درباره كمیته فراخوان گفت: اين كمیته 

خادمان حســینی را ثبت نام و پذيرش كرده 
است و در هر موكب حداقل 20 و حداكثر 
45 خــادم در زمینه هــای تبلیغی، رفاهی و 

خدماتی فعالیت می كنند. 
بادامی نجــات با بیان اينکه عــراق تا كنون 
اجــازه صدور ويزا برای خادمان حســینی 
را نداده اســت، ادامه داد: كمیته پشــتیبانی 
نذورات مردمی اعم از نقدی و غیرنقدی را 

جمع آوری می كند. 

رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در بازديد از تاکستان هاي مالير اعالم کرد

سرانه توليد انگور در مالير83 برابر دنيا
■ فرماندار مالير: مالير براي ثبت جهاني  رقيب سخت دارد

همدان همچنان 
رتبه نخست در پرداخت 

وام هاي روستایی
خريد و فروش انجام نمي شود

سقوط دالر 
به 8 هزار

■ دالالن 8 هزار مي خرند و 
13500 مي فروشند
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مديرکل ميراث فرهنگی در گردهمايی راهنمايان مطرح کرد : 
باید با تکثر خدمات 

موجب  کاهش قیمت ها باشیم

 گردهمايــی راهنمايــان گردشــگری اســتان همــدان بــه مناســبت 
هفتــه گرامیداشــت گردشــگری در هتــل بیــن المللــی باباطاهــر بــا 
حضــور مديــر كل میــراث فرهنگــی صنايــع دســتی و گردشــگری 

و معــاون گردشــگری همــدان شــامگاه دوشــنبه برگــزار شــد.  
ــی  ــراث فرهنگ ــر كل می ــر مدي ــی مالمی ــی، عل ــن گردهماي در اي
اســتان همــدان گفــت: در تشــکل حرفــه ای و صنفــی گردشــگری 

ــان پیشــانی صنعــت گردشــگری هســتند . راهنماي
گردشــگری مقوله فرابخشی اســت و بخش های متعددی تاثیرگذار 
هستند و يك مجموعه  ارائه دهنده خدمات هستند . مالمیر عنوان كرد:  
يکی از مهمترين تکرارها در اين صنعت نوع ارائه خدمات در  مقوله 
گردشــگری است . امروز با همدان 2018 توانسته ايم نوع مطالبات و 

برنامه ريزی ها  را تخصصی تر از گذشته رقم زنیم.
 وی افــزود : امــروز خرســنديم وقتــی بــه خروجــی برنامــه ريــزی 
ــگاه میکنیــم در میابیــم حركــت  ــه مــوازات همــدان 2018 ن هــا ب
ــه جلــو اســت . در چرخــه گردشــگری اگــر عوامــل  امــروز رو ب
ــرر  ــم ض ــا ه ــه ب ــد هم ــدا نکنن ــا پی ــم ارتق ــا ه ــت ب ــن صنع اي

ــد و بالعکــس .  میکنن
مالمیــر تاكیــد كــرد : امــروز در همــدان شــاهد ايــن هســتیم كــه 
ــدان 2018  ــی در هم ــاختهای فرهنگ ــای زيرس ــطه احی ــه واس ب
بازخوردهــای رفتــاری متمايــز شــده اســت . امــروز بايــد بــا تکثــر 

ــیم. ــا باش ــش قیمت ه ــب  كاه ــات موج خدم
علــی خاكســار معــاون گردشــگری اســتان همــدان نیــز در جمــع 
راهنمايــان گردشــگری اســتان عنــوان كــرد : اگــر بــه عنــوان يــك 
حرفــه مــی خواهیــد راهنمــای گردشــگری باشــید بايــد در كســب 
ــود  ــرای بهب ــد . ب ــالش كنی ــت ت ــا جدي ــی ب ــای آموزش مهارته
ــالش  ــف راهنمــای گردشــگری ت ــرای صن شــرايط گردشــگری ب

كنیــد .
هــر آژانــس كــه مــی خواهــد تــور برگــزار كنــد بايــد راهنمــای 
كارت دار همــراه تــور كنــد در غیــر اينصــورت تــور غیــر مجــاز 
ــن  ــل بی ــه واص ــن حلق ــگری مهمتري ــان گردش ــت . راهنماي اس
بخــش هايــی اســت كــه خدمــات را بــه مســافران ارائــه میدهنــد. 
ــای  ــت توره ــوع فعالی ــر ن ــان ناظ ــه بازرس ــس كمیت ــن پ از اي
گردشــگری خواهــد بــود ايــن كمیتــه متشــکل از نماينــده 
انجمــن صنفــی راهنمايــان ؛ دفاتــر خدمــات مســافرتی و معاونــت 

ــود ــد ب ــگری خواه گردش
افتخاريان، رئیس انجمن صنفی راهنمايان گردشــگری همدان گفت : 
راهنمايان گردشگری در همايش و جشنواره های ملی و بین المللی به 
عنوان پیشگامان  تخصصی گردشگری استان تالش كرده اند همدان را 

در جايگاه شايسته معرفی كنند
 مینــا رســتگار نايــب رئیــس انجمــن صنفــی راهنمايان گردشــگری 
ــی  ــن صنف ــین انجم ــت پیش ــرور فعالی ــس از م ــز پ ــدان نی هم
ــای آموزشــی و  ــزاری دوره ه ــرای برگ ــزی ب ــه ري ــت  : برنام گف
توانمندســازی راهنمايــان همــدان بــا هــدف معرفــی هرچــه پوياتــر 
ــش  ــان بخ ــت ؛ پاي ــی اس ــت . گفتن ــام اس ــت انج ــتان در دس اس
ــال گردشــگری اســتان  ــان فع ــل از راهنماي ــی تجلی ــن گردهماي اي

ــود. همــدان ب

۳۸ مدرسه در استان همدان افتتاح شد
  مديركل توســعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان افزود: 38 مدرسه در سطح 
اســتان افتتاح   شد كه از اين تعداد 22 مدرســه توسط خیرين و 16 مدرسه توسط دولت 

احداث شده است.
فرزاد تیموری در مراسم افتتاحیه مدرسه زنده  ياد خانباغی شهر همدان، اظهار كرد: در سال 
90 كلنگ مدرسه مرحوم عباس خانباغی به زمین زده شد كه خیرين در احداث اين مدرسه 

نقش بسزايی داشتند و كمبود اعتبار اين مدرسه را جبران كردند.
به گزارش ايسنا، تیموری با بیان اينکه مساحت اين مدرسه 1375 مترمربع است، اضافه كرد: 

اين مدرسه دارای 12 كالس آموزشی است كه از هفته بعد فعالیت خود را آغاز می كند.

وی افزود: در اويل سال 91 اين مدرسه با كمبود اعتبار مواجه شد كه مقداری از اين  اعتبار 
را اداره نوسازی مدارس استان تقبل كرد.

مديركل نوســازی مدارس استان همدان در پايان با آروزی موفقیت برای هیأت مديره اين 
مدرسه و دانش آموزان آن، از كمك و ياری خیرين نهايت تشکر را داشت.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان نیز در اين آئین با ابرازخرســندی از افتتاح 
مدرسه مرحوم خانباغی گفت: در حال حاضر 44 مدرسه در سطح استان احداث شده و اين 

موضوع بیانگر فرهنگ و تمدن و حس انسان دوستانه مردم همدان است.
محمد باب الحوائجی ادامه داد: در اين 44 مدرسه حدود 12 هزار و 278 دانش آموز مشغول 
به تحصیل هســتند و در واقع اين مدارس بیش از يك چهــارم از جمعیت دانش آموزان 

را پوشــش می دهند.وی از نمايندگان مردم همدان در مجلس شورای اسالمی درخواست 
كرد: دستگاه های ســازنده واحدهای انبوه فضای بیشتری را در حوزه آموزش به مدارس 
اختصاص دهند چرا كه متأسفانه در حال حاضر مدارس مناطقی چون شهرک شهیدبهشتی 
و شهیدمدنی با بحران كمبود فضای آموزشی مواجه است كه بايد هر چه سريع تر برای حل 

اين بحران چاره ای انديشید.
رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان خاطرنشان كرد: مدرسه تازه ساخت پويندگان 
با وجود اينکه مدرسه ای نوساز است، با كمبود فضای آموزشی مواجه شده و هیأت مديره 
اين مدرســه برای حل اين مشکل مجبور به استفاده از كانکس برای آموزش دانش آموزان 

شده اند.

 در مــدت 6 ماه گذشــته پلیس آگاهی 
استان 19 باند ســرقت را شناسايی و يك 
هزار سارق را دستگیر كرده است كه 150 
تن از آنها ســارق سابقه دار منزل، خودرو 

و احشام بودند. 
فرمانده انتظامی اســتان همدان به مناسبت 
هفتــه ناجا در جمــع خبرنگاران اســتان 
با اشــاره بــه اينکه قطعا تــورم و مباحث 
افزايش جرايمــی از جمله  اقتصادی بــر 
سرقت تاثیر خواهد گذاشــت اظهار كرد: 
نبايد از نظر دور داشــت كــه ارتباطی بین 
مشــکالت اقتصادی مردم و جرايم وجود 

دارد.
بخشــعلی كامرانی صالح در بیان گزارش 
عملکــرد 6 ماهــه نیروی انتظامی اســتان 
همدان گفــت: پنج هزار عملیات در حوزه 
مواد مخدر انجام كه منجر به كشــف چهار 

تن انواع مواد افیونی شده است. 
وی از متالشــی شدن 35 باند تهیه و توزيع 
مواد مخدر، دستگیری 2 هزار خرده فروش 
و 3 هزار مصرف كننده خرد خبرداد و گفت: 
در حوزه مبارزه با قاچــاق كاال و ارز 114 
باند قاچاق كاال شناسايی، 2 هزار و 500 تن 

دستگیر و 180 میلیارد ريال كاال شدند. 
فرمانده انتظامی اســتان همــدان بیان كرد: 
2 هزار و 100 فقره پرونده نیمه نخســت 
امســال در حوزه قاچاق كاال تشکیل شده 
كه ارزش 75 فقره از اين تعداد بیش از يك 
میلیارد ريال است.  كامرانی صالح افزود: در 
حوزه پلیس فتا 351 فقره پرونده تشکل و 
147 تن كه اقدام به كالهبرداری، برداشت 
غیرمجاز از حســاب بانکــی و مزاحمت 

اينترنتی مرده بودند دستگیر شدند. 
وی اضافــه كرد: با وجــود افزايش تردد، 
متوفیان ســوانح درون و برون شهری 20 
درصــد معــادل 53 تن در نیمه نخســت 
امسال كاهش داشته است. فرمانده انتظامی 

استان همدان  در ادامه در خصوص حادثه 
خیابان پاستور كه افرادی اقدام به درگیری 
و ضرب و شــتم كرده بودند گفت: پلیس 
چند نوجوان 16 و 17 ســاله مست را كه 
اقــدام به قدرت نمايی در خیابان پاســتور 

شهر همدان كردند دستگیر كرد.  
وی بیان كرد: بیشــتر مواقــع نوجوانان با 
استفاده از يکدســتگاه موتورسیکلت برای 
عرض انــدام اقدام به درگیری با ديگران و 

قدرت نمايی و ايجاد هراس می كنند. 
فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: پس 
از دســتگیری اين افراد مشخص می شود 
كه ســن آنها كمتر از 17 سال و تنها برای 
رو كم كنی اقدام به درگیری فیزيکی كردند. 
كامرانــی صالح در پاســخ به ســوالی در 
خصوص مرگ به دلیل مصرف مشروبات 
الکلی نیز گفت: دين مبین اســالم نوشیدن 
مشــروبات الکل را حرام مــی داند با اين 
وجود برخــی برخالف موازين اســالمی 
عمل می كننــد.  فرمانده انتظامی اســتان 
همدان گفت: نوشــیدن مشروبات به مثابه 
خوردن سم است بنابراين نبايد انتظار زنده 

ماندن اين طیف از افراد را داشت. 
وی افزود: بــاز بودن مرزهــا برای مدتی 
موجب افزايش واردات آن به كشور شد اما 
با ايجــاد محدوديت اين معضل نیز كاهش 
يافت با اين وجود موارد دســت سازی در 

همدان وجود داشت كه دستگیر شدند. 
كامرانــی صالــح اضافه كــرد: 493 هزار 
شــهروند نیمه نخســت امســال با سامانه 
فوريت های پلیســی 110 تمــاس برقرار 
كردنــد كه حــدود 50 درصــد تماس ها 

عملیاتی شده است. 
وی ســاماندهی پنج هزار شبگرد، تشکیل 
236 هزار پرونده قضايی در كالنتری ها و 
توزيــع 200 هزار اوراق قضايی را از ديگر 

فعالیت های صورت گرفته برشمرد. 
فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: 
كامیون داران اين استان به درخواست ضد 
انقالب در فضای مجازی مبنی بر شــركت 

در اعتصاب دست رد زدند. 
كامرانی صالح اضافه كرد: با توجه به نقش 
كامیونــداران اين اســتان در حمل و نقل 
كاال در جريان هشــت ســال دفاع مقدس 

آنها همچنان با بی توجهی به درخواســت 
دشمن، دلبســتگی خود به نظام و انقالب 

را نشان دادند. 
وی بیان كرد: آنها مشکالتی در زمینه تامین 
الستیك كامیون داشتند كه استاندار همدان 
در تماسی با مســئوالن و اختصاص چند 
هزار حلقه الستیك اين مشکل را رفع كرد. 
فرمانده انتظامی استان همدان تصريح كرد: 
17 تن از افرادی كــه راننده و كامیون دار 
نبودنــد اما به علت تاثیر گرفتن از تبلیغات 
مسموم فضای مجازی اقدام به سنگ پرانی 
به ســمت خودروها می كردند دســتگیر 

شدند. 
 110 برنامه هفته ناجا در همدان 

برگزار می شود 
وی در بیان برنامه های هفته ناجا بیان كرد: 
با اطالع رسانی فعالیت های صورت گرفته 
توســط انتظامی اســتان همدان بايد زمینه 
ای فراهــم شــود تا مردم بداننــد هر قدر 
ارتباط شــان با پلیس بیشتر شود به امنیت 
پايدار نزديك می شــويم.  فرمانده انتظامی 
اســتان همدان گفت: 110 برنامه فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی از 13 مهر آغاز می 
شود كه شــامل همايش پیاده روی حضور 
در آيیــن نماز جمعه و ســخنرانی پیش از 
خطبه، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح با 
حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و ديدار 

با ائمه جمعه است. 
كامرانی صالح، غبار روبی و عطر افشــانی 
مزار شــهدا، برگزاری يادواره 327 شهید 
انتظامــی همدان، همايش پلیــس، امنیت، 
اصنــاف، همايش طاليــه داران ترافیك و 
همیاران پلیس، تجلیل از شهروند و راننده 
نمونــه و قانونمنــد و همايــش دوچرخه 
سواران و موتورسواران قانونمند و ترسیم 
بزرگترين نقاشــی روز بدون تصادف را از 

ديگر برنامه های اين هفته دانست. 

 همــدان رتبه اول كشــور را در زمینه 
تسهیالت روستايی دارد.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه استان در 
كمیته برنامه ريزی شهرســتان با اشاره به 
عملکرد اســتان در حوزه اقتصاد مقاومتی 
گفت:130میلیارد تومان تسهیالت روستايی 
در همــدان وجود دارد كــه 25میلیارد آن 

جذب شده است. 
سید اســکندر صیدای ، تاكید كرد: همدان 
در اين زمینه رتبه اول را در كشور به خود 

اختصاص داده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، وی 
بیان كــرد: 350میلیارد در زمینه اشــتغال 
فراگیــر تخصیص داده شــده اســت كه 

85میلیارد آن جذب شده است.
صیدايــی در ادامــه بیان كــرد: در حوزه 
تســهیالت خانگی نیــز 14 میلیارد تومان 
تخصیص داده شــده اســت كه اين اعتبار 

پرداخت شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه  استان اظهار 
داشــت: اين منابع بايد در جهت تعالی و 
رشد جامعه اسالمی در بعد معنوی و مادی 

عمل كند.
وی با اشــاره به منابع مالی اســتان همدان 
گفت: منابع مالی ذكر شــده تنها بخشی از 
بودجه است و قسمتی ديگر در حال جذب 

اعتبار است.

اين مقام مســئول به مصوب مهم شورای 
عالی ســران سه قوه اشــاره كرد و گفت: 
در مصوب سران ســه قوه، سیاست نظام 
واگذاری هر بیشــتر پروژه هــا به بخش 

خصوصی است.
صیدايی بیان كرد: 2000پروژه در ســطح 
استان همدان وجود دارد، كه بايد يك سوم 

آن به بخش خصوصی  واگذار شود.
وی بــا بیان اينکه اين واگذاری ها اولويت 
بندی شــده اســت گفت:840پــروژه در 
سطح استان همدان آماده تحويل به بخش 

خصوصی است.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا 
اشــاره بــه مصــوب ديگــر شــورای عالــی 
ســران قــوا گفــت: ســران ســه قــوه 
ــه  ــه برنام ــه كمیت ــت ك ــار داده اس اختی
ــا  ــذاری ه ــا واگ ــد ب ــتان بتوان ــزی اس ري
ــه ســهولت و  ــه بخــش خصوصــی را ب ب

ــد. ــام دهن ــی انج ــع قانون موان
وی گفت: توفیق و پیشــتازی در واگذاری 
ها به بخش خصوصــی به همت مديران، 
بخش خصوصی فعال و ســرمايه گذاران 

بخش خصوصی امکان پذير است.
وی با اشــاره به پروژه هــای عمرانی در 
كشــور گفت: میــزان و نــوع تخصیص 
اعتبارات در اين حوزه مشــخص است و 

بايد مديريت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اينکه 
در فضــای ملی تصمیم بر اين اســت كه 
حجم اعتبارات عمرانی كاهش يابد گفت: 
بايد در طول زمانی مشخص تمامی پروژه 
های عمرانی دولــت به بخش خصوصی 

واگذار شود.
وی بــه پروژه های بیش از 2میلیارد تومان 
اعتبار اشاره كرد وادامه داد: اين گونه پروژه 
ها بايد در ســطح ملی به تصويب و تايید 

نهايی برسد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
منابع بودجه كشــور گفت: نفت و مالیات 
دو منبع مهم بودجه اســت كه خوشبختانه 
در دوسال اخیر سهم مالیات در حال رشد 

و پیش گرفتن از نفت است.
صیدايی با اشاره به ســهم 105 میلیاردی 
درآمد نفتی در بودجه كشــور،گفت: سهم 
مالیــات در بودجه به 130هــزار میلیارد 

رسیده است.
وی تاكید كرد: در منابع كشور محدوديت 
نداريم و میزان تخصیص بودجه در كشور 
و اســتان همــدان از وضعیــت مطلوبی 

برخوردار است.
اين مسئول  گفت: 60درصد متوسط منابع 

استان همدان تأمین مالی شده است.
وی با تغییــرات قیمت ارز گفت: دولت و 
بانك مركزی اقدام موثــری در اين زمینه 

داشته است.
وی بــه جايگاه قوه قضايیــه در اين زمینه 
اشــاره كرد و گفت: قوه قضايیه با برخورد 
قاطــع و جدی با اخالل گــران حوزه ارز 
نقش مهمی در حل ايــن بحران ايفا كرده 

است.
صیدايــی با اشــاره به تدبیر مقــام معظم 
رهبری با تشکیل شورای  عالی سران سه 
قوه گفت:در اين شــورا راهکارهای موثر 
برای مقابله با بحران ها و مشکالت كشور 

تصمیم گیری می شود.
وی در ادامه افزود: شورای عالی سران قوا 
با تصمیم ها و كارها ی خود فضای كشور 
را از بن بست خارج كرده است و  دولت را 

همراهی و كمك كرد است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان 
همــدان با بیــان اينکه فضــای حاكم بر 
داســتان فضای همدلی پويــای و كار و 
تالس اســت،گفت: مجمع نمايندگان و 
استانداران همدان با يك تعامل شايسته و 
همکاری ســازنده نقش مهمی در توسعه 

پايدار استان دارند.
صیدايی با بیان اينکه مجمع نمايندگان فعال 
و پويا در صحنه حاضر اســت،گفت: دو 
نماينده شهرستان همدان همکاری و تعامل 
بســیار ی خوبی برای توســعه شهرستان 

همدان و استان دارند.

فشار بازار بر طبقات محروم
فيض ا... مظفرپور «

  امروز نهج البالغه موال علي)ع( را ورق زدم و بخش هايي از نامه 53 
كه خطاب به مالك اشتر نخعي نوشته شده را مرور كردم. نهج البالغه اي كه 
همانند خود علي)ع( مظلوم است و مهجور كتابي كه گفته اند "اَخوالقرآن" 
اســت و "فوق كالم مخلوق و دون كالم خالق" اســت. چگونه در بین 
مســلمانان و بین شیعیان همچنان ناشناخته است، كمتر خوانده مي شود 

و با كمال تأسف كمتر به دستورات آن در جامعه اسالمي عمل مي شود.
حضرت علــي)ع( در نامه 53 كه كامل تريــن و جامع ترين نامه هاي آن 
حضرت درباره شــیوه حکومت داري است، خطاب به مالك اشتر چنین 
مي فرمايد: »ســپس خدا را خدا را در خصوص طبقات پايین و محروم 
جامعــه كه هیچ چــاره اي ندارند و ]عبارتند[ از زمینگیــران، نیازمندان، 
گرفتاران و دردمندان. همانا در اين طبقه محروم گروهي خويشــتن داري 
كرده و گروهي به گدايي دست نیاز برمي دارند. پس براي خدا پاسدار حقي 
باشد كه خداوند براي اين طبقه معین فرموده است. بخشي از بیت المال 
و بخشي از غله هاي زمین هاي غنیمتي اسالم را در هر شهري به طبقات 
پايین اختصاص ده؛ زيرا براي دورترين مسلمانان همانند نزديك ترين آنان 

سهمي مساوي وجود دارد و تو مسئول رعايت آن مي باشي«.
آن حضرت سپس به حالت تهديد و انذار به مالك چنین دستور مي دهد 
كه: »مبادا سرمســتي حکومت تو را از رسیدگي به آنان باز دارد كه هرگز 
انجام كارهاي فراوان و مهم، عذري براي ترک مســئولیت هاي كوچکتر 
نخواهد بود. همواره به فکر مشــکالت آنان باش و از آنان روي مگردان 
بويژه امور كســاني را از آنان بیشتر رسیدگي كن كه از كوچکي به چشم 
نمي آيند و ديگران آنان را كوچك مي شــمارند و كمتر به تو دسترســي 

دارند«.
راهــکار موالي متقیــان و امیرمؤمنان به مالك براي رســیدگي به امور 
محرومین چنین است: »پس بخشي از وقت خود را به كساني اختصاص 
ده كه به تو نیاز دارند تا شــخصاً به امور آنان رسیدگي كني و در مجلس 
عمومي با آنان بنشــین و در برابر خدايي كه تو را آفريده، فروتن باش و 
ســربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور كن تا سخنگوي 

آنان بدون اضطراب در سخن گفتن، سخن كند«.
اين ســخنان و دســتورات اعجازگونه به مالك اشتر است كه قرار است 
استانداري سرزمین مصر را بعد از محمدبن ابي بکر كه به شهادت رسید، 
به عهده بگیرد مالك اشتري كه باتقواترين فرد و شجاع ترين ياران حضرت 
است و گفته اند: »و ما مالك« تو چه داني كه مالك كیست؟ اگرچه مالك 
به سرزمین مصر نرسید و با توطئه معاويه و عمروعاص در راه مصر و در 
روستاي قلزم با زهر كینه آنان به شهادت رسید، ولي مالك را بیش از هر 

چیز فرمان علي)ع( جاودانه و مشهور كرد«.
در نامه 67 نهج البالغه كه خطاب به قثم ابن عباس، فرماندار مکه نوشته 
شــده نیز نحوه ارتباط او با مردم و كمك به نیازمندان جامعه چنین آمده 
است: »در مصرف اموال عمومي كه در دست تو جمع شده است، انديشه 
كن و آن را به عیالمندان و گرســنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و 

نیازمنداني كه سخت به كمك مالي تو احتیاج دارند، برسان«.
و درباره ارتباط رو در روي حاكم با مردم چنین فرمان مي دهد: »جز زبانت 
چیز ديگري پیام رسانت با مردم و جز چهره ات درباني وجود نداشته باشد 
و هیچ نیازمندي را از ديدار خود محروم نگردان؛ زيرا اگر در آغاز از درگاه 
تو رانده شود، اگرچه در پايان حاجت او برآورده شود، ديگر تو را نستايد«.
امام علي)ع( در نامه خود به عثمان ابن حنیف نیز كه بر سر سفره رنگي 
ثروتمندان نشسته بود، خطابي دارد با اين مضمون كه خلیفه شما از دنیا 
بــه قرصي نان و لباس كهنه قناعت مي كند تا تحمل فقر به محرومین در 
دورترين نقاط سرزمین هاي اسالمي آسان شود و آنان احساس كنند امام و 
رهبرشان در استفاده از مواهب دنیوي به حداقل ها اكتفا مي كند و به حاكم 
بصره تشر مي زند كه نبايد بر سر سفره هاي رنگین نشسته و محرومین را 

فراموش كند.
اين دستورات تکان دهنده بايد سرلوحه مسئوالن كشور از رئیس جمهور 
گرفته تا وزرا و اســتانداران و فرمانــداران و از رئیس مجلس تا وكال و 

همچنین ساير مسئوالن باشد.
همانگونه كه امام راحل)ره( و مقام معظم رهبري بارها برر رسیدگي بیشتر 
به امور مســتضعفین تأكید فرموده اند و خود آن بزرگواران نیز در نهايت 
سادگي زندگي شخصي خود را همسطح طبقات محروم و متوسط جامعه 

قرار داده اند، بايد ساير مسئوالن از آنان الگو گیرند.
امام خمیني)ره( فرمود: »من يك موي شــما كوخ نشــینان را به همه آن 
كاخ نشینان نمي دهم.« امروز در جنگ اقتصادي دشمن هستیم و فشار تورم 
و گراني بر روي دوش هاي طبقات محروم و متوسط جامعه بسیار سنگیني 

مي كند و در حال شکستن استخوان هاي آنان مي باشد.
بايد مســئوالن تدبیر كنند و اين فشارها را از دوش مستضعفین بردارند 
و نظــارت بر بازار و جلوگیري از احتــکار كاالهاي مورد نیاز كه برخي 
ســودجويان انجام مي دهند، جلوگیري شــود. همانگونه كه مقام معظم 
رهبري در ديدار با هیأت دولت در اوايل شــهريورماه فرموند، بخشي از 
كارهاي مفسدين اقتصادي نه تنها سودجويي بلکه خرابکاري در اقتصاد 

كشور است كه بايد جلوي آنها را گرفت.
براي برخورد با بازاريان سودجو و احتکاركنندگان در نامه 53 نهج البالغه 
به مالك اشتر چنین تأكید شده است: »بدان كه در میان بازرگانان كساني 
هســتند كه تنگ نظــر و بدمعامله و بخیــل و احتکاركننده اند كه تنها با 
زورگويي به سود خود مي انديشند و كاال را به هر قیمتي كه مي خواهند، 
مي فروشند كه اين سودجويي و گرانفروشي براي همه افراد جامعه زيانبار 
و عیب بزرگي بر زمامدار اســت. پس از احتکار كاال جلوگیري كن كه 

رسول خدا از آن جلوگیري مي كرد«.
و بــاز آن حضرت در خصوص بازار اســالمي چنیــن مي فرمايد: »بايد 
خريدوفروش در جامعه اســالمي به ســادگي و با موازين عدالت انجام 
گیرد با نرخ هايي كه بر فروشــنده و خريدار زياني نرساند. كسي كه پس 
از منع تو احتکار كند او را كیفر ده تا عبرت ديگران شــود اما در كیفر او 

اسراف مکن«.
الحق واالنصاف جرج جرداق مسیحي در كتاب »امام علي صوت العداله 
االنسانیه« به خوبي گفته كه علي شهید راه عدالت است. »قتل في المحراب 

لشده عدله« پس بیايیم از اين الگوي عدالت درس بگیريم.

در آستانه هفته نيروي انتظامی اعالم شد

پايان ناخوش قدرت نمايي جوانان مست
■ فرمانده ناجا: 5 هزار عمليات در حوزه مواد مخدر انجام شده است 

همدان همچنان رتبه نخست در پرداخت وام هاي روستایی

سقوط داعش 
ثمره رشادت 
جوانان انقالب 
اسالمی است

  ســقوط گروه تروريســتی داعش در 
منطقه ثمره رشــادت و جانفشانی جوانان 

انقالب اسالمی است.

در  انصارالحســین)ع(  ســپاه  جانشــین 
گردهمايی بسیجیان پايگاه بسیج حمزه سید 
الشــهدا)ع( اداره ورزش و جوانان همدان 
و يادبود شهید شاخص كارمندان مصطفی 
صدر زاده اظهار داشت: آنچه باعث سقوط 
ارتش منطقه ای داعش شد حضور جوانانی 
بود كه بسیاری از آنان كمتر از 30 سال سن 
داشتند و مقابل تروريست ها پیروز میدان 

جنگ بودند. 
مهــدی فرجی با گرامیداشــت هفته دفاع 
مقدس افزود: جوانان كشــورمان از همان 

ابتدای انقــالب بازدارندگی و قدرت خود 
را به رخ استکبار كشیده اند و امروزه برای 
پیشرفت در كارهای اساسی نیز بايد از آنها 

كمك گرفت.
به گــزارش ايرنا، فرجی اضافــه كرد: از 
ابتدای انقالب اسالمی تاكنون جوانان تاثیر 
بسزايی در اجرايی شدن امور اساسی كشور 
داشته اند و نتايج مطلوب نیز حاصل شده 

است.
وی با اشاره به نقش كلیدی وزارت ورزش 
و جوانان در بالندگی و شــکوفايی جوانان 

گفت: اين حوزه از جايگاه مهمی برخوردار 
اســت و به صورت تركیبــی، ضمن ارائه 
خدمت، در پرورش و تربیت جوانان نقش 

مهمی را ايفا می كند.
جانشین سپاه انصارالحســین)ع( استان با 
تاكید بر تقويت و ترويج مباحث فرهنگی 
در حــوزه ورزش و جوانــان گفــت: با 
و  بســیج ورزشکاران  همکاری مجموعه 
بسیج كارمندان، اقدامات فراوانی در حوزه 
توسعه فرهنگ بسیج در جامعه ورزشکاران 

شده است.

1- آمار مديران بازنشســته اســتان افزايش يافته است. گفته مي شود 
بزودي عالوه بر استاندار و برخي معاونان وي، تعدادي از فرمانداران و 
مديران دستگاه هاي استان بازنشسته خواهند شد. گويا برنامه و بودجه 
اســتان لیستي 24 نفره از مديران بازنشســته و در آستانه بازنشستگي 
را جهت اجرا به دســتگاه هاي مربوطه اعالم كرده است. گفتني است 
دولت موظف اســت در مهلت تعیین شــده تا پايان آبان ماه، مديران 

بازنشسته را تغییر دهد.
2- بي توجهي بــه قوانین در تصاحب پســت هاي دولتي همچنان 
ادامــه دارد. گفتــه مي شــود در حالي كــه قانــون ممنوعیت كار 
بازنشســته ها و ممنوعیت چند شــغله ها ابالغ شده است، برخي از 
افراد چند شغله در استان فعالیت مي كنند. گويا اين نوع انتصاب ها 
و تصاحب پســت ها، اغلب در شهرســتان ها انجام مي شود. گفتني 
اســت شايسته ســاالري و لزوم به كارگیري نیروهاي توانمند جزو 

مطالبات عمومي در استان است.
3- افزايش آمار سکته به دلیل كاهش قیمت دالر تکذيب شده است. 
گفته مي شود با ســقوط نرخ ارز در كشور، خبرهايي از افزايش آمار 
ســکته در فضاي مجازي منتشر شد كه اورژانس كشور اين خبرها را 
تکذيب كرده است. گويا عده اي با هدف ايجاد فضاي ملتهب اقدام به 
انتشار اين اخبار كرده اند. گفتني است اتفاق هاي حوزه ارز با تحلیل ها 
و واكنش هاي مختلف از جمله دســت داشتن دولت در تالطم بازار 

مواجه شده است.
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گردنه اسدآباد تعریض می شود
 رئیس راهداری و حمل  و نقل جاده ای اســدآباد گفت: مسیر رفت و برگشت گردنه 

حادثه  خیز اين شهرستان تعريض و جداسازی می شود.
به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل  و نقل جاده ای اســتان ساسان رستمی افزود: 
قرارداد عملیات تعريض و جداســازی مسیر رفت و برگشت گردنه اسدآباد با پیمانکار 
بسته شده و پیمانکار موردنظر با 86 میلیارد ريال قراردادی اين طرح را آغاز كرده است.

وی با اشــاره به طول 15 كیلومتری گردنه اســدآباد افزود: در مرحله اول قرارداد طول 
تعريض و جداسازی مسیر رفت و برگشت 9 كیلومتر و 200 متر بوده كه با اتمام قرارداد 

اول مرحله دوم قرارداد منعقد می شود.

رستمی با بیان اينکه اين طرح مربوط به راه و شهرسازی بوده و قرار است توسط ماده 48 
به راهداری محول شود ادامه داد: بیشترين تصادفات در گردنه اسدآباد به عنوان يکی از 
نقاط حادثه خیز واژگونی خودرو، انحراف به چپ و تصادفات رخ به رخ بوده كه اجرای 

اين طرح نسبت به كاهش اين سوانح از نقش موثری برخوردار خواهد بود.
اين مسئول اظهار داشت: نقاط حادثه خیز راه های شهرستان شناسايی شده و برای مرتفع 
شدن مشکالت اين نقاط وزارتخانه دارای برنامه های بلندمدت مختلفی است كه نیازمند 

اعتبار و تخصیص اعتبارات به  موقع است.
رســتمی در ادامه خاطرنشان كرد: تاكنون از راه اسدآباد به داشبالغ به طول 26 كیلومتر، 
تعريض پنج كیلومتر انجام شــده و 21 كیلومتر مسیر باقیمانده كه هر ساله با تخصیص 

اعتبارات ملی بخشی از تعريض مسیر انجام می شود.
وی با اشــاره به برخی نقاط حادثه خیز اين شهرســتان گفت: امسال نصب روشنايی سه 
 راهی آجین انجام شــد و سه  راهی آجین به سمت كنگاور شامل سه  راهی گاوگدار، سه  
راهی بیتروان و ســه  راهی نصرت  آباد با پیشرفت فیزيکی 80 درصد در دست تعريض 

است.
نصب ســرعت گیر در داخل روســتای يوســف  آباد، نصب پل عابرپیاده و حفاظ جاده 
در داخل روســتای پل  شکســته، احداث زيرگذر بادخوره و نصب حفاظ جاده در راه 
اسدآباد به جنت آباد از جمله اقداماتی است كه در راستای كاهش تصادفات مسیر راه های 

شهرستان توسط اداره راهداری و حمل  ونقل جاده ای انجام شده است

الووو پیام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامک
تلفن و پيام گير

ايميل نبود تجهیزات امداد و نجات، مهمترین 
مشکل آتشنشاني کبودراهنگ است

 كبودراهنگ- اكــرم حمیدي- خبرنگار همدان پیام: كمبود اعتبار 
براي خريد تجهیزات امداد و نجات و ماشــین آالت آتشنشــاني از 

مهمترين مشکالت آتش نشاني كبودراهنگ است.
شــهردار كبودراهنگ در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اين مطلب 
افزود: با توجه به اينکه شهرســتان كبودراهنگ وسیع ترين شهرستان 
اســتان است و هر لحظه ممکن اســت در هر نقطه اي از شهرستان 
حادثه اي رخ دهد و نیاز به آتشنشــانان باشــد، متأسفانه آتشنشاني 
كبودراهنگ مجهز به وســايل امداد و نجات پیشرفته نیست و فقط 
تجهیزات اولیه در اختیار آتشنشــانان اســت و اين مســأله نیاز به 
حمايت مســئوالن دارد و در صورت تأمین اعتبار و خريد تجهیزات 
و به كارگیري نیروهاي امداد و نجات قطعًا مي توانیم خدمات بهتر و 

بیشتري به همشهريان ارائه دهیم.
روح ا... رستمي افزود: يکي ديگر از مشکالت آتشنشاني كبودراهنگ 
نبود يك دســتگاه خودروســبك مي باشــد كه هنگام وقوع حادثه 
آتشنشــانان بتوانند براي امداد و نجات سريع تر اقدام كنند. البته در 
اين زمینه هالل احمر همکاري بسیار خوبي داشته است ولي باز هم 
اين مسأله نیازمند حمايت بیشتر مسئوالن است. همچنین در ايستگاه 
آتشنشاني كوريجان و كوهین 2 دستگاه خودروي آتشنشاني موجود 
اســت كه متأسفانه بالاستفاده مانده و پیشنهاد ما اين است كه اين 2 
دســتگاه خودرو نیز به ناوگان آتشنشاني كبودراهنگ اضافه شود تا 

خدمات مناسب تري به مردم ارائه شود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: آتشنشــانان كبودراهنگ آموزش هاي 
الزم را براي مهار آتش و امداد و نجات ديده اند و در حال گذراندن 
دوره هاي تکمیلي آموزشي هســتند و از ابتداي امسال تاكنون 127 
مأموريت را با سرعت عمل مناسب و عملکرد مطلوب انجام داده اند 
كه اين مأموريت ها شامل مهار آتش سوزي منازل مسکوني 19 مورد، 
تجاري 3 مورد، كشــاورزي 28 مورد، خودرو 20 مورد، صنعتي 5 
مــورد، انبار )علوفه و...( 12 مورد، ضايعات 9 مورد، اداري 5 مورد، 
ســاير 23 مورد، عملیات امداد و نجات 3 مورد كه از اين موارد 16 
مأموريت در فروردين ماه ،8 مأموريت ارديبهشت ماه، 15 مأموريت 
خرداد ماه 42 مأموريت تیرماه، 26 مأموريت مرداد ماه، 20 مأموريت 
شــهريورماه با 6 نفر نیرو و دو دســتگاه خودروي آتش نشاني بوده 

است.
رستمي بیان داشت: در مدت 2 سال گذشته آتش نشاني كبودراهنگ 
با به كارگیري نیروي استاني جوان متحول شده است و آتش نشانان 
سعي داشــته اند در هنگام وقوع حوادث با به كارگیري تمام توان و 

قواي خود ياريگر آسیب ديدگان باشند.
وي افزود: آتش نشــانان سخت كوش و پرتالش ما در همه مراسم ها 
حضور دارند و در مدارس براي دانش آموزان كالس هاي آموزشــي 
در اين خصوص برگزار مي شــود همچنین مانورهای آتش نشاني نیز 
اجرا مي شــود و به زودي يك مانور آتش نشاني در كبودراهنگ اجرا 

خواهد شد.
مســئول آتش نشــاني كبودراهنگ نیز در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
اظهار داشــت: نبود تجهیزات براي مأموريت هــاي امداد و نجات 
يکي از مشکالت اساسي ماست كه امیدواريم با حمايت مسئوالن و 
تأمین اعتبار بتوانیم تجهیزات مناســب براي آتش نشاني كبودراهنگ 
خريــداري كنیم تا بتوانیم هنگام وقوع حوادث خدمات بهتري ارائه 

دهیم.
عباس مجیــدي افزود: بــا توجه بــه اينکه امکانات آتش نشــاني 
كبودراهنگ كم اســت و هنگام آتش سوزي در طبقات و هر حادثه 
ديگر امکان دسترســي بــه طبقات باال را نداريم بايد يك دســتگاه 
دكل دار طبقاتــي خريدار كنیم و اين مســئله نیــز نیازمند حمايت 
مسئوالن است همچنین آتش نشاني كبودراهنگ نیاز به يك خودروی 
نجات دارد و امیدواريم براي ارائه خدمات بیشتري بتوانیم به زودي 

اين خودرو را تهیه كنیم.
وي ضمن تقدير از هالل احمر و اورژانس خاطرنشــان كرد: معموالً 
هالل احمر و اورژانس در هنگام مأموريت مأموران آتش نشــاني را 
همراهــي و ياري مي كنند تادر كمترين زمان بتوانند بهترين خدمات 

را به حادثه ديدگان ارائه دهند.

رئيس تأمين اجتماعي سامن:
نظارت و پایش  مستمر برروند کارها 

دلیل موفقیت 
  ارائه خدمات الکترونیکي يکی از شــاخص هاي كسب رتبه اول 

تأمین اجتماعي سامن در استان شد.
 همه واحدها بخصوص كارگاه هاي مستمري بگیر ، حقوق وتقاضاها 
، مورد پايش و برســی ماهانه قــرار میگیردوهمین باعث پويايي و 
فعالیت مطلوب بین كاركنان و همه نیروهاي شــعبه تامین اجتمائی 
سامن شــده است.كه در اين راســتا رتبه برتر استاني و كشوري را 

كسب كرده ايم.
 رئیس شــعبه تأمین اجتماعي بخش ســامن ضمن برشــمردن نوع 
فعالیت كاركنان اين مجموعه بزرگ و خدمات رســان گفت: سازمان 
تأمین اجتماعي در كشور 60 شعبه  تیپ 5 دارد كه ما در شعبه سامن 

با كسب امتیاز 94/40 درصد، رتبه اول را به دست آورديم.
تورج اســتاجلو كســب اين امتیاز را مرهون تــالش همه نیروهاي 
مجموعه دانست و افزود: يکي از شاخص هاي ما سوق دادن كارهاي 
اداري به سمت سیستم الکترونیکي است كه از شاخص هاي برتري 
شــعبه ما نسبت بديگران همین مي باشــدو مردم از اين امر استقبال 

خوبي دارند.
اســتاجلو ازالکترونیکي كــردن همه كارهاي تأمیــن اجتماعي اين 
شــعبه در آينده نزديك خبر داد و افزود:  در نظر داريم با تبلیغات و 
فرهنگ ســازي اين روش به روز و سیستمي را نهادينه كنیم تا شاهد 

صرفه جويي در زمان و هزينه ها باشیم.

فرماندار فامنين :
حضوردر بین مردم روستاها توفیق است

 اهالی روستا ها با مسئوالن همکاری كنند تا زمینه تسريع در كارهای 
عمرانی با سرعت بیشتری انجام شود.

فرماندار فامنین ، بخشدار پیشخور و تعدادی از مسئولین شهرستان فامنین 
از نزديك نیاز ها و مشکالت روستاهای كوی بالغ و بازران را در زمینه 
فضاهای آموزشــی ، زيرسازی كوچه های روستاها ، ساخت خانه عالم 

، مشکل آب و اجرای طرح هادی در اين  روستاها را بررسی كردند. 
فرمانــدار فامنین در جمع مردم  روســتا های بخش پبشــخور ضمن 
درخواســت از مردم برای همکاری با مسئوالن در تسريع كارهاگفت : 
امروز توفیقی بود كه در خدمت مردم روستاهای كوی بالغ و بازران باشیم 
تا به همراه مديران بخش از نزديك خواسته های و نیاز های روستا ها را 
برســی كنیم .در اين بازديد اجرای طرح هادی ،روشنائی معابر و مسايل 
آموزشی توسط فرماندار و مسئولین شهرستانی  مورد بررسی قرار گرفت . 
سید مجید شماعی همچنین در روستای بازران از تنها مدرسه اين روستا 
بازديد كرد. در اين ديدارها دستورات الزم جهت رسیدگی به امور مربوطه 

به مسئولین دستگاههای ذيربط صادر شد.
وی،  زيرســازی ، آســفالت كوچه های اين روستا و پیگیری مشکالت 
مربوط به گازرســانی و مسائل مربوط به آب را اهداف عمرانی برشمرد 
و ابراز امیدواری كرد با تعامل و رضايت اهالی روســتاها بتوان خدمات 

شايسته ای را به آنان ارائه داد.

 مدارس نوســازی در روســتاها به دلیل مهاجــرت بی رويه و كاهش 
جمعیت در حال تخريب است. مسئوالن در ساخت مدارس در روستاها 
اصولی عمل كنند، چندين سال است كه ساخت مدارس در روستاهای 
محروم آغاز شــده و اين كمك خوبی برای آموزش   است ولی به دلیل 
نبود مديريت و افزايش بی رويه مهاجرت از روستاها، همه اين مدارس 
كه با هزينه های كالن ساخته شده است خالی از دانش آموز مانده و میز 
و نیمکت ها خاک می خورند كه نگهداری آن  ها نیز يك هزينه مضاعف 
می-خواهد و اين امر نیاز به مديريت دارد كه زحمات خیرين و هزينه 

بیت المال بدون نتیجه رها نشود.

 بانك ملی مركزی واقع در خیابان مهديه باوجود بزرگی ســاختمان كه 
دارای 6 باجه است از اين 6 باجه فقط 1باجه كار می كند بعد نیم ساعت 
يا 40 دقیقه شــايد يکی ديگر از باجه هــا آغاز به كار بکنند، وقتی هم 
می پرســی كه چرا اين باجه ها كار نمی كنند در پاسخ می گويند كه يا 
مرخصی هســتند و يا هنوز سر كار نیامدند و اگر هم آمدند هنوز آغاز 
به كار نکردند، بعد نیم ســاعت كه می خواهند آغاز به كار بکنند تازه 
می خواهند صبحانه بخورند و مراجعه كننده بايد تا ساعت 9 معطلل شود 

تا كارمندان بانك آغاز به كار بکنند، لطفا رسیدگی شود.
يک شهروند

خیابان منتهی به دادگاه خانواده كه يك طرف آن منطقه مسکونی است 
شــلوغی زيادی اســت كه با حجم  تردد  خودروهايی كه به سمت پل 
روگذر و زيرگذر می روند و مردمی كه بیشــتر برای مشکالت خانواده 
به دادگاه مراجعه می كنند باعث شــلوغی و اعصاب خوردگی افراد می 
شود، نیاز است به پل عابر پیاده در اين منطقه زده شود، از شهرداری می 

خواهیم در اين خصوص اقدام كنند.
شريفی

پسری هستم كه در روستا زندگی می كنم و 28 سال سن دارای مدرک 
لیسانس هستم و چند سال بیکار هستم و از سن ازدواجم نیز می گذرد 
هرچه كار می كنم كفاف خرج خانواده را نمی دهد. از مســئوالن تقاضا 
دارم حال جوان های مثل من را درک كند و فکری به حال ما جوانان كند 

كم كم آرزوهايمان پرپر می شود.
علوی

کارت دانشجويي سعيد عبدي فرزند جانعلي به شماره 
ملي 4040233875 رشته مهندسي مواد دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9212169018 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالياتی استان همدان

قابل توجه مؤديان محترم 
ماليات بر ارزش افزوده

مهلــت ارائــه الکترونیکــی اظهارنامه 
مالیــات بــر ارزش افــزوده دوره 
تابســتان 1397 از طریــق ســامانه 
www.evat.ir حداکثــر تــا 15 مهر 

مــاه ســالجاری مــی باشــد.
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 در ادامه تورهاي رســانه اي كه سازمان 
جهاد كشاورزي در هر هفته برگزار مي كند، 
خبرنگاران و تعدادي از مســئوالن ماليري 
به همراه رئیس ســازمان جهاد كشــاورزي 
استان همدان از تعدادي تاكستان و كارخانه 

بسته بندي كشمش بازديد كردند.
در اين بازديــد باغــداران از تغییر الگوي 
كشت كه در همین اواخر براي نحوه كشت 
انگور اجرا كرده بودنــد، توضیحاتي دادند 
كه نشــان دهنده رضايت آنها بود. تعدادي 
از آنها تاكســتان ها را از روش خزنده به باغ 
فراز تغییر داده و تعدادي هم درصدد چنین 

تغییري بودند.
رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 
در نشســت خبــري كه پــس از بازديد از 
تاكستان ها برگزار شد، اعالم كرد: اقداماتي 
در راســتاي ثبت جهاني انگور مالير انجام 
شــده كه تغییر روش كشــت انگــور در 
تاكســتان ها يکي از اين اقدامات است زيرا 
در روش بــاغ فراز كــه درخت هاي مو بر 
روي داربســت قرار مي گیرند عالوه بر باال 
رفتن كیفیت و كمیت انگور، موجب مي شود 
تا باغــداران بتوانند بــا روش آبیاري نوين 

)قطره اي( باغ خود را آبیاري كنند.
منصوررضواني جــالل با اشــاره بــه اينکه 
سیستم داربستی كردن باغات از برنامه های 
مورد تاكید جهاد كشاورزی در باغات انگور 
اســت گفت: اين امر بايد در بین كشاورزان 
الگو ســازی شــود و تاثیرات آن نیز برای 

كشاورزان توضیح داده شود.
وی با اشــاره به اينکه ســال گذشته محمد 
غفاری كشــاورز نمونه كشوری توانسته با 
استفاده از سیســتم داربستی و سیستم های 
نوين آبیاری از هر هکتــار از باغات انگور 
117 تن محصول برداشــت كند گفت: اين 
الگوها بايد معرفی شوند تا كشاورزان ما نیز 
با الگوگیری از اين افراد به سمت استفاده از 

سیستم های به روز بیايند.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان همدان 
توزيع 48 هزار ســبد به صــورت يارانه ای 
در بین كشــاورزان ماليری طی ســال های 
گذشــته و 2 هزار متر زيرانداز در راستای 
حمايــت از باغداران برشــمرد و گفت: در 
بحث تسهیالت آبیاری نوين نیز آماده ارائه 

تسهیالت به متقاضیان هستیم.
وي با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در 
راســتای ثبت جهانی انگور مالير بیان كرد: 
ثبت جهانی انگور مالير كار بزرگی اســت 
كه در آينده می تواند اتفاقات خوبی را برای 

مالير رقم بزند.
وي گفت: اين كار از سال 95 توسط موسسه 
تحقیقات وزارت جهاد كشاورزی آغاز شد 
و با همکاری بسیاری از دستگاه ها با ارتباطی 
كه با فائو گرفته شد، دو مرحله را طی كرده 
كه امیدواريم با كارها و بازديدی كه نماينده 
فائو از باغات مالير دارند مابقی كارها نیز به 

خوبی پیش برود.
وی بر حمايت ســاير دســتگاه ها از جمله 
اســتانداری برای روند ثبــت جهانی انگور 
تاكیــد كرد و اظهــار كــرد: وزارت جهاد 
كشاورزی پشتیبانی الزم را دارد و امیدواريم 
پشتوانه مادی برای پیشــبرد كار نیز داشته 

باشــیم.رئیس ســازمان جهاد كشــاورزی 
همدان با اشاره به فعالیت 60 واحد فرآوری 
كشمش در مالير ظرفیت اين واحدها را 80 
هزار تن دانســت و افزود: تولید ساالنه اين 
واحد ها 40 تا 50 هزار تن است كه در حال 
حاضر به دســتگاه های لیزری مجهز هستند 
كه اين امر در افزايش كیفیت تولید محصول 

نقش مهمی دارد.
رضواني جــالل با اشــاره به تولیــد انگور 
اظهار كرد: ســاالنه در دنیــا 77 میلیون تن 
انگور تولید می شود كه اين میزان در استان 
همدان 400 هزار تن و در شهرســتان مالير 
240 هزار تن اســت.رئیس ســازمان جهاد 
كشاورزی استان همدان میزان تولید كشمش 
را در كشور 96 هزار تن دانست و گفت: 35 
درصد صادرات استان همدان كشمش است 

كه در اين زمینه مالير بی نظیر است.
وی با اشــاره به اينکه امروز در دنیا ارزش 
محصول تازه خوری انگور بســیار باالست 
افزود: میزان صادرات تازه خوری در انگور 
در دنیا 8 میلیارد دالر بوده كه اين میزان در 

كشمش 2 میلیارد دالر است.
رضوانی جــالل با تاكید بــر اينکه توجه به 
محصول تازه خوری ارزش صادرات انگور 
را باال می بــرد گفت: در ايــن زمینه نیز با 
همکاری پژوهشــکده انگور و كشمش به 
دنبال اين هســتیم تا با ايجاد و كاشت ارقام 
جديد به ســمت محصوالت تازه خوری و 

صادرات آن گام برداريم.
 وی با بیان اينکه يکی از اولويت های وزارت 
جهــاد كشــاورزی ايجاد گلخانه هاســت، 
بیــان كرد: به دنبال اين هســتیم تا با ايجاد 
گلخانه های جديد نسبت به كاشت انگور در 

ارقام تازه خوری براي صادرات اقدام شود.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی همدان با بیان 
اينکه سرانه تولید انگور در دنیا 10 كیلو برای 
هر نفر، در كشور 45 كیلو و در استان همدان 
240 كیلو اســت افزود: اين میزان در مالير 
830 كیلو اســت كه نشان می دهد اقتصاد و 
معیشــت مردم مالير از انگور بوده و ثبت 
جهانی انگور چقدر برای مالير اهمیت دارد.
رضوانی جالل با اشــاره بــه اينکه در حال 
حاضــر 147 هزار هکتار از اراضی اســتان 

دارای سیستم نوين آبیاری است، گفت: اين 
میزان در مالير 90 هزار هکتار است.

وی میزان باغات داربســتی مالير را نیز 32 
هکتار دانست و اظهار كرد: مالير در كاشت 
محصوالت كم آب بر نیــز موفق عمل كرده 
است به طوری كه 145 هکتار زيركشت گل 
محمدی است و 80 هکتار آن در مالير است.
رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان همدان 
با بیان اينکه از 130 هکتار اراضی زير كشت 
زعفران استان، 58 هکتار آن در مالير است 
گفت: 50 درصد زعفران تولیدی اســتان در 
مالير تولید می شود و از 180 هکتار باغات 

پسته 110 هکتار در مالير است.
رضوانی جالل با اشــاره به تولید ســاالنه 5 
میلیون تــن انواع محصوالت كشــاورزی 
در استان گفت: اســتان همدان 4/5 درصد 

تولیدات كشاورزی كشور را برعهده دارد.
رئیس سازمان جهاد كشــاورزی همدان با 
اشــاره به نقش مهم تولیدات كشــاورزی 
استان در كشــور افزود: با تولید يك میلیون 
تن ســیب زمینی، اين استان قابلیت بااليی 
برای نگهداری محصول سیب زمینی دارد و 

در زمینه تولید، بارانداز كشور هستیم.
وی با اشاره به اينکه 117 هزار بهره بردار در 
استان همدان فعالیت دارند، اظهار كرد: برای 
اطالع رســانی در اين بخش نقش رسانه ها 

بسیار مهم و تاثیرگذار است.
رضوانی جالل در پايان سخنانش با اشاره به 
نقش مهم رسانه ها در اطمینان بخشی به مردم 
و كمك به جهاد كشاورزی تصريح كرد: در 
اين زمینه نقش رسانه ها می تواند موثر باشد.

 بــراي ثبت انگــور مالیر رقابت 
سنگیني وجود دارد

فرمانــدار مالير با اشــاره بــه پیگیری های 
صورت گرفته در راستای ثبت جهانی انگور 
مالير اظهار كرد: شــهرهايي مانند ارومیه، 
تاكستان، زنجان و قزوين و حتي چند كشور 
ديگر مانند چین در تالشند كه انگور خود را 
ثبــت جهاني كنند اما من امیدوارم كه انگور 

مالير ثبت جهاني خواهد شد.
اقدامات خوبی در اين زمینه صورت گرفته 
و با تالش دستگاه های مرتبط، نمايندگان و 
وزارت جهاد كشاورزی دو مرحله كار انجام 

شده است. باب ا... فتحی با اشاره به بازديد 
نمايندگان فائو از باغات دره جوزان مالير در 
اواخــر مهرماه  گفت: امیدواريم با اعتبارات 
و پشتوانه اســتانی و حمايت های استاندار 
برای ثبت جهانــی بتوانیم آخرين مرحله را 

نیز پشت سر بگذاريم.
وی با اشــاره به اينکه ثبــت جهانی انگور 
مالير بی شــك درهای توســعه و پیشرفت 
را بــرای اين محصــول بــاز خواهد كرد 
گفت: برندسازی، گســترش پرورش ارقام 
جديد بــرای مصارف تازه خوری، باال رفتن 
كیفیت محصول با اســتفاده از سیستم های 
نوين ، رونق اقتصاد بیشــتر و... می تواند از 
موفقیت های ثبت جهانی انگور مالير باشد.

فرماندار مالير با اشــاره به وجود 10 هزار 
و 600 هکتــار باغات انگور در مالير میزان 
تولید انگــور را بیش از 240 تن در ســال 
دانست و اظهار كرد: از اين میزان 75 درصد 
به كشــمش و مابقی نیز به ســاير مشتقات 

تبديل می شود.
فتحی با اشــاره به رفع مشــکالت حمل و 
نقل در راســتای رفع مشــکل حمل و نقل 
كشمش گفت: با پیگیری های صورت گرفته 
اين مشــکل در استان حل شده و امیدواريم 
مشکالت ارزی واحدهای فرآوری نیز برای 

بسته بندی و... حل شود.
رئیــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنايع دســتی مالير با اشاره به برگزاری 
نهمین آيین شــیره پزی مانیزان، 12 مهرماه 
سال جاری گفت: آيین شــیره پزی مانیزان 
از سال 89 در روســتای هدف گردشگری 

مانیزان در حال برگزاری است.
ابراهیم جلیلی با اشــاره به اينکه شــیره و 
باسلوق مالير جزء آثار ناملموس ثبت ملی 
شده است، گفت: امسال 600 میلیون تومان 
برای زير ســاخت های شــیره پزی مانیزان 
اختصاص يافته كه شــامل زيرساخت هايی 
مانند سرويس بهداشتی، آسفالت محوطه و 
مسیر و جايگاه بوده كه در حال انجام است.

وی با بیان اينکه ثبت جهانی انگور توســط 
فائو انجام می شود افزود: ثبت جهانی انگور 
با پیگیری های صورت گرفته در حال انجام 

است.

      رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در بازديد از تاکستان هاي مالير اعالم کرد

سرانه توليد انگور در مالير83 برابر دنيا
■ فرماندار مالير: مالير براي ثبت جهاني  رقيب سخت دارد

مهد طالی سبز 
میزبان همایش 
گردو
 كم نیســتند دوســتداران طبیعت كه با 
شنیدن نام »مهد طالی سبز« شهر تويسركان 
در ذهن آنها نقش می بندد و سوغات اين 
شهر كه همان گردوی ناب است را تجسم 

می كنند.
به گزارش ايرنا، كسانی كه به اين شهر سبز 
ســفر كرده اند و يا با محصول آن آشنايی 
دارند، می دانند كه تويسركان قطب تولید 
گردو در كشور است؛ گردويی كه حالوت 
طعم بی نظیر و كیفیــت مرغوب آن را با 

وجود خود چشیده و احساس می كنند.
همگان گردو را به نام »غذای مغز« نیز می 

شناســند اما اين فقط به خاطر شباهت آن 
به مغز نیســت، بلکه به خاطر وجود امگا 
3 فراوان آن اســت بــه طوريکه مصرف 
چهارعدد گــردو در روز موجب افزايش 

اسید چرب ضروری امگا 3 می شود.
به گفته كارشناسان تغذيه مغز گردو دارای 
پروتئین، قند، آب و ويتامین، امالح معدنی 
و فســفر است و مقدار فســفر موجود در 
گردو بــا ماهی، برنج و حتــی تخم مرغ 
برابری می كند و اسیدهای چرب موجود 
در گردو، از اسیدهای چرب مفید است كه 
می تواند در تنظیم كلســترول خون نقش 
اساسی داشته باشد و قابلیت پايین آوردن 

سطح كلسترول خون را دارد.
فرماندار تويســركان در اين باره به خبرنگار 
ايرنــا با بیان اينکه اين شهرســتان 16 تا 20 
مهرماه امســال میزبان همايش ملی گردو و 
صنايع مبل و منبت اســت افزود: برگزاری 

همايش گردو زمینه ســاز توســعه صنعت 
گردشگری و توريسم در اين شهرستان است.

حبیــب مومیوند ادامه داد: اكنون توســعه 
گردشگری يکی از بهترين، كم هزينه ترين 
و روز آمدترين راه های توسعه تويسركان 
به حســاب می آيد در شــرايطی كه اين 
شهرســتان از اقلیم، آب و هوا، طبیعت و 
جاذبه های متنوع گردشگری و ابنیه متعدد 
تاريخی و فرهنگی برخوردار است، توجه 
ويژه به محصول راهبردی گردو می تواند 

به روند توسعه شهرستان شتاب بخشد.
به گفته وی برگزاری كارشناسانه و هدفمند 
چنین همايش هايی موجب پويايی اقتصاد 

و بازار شهرستان می شود.
فرماندار تويســركان با بیــان اينکه اكنون 
نهالســتان و باغ مادری گردو در شهرستان 
تويســركان بزرگتريــن و مهمترين مركز 
تولید نهــال های گواهی شــده گردو در 

كشور است افزود: زنجیره كامل تولید نهال 
گواهی شده در كشور مختص به شهرستان 

تويسركان است.
بــه عنوان  مومیونــد گفت: تويســركان 
شهرستان آزمونه برای اجرای طرح اصالح 
بــاغ های گــردو از ســوی وزارت جهاد 
كشاورزی در كشور انتخاب شده و اكنون 
طرح اصــالح، سرشــاخه كاری و پیوند 
زنی درختان گردو بــه خوبی در باغ های 

شهرستان پیش می رود..
وی گفــت: همايش صنايــع مبل و منبت 
در كنــار همايش ملی گردو، زمینه را برای 
حضور بیشتر گردشگران و رشد و توسعه 
هدفمند زنجیــره كامل تولیــد اين هنر- 

صنعت در تويسركان فراهم می كند.
وی يادآور شــد: 16 مهرماه ســال جاری 
تويســركان میزبان همايش گردو و مبل و 

منبت است.
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 ایران و جهان 

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

پیامدهاي تحریم

بررسي ارتباط تمديد قانون داماتو با نقض برجام
تحریم های هسته ای از آغاز 

تا صدور قطعنامه
زهراپاک زاد «

 ســاختار ظالمانه تحريم های بین المللــی كه به بهانه فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای طی يك دهه گذشته بر كشورمان تحمیل شده بود، 
ســرانجام پس از 2 سال گفت وگوهای فشرده و هدفمند و اجرايی 
ســازی برجام فروپاشــید تا فصل تازه ای در روابــط ايران و جهان 

گشوده شود.
تحريم های غــرب علیه ايران كه حدود يك ســال پس از پیروزی 
انقالب اســالمی كلید خورد با گشايش پرونده اختالفات هسته ای 
ايران با كشــورهای غربی در ســال 1381وارد مرحله ای تازه شد؛ 
تحريم هايی كه تا آن زمان به صورت يکجانبه از جانب واشنگتن و 
برخی پايتخت هــای اروپايی به صورت مزمن يا مقطعی اعمال می 
شــد اما پس از انتقال پرونده هســته ای ايران از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به شــورای امنیت سازمان ملل متحد ابعاد گسترده تری 

به خود گرفت.
رويکرد تهران در قبال غرب دچار دگرگونی هايی شد. از اين رو نه 
تنها حجم و میزان تنش در روابط تهران با واشــنگتن افزايش يافت 
بلکه اتحاديه اروپا به عنوان شــريك نخســت تجاری ايران به رغم 
برخی اختالف نظرهای سیاسی با واشنگتن و منافع مشترک اقتصادی 

با تهران در برابر كشورمان قرار گرفت.
ــفافیت  ــت و ش ــن نی ــان دادن حس ــرای نش ــات ب ــت اصالح دول
فعالیت هــای صلــح آمیــز هســته ای كشــور، غنــی ســازی اتمــی را 
بــه طــور موقــت تعلیــق كــرده بــود امــا دولــت نهــم بــا رد توافــق 
ــی  ــور اروپاي ــه كش ــران و س ــن اي ــاه 1382بی ــعدآباد«كه مهرم »س
انگلیــس، آلمــان و فرانســه منعقــد شــد فعالیــت هــای هســته ای 

ــد زد. ــاره كلی را دوب
ــی  ــن الملل ــس بی ــکام آژان ــورای ح ــار ش ــت، اخط ــد نخس پیام
انــرژی اتمــی در پانزدهــم بهمــن 1384 بــه ايــران بــود مبنــی بــر 
آنکــه اگــر تهــران غنــی ســازی اورانیــوم را تعلیــق نکنــد، موضــوع 

ــه شــورای امنیــت گــزارش خواهــد داد. را ب
با ناديده گرفتن اين اخطار، هجدهم اســفند 1384 پرونده هسته ای 
ايران به شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقال يافت. ، كه6 قطعنامه 
علیه ايران صادر شــد كه نخســتین قطعنامه جنبه اخطاری داشت و 

پنج قطعنامه ديگر، تحريم هايی سنگین را بر كشورمان اعمال كرد.
نخســتین قطعنامه به شــماره 1696، نهم مرداد 1385 تصويب شد. 
اين قطعنامه در قالــب بیانیه ای خالی از اقدام های تنبیهی )تحريم( 
علیه ايران تنظیم شد اما از مقام های تهران می خواست همه فعالیت 
های مربوط به غنی سازی اورانیوم را تعلیق كنند. همچنان كه اشاره 
شــد ناديده گرفتن اين بیانیه موجب تصويب پنج قطعنامه تحريمی 

سنگین علیه جمهوری اسالمی ايران شد.
ــای  ــم ه ــه تحري ــد ب ــا تهدي ــت ب ــورای امنی ــه ش ــن قطعنام دومی
الــزام آور دوم دی 1385 بــا عنــوان قطعنامــه 1737 تصويــب 
شــد. شــورای امنیــت بــا صــدور ايــن قطعنامــه مجموعــه تحريــم 
ــف  ــته ای و توقی ــاس هس ــات حس ــم تاسیس ــامل تحري ــی ش هاي
دارايــی هــا و شــركت هــای ايرانــی مرتبــط بــا برنامــه هســته  ای 
ــه تهــران 60 روز فرصــت داد  ــه تصويــب رســاند و ب كشــور را ب

ــق درآورد. ــال تعلی ــه ح ــوم را ب ــازی اورانی ــا غنی س ت
ســومین قطعنامه شورای امنیت به شــماره 1747، چهارم فروردين 
1386 به مانند قطعنامه قبلی با 15 رای موافق )همه اعضای شورای 
امنیت( به تصويب رســید. در اين قطعنامه ضمن اين كه به ايران 60 
روز زمان داده شــده بود تا فعالیت های هسته ای خود را تعلیق كند 
از همه كشورهای جهان نیز خواسته شد تا همکاری خود با شركت 
های ايرانی در زمینه انرژی هســته ای را محــدود كنند. ممنوعیت 
صادرات و واردات ســالح های ســنگین به ايران نیز از ديگر مفاد 

اين قطعنامه بود.
چهارمین قطعنامه شــورای امنیت به شــماره 1803، سیزدهم اسفند 
1386 بــا 14 رای مثبت و رای ممتنع اندونزی تصويب شــد. اين 
قطعنامه، تحريم های اعمال شــده در قطعنامه های 1737 و 1747 
علیه ايران را تشديد كرد. در نتیجه محدوديت  های مسافرتی و مالی 
بر افراد و شــركت  های ايرانی افزايش يافت و اجرای برخی از اين 

محدوديت  ها اجباری شد.
قطعنامه 1835 پنجمین قطعنامه شــورای امنیت است كه ششم مهر 
1387 بــا رای موافق همه 15 عضو شــورای امنیــت علیه ايران به 
تصويب رســید. اين قطعنامه دربردارنده تحريم های تازه علیه ايران 
نبود و فقط اجرای هر چه ســريع تر قطعنامه های گذشــته را دنبال 

می كرد.
ــم  ــماره 1929، نوزده ــه ش ــت ب ــورای امنی ــه ش ــن قطعنام آخري
ــد از  ــران نباي ــر اســاس آن اي ــه ب ــد ك ــب ش خــرداد 1389 تصوي
هیــچ فعالیــت تجــاری مرتبــط بــا غنــی ســازی اورانیــوم و ديگــر 
ــود  ــد ش ــره من ــورها به ــر كش ــاوری ديگ ــا فن ــته ای ي ــواد هس م
ــال  ــد از انتق ــل متحــد باي ــازمان مل ــه كشــورهای عضــو س و هم
هرگونــه ماشــین نظامــی ماننــد تانــك و نفربــر زرهــی، هواپیمــای 
جنگــی، هلیکوپتــر تهاجمــی، توپخانــه كالیبــر بــاال، كشــتی نظامــی، 
ــه ايــن ســالح هــا  موشــك و سیســتم هــا و تجهیــزات مربــوط ب

ــد. ــری كنن ــران جلوگی ــه اي ب
در مجموع، با انتقال پرونده هســته ای ايران به شــورای امنیت، اين 
پرونده از وضعیت حقوقی خارج و به فضای سیاسی- امنیتی كشیده 
شــد. قطعنامه هايی كــه روزی »كاغذپاره« خوانده می شــد نه تنها 
ايران را در تنگنا قرار داد بلکه مســیر وضــع تحريم های يکجانبه 
و چندجانبــه آمريکا و اتحاديه اروپا و ديگر كشــورها را علیه ايران 

هموار كرد.
در ادامه..... تشديد تحريم های يکجانبه و چندجانبه پیرو قطعنامه ها 

را مورد بررسی قرار می دهیم.
* کارشناس ارشد روابط بين الملل

بخاطر مشکالت از ملت عذرخواهی می کنم
 معاون اول رئیس جمهور اظهاركرد: كشــور در شرايط خطیری 
قرار دارد كه البته به معنای شــرايط دشــوار است نه بن بست. يك 
كشور زورگو مثل آمريکا فشار سیاسی، اقتصادی، روانی و رسانه ای 

را به كشور ما تحمیل كرده است.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح 1700 مدرسه 
در سراســر كشور در ادامه گفت با اشــاره به اينکه می دانیم شرايط 
كشور دشوار است و مردم با سختی و مشکالت مواجه اند،  اظهاركرد: 
بخشی از اين سختی ها نتیجه تحريم ها و فشارهای آمريکا است، اما 
آنچه كه اهمیت دارد اين اســت كه ظرفیت و پتانسیل زيادی وجود 
دارد. اگر همه نخبگان و شــخصیت های موثر و جريان های سیاسی 
كشور و همه مردم برای عبور از اين دوره سخت تالش كنند، حتما 
در كوتاه ترين زمان ممکن كه شــايد به چند ماه هم كشیده نشود، از 

اين شرايط سرافراز بیرون می آيیم.
وی ادامه داد: به كشور فشار روانی وارد می كنند و عده ای هم از اين 
فشار روانی سوء اســتفاده می كنند، اما برنامه ريزی درستی كه انجام 
شده اين مشکالت حل می شود. بخاطر برخی كمبودها و مشکالت 
از ملت عذرخواهی می كنم. مديريت كشــور و در راس همه رهبر 
انقالب و همه مســئوالن تالش می كنند كه اين فشار از دوش مردم 

برداشته شود.

رد درخواست نتانیاهو برای بازرسی 
هسته ای ایران توسط آژانس

 يوكیا آمانو در پاســخ به درخواست نتانیاهو مبنی بر بازرسی از 
آنچه كه "تأسیســات هســته ای مخفی تازه  ايران" خوانده شده بود، 

اعالم كرده اطالعات ارائه داده شده را نمی پذيرد.
به گزارش ايسنا يوكیو آمانو، مديركل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
در بیانیه ای در روز سه شــنبه اعالم كــرد: آژانس تنها در زمان مورد 
نیاز، بازرسانی را به سايت ها و مکان ها اعزام خواهد كرد. سازمان از 
پادمان های مرتبط با اطالعات موجود استفاده می كند اما اطالعات با 

ارزش ظاهری را نمی پذيرد.
وی همچنین بیان كرد: برای حفظ اعتبار، اســتقالل آژانس در زمینه 

اجرای فعالیت های راستی آزمايی در اولويت و ارجحیت قرار دارد.
در ادامه اين بیانیه آمده اســت: تمامی اطالعات حاصله، من جمله از 
اشــخاص ثالث، بايد به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و با باقی 

اطالعات موجود مورد ارزيابی قرار گیرد.

لوایح پالرمو و مبارزه باپولشویی در 
شورای نگهبان بررسی می شود

 سخنگوی شــورای نگهبان از بررسی لوايح الحاق به كنوانسیون 
پالرمو و اصالح قانون مبارزه با پولشــويی در جلســه اين هفته اين 

شورا خبر داد.
به گــزارش ايرنا، عباســعلی كدخدايی در حســاب تويیتری خود 
نوشت: دستور كار اين هفته شورای نگهبان عالوه بر ادامه رسیدگی 
به لوايح قبل، لوايح ديگری نیز را در بر می گیرد، از جمله الحاق به 

كنوانسیون پالرمو و اصالح قانون مبارزه با پولشويی.
وی در تويیت خود " مجددا از كارشناســان امر" درخواســت كرد 
"نظرات خود را در چارچوب موازين شــرع و قانون اساسی " برای 

شورای نگهبان ارسال كنند.
هفته گذشــته مجلس شــورای اسالمی ايرادات شــورای نگهبان 
نســبت به لوايح اصالح قانون مبارزه با پولشــويی و الحاق ايران 
به كنوانســیون ســازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان يافته 
فراملــی )پالرمو( را بــرای بار ديگر اصالح و آن را به شــورای 

كردند. ارسال  نگهبان 

مريم مقدم  «

 وقتی امتیاز میزبانی نصیب ايران شــد 
و همدان به واســطه عضويت علیصدر در 
سازمان جهانی گردشگری توانست نماينده 
برگــزاری چهلمین اجالس  بــرای  ايران 
جهانی جهانگردی باشــد .ناظران سازمان 
جهانــی راهی همدان شــدند تــا به اين 
انتخاب مهر تايید بزننــد .در مجموع نظر 
ناظران مثبت بود اما از نگاه محیط زيستی 
ايراداتی به میزبان وارد شــد . وجود لیوان 
هــا و بطری های آب پالســتیکی ؛ وجود 
دستمال های كاغذی ؛ وجود بروشورهای 
كاغذی متعدد حتی از جنس كالســه روی 
میز جلســات  و حتی وجــود زباله هايی 
كه گاها در گوشــه و كنــار خیابان ها ک 
جاده های بین راهی در مســیر جاذبه های 
گردشگری قرار داشت مورد تاكید و تذكر 
قــرار گرفــت .اينها مواردی اســت كه ما 
میبینیم و میگذريم اما شايد آنگونه كه بايد 

برايمان مهم جلوه نمیکند 
اما الزم اســت برای پاكسازی موانع حفظ 

محیط زيســتی نــه صرفا بــه بهانه اين 
میزبانی بلکــه نهادينه كردن اين فرهنگ 

كار شويم  به  مهم دست 
. الزم است برنامه ريزان 

از  میزبانــی 
از   ، اجــالس 

امروز نظرات فعاالن محیط زيست را جدی 
بگیرند و از آنها راهکارهای كارشناســانه 
برای اعمال سیاســت حفظ محیط زيست 
همراه با سوق دادن گردشگری به سمت و 

سوی توسعه مطالبه كنند 
از امروز متولیان امر الزم اســت دست به 
كار شــوند و با پــای كارآوردن نیروهای 
كمکی راه های ارتباطی بین مسیرهای جاده 
ای حداقل بین غــار علیصدر تا همدان را 
از زبالــه های اطراف جــاده عاری كنند  . 
فرصــت اندک اســت 40 روز بیشــتر تا 
برگزاری اجالس جهانی گردشــگری در 
همدان نمانده اســت   نکند خدای ناكرده 
خیلی زود دير شــود كه اينبار پای آبروی 
جهانی ايران در حوزه گردشــگری به میان 

است ..

طبق گزارش ســازمان جهانی گردشگری  
)UNWTO( انتظار می رود، در سال های 
آينده جهــان با مقاصد جديد توريســتی 

روبه رو شود. 

حــدود يك دهــه گذشــته بســیاری از 
توســعه تالش های  در حال  كشــورهای 
بسیاری برای معرفی خود به عنوان مقاصد 
نوظهور و جذاب برای مسافران كردند؛ در 
حالی اين كشورها برای ايجاد فضا در بازار 
جهانی به شــدت رقابتی توريســم تالش 
می كنند كــه اين بازار تا كنون بیشــتر در 
خدمت كشــورهای پردرآمد و توسعه يافته 

بوده است.
اكنــون پس از رفع تحريم های هســته ای، 
ايــران به عنــوان يکــی از پرقدمت ترين 
طبیعی  با چشم اندازهای  جهان  كشورهای 
و فرهنگــی بی نهايت جذاب، در توســعه 
توريسم خود را در موقعیت بسیار خاصی 
می بیند و درهــای خود را بیش از پیش به 
سوی توريست ها از سراسر جهان گشوده 

اســت. بســیاری بر اين باورنــد كه ايران 
به عنوان كشــوری در قلب خاورمیانه برای 
بســیاری از افراد دنیا به گونه ای ناشناخته 

باقی مانده است.

گرچه ايران به عنــوان يك مقصد فرهنگی 
برای توريست ها شــناخته می شود اما اين 
بدان معنی نیســت كه طبیعت ايران برای 
آنها جذاب نیست. برعکس به نظر می رسد 
كه برخــی جوانب خاص منابــع طبیعی 
ايــران مانند كويرها، كوه هــا و جاذبه های 
توريســم  بــرای صنعت  حیات وحــش، 

طبیعت محور بسیار جذاب بوده است.
منحصربه فــرد بــودن روابــط تنگانگ و 
دوجانبه بین فرهنگ قديمی اين كشــور و 
جاذبه های متفاوت طبیعی آن دلیل محکمی 
بر اين امر اســت. بنابراين، انتظار می رود 
كــه در آينده نزديك اكثر توريســت های 
خارجی از جاذبه هــای طبیعی ايران ديدن 
كنند. صنعت توريســم منافع بزرگی برای 
كشــورها به همــراه مزايــای اجتماعی-

اقتصادی در برخواهد داشــت؛ گرچه اين 
امر بدون مشــکالت و پیچیدگی نخواهد 

بود. 
اثر توريســم بر محیط زيست يك موضوع 
قديمی و همیشگی است كه موجب مناقشات 
دشواری شده اســت. يکی از واكنش های 
قابل قبول از ســوی بســیاری از افراد اين 
است كه توسعه توريسم بدون برنامه ريزی 
و با ســوء مديريت می تواند موجب 
بخش های  جبران ناپذيــر  تخريب 

مختلف محیط زيست شود.
البته كســانی بر اين باورند كه در مقايسه با 
ديگر صنايع بزرگ صنعت توريســم اثرات 
به مراتــب كمتری بر محیط زيســت دارد. 
اما واقعیت اين اســت كه داســتان به اين 
ســادگی نیســت؛ يك انفجار ناگهانی در 
صنعت توريســم در يك دوره كوتاه زمانی 
در يك منطقه با ظرفیت برد محیط زيســتی 
محدود كه فاقد سیستم مديريت كارا است 
بر همه اكوسیستم ها تاثیر خواهد گذاشت. 
آلودگی آب، خــاک و هوا، كمبــود منابع 
آب و غــذا، تهديد حیات وحش، آســیب 
به مناظر جغرافیايــی طبیعی و بکر و تغییر 
غیرضروری كاربری زمین تنها برخی اثرات 
قابل رويت محیط زيســتی صنعت توريسم 
بدون برنامه ريزی و مديريت درست هستند.

مهدي ناصرنژاد «

  تــازه آغاز فصل رويــش دانش و 
سالتحصیلي جديد اســت. شايد هنوز 
دانش آموزان مقاطــع مختلف تحصیلي 
فرصت پیــدا نکرده آند نــام معلمان و 
دبیران خود را با تلفظ صحیح به خاطر 
بســپارند. هنوز آغاز راهي بس دشوار 
و نفس گیر اســت. زنگ پايان يك روز 
تحصیلي دبیرســتان هاي همدان معموالً 
رأس ســاعت 14 بــه صــدا درمي ايد 
و خیــل دانش آموزان دختر و پســر با 
شور و شوق! و سراســیمگي آغشته با 
نوجواني  دوران  معمول  شــیطنت هاي 
باروبنــد آموزشــي خــود را به دوش 
مي كشــند و از ديگ جوشان مدرسه به 

خیابان ها سرازير مي شوند.
دختــران كه اغلب كنجــکاو اما آرام و 
محجــوب راه خانه هاي خــود را پیش 
مي گیرند تا بلکه پدر و مادران چشم به 
راه آنان وارد دقايق نگراني و اضطراب 
نشــوند، امــا در ايــن میان بیشــترين 
دانش آمــوزان پســر فارغ از بســیاري 
قیدوبندهاي انضباطي و نظم، راه مدرسه 
بــه خانه هايشــان را بــه فرصتي براي 
شــیطنت بازي و خالي كردن انرژي هاي 
انباشــته و بعضًا مخرب خــود، تبديل 
دبیرســتاني  نوجوان  پســران  مي كنند. 
معموالً در گروه هیا چند نفري از مدرسه 
بــه بیرون مي زنند و از همان ابتدا با داد 
و فرياد و ردوبدل كردن برخي كلمات 
سخیف سر شوخي و بیهوده گويي ها با 
دوستان و همســاالن و همکالسي ها را 
باز مي كننــد. در اينگونه بذله گويي ها و 

شوخ و شــنگي ها و شیطنت بازي ها كه 
اغلب موجب آزار و رنجش رهگذران 
نیز مي شــود، كیف هاي دفتر و كتاب و 
كوله هاي باب روز اســت كه به سر و 
صورت همبازي ها فــرود مي آيد و آن 
يکي ها هــم كه كوله هايشــان بر گرده 
محکم شــده اســت، با لنگه هاي كفش 
سر همکالسي هاي بزن و دررو خود را 

هدف قرار مي دهند!
نورچشــمي ها  و  عزيــزان  ايــن 
انســاني  آينــده و ســرمايه هاي  كــه 
ــروز  ــتند، ام ــا هس ــرداي م ــه ف جامع
آموخته انــد!!!  چــه  مدرســه  در 
همیــن نوجوان هــاي تشــنه علــم و 
ــه  ــته ب ــاه گذش ــه خردادم ــند ك دانش
جلســه  آخريــن  از  اينکــه  محــض 
امتحــان بیــرون آمدنــد، هــر چــه 
كتــاب و جــزوه داشــتند، ورق ورق 
در كوچه هــا و خیابان هــاي اطــراف 
مدرســه، پخش وپــال كردنــد تــا نشــان 
دهنــد از رنــج! يکســال تحصیــل و 
تربیــت  و  تعلیــم  و  دانش انــدوزي 
تــا  مي رونــد  و  يافته انــد  خالصــي 
آغــاز  را  خاطره انگیــز!  تابســتاني 
ــك  ــدن ي ــام ش ــا تم ــي ب ــد. گوي كنن
ســالتحصیلي، كار و فعالیــت و زندگــي 

ــت! ــیده اس ــان رس ــه پاي ــم ب ه
تمــام  از  آنطرف تــر  كمــي  امــا  و 
ــت  ــم و تربی ــز تعلی ــه ها و مراك مدرس
شــهرمان، هســته مركــزي شــهر يعنــي 
ــي)ره(  ــام خمین ــه ام ــوم ب ــدان موس می
واقــع اســت. اتفاقــاً ايــن میــدان از 
بســیار  گذشــته هاي  از  و  ديربــاز 

كانونــي  عنــوان  بــه  همــدان،  دور 
كســب وكار  فعالیت هــاي  بــراي 
و  اســت  شــده  شــناخته  درآمــد  و 
ــهر  ــه اي از ش ــر نقط ــس در ه ــر ك ه
ــدان و  ــي می ــته، راه ــاري مي داش كاروب
ــر  بازارچه هــا ومراكــز تجــاري دور و ب
ــدان از  ــي هم ــدان اصل ــود. می آن مي ش
ــه  ــن ب ــیني در اي ــه حاشیه نش ــي ك زمان
ــرد  ــدا ك ــعه پی ــهر توس ــر كالن ش ظاه
و  اطــراف  پرتعــداد  روســتاهاي  و 
طرفه العینــي  در  هــم  شــهر  اكنــاف 
در شــکم شــهر هضــم شــدند، بیشــتر 
اغلــب  و  شــلوغ تر  زمانــي  هــر  از 
از  رانــده  جوان هــاي  و  نوجوان هــا 
ــن  ــهر، در اي ــده در ش ــتاها و مان روس
ــب وكار و  ــه كس ــد ب ــکان پررفت وآم م
دستفروشــي و بســیاري مشــاغل پســت 

آوردنــد.  روي 
قامــوس كاروكاســبي و دستفروشــي در 
ــي  ــدان اصل ــراف می ــاي اط بازارچه ه
همــدان، بیشــتر بــه قانــون جنــگل 
شــباهت دارد تــا قاعــده اي منظــم و 
ــغل  ــه ش ــر چ ــراي ه ــده ب ــف ش تعري
شــريف و كســب يــك لقمــه نــان 
ــد  ــي هاي چن ــل دستفروش ــالل! خی ح
خیابــان و كوچــه و پس كوچه هــاي 
منتهــي بــه میــدان اصلــي شــهر همــدان 
بــراي حفــظ حريــم فعالیت هــاي خــود، 
دائــم در حــال پرخــاش و پخــش 
ادبیــات ســخیف و خودجــوش بــا هــم 
ــت  ــاده اس ــاق افت ــیار اتف ــتند و بس هس
كــه بــراي جلوگیــري از نزاع هــاي 
ــه  ــن نقط ــته جمعي در اي ــردي و دس ف

شــلوغ و پررفت وآمــد شــهر، نیروهــاي 
انتظامــي مجبــور بــه مداخلــه شــده اند. 
آيــا اگــر آينــده جوان هــاي عاصــي 
ــه  ــاً ب ــه دائم ــکار ك ــگر و بی و پرخاش
هــر بهانــه اي غیــر از تــالش و فعالیــت 
مولــد و مفیــد در چنیــن نقــاط پرازدحام 
ــل و  ــه تحصی ــدا ب ــان ابت ــهر، از هم ش
حرفه آمــوزي اشــتغال داشــتند، جامعــه 
امــروز مــا بــا معضــل بزرگــي بــه نــام 
بزهــکاري و ناهنجاري هــاي اجتماعــي 

ــود!؟ ــه رو ب روب
پنجشــنبه هفتــه گذشــته در صفحــه دوم 
روزنامــه همدان پیــام تیتــر درشــتي 
از يــك گــزارش خبــري نظــرم را 
جلــب كــرد كــه بــه نقــل از يــك 
ــود  ســرقت و  ــته ب ــي نوش ــام انتظام مق
ــان  ــن نوجوان ــوا  بیشــترين جــرم بی دع
ــر را  ــد . خب ــي را تشــکیل مي ده همدان
كــه مي خوانــي يــك مقــام دادگســتري 
ــور  ــاون ام ــوان مع ــا عن ــز ب ــدان نی هم
اجتماعــي و پیشــگیري از وقــوع جــرم 
اســت؛  گفتــه  همــدان  دادگســتري 
ــرح  ــرب و ج ــي و ض ــن، فحاش توهی
ــورد  ــي، بیشــترين پرونده هــاي م عموم
ــتان اســت.  ــاي اس ــي در دادگاه ه بررس
آقــاي ســعید گلســتاني در اين بــاره 
نوجوانــان  كــه  مي دهــد  توضیــح 
بدسرپرســت و يــا بي سرپرســت بیشــتر 

ــتند!  ــرم هس ــام ج ــرض انج در مع
وي همچنین مي گويد، ســرقت و دعوا از 
بیشــترين پرونده هاي مربوط به نوجوانان 
اســت كه متناســب با جرم، مجازات نیز 

تعیین مي شود.

ضرورت پرهیز از فضاسازی در مورد 
FATF پیوستن به

رئیس كمیته سیاســی فراكســیون امید مجلس بر ضرورت پرهیز 
از فضاسازی درباره پیوســتن ايران به FATF و لوايح چهارگانه 
مرتبط به آن تاكید كرد و گفت كه طیف های مختلف سیاســی در 
مجلــس نماينده دارند و می توانند به صورت كارشناســی ديدگاه 

خود را پیگیری كنند.
جالل میرزايی در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: كسانی هستند كه 
در جامعه نگران اقتصاد كشور هســتند و به خاطر اين نگرانی از 
نمايندگانشان در مجلس می خواهند در موضوع FATF و لوايح 
مرتبط با آن عاقالنه رفتار كنند، تعامل داشته باشند و هزينه و فايده 
كنند. هم اينها و هم منتقدان پیوســتن به FATF نمايندگانی در 

مجلس دارند كه می توانند ديدگاه هايشان را دنبال كنند.
وی افزود: ما بايد لوايح چهارگانه را به صورت كارشناسی شده در 
مجلس بررســی كنیم. نیازی به سر و صدا و ارسال روزانه 1000 
پیامك برای نمايندگان و فضاسازی در اين باره نیست. يك عده را 
قســم می دهند يك عده را نفرين می كنند و برخی نمايندگان را به 

خیانت متهم می كنند. به نظرم اين كارها درست نیست.
نماينده مردم ايالم در مجلس يادآور شد: طیف های مختلف سیاسی 
از اصولگــرا، تندرو، میانه رو، اعتدال گرا و اصالح طلب در مجلس 
نمايندگانــی دارند و بايد اجازه دهند كار كارشناســی در مجلس 
انجام شود. مخالفان و موافقان پیوستن به FATF نظراتشان را در 

فضايی سالم مطرح كنند و نهايتا در اين رابطه تصمیم گیری شود.
 FATF میرزايی با بیان اينکه فراكســیون امید موافقت پیوستن به
است، گفت كه در حال حاضر شرايط برای تصويب اين لوايح در 

مجلس مساعدتر است.

منع بکارگيری بازنشستگان به خلبانان هم رسيد
پرواز ۶۵ ساله ها ممنوع!

 ســازمان هواپیمايی كشوری اعالم كرد كه خلبانان با سن باالی 65 سال اجازه پرواز 
ندارند.

مدير كل روابط عمومی ســازمان هواپیمايی كشوری - در گفت وگو با ايسنا، اعالم كرد: 
طبق قوانین سازمان هواپیمايی كشوری و بر اساس كنوانسیون شیکاگو خلبنانی كه سنی 

باالتر از 65 سال دارند اجازه پرواز نخواهند داشت.
به گفته رضا جعفرزاده اين قاعده شــامل حــال ايرالين های دولتی و ايرالين خصوصی 

می شود و در اين زمینه استثنايی وجود ندارد.

بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی جعفرزاده، خلبانان در ايرالين های دولتی پس از 
30 سال بازنشسته می شوند اما امکان آن وجود دارد كه پس از آن نیز تا سن 65 سالگی به 
كار خود ادامه دهند. شركت های هواپیمايی غیر دولتی نیز با همین سن اجازه استفاده از 
خلبنان خود را خواهند داشت.مدير روابط عمومی سازمان هواپیمايی اين را نیز گفت كه 
محدوديت سنی فعلی در رابطه با هواپیماهای باری و پستی نیز صدق می كند اما خلبانان 

برای پرواز با هواپیمای شخصی نیازی به رعايت اين قانون ندارند.
طبق مقررات موجود خلبنان تا 60 سالگی بايد ساالنه از نظر پزشکی معاينه شوند و برای 

خلبانان باالی 60 سال اين قاعده به هر شش ماه يك بار كاهش می يابد.
به گزارش ايســنا، پس از حادثه سقوط هواپیمای شركت آسمان و ترديدهايی كه درباره 
ســن و شرايط ســالمت خلبنان اين پرواز صورت گرفت، بسیاری از تحلیل گران اين 

مســئله را مطرح كردند كه بايد به منظور جلوگیری از ابهام های آينده سخت گیری های 
بیشتری برای پرواز خلبانان مسن صورت گیرد.

دنیاي فرداي نوجوان ها را چه کسي مي سازد

برنامه ريزان اجالس جهانی گردشگری 
 نظرات فعاالن محيط زيست را جدی بگيريد

 اهمیت توجه به حفظ محیط زیست از سوی سازمان جهانی گردشگری را جدی بگیرید

ذره بین ناظران سازمان جهانی گردشگری روی عوامل محیط زیستی 

الزمه دریافت مهر تایید بر میزبانی شایسته همدان از اجالس جهانی گردشگری حفظ محیط زیست است 
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بهداشتنکتهدانشگاه

در ازدواج باید فردیت دونفر حفظ شود
يك روانشناس گفت: در گذشته ما شدن بعد از ازدواج مطرح بود اما حقیقت اين است 

كه بعد از ازدواج بايد فرديت هر دو زوج حفظ شود.
افسانه حسن پور در گفت وگو با ايسنا، در خصوص ازدواج موفق اظهار كرد: در ابتدا 
سالمت جســمی زوج همراه با تغذيه ســالم، ورزش و روان سالم به معنای داشتن 
خاطــرات، حس خوب، افکار مثبت و نگاه زيبا به افراد و دنیای اطراف حائز اهمیت 

است.
وی افزود: همچنین فرد نبايد دچار خود كم بینی و ناآگاهی نســبت به جنس خود و 
درگیر اضطراب ناشی از مشکالت گوناگون باشد و بتواند هیجانات خود را كنترل كند 

و نحوه ارتباط موثر را بلد باشد. 

تسهیالت کمیته امداد به بیماران صعب العالج و ایدزی ها
 مديركل بهداشت، درمان و اموربیمه كمیته امداد امام خمینی )ره( جزئیات خدمات 
ارائه شده به بیماران نیازمند دارای بیماری های خاص و صعب العالج را تشريح كرد.

جعفر رحیمی در گفت وگو با ايســنا، بــا بیان اينکه مبتاليان به ايــدز جزو بیماران 
صعب العالج محســوب می شوند و براساس آيین نامه های كمیته امداد خدمات اضافه 
بر ســازمان را دريافت می كنند، گفت: به بیماران صعب العالج هزينه درمان پرداخت 
نمی شود و هزينه درمان دارويی آنها از سوی وزارت بهداشت رايگان است. عوارضی 
مثل مشکالت دندانپزشکی يا بیماری های ديگری همراه بیماری ايدز به وجود می آيد 
كه به شکل مستقیم مرتبط با ايدز نیست اما به خاطر آن تشديد می شود. به طوری كه 

هزينه های اين بیماران افزايش می يابد.

رشد قابل توجه ساخت مدرسه توسط خیرین 
در روزهای تحریم

 وزير آموزش و پرورش در مراســم افتتاحیه 1700 مدرسه از نقش خیرين مدرسه 
ســاز در فضای تحريم ها تقدير كرد و گفت: رشد قابل توجه ساخت مدرسه توسط 
خیرين در روزهای تحريم را شاهد بوديم.به گزارش مهر، محمد بطحايی گفت: امروز 
8000 كالس درس افتتاح می شــود. ســال قبل  در چنین روزی 5000 كالس افتتاح 
كرديم. علیرغم دشمنی ها و تحريم امروز اين رشد را شاهد هستیم.بطحايی بیان كرد: 
وقتی می گويیم مدرســه جايی برای آموزش مهارت های زندگی دانش آموزان است و 
ايــن قدم اول يك چرخش بزرگ در عرصه تعلیم و تربیت اســت و اهمیت فضای 

مدرسه را نشان می دهد.

دانشجویان بدهکار هم می توانند از وام شهریه 
استفاده کنند

 معــاون اداری، مالی و عمرانی دانشــگاه پیام نور اعالم كرد: وام شــهريه عالوه بر 
دانشــجويان ورودی جديد، به دانشجويان قديم دانشگاه نیز كه تاكنون موفق به تسويه 

شهريه خود نشده و بدهکار هستند، تعلق می گیرد.
به گزارش ايسنا، حسن علیزاده ضمن اعالم اين مطلب و  با عنوان اينکه تسهیالت ويژه 
شهريه به تمامی دانشــجويان دانشگاه در تمامی مقاطع اختصاص می يابد، افزود: طبق 
تســهیالت جديد و قرارداد دانشگاه با بانك انصار، دانشجويان دانشگاه پیام نور اعم از 
ورودی جديد و قديم، ديگر دغدغه پرداخت شــهريه و دريافت كارت ورود به جلسه 

امتحانات پايان ترم را نخواهند داشت.
وی تصريح كرد: كلیه دانشــجويانی كه در پرداخت كل شــهريه خود با مشکل مواجه 
هســتند می توانند به نزديك ترين شــعبه بانك انصار مراجعه كرده و از تسهیالت ويژه 

شهريه، با كارمزد يك و چهار دهم درصد با مهلت بازپرداخت 6 ماهه بهره مند شوند.

پوست سیب رشد سلول های سرطانی را کند می کند
 نتايج تحقیقات پژوهشــگران دانشگاه ايالت ويسکانســین آمريکا نشان می دهد كه 

پوست سیب، رشد سلول های سرطانی را كند می كند.
دانشــمندان بر اين باورند كه آنتی اكسیدان های موجود در پوست سیب قابلیت اين را 
دارد كه رشد سلول های سرطان پروستات را كند كند. براساس يافته های اين دانشمندان، 

پوست سیب همچنین خاصیت مقابله با سرطان سینه را نیز دارد.
ــیب،  ــت س ــه پوس ــت ك ــی از آن اس ــن حاك ــمندان همچنی ــه دانش ــه يافت نتیج
ــز  ــا را نی ــد رشــد ســلول های ســرطانی، عمــر آنه ــردن رون ــد ك ــر كن عــالوه ب
ــلول های  ــه س ــی ك ــه درصورت ــان داد ك ــش نش ــن پژوه ــد. اي ــش می ده كاه
فعالیــت  گیــرد،  قــرار  تمــاس  در  ســیب  پوســت  عصــاره  بــا  ســرطانی 
ســلول های ســرطانی را كنتــرل می كنــد. كارشناســان تغذيــه همچنیــن بــر 
ايــن بارونــد كــه عــالوه بــر ايــن خاصیت هــای پوســت ســیب، آب ايــن میــوه 

ــت. ــروق اس ــب و ع ــرای قل ــذی ب ــواد مغ ــز دارای م نی

افزوده شدن ۴0 هزار تخت به بیمارستان های کشور
 معاون درمان وزارت بهداشت بااشاره به افزوده شدن 40 هزار تخت به بیمارستان ها 

از رشد 2 برابری تخت های اورژانس بیمارستانی خبر داد.
قاســم جان بابايــی در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ گفــت: تخت های 
اورژانس كشــور دو برابر شده اســت. در مجموع باالی 40 هزار تخت بیمارستانی 
در بخش دولتــی و خصوصی پروژه نیمه كاره داريم و مشــکلی در پذيرش بیماران 

در بیمارستان ها نداريم.
جــان بابايی با بیــان اينکه امســال ظرفیت پذيرش بیمار در بیمارســتان های 
0 ظرفیــت پذيرش بیمار  خصوصــی را باال بــرده ايم، اظهار كرد: امســال 3/
در بیمارســتان های خصوصی را افزايش داديم، پیش از آن ســهم پذيرش در 
0 بود بــه يك افزايش داديم يعنی يك تخت به ازای  /7 بخش خصوصی را كه 
هــزار نفر در بیمارســتان های خصوصــی و 1.5 تخت بــه ازای هزار نفر در 

داريم. دولتی  بیمارستان های 

دختران مجرد هم مشمول 
»بیمه زنان خانه دار« می شوند

 تمامــی زنــان 18 تا 50 ســال می تواننــد با مراجعه به شــعب 
تأمین اجتماعی سراســر كشــور از حمايت های مقرر در قانون بیمه 
صاحبان حرف و مشــاغل آزاد بهره مند شــوند. برخورداری از اين 

حمايت ها نیازمند تأهل و سابقه بیمه پردازی نیست.
به گزارش ايسنا، بیمه زنان خانه دار از جمله حمايت هايی است كه به 
آسانی به زنان ارائه می شود و فرآيند ورود به جمع بیمه شدگان تأمین 

اجتماعی بر اساس اين قانون به سادگی انجام می شود.
مشمولین اين قانون تمامی زنان 18 تا 50 ساله هستند و در مورد افراد 
باالی 50 سال نیز میزان سابقه بیمه پردازی قبلی به حداكثر سن مورد 

نظر اضافه می شود.
از ديگــر ويژگی های خاص بیمه زنان خانــه دار امکان انتخاب نرخ 
پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است. متقاضیانی 
كه كمتر از 5 سال دارای ســابقه پرداخت حق بیمه هستند می توانند 
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب 
شواری عالی كار تا حداكثر دســتمزد مصوب انتخاب كنند. در سال 
جاری حداقل دســتمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه معادل 370 

هزار و 423 ريال و حداكثر آن نیز 7 برابر حداقل دستمزد است.
نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار برای برخورداری از حمايت های 
بازنشستگی 14 درصد؛ بازنشســتگی و فوت )پرداخت مستمری به 
بازماندگان واجد شــرايط( 16 درصد و بازنشســتگی، فوت و از كار 
افتادگی 20 درصد اســت. ضمناً 2درصد از نرخ-های مذكور ســهم 
دولت است. حق سرانه درمان هر ســال بــه تصويب هیــأت وزيران 
می رســــد و در سال جاری 44 هزار تومان برای هر نفر تعیین شده 

است.

ناشنوایان مستمری بگیر می شوند

 معاون توانبخشی بهزيستی كشــور گفت: به دلیل اينکه در ايجاد 
شــغل برای ناشــنوايان در جامعه ناكام مانديم قرار شد ناشنوايان به 

مددجويان مستمری بگیر اضافه شوند.
به گزارش فارس، حســین نحوی نژاد با اشاره به اينکه زبان اشاره در 
هــر منطقه با توجه به فرهنگ و قومیت متفاوت اســت افزود: كمیته 
گسترش زبان اشاره در بهزيستی تشکیل شده تا زبان ملی اشاره برای 

ارتباط ناشنوايان با جامعه و حفظ حقوق آنان اشاعه يابد.
وی افزود: نرم افزار زبان اشاره در سازمان بهزيستی در دست طراحی 
و آماده ســازی است. طبق آمار ارائه شده توســط آموزش و پرورش 
خوشــبختانه در ســال جاری بیش از 100 هزار نفر ساعت آموزش 

تخصصی برای مربیان  و كاركنان مدارس استثنائی ارائه شده است.
نحوی نژاد، با بیان اينکه در تمام واحدهای اجرايی سازمان بهزيستی 
نیز بايد يك نفر آگاه به زبان اشاره وجود داشته باشد گفت: با بودجه 
ای كه بهزيســتی در اختیار نهادها و NGO ها قرار خواهد گذاشت، 
افــرادی را تربیت خواهیم كرد تا بــا يك تماس آن نهاد مربوطه قادر 
است فرد را اعزام كند تا از حقوق افراد ناشنوا در مجامع عمومی دفاع 
كنند. بنابراين حتما افراد ناشــنوايی كه زمینه كار ندارند و سرپرست 

خانوار هستند در اين چرخه اضافه می شوند.

برخی صندوق های متفرقه از نام ائمه 
سوءاستفاده می کنند

 رئیــس كمیته امداد خمینی)ره( به نصــب صندوق های صدقات 
متفرقــه در كنار كمیته امداد اشــاره كرد و گفت: سرنوشــت پول و 
موجودی اين گونــه صندوق ها كه برخی از آنها از نام ائمه اطهار نیز 

سوءاستفاده می كنند، نامشخص است.
پرويز فتاح در گفتگو با ايرنا، مشاهده شده كه بعضی افراد و موسسات 
بــا نام ائمه )ع(، از يك مركز نیکوكاری يا يك امر خیر سوءاســتفاده 
كرده اند. مردم ايران اهل كارخیر بوده و هستند و زمانی كه نام مباركی 
را می بینند با خلوص نیت و احترام به نام ائمه )ع( و حس نیکوكاری 
می روند و با جان و دل پول و مال خود را انفاق و اعطا می كنند اما بر 

بسیاری از اين صندوق ها نظارتی نیست.
وی »صدقــه« را يك كلمه قرآنــی دارای حرمت شــرعی عنوان و 
تاكید كرد: نهاد كمیته امداد يك نهاد رســمی محسوب شده و قانون 
جمهوری اسالمی ايران بر روی آن حاكم و ناظر است. اما نظارتی بر 
صندوق های متفرقه نیست از اين رو دولت و مجلس بايد بر نظارت به 
اين موضوع واقف باشند چرا كه مسئولیت سنگینی برعهده نظام است.

رئیس كمیته امداد كشور اظهار داشت: اين نهاد با شهرداری ها درباره 
محل نصب صندوق هــای صدقات قرارداد منعقد كرده و به دنبال آن 
برای هر صندوق حسابرســی انجام شــده و موظف به پاسخگويی 

هستیم.

جدال لفظی در مالیر جان 2 نفر را گرفت

 رئیــس پلیس راهنمايــی و رانندگی گفت: راننده يك دســتگاه 
خودروی سواری پس از يك جدال لفظی، 2 سرنشین موتور سیکلت 
را زيــر گرفت. علــی فکری در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: 2 
سرنشین يك دستگاه موتور سیکلت در »بام مالير« با راننده خودروی 
ســواری درگیر شده و ضربه ای به خودروی او وارد كردند.وی اضافه 
كرد: راننده و سرنشــین موتورسیکلت ســپس محل را ترک كرده اما 
راننده عصبانی خودروی ســواری به تعقیب آنها پرداخت و در داخل 
شــهر و حوالی بلوار پارک در يك تصادف عمدی به شدت با موتور 
ســیکلت برخورد كرد. رئیس پلیس راهنمايی و رانندگی استان بیان 
كرد: راكب و ترک نشین موتورسیکلت مجروح و به بیمارستان منتقل 
شدند اما به علت شــدت جراحت جان باختند. فکری اظهار داشت: 
هم اينك پرونده قضايی برای اين راننده متخلف تشکیل شده و وی به 

جرم خود اعتراف كرده است.

ايران: رشد طالق در كشور متوقف شد
 چون گرانيه مردم وقت دعوا ندارن

همدان پیام: 4 مدير در وزارت ارشاد تغییر مي كنند
 مهم اينه كه به چه سمتی تغيير مي كنن!!

تجارت: مردم در حد نیاز خريد كنند
 مسئوالن هم در حد انبار خريد كنند

صنعت: رئیس جمهور آمريکا از ارتباط ويژه خود با رهبر كره شمالي خبر داد 
 نفرت و عشق ترامپ يك شبه به وجود مياد!!

آرمان: اشکاالت بودجه به مجلس برمي گردد نه دولت
 همه می خوان به هم پاس بدن!!
جوان: قیمت ارز قطعاً كاهش مي يابد

 بعضی ها سکته نکنن خوبه!!
همدان پیام: راه آهن وعده اي 15 ساله در استان

 پس همدان فقط يك عده بي عمل داره؟!!
افکار: معضل تحريم هاي ترامپ علیه نفت ايران

 بدون شرح!!
خراسان: زندانیان مهريه طي 3 سال 2 برابر شده اند

 با اين گرونی سکه خانومها حسابی ثروتمند شدن!!
همدان پیام: مشــکالت معیشتي ناشي از سوء مديريت رانت خواري و 

احتکار است
 اينو كه همه می دونن!!

ستاره صبح: در جلسه غیرعلني مجلس چه گذشت؟
 زنگ اول چيپس، زنگ دوم لواشك، زنگ سوم دعوا

آفتاب: يارانه يا سبد كاال؟ مسأله اين است!
 حاال كه نوبت مردم شد مساله زياد شد!!

همدان پیام: سمینار تحوالت اقتصادي در همدان برگزار مي شود
 می ذاشتين بيشتر از اين تحول ايجاد می شد بعد!!

شرق: منابع ارزي به چه كساني تعلق گرفت
 به اونايي كه دالر دولتی خريدن وقت گرونی فروختن!!

همدان پیام: جاده قديم به اكران پايیزه سینماها اضافه شد
 ولي تو جاده هاي جديد بهتر مي شه ويراژ داد

  شــايعات مبني بر ايجاد مشــکل در 
رونــد درمان بــه دلیل مباحــث ارزي و 
اقتصادي كمبود دارو، گراني اقالم پزشکي 
و احساس مســئولیت معاون درمان علوم 
پزشــکی همدان برای ارائه گــزارش به 
منظور آرام كردن اين جو مقدمه اي بود بر 
تشکیل نشست اصحاب رسانه با معاونت 
درمان اين دانشگاه كه البته در اين نشست، 

مباحث مختلفی مطرح شد.
بر كسي پوشیده نیست كه بهداشت از قبل 
از تولــد تا زمان مرگ همــراه و همگام با 
مردم است و ضرورت آن ايجاد مي كند كه 
مسئوالن در اين ارتباط تمام توان خود را به 
كار ببندند تا با تغییر سیاست هاي دولت از 
جمله تورم، گراني و يا مشکالت فرامرزي 

هیچ خللي در اين ارتباط ايجاد نشود.
هــر چند دولــت با اجراي طــرح بزرگ 
تحول سالمت به دنبال ايجاد تغییر در نظام 
ســالمت ايرانیان برآمد اما به نظر می رسد 
هنوز برخي مباحث و مشــکالت ناشي از 
اجراي آن نتوانسته طرح را به هدف نهايي 
خود نزديك كند كه مسئوالن در صدد رفع 

نواقص كار هستند.
با اين توصیف نبايد از نظر دور داشت كه 
با اجراي طرح تحول سالمت، در سه سال 
اخیر به گفته معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکي همدان تخلفی در خصوص زير 
میزي گرفتن برخی پزشــکان ارائه نشد و 
در شهرستان هاي دور از جمله كبودراهنگ 
و نهاوند شاهد مستقر شدن به ترتیب 30 
و 40 پزشك متخصص شديم كه در ساير 

شهرستانها نیز چنین بود.
به گفتــه محمدرضا عبادي اســتقرار اين 
پزشــکان به اين علت بــود كه تعرفه هاي 
پزشکي در سال 94، منطقي شد و پزشکان 
بــا اين نرخ ديگــر دنبال زيرمیــزي و يا 

خدمت نکردن در مناطق دور نبودند.
پلمب 50 مراكز درمانــی غیر مجازی كه 
مجوز درمان نداشــتند از پزشــکان قالبی 
حوزه زنان و زايمان گرفته تا دندان پزشکی 
نیز خبری بود كه در اين جلســه ارائه شد 
تا نويــد بخش نظارت هر چــه بهتر اين 

معاونت بر حوزه درمان باشد.
اضافــه شــدن 700 تخت بیمارســتاني 

به مجموعــه تخت هاي اســتان، افزايش 
 MRI تجهیزات پزشکي از جمله دستگاه
كه تا قبــل از اين طرح فقط يك مورد آن 
هم، متعلق به بخش خصوصي در اســتان 
بود انقالب بزرگی در ســالمت به وجود 
آورد كه بــا همه اين مباحــث در حوزه 
پرستاري گاليه هايي از جمله كمبود نیروي 
انساني مطرح اســت كه با وجود افزايش 
تخت بیمارستاني و نیز امکانات درماني در 
اين حوزه دچــار ضعف بوديم چنانچه به 
ازاي هر تخت در استان 1/1 نیروي پرستار 
مشغول به كار اســت كه اين رقم در رنج 
كشوري 1/7 اســت و البته پاسخ معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان در اين 
خصوص اين اســت كه مجوز الزم برای 
اســتخدام بايد از وزارت صادر شــود كه 

پیگیر اين موضوع هستند.
اما اتفاق خوبي كــه به گفته معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکي همدان در استان رخ 
داده اســت تحول در حوزه دندانپزشکي 
اســت كــه خدمــات در اين حــوزه با 
ايجاد"اورژانس شــبانه روزي" تغییر كرده 
است تا هیچ فردي مجبور نباشد از شب تا 

صبح درد دندان بکشد. اين مركز هم اينك 
در بیمارستان قلب فرشچیان آماده خدمت 

به مردم است.
همچنین دندانپزشــکي زير بیهوشي براي 
كساني كه نمي توانند لحظه كشیدن دندان 
را تحمل كنند نیز به زودي در بیمارســتان 
بعثت راه اندازي خواهد شد كه اين دو نويد 

بخش حركت علوم پزشــکی در خدمات 
رسانی هر چه بهتر به مردم حتی در شرايط 

بد اقتصادی است.
عبادي در خصوص ســکته حــاد قلبي و 
مغزي نیز كه در كشــور و استان به عنوان 
يکی از بیماری های شايع مطرح است نیز 
گفت: متأسفانه به دلیل روش هاي زندگي 
سن سکته پايین آمده و آمار آن باال است.

سکته زمان طاليي دارد كه اگر در آن زمان 
براي درمان آن اقدام نشود فرد دچار مرگ 

و يا عوارض ديگر مي شود.
در اين جلســه معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشکی همدان گفت: استان همدان 
در زمینه سکته قلبي و برگرداندن فرد به 
حالت عادِي خود، به دلیل اطالع رسانی 
خــوب به عموم و اقدام بــه موقع مردم 
برای رســاندن فرد بیمار به بیمارســتان 
خوب عملکرده و اســتان 6 كشــور در 
زمینه مديريت سکته فلبیاست ولي چون 
ســکته مغزي به دلیل ناشــناخته بودن و 
دير ظاهر شــدن عالئــم آن، براي مردم 
نامفهوم اســت بیماران دير به بیمارستان 
منتقل می شــوند كه همین موضوع سبب 
مرگ شده و يا عوارض جبران ناپذيري 

برای بیماران به وجود می آيد.
الرو درمانــي، ايجاد مركز طب ســنتي، 
بکارگیــري پرســتار متخصــص، ايجاد 
سالمتکده در محالت، ايجاد زيرساخت هاي 
الزم براي درمان و پذيرش بیماران از ساير 
استان ها، بکارگیري متخصص بیماري هاي 
رواني در تمام شهرســتان ها و اقداماتي كه 
اســتان در ايام زلزله كرمانشاه و نیز پیاده 
روی اربعین حسینی با اعزام كادر درمانی 
به ويژه پرســتاران در حوزه سالمت انجام 
داد باعث شد كه علوم پزشکي همدان در 
جشــنواره شهید رجايي رتبه دار شده و در 

زمینه درمان و سالمت خوش بدرخشد.
جلسه معاونت درمان علوم پزشکي همدان 
كه حدود 3 ساعت به طول انجامید همراه 
بود با ورزش چند دقیقه اي همکاران رسانه 
به دلیل پشت میز نشستن طوالنی آنها كه 
به پیشــنهاد معاون درمان يکي از مديران 
اين معاونت، ورزش را در ادامه اين جلسه 

انجام و ارائه داد.

شبکه های 
اجتماعی با ما 
چه می کنند؟
 »نیرويی برای به اشــتراک  گذاشــتن 
و بــرای بازتر و مرتبط تر ســاختن دنیا«؛ 
»بــرای ارتباط با مردم، بیان حاالت خود و 
برای فهمیــدن اتفاق هايی كه در حال رخ 
دادن اند«؛ »راهی سريع، زيبا و سرگرم كننده 
بــرای به اشــتراک گذاری زندگــی ات با 
دوســتان و خانواده«؛ اين ها، شــعارهای 
شــبکه های اجتماعِی »فیسبوک«، »تويیتر« 
و »اينســتاگرام« درباره ی ماهیت وجودی 
خود هســتند. اما اين شــعارها، جلوه ای 
ناچیز، حتــی فريبنده از كاركردهای اصلی 

شبکه های اجتماعی می نمايانند.
ايــن شــركت ها، تبلیغ گــران و برخــی 
دانشــگاهیان، باور دارند كه شــبکه های 
اجتماعی محیطــی آزادند كــه هر كاربر 
می تواند بــدون محدوديت در آن فعالیت 
كند، ســخن بگويد، ديده و شــنیده شود. 

چنین باوری، تصوير يك جامعه ی به دور 
از سلسله مراتب ها و نیروهای محدودگر را 
می رســاند. بنیان اين باور هم آن است كه 
شبکه های اجتماعی، محیط هايی همگانی و 
مشاركتی هستند كه با فعالیت خود كاربران 

ساخته می شوند. 
نخستین مشکل همین جاســت. اين بنیان 
مشــاركتی  ويژگی  مهم ترين  اســتداللی، 
و همگانــی بودن يــك فضــا را ناديده 
می گیرد؛ شــیوه ی اداره و گرداندن آن را. 
گردانندگان، هدف گذاران و سازندگان اين 
محیط ها، شركت ها هستند و كاربر تنها در 
محدوده ای كه برای او تعیین شده اســت، 

آزادی عمل دارد.
تکنولــوژی می خواهد »همــه« ی فرد را 
از آن خــود كنــد و با ايــن كار، جايی 
برای انديشــه هايی كه با نظم موجود در 
برای  بهتر بگويیــم، جايی  يــا  تضادند، 
انديشــیدن، باقــی نگــذارد: »پس ديگر 
ســخن از تطبیق فرد با جامعه نیســت؛ 
بلکه صحبــت از تقلید محض از جامعه 
شده«.اين  كپی برداری  هويت  يك  است؛ 
تك بعدی«  نامیده  »انســان  انسان،  چنین 

می شــود؛ انســانی كه به طور كامل در 
جامعه و نظم كنونی آن حل می شود و آن 
را بی جايگزين و طبیعی می داند. اينترنت 
پیشــرفته ترين  اجتماعی،  شــبکه های  و 
ابــزار تکنولــوژی برای دســت يابی به 
اين هدف انــد. ما، تا پیــش از پیدايش 
تارنمای جهانی و شــبکه های اجتماعی، 
در ســاعت های فراغت خــود از كار، به 
مراتــب كمتر در معرض رســانه )از هر 
نوع آن( بوديم و به همین نسبت »فضای 
بیش تری داشتیم؛ فضايی كه  برای خود«ِ 
در آن از يــورش داده هــا و اطالعات به 
ذهن هايمان در امان بوديم؛ فضايی كه در 
آن اين امکان را داشــتیم كه دريافتی های 
خــود در ديگر زمان ها را، پردازش كنیم. 
انســانی كه چنین فضايی نداشته باشــد، 
هیچ قســمتی كه ويژه ی او و منحصر به 
او باشد، نخواهد داشــت. چنین انسانی 
بازتابــی آينه وار از جامعــه خواهد بود؛ 
همان چیزی اســت كه آن را يك هويت 

كپی برداری شده می ناند.
اين كاری است كه شبکه های اجتماعی با 
ما می كنند. و مــا، كارگران خط تولید اين 

شــركت ها، خودمان اين اتفــاق را باعث 
می شــويم. اما آيا می توان زندگی خود را 
از اينترنت و شــبکه های اجتماعی زدود؟ 
آيا می توان در دنیــای كنونی، بدون آن ها 
زندگی كرد؟ خیر. هیــچ جايی برای فرار 
نیســت؛ ولی اين به آن معنا نیست كه هر 
تحلیلی بی فايده است. اگر ماهیت و كاركرد 
پديده ها را بدانیم، می توانیم رفتاری فعاالنه 
با آن ها داشــته باشــیم؛ هر چند اين رفتار 
فعاالنه هرگز نمی تواند بــا آن ها پنجه در 
پنجه شود و از پس شان بربیايد، اما می تواند 
ذره ای از تأثیر آن هــا بکاهد و كمی مرگ 

»انسان« و انديشه را به تأخیر بیندازد.
آن چــه گفته شــد به اين معنا نیســت كه 
شبکه های اجتماعی نمی توانند به صورت 
مــوردی و مقطعی فايده مند باشــند؛ بلکه 
صحبت بر سر كالن ترين نقش و تأثیر آن ها 
در جامعه و بر انســان و زندگی اوســت؛ 
نقــش و تأثیری كه با توجه به شــعارهای 
شــبکه های اجتماعی، يــادآور اين جمله 
اســت كه »هر چیزی در نظم كنونی حاكم 
بر جهان، به سرعت به ضد خويش تبديل 

می شود«.

هزینه هایی که دانش آموزان معلول را 
خانه نشین می کند

 آموزش و پرورش افراد با نیازهای ويژه، همانند ساير شهروندان 
حقی همگانی اســت و علیرغم آنکه گفته می شود هزينه تحصیل 
يك دانش آموز استثنايی چهار برابر هزينه تحصیل يك دانش آموز 
عادی است، آموزش و پرورش با افزايش بودجه سعی داشته، طی 
ســال های گذشته امکان تحصیل افراد شناسايی شده در طرح های 
غربالگری و سنجش سالمت را به سمت مدارس خاص هدايت و 

يا در قالب طرح تلفیقی فراگیر به مدارس عادی ارجاع كند.
به گزارش ايســنا، در حال حاضر بیــش از 150هزار دانش آموز با 
نیازهای ويژه در كشــور مشــغول به تحصیل هستند كه 85 هزار 
نفر آنها در 1570 مدرســه خاص و مابقی در طرح تلفیقی در كنار 
دانش آمــوزان عادی درس می خوانند و زندگی در ابعادی بزرگتر 

در اجتماع را تمرين می كنند.
هرچند طی ســال های اخیر تا حد زيادی از بار مشکالت آموزش 
و پرورش اســتثنايی كاسته شده و پوشش اياب و ذهاب و رفت و 
آمد آنها بويژه در مناطق محروم و دور افتاده به بیش از 80 درصد 
رســیده و طرحی تحت عنوان "خدمــات حمايتی" اجرا و هزينه 
پرونده هــای درمانــی دانش آموزان پرداخت می شــود، هنوز هم 
خانواده های بی بضاعتی وجود دارند كه توان تامین بهای سرويس 
مدرسه و ســاير هزينه های تحصیل را ندارند؛ اخیرا خانواده ای در 
تماس با ايســنا اعالم كرد حتی از عهده پرداخت هزينه كتاب های 

درسی فرزند معلولش هم بر نمی آيد.

معاون درمان علوم پزشکي خبر داد 

50 مورد پلمب مراکز درماني غيرمجاز

پزشکان  این  اســتقرار 
به ایــن علت بــود که 
در  پزشــکي  تعرفه هاي 
شد  منطقي   ،94 ســال 
و پزشــکان با این نرخ 
دیگر دنبال زیرمیزي و یا 
خدمت نکردن در مناطق 

دور نبودند

گزارش ویژه
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سیب زمینی پاییزه همدان قیمت ها را کاهش می دهد
 مدير امور زراعت ســازمان جهادكشــاورزی اســتان همدان از تولید 400 هزار تن 
ســیب زمینی تابستانه در استان همدان خبر داد و گفت: با برداشت سیب زمینی پايیزه در 

مهر و آبان انتظار می رود قیمت سیب زمینی روند نزولی پیدا كند.
امیر الهوتیان با اشاره به كشت 21 هزار و 500 هکتار سیب زمینی در مزارع استان، اظهار 

كرد: پیش بینی می شود 530 هزار تن سیب زمینی پايیزه در استان همدان تولید شود.
وی با بیان اينکه صادرات سیب زمینی روال عادی خود را دارد، به ايسنا گفت: صادرات 
سیب زمینی طبق روال در جريان است و با توجه به اينکه در استان همدان بیش از 500 
هزار تن ســیب زمینی پايیزه تولید می شود و 300 هزار تن از استان های ديگر به همدان 

آورده می شود نگرانی از بابت تأمین بازار استان نخواهیم داشت.
الهوتیان افزود: در صورتی كه محدوديت و يا تعرفه ای برای صادرات سیب زمینی درنظر 
گرفته شــود به كشاورزان اعالم می شود ضمن اينکه با برداشت سیب زمینی پايیزه استان 
قیمت هــا كاهش می يابد.وی با اشــاره به تولید 750 هزارتن گنــدم در همدان و خريد 
تضمینی 527 هزار تن گندم در استان  خاطرنشان كرد: در حال حاضر برنامه ريزی برای 
كشــت 75 هزار هکتار گندم آبی و 320 هزار هکتار گندم ديم در استان همدان صورت 
گرفته است.مدير امور زراعت سازمان جهادكشاورزی استان همدان با اشاره به كشت 43 
هزار هکتار جو آبی و 60 هزار هکتار جو ديم در استان همدان، بیان كرد: نهاده های مورد 

نیاز برای كشت محصوالت زراعی پايیزی به كشاورزان داده شده است.

وی با بیان اينکه 8150 تن كلزا از مزارع استان برداشت شده است، افزود: در سال گذشته 
4000 هکتار كلزا در اســتان كشت شده بود كه امســال برنامه ريزی برای كشت 8000 

هکتار كلزا در مزارع استان صورت گرفته است.
 نوسانات نرخ گوجه ربطی به همدان ندارد

الهوتیان با تأكید بر اينکه برداشت گوجه فرنگی استان در شهريورماه صورت گرفته است، 
بیان كرد: در استان همدان 1700 هکتار گوجه فرنگی كشت شده بود كه از اين سطح 70 

هزار تن محصول تولید شد و 60 هزار تن در مرداد و شهريور وارد بازار شد.
وی  اظهاركرد: در اســتان همدان تولید گوجه فرنگی به میزان هر ســاله انجام شــده و 

نوسانات موجود به استان همدان ارتباطی ندارد.

بازار

رئيس اتحاديه لوازم خانگی همدان:
ارز دولتی منتفی شود بهتر است

 رئیس اتحاديه لوازم  خانگی همدان با بیان اينکه بايد برای حل بخشی 
عظیمی از مشکالت ارز دولتی را منتفی كرد، گفت: برخی از شركت های 
تولیدی كه ارز دولتی دريافت می كنند، قطعات يدكی و محصوالت خود 

را با ارز آزاد به فروش می رسانند.
امیرخانجانی با بیان اينکه در حال حاضر انواع لوازم  خانگی در اســتان 
همدان بــه  اندازه كافی وجود دارد، اظهار كرد: با شــرايط موجود نیاز 
متقاضیان برطرف می شــود اما قدرت انتخاب بین برندهای مختلف از 

بین رفته است.
وی افزود: قیمت لوازم خانگی ارتباط مســتقیمی با ارز دارد بنابراين تا 

زمانی كه كاال قیمت خود را به ارز برساند راه درازی در پیش داريم.
وی با اشاره به اينکه اگر هزينه ها را با ارز دولتی نیز در نظر بگیريم، هزينه 
تمام شده تولید نصف قیمت فروش آنان است، به فارس گفت: متأسفانه 
در اين حوزه  نظارت كامل نیز صورت نمی گیرد كه البته امکان رسیدن به 

نتايجی كه ما انتظار داريم با شیوه فعلی وجود ندارد.
خانجانی خاطرنشــان كرد: نظارت دولتی به  تنهايــی و به  طور كامل 
نمی تواند مشکل بازار و قیمت را حل كند، بلکه ايجاد بستر رقابت سالم 

است كه می تواند سازوكاری منطقی را بر بازار مستولی گرداند.
وی درباره وضعیت برخی از كاالها گفت: در حال حاضر دو شــركت 
تولیدی پکیج در كشــور وجود دارد كه به دلیل عدم توزيع كاال كمبود 
آن ايجاد شده است در حالی  كه اين واحدها ارز دولتی را به مقدار الزم 
دريافت كردند اما كاال به بازار عرضه نکردند و همین مســأله بازار را با 

چالش مواجه كرد.
رئیس اتحاديه لوازم خانگی همدان اظهار كرد: البته اين مشکل در حوزه 
لوازم خانگی وجود ندارد و واحدهای تولیدی متعددی در كشور مشغول 

فعالیت هستند.
شرکت ها ارز دولتی می گیرند، اما مردم بهره ای نمی برند

وی افزود: زمانی كه شركت های تولیدی قیمت فروش كاالهای خود را 
با قیمت ارز آزاد محاسبه می كنند تخصیص ارز دولتی به آنان چه معنی 

دارد و بايد در اين حوزه تجديد نظر كرد.
خانجانی درباره مســأله احتکار لوازم  خانگی نیز تصريح كرد: در اين 
بخش با وسعت ديد و نگرش برخی از مسؤوالن مشکل داريم چراكه 

وجود 40 تا 400 كاال در يك انبار احتکار محسوب نمی شود.
وی ادامه داد: در شهری چون همدان كه روزانه 400 ماشین لباسشويی 
به فروش می رســد، يك انبار دارای 40 دستگاه ماشین تنها پاسخگوی 

نیم ساعت بازار است.
رئیس اتحاديه لوازم خانگی همدان خاطرنشان كرد: در حال حاضر يك 
شركت تولیدی روزانه بین هزار تا 2 هزار كاال تولید كرده يا يك شركت 
وارداتی روزانه بین يك هزار تا 4 هزار دســتگاه به داخل كشور منتقل 
می كند، بنابراين يك انبار دارای 300 كاال يا 400 كاال را نمی توان مصداق 

احتکار دانست.
وی گفت: ايــام عزاداری محرم و صفر فروش لوازم خانگی نیز كاهش 
می يابد بنابراين بازار بر آن شد تا به خريد كاال بپردازد و برای تأمین نیاز 

مردم به  ويژه در شب عید برنامه ريزی الزم را انجام دهد.
خانجانی اظهار كرد: رفتار نادرســت دستگاه های نظارتی و بازرسی در 
بازار، باعث شد بازار وحشت كرده و كاالهای خود را به ساير استان ها 

بفروشد و سرمايه خود را به طال و ارز تبديل كند.
وی با تأكید بر اينکه كاســب محتکر نیســت، افزود: كاسب به دنبال 
برنامه ريزی برای تأمین نیاز مردم و به دســت آوردن يك سود منطقی 
و حالل وار اســت بنابراين بايد اجازه داد تا بازار خود را به نقطه تعادل 

برساند.
رئیس اتحاديه لوازم  خانگی همدان تصريح كرد: تقاضا و خواهش ما اين 
است كه بازار را رها كنید به  طوری كه نه ارز دولتی اختصاص دهید و نه 
نظارت نادرست را اعمال كنید در اين صورت ما قول می دهیم كه نیاز 

مردم را برطرف كنیم.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان:
گراني خدمات ومواد اولیه محصوالت 

کشاورزي را گران کرد
 رئیس اتحاديه میوه و تره بار همدان جلوگیری از صادرات بی رويه 
گوجه فرنگی موجب كاهش قیمت آن شد، گفت: قیمت سیب زمینی نیز 

بعد از كاهش صادرات كمتر شد اما هنوز اين قیمت محسوس نیست.
علیرضا شمس با اشاره به علت گرانی گوجه فرنگی طی ماه اخیر اظهار 
كرد: گرانی گوجه فرنگی و سیب زمینی به چندين عامل كه نخستین آن 

صادرات بی رويه است، برمی گردد.
وی ادامــه داد: افزايش هزينه های ســربار مانند كارگری، حمل و نقل، 
هزينه سبد پالســتیکی و همچنین واسطه ها و دالالن سودجو از ديگر 

داليلی است كه موجب گرانی اين دو محصول كشاورزی شده است.
وی اضافه كرد: يادمان باشــد علت اصلی افزايش قیمت، خرده فروشان 
نیستند بلکه نظام و شبکه توزيع ما غلط است و فاصله عمده فروش و 

خرده فروش زياد است و بايد اصالح شود.
شمس با تأكید بر اينکه هزينه ها و واسطه گری ها بايد كاهش يابد، افزود: 
واســطه گران در اين میان ســود خوبی می برند و مالیاتی نیز پرداخت 
نمی كند به صورتی كه برخی كد اقتصادی نیز ندارند و به راحتی مبادرت 
به خريد و فروش می كنند.وی با تأكید بر اينکه بايد از صادرات بی رويه 
و بی حساب و كتاب جلوگیری شود، به فارس گفت: ما بايد اول سرانه 
مصرف را تعیین كنیم ســپس تولید و مصرف را مشــخص و مازاد را 
صادر كنیم. رئیس اتحاديه میوه و تره بار همدان با بیان اينکه امروزه قوت 
اليموت و غالب مردم سیب زمینی اســت كه آن هم گران شده است، 
تصريح كرد: فردی كه حقوق اداره كار را می گیرد چگونه يك خانواده 

چهار نفری را با اين حقوق می تواند تأمین كند؟
وی با بیان اينکه میوه های فصلی گران نیســت و كاهش قیمت خوبی 
داشته است، بیان كرد: با توجه به اينکه میوه های پايیزی دچار سرمازدگی 

نشده است، در بازار وجود دارد و قیمت آن نیز مناسب است.

 پايیــن آمــدن ناگهانــی نــرخ دالر 
باعــث شــده تــا مــردم بــه جنب وجــوش 
ــر  ــد روز اخی ــه در چن ــد. به طوريک بیفتن
ــادي از مــردم  شــاهد حضــور تعــداد زي
همــدان بــرای خريــد و فــروش دالر در 

ــم.  ــدان بودي ــای هم صرافی ه
پس از ســقوط ارزش دالر در يك هفته 
اخیر همدانی ها به صرافی ها مراجعه كرده 
بودند برخــي از آنها كه نگــران كاهش 
ارزش پولشان بودند قصد فروش داشتند 
اما برخــي كه فکر مي كردند دالر ارزان تر 

خواهد شد به دنبال خريد بودند. 
بسیاري از مردم كه در كار دالر نبودند هم 
در تجمع حضــور پیدا كرده و پرس وجو 
مي كرنــد كه چه خبر اســت. آنها از اين 
تجمع ابــراز نگراني مي كردنــد. مردم از 
وضعیت فعلي اقتصادی كشور كه بر همه 

اصناف تاثیر گذاشته است نگران بودند.
به گزارش میداني همــدان پیام، در كنار 
يکی از صرافی ها نیروهــای پلیس برای 
آرام ســازی جــو و جلوگیــری از تنش 
احتمالی حضور داشتند و مردم نیز تجمع 
كرده و با يکديگــر درباره وضعیت بازار 

دالر به تبادل نظر می پرداختند.
در بین مردم خانمي مسن حضور داشت 
كه قصد سفر به خارج از كشور را داشت. 
او برای خريد به صرافی خیابان باباطاهر 
آمــده بود اما صرافــی گفت كه وضعیت 
ملتهب اســت و به هیچ عنــوان خريد و  
فروش ارز صورت نمی گیرد و احتماالً تا 
آخر هفته وضعیت به اين شکل ادامه پیدا 

خواهد كرد. 
اين صرافی  خريدوفروش نداشت و  فقط 
دالل ها كه در همان گوشه كنار فعال بودند 
از مردم و فروشــندگان دالرهای خانگی 
را با قیمت 8 هــزار تومان مي خريدند و 
همان دالر را با نرخ 13 هزار و 500 تومان 

می فروختند.
صاحــب صرافي دربــاره وضعیت بازار 
گفــت: از ديــروز خريد و فــروش ارز 
نداريم تــا بازار به ثبات تقريبی برســد، 
فقط خريــد و فروش بین دالالن صورت 
می گیرد كه مردم بايد مواظب باشند چون 
ارز تقلبي در بازار وجــود دارد و برخي 

سواســتفاده گران ممکن است از موقعیت 
فعلي بازار اســتفاده كنند و  ارز تقلبي به 

مردم بفروشند. 
وی علت ايــن موضوع را داليل مختلفي 
بیــان كرد و گفت: اگــر قیمت ارز رو به 

پايین باشد بازار قاچاق زياد می شود. 
يك دالل كه در جلوی صرافی ايســتاده 
و اقدام به خريــد و فروش دالر می كرد، 
گفت: در حــال حاضر دالر خانگی را به 
قیمت 13 هزار و 500 تومان مي فروشیم 

و 8 هزار تومان مي خريم.  
 تأثیر کاهــش نرخ دالر بر بازار 

طال
يکي از فعاالن بازار طال و ارز كه در يك 
طالفروشي ايســتاده بود، گفت: با كاهش 
قیمت دالر قیمت طال و ســکه هم ارزان 
شــد به طوريکه طــالي 18 عیار از 520 
هزار تومان اكنون )ديروز ظهر( به هر گرم 
360 هزار تومان و  هر عدد ســکه طرح 
قديــم هم 4 میلیــون و 200 هزار تومان 

است.
تقی قاسمی جواررئیس سابق اتحاديه طال 
و ارز ادامــه داد: بــه خاطر ازدحام خريد 
خانواده ها، معامله ای صورت نمی گیرد و 
كال وضعیت بــازار تا آخر هفته به همین 

منوال پیش بینی می شود. 

يکی از زرگران قديمی همدان علت همه 
مشــکالت بازار را نبود نظــارت دولت 
دانســت و عنــوان كرد: فقــط در صنف 
زرگران نظارت با شــدت وجود دارد در 

اصناف ديگر وجود ندارد. 
محمد فتحی مهر ادامه داد: شورای صنفی 
ما چه در همدان و چه در سراســر كشور 
بــر صنف طال  نظارت دارنــد، كنترل به 
صورتی است كه ما مجبوريم اگر خالفی 
صورت بگیرد بــرای حفظ آبروی صنف 

خودمان آن را گزارش بدهیم. 
فتحی مهر گفت: مــا قوانین خوبي داريم 
اما مجری قانــون آن را به طور كامل اجرا 

نمي كند. 
وی گفت: در شــرايط فعلــي بازار، فقط 

طالی شکسته خريداري مي شود. 
ديروز رحمانی فضلی در جلســه ســتاد 
به  اقتصــادی،  تبلیغات  و  اطالع رســانی 
عنوان ريیس اين ســتاد، بــه تالطم غیر 
واقعــی بازار ارز و ســکه اشــاره كرد و 
گفت:با تصمیمات مناســبی كه در جلسه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا گرفته شد، شاهد سامان يابی وضعیت 
بازار و ســیر نزولی قیمت ارز و ســکه 

خواهیم بود.
محسن حاجی بابا، نايب ريیس كمیسیون 

بازار پول و ســرمايه اتاق بازرگانی ايران 
هم گفت: در حال حاضر تحلیل بازار ارز 
متفاوت تر از تحلیل هايی اســت كه طی 
سال های قبل داشــته ايم و هیچ دلیل قانع 
كننده ای برای افزايش آن ديده نمی شود، 
چراكه ظرفیت فعلی اقتصادی و اجتماعی 
ايــران دالر 14 - 15 هزار تومان به باال را 

توجیه نمی كند.
تاثیرگذار  كــه  اصلی  عامــل  چهار  او 
در كاهش قیمــت ارز بوده را احتمال 
تصويــب FATF، ارتباط بانکی اروپا 
)به غیر از ســوئیس( با ايران كه تقريبًا 
قطعی شــده، اعالم كردن واردات ارز 
بــدون محدوديت همراه با مســافران 
باعث  شــرايط  اين  گفت:  و  دانســت 
شــد خريداران دالر يــا دالل مقداری 
در خريــد احتیاط كننــد و احتیاط در 
خريــد باعــث كاهش قیمت ها شــده 
و با همان شــدت هیجانــی كه خريد 
بازار  كردند اكنون عرضــه می كنند كه 
اما  تاحدودی به تعادل برگشــته است 
تنهــا نمی تواند تعادل نرخ  اين عوامل 

را نگه دارد.
 بنابراين عوامل بنیادی ديگر را بايد دولت 
در تصمیمــات در نظر بگیرد تا قیمت ها 

تثبیت شود.

خريد و فروش انجام نمي شود

سقوط دالر به 8هزار
■ دالالن 8 هزار مي خرند و 13500 مي فروشند

 رئیس اداره نظارت  و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن  و  تجارت  اســتان همدان با 
تأكید بر اينکه تولیدی های اســتان اجازه 
افزايش مجدد قیمت رب گوجه را ندارند، 
گفــت: رب گوجه فرنگــی تحــت تأثیر 
خروج بی رويه گوجه از اســتان و كشور 
و با افزايش قیمت گوجه مقداری افزايش 
قیمت داشــت و درخواست تولیدی های 
اســتان مبنی بر افزايش مجدد قیمت را رد 
كرديم چرا كه مواد اولیه مورد استفاده آنها 
از قبل خريداری شــده و نیــاز به افزايش 

قیمت مجدد نیست.
علیرضا شــجاعی اظهار كــرد: با اصالح 
قیمتی كه رســما در كل كشــور صورت 
گرفت، 17 درصــد افزايش قیمت روغن 
خوراكی داشــتیم و مشــکل كمبودی كه 
در ســطح بازار بود بــا افزايش خروجی 
تولیدی كارخانه های روغن خوراكی مرتفع 

می شود.
وی با اشــاره به تغییرات قیمت در حوزه 
لبنیات، بیان كــرد: همه اقالم لبنی افزايش 
قیمت نداشــتند و چند برنــد لبنی خارج 
از اســتان در برخــی از محصوالت خود 

تغییراتی دادند كه ايــن تغییر قیمت را به 
سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
منعکس كرده و در حال پیگیری هستیم و 

اين قیمت ها اصالح می شود.
شــجاعی همچنیــن بــا تأكید بــر رصد 
تولیدی های اســتان، اضافه كــرد: قیمت 
لبنیات اســتان ثبات دارند اين درحالیست 
كه قبال يك افزايش قیمت رسمی صورت 
گرفت و اخیرا دولت نیز با افزايش قیمت 
مجــدد آنهــا موافقت كرد تا مشــکالت 

تولیدی آنها برطرف شود.
وی با تأكید بر بازرســی، نظارت، رصد و 
پايش بازار بر شــبکه های تولید، توزيع به 
ايسنا گفت: اين بازرسی ها شامل كاالهای 
اساسی و مورد مصرف دائم و روزانه مردم 
در ســبد كاالی اساسی خانوار است كه از 
حساسیت بیشتری نســبت به ساير اقالم 
برخودار هســتند و بر همین اســاس در 

اولويت نخست سازمان قرار دارند.
رئیس اداره نظارت و بازرســی ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان همدان 
تصريح كرد: كود، ســم، نهاده های دامی، 
مواد پتروشــیمی و ... كاالهای زيربنايی و 

مواد اولیه گروه تولید به شمار می روند كه 
در اولويت بعدی نظارت و بازرسی سازمان 

قرار می گیرند.
وی با بیــان اينکه گشــت های نظارتی با 
هماهنگی به عهده تعزيــرات قرار گرفته 
است، اظهار كرد: به علت صرفه جويی در 
وقت گشت بازرسی را تعزيرات مديريت 
می كند و يك اكیپ بازرســی را در اختیار 

تعزيرات گذاشتیم.
رئیس اداره نظارت و بازرســی ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان همدان 
يــادآور شــد: در ايام عید  اســتان همدان 
در حوزه رســیدگی به شــکايات مردمی 
و ســرعت پاســخگويی به شکايات جزء 
اســتان های برتر شناخته شــد و از طرف 
سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان 

مورد تشويق قرار گرفت.
وی با اشــاره بــه اينکه به طور متوســط 
روزانه 50 گزارش و 20 شــکايت مردمی 
به دست ما می رسد، بیان كرد: بخش اصلی 
گزارش هــا عموما گرانی اســت و زمان 
پاســخگويی به آن حداكثر تا 24 ســاعت 
در دســتور كار بازرس ها قرار می گیرد كه 

پیگیری آن معموال يك روزه انجام می شود 
و به مــدت 10 روز در تعزيرات حکومتی 
با قرار گرفتن در دســتور كار شعبه و ادامه 
روند رسیدگی به آن، منجر به صدور رأی 

می شود.
شجاعی با بیان اينکه پرونده های خاص در 
زمان جداگانه و بدون نوبت و به طور ويژه 
مورد بررسی قرار می گیرد، به بازرسی های 
فعال در ســطح شهر اشــاره كرد و گفت: 
بازرسی ها در سطح شهر به طور منظم در 
حال انجام اســت و با هماهنگی سازمان 
جهادكشاورزی، تعزيرات حکومتی و اتاق 
اصناف با تشکیل تیم های تخصصی بازار را 

رصد و مورد بررسی قرار  می دهند.
رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان 
با اشــاره بــه اينکــه رســانه ها مرجع 
اطالع رســانی مردم هســتند، خاطرنشان 
كرد: مردم به رسانه ها اعتماد دارند و آنها 
بــا بیان دقیق واقعیــات جامعه می توانند 
رسالت خود را در مديريت افکارعمومی 
جامعه چه از جانب مردم و چه مسئوالن 

اعمال كنند.

سازمان صمت  استان اعالم کرد

هیچ کس مجوز افزایش قیمت رب ندارد

توزیع بیش از 
12 هزار تن آرد 
روستایی در همدان

 مدير ســازمان تعاون روســتايی استان 
همدان گفت: از ابتدای ســالجاری تا كنون 
بیش از 12 هزار و 330 تن آرد روستايی در 

اين استان بین روستائیان توزيع شده است.

رضا عباسی افزود: از ابتدای امسال 12 هزار 
و 332 تن آرد خبازی و خانه پزی توســط 
شبکه تعاون روســتايی در تمام روستاهای 
اين استان توزيع شده كه از اين میزان بیش 
از 2 هزار و 790 تن آرد خانه پزی روستايی 
و 9 هزار و 542 آرد خبازی در بین نانوايان 

توزيع شده است.
وی به ايسنا گفت: در راستای خدمات رسانی 
به روستائیان و كشاورزان و همچنین براساس 

وظايف محوله سازمان تعاون روستايی، شبکه 
تعاون در سطح شهر و روستاها اقدام به توزيع 
آرد و كاالهای اساسی می كند.عباسی با بیان 
اينکه عمده شــركت های تعاونی روستايی 
عامل توزيع آرد روستائیان هستند، اعالم كرد: 
خدمات رسانی به كشاورزان و روستائیان از 
مهمترين فعالیت های شبکه تعاونی روستايی 

استان همدان محسوب می شود.
مدير ســازمان تعاون روستايی استان همدان 

بیان كرد: شبکه تعاون روستايی همدان بیش 
از 72 واحد فروشــگاه مصرف روستايی را 
در روستاهای اســتان به صورت فعال دارد.

وی هــدف از توزيع آرد بین روســتائیان را 
ارائه خدمات بهتر و در راســتای حمايت از 
روستائیان دانست و گفت: از مهمترين مزايای 
اين اقدام تعاونی های روستايی، كاهش رفت 
و آمــد روســتائیان، صرفه جويی در وقت و 

هزينه است.

محکومیت 110 میلیاردی متخلفان اقتصادی 
در همدان

 مديركل تعزيرات حکومتی اســتان همــدان از محکومیت 110 
میلیارد ريالی متخلفان اقتصادی در 6 ماهه امسال خبر داد و گفت: در 
6 ماهه امسال بیش از 5307 فقره پرونده با بیش از 110 میلیارد ريال 

محکومیت به تعزيرات حکومتی ارجاع شده است. 
علیرضا حســن پور اظهار كرد: در 6 ماهه نخست امسال 4398 فقره 
پرونده مربوط به تخلفــات كاال و خدمات با محکومیت بیش از 22 
میلیارد ريال، 362 فقره مربوط به تخلفات حوزه بهداشــت با بیش از 
يك میلیارد ريال محکومیت و تعداد 547 فقره مربوط به قاچاق كاال و 
ارز با محکومیت بیش از 86 میلیارد و 714 میلیون ريال كه در مجموع 
پنج هزار و 307 فقره پرونده با محکومیت 110 میلیارد و 278 میلیون 

و 147 هزار ريال وارد تعزيرات حکومتی استان شده است. 
وی در گفت وگو با ايسنا، با بیان اينکه 99 درصد پرونده های متشکله 
رسیدگی و مختومه شده است، تصريح كرد: در 6 ماه گذشته در زمینه 
مبارزه با احتکار با عناوين عدم اعالم موجودی به قصد احتکار، اخفا 

و امتناع از عرضه كاال تاكنون 90 فقره پرونده تشکیل شده است. 
حســن پور خاطرنشــان كرد: پرونده های احتکار دارای محکومیت 7 
میلیارد و 363 میلیون و 889 هزار و 380 ريال بوده كه 80 فقره از اين 

پرونده ها رسیدگی و مختومه شد. 

مردم خانه های خود را تبدیل به انبار نکنند

  اگر مردم خريد خود را مديريت كنند و خانه های خود را تبديل به 
انباری از كاال نکنند مشکلی بابت كمبود كاال وجود ندارد.

 معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان با بیان اينکه اگر كمبود مقطعی هم وجود داشته 
باشــد وظیفه دولت و ستاد تنظیم بازار است كه اين كمبود را جبران 
كند، اظهار كرد: مســئوالن 24 ســاعته درحال تالش بوده و پیوسته 

درحال رصد، مديريت و پیگیری هستند. 
  مجید زرين دالور با بیان اينکه با تدبیر دولت و بر اساس تصمیمات 
اتخاذ شــده توســط ســتاد تنظیم بازار انبارهای كشــور از كاالهای 
استراتژيك و اساسی پر شده است، گفت: با تقويت حوزه بازرسی و 
نظارت و ايجاد گشت های مشترک با سازمان تعزيرات حکومتی، اتاق 

اصناف و ساير حوزه های نظارتی بازار را زير ذره بین داريم. 
زرين دالور درگفت وگو با ايسنا،با بیان اينکه تمام دستگاه های ذيربط 
در حوزه اقتصادی در ســتاد تنظیم بازار حضــور دارند، عنوان كرد: 
با فعالســازی هفتگی كارگروه های تنظیم بازار مركز استان با رياست 
استاندار و همچنین شهرستان ها با رياست فرمانداری ها تأمین، توزيع 

و تنظیم بازار را رصد می كنیم. 
وی با اشاره به اينکه نیاز ساالنه الستیك استان بررسی و برآورد شده 
اســت، گفت: با هماهنگی استانداری و اداره حمل ونقل جاده ای و با 

پیگیری های تنظیم بازار نیاز استان را به تهران گزارش كرديم. 
معــاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان ادامه داد: با تدبیر دولت و ســتاد تنظیم بازار 
كشور و سازمان صمت عوارض گمرک الستیك های سنگین وارداتی 

از 25 درصد به 5 درصد كاهش يافت. 
زرين دالور با اشــاره به اينکه نیاز استان در زمینه الستیك خودروهای 
سنگین و اتوبوسی 72 هزار حلقه الستیك در سال است، اظهار كرد: 
برای توزيع الســتیك در حال هماهنگی با انجمن صنفی رانندگان و 

الستیك فروشان هستیم. 
وی با تأيید اين خبر كه مقداری كمبود روغن خوراكی در بازار وجود 
دارد، بیان كرد: ســتاد تنظیم بازار و انجمــن تولیدی روغن خوراكی 
تصمیم به افزايش 10 درصــدی آن گرفتند كه در روزهای آينده اين 

كمبود مرتفع خواهد شد. 
وی با بیان اينکه عمده روغن خام مورد نیاز كشــور وارداتی اســت، 
اضافه كرد: روغن خام پس از واردات با فرآوری كه در داخل كشــور 
صورت می گیرد، برای عرضه به بازار آماده می شــود كه قیمت ارز بر 

روی قیمت آن تاثیرگذار است. 

مصرف بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز 
توسط همدانی ها

  مديرعامل شركت گاز استان همدان از مصرف بیش از يك میلیارد 
مترمکعب گاز در 6 ماهه نخســت امسال خبر داد و گفت: در 6 ماهه 
ابتدای سال يك میلیارد و 616 میلیون مترمکعب گاز توسط مشتركین 

استان همدان مصرف شده است. 
عبداهلل فیاض در گفت وگو با ايسنا، با بیان اينکه در 6 ماهه سال گذشته 
يك میلیارد و 494 میلیون مترمکعب گاز در استان همدان مصرف شد، 
افزود: میزان مصرف گاز در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 8 درصد افزايش داشته است. 
وی با اشــاره به افزايش 20 درصدی مصرف گاز در بخش نیروگاهی 
استان، تصريح كرد: در 6 ماهه نخست امسال 822 میلیون مترمکعب 
گاز در نیروگاه همدان مصرف شــده است در حالیکه در مدت مشابه 
سال گذشته 688 میلیون مترمکعب گاز در اين مدت مصرف شده بود. 
فیاض با تأكید بر اينکه شركت گاز استان تمايلی به كاهش گاز نیروگاه 
ندارد، عنوان كرد: در صورتی كه در فصل زمستان محدوديت توزيع گاز 
به نیروگاه اعالم شود ما نیز بايد رعايت كنیم. وی با بیان اينکه مصرف 
گاز در بخش صنعتی اســتان 7 درصد رشــد داشته است، خاطرنشان 
كرد: در بخش صنعتی 318 میلیون مترمکعب گاز مصرف شده اين در 
حالیست كه در مدت مشــابه سال گذشته 299 میلیون مترمکعب گاز 
مصرف شده بود. مديرعامل شركت گاز استان همدان با اشاره به اينکه 
در 6 ماهه نخست ســال گذشته 366 میلیون مترمکعب گاز در بخش 
خانگی مصرف شده بود، يادآور شد: همچنین در 6 ماهه نخست امسال 
342 میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف شده كه نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 4 درصد كاهش داشته است. 
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در پرونده کالسه 970214 اجرايي طي رأي صادره 
از شعبه دوم حقوق دادگســتري شهرستان اسدآباد 
محکوم عليه آقاي شــيرزاد محمدي فرزند احمدعلي 
محکوم به پرداخت مجموعاً مبلغ 371/777/500 ريال 
اصل خواسته و هزينه دادرســي و حق الوکاله در حق 
محکوم له و مبلغ 17.355.000 ريال نيم عشــر دولتي 
در حــق صندوق دولت گرديده اســت. لذا با توجه به 
اينکه محکوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي 
نکرده اند اين اجرا به درخواســت محکوم له اقدام به 
توقيف اموالي به شرح ذيل که در تاريخ 97/8/7 ساعت 
10 صبح اقدام بــه عمليات مزايده جهت تأديه محکوم 
به مي نمايد مهذا کساني که تمايل به شرکت در مزايده 
را دارنــد مي توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده اموال 
مشروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمناً مزايده در اجراي 
احکام مدني دادگستري اسدآباد برگزار مي گردد. اموال 
توفيقي شامل يک دستگاه وانت نيسان 2000 آبي رنگ 
مدل 1365 که توسط کارشناس رسمي دادگستري به 
ارزش 60/000/000 ريال قيمت گذاري شده است بديهي 
است برنده مزايده کســي است که بيشترين قيمت را 
پيشــنهاد نمايد و برنده مزايده مي بايست ده درصد 
را في المجلــس و مابقي را ظرف مدت يک ماه از تاريخ 

مزايده تأديه نمايد.)م الف 450(
اجراي احکام مدني دادگستري اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي روح ا... حاجيلو دارای شماره شناسنامه  864 به شرح 
دادخواست کالســه 112/97/657ح از اين حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
قزبس حاجيلو به شماره شناسنامه  14 در تاريخ 1397/5/22 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفی/متوفيه منحصر است به: 1-روح اله حاجيلو فرزند 
علي به شــماره شناســنامه 864 متولد 1359 پسر متوفي 
به شماره شناسنامه 559  2-حمزه علي حاجيلو فرزند علي 
متولد 1343 پســر متوفي 3-محمد حاجيلو فرزند علي به 
شماره شناســنامه 4050608901 متولد 1352 پسر متوفي 
4-پري حاجيلو فرزند علي به شماره شناسنامه 391 متولد 
1339 دختر متوفي 5-مهري حاجيلو فرزند علي به شــماره 
شناســنامه 607 متولد 1348 دختــر متوفي اينک با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 572(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم تازه گل بابائي فرد دارای شماره شناسنامه  1 به شرح دادخواست کالسه 
114/970439ح از اين حوزه درخواســت گواهــی حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان حســن باال بلندي بيک به شماره شناسنامه  1689 
در تاريخ 94/6/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفی/متوفيه منحصر اســت به: 1- تازه گل بابائي فــرد فرزند نوراله به 
شماره شناسنامه 1 همسر متوفي 2- الهام باالبندي نيک فرزند حسن به شماره 
شناســنامه 159 دختر متوفي 3- پيمان باالبلندي نيک فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 4000035835 پسر متوفي 4- احسان شايسته فرد فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 4000125362 پسر متوفي اينک با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.)م الف 446(  
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326002000567-1397/5/30 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملک 
کبودراهنگ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقاي قربانعلي 
عيوضي کاوه فرزند فدايعلي به شماره شناسنامه 1453 صادره از 
رزن  در يک قطعه زمين مزروعي ديم پالک 15 فرعي از 237 اصلي 
بخش 4 همدان واقع در ســاري بالغ به مساحت 100084 مترمربع 
خريداری از مالک رســمی آقاي نجفعلــي باقريان محرز گرديده 
اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 129(
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالک 

آگهي حصر وراثت
خانم دختر بس متقي دارای شــماره شناسنامه  1257 
از اين حوزه  به شرح دادخواست کالسه 114/970440ح 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان علي اکبر مراديان مقيم به شماره شناسنامه  
4 در تاريخ 97/5/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر است به: 
1- دختر بس متقي فرزند علي نظر به شماره شناسنامه 
1257 همســر متوفي 2-حســين مراديان مقيم فرزند 
علي اکبر به شماره شناسنامه 925 پسر متوفي 3-مهناز 
مراديان مقيم فرزند علي اکبر به شماره شناسنامه 2448 
دختر متوفــي 4-اعظم مراديان مقيم فرزند علي اکبر به 
شماره شناســنامه 3316 دختر متوفي 5-رقيه مراديان 
مقيم فرزند علي اکبر به شــماره شناســنامه 115 دختر 
متوفي 6-فرشته مراديان مقيم فرزند علي اکبر به شماره 
شناسنامه 160 دختر متوفي 7-ليال مراديان مقيم فرزند 
علي اکبر به شماره شناسنامه 4000143905 دختر متوفي 
والغير اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 447(
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
خانم مرضيه قادري والي دارای شــماره شناســنامه  
کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   4040155807
658/97ش112ح از ايــن حوزه درخواســت گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان 
حميدرضا صادقي به شــماره شناسنامه  10 در تاريخ 
زندگی  بــدرود  خود  دائمی  اقامتــگاه  در   97/6/19
گفته ورثــه حين الفــوت آن متوفی/متوفيه منحصر 
اســت به: 1-حديثــه صادقي فرزنــد حميدرضا به 
شماره شناســنامه 4040561406 متولد 1388 دختر 
متوفي 2-مرضيه قادري والي فرزند اکبر به شــماره 
شناســنامه 4040155807 متولد 1370 همسر متوفي  
به  فرزند عبدالحســين  موفق  نوش آفرين عبدي   -3
شماره شناســنامه 8 متولد 1337 مادر متوفي اينک 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهي ظــرف يک ماه تقديــم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 571(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي اعالن نظر افراز 
پيرو آگهي مندرج در روزنامه اقتصاد به شماره 311 مورخ 97/5/17 مورد درخواست آقاي رضا ميرزايي 
فرزند اردشير به شماره ملي 3961161577 برابر يک فقره سند دفترچه اي مقدار هفده صدم سهم مشاع 
از 3/71 سهم مشاع از 56 سهم ششدانگ دهکده حاجي آباد هليجان و بقدرالسهم از ششدانگ يک باب 
عمارت داخله در آن پالک شــماره يک اصلي بخش سه نهاوند با حق الشرب از نهر شعبان که عمليات 
افراز در موعد مقرر 1397/6/26 ساعت 9 صبح به عمل آمده و جهاد کشاورزي نهاوند برابر نامه شماره 
7/9627 مورخ 97/7/3 با افراز مقدار فوق موافقت خود را اعالم نموده اســت. ضمناً با توجه به تقاضاي 
احد از مالکين و عبور جاده نهاوند - کرمانشاه از وسط پالک يک اصلي، جهت قسمت شمالي پالک يک 
فرعي و جهت قسمت جنوبي باقيمانده يک فرعي اختصاص يافته که مورد افراز در محدوده يک فرعي 
از يک اصلي قرار دارد که حدود و حقوق به شــرح ذيل مي باشــد: ششدانگ يک واحد فرش دستباف 
قسمتي از پالک يک فرعي از يک اصلي بخش سه نهاوند قريه حاجي آباد هليجان به مساحت )1121/19( 
مترمربع هزار و يکصدو بيســت و يک متر و نوزده دسيمترمربع شماالً به طول 82/47 متر ديواريست 
به باقيمانده يک فرعي از يک اصلي شرقا به طول 13/47 متردرب و ديواريست به جاده بغداد راه قديم 
جنوباً به طول 87/38 متر ديواريست به باقيمانده يک فرعي از يک اصلي غربا به طول 13/39 متر درب 
و ديواريست به باقيمانده يک فرعي از يک اصلي حقوق ارتفاقي: ندارد که با افراز مقدار فوق برابر تصميم 
شــماره 3374/ن/97 مورخ 97/7/9 مبني بر قبول افراز موافقت گرديده است و نظر به اينکه متقاضي 
اعالم نموده است که اسامي و نشاني ساير مالکين مشاعي را نمي داند لذا به ساير افراد حقيقي و حقوقي 
که به هر نحو خود را داراي حقي مي دانند ابالغ مي گردد که در اجراي ماده 2 قانون افراز و فروش امالک 
مشــاع و ماده 6 آيين نامه همان قانون چنانچه به عمليات افراز معترض مي باشد اعتراض خود را ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقديم و گواهي مشعر بر طرح دعوي 
را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقديم نمايند در غير اين صورت پس از سپري شدن موعد مقرر نسبت به 

صدور سند مالکيت افراز اقدام خواهد شد.)م الف 125(
جليلوند
رئيس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326002000339-1397/3/29 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کبودراهنگ 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقاي جليل فرج اله ئي فرزند 
محمودعلي به شماره شناســنامه 1014 صادره از کبودراهنگ در 
يک قطعه زمين مزروعي پــالک 284 فرعي از 236 اصلي بخش 
4 همدان واقع در قزلجه حاجيلو به مساحت 114318/50 مترمربع 
خريداری با واسطه از مالک رسمی آقاي احمد فرجي محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. )م الف 141(
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالک 

آگهي ابالغ اجرائیه
بدينوسيله به متعهدين: 

1-محمد نسائي فرزند ذبيح اله به شماره شناسنامه 567 
به شماره ملي 1753671442 متولد 1359/2/7 به نشاني 
نهاوند گلزرد پايين تر از پا چنار کوچه ســوم سمت چپ 
به شماره شناسنامه  2- مهدي نســائي فرزند ذبيح اله 
46875 متولــد 1355/10/19 به کد ملي 1750459981 
به نشــاني همدان ميدان پيش آهنگي ســمت راست 
ساختمان راحيل متعهد له صندوق کارآفرين اميد عليه 
شــما تقاضاي صدور اجرائيه نموده است پرونده اجرايي 
به کالســه 9600216 در اجراي ثبت نهاوند عليه شــما 
تشــکيل و چون آدرس شما شناســايي نگرديده است 
لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا 
مفــاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يکــي از روزنامه هاي 
کثيراالنتشــار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف ده 
روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ادامه 
عمليات بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق 

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
)م الف 126(

محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابر رأي شــماره 139660326009000835 مورخه 96/12/22 هيأت 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آقاي محمد وکيلي فرزند رضاعلي به شماره شناسنامه 2257 
صادره از فامنين به شماره ملي 5029592067 در شش دانگ اعياني به 
انضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت پانصد و چهار مترمربع و پنجاه و هفت صدم مترمربع قسمتي 
از پالک 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خريداري از 
مالک رسمي آقاي رضا وکيلي محرز گرديده 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 مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 168(
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنين

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهني( 
به موجب پرونده اجرايي کالســه 9600079 موضوع سند رهني شماره 15561 دفتر اسناد رسمي شماره 52 شهر نهاوند، بانک 
مهر اقتصاد نهاوند جهت وصول مبلغ 1140000000 ريال موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الي يوم الوصول عليه حسن کوليوند 
مبادرت به صدور اجرائيه نموده است اجرائيه صادره به متعهد ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانکار مورد وثيقه برابر نظر 
شماره 1208/س/96 کارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي که ارزش و مشخصات آنها به شرح ذيل مي باشد: ششدانگ يک 
واحد آپارتمان به پالک شــماره 1852 فرعي از 363 فرعــي از 230 فرعي از 3871 اصلي واقع در بخش يکحوزه ثبتي نهاوند 
اســتان همدان به مساحت )129/84( صد و بيست و نه متر و هشتاد و چهار سانتي متر مربع که برابر نامه شماره 5236/ن/96 
مورخ 1396/4/26 اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند به نام حسن کوليوند ثبت و سند مالکيت صادر گرديده بنا به اظهار کارشناس 
رســمي دادگستري واقع در شهر نهاوند بلوار شاهد بعد از تقاطع مهديه به سمت ميدان عليمراديان و به قسمت 1558080000 
ارزيابي گرديده و محدود است به حدود شماال: به طول )6/82( متر نرده ايست به فضاي حياط مشاعي شرقا به طول )9/10( متر 
دوم به طول )11/30( متر و هر دو قسمت ديواريست به فضاي باقيمانده 230 فرعي فاصل درز انقطاع مشاع، جنوباً: اول به طول 
)5/60( متر، دوم که غربي است به طول )1/70( متر و هر دو قسمت پنجره و ديواريست به فضاي بلوار کمربندي، سوم که غربي 
است به طول )4/80( متر، چهارم به طول )2/70( متر و هر دو قسمت ديواريست به راه پله مشاعي، غرباً: اول ديوايرست به طول 
)13/20( متر دوم به طول )1/00( متر و هر دو قسمت ديوار مشترک با پالک 1853 فرعي از 3871 اصلي پالک فوق از ساعت 9 

الي 12 روز يکشنبه مورخ 1397/9/25 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش برسد. 
مزايده از مبلغ ارزيابي آغاز و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي 
و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و 
نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به عهده مزايده  مســترد خواهد شد و نيم عشر و 
حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1397/8/27

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند  

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326002000342-1397/5/30 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کبودراهنگ 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقاي جليل فرج اله ئي فرزند 
محمودعلي به شماره شناســنامه 1014 صادره از کبودراهنگ در 
يک قطعه زمين مزروعي پالک 11 فرعــي از 237 اصلي بخش 4 
همدان واقع در ساري بالغ به مساحت 130996 مترمربع خريداری 
بالواسطه از مالک رســمی آقاي يوسف مسلم خاني محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 135(
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/26
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالک 

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

عامالن ضرب و شتم داور فوتبال محالت 
همدان نقره داغ شد

 تیم تفريجان به دلیل ضرب و شتم داور مسابقه با تیم اتحاد از دور 
مسابقات اين فصل فوتبال محالت كنار گذاشته شد.

رئیــس كمیته انضباطی فوتبال محالت همدان گفت: اعضای اين تیم 
در پايان بازی روز جمعه گذشته مقابل اتحاد ديگر تیم همدانی اقدام 
به ضرب و شــتم داور مسابقه كردند كه بر اساس مستندات موجود با 

آنها برخورد انضباطی شد.
ســعید پناه آبادی در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: بر اين اساس و 
طبق آيین نامه انضباطی فوتبال محالت كه در آن جرائم سنگین برای 
تیم های خاطی در نظر گرفته شده است، تیم تفريجان با وجود اينکه 
پیروز اين مســابقه بود اما به دلیل رفتار ناشايســت و ضرب و شتم 

داوران بازی، از دور رقابت ها حذف شد.
پناه آبادی با قدردانی از كمیته انضباطی فوتبال محالت در صدور آرای 
قاطــع برای بازيکنان و تیم های متخلف گفت: در مقابل بی انضباطی 
ها هیچ تعارفی نداريم و سنگین ترين جرائم نیز برای افراد و تیم هايی 

است كه داوران را مضروب می كنند.
وی افزود: داوران فوتبال محالت از جايگاه بسیار ارزنده ای برخوردار 
هســتند و وقــت تعطیالت پايــان هفته خود را بــه داوری محالت 

اختصاص می دهند و نبايد اين چنین مورد حمله قرار بگیرند.
پناه آبادی يادآور شد: حتی اشتباه داور هم دلیلی بر حمله به سمت او 

نیست و تیم ها بايد قوانین را به دقت رعايت كنند.
جمعه هفته گذشــته در جريان ديدار 2 تیم از ســری مسابقات لیگ 
بزرگســاالن محالت همدان، داور بازی مورد هجوم برخی افراد قرار 
می گیرد و دچار جراحت می شــود. اين اتفاق در زمین خاكی شهید 
چیت ســازيان )انبار نفت( همدان روی داد و به گفته شاهدان عینی 

نزديك به يکصد تن به داخل زمین هجوم بردند.

اعزام تیم هاکی بانوان به مسابقات 

 تیم هاكی بانوان به جشــنواره فرهنگی ورزشی مستعدين هاكی 
دختران كشور كه در استان مركزی برگزار می گردد اعزام می شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
تیم سالنی نوجوانان خانم هاكی همدان به جشنواره فرهنگی ورزشی 

مستعدين هاكی دختران كشور اعزام می شود.
اين مسابقات از يازدهم مهر ماه آغاز و تا چهاردهم ادامه دارد.

در اين مســابقات، تیم های همدان، ايالم،مركزی،تهران،خراســان 
جنوبی، اصفهان و كهکیلويه و بوير احمد شركت میکنند اين دور از 
مســابقات به میزبانی استان مركزی شهرستان اراک برگزار میگردد و 
تیم هاكی همدان با دوازده بازيکن و با مربی گری سمیرا يادگاری و 

سرپرستی سمانه قاسمی در اين مسابقات حاضر گرديده اند.
الزم به ذكر اســت تیم هاكی در روز چهارشــنبه يازدهم مهرماه در 

ساعت ده صبح به مصاف تیم ايالم می رود.

رئيس هيأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان :
روزهای تعطیل 10 هزار نفر از مردم همدان 

به کوه می روند 

 عالقــه مردم همــدان به كوهنوردی خوب اســت و در يك روز 
تعطیل كه هوا مناسب اســت بیش از 10 هزار نفر از مردم همدان به 

كوهنوردی می پردازند.
رئیس هیأت كوهنوردی و صعودهای ورزشــی استان همدان با اشاره 
به وجود پیشکسوتان گران بها در كوهنوردی همدان اظهار داشت: در 
هفته گذشته موفق شديم پنجمین گردهمايی پیشکسوتان كوهنوردی 
اســتان همدان را در يکی از مناطق كوهستانی همدان به نام تخت شاه 

نظر برگزار كنیم.
علــی گوهــری در گفتگو بــا مهر افــزود: خوشــبختانه اين 
گردهمايــی با اســتقبال بی نظیری همراه شــد و بیش از 300 
نفر از اقشــار مختلف كوهنوردی همــدان در اين گردهمايی 

كردند.  شركت 
رئیس هیأت كوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به 
تجلیل از پیشکسوتان گفت: در اين گردهمايی از 3 نفر از كوهنوردان 
و ديواره نوردان پرافتخار همدانی به نام های حســن نجاتیان، علیرضا 
رفتار همدانی و حســین پورمسلمی كه در ديواره علم كوه ركوردهای 

بی نظیری كسب كردند تجلیل شد. 
گوهری خاطرنشــان كرد: در ايــن برنامه همچنیــن كوهنوردان به 
پاک سازی و جمع آوری زباله های كوهستان كه با روز ملی پاک سازی 

كوهستان همراه بود اقدام كردند. 
وی با اشــاره به فعالیت كوهنوردان همدانی بیــان كرد: عالقه مردم 
همدان به ورزش كوهنوردی خوب اســت و در يك روز تعطیل كه 
هوا مناســب است بیش از 10 هزار نفر از مردم همدان به كوهنوردی 

می پردازند. 
رئیس هیأت كوهنوردی و صعودهای ورزشــی اســتان همدان عنوان 
كرد: در حال حاضر به طور سازمان دهی شده تعداد 900 نفر بیمه شده 
ورزشــی در استان همدان در رشــته كوهنوردی و سنگ نوردی فعال 

هستند. 

ورزشکاران نابینای همدانی به مسابقات 
پاراآسیایی اعزام می شوند

 رئیس هیأت نابینايان و كم بینايان اســتان همدان گفت: ورزشکاران 
نابینا و كم بینای همدانی به مســابقات پاراآســیايی جاكارتا 2018 اعزام 

می شوند.
سمیه ســهیلی در گفتگو با  مهر با اشــاره به اعزام ورزشکاران نابینا و 
كم بینای همدان به مســابقات پاراآسیايی اظهار داشت: حمید اسالمی و 
وحید علی نجیمی در رشته دوومیدانی به عنوان دونده و حسین صالحی 
منش دونده همراه و مهدی موســوی به عنوان مربی دوومیدانی نابینايان 

سه شنبه 10 مهرماه به مسابقات پاراآسیايی جاكارتا اعزام خواهند شد. 

وی افــزود: ايــن ورزشــکاران از شــانس های اصلی كســب مدال و 
افتخارآفرينی برای كشــورمان و ورزش اســتان همدان هستند كه بسیار 

امیدواريم با دست پر به میهن بازگردند. 
رئیس هیأت نابینايان و كم بینايان اســتان همدان با اشاره به لزوم حمايت 
بیشــتر از ورزشکاران نابینا و كم بینای اســتان گفت: حمايت از هیأت 
ورزشــی نابینايان بايد بسیار بیشتر از ســاير هیأت ها باشد چون افراد 
به نوعی مظلوم واقع شــده اند و جامعه فضايــی را فراهم نکرده كه حتی 

بتوانند از حق خود دفاع كنند. 
سهیلی خاطرنشان كرد: ورزش در زندگی نابینايان كشور سبب افزايش 
امید به زندگی آن ها می شود، امیدوارم مسئولین به مشکالت و نیازهای 

آن ها توجه بیشــتری داشــته باشــند زيرا معلوالن و نابینايان با ورزش 
می توانند زندگی بهتری سپری كنند. 

وی با اشاره به جايگاه هیأت نابینايان و كم بینايان استان همدان بیان كرد: 
در ســال 96 در ارزشیابی فدراســیون در بین هیأت های كشور در رتبه 
ششم و در ارزشــیابی اداره كل ورزش و جوانان استان در رتبه چهارم 
قرار گرفتیم.  رئیس هیأت نابینايان و كم بینايان استان همدان عنوان كرد: 
بعضی از مسئوالن در جامعه می گويند مگر فرد نابینا هم ورزش می كند 
اين ها دل انسان را به درد می آورد بايد فرهنگ سازی در اين زمینه بسیار 
بیشتر صورت بگیرد تا در هر خانواده ای كه فرد نابینا وجود دارد جذب 

ورزش شود و رسانه ها بايد به كمك اين رشته ورزشی بیايند. 

 »حمید كرم بیگی« كه همواره از وی به 
عنوان پدر ورزش هندبال استان همدان ياد 

می شود، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ايرنــا، مرحوم كرم بیگی پس از 
ســال ها تحمل بیماری سرطان، عصر روز 

دوشنبه در سن 60 سالگی درگذشت.
وی از پیشکسوتان و مربیان ارزنده ورزش 
هندبال همدان در ده های گذشته بود و دو 
دوره نیــز به عنوان رئیس هیات هندبال اين 

استان خدمت كرد. 
اين فرهنگی بازنشســته ورزش هندبال در 
همدان را از آموزشــگاه ها و مدارس آغاز 
كرد و با كمك ســاير عالقه مندان توانست 
پايه های اين رشــته ورزشــی را در سطح 

استان شکل دهد.
مرحــوم كرم بیگــی بیش از 30 ســال در 
ورزش هندبال فعالیت داشت و هندبالیست 
های همدانــی وی را به عنوان »پدر هندبال 

همدان« می شناختند.
وی جــزو معدود مربیان كشــور بود كه به 
رغم امکانــات ناچیــز ورزش هندبال در 
همدان توانســت نســبت به اجرايی كردن 
طرح استعداديابی و پرورش نخبه ها موفق 

عمل كند.
مرحــوم كرم بیگی در دهه های گذشــته با 
شناسايی و پرورش استعدادهای نخبه نظیر 
مهدی خوشــقدم، رضا قاســمیان و مهدی 
كهبد زمینه حضورشــان در تیم ملی را مهیا 
ساخت؛ به طوريکه جزو نفرات اصلی تیم 
ملــی جای گرفتند و توانســتند بارها برای 

استان همدان افتخارآفرين باشند.
از آن مرحــوم همچنین به عنوان بانی ايجاد 
رشــته هندبال بانوان نیز ياد می شود چراكه 

وی با تاكید بر لزوم توجه به ورزش بانوان، 
زمینه آموزش های مبتــدی تا حرفه ای را 

برای اين قشر در هندبال ايجاد كرد.
پدر هندبال همدان بــا برگزاری دوره های 
متعدد آموزشی زمینه رشد و بالندگی بانوان 
در ورزش هندبال را فراهم ساخت و از اين 
طريق مربیان ارزنده ای در بخش بانوان وارد 

میادين اين رشته ورزشی شدند.
ثمره ايــن توجه و برنامه ريزی مرحوم كرم 
بیگــی امروزه در تیم هــای مختلف ملی و 
مســابقات باشــگاهی و قهرمانی كشور به 

خوبی رويت می شود.
از ديگر خدمات ارزنده آن مرحوم می تواند 
به ايجاد 21 كانون هندبال اســتانی شــامل 
هشــت كانون در بخش آقايان و 13 كانون 

در بخش بانوان اشاره كرد.
اين اقدام وی باعــث جهش قابل توجه در 
استعداديابی و پرورش نخبه و درخشش آنها 

در میادين ملی شد.
ســقوط تیم لیگ برتری هندبال همدان در 
ســال 94 تلخ ترين خاطره ای اســت كه 
مرحوم كرم بیگی همواره از شــرايط پیش 

آمده افسوس می خورد.
با تالش هــای بازيکنــان پس از ســال ها 
ســرانجام تیم هندبال مردان اين استان سال 
94 بــه لیگ برتر راه يافت اما متاســفانه به 
دلیل مشــکالت مالی اين تیم در همان سال 

نخست به لیگ يك سقوط كرد.
پدر هندبال همدان پس از سقوط اين تیم نا 
امید نشد و زمینه حضور در لیگ يك را مهیا 
ساخت اما 300 میلیون ريال ورودی شركت 
در مسابقات باشــگاهی مانع از حضور تیم 

همدانی در لیگ يك شد.

آرزوی وی همــواره حضور دوباره هندبال 
اين استان در لیگ كشور بود.

مرحوم كرم بیگــی در آخرين گفت وگوی 
رســانه ای خود در ايــن خصوص گفت: 
اگــر بی پولی نبود، اين بازيکنان در يك تیم 
همدانــی بازی می كردنــد و با حضور يك 
تیــم همدانی در لیگ برتر هندبال، بازيکنان 
با اســتعداد همدانی هم در تیم ملی حاضر 

می شدند.
نائب رئیس هیات هندبال همدان با اشــاره 
به كارنامه مرحوم كــرم بیگی در دهه های 
گذشته گفت: همه هندبالیست های همدانی 
فرزندان و شاگردان وی بودند و به واقع يك 

پدر نمونه بود.
سحر فرجی افزود: مرحوم كرم بیگی به رغم 
تنگناهای مالی، همواره در راستای اجرايی 
شــدن تقويم ســالیانه هندبال اقــدام های 
اثربخش داشــت و با وجود وی هندبال در 

همدان شکل رسمی گرفت.
وی اضافه كرد: اين پیشکسوت هندبال جزو 
معدود مربیان كشــور بود كه توانســت در 
عرصه ســازندگی و استعداديابی موثر واقع 
شود و همواره به اين مهم نیز تاكید داشت.

فرجی خاطرنشان كرد: مرحوم كرم بیگی در 
سال های گذشته با وجود بیماری سرطان، 
هرگز دست از كار نکشید و حضور فعاالنه 

در تمامی برنامه ها داشت.
وی، اخالق و دلســوزی آن مرحوم نسبت 
به ورزش را مورد تمجید قرار داد و افزود: 
هندبال همدان امروز گنجــی گرانبها را از 

دست داد.
پیکر مرحوم كرم بیگی فردا چهارشنبه طی 

مراسمی باشکوه خاكسپاری می شود.

مربی جدید برای تیم ملی 
نوجوانان 

 كمیتــه جوانان در آينــده از مربی 
جديدی برای هدايت تیم ملی نوجوانان 

استفاده خواهد كرد.
به گزارش "ورزش سه"، در سال 2019 
بازی هــای جام جهانــی و هم چنین 
بازی هــای مقدماتی جــام ملت ها در 
قاره ها برگزار می شود. از اينرو تیم ملی 
نوجوانان در ماه های پیش رو برنامه ای 
نخواهد داشت.برنامه فدراسیون فوتبال 
برای آينده اين است كه از مربی جديدی 
در راس كادر فنی تیــم ملی نوجوانان 
با  اســتفاده كند.قرارداد عباس چمنیان 
فدراسیون فوتبال تمام شده است. او در 
دوره قبل به همراه نوجوانان ايران نايب 
قهرمان جام ملت ها شده بود و در جام 
جهانی هــم تا مرحله يك چهارم نهايی 

پیش رفت.

چالش منشا برای 
شکستن رکورد آسیایی 

 گادوين منشا امیدوار است با گلزنی 
مقابل الســد، به ركــورد گلزنی اش در 

لیگ قهرمانان 2017 برسد.
به گزارش "ورزش ســه"، ســال قبل 
منشا عملکرد بســیار خوبی در 4 بازی 
آخر آسیايی پرســپولیس داشت. او كه 
به تازگی سرخپوش شده بود، در بازی 
رفت يك چهارم گل تســاوی بخش را 
برابر االهلی به ثمر رســاند و در بازی 
برگشــت هم گل صعود را وارد دروازه 
ســعودی ها كرد. گادوين منشا در نیمه 
نهايی هم نمايش بســیار خوبی داشت 
و توانســت 2 بــار دروازه الهالل را باز 
كند؛ هرچند كه اين گل ها باعث صعود 

پرسپولیس نشدند.

برنامه های اداره ورزش 
جوانان تویسرکان در 

هفته تربیت بدنی 
 در هفته تربیت بدنی اداره ورزش و 
جوانان شهرستان تويسركان برنامه های 

متنوعی برگزار خواهد كرد. 
بــه گزارش روابط عمومــی اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان  رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان تويسركان 
در ايــن خصوص گفت: آغــاز هفته 
تربیــت بدنی را به تمامــی جوانان و 
تبريك  ورزشکاران كشــور عزيزمان، 
و تهنیــت عرض نمــوده و موفقیت، 
و  جوانــان  بهــروزی  و  ســربلندی 
نوجوانان ايران اســالمی را در مســیر 
رشد و اعتالی روز افزون نظام مقدس 
متعال  از خداوند  اســالمی  جمهوری 

مسئلت دارم.
حقیقی در خصــوص برنامه های اداره 
ورزش و جوانــان در هفته تربیت بدنی 
گفــت: امیدواريم بتوانیــم در اين هفته 
برنامه های متنوعی برگــزار كنیم، اين 
برنامه ها قرار اســت در حوزه فرهنگی 

و ورزشی برگزار شود. 

پدر هندبال همدان درگذشت



 

C M Y K

 

خبـر

گزارش 

سراشیبیمیزبان

طرح روز

طرح: فريبا عزيزي تعطيلي واحدهاي توليدي به علت مواد اوليه

 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 ژئوفيزيک تهران «

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

چهارشنبه  11 مهرماه 1397  23 محرم 1440  3 اکتبر 2018  شماره 3303

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:49 
خورشيد         06:11                   طلوع 
اذان ظهر                      12:05
غروب خورشيد              17:59
اذان مغرب                   18:17 
نيمه شب شرعي           23:25

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
من ا

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

س ي
 تو

الير
 م

ن ا   
مد

ه
ان

ست
هر

ش

22 27 28 26 28 26 29 27 26 28 27
9 6 12 6 7 7 8 9 10 10 6  
30 35 25 30 30 35 35 35 30 25 35

خاک مریخ را کیلویی 20 دالر بخرید!
 گروهی از محققان دانشــگاهی خاک مريخ را با روشــی علمی و 
استاندارد شبیه سازی كرده اند. آنها اين خاک را به قیمت هر كیلوگرم 

20 دالر همراه هزينه حمل و نقل می فروشند. 
به گزارش مهر ، دانشــگاه »ســنترال فلوريدا« خاک مــاه را به عالوه 
هزينه حمل و نقل، كیلويی 20 دالر می فروشــد!  گروهی از محققان 
آستروفیزيك دانشگاه »ســنترال فلوريد«UCF  يك روش علمی و 
استاندارد برای ابداع خاک ماه و سیارک ارائه كرده اند. اين روش شبیه 
 Icarus سازی نام گرفته است.  اين تیم يافته های خود را در ژورنال
منتشر كرده است.دان بريت يکی از اعضای گروه علوم سیاره ای اين 
دانشگاه می گويد: باتوجه به افزايش تحقیقات درباره مريخ، اين روش 

كارآمد خواهد بود.

نرم افزار موبایلی برای تشخیص سرب
در آب طراحی شد

 پژوهشــگران دانشگاه هیوستون آمريکا با استفاده از تلفن هوشمند، 
چاپگر جوهرافشان و يك عدسی، سیستم ارزان قیمتی را توسعه دادند كه 
امکان تشخیص وجود سرب در آب شرب را فراهم می كند. به گزارش 
ايرنا ، در اين سیســتم فناوری نانورنگ ســنجی و روش میکروسکوپی 
داركفیلد* با يك پلتفرم میکروســکوپ موجود روی گوشی هوشمند 
تركیب شده اســت تا امکان تشخیص وجود سرب با مقاديری كمتر از 
میزان خطرناک تعیین شده توسط آژانس حفاظت از محیط زيست آمريکا 
)يی.پی.آ( فراهم شود. اين سیستم جديد با سرعت باال و هزينه كم، امکان 
آزمايش آب شرب برای تشخیص وجود سرب را به صورت لحظه ای در 

هر شرايط محیطی در اختیار هريك از شهروندان قرار می دهد. 

مایکروسافت برای ربات ها سیستم عامل 
می سازد

  مايکروســافت در سال های اخیر به حوزه هوش مصنوعی توجه 
زيادی نشــان داده و حاال قصد دارد عالوه بر تولید سخت افزارهای 

مرتبط در زمینه عرضه نرم افزار هم فعال شود.
به گزارش مهر ، اين شــركت می گويد سیســتم عاملی به نام ربات 
يا ROS۱ را در آينده عرضه می كند كه با ويندوز 10 نیز ســازگار 
خواهد بود.عرضه ROS۱ در مرحله اول به صورت آزمايشی انجام 
می شود و حاوی ابزار و كتابخانه هايی برای كمك به توسعه دهندگان 
و برنامه نويســان برای تولید ابزار پیچیــده خواهد بود. عالوه بر اين 
قابلیت های امنیتی نســخه اينترنت اشیای ويندوز 10 در اين سیستم 

عامل هم در دسترس خواهد بود.

اتوبوس "پاکسازی هوا" ساخته شد!
  بريتانیا موفق شده است برای اولین بار يك اتوبوس شهری بسازد 

كه قدرت پاكسازی 99.5 درصدی هوا از ذرات معلق را دارد.
به گزارش ايسنا ، آلودگی هوا به طور فزاينده ای در حال تبديل به يك 

چالش بزرگ برای كشورهای سراسر جهان است.
سازمان جهانی بهداشــت)WHO( معتقد است سالیانه بیش از 4.2 
میلیون مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در سراسر جهان اتفاق می افتد.
با اين حال، در ســال جاری، شاهد گام های مهمی از سوی كشورها 
برای بســیج شهرها و افراد برای حفاظت از سالمتی و سیاره زمین از 

اثرات ويران كننده آلودگی هوا بوده ايم.
انگلســتان با استفاده از مدل های پايدار شهری و ساخت مزارع بادی، 

آمار خوبی در اين زمینه بر جای گذاشته است.

این ساعت هوشمند پرستار شخصی 
شماست

 شركت استروم ساعت های هوشمند جديدی به نام اس دبلیو 300 
عرضه كرده كه ضمن ســازگاری با گوشــی های هوشمند از قابلیت 

كنترل صوتی نیز برخوردار هستند.
به گزارش مهر ، ســاعت های يادشده مجهز به نمايشگر 1.3 اينچی 
تمام رنگی گرد هســتند. يکی از قابلیت های ديگر ســاعت يادشده 
امــکان يادآوری فرايندها و وظايف مهم ماننــد زمان انجام تمرينات 

ورزشی، خوردن دارو و غیره است.
سازگاری ساعت يادشده با دستیار هوشمند سیری اپل هم باعث شده 
كاربران بتوانند آن را بــا فرامین صوتی فعال كنند و وظايف مختلف 

محوله را انجام دهند.
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■ حديث:
امام حسين)ع(:

هر کس تو را دوست بدارد) از بديها( تو را نهی می کند و هر که دشمنت باشد 
)به بديها( تشويق می کند.

موسوعة کلمات االمام الحسين)عليه السالم(، ص 743

سازمان جهانی گردشگری را بشناسیم 

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

بخش دوم
سازمان جهانی جهانگردی چگونه يك سازمان بین دول مبدل شد ؟ 

ماهیت اين سازمان چیست ؟
ماهیــت و خصوصیت هر ســازمان بین المللی تابع آن دســته از نیازها 
حاجات و ضروريات بین المللی است كه اساساً جهت برآورده ساختن و 

رفع آنها ايجاد شده است.
 اين نوشتار تحت عنوان ســازمان جهانی گردشگری UNWTO اوالً 
به بررسی اين مساله می پردازد كه چگونه اتحاديه بین الملل به نهادهای 
رسمی گردشگری تحت تأثیر ضرورت های فعالیت و صنعت بین المللی 
گردشگری و با رعايت قواعد و مقررات حقوق بین الملل به يك سازمان 

بین الدولی مبدل گرديده است. 
به عبارت ديگر اينکه چگونه ايــن نهاد خصوصی از طريق تجديد نظر 
در اساســنامه اش به يك ســازمان بین الدولی تبديل شده است. ثانیاً به 
بررسی آن می پردازد كه به چه نحو ترتیب اعضای سازمان مبین واقعیت 
ها و پاســخ گوی نیازهای اين فعالیت بین المللی می باشــد. پیش بینی 
عضويت پیوسته باعث گرديده سازمان جهانی گردشگری تا حدودی از 

ساير سازمانهای بین المللی همتراز خود متمايز گردد.
 ســازمان جهانی گردشگری در راستای تبیین اصول و قواعد رفتاری كه 
يکی از زمینه های عمده صالحیت هر ســازمان بین الدولی به شمار می 
رود، با مشاركت كشورهای عضو كه در رتبه های اول تا پنجم گردشگری 
بین المللی را به خـــود اختــصاص داده اند، حركتی را با عنوان تدوين 
)منشور جهانی اخالق گردشــگری( آغاز نموده اند و در اول اكتبر سال 
1999 در مجمع عمومی سازمان كه در سانتیاگو )شیلی( برگزار گرديده ده 
ماده به عنوان »منشور جهانی اخالق گردشگری« به تصويب رسانده اند 
كه آغازی برای پیدايش و تدوين حقوق واحد جهانی گردشگری خواهد 
بود.بدلیل اهمیت اين سند كمیسیون توسعه پايدار و مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد نیز آن را تصويب نموده اند. اين منشــور حاوی رهنمودهايی 
اســت كه به كار بستن آن ها سبب می شود فعالیت گردشگری پايدارتر، 
مسئوالنه تر و هرچه بیشتر متکی بر همبستگی می باشد. به عقیده برخی 
چون اين سند حداقل مساوی 60 تکلیف حقوقی می باشد پس در نهايت 
به حقوق بین الملل مربوط اســت اين حركت ســازمان يعنی تصويب 
منشور جهانی اخالق گردشگری را می توان زمینه ساز انعقاد كنوانسیون 
های متعدد دو جانبه و چند جانبه راجع به موضوعات مختلف مرتبط با 
گردشگری دانست. سیر و سیاحت يکی از راه های خدا شناسی و رسیدن 
به كمال سیر آفاق و انفس است كه از آن به هجرت درون و بیرون تعبیر 
می شود و با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافريده شدن 
انسان كه در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء 

تعیین و هدايت شده است.
 جهانگردی در قرون گذشــته از امتیازات ويژه عده ای انگشت شمار از 
مردم بوده ولی در نیمــه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و 
بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی كه در وضعیت 
حمل و نقل اهم از زمیني، هوايی، دريايی بوجود آمد. جريان مســافرتها 
را سرعت بخشید وبدينســان موجوديت خود را در كشورهای پیشرفته 

ارائه نمود .
جهانگردی، پیشه ي انسانهايی است كه در انديشه وسعت نگاه خود اقناع 
حس كنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه 
شدائد به كشف ناگفته ها و ناديده ها می پردازند. ديگران از اندوخته های 
آنان بهره برده و در ســکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته پی 

می برند.
 اين نوع جهانگردی كه به زمانهای دور مربوط می شــود، امروزه چهره 
متفاوتی پیدا كرده اســت. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به 
انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنايی با آداب و رسوم سنت های 
ملی و مذهبی، شــركت در جشنواره ها، بازديد از اماكن مقدسه دينی كه 
غالباً آمیزه ای از عشــق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه كشورهايی 
می گذارند كه صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است. 
توريست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب می شود كه با ورود 
خودبه يك كشــور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزايای 

ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل است.
صنعت گردشــگری يکــی از بزرگترين و پر بــازده ترين فعالیت های 
اقتصادی در دنیا اســت كه باالترين ارتباط را بین انسانها ايجاد مي كند و 
همچنین باالترين میزان ارزش افزوده را ايجاد می كند و بطور مستقیم و 
غیر مستقیم، ساير فعالیت هاي اقتصادي و فرهنگي را تحت تاثیر قرار مي 
دهد. گردشگري، يکی از منابع عمده درآمد زايی و ايجاد اشتغال در جهان 
به شمار می آيد بطوريکه بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا ياد می 
كنند. گر چه گردشگری به تنهايی نمی تواند منجر به توسعه كشورها شود 
ولی با ورود گردشگر به تدريج نیاز به تغییر و ايجاد امکانات برای اقامت، 
جابجايی و ساير فعالیتهای مربوطه، توسعه را نیز در پی خواهد داشت و 

در دراز مدت باعث افزايش امکانات و تاسیسات خواهد شد.

نوزادان پر درآمد 
 اون قديما به ايــن نیت  بچه می آوردن كه فردا 

روزی بزرگ شد  عصای دستشون بشه ؛ 
بعد كه يارانه اومد؛ بــه اين نیت بچه می آوردن كه 
كمك خرجشون بشه و تند و تند تولید مثل میکردن  
و بقــول معروف  45 تومــن 45 تومن جمع گردد 

وانگهی چمدانی پر از پول شود....!!!
ديگه طوری شــده بود كه طرف برای ادامه ی نسل 
خودش  و شیرين شدن زندگیشون بچه نمی آورد و 
به عشق اون 45 تومن يارانه ای كه از اون بچه گیرش 
میاد ؛ ديگه تولیدی زده بود و هر 9ماه يکی تولید و 

وارد بازار میکرد ؛ 
حاال طرف شــانس میاورد و بچه اش مثل اين تخم 
مرغ های دو زرده دوقلو يا بعضا چند قلو میشــد كه 

ديگه خوشبحالش میشد.....!!!! 
شرايط طوری شده بود كه بچه ی نوزاد   از بدو تولد 
مســتقل بار می اومد و  برچســب كودک كار روی 

پیشونی نوزاد طفل معصوم میخورد؛
امــا ديگه از اين خبرا نیســت و بايــد عرض كنم 

خدمتتون كه اون 45 تومنم قطع شد ...!! 
حاال چرا!؟؟؟

چون نوزادی كه داره امســال بدنیا میاد جز دهك پر 
درآمد و و ثروتمنده....!!

نــوزادی كه روزی 2، 3تا  پوشــك دونه ای 2300 
تومنی پاش میکنه  و شیر خشك 25000تومنی نوش 
جان میکنه ؛ معلومــه كه جز دهك پردرآمده و بايد 

يارانه اش قطع بشه...!!!
مردم نون شــب ندارن بخورن بعد يه عده نوزاد تازه 
به دنیا رسیده  هنوز نیومده اسراف و ريخت و پاش 

میکنن !!
منم  كه میبینین با اين سنم دارم يارانه میگیرم و هنوزم 
تو خونه پدری زندگی میکنم ؛ به واسطه همین يارانه 
ست؛ وگرنه اگر  خدای نکرده ؛ زبونم الل ، خدا اون 
روز رو نیاره ؛ اون 45 تومن يارانه نباشه ديگه نه تنها 
تو خونه راهم نمیدن؛ بلکه رابطه والدين و فرزندی 

مون هم از بین میره....!!
ما كه يارانه میگیريم عاقبت آخرتمون اين شد؛ حاال 

ديگه خدا به شما نوزادان يارانه نگیر رحم كنه....!
* امين مرتضائی

 علی خاكسار معاون 
گذشته   روز  گردشگری 
بوم  افتتاح  بــا  همزمان 
كه  شبســتان  گــردی 
29میــن واحــد دارای 
مجوز و 11همین واحد 
فعال بوم گردی اســتان 
اين   : باشــد گفت  می 
پــروژه با اعتبــار  300 
ســه  در  تومان  میلیون 
ســويیت 10 نفــره در 

زمینی به مساحت 460 متر راه اندازی شده است  و 
امیدوار هستیم تا پايان سال 1397 آمار اين واحدها 
به 20 مورد برســد .زمرديان مدير خانه بوم گردی 
شبستان گفت  با افتتاح اين خانه 5نفر در اين واحد 

مشغول بفعالیت می باشند .
يکن آباد از توابع بخش مركزی شهرستان همدان كه 
تقريبا” در 10كیلومتری شهرســتان همدان قرار دارد 
اين روستا كه با روســتای انصار امام همسايه است 
همچنین در مجاورت شهرســتان بهــار قرار گرفته 
اســت در روســتای يکن آباد حدود 4000 نفر در 
قالب 900 خانوار زندگی می كنند اهالی اين روستا 
از امکاناتــی چون آب بــرق گاز و تلفن و مدارس 
ابتدايی و راهنمايی دخترانه و پسرانه برخوردارند دو 
فاز از طرح بهســازی در روستا اجرايی شده و می 
شــود گفت حدود 80 در صد خانه های اين روستا 

نوســازی و مقاوم سازی شده اســت منابع اصلی 
درآمد در روســتای يکن آباد كشاورزی ،دامداری و 
دامپروری اســت با توجه به زمینهای بسیار مرغوب 
در اين روستا اغلب كشاورزان به كشت سیب زمینی 
مشغول هســتند در روستای يکن آباد همچنین يك 
واحد پرورش شــتر مرغ وجود دارد كه باعث رونق 
بخشــیدن به اين روستا شده اســت از نکات قابل 
توجه در مورد اين روستا با توجه به زمینهای بسیار 
مرغوب و استفاده از سیب زمینی به عنوان محصول 
اولیه اين روستا می توان اشاره كرد به آبیاری تحت 
فشار كه می توان گفت تقريبا” صددر صد زمینهای 
اين روستا تحت آبیاری تحت فشار قراردارند. گفتنی 
است ، مسجد يکن آباد در تاريخ 25 اسفند 1379 با 
شماره ثبت 3243 به عنوان يکی از آثار ملی ايران به 

ثبت رسیده است.

 شــركت ســیاحتی علیصدر به عنــوان يکی از 
اعضای وابسته ايرانی در سازمان جهانی گردشگری 
در بیســت  و دومین نشست مجمع عمومی سازمان 
جهانی گردشگری  كه  در شــهريورماه سال1396 
در شــهر چنگدوی چین برگزار شد توانست امتیاز 
میزبانی چهلمین اجالس جهانی گردشــگر را برای 

همدان  در سال 2018 به صورت قطعی بگیرد.
 اين پیگیری ها كه به  نتیجه رسید،  آغاز راهی پرثمر 
و با اهمیت برای گردشــگری ايران و استان همدان 

را رقم زد.
 در اين زمینه بارها جلســات متعــدد هماهنگی و 
رايزنی برای كســب حمايت  در ســازمان میراث 
فرهنگی كشــور و حتی با مسئوالن عالی رتبه ايران 

در پايتخت برگزار شد.
در روزهای اخیر شــمارش معکوس برای رسیدن 
بــه جايگاه میزبانی آغاز شــده اســت ؛ دبیرخانه 
و كمیته ها فعال شــده اند و برنامــه ريزی ها در 
مسیر اجرايی شدن هستند . اما به ناگاه خبری غیر 
رسمی و نپخته مطرح شد كه موجب واكنش فوری 
استاندار همدان شد خبری مبنی بر اينکه گويا عده 
ای به دنبال عینیت بخشــیدن به اين بهانه هســتند 
كــه انتخاب همدان برای میزبانــی از افتتاحیه اين 
اجالس پراهمیت گردشگری جهانی مناسب نیست 
فارغ از اينکه اين انتخاب بر اســاس يك پروتکل 
بین المللی و خارج از ايران و توسط تصمیم گیران 

جهانی گردشگری رقم خورده است.
 بر اين اساس بود كه  8مهرماه محمدناصرنیکبخت 
استاندار همدان در يك نامه رسمی با اشاره به اخبار 
تايید نشــده مبنی بر تغییر مــکان افتتاحیه اجالس 
جهانی گردشگری مونسان معاون ريیس جمهور را 
در جريــان تالش افراد ناآگاهی كه به پروتکل های 

بین المللی آشنا نیستند گذاشت . 
اســتاندار همدان از مونســان خواســت همچون 
خبرهای رسمی منتشر شــده از سوی وی بارديگر 
بر برگزاری افتتاحیه اجالس جهانی گردشگری در 
همدان تاكید كند تا از هر گونه شائبه و دلسردی در 

اين زمینه ممانعت شود .
نیکبخــت پیــش از اين نیز در روزهــای اخیر  در 
شورای سیاست گذاری رويداد همدان 2018 با بیان 
اينکه زمان برگزاری چهلمین نشست اعضای وابسته 
ســازمان جهانی گردشگری نزديك است ، در مورد 
برگزاری مراسم افتتاحیه " چهلمین نشست اعضای 
وابســته سازمان جهانی گردشگری" در تهران اعالم 
كــرد: با اين موضوع كه مراســم افتتاحیه در تهران 
برگزار شــود موافق نیستم و اجازه چنین موضوعی 
را نمی دهیم هرچند همدان در برگزاری اين رويداد 

نماينده ايران است اما مقصود معرفی همدان است.
اســتاندار همدان با اشــاره به اينکه با برگزاری اين 
نشســت قرار است همدان در سطح كشور و جهان 
معرفی و مطرح شود تأكید كرد: همدان زيرساخت 
كافــی بــرای برگــزاری ايــن اجالس 
بین المللی را دارد و اشتیاق وزرا و سفرای 
خارجی به حضور در همدان است حتی 
اگر به قیمت به هم خوردن برنامه باشد با 
برگزاری مراسم افتتاحیه در تهران موافقت 

نمی كنیم
الزم به ذكر است ، با حمايت استانداری و 
میراث فرهنگی و همت شركت سیاحتی 
علیصدر با فرصت فراهم شده برای میزبانی 
همدان در يــك رويداد ملی و بین المللی  
متولیان امور در حوزه گردشگری به ويژه 
شركت ســیاحتی علیصدر با برنامه ريزی 
دقیــق، در تکاپو هســتند تــا از فرصت 
برگزاری اين برنامه های بین المللی استفاده 
كرد و جاذبه ها و ظرفیت های كشورمان را 

به دنیا معرفی كنیم.

 اســتانداری همدان ، شركت ســیاحتی علیصدر و 
میراث فرهنگی صنايع دســتی و گردشگری همدان  
كــه به عنوان میزبان اين رويداد بین المللی پا در اين 
عرصه نهادند و همه دستگاه های متولی ضمن ياری 
اين مجموعه بتوانند گامی در راســتای ســربلندی 
همدان برداشته و بتوان همدان را به جهانیان شناساند

شــركت علیصدر به عنوان عضو ســازمان جهانی 
گردشگری مقرر شده است تا میزبان برگزاركنندگان 
چهلمین  اجالس جهانی گردشگری در ايران باشد 
. حــاال همدانی ها متعهد به برگــزاری اين اجالس 
بین المللی شــده اند و همه دستگاه ها و به طور كلی 

همدان از اين برنامه منتفع خواهند شد.
بــا توجه به اينکه اجالس جهانی گردشــگری يك 
رويداد بزرگ بین المللی برای تصمیم گیری متولیان 
امور اين صنعت در عرصه جهانی است، به تبع پس 
از  اين اجالس شاهد حضور بیشتری از گردشگران 
داخلی و خارجی به ايران و به ويژه همدان خواهیم 
بود. هدف از میزبانی اجالس جهانی گردشــگری 
احیای نام همدان در صنعت گردشــگری است،  و 
اينکه حق گردشــگری  همدان بــه عنوان پايتخت 

تاريخ و تمدن ايران زمین ادا شود .

از تاريخ 21 تا 25 آبان ماه سالجاری، همدان میزبان 
اين اجالس خواهد بود  سازمان جهانی گردشگری 
با عضويت 552 شــركت خصوصی وابسته از 158  
كشور در حوزه گردشگری بین المللی فعالیت می كند 
و14  شــركت خصوصی ايرانی عضو اين سازمان 
هستند كه شركت سیاحتی علیصدر همدان يکی از 
اين 14 عضو اســت كه سال گذشته  به عنوان عضو 

هیات رئیسه اين سازمان نیز انتخاب شد.
 اين نخستین بار است كه ايران پس از عضويت در 
سازمان جهانی گردشگری كه دهه 40 رقم خورد ، 
میزبان چنین رويداد شاخصی در عرصه بین المللی 
و حوزه گردشــگری مرتبــط با ســازمان جهانی 

گردشگری )UNWTO( است.   

ميزبان اجالس جهاني 
گردشگري تغيير نمي کند

 در هفته جهانگردی روستای یکن آباد 
صاحب خانه بومگردی شد  


