
C M

 2018 اكتبـــر    2   1440 محـــرم   22   1397 مهرمـــاه   10 شـــنبه   ســـه 
تومـــان   1000 روزنامـــه    صفحـــه   8   3302 شـــماره  پانزدهـــم   ســـال 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

خبر

4

ران
اي

تان
دس

ما

3

خبر

2

ش
ورز

7

جزئيات حمله 
سپاه به مقر 
تروريست ها

رزن بدهكارترين 
شهرستان همدان 
به لحاظ پرداخت  
مشتركان است

استانداردسازي 
وسايل بازى
 در پارك ها

تپانچـه
 به فكر رشد

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

5

يادداشت روز

2

گراني داريم تا گراني!
 روند افزايــش قيمت ها در اين برهه 
از تاريــخ انقالب كشــورمان به گونه اي 
اســت كه براي اغلب مردم بســيار هم 
بي نمك مي باشــد و شايد مي توان گفت 

اصًال به آن كاري ندارند.

گره ترافيك هرروز كورتر مي شود

2

3

8

روز شمار دومين ميزباني بين المللي 2018 آغاز شد

چله نشيني اعضاي گردشگري جهان در همدان

 بــا توجه به گرانــى طال و جواهر 
برخى نوعروس و دامــادان بدون در 
دســت داشــتن حلقه ازدواج به خانه 

بخت مى روند. 
بر اساس رسم و آيين ايرانى ها، خريد 
پيش حلقه و حلقه ازدواج از زيباترين 
خريدهاى هر ازدواج بوده و ملزومات 
شــروع يك عشــق و ازدواج است و 
معموال خانواده ها پس از طى مراســم 
خاستگارى و در شب بله برون، پيش 
حلقه يا همــان حلقه نامــزدى را در 
دست عروس خانم مى اندازد و هنگام 
عقد نيز عروس و دامــاد با قرار دادن 
حلقه در انگشــتان يكديگــر كه نماد 
عشــق و تعهد اســت زندگى مشترك 

خود را آغاز مى كنند.
اما ايــن روزها سرنوشــت اقتصادى 
كشور به گونه اى ديگر رقم خورده كه 
برخى تازه عــروس و داماد ها قدرت 

خريد حلقه طال را ندارند.
در سه ماه گذشته قيمت هرگرم طالى 
18 عيار حداكثر 190 هزار تومان بوده 
و حداقل قيمت يــك حلقه طال برابر 
با 700 هزار تومان بوده اســت اما اين 
روزها همان حلقه با قيمت نزديك به 

دو ميليون تومان فروخته مى شود.
پس خانواده هاى روســتايى و اقشــار 
ضعيف و متوسط جامعه قدرت خريد 
حلقه ازدواج و هيچ گونه طاليى براى 

نوعروس خود را ندارند.
بــه گــزارش تســنيم ، بيشــتر طال 
فروشــى هاى همدان در بازار مظفريه 
ايــن شــهر متمركز اســت و معموال 
عــروس و دامــا براى خريــد طال و 

جواهر به اين بازار مراجعه مى كنند.
امــا حــال و روز اين روزهــاى بازار 
مظفريه خوب نيست و بيشتر زرگرى ها 

خالى از هرگونه مشترى است.
وارد بــازار مظفريه همدان مى شــوم، 
همــان جايى كه هميشــه محل خريد 
تازه دامادها و نوعروســان بوده است، 
اما امروز هيچ ردپايى از عبور زوجين 
جوان براى خريد طالى عروسى ديده 

نمى شود.
به آرامــى از كنــار مغازه هــاى طال 
فروشــى عبور مى كنم تا اينكه چشمم 
بــه نوعروس و دامادى كه در پشــت 
ويتريــن طالفروشــى قــرار گرفته و 

مشــغول نگاه كردن جواهــرات اين 
زرگرى هستند مى افتد، به آن ها نزديك 

مى شوم و دركنارشان قرار مى گيرم...
پس از معرفــى خــودم، از آن ها مى 
پرسم كه تازه عروس و داماد هستيد؟؟ 

و آن ها با لبخند مى گويند بله.
به آن ها تبريك مى گويم و نظرشان را 
در خصــوص قيمت طال و خريد هاى 

عروسى جويا مى شوم.
ايــن عــروس و داماد همزمــان باهم 
آهى مى كشــند و تازه داماد شروع به 

صحبت مى كند.
اين تازه داماد گفت: شــانس با ما يار 
نبود چراكه درســت زمانى كه اقدام به 
ازدواج كردم و به خواســتگارى رفتيم 
در عرض كمتــر از دو ماه قيمت طال 
چند برابر شد، و قدرت خريد ما روز 

به روز كمتر و كمتر شد.
وى تصريح كرد: هر عروس و دامادى 
براى خريد حلقه عروسى ذوق و شوق 
مخصوص به خود را دارند اما متاسفانه 
گرانى بيش از حد و تاســف بار طال 

ذوقى براى ما باقى نگذاشته است.
ايــن تازه داماد ابراز كــرد: هر روز به 
بــازار مى آييم و طالهــا را قيمت مى 
كنيــم، از فروشــنده مى خواهيم ارزان 
قيمت ترين حلقه را برايمان بياورد اما 
قيمت سبك وزن ترين حلقه هم بيش 
از يك ميليون تومان اســت و ما توان 

پرداخت آن را نداريم.

وى با بيان اينكــه در كودكى پدرم را 
از دســت داده ام، گفت: خودم كمك 
خرج خانواده ام بنابراين پولى كه براى 
مخارج عقد كنار گذاشته ام به اندازه اى 
نيســت كه بتوانم بيش از يك ميليون 

تومان آن را صرف خريد حلقه كنم.
اين تازه به همســرش اشــاره كرد و 
افزود: به دليل شرايط مالى، همسرم از 
خريد ســرويس طال صرف نظر كرده 
اســت اما درد در جايى اســت كه من 
قدرت خريد سبك وزن ترين حلقه را 

هم ندارم.
در ادامــه صحبت هــاى تــازه داماد، 
نوعروس شــروع به صحبت مى كند و 
مى گويد: اگر شــرايط به همين روال 
پيش برود بدون شــك مجبور هستيم 
بدون حلقه ازدواج بر ســر سفره عقد 
بنشينيم .وى تصريح كرد: به اين نتيجه 
رســيده ام كه حتى ازدواج هم به كام 
افراد پولدار جامعه اســت و ما قشــر 
ضعيف به علت بــى پولى توان خريد 

حلقه ازدواج را هم نداريم.
اين نوعروس افزود: انگشــتر و حلقه 
ازدواج نماد عشــق و تعهد زوجين به 
يكديگر اســت و ما از حداقل ها هم 

محروم هستيم.
وى گفت: آرزو مى كنــم در روزهاى 
آينده همانگونه كه يك باره قيمت طال 
افزايــش يافت به يك بــاره هم پايين 
بيايد تا هيچ عروســى بدون در دست 

داشتن حلقه عشق به خانه بخت نرود.
با اين عــروس و دامــاد خداحافظى 
ميكنــم و تصميم مى گيرم ســرى به 
رئيس اتحاديه طــال و جواهر همدان 

بزنم.
 بازار طال و جواهر راكد است

رئيس اتحاديه طــال و جواهر همدان  
نيز در اين باره گفت: متاســفانه بازار 
طــال و جواهر در حالــت ركود قرار 

دارد.
مهــدى غالمى، اظهار داشــت: تعداد 
مشتريان ما به شــدت كاهش يافته و 
حتــى هفته اى دو گرم طالى ســاخته 

شده هم نمى توانيم بفروشيم.
وى تصريح كرد: مــردم قدرت خريد 
طال و جواهر ندارنــد و اگر هم به ما 
مراجعه مى كنند بــراى فروش طال و 
يا خريد طالى شكســته براى افزايش 

سرمايه و حفظ ارزش پولشان است.
رئيس اتحاديه طــال و جواهر همدان 
با تاكيد بر اينكه در تابســتان هر سال 
عروس و دامادهاى زيادى براى خريد 
حلقه و يا ســرويس طال به ما مراجعه 
مى كرند، ابراز كرد: اما امســال اوضاع 
خريد و مشــترى اصال خوب نبود به 
طوريكه شــايد به تعداد انگشت شمار 

مشترى خريد حلقه ازدواج داشته ام.
غالمى علت اصلى افزايش قيمت طال 
را مربوط به افزايش نرخ دالر دانست 
و افــزود: نرخ دالر و قيمت طال رابطه 

مســتقيمى با يكديگر دارند و ارزش 
طال وابسته به قيمت دالر است.

وى بــا بيان اينكه تاثيــر ميزان عرضه 
و تقاضــا هــم در قيمــت طــال بى 
تاثير نيســت، ابــراز كــرد: برخى از 
سرمايه داران با شــروع افزايش قيمت 
طال و ســكه شــروع به خريد بيش از 
حد سكه كردند كه اين اقدام به خودى 
خــود در افزايش قيمت طال و كاهش 

ارزش پول موثر بوده است.
رئيس اتحاديه طــال و جواهر همدان 
گفت: اگرچه دســته اى از مردم براى 
حفــظ ارزش پول و افزايش ســرمايه 
خــود اقدام به خريد ســكه و طال مى 
كنند اما بايد بدانند كه بهتر است آن ها 
به جاى خريد سكه به چرخه اقتصادى 
جامعه كنند و ســرمايه خــود را براى 
توليد  چرخ هــاى  داشــتن  نگاه  زنده 

بگذارند.
 قيمــت طــال را نمى تــوان 

پيش بينى كرد
غالمى با بيان اينكه قيمت طال لحظه اى 
اســت و ارزش آن را نمى تــوان براى 
چند روز ديگــر پيش بينى كرد، گفت: 
نــرخ طال در حال نوســان اســت اما 
نســبت به هفته گذشــته كاهش يافته 

است.
وى با بيــان اينكه در پنجشــنبه هفته 
گذشــته قيمت هرگرم طالى 18 عيار 
تا 558هزار تومان هم رســيده است، 
تصريــح كرد: اما در نخســتين روز از 
هفته قيمت طال ســير نزولى گرفته و 
قيمت آن تا 458 هــزار تومان كاهش 

يافته است.
رئيس اتحاديه طــال و جواهر همدان 
گفــت: در ايــن ايــام با عــروس و 
دامادهاى زيادى مواجه شــدم كه پول 
خريد حلقه و انگشتر براى همسر خود 
را ندارنــد و با نااميدى از مغازه خارج 

مى شوند.
با مــردم زيــادى در خصوص قيمت 
طــال و قدرت خريد طــال به گفت و 
گو نشســتيم و سخن مشــتركى كه از 
دل تمام مردم برمى خيزد اين است كه 
گرانــى ها ضربه خود را به جوانان هم 
زده است و موجب شده تا جوانانى كه 
دم بخت هستند از ازدواج فرار كنند و 

تن به اين امر مقدس ندهند.

چنگال ركود، بازار طال و جواهر همدان را هم در برگرفت

 تازه عروس و دامادها بدون حلقـه
ديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى خبر داد
همسان سازى حقوق ها نيازمند اعتبار 

30 هزار ميلياردى
ــان  ــارد توم ــزار ميلي ــد 30 ه ــالمندان، نيازمن ــوق س ــازى حق  همسان س

ــار اســت. اعتب
مديرعامــل صنــدوق بازنشســتگى كشــورى گفــت: در نشســت بــا كانون هــاى 
ــا بيــان اينكــه  ــه اميــد شهرســتان ســارى، ب بازنشســتگان و مســئوالن در خان
ــق  ــرد: طب ــار ك ــم اظه ــالمندى را در كشــور طراحــى كني ــاى س ــد خانه ه باي
سرشــمارى ســال 95 حــدود 10 درصــد جمعيــت كشــور ســالمند هســتند و 
تعــداد آنهــا رو بــه افزايــش اســت بــه طوريكــه تــا ســال 2040 بــر اســاس 
ــالمند در  ــك س ــرد ي ــه ف ــر س ــه ازاى ه ــه ب ــورت گرفت ــى هاى ص كارشناس

كشــور زندگــى خواهــد كــرد.
ــد  ــه 20 درص ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى زاده ب ــيد تق ــنا، جمش ــزارش ايس ــه گ ب
بازنشســتگان كشــور را ســالمندان تشــكيل مــى دهنــد، تصريــح كــرد: گيــالن 
بــا بيشــترين و سيســتان و بلوچســتان بــا كمتريــن جمعيــت ســالمندى روبــه 

ــت. رو اس
مديرعامــل صنــدوق بازنشســتگى كشــور بــر لــزوم توجــه بــه عــزت اجتماعى 
و بهبــود ســالمت ســالمندى تاكيــد و بــا بيــان اينكه بــراى تمامى بازنشســتگان 
ــتدار  ــهر دوس ــاد ش ــرد: ايج ــان ك ــود، خاطرنش ــادر مى ش ــت ص كارت منزل
ســالمند نيــز بــراى ارائــه خدمــات ضــرورى بــوده و در هميــن راســتا احــداث 
پــارك مــوزه بازنشســتگان، مجموعــه هــاى رفاهــى و كانــون هــاى مــورد نياز 

در دهكــده ســالمت در دســتور كار قــرار دارد.
ــدوق بازنشســتگى كشــور گفــت:  95 درصــد بازنشســتگان  ــل صن مديرعام
زيــر دو ميليــون و 300 هــزار تومــان حقــوق دريافــت مــى كننــد و اميدواريــم 
بــا تصويــب قانــون جامــع خدمــات كشــورى عدالــت و همســان ســازى نظام 

خدمــات و پرداخــت محقــق مــى شــود.

50 درصد زنان سالمند ايرانى 
در سه دهك پايين درآمدى 

 مسئول صندوق جمعيت سازمان ملل در ايران با بيان اينكه جمعيت سالمندان 
تا سال 2050 به يك سوم جمعيت ايران افزايش خواهد يافت، گفت: حدود 50 
درصد از زنان ســالمند ايرانى كه سرپرست خانوار هستند بدون همسر زندگى 

مى كنند و در سه دهك پايين درآمدى قرار دارند.
بــه گــزارش ايســنا، ليــال جــودان بــا بيــان اينكــه 700 ميليــون نفــر از جمعيــت 
جهــان بــاالى 60 ســال ســن دارنــد، گفــت: پيــش بينــى مى شــود ايــن تعــداد 
تــا ســال 2050 بــه دو ميليــارد نفــر برســد كــه شــامل 20 درصــد از جمعيــت 
جهــان اســت. افزايــش تعــداد ســالمندان بزرگتريــن و ســريعترين رونــد در 
كشــورهاى در حــال توســعه و بــه ويــژه آســيا اســت كــه ايــران نيــز از جملــه 

ايــن كشورهاســت.
وى بــا بيــان اينكــه در ايــران رونــد ســالمندى در ســه دهــه آينــده بــا ســرعت 
زيــادى تجربــه خواهــد شــد، اظهــار كــرد: پيش بينــى مى شــود تعــداد 
ســالمندان بــاالى 60 ســال بــه بيــش از 7.4 ميليــون نفــر (9.3 درصــد) از كل 
جمعيــت تــا ســال 2016 برســد و تــا ســال 2050 نيــز ايــن جمعيــت بــه 30 
ميليــون نفــر افزايــش يابــد كــه در مجمــوع حــدود يــك ســوم جمعيــت ايران 
ــالمند  ــردان س ــداد م ــتر از تع ــالمندان بيش ــان س ــداد زن ــن تع اســت. همچني

خواهــد بــود.
وى با بيان اينكه اگرچه 81 درصد جمعيت سالمندان ايران همراه با خانواده شان 
زندگى مى كنند، اظهــار كرد: با اين وجود تعداد ســالمندانى كه بدون اعضاى 
خانواده شــان زندگى مى كنند در حال افزايش است و در ايران حدود 50 درصد 
از اين زنان سالمند عمدتا سرپرست خانوارهاى بدون همسر هستند و به شكل 

قابل توجهى در سه دهك پايين تر درآمدى قرار دارند.

بسته هاى حمايتى دولت به 
چه كسانى تعلق مى گيرد؟

 در پى اعالم رييس سازمان برنامه و بودجه 
در خصوص تدابير ويــژه دولت براى تهيه 
بسته هاى پنج گانه حمايت از اقشار ضعيف 
جامعه، نماينده مردم سبزوار در مجلس نام و 

عنوان اين بسته ها را اعالم كرد.
رمضانعلــى ســبحانى فر در گفت وگو با 
ايســنا، گفت: بســته هاى حمايتى دولت 
شــامل يك بسته براى همه اقشار جامعه، 
يك بســته مختص اقشــار ضعيف و كم 
درآمــد، يك بســته براى اقشــار تحت 
پوشش ســازمانهاى حمايتى كميته امداد 
امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى، يك 
بســته خاص اقشار حقوق بگير، كارمندان 
و كارگران و يك بســته شــامل افزايش 
توزيع كاالى غيرنقدى از دو به چهار بار 

در سال مى باشد.
محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه 
و بودجه روز گذشــته، موضوع بسته ها و 
برنامه هاى دولت براى مقابله با آثار تحريم 
را براى روســاى ســازمان برنامه و بودجه 

استان ها تشريح كرد.
آنطور كه نوبخت اعالم كرد، سازمان برنامه 
و بودجه، بودجه سال 1398 را با توجه به 
شرايط پيش رو و تحريم هاى احتمالى براى 
شرايط ســخت از لحاظ درآمدهاى نفتى 
و ســاير درآمدها تدويــن مى كند تا بتواند 
پاســخگوى هزينه ها به ويــژه هزينه هاى 
اجتنــاب ناپذير بوده و آن را مديريت كند. 
در عين حال كه شرايط مناسب و خوشبينانه 
را هم مد نظر داشــته و در مورد آن برنامه 

ريزى مى كند.  

تورم توليدكننده
 18/2 درصد شد

 شــاخص بهاى توليدكننده در ايران در 
دوازده مــاه منتهى به شــهريور ماه 1397
نســبت به دوازده ماه منتهى به شهريور ماه 
1396 به  ميــزان 18/2 درصد افزايش يافته 

است.
به گزارش مهر، بانك مركزى خالصه نتايج 
به دســت آمده از شاخص بهاى توليدكننده 
در ايران براساس سال پايه 100=1395  به 

شرح زير است:
شــاخص بهاى توليدكننــده در  ايران در 
شــهريور ماه 1397 به عدد 157/8 رسيد 
كه نســبت به ماه قبل 9/4 درصد افزايش 

داشته است. 
شــاخص مذكور در شــهريور ماه 1397
نســبت به ماه مشابه سال قبل معادل 44/4

درصد افزايش نشان مى دهد.

ناشران اكاذيب پيگيرى و مجازات مى شوند 

تكذيب قتل در هتل
 انتشار مطالبى غير مســتند در فضاى مجازى چند 
روزى اســت در شــهر همدان خبر از شايعه يك قتل 
ميدهد . قتلى كه در نتايج پيگيرى هاى رسانه اى به هيچ 

وجه رخ نداده اســت و اصال چنين موضوعى صحت 
نداشته است.معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 

همدان در گفتگو با همدان پيام در اين زمينه گفت.

كارشناسان مي گويند تغيير الگو 
از كشت آب بر كشاورزي را 

زنده نگه مي دارد

زمين هاى 
بى آب همدان 

مستعد 
كشت زعفران
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شنيده ها
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همدانى ها پير شدندخبر
 معاون امور توانبخشى بهزيســتى استان همدان از بروز سونامى پيرى جمعيت طى 

15 تا 20 سال آينده در استان خبر داد و گفت: همدان چهارمين استان پير كشور است.
فريدالدين حجت االسالمى به مناسبت روز جهانى سالمندان در گفت  وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: آمار تخمينى از تعداد ســالمندان در اســتان 11,8 درصد از جمعيت استان بوده كه 

نشان دهنده تعداد زياد سالمند در استان است.
وى با بيان اينكه در مجموع 3 خانه ســالمندان در استان وجود دارد كه يكى در همدان 
و دو تا در مالير واقع شــده، به كافى بودن تعداد خانه ســالمندان در سطح استان اشاره 
و تصريح كرد: درخواست براى صدور مجوز داريم اما با توجه به سياست هاى سازمان 

بهزيستى با آنها موافقت نمى شود.
حجت االسالمى با اشاره به فرهنگ مردم همدان در جهت تكريم كهنساالن و ثابت بودن 

آمار مراجعه به خانه ســالمندان عنوان كرد: خوشــبختانه آمار حضور اين افراد در خانه 
ســالمندان بسيار كم است و بيشــتر افرادى كه در اين مكان ساكن هستند، بى خانمان و 
مجهول الهويه هستند.وى ادامه داد: افرادى كه در خانه سالمندان سكونت دارند از خدمات 
توانبخشــى، كاردرمانى، فيزيوتراپى، گفتاردرمانى، روانپزشكى، روانشناسى و مددكارى 
براى ارتباط با خانواده و جامعه استفاده مى كنند و در اين مكان پرستاران موظف هستند 

عالئم حياتى افراد را 3 نوبت در شبانه روز چك كنند.
معاون امور توانبخشى بهزيستى استان همدان با اشاره به اينكه 50 درصد افراد مبلغى براى 
سكونت در خانه سالمندان پرداخت نمى كنند، بيان كرد: بر اساس مصوبه هيئت وزيران 
افرادى كه به صورت آزاد به خانه سالمندان مراجعه مى كنند بايد مبلغ يك ميليون تومان 
پرداخت كنند كه از اين مبلغ 340 هزار تومان را بهزيستى تقبل مى كند و سهم پرداختى 

هر فرد با توجه به ميزان درآمد او و همكارى مددكار سازمان تعيين مى شود.

وى با بيان اينكه سازمان مكلف است تمام هزينه هاى افراد بى سرپرست و مجهول الهويه 
را پرداخت كند، به سياســت اجتماع محورى بهزيستى اشــاره كرد و گفت: در همدان 
بنيادى بــه نام فرزانگان فعاليت مى كند كه به بيش از 1000 نفر از ســالمندان خدمات 
اجتماعى، سياحتى، فرهنگى و ... ارائه مى كند و قصد داريم شعباتى از اين بنياد را در ساير 

شهرستان ها تأسيس كنيم.
حجت االسالمى با اشاره به اينكه افراد مراجعه كننده به خانه سالمندان در محدوده سنى 
60 تا 80 سال هستند، تصريح كرد: شهردارى به ما وعده ساخت پاركى براى تمام اقشار 

معلول و سالمند داد اما تا كنون اقدامى مبنى بر اجراى اين طرح صورت نگرفته است.
وى در پايان با ابرازنگرانى از باال رفتن سن مردم استان گفت: زنگ خطر افزايش سالمندان 
در استان به صدا درآمده و تمام ارگان ها و نهادها بايد در برنامه ريزى و بسترسازى براى 

جلوگيرى از آثار مخرب اين اتفاق با يكديگر همكارى و همفكرى كنند.

همايش بزرگ پياده روى عاشوراييان 
در تپه عباس آباد برگزار مى شود

 در اوليــن روز از هفته نيروى انتظامى همايش بزرگ پياده روى 
عاشوراييان در تپه عباس آباد برگزار مى شود. 

معاون اجتماعى پليس همدان گفت:  امســال هفته نيروى انتظامى با 
شعار "پليس مقتدر امين مردم " از سيزدهم مهر ماه شروع مى شود. 
حســين بشرى افزود : در اولين روز از هفته ناجا فرماندهى انتظامى 
اســتان همدان با همراهى ومساعدت تعدادى از دستگاه هاى دولتى 
از جمله اســتاندارى، صدا و ســيما، ورزش هاى همگانى، ورزش 
و جوانــان اقدام به برگزارى همايش بزرگ پياده روى عاشــوراييان 

نموده است. 
وى  اضافه كرد: در اين همايش دهها كارت هديه پنج ميليون ريالى 
و صــد ها جايزه ارزنده ديگر به شــركت كننــدگان تقديم ميگردد 
ضمن اينكه اين همايش از طريق شــبكه استانى سيما بصورت زنده 

پخش مى شود. 
بشــرى در پايان اعالم كرد مردم خوب همدان مى توانند در اماكن 
ورزشــى و ايســتگاه هاى پليس نســبت به ثبت نام خود و اعضاء 
خانواده اقدام نموده و در روز جمعه ســيزدهم مهر ماه ساعت هفت 
صبــح به همراه اعضاء خانواده در اين برنامه ى ورزشــى شــركت 

نمايند.   

خريد تضمينى 70 هزار تن گندم در همدان
 معاون سياســى اجتماعى فرماندار همدان از خريد 70 هزار تن 
گندم در اين شهرســتان خبر داد و گفت: در شهرســتان همدان 90 
هزار تن گندم با كيفيت توليد شــده كه از ايــن ميزان 70 هزار تن 

خريدارى و 15 هزار تن گندم به استان مركزى صادر شده است.
ــور  ــروه ام ــور در كارگ ــر ناظرى پ ــنا، على اصغ ــزارش ايس ــه گ ب
ــا  ــدان، ب ــتان هم ــاورزى شهرس ــدى بخــش كش اقتصــادى و تولي
اعــالم دغدغه هــاى وضعيــت بهــره ورى آب و  محصــوالت 
ــرد:  ــار ك ــدان، اظه كشــاورزى در شــرايط اقليمــى شهرســتان هم
ــاماندهى در  ــاورزى س ــه جهادكش ــا برنام ــر ب ــال هاى اخي در س
ايــن حــوزه بــراى حجــم توليــد و خريــد عنــوان و پيگيــرى شــده 

اســت.
معــاون فرمانــدار همــدان بــا بيــان اينكــه 500 حلقــه چــاه 
غيرمجــاز از مــدار خــارج شــده اســت، عنــوان كــرد: خوشــبختانه 
ــه چاه هــاى غيرمجــاز حفــارى  ــوه قضائي ــا همــكارى دســتگاه ق ب

ــدار خــارج شــد. ــده از م ش
ــرى را  ــيب جدى ت ــاز آس ــاى مج ــه چاه ه ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
ــزود:  ــد، اف ــا وارد مى كنن ــه م ــاز ب ــاى غيرمج ــه چاه ه ــبت ب نس
بســيارى از كارشناســان معتقدنــد چاه هــاى مجــاز بيشــتر از 
ــت  ــا مديري ــه ب ــا آســيب مى رســانند ك ــه م ــاى غيرمجــاز ب چاه ه

ــود. ــاماندهى ش ــد مصــرف آب س باي

اجراى طرح «ارتقاى قرآن» 
در مدارس ابتدايى همدان

 معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش استان همدان از اجراى 
طــرح «ارتقاى قرآن» در پايه هاى ابتدايى خبر داد و گفت: اين طرح 
با هــدف ايجاد انس به قرآن و آموزش روخوانى و روان خوانى در 

پايه هاى ابتدايى اجرا مى شود.
ياســر نانكلــى  در گفت وگــو بــا  فــارس بــا بيــان اينكــه 
ــرى،  ــالب و رهب ــربازان مخلــص انق ــوان س ــه عن ــوزان ب دانش آم
ــا رويكــرد  ــا در برنامه هــاى فرهنگــى ب هميشــه مشــتاق هســتند ت
ــرد:  ــار ك ــند، اظه ــته باش ــركت داش ــالمى ش ــارف اس ــج مع تروي
ــت  ــان از موفقي ــدارس نش ــى در م ــاى قرآن ــتقبال از برنامه ه اس

ايــن نــوع از برنامه هــا دارد.
وى با بيان اينكه دانش آموزان با الگو قرار دادن اين كتاب آسمانى در 
برنامه هاى زندگى خود در مسير رشد و تعالى قرار مى گيرند، افزود: 
اميد است با برگزارى اين گونه برنامه ها در مدارس بتوانيم در سطح 

كشور به اهداف قرآنى دست يابيم.

گراني داريم تا گراني!
مهدي ناصرنژاد »

 روند افزايش قيمت ها در اين برهه از تاريخ انقالب كشورمان 
به گونه اي اســت كه براي اغلب مردم بسيار هم بي نمك مي باشد 
و شــايد مي توان گفت اصًال بــه آن كاري ندارند. مثًال قيمت طال 
و ســكه و ارز و ماشــين و خيلي از لوازمي كه از لحاظ مصرف 
روزانه در درجه دوم و ســوم اهميت قرار دارند، همينطوري ُگر 
و ُگــر باال مي رود و به موضوع روز و بحث محافل عام و خاص 
تبديل شــده است، اما خيلي ها بي خيال آن هســتند و به تمسخر 
هم مي گيرند! مي گويد طال گران شــده، جــواب مي دهد، «گران 
شــده كه شــده، نمي خريم!» باز هم مي گويد قيمت ارز دالري به 
20 هزار تومان رسيده اســت، باز هم جواب مي دهد: «رسيده كه 

رسيده! ما نياز نداريم!»
يكــي ديگر مي گويــد «بابا جان قيمت همان پرايد فكســتني از 40
ميليون هم گذشــته اســت»، آن يكي جواب مي دهد: «گذشــته كه 

گذشته، پرايد مي خوايم چكار!، اصًال سوار نمي شويم!»
اما در ميان تمام اين بده وبستان ها يكي هم از راه مي رسد و مي گويد، 
«خبر نداريد سيب زميني شده كيلويي 5 هزار تومان!؟» اينجاست كه 
همه توي ســر خود مي زنند و با هم تكرار مي كنند! «5 هزار تومان!؟ 

واويال!!!».
واقعيت اين است كه تمام گراني ها را به نحوي مي شود تحمل كرد، 
اما گراني قوت اليموت طبقات جامعه را عذاب مي دهد و شايد هم 
دليل تغييــر و دگرگوني خيلي از ارزش هــا و رفتارها در جامعه ما 
باشــد. دولت مي گويد؛  «نمي گذاريم به مردم بد بگذرد! نمي گذاريم 
مردم اذيت شــوند!». چگونه مي خواهد اين كار را انجام دهد!؟ يكي 
از راه هاي بســيار ممكن و شــدني آن اين اســت كه دولت در اين 
شرايط بحراني و سخت، جلوي صادرات و قاچاق خيلي از مايحتاج 

عمومي مردم را بگيرد و با آن واقعًا مبارزه كند.
حمايت از توليدكننده حرف درســتي اســت و بايــد هزينه توليد 
بسياري از محصوالت كه اين روزها بيشتر از هميشه صادر مي شود! 
براي توليدكنندگان جبران شــود. اما بايد توجه داشــت كه حقوق 
مصرف كننده هم بايد رعايت شــود، آنهم در چنين اوضاع و احوال 
دشــوار كه بسياري از مردمان عادي و حقوق بگير و كم درآمد، واقعًا 
نان روزانه خود را با خورشــتي مختصر به زحمــت تهيه مي كنند. 
در ايــن اوضاع و احوال چه لزومي دارد گوشــت گوســفند و مرغ 
و گوشت قرمز و ســفيد و تخم مرغ، سيب زميني و گوجه فرنگي كه 
صد درصد نياز مردمان كشــورمان اســت، به خارج صادر شــود و 
در اوج برداشــت محصول ســيب زميني در چهار گوشه كشورمان، 
قيمــت داخلي آن بــه هر كيلوگرم 5 هزار تومان برســد! همين نان 
مصرفي روزانــه و دائمي مردم كه به زحمت تهيه مي شــود، آنقدر 
توسط نانوايي ها توسري خور شده است كه قدوقواره آن روز به روز 
كوچك تر و نحيف تر مي شــود و شوراي آرد و نان هم گويي اصًال 

مسئول اين كار نيست.
حداقــل كار ممكن توســط فرمانداري ها و شــوراهاي آرد و نان 
اين اســت كه نانوايي ها را مجاب كند به جــاي كش رفتن از وزن 
چونه هاي خمير مواظب باشــند نان يكدست و خوش پخت تحويل 

مردم دهند و ضايعات اين محصول استراتژيك را به صفر برسانند!
نانوايي محل ما كه به گفته خودش 50 سال است شاطري مي كند و 
با سيگاري كه هميشه گوشه لب دارد و خاكسترش هم آويزان است! 
شهره عام و خاص محل مي باشــد! اما هميشه طرف اعتراض مردم 

نسبت به كيفيت نان است.
ــك  ــه ي ــا هميش ــبقه و ادع ــه س ــا آن هم ــه او ب ــه اســت ك چگون
ــان ســنگكي كــه دســت مشــتري مي دهــد، ســوخته اســت  ســر ن
و ســر ديگــرش هــم خميــر و غيرقابــل مصــرف! متأســفانه چنيــن 
آســيب هاي بــه ظاهــر خــرد و ناچيــز در بدنــه اقتصــاد كنونــي مــا 
بــه ســونامي ويران كننــده اي تبديــل مي شــود كــه مســئولش خــود 
ــم  ــايد ه ــئوليتي و ش ــري و بي مس ــتيم و از روي بي خب ــا هس م

ــم! ــار آن مي گذري ــت! از كن خيان
فرامــوش نكنيــم كــه يكــي از عناصــر ســازنده در ممالــك 
پيشــرفته و مطــرح و دليــل اصلــي ثبــات و انســجام آنــان، 
حــس وطن پرســتي واقعــي و همنوع خواهــي شــديدي اســت 
ــئول  ــر عنصــر مس ــم اســت و كمت ــي حاك ــن جوامع ــه در چني ك
يــا غيرمســئول در ايــن جوامــع اســت كــه بخواهــد رفتــار 

خيانت آميــز نســبت بــه هموطنــان خــود داشــته باشــد.
ــرف و  ــه رشــد كســي از ع ــع رو ب ــه در جوام ــروف اســت ك مع
ــي  ــادي و اجتماع ــاي اقتص ــورش در حوزه ه ــاري كش ــن ج قواني
ــر اســاس  ــترين صــادرات و واردات آن ب ــد و بيش ــدول نمي كن ع
ــفانه  ــت. متأس ــي اس ــاي مل ــي و توانايي ه ــاي علم برنامه ريزي ه
ــن  ــا برعكــس اســت و اي ــه م ــه در جامع ــن روي ــه اي ــم ك مي بيني
روزهــا هــر كــس در هــر كجــا دســتش بــه هــر كااليــي مي رســد، 
ــه  ــا ب ــد و ي ــكار مي كن ــا آن را احت ــتر ي ــي بيش ــراي منفعت جوي ب
ــان و  ــه ن هــر طريــق ممكــن در صــدد صــادرات آن اســت كــه ب
ــود و  ــان خ ــه مردم ــل از اينك ــد. غاف ــر دســت ياب ــي بزرگ ت نواي
ــن  ــه چني ــد هســتند. نمون ــه آن نيازمن ــي شــديداً ب ــان وطن همنوع
ــيب هاي  ــود فرازونش ــا وج ــه ب ــرغ اســت ك ــي گوشــت م مدعاي
ــب  ــت متناس ــه قيم ــت ب ــًا داش ــر، تقريب ــه اخي ــراوان در 3 ماه ف
ــا  ــته ب ــه گذش ــط هفت ــرغ، اواس ــت م ــن گوش ــيد و همي مي رس
حــدود 2 هــزار تومــان كاهــش قيمــت بــه حــدود 8 هــزار و 500

ــاره ســر  ــرداي آن روز دوب تومــان در هــر كيلوگــرم رســيد كــه ف
ــه  ــل ك ــن دلي ــه اي ــط ب ــي درآورد. فق ــزار تومان ــت 11  ه از قيم
عــده اي از خدابي خبــر بــه فكــر قاچــاق گوشــت مــرغ بــه بيــرون 
از مرزهــا افتادنــد تــا بلكــه از نمــد دالر 18 هــزار تومانــي بــراي 

ــد. خــود كالهــي بدوزن
ايــن قصــه همــان «مشــت نمونــه خــروار اســت» كــه در نابســاماني 
اقتصــاد كشــورمان حــرف اول را مي زنــد و كســي را هــم يــاراي 

جلوگيــري از آن نيســت!!

 معاون امورعمرانى استاندارى همدان با 
تاكيد بر اينكه وســايل بازى پارك ها بايد 
استاندارد شود گفت: پس از مهلت سه ماهه 
بر اساس قوانين و مقررات، وسايل بازى غير 

استاندارد جمع آورى مى شود.
كارگــروه  در  عراقــى  رضــا  محمــود 
استانداردســازى و ارتقــا كيفيــت كاال و 
خدمات با اشــاره به غير اســتاندارد بودن 
بســيارى از وســايل بازى پارك ها گفت: 
پايان آذرماه آخرين مهلت شــهردارى براى 

استانداردسازى اين وسايل است.
وى اظهــار داشــت: بنا بر گــزارش اداره 
اســتاندارد، از 700 وسيله بازى موجود در 
پارك هاى همدان تنها يك وســيله گواهى 

استاندارد دريافت كرده است. 
عراقى با تاكيد بر اينكه شــهردارى موظف 
به برقرارى ايمنى و استانداردسازى وسايل 
شــهربازى در پاركها اســت گفت: وسايل 
بازى ارتباط مستقيم با سالمتى كودكان دارد 
و وجود وسايل غير استاندارد و خطرآفرين 

در پاركها هيچگونه توجيهى ندارد. 
معاون امور عمرانى اســتاندارى همدان به 
مشكالت مالى و كمبود اعتبار در شهردارى 
ها اشــاره كــرد و گفــت: با ايــن وجود 
استانداردسازى پاركها بايد در اولويت كارى 

شهردارى باشد. 
چنانچه  گفت:  همدان  اســتاندارد  مديركل 
شهردارى براى استاندارد سازى وسايل بازى 

پاركها اقدام كند، استاندارد نيز هزينه آزمون 
اين وسايل را تقبل مى كند. 

محمد مددى اضافه كرد: عالوه بر وســايل 
بازى، محوطه پاركها به كف سازى و ايمن 
سازى نياز دارد تا در هنگام حوادث احتمالى 

كمترين آسيب به كودكان وارد شود. 
وى خاطرنشــان كرد: از 263 وسيله نصب 
شــده در اين مكان ها تاكنــون 218 مورد 
گواهى استاندارد دريافت كرده و 45 وسيله 

غير استاندارد پلمب شده است. 
مديركل اســتاندارد همدان يادآورشــد: 
با  قياس  در  همــدان  هــاى  شــهربازى 
شــهربازى هاى كشــور شــاخص هاى 

دارند.  بهترى 
مددى به وضعيت آسانسورهاى سطح شهر 
همدان نيز اشاره كرد و افزود: از سال 1390

تا كنون چهار هزار و 590 دستگاه آسانسور 
صاحب گواهينامه استاندارد شده اند. 

وى بيان كرد: امســال 40 دستگاه آسانسور 
واقــع در مراكــز عمومى و پرتــردد مورد 
بازرســى قرار گرفتــه و نواقص موجود به 

مديران مجموعه ها اعالم شده است. 
همدان 137 پارك و 25 شهربازى دارد، 
وسايل نصب شده در اين اماكن مشمول 
اســتاندارد اجبارى است و بايد ايمن و 
عــارى از هرگونه خطر بــراى كاربران 

باشد. 

معاون عمرانى استاندارى تاكيد كرد

استانداردسازي وسايل بازى در پارك ها

 انتشــار مطالبى غير مســتند در فضاى 
مجازى چند روزى اســت در شهر همدان 
خبر از شايعه يك قتل ميدهد . قتلى كه در 
نتايج پيگيرى هاى رســانه اى به هيچ وجه 
رخ نداده اســت و اصــال چنين موضوعى 

صحت نداشته است.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان 
همدان در گفتگو با همدان پيام در اين زمينه 
گفت: وقوع قتل در يكى از هتل هاى همدان 
از پايه كذب اســت. به دنبال دهان به دهان 
شــدن مطلبى مبنى بر وقوع قتل در يكى از 
هتل هــاى همدان، كه بيشــتر رنگ و بوى 
سياســى به خود گرفته و مشخص است از 
سوى برخى و به منظور دستيابى به اهدافى 
از جمله ايجاد تفرقه و نفاق، عنوان شــده 
اســت كه به منظور بررسى صحت و سقم 
مطلــب، موضــوع را از فرماندهى انتظامى 

استان پيگيرى كرديم.
حســين بشــرى در رابطه با اين موضوع ، 
اظهار كرد: اين مطلب از پايه كذب است و 
تكذيب اين موضوع در برخى رسانه ها نيز 
عنوان شده اســت. وى با بيان اينكه انتشار 
اخبار دروغ به هر طريــق از لحاظ قانونى 
پيگرد دارد، گفت: آيا مى شود قتلى در سطح 
يكى از هتل هاى شــهر اتفاق افتاده باشد و 
نيــروى انتظامى از ايــن موضوع بى اطالع 

باشد؟
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان 
همدان بيان كرد: فارغ از اطالع و اشــراف 
نيروى انتظامى بر استان و وقايع و حوادث 
داخل استان، دادستانى و پزشكى قانونى نيز 
در صورت وجود چنين موضوعى به طور 

حتم مطلع مى شدند.
وى با تأكيد بــر اينكه اين موضوع به هيچ 

عنــوان صحت ندارد، يادآور شــد: با افراد 
منتشــر كننده شــايعه در هر سطحى و هر 
موضوعى به طور جدى برخورد مى شــود. 
با توجه به شــرايط موجــود و توطئه هاى 
دشمنان و معاندان با هدف ايجاد مشكل و 
تفرقه در جامعه، مردم بايد هوشــيار باشند 
كه از انتشــار اينگونه مطالب به هر شــكل 

خوددارى كنند. 
معاون اجتماعى نيــروى انتظامى همدان با 
بيان اينكه انتشار اخبار دروغ به هر طريق از 
لحاظ قانونى پيگرد دارد، گفت: آيا مى شود 
قتلى در سطح يكى از هتل هاى شهر اتفاق 
افتاده باشد و نيروى انتظامى از اين موضوع 

بى اطالع باشد؟
وى همچنين تاكيد كرد : شــايعات و خبر 
ســازى هايى كه در فضاى مجازى خدشه 
اى بــه آبروى فرد يا صنفى وارد كند پيگرد 

قانونى خواهد داشت .
  حســين بشــرى معاون اجتماعى پليس 
همدان با اعــالم اين خبر عنــوان كرد : 
انتشار اخبار غير مستند، دروغ و شايعات 
توســط كاربران در فضــاى مجازى وفق 
قانــون قابل پيگيرى اســت و افرادى كه 
اقدام به انتشــار اينگونه اخبار مينمايند در 
مجازات  و  پيگيرى  قابــل  اثبات  صورت 
هستند. بشرى افزود : الزم است كاربران 
در مورد انتقال و انتشــار مطالب نادرست 
دقت عمل بيشــترى نمايند چرا كه طبق 
قانون هركــس به قصد اضرار به غير و يا 
تشويش اذهان عمومى با وسايل رايانه اى 
اكاذيبى را منتشــر نمايد عــالوه بر اعاده 
حيثيــت به حبــس تا دو ســال و جزاى 
نقــدى تا چهل ميليون ريــال و يا هر دو 

محكوم ميشود .

 سرپرســت اداره كل راه و شهرســازى 
استان همدان با بيان اينكه احداث چهارخطه 
مسير تويسركان- كنگاور يكى از پروژه هاى 
مهم اين شهرستان اســت، گفت: هدف از 
اجراى ايــن پروژه، افزايش ظرفيت ترافيك 
و ايمن ســازى محور با توجه به تردد باالى 
وسائل نقليه، سهولت جابهجايى محصوالت 
كشــاورزى و صنعتى، ارتبــاط بزرگراهى 
تويسركان و ديگر شهرهاى همجوار با غرب 
كشور، اتصال راه هاى تويسركان به بزرگراه 
كربال و ايجاد مســير جايگزيــن همدان- 
اســدآباد-كنگاور به همدان - تويسركان- 

كنگاور است. 
به گزارش ايسنا، حسن ربانى ارشد در بازديد 
از قطعه سوم چهارخطه تويسركان- كنگاور با 
اشاره به اينكه در بهمن ماه سال گذشته قطعه 
اول و دوم ايــن پروژه به طول 15 كيلومتر با 
اعتبار 20 ميليارد تومان به بهره بردارى رسيد، 
اظهــار كرد : هم اكنون شــركت جهاد نصر 
همدان پيمانكار اين پروژه در قطعه ســوم به 

طول 5 كيلومتر با اعتبــار حدود 10 ميليارد 
تومان مشغول به كار است . 

 بيمارســتان قائم تويسركان 85
درصد پيشرفت دارد 

سرپرســت راه وشهرسازى اســتان همدان 
همچنين در بازديد از پروژه بيمارستان قائم 
تويسركان، گفت: اين طرح از جمله مصوبات 
سفر رئيس جمهور و هيئت دولت به استان 
همــدان در ســال 94 بود كه هــم اكنون از 
پيشرفت 82 درصدى برخوردار بوده است . 

   ربانى ارشد عنوان كرد: افزايش 50 درصدى 
شــمار تخت ها به 154 تخت و بخش هاى 
تخصصى و درمانى اين بيمارســتان ســبب 
افزايش اعتبارات مورد نياز و زمان بيشتر براى 

تكميل اين طرح شد . 
وى يادآورشد: با افزايش تخت ها و بخش هاى 
تخصصى، اين بيمارستان به يك مركز درمانى 
مطلوب و استاندارد تبديل مى شود كه عالوه 
بر تويسركان مى تواند پاسخگوى نياز درمانى 

شهرستان هاى مجاور نيز باشد . 

 مدير حج و زيارت اســتان 
همدان بــا بيان اينكــه 33 دفتر 
زيارتى داراى مجوز از ســازمان 
حج و زيــارت كار ثبت نام را بر 
عهده دارند، گفت: ويزا طى 48

تا 72 ساعت صادر مى شود.
محسن ســاغرچى در گفت وگو 
با فــارس با بيــان اينكه ثبت نام 
پياده روى اربعين از پنجم مهرماه 
آغاز شــده اســت، اظهار كرد: 
ثبت نام تا يك هفته قبل از اربعين 

در استان ادامه خواهد داشت.
وى ادامــه داد: متقاضيــان مى توانند با ارائه 
مداركى چون پاســپورت و عكس به دفاتر 

زيارتى، در سامانه سماح ثبت  نام كنند.
مدير حج و زيارت اســتان همدان با بيان 
اينكــه ويزا طى 48 تا 72 ســاعت صادر 
مى شــود، افزود: هزينــه ثبت نام 41 دالر 
معادل 377 هزار و 700 تومان اســت كه 
متقاضيــان مى توانند معــادل ريالى آن را 

پرداخت كنند.
وى با بيــان اينكه 33 دفتــر زيارتى داراى 
مجوز از ســازمان حج و زيــارت كار ثبت  
نــام را بر عهده دارند، تصريح كرد: مردم به 
هيچ عنوان به دفاتر زيارتى غير مجاز مراجعه 

نكنند.
ســاغرچى خاطرنشــان كرد: براى تسهيل 
روند ثبت نام سريع تر اقدام به دريافت ويزا 
و ثبت نام در ســامانه سماح كنند و كار را به 

روزهاى پايانى موكول نكنند.

38 طرح آموزشى 
در همدان

 بهره بردارى 
مى شود
 مديركل نوســازى، توســعه و تجهيز 

مــدارس همدان گفت: يــك هزار و 700 
فضاى آموزشى فردا/ سه شنبه/ همزمان با 
سراسر كشور با حضور معاون اول رئيس 
جمهور و به صورت ويدئو كنفرانس بهره 
بردارى مى شــود كه 38 طرح آن در اين 
استان است. فرزاد تيمورى در گفت و گو 
با ايرنا افزود: ايــن 38 طرح با اعتبار 527 
ميليارد ريال ساخته شــده است كه محل 

اعتبار آن از طريق خيرين مدرســه ســاز، 
منابع دولتى و بنياد بركت تامين شده است.
وى اظهار داشــت: اين فضاهاى آموزشى 
شــامل 311 كالس و اتــاق و همچنيــن 
نمازخانه، سالن ورزشى، بهسازى، تخريب 
و بازسازى مى شــود. تيمورى تاكيد كرد: 
مدرسه خيرساز زنده ياد عباس خان باغى 
يكى از مهمترين اين طرح ها است كه در 

آموزش و پرورش ناحيــه 2 همدان و در 
منطقه صدف واقع شــده است. وى افزود: 
اين طرح در فضايى بيش از ســه هزار متر 
مربع ساخته شده است و شامل 17 كالس 
درس و اتاق مى شــود.مديركل نوسازى، 
توسعه و تجهيز مدارس همدان اضافه كرد: 
21 ميليارد ريال اعتبار براى ســاخت اين 

مدرسه هزينه شده است.

صدور ويزاى اربعين 
در 33 دفتر زيارتى همدان

اجراى قطعه سوم چهارخطه 
تويسركان - كنگاور 

ناشران اكاذيب پيگيرى و مجازات مى شوند 

تكذيب قتل در هتـل

1- بودجه شــهرداري ها بر مبناي صفر تدوين مي شود. گفته مي شود 
قرار است بودجه شهرداري هاي استان بر مبناي صفر و هدفمند تدوين 
شــود. گويا در اين شــيوه، اعتبارات به صورت متمركز و بر اساس 
اولويت ها و نيازها توزيع خواهد شد. گفتني است پيش از اين بودجه 
به صورت كلي و بر پايه رشــد تورم تنظيم مي شد كه هدررفت منابع 

باال بود.
2- صــداي اعتراض بخش خصوصي اســتان در جلســه با نوبخت 
در تهران بلند شــده است. گفته مي شــود رئيس اتاق بازرگاني استان 
نســبت به سياســت هاي اقتصادي دولت اعتراض كرده است. گويا 
وي تصميم هايي كــه منجر به تعطيلي كار پيمانــكاران و واحدهاي 
توليدي مي شــود را غلط ارزيابي كرده است. گفتني است دولت براي 
تسويه حساب بدهي هاي خود، فروش اوراق را در دستور كار دارد كه 

با تورم جامعه، مبالغ و پرداخت آن همخواني ندارد.
3- نظارت بر بازار همچنان مورد نقد اســت. گفته مي شود در حالي 
كه مسئوالن از تشكيل جلسه و بازديدهاي مرتب خبر مي دهند، بازار 
استان همچنان در تالطم بسر مي برد. گويا بيشتر نظارت ها بر كاالهاي 
اساسي متمركز شده و ساير صنوف رها شده اند. گويا برخي از صنوف 
از آشفته بازار بهره برداري كرده و ســودهاي نامتعارف را بر كاالهاي 

خود اعمال مي كنند.
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رزن بدهكارترين شهرستان همدان به لحاظ پرداخت  
مشتركان است

 متأسفانه در حال حاضر شهرستان رزن بدهكارترين شهرستان استان همدان به لحاظ 
پرداخت هاى مشتركان است.

مديرعامل آب و فاضالب روســتايى استان همدان در مراسم توديع و معارفه مدير امور 
آب و فاضالب شهرســتان رزن با اشاره به علل جابجايى برخى مديران شهرستانى و يا 
معرفى مديران جديد اظهار كرد: جابجايى مديران و بهره گيرى از توان نيروى جديد يكى 

از اصول جانشين پرورى است.

به گزارش فارس ، ســيد مصطفى هاشمى ادامه داد: دستگاهاى اجرايى و خدمات رسان 
به دليلى ســختى كار، نيازمند بازسازى و توان افزايى هستند و بكارگيرى مديران جديد، 

فرصت خوبى به منظور افزايش بهره ورى است.
وى با بيان اينكه در شرايط كنونى بحران هاى پيش بينى نشده را در شهرستان رزن پشت 
ســر گذاشتم، خاطرنشان كرد: البته در اين شهرســتان نيز با مشكالتى مواجه هستيم كه 

بخشى از آن به عدم برنامه ريزى ها و يا برخى عدم تخصيص اعتبارات بر مى گردد.
وى عنوان كرد: شهرستان رزن در حال حاضر با دارا بودن 10 مجتمع آبرسانى با قابليت 
توســعه، در صورت مديريت مصرف و كنترل فشــار مى تواند خدمات ارزنده ترى را به 

مشتركان روستايى ارائه دهد.

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى همدان در ادامه با بيان اينكه البته مشتركين نيز 
مى توانند شركت آبفار را در ارائه خدمات هر چه شايسته تر يارى كنند،گفت: متأسفانه در 
حال حاضر شهرستان رزن بدهكارترين شهرستان استان به لحاظ پرداخت هاى مشتركان 

است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب روستايى همدان تصريح كرد: به دنبال اين هستيم كه 
ضمن دانش بنيان كردن امور، خدمات شايسته اى را به مشتركان ارائه دهيم كه خوشبختانه 

در اين زمينه ريل گذارى هاى الزم به انجام رسيده است.
در پايان اين مراسم از خدمات شايسته محمد رنجبركرمى تقدير و محمد ابراهيم فراهانى 

به عنوان مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان رزن معرفى شد.

خبـر

خانــه اميــد بــراى ســالخورده هــا و بازنشســتگان نهاونــدى احــداث 
مى شــود(بهرام نيــا نماينــده نهاونــد در مراســم كلنــگ زنــى پــروژه 

20آبــان 96)
پيگيرى: 

اين پــروژه كه با حضور وزير ســابق تعاون، كار ورفــاه اجتماعى،  
بااعتبارى بالغ بر يك ميليارد و دويست ميليون تومان كلنگ زنى شد 
پس از گذشت حدود يك ســال هنوز مراحل اجرايى آن آغاز نشده 
است در حالى كه انتظار بهره بردارى و اتمام آن در يك سالگى كلنگ 

زنى آن مى رفت.
بهرام نيا گفت؛ پس از ايام ســوگوارى ماه محرم عمليات اجرايى اين 

پروژه آغاز خواهد شد.

عمليات بهسازى و تجهيز نمازخانه 
زندان هاى تويسركان درحال انجام است

 عمليــات بهســازى و تجهيز نمازخانه زندان هاى تويســركان و 
اردوگاه كاردرمانى نيز آغاز شده است

.مديركل زندان هاى همدان در ســومين جلسه ستاد اقامه نماز با بيان 
اينكه بايد بهتريــن مكان هر زندان براى نمازخانه و اقامه نمازدر نظر 
گرفته شود، گفت: هرچه در راستاى نماز هزينه شود باز هم كم است.

به گزارش  مهر، حســن محمد يارى با پرداختن به اهميت زيباسازى 
فضاى نمازخانه زندان ها تأكيد كرد: ســال گذشته با صرف هزينه اى 
بيش از يك ميليارد ريال، زندان مركزى همدان، بازداشــتگاه و قبل تر 
از آن زندان نهاوند تجهيز و زيباسازى شدند و امسال نيز زندان جديد 

مالير به طور كامل تجهيز و زيباسازى شده است.
وى ادامه داد: عمليات بهســازى و تجهيز نمازخانه هاى زندان هاى 

تويسركان و اردوگاه كاردرمانى نيز آغاز شده است.
يارى احصاء عوامل و موانع اقامه نماز در زندان ها را به صورت يك 
كار كارشناسى و با فرايند مشــخص خواستار شد و افزود: شناسايى 
نقاط ضعف و قوت و ارائه پيشــنهاد در خصــوص عوامل احتمالى 
بازدارنده از اقامه نماز در زندان ها مى تواند نقش مهم و تعيين كننده 

اى در انجام اين فريضه الهى در زندانهاى استان داشته باشد.

فعاليت مستمر 80 مبلغ بومى درنهاوند
 رئيس تبليغات اسالمى نهاوند از فعاليت مستمر 80 مبلغ بومى در 
مساجد شهرى و روستايى اين شهرستان خبرداد و گفت: موج عظيم 

تبليغات دينى شهرستان نهاوند را فراگرفته است.
به گزارش  مهر، حجت االســالم موسى محبى در جمع طالب دينى 
از فعاليت تبليغى 80 مبلغ بومى به صورت مستمر در مساجد شهرى 
و روســتايى نهاوند خبرداد و گفت: اعزام مبلغ به مســاجد شهرى و 

روستايى از مهم ترين وظايف اين اداره است.
وى با اشاره به همكارى بيش از 700 نفر از اقشار تاثيرگذار فرهنگى، 
اجتماعى، مذهبــى و قرآنى با اداره تبليغات اســالمى نهاوند افزود: 
تشــكيل كالس هاى معارف اسالمى، برگزارى مراسم دعا و زيارت، 
اقامه نماز جماعت، ســخنرانى و وعظ و خطابه، برپايى كالس هاى 
روخوانــى و روان خوانى قرآن كريم، تفســير، برگزارى برنامه هاى 
مذهبى، فرهنگى و تبليغى در راســتاى گســترش فرهنگ اسالمى و 
قرآنى، پاســخگويى به شــبهات، نظارت بر فعاليت هاى فرهنگى و 
قرآنى مســاجد، برگزارى محافل آموزش قرآن كريم از جمله فعاليت 

هاى روحانيون بومى شهرستان نهاوند است.

اجراى طرح جمعه هاي پاك در فامنين

 حفظ نظافت محيط زندگي پاسداشت حقوق همگاني و ناپاك نگه 
داشتن آن يكي از عوامل تضييع حقوق ديگران است.

شهرداري فامنين از يك سال پيش طرح ابتكاري را با عنوان جمعه هاي 
پــاك در اين شــهر برنامه ريزي و به مرحله اجــرا درآورده كه مورد 

استقبال مردم و مسئولين شهرستان قرار گرفته است.
شهردار فامنين ضمن بر شمردن اهميت نظافت و پيامدها و مزاياي آن 
در اجتماع گفت: بــا رعايت نظافت محل زندگي خود پاك بان محله 

خود باشيم.
اسماعيل سليمي در گفت وگو با همدان پيام از اجراي برنامه  جمعه هاي 
پاك با حضور پرسنل شهرداري، اعضاي شوراي شهر همچنين اقشار 
مردم خبر داد و گفت: از يكســال پيش در اقدامي جهادي كار نظافت 
داخل شــهر، كوچه ها، معابر و جوي ها، فضاهاي ســبز و طبيعت را 
شــروع كرده ايم كه اين برنامه فرهنگي بهداشتي مورد استقبال مردم 
نيز قرار گرفته است. شــهرداري فامنين افزود: اين كار با دو اكيپ به 
صورت دستي و ماشينى  انجام مي شود كه اين برنامه از طريق تريبون 
مساجد همچنين فضاهاي مجازي اطالع رساني شده و مورد استقبال و 

تشويق مردم نيز قرار گرفته است.

 كبودراهنگ- عظيمي مجذوب- 
خبرنــگار همدان پيام: كبودراهنگ 
بيــش از 162 هــزار نفر جمعيت 
دارد كه از ايــن تعداد 18 هزار و 
500 دانش آمــوزان هســتند و در 
مقاطع 3گانه تحصيلي مشــغول به 
علم آموزي انــد و با يك حســاب 
ســاده سرانگشــتي مي توان گفت 
شهرســتان  جمعيت  درصــد   12

دانش آموزان مي باشند.
آموزش وپرورش  رئيــس  گفته  به 
بيش  داراي  كبودراهنگ  شهرستان 
از 201 مدرســه بــا 870 كالس 
درس و هزار و 756 معلم مي باشد 
كــه از ايــن تعداد 11 هــزار نفر 

دانش آموز مقطــع ابتدايي، 4 هزار و 200 
نفــر در مقطع متوســطه اول و 3 هزار و 
300 نفر در مقطع متوســطه دوم مشغول 
تحصيل مي باشــند و از اين تعداد 2 هزار 

نفر دانش آموز كالس اولي هستند.
حال اگر بــه آماري كــه رئيس آموزش 
شهرستان ارائه داده كمي دقت   وپرورش 
كنيم و با يك ضرب و تقسيم ساده كالس 
اولي  حســاب كنيم، طبق اين آمار بايد به 
ازاي هر 21/5 نفر دانش آموز، يك كالس 
درس و بــه ازاي هر 10/5 نفر دانش آموز 
يك معلم و بــه ازاي 92/5 نفر جمعيت 
يك مدرســه 4/5 كالســه در شهرستان 
فعال باشد كه نشــان دهنده اين است كه 
ايده آل تريــن مدارس و اســتانداردترين 
آموزشــي،  فضاهــاي  شــاخصه هاي 
تعــداد معلمان و دانش آمــوزان بر مبناي 
اســتانداردهاي وزارت آموزش وپرورش 
شايد  باشد.  كبود راهنگ  شهرســتان  بايد 
تعــداد دانش آمــوزان و تعــداد مدارس 
شهرســتان و اساس وســعت جغرافيايي 
باالي شهرســتان و جمعيت آن همخواني 
داشــته باشد ولي آنچه در شواهد و ظاهر 
آموزشي  فضاهاي  و  آموزشــي  وضعيت 
شهرســتان نمايان است، كامًال با اين آمار 

تضاد دارد.
جانمايــي مــدارس نســبت بــه نياز و 
جمعيت، ســازماندهي معلمان و دبيران 
مديريتي  ســليقه  اســتانداردها،  طبــق 
ديگــر  مختلــف  داليــل  بســياري  و 
وضعيت مدارس شهرســتان بويژه شهر 
كبودراهنگ را جــور ديگري به نمايش 
گذاشــته است. هرچند در اين خصوص 
آمــار  كبودراهنــگ  آموزش وپــرورش 
درست و دقيقي از تعداد مدارس شهري 
و روســتايي، تعداد دانش آموزان شهري 
تعداد كالس ها و معلمان  روســتايي،  و 
ارائه  شهرستان  وروســتاهاي  شهرها  در 
نداد، ولي آنچــه از تحقيقات ميداني در 
كبودراهنگ  شــهر  مــدارس  خصوص 
نمايان اســت، ايــن بوده كه شــهر 20 
هزار نفري كبودراهنگ 7 باب مدرســه 
ابتدايي دخترانه و 7 باب مدرسه ابتدايي 
پســرانه دارد كه در بررسي و گفت وگو 
با دانش آموزان هميــن مدارس ابتدايي 
شــاهد حضــور 200 نفــري در يــك 

مدرســه 6 كالسه بوديم كه به گفته خودِ 
دانش آموزان ايــن مدارس جمعيت تمام 
كالس ها بيش از 35-27 نفر بوده اســت 
و فضاي فيزيكي اين كالس ها بين 25-
16 متر بــوده كه اين يعني كمبود فضاي 
آموزشــي در شــهر  تراكم جمعيتي در 
يك كالس، كاهش توان آموزشــي معلم 
و كاهــش تــوان يادگيــري دانش آموز 
«سميه»  ابتدايي  مقطع  دخترانه  مدرســه 
شــهر كبودراهنگ يكي از همين مدارس 
اســت كه به شــدت با كمبــود فضاي 
آموزشــي مواجه است. اين مدرسه يكي 
از قديمي ترين مدارس شــهر اســت كه 
از مدارس تخريبي شهرســتان محسوب 

مي شود.
در بهمن ماه سال 95 (95/11/14) همزمان 
انقالب  پيروزي  سالگرد  سي وهشتمين  با 
اســالمي و برگزاري جشــنواره خيرين 
احداث  كلنگ  شهرســتان  مدرسه ســاز، 

مجدد (تخريب و بازسازي) همين مدرسه 
با حضور گســترده اي از خيرين كشوري 
و مســئوالن ارشد اســتاني و شهرستاني، 
مردم و دانش آموزان بر زمين خورد و در 
مراسم كلنگ زني اين پروژه خيرين تعهد 
پرداخت 200 ميليون تومان براي احداث 
اين مدرســه نمودند و هزينه كلي برآورد 
شده ســاخت اين مدرســه 400 ميليون 
تومان پيش يبني شــده بود كه 50 درصد 
آن را نيز سازمان نوسازي مدارس كشور 
متقبل شــد و مقرر شــد اين مدرسه در 
سالتحصيلي 97-96 به بهره برداري برسد.

دانش آموزان   (96) گذشــته  سالتحصيلي 
و ســايت اداري مدرســه «ســميه» بــه 

فضــاي ديگــري كه در قدمت ســاخت 
و غيراســتاندارد بودن دسته كمي از اين 
مدرســه تخريبي نداشــت، منتقل شــد 
ســوادآموزي  نهضت  اداره  (ســاختمان 
سابق) و قفل بزرگي بر در مدرسه «سميه» 
زده شــد تا عمليات اجرايــي تخريب و 
بازســازي اين مدرســه آغاز شــود ولي 
آنچه ما امروز شاهد هستيم، دانش آموزان 
مدرسه «ســميه» با مدرسه تخريبي جديد 
خود سازگار شــدند و 33 نفري در يك 
كالس 20 متــري 3 نفري در يك نيمكت 
مي نشــينند و آينده خود را با مدادهايشان 

مشق مي كند.
مادر يكي از هميــن دانش آموزان كالس 
اولي «ســميه» مي گويد: ايــن روزها هوا 
كمي سرد شده و رو به سرد شدن است. 
صبح ها از دخترم مي خواهم كه لباس گرم 
بپوشــد و او ايــن كار را نمي كند؛ چون 
كالسشــان آنقدر كوچك و تعدادشــان 

آنقدر زياد اســت كه جايي براي گذاشتن 
لباس اضافه كيف و وسايلشان ندارد.

و مــادر ديگــري هم مي گويــد: چون 
مدرسه منطقه شهري كه ما در آن ساكن 
هســتيم در 2 شيفت يك ماه صبح، يك 
ماه بعدازظهر فعال اســت، دخترم را از 
آن ســوي شهر به اين مدرسه مي آورم و 
هزينه هاي زيادي بــه خانواده ام تحميل 
مي شــود؛ چرا كه 2 نوبت بودن مدرسه 
نظم و آرامــش را از دانش آموز مي گيرد 
تــا به يك ماه صبح ها به مدرســه رفتن 
سازگار شود. شيفت تغيير مي كند و بايد 
بعدازظهر به مدرســه برود كه خستگي 
بعدازظهر، خواب آلودگي و كسالت توان 

يادگيري شان را كاهش مي دهد.
دانش آموزان  والدين  از  بســياري 
مدرسه «ســميه» سؤالشان اين بود 
كه پس مدرســه «سميه» سابق كه 
قرار بود توسط خيرين و مسئوالن 
تخريب و بازسازي شود، چه شد؟

در جــواب ايــن ســؤال مديــر 
گفت:  شهرستان  آموزش وپرورش 
پيگير موضوع هســتيم ولي بانك 
ملي كه تعهد پرداخت بخشــي از 
هزينه ها را داشته و اين مبلغ 200 
ميليون تومان بوده اســت، بيش از 

اين پرداخت نمي كند. 
ســازمان نوســازي نيز كــه بايد 
50 درصــد هزينه  را در شــهرها 
و 30 درصــد در روســتاها را پرداخت 
كند، مي گويــد طبق اساســنامه هاي اين 
ســازمان بانك ملي به عنوان خيّر بايد 50 
درصــد هزينه هاي مورد نياز اين پروژه را 
پرداخت نمايد. تا مدرسه با نام خيّر مورد 
نظر ثبت شود و  هر چند طبق تورم و نياز 
مالي مورد نظر براي تخريب و بازســازي 
اين مدرسه باال رفته است، هنوز هيچ يك 

از متعهدين هزينه هارا تأنين نمي كنند.
حــال تأمل و تفكر در اين جواب نگراني 
والديــن دانش آموزان و خــود آنها را به 
دنبال دارد كه چرا مســئوالن در قيد و بند 
خود  خودنوشته  قانون هاي  و  اساسنامه ها 
انگيزه و تــوان خيريــن را ناديده گرفته 
و آنان را دلســرد به آنچــه در نيت خود 
داشتند، مي كنند. خيرين از توان مالي خود 
انفاق مي كنند و ميــزان مبلغ انفاقي فقط 
چند عدد و تعدادي كم و زياد صفرهاست 
و بر همه ثابت شده كه توان خيرين باالتر 
از توان دولت و مســئوالن اســت، پس 
چگونه مسئوالن اينقدر بي تفاوت به نگاه 
خيرين از ظرفيــت و توان آنها براي رفع 

نياز شهرستان بي بهره مانده اند.
ايــن بي توجهي به انفــاق خيرين باز هم 
در جاي ديگري از شهرســتان در همان 
حوزه نمايان اســت، اينطور كه در همان 
14 بهمن 95 كه گفتيم در مراسم جشنواره 
خيرين مدرسه ساز شهرستان كه با حضور 
ســيد كاظم قلم چــي، مدير و مؤســس 
ســازمان قلم چي، حاج حســين حيدري 
و خانواده خيّرش، آقاي صافي آشــتياني 
خيّر كشوري و بســياري ز خيرين ديگر 
آموزشي،  فرهنگي،  مجتمع  ساخت  تعهد 
ورزشــي در تمام مقاطع تحصيلي و تمام 
امكانات رفاهي و ورزشــي توسط حاج 
حســين و قلم چي انجام شد و مقرر شد 
آموزش وپرورش بعد از نيازسنجي منطقه 
جانمايي مكان مورد نياز براي احداث را 
اعالم كند تا عمليات اجرايي آغاز شــود 
ولي باز هم افســوس كه پس از گذشت 
2 سال هنوز هيچ اقدامي رسمي و جّدي 
و عملي در اين خصوص صورت نگرفته 
است و گويا اميد خيرين از مسئوالن اين 
منطقه قطع شده و در حال سوق يافتن به 
منطقه پرشور و مشتاق و قدردان ديگري 

شده است.

نوسازي توپ را در زمين بانك مي اندازد

مدارس خيرساز كبودراهنگ
بالتكليف اقدام

پرورش بى مهرگان تنها با مجوز 
محيط زيست امكان پذير است

 معــاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان همدان  از 
نظارت و كنتــرل كامل اين اداره كل برصدور مجوز نگهداري، حمل 
و نقــل، خريد و فروش، تكثير و پــرورش و صادرات و واردات بي 

مهرگان و برخورد با متخلفين در اين زمينه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ادراه كل حفاظت محيط زيســت اســتان 
همدان مهدى صفــى خانى گفت: نظر به افزايش درخواســت هاى 
مربوط به فعاليت هاى مرتبط با انواع بى مهرگان و اقدامات غير قانونى 
در خصوص اين گونه از جانداران و همچنين با توجه به آسيب هايى 
كه اين گونه اقدامات مى توانند به تنوع زيستى كشور وارد نمايد، لذا 
مســتند به ماده 8 قانون حفاظت و بهســازى محيط زيست ، اينگونه 

اقدامات از اين پس با حساسيت مورد پيگيرى قرار خواهند گرفت.
وى ادامه داد: در زمينه فعاليت هايى مانند تكثير و پرورش، سم گيرى، 
صادرات و ســاير فعاليت هاى مرتبط با بى مهرگان و همچنين برخى 
مهــره داران مانند انواع گونه هاى قورباغه بومى ايران، فعالبه صورت 
كامًال محدود صرفاً درخواســت هاى اشــخاصى كه به همه لحاظ از 
جمله دراختيار داشتن زمين شخصى و عدم استفاده از امكانات دولتى 
جهت بى مهرگانى نظير زالو،عقرب، ملخ، جيرجيرك و... و همچنين 

قورباغه بررسى واقدام مى گردد.
صفى خانى افزود: با هماهنگى و همكارى افراد مطلع و دستگاه هاى 
ذيربط، نسبت به شناسايى كانون هاى آموزش تكثير وپرورش و سم 
گيرى كه به صورت غيرقانونى در سطح استان فعاليت مى نمايند اقدام 

و مورد پيگرد قانونى قرار خواهيم داد.

 مردم اســتان همدان ســايت تاريخى 
ارزانفود را به نام شهرزيرزمينى مى شناسند، 
شهرى كه هنوز معلوم نيست چه كاربرى 
داشــته با اين حال بررسى كشفيات اين 
دوره، باستان شناســان را ترغيب كرده تا 
معماهاى اين محوطه زيرزمينى را حل و 

پرونده آن را به يونسكو ارسال كنند.
سال 1389 حفارى هاى معدنى در منطقه 
شرقى كوهستان الوند و در جوار روستاى 
ارزانفــود بــراى يافتن ســيليس موجب 
كشــف يكى از جالب ترين اكتشــافات 
تاريخ باستان شناســى ايران و جهان شده 
تا جايى كــه مجموعه دســتكند ارازنفود 
مهمتريــن كانديداى ايــران براى ثبت در 

ميراث جهانى يونسكو است.
بر اســاس بررسى  هايى كه در اين محوطه 
انجام شده، قديمى  ترين اليه اى كه در اين 
محــل مى  توان تشــخيص داد، مربوط به 
دوران اشكانيان است و استقرار و استفاده 
از اين مجموعه در دوره  هاى ســلجوقى، 
ايلخانى ، تيمورى و صفوى ادامه داشــته 

است.
در  كاوش  فصــل   4 انجــام   

دستكند ارزانفود 
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان همدان 
با بيان اينكه دســتكند شــاخص اســتان 
همدان در سال 89 در فعاليت هاى معدنى 

كشف شد، به ايسنا گفت: تا كنون 4 فصل 
كاوش انجام شــده و در 8 نقطه كارگاهى 
80 فضاى دستكند در دل سنگ كشف و 

مرمت شده است. 
على خاكسار با بيان اينكه در سال 96 پايگاه 
دستكندهاى استان تشكيل شد، افزود: اين 
مجموعه به احتمال زياد در دوره اشكانى 
ايجاد شده اما شايد در دوره هاى متأخر به 
ويژه دوره اسالمى به عنوان پناهگاه استفاده 
مى شــد با اين حال كاربرى اوليه آن هنوز 
مشخص نيست و چون كاوش ها تكميل 
نشده با اين حال مى توان گفت كه احتماال 
در دوره هاى متأخر اينجا كامال تخليه شده 

است.

دستكند ارزانفود مى تواند آينده گردشگرى 
استان را متحول كند 

به گزارش ايســنا وى با تأكيــد بر اينكه 
ارزانفود از نمونه هاى ارزشمند دستكند در 
كشور است، گفت: اين گونه دستكندها و 
به ويژه ارزانفود مى تواند آينده گردشگرى 
اســتان را متحول كند و در صورت توجه 
بــه اتمام كاوش ها و ســاماندهى و ايجاد 
زيرساخت هاى مناســب اين مجموعه ها 
مى توانند به جاذبه هاى گردشگرى مناسب 

تبديل شوند.
 برق شــهرزيرزمينى ارزانفود از 

پنل خورشيدى تأمين مى شود 
وى با بيان اينكه 10 كيلووات برق مصرفى 
شهر زيرزمينى از طريق اين پنل خورشيدى 
نصب  سرمايه گذار  افزود:  مى شود،  تأمين 
ايــن پنــل خورشــيدى اداره كل ميراث 
فرهنگى استان بوده و از بخش خصوصى 

در اين امر استفاده نشده است.
 13 تــا 17 مهر؛ همدان ميزبان 

همايش بى المللى معمارى دستكند 
خاكســار با بيان اينكه ســومين همايش 
بين المللــى معمارى دســتكند 13 تا 17 
مهرماه در همدان برگزار مى شــود، گفت: 
در اين همايش قرار است مفاهيم و مبانى 
نظرى در معمارى دستكند، بستر فرهنگى 
معمارى دســتكند، بستر طبيعى و طبيعى 
معمارى دســتكند، حفاظت در معمارى 
دســتكند، تكنولوژى و معمارى دستكند 

مورد بررسى قرار گيرد.
همايش دستكند زمينه ســاز ثبت جهانى 

شهرزيرزمينى ارزانفود 
خاكســار با بيــان اينكه برگــزارى اين 
همايــش مى توانــد زمينه اى بــراى ثبت 
جهانى دستكندهاى استان همدان به ويژه 
ارزانفود شود چرا كه ميهمانانى از كارشناسا  

جهانى و يونسكو در اين همايش حضور 
خواهند داشت، تصريح كرد: هر قدر هم 
كه باستان شناسان و كارشناسان در همدان 
خوب كار كنند اما تا زمانى كه اين مجموعه 
خوب معرفى نشــود و در معرض ديد و 
قضاوت كارشناسان و مسئوالن قرار نگيرد 

به طور قطع به جايى نخواهيم رسيد.
دهيار ارزانفود نيز در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه 750 خانوار در روستاى ارزانفود 
ســاكن هســتند، اظهار كرد: در صورت 
بهره بردارى از شــهر زيرزمينى ارزانفود، 
اين مجموعه مى تواند به زيرســاخت هاى 

گردشگرى استان تبديل شود.
نام اين منطقه در گذشته «ارزان پول» بوده 
و با گذشــت زمان به ارزانفود تبديل شده 
اســت چرا كه با وجود ســيليس در اين 
روستا اهالى به راحتى مى توانستند كسب 

معاش كنند.

فصل شيره پزى با شهد شيرين انگور
 در مانيزان

 همزمــان با فصل چيدن خوشــه هاى انگــور در مالير و به ويژه 
روستاى مانيزان، مراسم شيره پزى در هر خانه اى از اين روستا برپاست 

و بوى شيرين شيره مشام روستا را پر مى كند.
به عنوان يكى از شــهرهاى جنوبى استان همدان، داراى تاكستان هاى 
بزرگ و محصول انگور منحصر به فردى است، اين محصول بيش از 

هر محصول ديگرى در مالير كاشت و برداشت مى شود.
مهرماه هر سال روستاى مانيزان، ديار سرسبز تاك هاى زرخيز، مراسم 
شــيره پزى راه انداخته و شــيرينى و حالوت آن را با گردشگرانى كه 

ديگر اين روستا را شناخته و حضور مى يابند، تقسيم مى كنند.
قدمت پخت شــيره انگور به كاشت آن مى رسد؛ در اغلب نقاط استان 
همدان به خصوص در شهرســتان مالير و روستاى مانيزان، از گذشته 

تاكنون از انگور شيره مى گرفتند.
وجود انواع انگور و ســنت پيشين گذشــتگان مبنى بر وجود مراسم 

شيره پزى از شاخص هاى اين منطقه است.
به گزارش فارس، شيره پزى در روستا، بعد از برداشت انگور و معموالً 
در اوايل مهرماه انجام مى شــود و با چيدن انگور مراحل پخت شيره 

آغاز مى شود.
در ابتدا انگورها را از باغ چيده و در سبدهاى مخصوص حمل انگور، 
به خانه مى آورند. انگورها را شسته در حوض مخصوص ريخته، و آن 

را له مى كنند تا كامًال آب انگور گرفته شود.
آب انگور به دست آمده، از دريچه كوچك حوضچه خارج شده و در 
ظرفى جمع مى شود، سپس همه آب انگور را در ظرف هاى پالستيكى 
ريخته و بــه آن مقدارى خاك مخصوص شــيره اضافه مى كنند و تا 
صبح فردا به آب انگور دست نمى زنند، دليل اضافه كردن خاك شيره، 

شفافيت و به اصطالح محلى براى حالل شدن آب انگور است.
صبــح روز بعد آب انگــور زالل شــده را، در ديگ هاى مخصوص 
شــيره پزى ريختــه و آن را روى كوره مى گذارند تا كامًال بجوشــد. 
در حين جوشــيدن آن را كامال هم مى زنند تا نســوزد و هم شــيره 

خوش رنگ شود.
بعد از اينكه شــيره پخته و كامًال خوش رنگ شد، مى گذارند تا سرد 
شــود هر چند شيره عسلى را، با چوب يا دست به مدت چند ساعت 

هم مى زنند تا كامًال به رنگ سفيد درآيد و تقريباً غليظ مى شود.
نهمين مراسم آئينى شيره پزى مالير 12 مهرماه ساعت 15 در روستاى 
هدف گردشــگرى مانيزان برگزار مى شــود و طبق روال هر ســال 

گردشگرانى از سراسر استان و كشور در اين مراسم حضور دارند.
فن شيره پزى قرمز و سفيد روستاى مانيزان مالير ثبت ملى شده و هر 

ساله در ايام چيدن انگور مراسم شيره پزى برگزار مى شود. 

ارزانفود؛ داالنى به اعماق تاريخى هگمتانه
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بدون مرز

حمايــت از منافع آمريكا 
و اســرائيل، وابســتگى 
مالــى و معنوى به برخى 
كشورهاى مرتجع منطقه 
اعم از عربستان سعودى 
هم  با  را  آنهــا  امارات  و 
مشــترك مى كند و نماد 
اصلــى آنهــا در منطقه 

داعش است

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

خبـر

بـرخبرخبر
خ برجام يكى از مهم ترين دستاوردهاى ديپلماتيك است

 رئيس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: برجام يكى از مهم ترين دستاوردهاى ديپلمات هاى امروز دنيا در زمينه 
عدم اشــاعه است و در آغاز به خوبى اجرا شــد.به گزارش ايرنا،  حشمت ا... 
فالحت پيشــه در نشســت مشترك اعضاى كميســيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس با سفراى كشورهاى اروپايى مقيم تهران اظهار داشت: ايران و 
كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در شرايطى به سر مى برند كه رويكرد مشاركت 
جويانــه آنها در تحوالت بين المللى نه تنها در روابط فى مابين بلكه در روابط 
بين الملل اثرگذار خواهد بود.وى افزود: پاك بودن برنامه هسته اى ايران از ابتدا 
مشخص بود ولى چون ادعاهايى مطرح شده بود، اولين رويكردهاى ديپلماتيك 
را به همراه تروئيكاى اروپايى آغاز كرديم كه نشــان مى دهد از گذشــته باب 
مذاكره ميان ايران و اروپا باز بوده است تا اين كه شرايط به موضوع برجام كشيد.

روحانى خيلى به تذكرات آيت ا... هاشمى 
گوش نمى داد

 اينكه اصالح طلبان نمى خواهند قدرت دســت خاندان هاشمى بيافتد را رد 
نمى كنم، جهانگيرى پيشنهاد رئيس جمهور را درباره سخنگويى دولت نپذيرفت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســخنگوى حزب كارگزاران با بررسى 
موضوعاتى همچون مشــكالت اقتصادى كنونى كشور، رابطه حزب كارگزاران 
ســازندگى، رئيس جمهور و انتخابات آينده در سايت باشگاه خبرنگاران جوان 
منتشر شد.سيدحسين مرعشى بيان كرد: آقاى روحانى  در دو دوره دولت خود 
تيم اقتصادى كابينه را بدون توجه به تركيب تيمى چيدند و يكى از نواقص كار 
دولت همين عدم هماهنگى بين تيم اقتصادى دولت بود.وى  معتقد است اكنون 
كشور به كابينه جوان تر و بانشاط تر و مسئوليت پذيرتر نياز دارد چراكه شرايط 

تغيير كرده است پس بنا به  تغيير شرايط كابينه هم بايد تغيير كند.

چرا بررسى اليحه CFT در مجلس
 به تعويق افتاد؟

 اليحه CFT طبق زمانبندى منتشره در تارنماى مركز پژوهش هاى مجلس، 
قرار بود در دســتور دوم جلسه علنى امروز رسيدگى شــود؛ اما نه تنها اليحه 

بررسى نشد بلكه گفته شد اين موضوع در دستور چهارم قرار گرفته است.
به گزارش ايرنا، اليحه الحاق دولت جمهورى اســالمى ايران به كنوانسيون بين 
المللى مقابله با تأمين مالى تروريسم (CFT) بنابر اظهار سيد امير حسين قاضى 
زاده هاشــمى عضو هيأت رئيسه مجلس «به دليل اينكه در دستور چهارم براى 
رســيدگى قرار داشت، بررسى نشــد»؛ اين اظهار نظر در حالى است كه طبق 
جدول زمان بندى دستورات هفتگى مجلس شوراى اسالمى مندرج در تارنماى 
مركز پژوهش هاى مجلس قرار بود در دستور دوم و پس از اليحه اصالح قانون 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز در جلسه علنى امروز بررسى شود.

سامانه مطالبات عمومى(سمع) 
راه اندازي مي شود

 رئيس مركز بررســى هاى استراتژيك رياست جمهورى از آغاز به 
كار سامانه مطالبات عمومى(سمع) به صورت آزمايشى خبر داد.

به گزارش مهر، حسام الدين آشنا رئيس مركز بررسى هاى استراتژيك 
رياســت جمهورى در صفحه شــخصى خود در توييتر، نوشت: «با 
مصوبه هيأت وزيران به زودى ســامانه مطالبات عمومى(ســمع) به 
صورت آزمايشــى آغاز به كار مى كند. سمع گوش شنواى دولت براى 

رسيدگى به خواسته هاى مشترك گروه هاى بزرگ است.»

مراكز شهرستان هاى شش استان حائز 
شرايط مناطق مرزى مى شوند

 مديركل دفتر تقســيمات كشورى وزارت كشور از ابالغ بازنگرى 
دستورالعمل تعيين مناطق مرزى با امضاى وزير كشور جهت اجرا به 

استانداران خبر داد.
به گزارش ايسنا، سعيد جاللى مديركل دفتر تقسيمات وزارت كشور 
با اعالم اين خبر گفت: در اصالحيه دستورالعمل تعيين مناطق مرزى، 
كليه مراكز شهرستان هاى مرزى اســتان هاى آذربايجان غربى، ايالم، 
خراســان جنوبى، سيستان و بلوچستان، كردســتان و كرمانشاه حائز 

شرايط مناطق مرزى  مى شوند.
مديركل تقسيمات كشورى با اشاره اينكه در اين اصالحيه شهر ايالم 
مركز استان ايالم حائز شــرايط مناطق مرزى اعالم شده است، اظهار 
كرد: شهرستان هاى شوش، هويزه و دشت آزادگان در استان خوزستان 
و شهرســتان هاى جاسك و ميناب در استان هرمزگان نيز از اين پس، 
مشــمول شرايط گروه (ج) مى شــوند كه تا پيش از اين صرفاً شامل 
گروه اســتان هاى آذربايجان غربى، ايالم، خراسان جنوبى، سيستان و 

بلوچستان، كردستان و كرمانشاه بوده است.

مانيفست «نواصولگرايى» رونمايى شد
 جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسالمى مانيفست نواصولگرايى 
را در نشســتى با حضور دبيركل اين تشــكل سياسى اصولگرا در 14

بند منتشر كرد.
به گزارش ايسنا، متن كامل مانيفست نواصولگرايى جمعيت پيشرفت 
و عدالت ايران اسالمى صبح امروز (دوشنبه) در نشست رسانه اى اين 

جمعيت رونمايى شد.
جمعيت پيشرفت و عدالت كه نزديك به محمدباقر قاليباف است، در 
مانيفست خود كه در مجموعه شهداى سرچشمه از آن رونمايى شد، 
نواصولگرايى را ايجاد بنايى نــو و جديد بر «مبناى» اصول گرايى كه 

همان مبانى مكتب امام (ره) است تعريف كرده.
در اين مانيفســت «تغيير اساســى» در گفتمان، رويكرد، ســاختار و 
عملكرد، ويژگى اصلى اين بنا محسوب مى شوند و 3 شاخص اصلى 

آن «مردم باورى»، «اسالم ناب» و «نوگرايى» است.

دولت با انتخاب سخنگوى اقتصادى، مردم را 
با خود هم راى كند

 يك فعال سياسى گفت: دولت با انتخاب سخنگوى اقتصادى، مردم 
را با خود هم راى مى كند، هــم رايى مردم با دولت همراهى آنان را 

ايجاد مى كند. بايد به مردم توضيح داد.
احمــد توكلى در گفت و گو با ايســنا، در ارتباط با تشــكيل ســتاد 
اطالع رســانى اقتصادى و انتخاب رحمانى فضلى به رياست اين ستاد 
اظهار كرد: رحمانى فضلى به دليل ســوابقى كه در معاونت سياســى  
صدا و سيما داشته و عملكرد نسبتا قابل قبولى كه اين معاونت داشته 

است ؛ تجربه هاى خوبى اندوخته است.
وى در ادامه گفته هايش افزود: در ميان افراد كابينه ايشان فرد مناسبى 
براى تصدى اين سمت بوده است. مشكلى وجود دارد و آن اين است 
كه ممكن است وقتشان تنگ باشــد كه بايد تدبيرى كرد و خبرها را 
برايشان آماده كنند.اين فعال سياسى گفت: اينكه رئيس جمهور دست 
به اجرايى كردن چنين تصميمى زده هم اتفاق خوبى است؛ در چنين 
شــرايطى كه  دولت ســخنگو ندارد و با توجه به رشــته سياسى كه 
رحمانى فضلى به آن وارد است،  اتفاق خوبى در دولت رخ داده است.

موافقت دادگاه آلمان با استرداد ديپلمات 
ايرانى به بلژيك

 به گزارش ايسنا به نقل آسوشيتدپرس، يك دادگاه در آلمان اعالم 
كرد كه با اســترداد ديپلمات ايرانى كه به اتهام دست داشتن در طرح 
شكست خورده حمله به تجمع گروهك منافقين در پاريس بازداشت 

شده بود، موافقت كرده است.
پليس آلمان چند ماه پيش اين ديپلمات ايرانى را با ادعاى برنامه ريزى 
براى بمبگذارى در تجمع گروهك تروريستى منافقين بازداشت كرده 

بود.
دادگاه منطقه اى بامبرگ اعالم كرد كه حكم بازداشــت اروپايى براى 
اســدهللا اســدى را تائيد مى كند و حكم مى دهد كه وى از مصونيت 

ديپلماتيك برخوردار نيست.
دادگاه بامبرگ تصريح كرد، بــه اين علت كه اين ديپلمات ايرانى در 
تعطيالت به ســر مى برده و در كشــور محل مأموريتش يعنى اتريش 
حضور نداشــته اســت، بنابر اين فاقد مصونيت ديپلماتيك است و 
مى توان او را محاكمه كرد.مشــخص نيســت كه دادستانى آلمان چه 
زمانى قصد دارد وى را مســترد كند.بازداشت اين ديپلمات پس از آن 
انجام شــد كه يك زن و مرد ايرانى در بلژيك به دليل همراه داشــتن 

حجم زيادى از مواد منفجره در خودروى شان بازداشت شدند.
ادعا مى شود كه اين زن و مرد در همكارى با ديپلمات ايرانى بازداشت 

شده در آلمان قصد حمله به تجمع منافقين در 30 ژوئن را داشته اند.

آمريكايى ها 
در حال تغيير تاكتيك هستند

ــه  ــن ك ــر اي ــد ب ــا تاكي ــه ب ــائل خاورميان ــناس مس ــك كارش  ي
جريــان فلســطين در حــال مقاومــت اســت، اظهــار كــرد: بــه نظــر 
مى رســد مســاله فلســطين طــى ســال آينــده ميــالدى مــورد توجــه 
ــر تاكتيــك و آرايــش  ــال تغيي ــه دنب ــا ب ــا باشــد و آن ه آمريكايى ه

بــراى حضــور در خاورميانــه هســتند.
دربــاره طرحــى مربــوط بــه فلســطين كــه گفتــه شــده كاخ ســفيد 
در حــال تدويــن آن اســت و طــى چنــد مــاه آينــده ارائــه مى دهــد، 
 گفــت: بــه طــور كلــى جمهــورى خواهــان بــا رژيــم صهيونيســتى 
ــح از اســرائيل حمايــت  ــه طــور صري خيلــى راحــت هســتند و ب
مى كننــد و از ايــن  جهــت تــالش مى كننــد تــا معاملــه قــرن را بــا 
اقنــاع و همــراه كــردن كشــورها و وعــده و وعيــد اجرايــى كننــد.

مســاله فلســطين طــى ســال آينــده ميــالدى مــورد توجــه 
ــك،  ــر تاكتي ــال تغيي ــا در ح ــرد و آمريكايى ه ــرار گي ــرى ق بيش ت

ــتند.  ــه هس ــور در خاورميان ــراى حض ــش ب ــا و آراي فض
مناقشــه رژيــم صهيونيســتى و فلســطينى هــا هــر روز بــا اتفاقــات 
تــازه اى مواجــه مى شــود و طرفيــن در تــالش هســتند تــا 
ــام  ــود انج ــته هاى خ ــه خواس ــتيابى ب ــت  دس ــى در جه اقدامات
دهنــد، لــذا هــر بــار كــه مجمــع عمومــى ســازمان ملــل تشــكيل 
ــدگاه ليكــودى خــود  ــه دي ــا توجــه ب ــو ب ــد نتانياه جلســه مى ده
تــالش مى كنــد تــا موضــوع شهرك ســازى، ســركوب، تــرورو يــا 
ــرح  ــدس را مط ــازى ق ــودى س ــدس و يه ــه ق ــفارت ب ــال س انتق

ــد. ــرى كن ــرده و پى گي ك
 از ســوى ديگــر فلســطينى هــا بــا مبــارزه و بــه چالــش كشــاندن 
ــق  ــه ح ــوط ب ــث مرب ــتى و مباح ــم صهيونيس ــت هاى رژي سياس
همچنيــن  و  فلســطين  مســتقل  كشــور  تشــكيل  حاكميــت، 
موضوعــات حقــوق بشــرى تــالش مى كننــد تــا بــه خواســته هاى 

ــند.  خــود برس
ــا  ــگاه حمــاس و فتــح در رابطــه ب ــر و تحــوالت از ن مســاله تغيي
ــوده ،  ــع ب ــزه يكــى از موان ــژه بحــث غ ــه وي ــرى و ب ــه باخت كران
از ايــن جهــت كــه جريــان فتــح بــه دنبــال ايــن بــود كــه كرانــه 
باختــرى و غــزه را يكســره كنــد امــا بــا توجــه بــه نــگاه حمــاس 
ــم  ــزه ه ــر نيســت و غ ــكان پذي ــن دو بخــش ام ــردن اي ــى ك يك
ــد  ــوده نمى توان ــت ب ــزش مقاوم ــه محــل خي ــه اين ك ــا توجــه ب ب

ــرل تشــكيالت خودگــران باشــد.  تحــت كنت
جريــان فتــح تــالش مى كنــد تغييــر كادر داشــته باشــد و در نتيجــه 
برخــى اتفاقــات در فلســطين در حــال پى گيــرى اســت اگــر چــه 
ــا بســيار مهــم  ــراى فلســطينى ه موضــوع يهودى ســازى قــدس ب
ــان فلســطينى، در حــال  ــه نظــر مى رســد جري ــع ب اســت، در واق
ــت هاى  ــا سياس ــت ب ــتادگى و مخالف ــا ايس ــت و ب ــت اس مقاوم
رژيــم صهيونيســتى زندگــى خــود را بــه پيــش مى بــرد، همچنيــن 
ــوى  ــود. از س ــزار مى ش ــه برگ ــر جمع ــرات بازگشــت در ه تظاه
ديگــر رژيــم صهيونيســتى بــا مســائلى ماننــد اقتصــادى و تقويــت 
ــا  ــادى ب ــاى زي ــتند و مخالفت ه ــه هس ــت مواج ــاى مقاوم نيروه
يهــودى ســازى قــدس شــده  و بــه نظــر مى رســد در بحــث نــگاه 
فلســطينى- اســرائيلى يكســرى اقدامــات و اتفاقــات بــه صــورت 

روتيــن در حــال تكــرار اســت.

 روابط عمومى كل ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمى  در اطالعيــه اى از 
هدف قرار دادن مقر ســركردگان جنايت 
تروريستى اهواز در شرق فرات در كشور 
سوريه با 6 فروند موشك بالستيك زمين 
به زمين در نخســتين ساعات بامداد  روز 
گذشته  توســط يگان موشــكى نيروى 
هوافضاى ســپاه خبــر داد و تاكيد كرد: 
امنيت ملــت ايران خط قرمــز نيروهاى 
مســلح بوده و ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمى در صيانت ازميهن اســالمى و 
تامين امنيت و آرامش مردم عزيز از هيچ 
تالشــى فروگذار نكرده و مشــت آهنين 
خــود را همچنان مهياى پاســخ قاطع و 
كوبنده به هر گونه شــرارت و شــيطنت 

دشمنان قرار خواهد داد.
و اما بايد ديد پشــت پــرده پاس كارى ها 
داعش و االحوازيه چه بود؟ و آيا االحوازيه 
از قدرت مســتقلى براى انجــام عمليات 
تروريســتى در ايران برخوردار اســت يا 
سطحى  در  االحوازيه  تروريستى  نه؟گروه 
نيستند كه بتوانند عمليات تروريستى عليه 
ايران داشــته باشــند و االحوازيه از چنين 

قدرتى برخوردار نيستند.
شــعبه  گرچــه  تروريســتى  گروه هــاى 
شــعبه در منطقــه حضــور داشــته و ممكــن 
ــز  ــى ني ــها اختالفات اســت در برخــى روش
داشــته باشــند،اما همــه ايــن گروه هــا 
در برخــى مــوارد بنياديــن اشــتراك هاى 
كــه  خدشــه دارند  غيرقابــل  و  قطعــى 
ــت از  ــت، حماي ــان مقاوم ــا جري ــه ب مقابل
منافــع آمريــكا و اســرائيل، وابســتگى مالــى 
ــه برخــى كشــورهاى مرتجــع  و معنــوى ب
و  ســعودى  عربســتان  از  اعــم  منطقــه 
امــارات آنهــا را بــا هــم مشــترك مى كنــد و 
نمــاد اصلــى آنهــا در منطقــه داعش اســت.

اما بعــد از حادثه تروريســتى، نيروهاى 
مســلح ايران و فرمانده كل قوا نسبت به 
تروريست ها  ســخت  گوشمالى  و  انتقام 
تأكيد كــرده بودند كه نيروهاى مســلح 
ايــران انتقام مردم اهــواز را بايد از گروه 
تروريســتى االحوازيــه و... يــا داعش 
بگيرند؟ روشــن است كه انتقام از داعش 
در هر شــرايطى انتقام از همه گروه هاى 
تروريســتى و ضربه بــه داعش، ضربه به 
محسوب  تروريستى  گروه هاى  همه  نماد 

مى شود.
موشــكى  ازحملــه  جزئياتــى   
ذوالفقار  و  قيام  موشــك هاى  سپاه، 

برسرتروريست ها
در پــى جنايــت تروريســتى 31 شــهريور 
ــهادت 25  ــه ش ــه ب ــواز ك ــاه 1397 اه م
تــن و مجــروح شــدن 69 تــن از مــردم 
مظلــوم و بــى دفــاع و نيروهــاى مدافــع 
ــپاه  ــد، س ــر گردي ــالمى منج ــن اس ميه
پاســداران انقــالب اســالمى بــا اســتعانت 
ــه نيابــت از  ــى، ب از ذات اقــدس باريتعال
ــواده هــاى  ــران و خان ملــت ســرافراز اي
ــداى  ــه ن ــك ب ــهيدان ، در لبي ــم ش معظ
ــى كل  ــرى و فرمانده ــم رهب ــام معظ مق
ــه  ــه اى (مدظل ــام خامن ــوا حضــرت ام ق
العالــى) بــراى انتقــام خــون ايــن شــهدا، 
ــاز 70  ــژه كــودك 4 ســاله و جانب ــه وي ب
درصــد دفــاع مقــدس از تروريســت هــا 
و گوشــمالى عوامــل بــزدل ايــن حادثــه، 
(دوشــنبه  امــروز  بامــداد   2 ســاعت 
9 مهرمــاه) محــل اســتقرار و تجمــع 
تحــت  تكفيــرى  هــاى  تروريســت 
حمايــت امريــكا و قــارون هــاى منطقــه 
ــوريه را  ــور س ــرات در كش ــرق ف در ش

ــرار داد. ــكى ق ــه موش ــورد ضرب م
طى اين عمليات كه با نام «ضربت محرم» 
و با رمز مقدس «يا حسين( ع)» انجام شد، 
تعداد 6 فروند موشك بالستيك ميان برد 

از پايگاه هاى موشكى نيروى هوا فضاى 
سپاه در غرب كشور شليك و تروريست 
هــاى مزدور و جنايتــكار از فاصله 570 
كيلومترى هدف ضربات مهلك و مرگبار 

قرار گرفتند.
متعاقبــا 7 فروند پهپاد رزمــى اين نيرو 
مواضــع و مقرهــاى تجمع و پشــتيبانى 
تروريست هاى مزدور استكبار جهانى را 

بمباران كردند. 
بر اســاس اطالعات و گزارش هاى دقيق 
دريافتــى، در ايــن عمليات تعــدادى از 
ســركردگان و عناصر موثر جنايت اخير  

تروريســت هــا به هالكت رســيده و يا 
مجروح شــده اند، همچنين زيرســاخت 
هــاى آمادى و انبار ذخيــره مهمات آنان 

منهدم گرديد.
در ايــن رهگذر يادآور مى شــود؛ جمع 
بندى و رهگيرى شواهد و قراين جنايت 
اخير اهواز، فرزندان ملت ايران را به مقر 
تروريســت ها در شرق سوريه كه توسط 
امريكا هدايت و پشــتيبانى شــده و در 
راســتاى اهداف شيطانى تروريسم دولتى 
كاخ ســفيد و منافع رژيم صهيونيستى و 
ارتجــاع منطقه عمل مى كند، رســانيد و 
ســپس با طراحى و برنامــه ريزى دقيق 
اطالعاتــى و ميدانى، نقاط تعيين شــده، 

آماج موشك هاى نقطه زن قرار گرفت.
ــان  ــز اطمين ــان عزي ــه هموطن ــان ب در پاي
مــى دهيــم ، همانگونــه كــه بارهــا 
اعــالم شــده اســت، امنيــت ملــت ايــران 
ــوده و  ــلح ب ــاى مس ــز نيروه ــط قرم خ
ــا  ــالمى ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ــاى  ــاير نيروه ــاركت س ــى و مش همراه
ــور  ــى كش ــى و اطالعات ــى ،انتظام نظام
ــن  ــالمى و تامي ــران اس ــت از اي در صيان
هيــچ  از  جامعــه  آرامــش  و  امنيــت 
مشــت  و  نكــرده  فروگــذار  تالشــى 
آهنيــن خــود را همچنــان مهيــاى پاســخ 
قاطــع و كوبنــده بــه هــر گونــه شــرارت 
ــد داد. ــرار خواه ــمنان ق ــيطنت دش و ش

اينفو روز

اينفوگرافيك: ايرنا سونامي سالمندي در ايران و راه هاي رويارويي با آن

جزئيات حمله سپاه به مقر تروريست ها
■ 7 پهپاد و 6 موشك بالستيك سپاه مقرهاى تجمع طراحان حمله تروريستى اهواز   را بمباران كرد
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حوادث

پيش نويس نظام حقوقى سالمندان آماده شد
 رئيس دبيرخانه شوراى ملى سالمندان كشور از تهيه پيش نويس نظام حقوقى سالمندى 
خبر داد و گفت: به دنبال فعال كردن نظام حقوقى سالمندى هستيم تا دستگاه هاى مختلف 

در برنامه هاى بودجه اى خود منابعى را به حوزه سالمندان اختصاص دهند.
محســن ســلمان نژاد در گفت و گو با ايرنا افزود: اليحه نظام حقوقى سالمندان بايد 
از دولت به مجلس شــوراى اسالمى برود. اما فعال كردن اين نظام، زمانبر است و به 
اقدامات زيادى نياز دارد. ســلمان نژاد افزود: بهزيستى با وزارت بهداشت درباره سند 
ملى سالمندان چالش داشت كه در نهايت در شوراى عالى سالمت مصوب شد اما با 
توجه به برنامه ششم توسعه، اجراى اين سند وظيفه شوراى عالى رفاه است و اكنون 

به دنبال چگونگى اعمال اين قانون هستيم.

روانگردان هاى جديد درمان دارويى ندارند
 درمان مواد مخدر صنعتى و روانگردان هاى جديد طوالنى مدت و بســيار سخت 

است و حتى درمان دارويى جايگزين هم ندارند.
رئيــس كارگروه كاهش تقاضاى اعتياد كميته مســتقل مبارزه بــا مواد مخدر مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: پيش از اين در مورد درمان ترياك يا هروئين به عنوان 
مخدر ســنتى درمان نگهدارنده تجويز مى شــد و فرد مصرف كننده پس از سه دوره 
مصرف متادون و ارتباط با روانشناس و مددكار مى توانست بسيارى از مشكالت خود 
را برطرف كند اما در مورد مواد مخدر صنعتى اين امكان وجود ندارد.سعيد صفاتيان در 
گفت و گو با اظهار داشت:  تاكيد كرد: هيچ كجاى دنيا هم درمان روانگردان ها، دارويى 

نيست و بايد اين افراد تحت روان درمانى هاى طوالنى مدت قرار گيرند.

مرحله دوم جشن عاطفه ها 11 مهر 
در مدارس برگزار مى شود

 يازدهم مهر مرحله دوم جشن عاطفه ها در مدارس كشور برگزار مى شود. در اين 
مرحله كمك ها به صورت كامًال نقدى انجام مى شود.

رئيس كميته امداد گفت: اين نهاد بــا وزارت آموزش و پرورش تفاهمنامه همكارى 
منعقــد كرده تا پاكت هــاى حامل نامه براى كمك نقدى توســط مديران مدارس در 
اختيار دانش آموزان قرار بگيرد. دانش آموزان نامه را به والدين خود تحويل و آنها نيز 

كمك هاى نقدى خود را به مدرسه پرداخت مى كنند.
پرويز فتاح در گفت و گو با ايرنا، افزود: كمك هاى نقدى مردمى بر اساس اولويت در 

بين دانش آموزان نيازمند توزيع شود.

تهديد سالمت بيماران هموفيلى
 بيماران هموفيلى با توجه به شرايطى كه دارند، مى بايست در موعد 
مقرر از دارو استفاده كنند. اين در حالى است كه بيمه ها، در مسير تاييد 

نسخ اين بيماران سنگ اندازى مى كنند.
به گزارش فرارو، مديرعامل كانون هموفيلى ايران، گفت: متاســفانه 
شــاهد اقدامات غير كارشناســى ســازمان هاى بيمه گر هستيم. اين 
سازمان ها فاقد كارشــناس هماتولوژيست براى سازمان دادن نظارت 

هاى شان هستند.
احمد قويدل افزود: بى ترديد ما مخالف نظارت ســازمان هاى بيمه گر 
نيستيم، بلكه ما مخالف نظارت غيركارشناسى هستيم كه مى تواند جان 
بيماران را به مخاطره بياندازد. متاسفانه در شيراز چند روز پيش مامور 
تاييد نســخه بيمه خدمات درمانى از تحويل داروى يك خانم باردار 
به رغم تجويز پزشــك و تامين حواله آن توســط وزارت بهداشت با 
مداخله غيرقانونى در امور پزشــكى از تحويل 50 عدد «آريو ســون» 
بــه اين خانم باردار جلوگيرى و اين خانم همان روز دچار خونريزى 

گرديد و تا آستانه مرگ رفت.
قويدل ادامه داد: خوشــبختانه در ســايه احســاس مسئوليت پرسنل 
بيمارستان دســتغيب به خصوص هماتولوژيست اين بيمارستان، اين 
خانم از مرگ نجات يافت و فرزند خود را سالم به دنيا آورد. به خير 
گذشتن اين واقعه به هيچ وچه از مسئوليت آن كارشناس بيمه در رابطه 

با به خطر انداختن جان اين مادر و كودك نمى كاهد.
مديرعامــل كانون هموفيلى ايران، تاكيد كرد: به بيماران و خانوادهاى 
آنــان توصيه مى كنيم به صورت قانونى و كامال در آرامش جلوى اين 
مداخله هاى كاركنان بيمه در امور پزشــكى بايستند. از آنها بخواهيد 
دليل عدم تاييد نسخه را كتبا براى شما بنويسند و امضا كنند. لطفا اين 
درخواست ها را به صورت محترمانه و در آرامش پيگيرى نماييد. بعد 

از گرفتن دليل عدم تاييد دارو به مقامات باالتر آنان مراجعه كنيد. 
وى افزود: در صورت عدم موفقيت اخذ دارو مراتب را به دفتر مركزى 
و دفاتر نمايندگى كانون هموفيلى ايــران اطالع دهيد. مديران كانون 
موظفند مشــكل شــما را تا حصول نتيجه پيگيرى كنند. همه با هم 
مى توانيم جلوى مداخله افراد غير متخصص را در امور درمانى بيماران 
بگيريم و در صورت لزوم اين افراد را به مراجع نظارتى معرفى نمابيم.

قويدل گفت: اميدواريم آن كارشــناس بيمه خدمات درمانى در شيراز  
كــه جان خانم باردار و فرزندش را به مخاطره انداخت لحظه اى فكر 
كند اگر اتفاق تلخى مى افتد گذشته از آنكه مسير زندگى اش در سايه 
دادخواهى آن خانواده تغيير مى كرد، چگونه پاســخگوى وجدان خود 
مى بود. تجويز دارو، كار و تخصص پزشك معالج است، نه يك كارمند 
عادى سازمان بيمه كه انگيزه اى جز حفظ منافع مالى سازمان بيمه گر 

ندارد.

سازمان پيوند اعضا تشكيل شود
 عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى و جراح و 
متخصص كليه و مجارى ادرار (اورولوژى) گفت: به منظور همسويى 
مجموعه هاى مرتبط با پيوند اعضا الزم اســت سازمانى در اين ارتباط 

تشكيل شود.
به گزارش ايرنا، ناصر ســيم فروش اظهار داشــت: كشور ما در زمينه 
پيوند كليه حائز رتبه نخســت در منطقه است و نيروهاى متخصص 

زيادى در اين زمينه تربيت شده اند.
وى افزود: اما در اين بخش سيســتم پشتيبانى مناسبى وجود ندارد و 
هيچكس از پزشكان در خصوص نيازمندى آنها براى درمان سوال نمى 
كند از ســوى ديگر يك پزشك براى حضور در كنگره هاى تخصصى 
خارجــى بايد هزينه هاى فراوانى را بپــردازد كه اين امر گاهى باعث 

حضور نيافتن پزشكان در كنگره ها مى شود.
سيم فروش افزود: تنها راهكار كليدى براى برون رفت از اين مشكالت 
ايجاد سازمان پيوند اعضا است. سازمانى همانند سازمان انتقال خون 
كه داراى تشكيالتى منسجم باشد و با برخوردارى از بودجه مشخص، 

زيرنظر وزارت بهداشت به صورت همسو بتواند به فعاليت بپردازد

مصرف مولتى ويتامين و كلسيم بر سالمت 
قلب تاثيرى ندارد

 محققان دريافتند مصرف مولتى ويتامين ها و كلسيم هيچ ارزشى در 
تقويت سالمت و پيشگيرى از بيمارى قلبى عروقى، حمله قلبى، سكته 

يا مرگ زودهنگام ندارد.
به گــزارش مهر، مطالعه اخير محققان نشــان مى دهد مصرف مداوم 
مكمل هاى ويتامين و مواد معدنى هيچ فايده يا ضررى براى ســالمت 
ندارد. اين مكمل ها تنها به رژيم غذايى كمك كرده و به ارزش غذايى 

شما مى افزايند.
به گفته محققان، اين مكمل ها فقط در ذهن اين باور را ايجاد مى كنند 
كه مى توانند شما را از برخى از بيمارى ها نجات دهند، اما در حقيقت 

نقش بسيار كمى در تحقق اين هدف در زندگى سالم دارند.
تيم تحقيق آشــكار ساخت كه مصرف اسيدفوليك به تنهايى يا همراه 
موجب كاهش ريسك بيمارى هاى قلبى عروقى و  B با ويتامين هاى
ســكته مى شود درحاليكه نياسين و آنتى اكسيدان ها تاثير بسيار جزئى 

در اين زمينه دارند.

زن ماليرى به دفن همسرش زير سيمان 
اعتراف كرد

 فرمانــده انتظامى شهرســتان مالير گفت: يــك زن جوان پس از 
گذشت 15 روز از مرگ همسرش به دفن او در زير زمين و پوشاندن 

روى متوفى با سيمان اعتراف كرد.
داود على بخشى يادآورى كرد: روز 22 شهريور امسال پس از جدال 
لفظى بين يك زوج جوان، مرد 37 ســاله براى اســتعمال مواد مخدر 

راهى زير زمين خانه شده است.
وى اضافه كرد: اين مرد تا ساعت 2 بامداد در حال استعمال موادمخدر 
بود كه صبح همســرش وى را در حاليكه خواب آلود نقش بر زمين 

شده، مى بيند.
فرمانده انتظامى مالير عنوان كرد: اين زن مدعى است كه شوهرش به 
صورت غيرعادى نفس مى كشيده و يك ورق قرص كلونازپام (كنترل 
كننده تشنج و صرع) در كنارش وجود داشت، با اين وجود يك پتو بر 

روى همسرش كشده و زير زمين را ترك كرده است.
على بخشى ادامه داد: صبح روز بعد زن نگران وضعيت شوهرش مى 
شــود و پس از مراجعه به زيرزمين متوجه مرگ همسرش شده و به 

علت ترس موضوع را كتمان مى كند.
فرمانده انتظامى مالير گفت: در ادامه اين زن كه داراى فرزند 15 ساله 
است، اقدام به خريد كيسه سيمان و دفن همسرش در زير زمين خانه 
مى كند.وى بيان كرد: اين زن پس از گذشــت 15 روز موضوع را به 
عوامل گشت انتظامى مالير اطالع رسانى كرد و تحقيقات پليس براى 

بررسى دقيق تر اين موضوع در جريان است.
به گزارش ايرنا نيمه مرداد امسال يك مرد ميانسال به علت اختالفات 
خانوادگى اقدام به قتل و بريدن ســر همســر خود در منزل مسكونى 
واقع در نهاوند كرد.پنجم مرداد هم راز قتل پيرمرد حدود 70 ساله اهل 
روســتايى در شهرستان همدان كه قربانى اختالفات مالى شده و زنده 
زنده در يك كانكس به آتش كشــيده شده بود، پس از حدود سه ماه 

كار پليسى، فاش و قاتل شناسايى و دستگير شد.

مشروبات الكلى جان يك نفر را 
در همدان گرفت

 يك منبع آگاه گفت: مصرف مشروبات الكلى موجب نابينايى و در 
نهايت مرگ يك مرد 47 ساله در همدان شد.

وى كه خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 
اين فرد پيشتر نيز سابقه مصرف الكل داشته است.

وى افزود: فرد ياد شده به علت مصرف مشروبات الكلى دچار دوبينى 
و كاهش سطح هوشيارى شــده و توسط بستگان به بيمارستان اعزام 
شد.اين منبع مطلع بيان كرد: پس از گذشت حدود 40 دقيقه از بسترى 

شدن اين فرد در بيمارستان، وى جان خود را از دست داد.
وى با بيان اينكه برخى مواقع هنگام توليد الكل يا مشــروبات الكلى، 
ناخواســته درون آن متانول نيز ايجاد مى شود، ادامه داد: مصرف الكل 
اتيليك يا متانول موجب بروز اختالل در ناحيه چشــم شــده و زياده 

روى در مصرف آن، نابينايى و در نهايت مرگ فرد را در پى دارد.
اين منبع مطلع با اشــاره به اينكه وجود متانول داخل مشروبات قابل 
تشــخيص نيست، خاطر نشان كرد: سوء مصرف و اعتياد به الكل مى 
تواند عامل بروز اختالالت روانى و بروز بســيارى از ناهنجارى هاى 

اجتماعى نظير نزاع، حوادث ترافيكى و ديگر جرائم شود.

اطالعات: پاي بسته مديران به زنجيره سرانه مدارس 
 توي بسته پفيال داره؟

خبر ورزشي: رامين با يك عكس پرسپوليسي را به هم ريخت 
 پس خيلي خوش عكسه !

جوان: صاعقه اي بر سر دشمنان خواهيم شد 
 رعد و برق هم داره؟

همدان پيام: حل مشكل كمبود معلم در روستاهاي همدان 
 چرا نمي زاريد جوانان بيان سر كار 

خراسان: دولت در آستانه خانه تكاني 
 بهش بگيد فرش شويي الكترونيكي شده 
گل ورزشي: زكي پور: در گلزني مشكل داريم 

 حتمًا كفشتون پاره شده !
شرق: بازي با شفافيت در ليست ارزي 

 پس هنوز روحيتون كودكانه است 
قانون: صداي 240 هزار حنجره خاموش به گوش مسئوالن نرسيده 

 البد دوست ندارن بشنون!
همدان پيام: آوار دالر بر سر سفال 

 بهتر، سفال ها مي مونن زير خاك سرجاشون 
كيهان: گراني60 درصدي بنزين در آمريكا به دليل تحريم نفتي ايران 

 ارزانى دالر به دليل شجاعت ايران 
همشهري: فراخوان در پاريس براي سفر به ايران 
 دندوناشون تو فرودگاه ايران نشكسته خوبه 
ابرار ورزشي: همين فردا مي توانيم به خانه برگردم

 اين مهمه، كه با چي مي خواي برگردي، با هواپيما يا ثم طال 
شرق: حمله گاز انبري آخوندي 
مگه مي خواد چي شكار كنه؟

ايران ورزش: شفر ساخت، شفر ويران كرد
 چه شود!!

همدان پيام: براي حضور بانوان در ورزشــگاه بايد زير ساخت ها آماده 
باشد

 امان از دست زير ساخت كه هيچ وقت درست نميشه!!

 ترافيك همدان از آن دست معضالت 
و گره هاى كور مديريت شهرى است كه 
گويا قرار نيست با وجود اقدامات متعدد 
مسئوالن، برطرف شود معضلى كه با باز 
شــدن مدارس بيش از گذشته شهروندان 

همدانى را درگير خود ساخته است. 
با بازگشايى مدارس و آغاز فصل تحصيل، 
ترافيك معابر شهرى همدان بيش از گذشته 
نمود دارد و اگر قبل از اين رسيدن ماه مهر 
فقط در بازه زمانى مشخصى برخى معابر 
منتهى به ميدان مركزى شهر(ميدان امام ره) 
و خروجى از آن پــر ترافيك بود و آنهم 
ترافيكى لحظه اى، حاال آن ترافيك از لحظه 
گذشته به دقايقى طوالنى به خصوص در 
بين ســاعت هاى 12 تــا 14 و 18 تا 20 
افزايش يافته اســت و بار خود را بر ساير 
معابرشهرى همدان هم تحميل كرده است 
و اكنون شهروندان همدانى در اين ساعت 
ها بايد ترافيك سنگينى تا رسيدن به مقصد 
تحمل كننــد كه صبر هر همدانى را لبريز 

كرده است. 
با وجــود آنكه در برخــى از اين معابر 
پاركينگ هاى طبقاتى هم با ظرفيت مناسب 
ســاخته شده است شــهروندان از پارك 
خودروى خود در اين توفقگاه هاى شهرى 
خود دارى مى كنند و پارك در نزديكترين 

نقطه خريد را ترجيح مى دهند.
افزون بر آن اجراى طرح پارك حاشــيه 
اى معابر پر ترافيك و محله هاى منشعب 
از آن بر اين مشــكل افزوده است. پارك 
غير مجاز برخى رانندگان در معابر شهر و 
تردد خودروى تك سرنشين در همدان از 
ديگر عوامل افزايش ترافيك معابر شهرى 
همدان در اين ساعت ها است ضمن آنكه 
شهر همدان هنوز به سرانه استاندارد ناوگان 
عمومى اتوبوسرانى نرسيده و به دليل زمانبر 
شدن حركت اتوبوس ها در اين ساعت ها 
و معطل ماندن در ترافيك شهرى مشكل 
ديگرى براى شهروندان ايجاد كرده است 
تا آنها را به استفاده از خودروى شخصى 

سوق دهد.
 فعاليت عمرانى بى موقع

حدود ســاعت 12 خيابان ميرزاده عشــقى 
صداى داد و بيداد و بوق زدن راننده اى را هر 
رهگذرى مى تواند بشنود حسن قاسمى كه 
سرويس مدرسه دارد به تنسيم مى گويد: من 
نمى دانم چرا بايد در اين ساعت از روز كار 
عمرانى در اين معبر اجرا كنند مگر نمى شود 
جدول كشى را شب ها زمانى كه همه مردم 
خوابند و خيابان ها از بى ترافيك و ســوت  
و كور اســت اجرا كنند تا اين ترافيك ســه 
خطه در حد فاصل اول هنرســتان به ميدان 
دانشگاه را به مردم تحميل نكنند و اعصاب 
مــردم را خرد نكنند يك طــرف خيابان را 
مصالح ريختند و يــك طرف هم  كارگران 
كار مى كنند مگر عرض اين معبر كه همزمان 
خروجى و ورودى به ســعيديه باال و پايين 
در ميرزاده عشــقى دارد چقدر اســت كه با 
بى برنامگى مردم را اين طورى گرفتار كردند 
و كار كردن آنها هم كند اســت يك جدول 

كشى كه حدود 2 ماه طول نمى كشد.
ديگر چطورى با اين ترافيك مى شــود كار 
كرد آنهم در اين شرايط اقتصادى كه هر روز 
اجنــاس يك قيمتى دارد. فقــط اين خيابان 
نيست كه  بلوار هاى ديگر را هم اين ترافيك 
را دارند  و راه جايگزينى براى عبور نيست.

منصــور قابلى هم كه در ايســتگاه اتوبوس 
بين راهى يكى از معابر شهرى همدان منتظر 
اســت با غر و لند اظهار مــى كند: اين قدر 
اتوبوس ها  اين دير مى آيند كه سرانجام من 
را وادار مى كنند خودروى شــخصى خودم 
را بــراى كار هاى ضــرورى از خانه خارج 

كنم در حالى كه مســئوالن دايم از مردم مى 
خواهند كه خودروى شــخصى خود را به 
معابر  نياورند با اين وضعيت كه اتوبوسرانى 
همدان خدمات مى دهد چطور هم خودروى 
شخصى اســتفاده نكنيم و هم زمان خود را 
براى رســيدگى به امور زندگى تنظيم كنيم 
كه به موقع ســركار حاضر باشيم و آخر ماه 

توبيخى براى ما رد نكنند.
همه اتوبوس ها يا مى آيند ميدان يا در ساير 
خطوط تعداد آنهم كم اســت حتما بايد آمد 

ميدان  و از آنجا به مسير هاى ديگر رفت.
مدير عامل ســازمان مديريت حمل و نقل 
بار و مسافر شــهردارى همدان درباره نقش 
نــاوگان عمومى در كاهــش ترافيك معابر 
همدان و مشــكالت ايجاد شده مى گويد: 4 

عامل در روان ســازى يا 
ايجــاد گره هاى ترافيكى 
در معابر همه شــهرها به 
گفته و بررسى كارشناسان 
تعيين  نقش  حــوزه  اين 

كننده اى دارد.
استاندارد  ناوگان  فعاليت 
حمل و نقــل عمومى و 
معابر مخصــوص به آن، 
صحيح  فرهنگ  به  توجه 
آموزش  ترافيكى،   رفتار 
فرهنگ ترافيكى و ايجاد 
مرتبط  هاى  ساخت  زير 
و بازدارندگــى قوانين از 
عوامل عمده وموثر است.

  در شــهر همــدان در 
حال حاضر 220 دستگاه 

اتوبوس فعال اســت كه بر اســاس سرانه 
اســتاندارد بايد براى هر هزار نفر يكدستگاه 
اتوبوس داشته باشيم تا فاصله زمانى حركت 
اتوبوس ها بين 3 تا 5 دقيقه باشد و مسافران 
زياد در  ايســتگاه ها منتظر رسيدن اتوبوس 
نمانند البته با برنامه ريزى ها سعى كرديم اين 
بازه زمانى حفظ شود اما در ساعت هايى كه 
اوج ترافيك داريم منطقى است كه اين زمان 

افزايش يابد.
سيد محمد پور وخشــورى بيان كرد: معابر 
همدان عرض محــدودى دارد و فقط نمى 
تــوان با افزايــش عرض معبــر ترافيك را 
كاهش داد بايد شهروندان به فرهنگ ترافيكى 
صحيح هم توجــه كنند اگر ضرورتى ندارد 
وارد معابــرى كه ترافيك در ســاعت هاى 
خاص دارد نشوند يا اســتفاده از تاكسى و 
اتوبوس را بــراى تردد در اين معابر ترجيح 

دهند.
در حــوزه آموزش هم فقــط نبايد به اطالع 
رسانى و آموزش شهروندى شهردارى متكى 
بود بايد ساير نهاد ها هم در اين حوزه تالش 
بيشترى داشته باشــند تا اين رفتار در دانش 

آموزان و مردم آينده نهادينه شــود و به طور 
صحيح استفاده كنند و حتى آنرا به  ديگران 

هم توصيه كرده و آموزش دهند.
 توجه قانــون و تغيير رفتار هاى 

ترافيكى
مدير عامل ســازمان مديريت حمل و نقل 
بار و مسافر شــهردارى همدان افزود: قانون 
بازدارندگى كافى هم بايد داشــته باشد تا در 
صورتى كه فردى تخلفى در حوزه ترافيكى 
داشــت مجدد آنرا تكرار نكند اما اكنون اين 
طور نيست و قوانين بازدارندگى كافى ندارد. 
وقتى راننده اى غير قانونــى وارد محدوده 
ترافيكى شــهر شد مقدار جريمه براى او در 
حدى نيســت كه خود را ملزم به تكرار آن 
تخلف نداند و نگرانى از تكرار آن ندارد در 
حاليكه شهر فقط مختص 
رانندگان  يــا  راننده  اين 
او  مانند  گريــزى  قانون 
نيســت و همه مردم حق 
استفاده از معابر را  دارند. 
يعنى اگر كســى حقوق 
ديگران را زير پا گذاشت 
را  ترافيكــى  قوانيــن  و 
هزينه  بايد  گرفت  ناديده 
هــاى آن را بپــردازد تا 
مردم در ترافيك شــهرى 
گرفتار نشوند. يك روش 
بــد هم جا افتاده اســت 
براى تشــويق مــردم به 
خريد بيشتر يا حضور در 
مسابقه هاى تلويزيونى و 
بانك هــا و غيره خودرو 
جايزه مى دهند چرا معادل آن مبلغ جايزه اى 
ديگر را به آنها نمى دهند اين طورى مردم را 
به خريد خودرو تشويق مى كنند پس يكبار 
رفتار اشتباه ديگر در جامعه ترويج مى شود.

 كنترل محدوده طرح ترافيك
رييس پليس راهور اســتان همــدان اظهار 
داشــت: براى نهادينه شدن فرهنگ ترافيكى 
افزون بر زمان بازگشايى مدارس با همكارى 
شــهردارى  در پارك ترافيك شــهر همدان 
(اعتماديــه) و مراكــز مهم تجمعى شــهر 
مانند مســاجد و مراكز دولتــى غير  موارد 
مهم ترافيكى را آمــوزش داده و از ظرفيت 
فرهنگيان استان هم براى انتقال اين فرهنگ 
استفاده كرده ايم و در حال حاضر 280 هزار 
هميــار پليس در اين حــوزه با ما همكارى 

دارند.
على فكرى افــزود: روزانــه در حدود 40
دستگاه خودرو به معابر شهرى همدان وارد 
مى شود و اين معابر ظرفيت ورود اين همه 
خودرو را ندارد پس اين شــهروندان هستند 
كه بايــد خود به اصالح رفتار هاى ترافيكى 
در رانندگــى توجه كننــد و در صورتى كه 

ضرورتى وجود نــدارد وارد طرح ترافيك 
نشــوند و يا براى خريد بــه ميدان مركزى 

شهرى همدان نيايند
وى گفت: همچنين انتظار داريم شــهردارى 
در صورتى كه مجوزى براى ســاخت بنايى 
در نقطه اى از شــهر صادر مى كند حتما به 

ايجاد پاركينگ مناسب با آن هم توجه كند.
 ايجاد ظرفيت ها

مدير عامل ســازمان حمل و نقل و ترافيك 
شهردارى همدن درباره كمبود پاركينگ هم 
اظهار داشت: موضوع كمبود يا نبود پاركينگ 
خودرو در معابر شهرى همدان نيست مسئله 
به اين رفتار شهروندان همدانى ارتباط دارد 
كه آنها عالقه اى به پــارك خودروى خود 
در اين فضا ها ندارند و اغلب تا نزديكترين 
نقطه خريــد خودروى خــود را منتقل مى 
كنند در حالى كــه در اطراف ميدان مركزى 
شهر همدان مانند محله حمام قلعه يا كلپا و 
بيــن النهرين ظرفيت كافى پارك خودرو در 

پاركينگ هاى طبقاتى فراهم شده  است.
احســان صباغى گفت: شهروندان بايد براى 
ســفر درون شــهرى خود با خودرو برنامه 
ريــزى كنند و وقتى ســاعت ها پر ترافيك 
وجود دارد از ورود به محدوده طرح يا ساير 
معابــر بپرهيزند. ضمن اين كه براى افزايش 
فضاى پارك و توزيــع عادالنه آن در معابر 
شــهرى و پيشگيرى از اشغال معابر شهر در 
محدوده معابر اصلى منتهى به ميدان مركزى 
شــهر همدان  و ســاير خيابان طرح پارك 
حاشيه اى در حال اجرا است و توقف كمتر 
از نيم ســاعت  هم در اين محدوده رايگان 
است كه موجب شده است شهروندان زمان 
توقف خود را در معابر اصلى مديريت كنند 

و ترافيك معابر مديريت شود.
هــر چند به قولى ترافيك جز جدايى ناپذير 
رشد و توسعه شهر هاى بزرگ و پر جميعت 
اســت اما مديريت مناسب ترافيك و بهبود 
خدمــات ناوگان عمومى شــهرى هم اصل 
مهم و انكار ناپذير كاهش و يا روان ســازى 
ترافيك اســت ضعف و كمبود در خدمات 
ناوگان عمومى شــهرى همدان و تاخير در 
حركــت ها اتوبوس ها اين موضوع را تاييد 
مــى كند. واكنش منفى مردم همدان در بهره 
مندى از خودروى شخصى و  ورود به طرح 
ترافيك آنهم در ســاعت هاى اوج به خوبى 

مويد آنست.
افزون بر آنكه شهروندان بايد به قانون پايبند 
باشند مسووالن هم بايد در توزيع مكان هاى 
آموزشى و تجارى و ادارى شهر برنامه ريزى 
مدونى داشته باشند كه سرانه كامل آن براى 
همه شــهروندان تامين شود تا همه مردم به 
تناســب به اين امكانات شــهرى دسترسى 
داشــته و مجبور به مراجعه به يك نقطه از 

شهر و ايجاد ترافيك نباشند.

همدان ديگر شهر آرام نيست

گره ترافيك هرروز كورتر مي شود

عرض  همــدان  معابــر 
نمى  فقط  و  دارد  محدودى 
عرض  افزايش  بــا  توان 
معبر ترافيك را كاهش داد 
بايد شهروندان به فرهنگ 
توجه  هم  صحيح  ترافيكى 
كنند اگــر ضرورتى ندارد 
وارد معابــرى كه ترافيك 
در ساعت هاى خاص دارد 
نشوند يا استفاده از تاكسى 
و اتوبوس را براى تردد در 

اين معابر ترجيح دهند

توسعه دانشگاه ها 
محدود نمى شود
 وزير علوم، تحقيقات و فناورى گفت: اعطاى ماموريت  هاى محلى به 
دانشــگاه ها به آن معنا نيست كه رشد و توسعه آنها محدود مى شود، بايد 
از ظرفيت دانشــگاه هاى كوچك و اعضاى هيأت علمى جوان براى حل 

مسائل استفاده كرد.
به گزارش ايرنا، منصور غالمى اظهارداشــت: اين وزارتخانه طبق قانون 
برنامه ششم توسعه و مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى كه در اواخر 

اســفند 94 تصويب شد موظف به ســاماندهى آموزش عالى كشور شده 
اســت. غالمى افزود: وزارت علــوم در كارگروه هاى تخصصى متعدد و 
با بررســى هاى ميدانى، منطقه بندى دانشــگاه هاى مختلف را انجام داد و 
در تعاريف ماموريت گرا و هــم ماموريت هاى علمى براى مراكز علمى 

تعاريف خاصى را ارائه كرد.
وزير بيان كرد: تعريف بين المللى به معناى ســاقط شــده تعريف ملى و 
منطقه اى نيست، بنابراين آنها نيز مى توانند ماموريت هاى منطقه اى داشته 
باشند، لذا در تعاريف مطرح شده، دانشگاه هاى استانى به عنوان منطقه اى 
و ملى معرفى شــده و دانشگاه هاى جوانى كه در كنار دانشگاه هاى بزرگ 

استان وجود دارد، به عنوان محلى معرفى شده اند.
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صادرات سيب زمينى ادامه دارد
 مديركل گمرك استان همدان از كاهش 17 درصدى ارزش صادرات در 6 ماهه امسال 
خبر داد و گفت: در 6 ماهه امســال 57 ميليــون و 426 هزار و 404 دالر كاال از گمرك 

استان صادر شده است. 
جمال خشــوعى افزود: اين ميزان صادرات به كشورهاى هدف عراق، روسيه، اوكراين، 
قزاقســتان، بنگالدش، اردن، آلمان، پاكستان، بلغارستان، ارمنستان و تركمنستان صورت 
گرفته اما به علت كمبود صادرات كشــمش و ســيمان با كاهش 17 درصدى در ارزش 
صادرات مواجه شــده ايم. وى با بيان اينكه اميدواريم با آغاز برداشــت انگور مالير نيمه 
دوم ســال صادرات بهترى داشته باشيم، تصريح كرد: در بين اقالم صادراتى استان انواع 

شــور و ترشــيجات 38 درصد و وازلين صنعتى 3556 درصد و گونى پالســتيكى 70 
درصدازنظرارزش افزايش صادرات داشــته اند. خشــوعى در گفت وگو با ايسنا، افزود: 
گمرك همدان آماده خدمات رسانى شبانه روزى و حتى روزهاى تعطيل به صادركنندگان 

و تجار استان را دارد و براى حمايت از توليد از هيچ كوششى فروگذار نخواهد بود. 
وى با اشــاره به متوقف شــدن صادرات گوجه فرنگى، يادآور شد: صادرات سيب زمينى 

همچنان انجام مى شود البته صادرات اين محصول از گمركات مرزى صورت مى گيرد. 
وى علت كاهش صادرات را بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و تصريح 
كرد: براســاس اين بخشنامه صادركننده بايد ارز خود را تحويل بانك مركزى دهد اما با 
توجه به اختالف نرخ ارز در سامانه نيما با بازار ارز، هيچ صادركننده اى حاضر به صادرات 

نيســت و در عوض كاالى صادراتى از مرزها به صورت پيله ورى به عراق و افغانســتان 
ارسال مى شــود و علت كاهش صادرات سيمان هم وجود كارخانه هاى جديد در عراق 

بوده كه باعث كاهش شده است. 
مديركل گمرك اســتان همدان ارزش واردات 6 ماهه امســال را 13 ميليون دالر دانست 
و افزود: در 6 ماهه امســال 2 هزار تن كاال كه تماما مواداوليه و خطوط توليد و نيروگاه 

خورشيدى بوده از كشورهاى چين، آلمان و تركيه وارد استان شده است. 
خشــوعى با بيان اينكه واردات 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 
ارزشــى 52 درصد كاهش دارد، خاطرنشان كرد: واردات 6 ماهه امسال از نظر وزنى 74

درصد كاهش داشته است. 

كيف كوك سهام داران بورس
 با رونق بازار ســرمايه اكثر ســهامداران با افزايش سرمايه روبه رو 

مى شوند و هر روز اقبال به بازار بورس افزايش مى يابد.
اين روزها خريد هر كااليى، ارز، ســكه، مسكن و البته خريد سهام در 
بازار ســرمايه براى مردم دل نشــين تر از حفظ نقدينگى است. بنابراين 
نقدينگى هايى كه تا امروز به دليل ركود بازار در بانك ها جا خوش كرده 
بودند روانه اين بازارها شدند تا در درجه اول ارزش خود را حفظ كنند 

و در ادامه انتظار كسب سود مطلوب را نيز برآورده سازند.
در ســال هاى گذشــته كه يك باره ارزش ريال كاسته مى شد و التهاب 
كاهش ارزش ســرمايه ها در جامعه شدت مى بخشيد، بازار ارز و طال و 
در نهايت مسكن بود كه حجم نقدينگى جامعه را به خود جذب مى كرد 
و ُمسكن مردم براى يافتن آرامش محسوب مى شود؛ اما به نظر مى رسد 
تنها اين بازارها نيستند كه اين روزها مى توانند جذاب باشند؛ بلكه تاالر 
شيشه اى هم از خود ولع سيرى ناپذيرى براى جذب سرمايه ها نشان داده 
است به  طورى كه به نقل از بورس منطقه اى همدان ميزان معامالت در 
6 ماه نخست سال جارى نســبت به مدت مشابه 217 درصد افزايش  

يافته است.
رئيس بــورس منطقه اى همدان در گفت و گو با فارس اظهار كرد: هفته 
گذشــته 132ميليون و 956 هزار و 899 سهم در تاالر همدان به ارزش 

641 ميليارد و 988 ميليون و 174 هزار و 977 ريال معامله  شده است.
عباس صمدى بابيان اينكه  48 درصد از معامالت هفته گذشته مربوط به 
خريد سهام و 52 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده، افزود: شاخص 
كل بورس در هفته گذشــته با افزايش 25 هزار و 547 واحدى به  180

هزار و 635 واحد رسيد كه به نوعى كم نظير است.
وى تصريح كرد: جذب نقدينگى به بازار بورس برخالف ساير بازارها 
موجب تورم نمى شود بلكه براى اقتصاد كشور مفيد و ياريگر توليد است.

رئيــس بورس منطقه اى همدان ادامه داد: البته روند صعودى يكنواخت 
شاخص بورس نگران كننده است چراكه پس از مدتى افزايش، شاخص 
بايد اســتراحت و خود را تصحيح كند اما در حــال حاضر اين روند 

صعودى ادامه دارد.
وى خاطرنشان كرد: اين مسأله باعث مى شود افرادى كه در پايان دوران 

صعود شاخص به بازار بورس وارد مى شوند، متضرر شوند.
صمدى تأكيد كرد: به افراد كم تجربه در بازار سرمايه توصيه مى شود تا 
از صندوق ها براى خريد سهام استفاده كنند تا حداقل سرمايه آن ها حفظ 
شود و متضرر نشوند.وى گفت: انتظار مى رفت كه پس از مدتى افزايش 
قيمت ها با كاهش مواجه شــويم اما هنوز اين اتفاق رخ نداده و اغلب 

شركت ها نقطه مقاومت خود را پشت سر گذاشتند.
رئيس بورس منطقه اى همدان اظهار داشــت: بازار نيازمند اصالحيه در 
چند روز آينده است اما روند بازار مثبت است. وى با بيان اينكه از ورود 
نقدينگى به بورس خوشحال هســتيم، افزود: جذب نقدينگى به بازار 
بورس باعث افزايش نقدينگى نمى شود ولى اگر روندى نزولى پيدا كند 
افرادى كه به دنبال ســود در كوتاه مدت هستند  متضرر مى شوند اما در 
بلندمدت  افراد ســود مى كنند. صمدى تصريح كرد: ورود نقدينگى به 
بازار طال و ارز اقتصاد را با چالش هاى بسيارى مواجه مى كند اما بورس 

اين امكان را مى دهد كه وضعيت مطلوبى عايد اقتصاد مى كند.
با اين  وجود هنوز نگرانى هاى بسيارى وجود دارد، سؤال هميشگى مردم 
اين است، كه آينده چه اتفاقى رخ مى دهد؟ در اصل پيش بينى آينده كار 
ســاده اى نيست و همين مســأله اقتصاد را با چالش مواجه كرده و امر 
سرمايه گذارى را مختل كرده است، به  عبارت  ديگر هيچ فعال اقتصادى 

شجاعت الزم براى ورود به حوزه توليد يا خدمات را ندارد.
امروز فرصت مناســبى براى آغاز يك كار توليــدى و حتى پذيرش يك 
پروژه پيمانكارى نيست چراكه قيمت پيشنهادى امروز نمى تواند فردا از پس 
هزينه هاى اجرايى برآيد و به همين دليل است كه ترجيح مى دهد فعاليت 
نداشته باشد؛ همين مسأله گريبان بسيارى از طرح هاى خرد و كالن را گرفته 
است كه مثال بارز آن استقرار خودروهاى برقى براى جابجايى شهروندان 
در پياده راه اكباتان بود كه شهردارى را با مشكل مواجه كرده است.  برخى 
از شركت ها نيز براى حفظ بازار حاضر به پذيرش انجام معامله بدون سود 
و حتى پذيرش ضرر هستند. در اين ميان تنها افرادى منتفع مى شوند كه در 
زمان ركود و ســكون به خريد اجناس، ملك، طال، ارز و ... روى آوردند و 

امروز مى توانند سود كالنى را نصيب خود كنند. 
با اين  وجود امروز جو روانى مستولى شده بر جامعه به نفع هيچ فردى 
نيست و اميد است كه هر چه زودتر به پايان برسد تا فرصتى به اقتصاد 
براى اصالح شــاخص هاى خود دهد و بــراى آينده و فرزندان جامعه 
فضايــى بهتر و مطلوب زندگى را ايجاد كنــد؛ در اين ميان دولت بايد 
بتوانــد اعتماد مردم را جلب كند و بطن جامعه نيز منفعت جامعه را به 
منافع كوتاه مدت شخصى رجحان دهد و درنتيجه اجتماعى مطلوب همه 

افراد ايجاد شود.

ف آگهي مزايده حضوري

 محمد حسين پور شهردار نهاوند

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن (اسناد مزايده) به شهرداري امور قراردادها و معاونت خدمات شهري ( اداره سيماءمنظر و فضاي سبز شهري 
شهرداري) مراجعه نمايند.

- متقاضيان مي توانند براي مشاهده گلها در گلخانه واقع در باغ بهشت و با هماهنگي مسئول اداره سيماءمنظر و فضاي سبز شهري از مورخ 97/7/10 لغايت مورخ 
97/7/29 مراجعه نمايند.

- متقاضيان جهت شركت در مزايده حضوري مي بايست مبلغ 50/000/000 ريال (پنج ميليون تومان) به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي شعبه زاگرس 
شهرداري بنام حساب سپرده شهرداري واريز و فيش واريزي را هنگام شركت در مزايده حضوري به همراه خود داشته باشند.

- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
- هزينه انتشار آگهي و هزينه كارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- متقاضيان مي بايست براي كليه گل ها قيمت پيشنهادي اعالم نمايند.
- كميسيون عالي معامالت ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 97/7/30 در محل سالن كنفرانس شهرداري تشكيل مي گردد و در صورتي كه حداقل سه شركت كننده وجود 

داشته باشد پيشنهاد دهندگان اعالم قيمت داده و نفرات اول تا سوم مشخص مي گردد.
چاپ آگهي نوبت اول97/7/10- چاپ آگهي نوبت دوم97/7/18

 شهرداري نهاوند در نظر دارد باستناد بند 2 از نودمين جلسه شوراي اسالمي شهر و با توجه به بند 13 آيين نامه مالي شهرداري ها گل هاي 
موجود در گلخانه باغ بهشت را از طريق مزايده حضوري و با شرايط و مشخصات ذيل به اشخاص حقيقي يا حضوري واگذاري نمايد:

قيمت كلقيمت پايه(كارشناسى) هرشاخهتعدادگلرديف
6/000/000 ريال50/000 ريال120 گلدانگل پاپيتال1
4/800/000 ريال80/000 ريال60 گلدانگل پاپتيال ابلق2
12/000/000 ريال50/000 ريال240 گلدانگل سينگينيوم3
750/000 ريال25/000 ريال30 گلدانگل برگ بيدى4
1/750/000 ريال175/000 ريال10 گلدانگل فيلد ندرون5
55/500/000 ريال150/000 ريال370 گلدانگل برگ انجير ى6
7/500/000 ريال50/000 ريال150 گلدانگل سانسوريا7
8/100/000  ريال90/000 ريال90 گلدانگل اسپاتى فيلوم8
18/000/000 ريال90/000 ريال200 گلدانگل برگ عبايى9
3/600/000 ريال40/000 ريال90 گلدانگل ناز قاشقى10
15/400/000 ريال22/000 ريال70 گلدانگل يوكا11
15/000/000 ريال25/000 ريال600 گلدانگل آلوئه ورا12
3/000/000 ريال50/000 ريال60 گلدانگل شاه پسند13
6/600/000 ريال 60/000 ريال 110 گلدانگل محبوبه شب14
5/200/000 ريال40/000 ريال130 گلدانگل شمعدانى15
2/000/000 ريال20/000 ريال100 گلدانگل تاج خروس16
1/500/000 ريال50/000 ريال30 گلدانگل حسن يوسف17
9/000/000 ريال60/000 ريال150 گلدانگل ناز18
16/000/000 ريال80/000 ريال200 گلدانگل مرجان19
12/600/000 ريال30/000 ريال420 گلدانگل كاكتوس 4 نوع20
3/000/000 ريال30/000 ريال100 گلدانگل آشالنتوس21
10/800/000 ريال120/000 ريال90 گلدانگل شفلرا22
7/000/000 ريال100/000 ريال70 گلدانگل كاغذى23
1/200/000 ريال20/000 ريال60 گلدانگل گندمى24
1/200/000 ريال150/000 ريال8 گلدانگل فيكوس25
1/120/000 ريال280/000 ريال4 گلدانگل برگ تنباكو26
1/500/000 ريال150/000 ريال10 گلدانگل بابا آدم27
3/000/000 ريال120/000 ريال25 گلدانگل اشك28
1/800/000 ريال60/000 ريال30 گلدانگل ناز بنفش29
14/000/000 ريال350/000 ريال40 گلدانگل موز30
12/000/000 ريال100/000 ريال120 گلدانگل برگ نقره اى31

260/920/000 ريالجمع كل
آگهي فقدان سند مالكيت 

آقاي عباس دشتي با تسليم دو برگ استشهاد محلي كه در دفترخانه 
2 مالير گواهي گرديده مدعي گرديده اســت كه  ســند مالكيت 
ششدانگ پالك 26 فرعي از 2084 اصلي واقع در بخش 1 مالير ذيل 
ثبت 14926 صفحه يك دفتر 83 سريال سند 717795 صادر گرديده 
در اثر جابجايي مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت مراتب بدين وسيله اعالم تا در صورتي كه  كسي 
مدعي انجام معامله و يا وجود سند در نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اســناد و امالك مالير اعالم 
در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرره نســبت به صدرو سند 
المثني اقدام و ســند مالكيت المثني اقدام و  سند مالكيت از درجه 

اعتبار ساقط مي گردد. (م الف 538)
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مالير 
محمدرضا اميني

آگهي حصر وراثت
آقاي مجيد رســولي داراى شماره شناسنامه  8937 به شرح دادخواست كالســه 666/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سلمان رسولي به شماره شناسنامه  5857 در تاريخ 97/6/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-مجيد رسولي فرزند سلمان به شماره شناسنامه 8937 متولد 1356 پسر متوفي 2-بهروز 
رسولي فرزند سلمان به شماره شناسنامه 4040056027 متولد 1368 پسر متوفي 3-ليال رسولي فرزند سلمان به شماره شناسنامه 9377 متولد 
1358 دختر متوفي 4-فاطمه رسولي فرزند سلمان به شماره شناسنامه 113 متولد 1363 دختر متوفي 5-مريم رسولي فرزند سلمان به شماره 
شناسنامه 827 متولد 1366 دختر متوفي 6-بتول اسماعيلي فرزند شيرعلي به شماره شناسنامه 6662 متولد 1341 همسر متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 570)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي ابالغ اجرائيه (چك) 
بدينوســيله به متعهد كامران تركمن فرزند محمد حسين به شماره 
شناسنامه 4549 به شماره ملي 3961409811 متولد 1349/5/9 به 
نشــاني نهاوند اداره آموزش و پرورش و متعهد له بانك مهر اقتصاد 
عليه شما تقاضاي صدور اجرائيه (چك) نموده است، پرونده اجرايي 
به كالسه 9700005 در اجراي ثبت نهاوند عليه شما تشكيل و چون 
آدرس شــما شناسايي نگرديده اســت لذا بنا به تقاضاي بستانكار 
طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ادامه عمليات 
بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد.(م الف 123)
محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

كارت دانشجويي محمدعلي جاهد ساري نصيرلو فرزند حسين 
به شماره ملي 1610349636 رشته فقه و مباني حقوق اسالمي 

دانشگاه بوعلي به شماره دانشجويي 9612263010 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي محمد گودرزي فرزند اكبر به شماره 
ملي 3920619511 رشته مكانيك دانشگاه بوعلي سينا 
به شماره دانشجويي 9412165044 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

الهام خليلى خو»
 اصالح الگوى كشت به عنوان طرحى 
ملى در بخش كشاورزى كشور چند سالى 
است با توجه به بحران منابع آب و خاك، 
تغييرات اقليمــى و كاهش بارندگى ها به 
طور جدى مورد توجه قرار گرفته است تا 
از هدر رفت منابع توليد از جمله منابع آبى 

جلوگيرى شود.
بر اين اساس معرفى كشت هاى جايگزين 
و كم آب بــر بــه كشــاورزان مى تواند در 
افزايش ســازگارى آنها با تغيير اقليم موثر 
واقع شود. در اين راستا در طى چند سال 
گذشــته توسط جهاد كشــاورزى كشت 
گياهان دارويى به ويژه زعفران گســترش 

يافته است. 
زعفران گياهى است كه عالوه بر خواص 
دارويى از آن بــراى خوش طعم و خوش 
رنگ كردن غذاها اســتفاده مى شود. اين 
گياه در شــهرهاى مختلف كشور به ويژه 
خراســان رضوى و خراسان جنوبى توليد 
مى شــود و يكى از محصوالت صادراتى 

كشور به شمار مى آيد.
در ابتــدا ايران به عنــوان تنها صادركننده 
زعفران دنيا شــناخته شــده بــود، اما در 
سال هاى اخير كشورهاى ديگرى نيز وارد 
تجارت زعفران شــدند. امروزه اسپانيا به 
عنوان رقيبــى براى ايران مطرح و يكى از 
مى شود.  محسوب  زعفران  صادركنندگان 
امارات نيز بدون كشــت زعفران به يكى 
شــده  تبديل  زعفران  صادركننــدگان  از 
است. عالوه بر اين بســيارى از كشورها 
مثل افغانســتان، هند و... در زمينه تجارت 

زعفران نيز فعال شده اند.
ايــران با ســهم 90 درصــدى در توليد 
زعفران مقام نخســت در دنيا را دارد و 
«قايــن» به عنوان پايتخت طالى ســرخ 
ايران، داراى برند جهانى در زمينه توليد 

زعفران است.
زعفران گياهى است كه در شرايط زيستى 
ســخت قابليت رشــد دارد و نسبت به 
ســرما مقاوم اســت و دوره زندگى اين 
گياه برعكس ديگر گياهان زراعى اســت 
به طورى كه گياه زعفــران در فصل بهار 
خزان مى كند و در زمستان سرسبز است بر 
اين اساس اين گياه تنها در اول آبان ماه به 
آب نياز دارد و تا اوايل فصل بهار آبيارى 
از طريق باران و برف كفايت مى كند. زمان 
برداشــت زعفران از اوايل آبان ماه آغاز تا 

آخر همين ماه ادامه دارد.
از اين رو كشــت و توليد زعفران در ابتدا 
تنها مختص كشــاورزان مشهدى بود اما 
بعدها به دليل سودآورى و كم آب بر بودن 

در ديگر استان   هاى ايران نيز كشت شد. 
توليد زعفران 20 تن بيش از مصرف دنيا

كشاورز  خانه  رئيس  اظهارات  براســاس 
استان همدان، كشــت زعفران در همدان 
از نظــر اقليمــى و تغيير الگوى كشــت 
جواب مى دهد اما چون بــازار فروش و 
برند الزم را ندارد چندان سودى در توليد 
اين محصول نهفته نيســت چرا كه بعد از 
توليد، پيدا كردن بازار فروش در اولويت 

قرار دارد.
ابوالقاسم سوزنچى مى افزايد: ساالنه 290

تن زعفران در ســطح دنيا توليد مى شود 
اما ميزان مصرف ساالنه 270 تن است بر 
اين اســاس 20 تن اضافه بر تقاضا توليد 
مى شود. در اين ميان بزرگترين توليدكننده 
زعفران در ســطح دنيا، ايران است كه با 
توليد ســاالنه 210 تــن 90 درصد توليد 

زعفران دنيا را از آن خود كرده است.
وى ادامــه  مى دهد: در صورتــى كه بازار 
توليد را با افزايش ســطح زير كشت باال 
ببريم به زعفران كاران قديمى آسيب زده ايم 
و شناســايى بازارهاى هدف جديد براى 
فروش اين گياه بايد در اولويت قرار گيرد.

طبق اظهارات سوزنچى، سال گذشته يكى 
از كشــاورزان همدانى يــك كيلو و 800

كيلوگرم زعفران از اراضى خود برداشت 
كرد كه در بازار توانست به قيمت كيلويى 
يك ميليون و 800 هزار تومان بفروشد در 
حالى كــه قيمت اين گياه در بازار حداقل 
كيلويى 4 ميليون تومان بود بنابراين سودى 

عايد اين كشاورز نشد.
وى مىافزايد: زعفــران يكى از اقالمى 
اســت كه در زمينــه ارزآورى در ايران 
از جايــگاه خاصى برخوردار اســت اما 
چون عرضه بيش از تقاضا اســت قيمت 
در بازار جهانى شكسته مى شود بنابراين 
زعفران،  فــرآورى  عرصه  در  حركــت 
بسته بندى و برندســازى و معرفى برند 

بايد در اولويت قرار گيرد.
رئيس خانه كشاورز استان همدان با انتقاد 
از اينكه جهاد كشــاورزى تنهــا به توليد 
محصول توجــه دارد و به فروش اهميت 
نمى دهد، مى گويد: اقتصاد كشاورزى بايد 

نسبت به بازار جهانى و 
داخلى محاسبه شود اما 
متأســفانه در اين زمينه 
مطرح  انفعالى  رويكرد 

است.
وى با اشاره به مشكالت 
در زمينه تهيه پيازچه و 
زعفران  مرغــوب  بذر 
اذعان مى كنــد: در دنيا 
محصوالت  جابجايــى 
كشــاورزى از مقررات 

خاصى تبعيت مى كنــد و جابجايى بذور 
كشاورزى مشكل اســت اما در ايران اين 
موضوع رها شــده است به طورى كه سه 
سال گذشته بذرى كه وارد استان شد آلوده 
بــود. از نظر قانونى فروش بذر بدون ليبل 
غيرقانونى است اما توسط برخى افراد اين 
موضوع رعايت نمى شــود و بذرهايى به 

صورت قاچاق وارد استان مى شود.
وى تأكيــد مى كنــد: بــذرى كــه وارد 
اســتان مى شــود بايد قرنطينه شود و از 
اســتانداردهاى الزم برخوردار باشــد كه 
متأســفانه تنها در شرايط حساس كانكس 
قرنطينــه در همدان فعال مى شــود و در 

مابقى مواقع تعطيل است.
 برندســازى زعفــران توليدى 

همدان امكانپذير نيست
ســازمان  باغبانى  امور  مديريــت  معاون 
جهادكشاورزى استان همدان نيز با اشاره 

به اقدامات انجام شــده در راستاى توليد 
زعفران اظهار مى كند: اراضى زعفران سه 
سال طول مى كشد تا به سن بارورى برسد 
با اين حال ســال گذشــته از 130 هكتار 
سطح زيركشت در اســتان 366 كيلوگرم 

زغفران توليد شد.
رحيم بيات با بيــان اينكه حدود 300 نفر 
بهره بردار در زمينه كشت زعفران در استان 
فعال هستند، مى افزايد: اين كشاورزان اكثراً 
كمتر از يك هكتــار از اراضى خود را به 
كشت زعفران اختصاص دادند اما به طور 
ميانگين هر يك هكتار ظرفيت برداشــت 

حدود 5 كيلوگرم زعفران را دارد.
وى ادامه مى دهد: با وجود اينكه كشــور 
افغانســتان پيازهاى مورد نياز خود را از 
كشــور ما تامين مى كند امــا عملكرد در 
هكتار ايــن محصول در اين كشــور 10

كيلوگرم اســت، چرا كه مديريت مزرعه، 
خاك، آبيارى بــه موقع و كود در افزايش 

عملكرد در هكتار موثر است.
وى با بيان اينكه بيشترين كشت زعفران به 
شهرستان مالير اختصاص دارد، مى گويد: 
در سطح كشور اصلى ترين توليدكننده اين 
گياه اســتان خراسان رضوى با 78 درصد 
و خراســان جنوبى با 18 درصد است و 
چهار درصد باقيمانده متعلق به استان هاى 
كرمان، اصفهان، همدان، خراسان شمالى و 

فارس است.
به گفته بيات، مبدا اصلى گياه زعفران، آسيا 
و كشــورهاى ايران و چين معرفى شــده 
است، به طورى كه كشور ما بين 80 تا 89

درصد توليد جهان را دارد و نخستين توليد 
كننده محسوب مى شــود. از طرفى ديگر 
مقام داران توليد زعفران كشورهاى جهان 
پس از ايران و چين، مراكش، پاكســتان و 
ايتاليا هستند و پس از آنها چين، افغانستان، 
آمريكا، آرژانتين، ميانمار به ميزان كمترى 

توليد دارند.
وى با اشاره به اينكه مناطق استان همدان 
هيچ محدوديت خاصى براى عدم كشت 
اين محصول نــدارد، اظهار مى كند: جهاد 
كشــاورزى طرح هاى حمايتــى ويژه اى 
از كشــاورزان دارد در ايــن زمينه مجوز 
الزم بــراى انتقال پيازچــه زعفران براى 
بهره بــرداران متقاضى صادر مى شــود و 
همچنيــن به كشــاورزان داراى ســطح 
زيركشــت باالى 2,5 هكتار تســهيالت 
از طريق صندوق توســعه ملى پرداخت 

مى شود.
ســازمان  باغبانى  امور  مديريــت  معاون 
جهادكشاورزى اســتان همدان با اشاره به 
ضرورت برندسازى در زمينه محصوالت 
توليدى بيان مى كند: برندســازى زعفران 
توليدى در اســتان امكان پذير نيست چرا 
كه سطح زير كشــت و ميزان توليد پايين 
است و بيشــتر زعفران توليدى در استان 
صرف خودمصرفى مى شــود. متاســفانه 
زعفران توليدى كشــور به اســپانيا صادر 
مى شــود و پس از بسته بندى در آن كشور 
به ساير كشورها فروخته مى شود و برخى 
به صورت فرعى براى فروش به مشــهد 

مى برند.
بر اين اساس با توجه به محدوديت منابع 
آبى كشــت زعفران يكى از فعاليت هاى 
ســودآور در كنار ديگــر فعاليت ها براى 
كشــاورزان همدانى اســت كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. چرا كه زمان برداشــت 
ايــن محصول مصادف بــا فصل بيكارى 
كشاورزان است و در زمين هاى كم بازده 
قابل كشت است و عالوه بر آن به جهت 
آنكــه زحمت زيادى در طول كاشــت تا 
برداشت براى كشــاورزان به همراه ندارد 
مى تــوان به صورت خانوادگــى اقدام به 

كاشت زعفران كرد.

كارشناسان مي گويند تغيير الگو از كشت آب بر كشاورزي را زنده نگه مي دارد

زمين هاى بى آب همدان مستعد كشت زعفران

 وزيــر صنعت، معــدن و تجــارت در خصوص 
مشكالت الســتيك براى كاميون داران گفت: تصميم 
گرفته شد با تامين ارز به موقع و منظم كه بانك مركزى 
از طريق بانك هاى عامل تعهد كرده اســت، تقريبا در 
مهرمــاه حدود 200 ميليون دالر و از اين به بعد هر ماه 

80 ميليون دالر براى اين امر اختصاص پيدا كند. 
بــه گزارش ايلنــا، محمد شــريعتمدارى گفت: اين 
جلسه با حضور توليدكنندگان صنايع غذايى تشكيل 
شــد و براى اين بود كه اين توليدكنندگان مســائل 
و مشــكالت خود را بيان و فعاليت هاى خود را در 
برهه زمانى اخير كه بــا محدوديت هاى ارزى ايجاد 

شده مطرح كنند.
وى خاطرنشان كرد:  روند رو به رشد صادرات غيرنفتى 
در حوزه صنايع غذايى به رغم همه مشــكالت 21.1

درصد افزايش داشته است.
شــريعتمدارى گفت: قيمت انواع و اقسام محصوالت 
غذايى رشــد غيرمتعارف داشته كه با همكارى وزارت 
جهاد به دليل برخى از مســائل و مشــكالت جلوى 
صادرات برخى از اقالم مانند قند و شــكر، روغن خام 
تصفيه شــده، دام زنده، شير خشك صنعتى را گرفتيم 
زيرا هم به بازار داخلى لطمه وارد مى كند و هم مردم را 

دچار مشكل مى كند.

صادرات اقالمـى ضـروري 
محـدود شد 
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پيشخوان

پاس همچنان در حسرت پيروزى
 تيم پاس در هفته چهارم ليگ دسته دوم فوتبال كشور از گروه ب 

مقابل تيم نفت و گاز گچساران به تساوى بدون گل رسيد.
در اين ديدار كه عصر روز يكشــنبه در حضور يك هزار تماشاگر 
حاضر در ورزشــگاه شــهداى قدس همدان برگزار شــد، پاس با 
تســاوى مقابل گچســاران همچنان در حســرت بازى هاى بدون 

پيروزى باقى ماند.
صــادق نادرپــور، مهدى نصيرى، بهزاد ســلطانى، ياســر گودرزى، 
بهزاد فراهانــى، آرمين طاليى منش، ســيدجمال معصومى(از دقيقه 
63- مرتضى حســين زاده)، مجيد خميس، حسين جودكى(از دقيقه 
73- وحيــد حاجى عربى)، امير عليدادى، رســول رضايى (از دقيقه 
57- محمد سوادكوهى) در تركيب پاس همدان در اين بازى به ميدان 

رفتند.
تيم نفت و گار گچساران نيز با عباس بختيارى، امين عباسى، خوشكار، 
سيروس صادقيان، حميدرضا نصرتى، محمدرضا فالحيان (از دقيقه 18 
" محمد جليزى " از دقيقه 89)، يزدان كاكاوند، محمدعلى صفيا، احمد 
گمار، رضا قياسى (از دقيقه 67- محمدرضا خاتم نژاد)، وحيد امانى، 

صادق مرادزاده در اين مسابقه حاضر شد.
شــاهين يزدانى به همراه داود عروج لو و مجتبى كامرانى هر ســه از 

تهران اين بازى را قضاوت كردند.
پاســى ها در نيمه نخســت مى توانستند به گل برســند اما كم دقتى 

بازيكنان اين تيم باعث از دست دادن موقعيت ها شد.
تيم پاس در نيمه دوم هم نتوانست موقعيت مناسبى خلق كند و حريف 

نيز به تلف كردن دقايق بازى پرداخت. 
با وجود تساوى امروز هواداران به تشويق تيم پاس پرداختند.

حاشيه هاى بازى پاس همدان با نفت و گاز گچساران
ديدار تيم هاى پاس همدان و نفت وگاز گچســاران در هفته چهارم 

ليگ دسته دوم فوتبال كشور با حاشيه هايى همراه بود.
به گزارش ايرنا در دقيقه 18 شكســتگى دســت محمدرضا فالحيان 
هافبك نفت و گاز گچســاران باعث شد تا محمد جليزى جايگزين 

وى شود.
دقايقــى بعد فالحيان هافبك مصدوم نفت و گاز گچســاران به دليل 

آسيب ديدگى با آمبوالنس به بيمارستان انتقال يافت.
فرهاد قاســمى داور چهارم اين مسابقه با كادر فنى تيم پاس درگيرى 

لفظى پيدا كرد.
پاســى ها نســبت به بازى قبلى خود ســه تغيير را در تركيب اصلى 

داشتند.
ميثم زمانى، محمد سوادكوهى و امين كاشفى كه بازى قبل در تركيب 
اصل پاس حضور داشتند، در ابتداى بازى امروز از روى نيمكت نظاره 

گر مسابقه بودند.
برخالف بازى هاى گذشــته، يگان امــداد نيروى انتظامى وظيفه نظم 

ورزشگاه را برعهده داشت.
قبل از شروع بازى بين برخى از هواداران درگيرى لفظى ايجاد شد كه 

با دخالت نيروى انتظامى مواجه شد.
احمد جمشيديان سرمربى پاس بى امان از سوى هواداران تشويق شد.

شوت تماشايى مجيد خميس هافبك دفاعى پاس در دقيقه 10 بازى به 
گوشه ديرك دروازه نفت و گاز گچساران برخورد كرد.

لباس هاى كادر داورى به شكل هاى متفاوت بود.
عليرضا شربتى نماينده فدراسيون بارها به سمت نيمكت 2 تيم رفت 
كه با اعتراض هر آنها همراه بود كادر فنى 2 تيم اعتقاد داشتند كه اين 

مسئول تمركز آنها را به هم ريخته است.
سيدجمال معصومى كاپيتان پاس در اين مسابقه بود.

اشتباه كمك داور در اعالم آفسايد در دقيقه 17 بازى با اعتراض شديد 
تماشاگران همراه بود.

اين بازى از شــبكه استانى همدان و دنا ياســوج به صورت مستقيم 
پخش شد.

شربتى نماينده فدراسيون خبرنگاران و تصويربرداران واحد خبر صدا 
و سيما را از زمين اخراج كرد!

اين مسئول تاكيد كرد در جريان مسابقه هيچ فرد غير مسئول حق ورود 
و تردد در كنار زمين را ندارد.

وى در آغــاز نيمه دوم نيز 2 تن از عوامل نيمكت نشــين نفت و گاز 
گچساران را از زمين اخراج كرد.

حدود يك هزار تماشاگر از نزديك اين بازى را به تماشا نشستند.
رســول منعم مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان، امير عظيمى 
مديرعامل و دريايى عضو هيأت مديره باشــگاه پاس از نزديك نظاره 

گر بازى بودند.
محمد مظهرى سرپرســت پاس كه هفته قبل برابر استقالل رامشير از 
زمين اخراج شــده بود، از جايگاه ويژه بازى تيمش مقابل نفت و گاز 

گچساران را به تماشا نشست.
على نيكبخت كه از عملكرد شــاگردانش در نيمه نخســت رضايت 

نداشت به نشانه اعتراض به سمت نيمكت تيم خود سر تكان داد.
اعتراض ها به كادر داورى در نيمه دوم افزايش چشمگيرى داشت به 

طورى كه داور چهارم بارها به 2 تيم تذكر داد.
درگيرى هاى داخل زمين با پرتاب اشيا از سوى تماشاگران به سمت 

نيمكت نفت و گاز گچساران به روى چمن بازى همراه شد.

بانويى كه پرچمدار گزارشگرى فوتبال شد
 حضور بانوان ايرانى در عرصه هاى ورزشى بويژه فوتبال و فوتسال 
در ســال هاى اخيــر و موفقيت آنــان در عرصه هاى ملــى و جهانى، 

استعداد هاى تازه اى را شكوفا كرده است .
گزارشــگرى فوتبال بانوان، حرفه اى كه يك بانوى شــيرازى آن را فرا 
گرفت و براى نخســتين بار در صدا و سيماى مركز فارس به اجرا در 

آورد. 
90 دقيقه شــور و هيجان، 90 دقيقه زندگى در زمان حال، چه كســى 
مى تواند فوتبال را به پديده اى مردانه تعريف و منحصر كند؟ اين روز ها 
تقريبا هيچكس. مستطيل سبز فوتبال جايگاهى براى رسيدن به تفاهم ، 

صلح و همچنين محل تالقى صنعت و سرگرمى و ورزش است. 
زنان نيز در اين سال ها از قافله اين ورزش اعجاب انگيز دور نمانده اند، 
آنها، هم طرفدارانى پر و پا قرص هستند و هم بازيكنانى توانمند. تا آنجا 
كه ديگر كســى از ديدن دخترى كه پا به توپ است، تعجب نمى كند و 
در سال  هاى اخير نيز حضور زنان در ليگ برتر بانوان و همچنين حضور 
قهرمانانه جهانى آن ها در فوتســال اين توانمندى و عالقه را به همگان 
اثبات كرده اســت. با تمام اين احوال، هنوز چيزى كم بود، جاى خالى 

پخش راديويى و تلويزيونى رقابت هاى فوتبال و فوتسال بانوان. 
با ورود حاميان مالى به عرصه فوتبال و فوتســال بانوان، پاى بازى هاى 
بانوان نيز به راديو و تلويزيون كشــيده شــد،  اتفاقــى كه به رخدادى 
انگيزه بخش براى بســيارى از زنان فوتباليســت بدل شد و حاال تنها 
يك چيز ديگر مانده بود، خانم گزارشگر! زنانى كه عالقه مند و آگاه به 
چارچوب فوتبال باشــند، سابقه فعاليت ورزشى داشته باشند و از همه 

مهم تر با شور و اشتياق بازى هاى بانوان را دنبال كنند. 
پيش از اين، زهره هاشــمى تنها زنى بود كه نيمه دوم بازى استقالل 
تهــران و صبا باترى را در 27 شــهريورماه 1383 به صورت اتفاقى 
گــزارش كرد، اعظم حبيبى نيز هفتم آذر 1396 بازى كبدى بانوان را 
به صورت رســمى گزارش كرد. اما "فرنوش جعفرى" گوينده راديو 
فارس عنوان نخســتين زن ايرانى را دارد كه به صورت رسمى بازى 
فوتبــال بانــوان را در تاريخ يكم دى ماه 1396 در صدا و ســيماى 
جمهورى اسالمى مركز فارس گزارش كرد. او همچنين در 19مرداد 
جارى نخســتين گزارش فوتسال بانوان را در راديو ورزش بر روى 
آنتن برد و عنوان نخستين گزارشگر تلويزيونى فوتسال بانوان را نيز 
چهارم مهرماه جارى با گزارش بازى پويندگان فجر شــيراز و ملى 

حفارى ايران در شبكه ورزش به دست آورد. 

شطرنج ايران 
در جايگاه 27 جهان و سوم آسيا

 در جديدترين رده بندى فدراسيون جهانى شطرنج پرهام مقصودلو 
در رده پنجاه و هشتم برترين شطرنج بازان جهان قرار دارد.

به گزارش ايسنا، در جديدترين رده بندى فدراسيون جهانى شطرنج در 
ماه اكتبر ســارا سادات خادم الشريعه  با 2431 واحد ريتينگ با يك پله 
سقوط در رده سى و هفتم برترين شطرنجبازان بانوى جهان جاى گرفته 

است.در اين بخش هو يفان با 2658 واحد همچنان صدرنشين است.
در بخش استاندارد شطرنجبازان جهان نيز پرهام مقصودلو با 2685 واحد 

ريتينگ در رده پنجاه و هشتم  قرار دارد.
در بخش استاندارد برترين شطرنجبازان ايران نيز پرهام مقصودلو در رده 
نخست قرار دارد. عليرضا فيروزجا با 2600 واحد ريتينگ در رده دوم و 

پويا ايدنى با 2588 واحد در جايگاه سوم ايستاده اند.

 حضور تيم شهيد برقعى 
در مسابقات ليگ تنيس ايران

 مسابقات ليگ دســته 2 باشگاه هاى تنيس كشور از هفته آينده در 
مشهد مقدس آغاز خواهد شد.به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان استان ، مســابقات ليگ دسته 2 باشگاههاى تنيس كشور در 
حالى از هفته آينده در مشــهد مقدس آغاز خواهد شد كه هيأت تنيس 
استان همدان سه تيم به اين رقابتها اعزام خواهد نمود.بر اين اساس تيم 
تنيس شهيد سيد احمد برقعى هيأت تنيس استان همدان با تركيب مهرداد 
اسدى شيوا ، بهشاد ظهيرنيا و سروش اسكندرلو در اين رقابتها حاضر 
خواهد شد. قرعه كشى اين مسابقات روز جمعه هفته جارى در مشهد 

مقدس برگزار خواهد شد.

زمان اعالم نام 23 سرباز كى روش براى 
جام ملت ها

 بر اساس اعالم كارلوس كى روش ليست نهايى تيم ملى براى حضور 
در جام ملت هاى آسيا 23 دسامبر(دوم ديماه) اعالم خواهد شد.

تب بازى هاى فوتبال ملى در آســيا و به خصــوص در ايران يكى، دو 
ماه ديگر داغ مى شــود. با نزديك شدن به مسابقات جام ملت هاى آسيا 
و شانس زيادى كه شــاگردان كارلوس كى روش براى قهرمانى در اين 

مسابقات دارند، حاال خيلى ها منتظر موفقيت تيم ملى هستند.
از ايــن رو كارلوس كى روش همه برنامه هاى تيم ملى را به طور دقيق 

مشخص كرده و حتى زمان اعالم ليست نهايى تيم ملى براى حضور در 
امارات هم شفاف است.

به گزارش "ورزش ســه"،  كى روش در اين باره گفت: «ما در تيم ملى 
هميشــه سيستمى داريم كه ماتريكس عملكردى بازيكنان را در آن ثبت 
مى كنيم. البته هميشــه خودم به شخصه اين امور را دنبال مى كنم. اين 
موضوعى بود كه خودم در ايران شروع كردم و بر اين اساس در آخر ماه 
ميالدى اكتبر(اواسط آبان ماه) ما يك ليست 34 نفره از بازيكنان را اعالم 

مى كنيم كه ليست آماده باش بازيكنان براى جام ملتها است.»
وى افزود: « ليســت ديگر ما در انتهاى ماه نوامبر(اواسط آذرماه) خواهد 

بود و اين ليست هيچ قطعيتى ندارد. در ماه سوم كه دسامبر است كيفيت 
بازيكنان را بسيار موشكافانه بررسى مى كنم و ليست نهايى را به احتمال 
زياد در 23 دســامبر(دوم دى ماه) اعالم مى كنيم و در نتيجه در انتهاى 
هر ماه، ماتريكس مشاهدات فنى ما منتشر مى شود. ليست 34 نفرى كه 
ما اطمينان داريم كه مى توانند كانديد حضور در ليست نهايى جام ملتها 
باشند.» بر اساس اعالم كى روش مى توان نتيجه گرفت كه ليست نهايى 
23 نفرى از بين 34 بازيكنى انتخاب مى شوند كه ماه آينده نام شان اعالم 
مى شود تا خود را آماده نگه دارند و با صالحديد كى روش راهى جام 

ملت هاى آسيا شوند.

حامد صيفى»
 به درخواســت رئيس هيأت تيراندازى 
استان همدان، ســرمربى اوكراينى تيم ملى 
تپانچه كشــورمان روز گذشته به اين شهر 
سفر كرد تا امروز كارگاه آموزشى اين رشته 

با مدرسى او برگزار شود.
الكساندر ســماكين كه اوايل امسال هدايت 
تيم ملى تپانچه كشورمان را بر عهده گرفته 
بــود، روز گذشــته و بنا بــه دعوت هيأت 
تيراندازى استان همدان به اين شهر سفر كرد 
تا امروز كارگاه تخصصى - آموزشى تئورى 
و عملى اين رشته ورزشى با حضور مربيان 

و ورزشكاران همدانى برگزار شود.
در اين كارگاه محســن نصراصفهانى مربى 
تيم ملى تپانچه كشورمان نيز حضور خواهد 
داشت تا شــركت كنندگان عالوه بر ارتقاى 
سطح دانش اين رشته، با تكنيك ها، روش ها 

و برنامه هاى تمرينى تيراندازى آشنا شوند.
در  تپانچه  چشــمگير  پيشرفت   

همدان
تا همين يكى دو ســال پيش اگر تيراندازى 
همــدان به گوش مى خــورد، بالفاصله نام 
مه لقــا جام بزرگ در ذهن تداعى مى شــد، 
اما حــاال تپانچه همدان هم براى خود نامى 
دست و پا كرده و در كنار تفنگ، اين رشته 
ورزشى هم با تالش هيأت تيراندازى استان 
همدان، زحمات مربيــان پرتالش و همت 
ورزشــكاران سختكوش، خود را به حضور 
در ميادين مهم بين المللى نزديك كرده است.

سال گذشته تيم تپانچه همدان در ليگ برتر 
بانوان روزهاى درخشــانى را تجربه كرد و 
امســال هم با تصميم هيأت تيراندازى، در 
ليگ برتر تپانچه با قدرت حاضر خواهد شد.

نكته قابل توجــه پيرامون تپانچه همدان اما 
ظهور پديد ه اى به نام "مينا قربانى" اســت. 
تيرانداز ارزنده اى كه روزهاى درخشانى را 
پيش روى خــود مى بيند و هم اكنون جلوتر 
از گلنوش ســبقت اللهى تيرانــداز المپيكى 
كشــورمان، ركورددار تپانچه ايران به شمار 

مى رود.
قربانى چندى پيش و در حالى كه براى اولين 
بار به يك رويداد بين المللى اعزام مى شد، در 
مســابقات جام جهانى كره جنوبى كه حكم 
انتخابى المپيك 2020 را هم داشت، بهترين 
نمــرات را در ميان ورزشــكاران ايرانى به 
دست آورد تا نشــان دهد مى تواند يكى از 

سرمايه هاى تيراندازى ايران ظرف چند سال 
آينده باشد.

ورزشــكارانى  از  برخوردارى  ترديد  بدون 
چون مينــا قربانى، در واگذارى اين دوره به 
ميزبانى همدان بى تاثير نبوده و ورزشكاران و 
مربيان اين رشته مى توانند از حضور سماكين 

در همدان نهايت بهره را ببرند.
 يك بيوگرافى كوتاه از ســرمربى 

تيم ملى
الكساندر ســماكين عضو تيم ملى اوكراين 
بــوده و عناوين قهرمانــى و نايب قهرمانى 
مســابقات قهرمانى اروپا و مقام نخســت 

رقابت هاى اوكراين را در كارنامه دارد.
وى بــه عنوان مربى هدايــت تيم هاى ملى 
اوكراين و ايران را بر عهده داشته و در زمان 
حضــور و مربيگرى وى در رقابت هاى بين 
المللى، عناوينى از جمله كسب مقام چهارم 
المپيــك 2004 آتن، مدال نقره مســابقات 
قهرمانــى جوانان اروپا و كســب عنوان در 
بازى هاى المپيك 2008 پكن به دست آمده 

است.
 همدان سرشار از ظرفيت است

سرمربى تيم ملى روز گذشته و بعد از ورود 
به همدان، درباره سفر خود به اين استان به 
خبرنگار ما گفت: از اينكه در شهر تاريخى 
همدان حضور دارم بســيار خوشــحالم و 
اميدوارم در اين سفر كوتاه لحظاتى شيرين 

را تجربه كنم.
الكساندر ســماكين خاطرنشان كرد: روزى 
كــه به ايران آمدم گفتم كه تالش خوام كرد 
تا بــا ايجاد يك فضاى تعاملى مناســب با 

ورزشكاران و مربيان ايرانى، براى موفقيت 
كار و تالش كنم و از هيچ كوششــى دريغ 
نخواهم كرد. ظرف ايــن چندماه دنبال اين 
بوده ام كه از ظرفيت ورزشكاران در سراسر 
ايران بهره بگيرم و امروز هم خوشحالم كه 

در همدان هستم.
وى عنوان كرد: آنطور كــه مى دانم همدان 
در تفنگ با داشــتن ورزشكارانى مثل مه لقا 
جام بزرگ ســرآمد است. در تپانچه هم اين 
منطقه از ظرفيتى بســيار خــوب و ايده آل 
برخوردار اســت و داشــتن يك ورزشكار 
جوان و خوش آتيه مثل مينــا قربانى، براى 
تيراندازى يك فرصت مناسب است. من و 
مربيان ركوردهاى قربانى را زيرنظر داريم و 
مى دانيم كه او يكى از خوب هاى ايرن است.

بــراى  متعــددى  برنامه هــاى   
تيراندازى همدان در نظر داريم

رئيس هيــأت تيرانــدازى اســتان همدان 
هم درباره اين ســفر بــه خبرنگار ما گفت: 
اميدواريم حضور ســرمربى تيم ملى تپانچه 
در همدان مايه خيــر و بركت براى ورزش 
اســتان باشــد و از اين فرصت نهايت بهره 
را ببريم تا در آينده روزهاى درخشــانى در 

انتظار تيراندازانمان باشد.
سيدناصر محمودى تصريح كرد: برنامه هاى 
متعددى چه از لحاظ زيرســاختى و چه از 
و  مربى گرى  دوره هــاى  برگــزارى  لحاظ 
كارگاه هاى آموزشى در نظر داريم كه ظرف 

6 ماهه دوم سال برگزار خواهيم كرد.
تيراندازى  خوشــبختانه  كــرد:  عنوان  وى 
همدان روزهاى خوبى را ســپرى مى كند و 
با مدال مه لقا جام بزرگ در بازى هاى آسيايى 
جاكارتا و همچنين حضــور مينا قربانى در 
جام جهانى كره جنوبى، بار ديگر نشان داديم 
كه اين رشته ظرفيتى ايده آل در همدان دارد.

رئيس هيأت تيراندازى اســتان همدان بيان 
كرد: سال گذشته در مســابقات ليگ برتر، 
تيراندازى تنها رشته ورزشى همدان بود كه 
روى سكو رفت و امسال به دنبال آن هستيم 
تا به بستن يك تيم قدرتمند، به دنبال كسب 

عنوان قهرمانى باشيم.
محمــودى در پايان با اشــاره به توجه اين 
هيأت به امر اســتعداديابى گفت: مهمترين 
مسئله در بخش ورزش توجه به امر رده هاى 
پايه و اســتعداديابى اســت كه بتوان آينده 

ورزش را تامين كرد.

اميدوار به كسب نتيجه 
مطلوب در قطر هستيم

 مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت 
كه با وجود مشكالت بسيارى كه داريم 
اميدوار به كسب نتيجه مطلوب در بازى 

مقابل تيم السد قطر هستيم .
حميدرضا گرشاســبى در گفت وگو با 
ايرنا افزود : با وجود مشكالت مربوط 
به محروميت از نقــل و انتقال بازيكن 
و نيمكت تقريبا خالى تيم ، انتظار يك 
بازى خوب و تماشــاگر پسند داريم و 
معتقديم كــه اگربازيكنان بازى خوبى 
ارائــه كنند قطعا در كســب نتيجه هم 

موفق خواهيم بود.
مديرعامــل باشــگاه پرســپوليس در 
مــورد آخريــن وضعيت ســيدجالل 
حسينى كاپيتان تيم، گفت : سيدجالل 
ســرماخودرگى داشــت كه با تالش 
پزشكان تيم االن وضعيت بهترى دارد و 
امشب هم تمرين خوبى انجام داد البته 
بايد مراقبت كند تا در بازى با السد مثل 

هميشه باشد.

تالش وزارت ورزش 
براى تامين ارز 
فدراسيون ها 

 رئيس فدراســيون كشــتى پس از 
ديدار بــا وزير ورزش و جوانان گفت: 
براى حل مشــكالت ارزى قرار شــد 
با پيگيرى دكتر مســعود سلطانى فر و 
رايزنى با بانك مركزى، فدراسيون هاى 
ورزشى نيز از بازار ارز ثانويه برخوردار 

شوند.
به گزارش ايرنا «رســول خادم» افزود: 
در ديدار با وزير ورزش، گزارشــى از 
وضعيت تيم هاى ملى ارائه شد و براى 
حل مشكالت ارزى و مالى كشتى ايران 
صحبت كرديم. وى اظهار داشت: بعد 
از افزايش ناگهانى نرخ ارز، برنامه هاى 
فدراســيون هم دچار محدوديت هايى 
شد و هزينه هاى كشتى بخصوص در 

بخش اعزام ها را افزايش داد.
كرد:  تصريح  كشتى  فدراسيون  رئيس 
براى حل اين مشــكالت، قرار شد با 
پيگيرى هــاى وزير ورزش و رايزنى 
با بانــك مركزى، فدراســيون ها نيز 
شــوند  برخوردار  ثانويه  ارز  بازار  از 
تــا از اين طريــق در برنامه هاى آنها 
بخصوص در بخش كســب ســهميه 
و حضورى موفــق در المپيك آينده، 

وقفه اى ايجاد نشود.

گابى بهترين بازيكن ماه 
سپتامبر السد

 هافبك اســپانيايى الســد به عنوان 
بهترين بازيكن ماه سپتامبر اين باشگاه 

انتخاب شد.
به گزارش ايســنا ، گابى كاپيتان سابق 
اتلتيكــو مادريد در فصــل جابجايى 
تابســتانى بود كه پيراهن السد را بر تن 

كرد.
گابى خيلى زود در الســد جا افتاد و از 
كليدى ترين بازيكنان اين تيم به شمار 

مى آيد.
هافبك پيشين اتلتيكو مادريد به عنوان 
بهترين بازيكن ماه سپتامبر السد انتخاب 
شــد. اين راى گيرى هر ماه از ســوى 
هواداران الســد برگزار مى شود و فريرا 

جايزه ويژه اى هم به اين بازيكن داد.
السد خود را آماده ديدار حساس برابر 
پرسپوليس در نيمه نهايى ليگ قهرمانان 
آسيا مى كند و قرار است كه اين ديدار 
بــه ميزبانى تيم قطر در روز سه شــنبه 

برگزار شود.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شماره 139760326007000515 مورخه 1397/6/13 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي آقاي سيد يوسف موسوي بهار فرزند سيدقاسم به 
شماره شناسنامه 15375 صادره از بهار در شش دانگ اعياني يك باب 
خانه به مساحت 379/25 مترمربع قسمتي از پالك شماره 3345 فرعي 
از139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري مع الواســطه از 
سيدقاسم موسوي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 555)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/25
هادي يونسي عطوف-
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

هيأت موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 97/770  مورخ 97/6/7هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي آقاي همدم ملكي فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه 1005 
صادره از اســدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 76/90 
مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد خيابان كاشاني 
كاشاني 13 كوچه شــهيد احمدي خريداري باواسطه از مالك رسمي 
آقايان شــعبان محمودي و نوروزعلي محمودي محرز گرديده اســت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 438)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/25
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد  

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 139760326034000553 مورخه 1397/6/5هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان ناحيه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم ثريا وحدتي منظر فرزند ايرج 
به شماره شناسنامه 5354 صادره از همدان در ششدانگ يك باب مغازه  
به مســاحت 39/23 مترمربع پالك10024 فرعى از 175 اصلى واقع در 
همدان بخش حومه دو شهرك صنعتي شهيد بهشتي همدان  خريداري 
مع الواســطه از مالك رسمي آقاي محمدآقا رنجبر محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 2666)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/25
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139760326034000552 مورخه 1397/6/5  هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان ناحيه 
دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقــاي خليل طالبي فرزند 
عطااله به شماره شناســنامه 79 صادره از همدان  در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 120/92 مترمربع قسمتي از پالك3/11 اصلى واقع 
در همدان حومه بخش دو  خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي 
حسن بخشي مقدم محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 2722)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/25
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي حشمت عالمه بصير به شــماره شناسنامه  990 به استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواســتى به شماره 970288 تقديم اين شورا 
نموده چنين اشعار داشــته است كه شادروان ســيده نگار خانم كريمي به شماره 
شناســنامه  69 در تاريخ سه شنبه 16 تير 1394 در گذشــته و ورثه وى در هنگام 
درگذشــت عبارتند از: 1- حوري عالمه بصير فرزند عبداله به شماره شناسنامه 9 
فرزند متوفي 2- حشمت عالمه بصير فرزند عبداله به شماره شناسنامه 990 فرزند 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (567)
رئيس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف بهار

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

برابر رأي شــماره 139760326007000476 مورخه 1397/6/7 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك بهــار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضــى خانم مريم خاتون 
قره خانلو فرزند يداله به شــماره شناســنامه 6661 صادره از بهار در اعياني شش دانگ 
يك باب ساختمان تجاري- مسكوني به مساحت 77/24 مترمربع قسمتي از پالك شماره 
268 فرعي از 139  اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواســطه از شاه 
حسين كرد محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 513)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/10

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

سرمربى تيم ملى امروز در همدان دوره سرمربى تيم ملى امروز در همدان دوره 
برگزار مى كندبرگزار مى كند

تپانچـهتپانچـه
 به فكر رشد به فكر رشد
■■ سماكين: همدان در تپانچه ظرفيتى ايده آل دارد سماكين: همدان در تپانچه ظرفيتى ايده آل دارد
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احياى دانش بومى، راهكار موثر مديريت 
بحران آب در كشور

  تامين آب همواره از اساســى ترين دغدغه هاى بشر بوده است و 
در حالى كه كشورمان به لحاظ مديريت بحران آب در يكى از حساس 
ترين برهه ها به سر مى برد، كارشناسان احياى دانش و مديريت بومى، 
توجه به جوامع محلى و همچنين تغيير نقش دولت از مجرى گرى به 

پايشگرى را راه حل مى دانند.
به گزارش ايرنا، تأثير شرايط هيدرولوژيكى بر توليد دانش و فناورى 
آب در ايــران، رابطه تاريخى دانش و فنــاورى آب با نظام اجتماعى 
ايــران و همچنين چگونگى رابطه دانــش و فناورى مدرن با دانش و 
فناورى بومى و تاريخى آب در ايران از جمله موضوعات مورد بحث 

در اين نشست بود.

دنباله يك ابر داغ گازى رصد شد
 محققان ناسا توانستند با استفاده از تلسكوپ پرتو ايكس "چاندرا"

يك ابر داغ گازى را رصد كنند.
به گزارش ايســنا، محققان ناسا توانستند با استفاده از تلسكوپ پرتو 
ايكس"چانــدرا"(Chandra X-ray Observatory) تصوير 

زيبايى از دنباله يك ابر داغ گازى به ثبت برسانند.
دنباله اين ابر داغ گازى ميليون ها ســال نورى در پشــت گروهى از 
كهكشان ها كشيده شده است و اين كهكشان ها نيز در عمق خوشه هاى 
كهكشــانى عظيم افتاده اند.زمانيكه محققان اين اطالعات را به دست 
مى آورند، مى توانند از آن براى فهم بزرگترين اجرام كيهانى اســتفاده 
كنند."خوشــه هاى كهكشــانى" بزرگترين اجرام جهانى هستند كه با 

استفاده از"گرانش" در كنار يكديگر نگه داشته مى شوند.

مشخصات ساعت هوشمند جديد هوآوى 
فاش شد

Watch ،رسانه ها از مشخصات ساعت هوشمند جديد هوآوى 
GT پرده برداشتند و نويد يك دستبند فيتنس را داده اند.

ــده  ــمند آين ــاعت هوش ــوان  س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش به گ
هــوآوى، Watch GT در آخريــن قدم هــاى نزديــك بــه معرفــى 
خــود، گواهينامــه FCC را دريافــت كــرده و ايــن اواخــر در برخــى 
خبرهاى منتشــر شــده توســط قســمت بازاريابــى هــوآوى اطالعاتى 
از آن لــو رفتــه اســت. امــا امــروز WiseBuy مشــخصات گجــت 

پوشــيدنى جديــد هــوآوى فــاش شــد.
Watch با نمايشگر 1,4 اينچى  GT ،بر اساس اين اطالعات جديد

AMOLED و رزولوشن 454x454 پيكسلى توليد خواهد شد. 

راه حل جديد براى نابودى زباله هاى فضايى
 گروهــى از محققان دانشــگاه توهوكــو در ژاپن بــا همكارى 
پژوهشگران دانشگاه ملى استراليا ماهواره اى را طراحى كرده اند كه با 

پرتاب اشعه هاى پالسمايى زباله هاى فضايى را ذوب و نابود مى كند.
به گزارش فــارس به نقل از نيواطلس،گروهى از محققان دانشــگاه 
توهوكو در ژاپن با همكارى پژوهشگران دانشگاه ملى استراليا ماهواره 
اى را طراحى كرده اند كه با پرتاب اشــعه هاى پالسمايى زباله هاى 

فضايى را ذوب و نابود مى كند.
 دستگاه پرتاب گر پالسما با استفاده از يك ترانزيستور يونى سفارشى 
سازى شــده كار مى كند كه با تخليه انرژى مى تواند سرعت حركت 
زباله هاى فضايى را كند كرده، آنها را شكار كند و قبل از ورود به جو 

كره زمين بسوزاند. 

طراحى Notch آيفون ايكس، گوشى هاى 
ال جى را نيز تحت تاثير قرار داد 

 طراحى Notch آيفون ايكس، گوشى هاى ال جى را نيز تحت تاثير 
قرار داد +فيلم و تصاويربه گزارش خبرنگار حوزه دريچه فناورى گروه 
فضاى مجازى باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدتى پيش زمانى كه اپل اعالم 
كرد براى سالگرد ده سالگى اين شركت برنامه اى ويژه دارد، همه متوجه 
شدند كه قرار است با گوشى هوشمند قدرتمند و البته گران قيمتى روبه رو 
شــوند.تاكنون مهم ترين اطالعاتى كه از اين گوشى منتشر شده، مربوط 
به طراحى آن اســت كه شامل يك دوربين سه گانه در پشت اين گوشى 
مى شــود و تصاوير رندرى از آن منتشر شده است. اما به تازگى يكى از 
خبرگزارى ها تصاوير رندر گوشى ThinQV۴۰ را فاش كرده است كه 
طراحى صفحه نمايش و پنل پشتى اين گوشى را به وضوح نشان مى دهد.

2018 ■
همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018
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■ حديث:
امام علي(ع):

در برابر دنيايى كه گرفتارى آن، مانند خواب هاى پريشان شب مى گذرد 
شكيبا باش.

بحاراالنوار 40، ص 348، ح29

آشنايى با سازمان جهانى گردشگرى
 سازمان جهانى گردشگرى بهترين سازمان بين المللى مرتبط با سفر 
و گردشگرى است. اين سازمان در جهت توسعه گردشگرى در سراسر 
جهان فعاليت مى كند و هر ســاله گزارشى از تحقيقات و امارهاى خود 

منتشر مى كند. 
اين ســازمان يكى از آژانس هاى رسمى سازمان ملل متحد است. مقر 
اين ســازمان در شــهر مادريد در اســپانيا قرار دارد. اين سازمان محل 
گفتگوى كشــورها درباره سياست ها و تجارب عملى آنها درباره دانش 
گردشگرى است. سازمان جهانى گردشگرى نقش مركزى و مهمى در 
بهبود وضعيت تعهد و امكانات كشــورهاى در حال توســعه در زمينه 

گردشگرى دارد. 
 تشكيل سازمان جهانى گردشگرى 

سنگ بناى شكل گيرى اوليه اين سازمان در الهه در سال 1925 ميالدى 
و با تاسيس اتحاديه بين المللى سازمان رسمى تبليغات گردشگرى پى 
ريزى شــد. اتحاديه مذكور پس از جنگ جهانى دوم به عنوان اتحاديه 
بين المللى ســازمان هاى رسمى گردشگرى (IUOTO) انجام وظيفه 
مى كرد و بعد باز هم در نام و عنوانش تغييرات ايجاد شده و به سازمان 
جهانى گردشگرى (WTO) تبديل گشت و نخستين جلسه عمومى آن 

در 1975 ميالدى در مادريد اسپانيا تشكيل شد.
از ســال 1976 سازمان جهانى گردشگرى به سازمان ملل وابسته شد و 
به آژانس اجرايى برنامه هاى توســعه سازمان ملل تبديل گشت. كشور 
ايران در سال 1392 به عنوان نايب رئيس مجمع عمومى سازمان جهانى 
گردشگرى برگزيده شده است و كشورمان از سال 2014 تا سال  2017  
در عضويت شــوراى اجرايى و كميته  بررسى عضويت اعضاى وابسته 

اين سازمان است.
 وظايف سازمان جهانى گردشگرى

1) ســازمان جهانى گردشگرى موظف به اجراى اهداف توسعه هزاره، 
كاهش فقر و گسترش توسعه پايدار است.

2) وظيفه اصلى اين ســازمان سياست گذارى در حوزه گردشگرى بين 
المللى است و در مباحث فنون مرتبط با گردشگرى نيز فعاليت مى كند.

ســازمان جهانى گردشگرى همچنين به وسيله متقاعد كردن كشورهاى 
عضو از طريق معرفى توريست ها، حداكثر سود اقتصادى كه گردشگران 
مى توانند با خود به همراه بياورند و تاثيرات اجتماعى و فرهنگى ناشى از 
توسعه گردشگرى و همچنين كاهش تاثيرات زيست  محيطى و تاثيرات 
منفى اجتماعى آن ها، براى اجرايى شدن قوانين جهانى اخالق حرفه اى 

در گردشگرى تالش مى كند.
 اهداف سازمان جهانى گردشگرى

يكى از برنامه هايى كه اين ســازمان ملزم به انجام آن شــده، رسيده به 
اهداف «توسعه هزاره» است. اين هدف ها كه شامل 8 مورد مى شود در 

سال 2000 ميالدى در سازمان ملل بر روى آن توافق گرديد.
اين اهداف موارد زير شامل مى گردد:

1)  ريشه كنى فقر
2)  تامين آموزش ابتدائى در سطح جهانى
3) برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان

4) كاهش مرگ و مير اطفال
5) بهبود وضعيت مادران

6) مبارزه با ايدز، ماالريا و ساير بيمارى ها
7) تضمين پايدارى محيط زيست 
8) مشاركت جهانى براى توسعه

سازمان جهانى گردشگرى آمار و ارقام و تحقيقات بازار گردشگرى را 
نيز انجام مى دهد. اين تحقيقات در دنياى گردشگرى بسيار اهميت دارد. 
به موجب اين تحقيقات و پژوهش هاى اين سازمان، استاندارد هاى بين 
المللى براى اندازه گيرى تاثيرات گردشگرى در اقتصاد ملى و پيش بينى 
روند آتى توسعه آن در دسترس دولت ها و پژوهشگران قرار مى گيرد. 
اين ســازمان تالش ميكند از طريق كمك به حذف ويزا و بوروكراسى 
وقت گير حكومتى و ايجاد يك استاندارد كلى صدور گذرنامه و رواديد 

باعث تسهيل سفر و گردشگرى شود.
ادامه دارد....

«سرباز هخامنشى» 
فردا به موزه ملى 
ايران مى رسد
 رئيس جمهورى در بازگشــت از سفر خود به 
مقر سازمان ملل متحد در نيويورك، سرديس سرباز 
هخامنشــى را كه به طور غيرقانونى از ايران خارج 

شده بود، بازگرداند.

مدير اداره كل موزه ها خبر داد: ســرديس  ســرباز 
هخامنشــى همزمــان با افتتــاح آثار نمايشــگاه 
"باستان شناسى و هنر سرزمين هلند به روايت موزه 
درنتس" در بخش هخامنشــى موزه ملى ايران به 

نمايش درمى آيد.
سرديس ســرباز هخامنشــى بعد از پيگيرى هاى 
حقوقى توســط وزارت امور خارجــه و وكالى 
ايرانــى در دادگاه الهه در آمريــكا پنجم مهرماه با 

پرواز رئيس جمهور به كشور برگردانده شد.
به گزارش ايسنا، در نخســتين عكس العمل بعد 
از بازگرداندن اين ســرديس هخامنشــى و در 

ادامــه ى صحبت هايى كه مبنى بــر بازگرداندن 
ايــن اثــر تاريخى به تخت جمشــيد و در كاخ 
شــورا مطرح شــده بود، على اصغر مونسان - 
معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى - شامگاه 
يكشــنبه هشتم مهر، در صفحه شخصى خود در 
فضاى مجازى نوشــت: «ســرديس 2500 ساله 
ســرباز هخامنشى كه با تالش دولت پس از 90

ســال به ميهن بازگشــته، يك اثر ملى و متعلق 
به مردم ايران اســت، اين اثر بى نظير باســتانى 
براى بازديد مردم فرهنگ دوســت در شهرهاى 

مختلف كشور نمايش داده مى شود.»
اين در حالى است كه محمدرضا كارگر، مدير اداره 
كل موزه ها در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: روز 
سه شــنبه 10 مهر، همزمان با افتتاح نمايشگاه هلند 
در مــوزه ملى ايران در بخش آثار هخامنشــى اين 

موزه به نمايش در مى آيد.
او دربــاره نمايش اين اثر باســتانى در شــهرهاى 
مختلف كشــور نيــز اظهار كرد: نخســت اين اثر 
در موزه ملى ايران نمايش داده مى شــود و سپس 
برنامه آن براى نمايش در استان ها براساس اين نظر 

مونسان برنامه ريزى مى شود.

آغاز ثبت نام كتابفروشى ها در 
سومين دوره جام باشگاه هاى 

كتاب خوانى

 مديرعامــل موسســه خانه كتــاب از آغاز ثبت 
نام كتابفروشــان در ســومين دوره جام باشگاه هاى 

كتاب خوانى خبر داد
به گزارش موسســه خانه كتاب، نيكنام حسينى پور 
با اشــاره به ســومين دوره فعاليت جام باشگاه هاى 
كتاب خوانى گفت: كتابفروشى هاى عضو طرح هاى 
عيدانه و تابســتانه كتاب براى شركت در طرح جام 
باشگاه هاى كتابخوانى كودك و نوجوان مى توانند تا 
 jam.ketab.ir بيستم مهر ماه با مراجعه به سايت

براى شركت در طرح اعالم آمادگى كنند.
مدير عامل خانــه كتاب اظهار كــرد: در اين طرح 
كتابفروشــى هايى كه شــرايط الزم را دارا باشــند، 
پــس از ثبت نام، مى توانند كتاب هاى خود را كه با 
شرايط تعيين شده مطابقت داشته باشند به خريداران 
بفروشند. موسسه خانه كتاب به نمايندگى از طرف 
معاونــت امــور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى؛ مبلغ يارانه خريد كتاب را به كتابفروشى ها 

پرداخت خواهد كرد.
حســينى پور بيان كرد: اين طرح در بيش از  1700 
شــهر و روستا برگزار مى شود و از هر شهر حداقل 
بايد يك كتابفروشــى در ســايت خانه كتاب عضو 
شوند تا بتوانند اعضاى جام باشگاه هاى كتابخوانى 

از يارانه  پنجاه درصدى بهره مند شوند.
وى بــا بيان اينكه ســومين دوره جام باشــگاه هاى 
كتاب خوانــى در چهــار بخــش بهترين باشــگاه 
كتابخوانــى، بهترين نامه به نويســنده، بهترين فيلم 
موبايلى از مجموعه كتاب ها و بهترين كتاب از نگاه 
كودكان برگزار مى شــود، گفت: هر فرد مى تواند با 
تخفيف 50درصدى تا ســقف 60هزارتومان كتاب 

خريدارى كند.
مدير عامل خانه كتاب بيان كرد: تخفيف ويژه اعضاى 
باشــگاه هاى كتابخوانى و مهد كودك ها صرفا در 
كتابفروشى هايى كه فهرست آنها در هر شهر اعالم 
و از طريق خانه كتاب ارائه خواهد شــد. همچنين، 
فروش كتاب در اين طرح مختص فهرســت كتاب 
هاى برگزيده توســط دبيرخانه جام باشــگاه هاى 
كتابخوانى كودك و نوجوان اســت كه اين فهرست 
ها در چهار دوره پيش از دبســتان، ســه ســال اول 
دبستان، سه ســال دوم دبستان و متوسطه در سايت

jam.ketab.ir  بارگذارى شده است.
حســينى پور عنوان كرد: همزمــان با هفته كتاب به 
مناسبت چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى در40 
شهر اختتاميه اى با عنوان «جشن كتاب» برگزار مى 
شود. باشــگاه هاى كتاب خوانى برتر كشورى نيز در 
اختتاميه ســومين دوره جام باشگاه هاى كتاب خوانى 
در بهمن ماه با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 

معرفى و تقدير خواهند شد.
سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهاي كوچك زنگ زده

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

■ فلسطين1............................................................... هشتك
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير........................... . هشتك - تنگه 
ابوقريب- شعله ور

■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام

 با گذشــت بيش از40 ســال از تشكيل سازمان 
جهانى گردشگرى (UNWTO) همدان به عنوان 
نماينــده ايران، نزديــك به 40 روز ديگــر ميزبان 
چهلمين نشست ساالنه اين سازمان است. از زمانى 
كه در سال 1975 ميالدى سازمان جهانى گردشگرى 
(UNWTO) تشــكيل شد، تالشــها براى انتقال 
نشســت هاى اين ســازمان به ايران ادامه داشت تا 
اينكه شركت سياحتى عليصدر توانست سال گذشته 
مجوز برگزارى نشست ساالنه اين سازمان در همدان 

را دريافت كند. 
شــركت ســياحتى عليصدر كه به واسطه شهرت 
جهانى غار شــگفت انگيز عليصدر يكى از اعضاى 
اين سازمان است، پس از ارايه مستند هاى كافى در 
زمينه ميزبانى، همدان توانست به عنوان نماينده اى از 
ايران، ميزبان يك رويــداد منحصر به فرد در حوزه 
گردشــگرى باشــد حاال مســئوالن و برنامه ريزان 
شــركت ســياحتى عليصدر با برنامه ريزى دقيق و 
نشست هاى مداوم، گردهم مى آيند تا براى اجراى 
دقيق برنامه هاى پيش بينى شــده، در اين ميزبانى، 

بهترين راهكارها را ارايه دهند.
از زمانى كه ســازمان جهانى جهانگردى به صورت 
رسمى به اعضاى وابسته خود اعالم كرد كه همدان 
ميزبان اين اجالس اســت، دعوت به حضور براى 
شــركت در اين اجالس و رونــد چگونگى ميزبان 

رنگ  و بوى جدى ترى به خود گرفت.
دبيرخانه همدان 2018 برنامه هاى ميزبانى چهلمين 
اجالس UNWTO را برنامه ريزى  مى كند حوزه 
اطالع رســانى و تبليغات و بازاريابى اين دبيرخانه 
با ارســال فيلم هايى با محتــواى معرفى همدان و 
همچنين تصاويرى از جاذبه هاى شــاخص استان 
براى اعضــاى UNWTO ، تالش بر ترغيب آنها 
براى شــركت در اين اجالس را دارد و با ارســال 
دعوتنامه هاى اختصاصى، انگيزش الزم براى حضور 

اعضا در ايران و سفر به همدان را ايجاد مى كند.
فرايند ارســال دعوتنامه ها و پاســخ بــه آنها براى 
كســب آمار دقيق مهمانان خارجى تا چند روز قبل 
از برگزارى اجالس ادامه دارد و اعضاى وابســته به 
سازمان جهانى جهانگردى فرصت دارند تا با بررسى 
شرايط موجود براى سفر به ايران با هدف شركت در 
چهلمين اجالس جهانى گردشــگرى اعالم آمادگى 
كنند. حاال نزديك به 40 روز به آغاز اين نشســت 
باقى مانده است و دست اندركاران و مسئوالن كمر 
همت را بسته و تمام تالش خود را براى هرچه بهتر 

برگزار شدن اين رويداد به كار گرفته اند.
گردشگرى  المللى  بين  سمينار  برگزارى   

فرهنگى
ســمينار بين المللى گردشــگرى فرهنگى از طريق 
نوآورى و فنــاورى همزمان بــا چهلمين اجالس 
عمومى اعضاى وابســته سازمان جهانى گردشگرى 
به پيشنهاد شركت سياحتى عليصدر توسط سازمان 
جهانى گردشــگرى در شــهر همــدان همزمان با 
برگزارى اين نشست از 21 تا 23 آبان برگزار خواهد 

شد. 
مديرعامل شركت ســياحتى عليصدر گفت: امروزه 
گردشگرى فرهنگى يكى از بزرگترين و سريع ترين 

بازارهاى جهانى گردشــگرى اســت چراكه حدود 
چهار تن از 10 گردشگر بر اساس پيشنهاد فرهنگى، 

مقصد خود را انتخاب مى كنند. 
حميدرضــا يارى با بيان اينكه گردشــگران به طور 
فزاينــده اى از عوامــل ناملمــوس ماننــد فضاى 
يك مــكان، ارتباط آن با افراد معــروف، ايده ها و 
رويدادها و تاريخ و ســنت هــاى محل جذب مى 
شوند اظهار داشت: اين سمينار بين المللى در صدد 
تبادل اطالعات و تجربيات براى كشــورهاى عضو 

UNWTO است.
وى عنوان كــرد: اين رويداد اهميــت نوآورى در 
مديريت و ترويج گردشگرى فرهنگى را به رسميت 
مى شناسد و به دنبال گســترش استقرار فن آورى 
هــاى در حال ظهــور و پيشــرفته در فعاليت هاى 

گردشگرى در مقصد و محصوالت خود است.
يارى ادامه داد: در راســتاى اهميــت برگزارى اين 
سمينار از سوى ســازمان جهانى جهانگردى عنوان 
شــده اســت كه با اين وجود، گردشگرى با چالش 
هايــى از قبيل، كارآمدى، اثرات اجتماعى و محيطى 
گردشــگرى، تا مديريت موثــر راهبردهاى فزاينده 
ديجيتالى براى پاســخگويى به نيازهاى مســافرلن 
مدرن و نياز به افزايش رقابت پذيرى مواجه است. 

مديرعامل شــركت سياحتى عليصدر گفت: در كنار 
رشد مداوم گردشــگرى در سالهاى اخير، ما شاهد 
تغيير در مدل هاى تجــارى و رفتار مصرف كننده، 
(اغلب  C۲C از قبيل ظهور سيســتم هاى ديجيتال
به عنوان اقتصاد اشتراكى)، داده هاى بزرگ و بومى 
ســازى جغرافيايى، به طور عمده در پاسخ به بحران 

اقتصادى جهانى و پيشرفت تكنولوژى هستيم.
UNWTO وى افزود: سازمان جهانى گردشگرى

به منظور پيش بينى، رفع و غلبه بر چالش هاى جديد 
و تهيــه روندهاى جديد در بخش گردشــگرى، در 
حال حاضر نوآورى و تحول ديجيتالى را به منظور 
كيفيت بخشى به مقاصد براى شناختن پتانسيل كامل 

آنها به طور كامل وارد گردشگرى مى كند.

 رونمايى از كتاب «گردشگرى ايران» در 
اجالس جهانى 

معاون گردشــگرى شركت ســياحتى عليصدر نيز 
عنوان كرد : در چهلمين اجالس جهانى گردشگرى 
در همدان از كتاب «گردشــگرى ايران» كه توســط 
ســازمان جهانى جهانگردى تدوين شــده رونمايى 

مى شود.
مسعود ملكى با اشــاره به روند برنامه هاى اجالس 
UNWTO اظهار داشــت: ثبت نــام اعضاى در 
ســايت UNWTO باز اســت و براى اين مهم تا 

پايان مهر ماه فرصت ثبت نام وجود دارد.
وى با بيان اينكه دبيركل سازمان جهانى گردشگرى 
و اعضــا براى چهلمين اجــالس جهانى در همدان 
اعالم حضور كرده اند افزود: برنامه ريزى ها در زمينه 
اقامت در هتل ها، حمل و نقــل هواپيمايى و محل 
برگزارى اجالس در نشست مختلف هماهنگى شده 

است.
معاون گردشــگرى شركت سياحتى عليصدر با بيان 
اينكه ســازمان ميراث فرهنگى نيــز در كارگروهى 
چندين بــار براى برگــزارى اين اجالس جلســه 
تشكيل داده و برنامه ريزى ها را انجام مى دهد گفت: 
UNWTO (اجالس سازمان جهانى گردشگرى) 
با ACD (كنفرانس گردشگرى كشورهاى آسيايى 
) متفاوت است و برنامه هايى مختص اعضاى اصلى 

سازمان جهانى گردشگرى را دارد.
ملكى بيان كرد: نشســت هاى تخصصى دبيركل و 
برنامه هاى پيش تور و پس تور نيز در حال طراحى 
شــدن اســت.وى يادآور شــد: در اين اجالس از 
كتاب «گردشــگرى ايران» كه توسط سازمان جهانى 
جهانگردى تدوين شده رونمايى مى شود و از سوى 

اين سازمان به كشور ايران هديه مى شود.
وى افزود: اعضاى سازمان جهانى گردشگرى كه در 
همدان حضور مى يابد، در قالب گروه هايى از تمامى 
اماكن گردشــگرى همدان از غار عليصدر و شــهر 

جهانى اللجين بازديد مى كنند.

 چهلمين اجالس جهانى گردشــگرى در 
همدان 

مديــر روابط عمومــى و امور بين الملل شــركت 
ســياحتى عليصدر گفت: شــمارش معكوس براى 
ميزبانى از چهلمين اجالس جهانى گردشــگرى در 

همدان آغاز شد.
حميــد امامى افزود: با نزديك شــدن بــه ميزبانى 
همدان از اجالس جهانى گردشــگرى، برنامه هاى 
تبليغى محيطى در راســتاى ميزبانى اجالس جهانى 
گردشگرى، در سطح كشور از سوى شركت سياحتى 

عليصدر انجام شده است. 
وى با بيان اينكه تبليغات ضربتى اين رويداد فراملى 
توسط صدا و سيما و رســانه هاى جمعى صورت 
گرفته افــزود: نشســت اعضاى ســازمان جهانى 
گردشگرى ساالنه برگزار مى شود و ما تالش داريم 
امســال چهلمين دوره اين نشست به بهترين شكل 

ممكن در همدان برگزار شود.
امامى گفــت: برنامه هاى اين نشســت توســط 
ســازمان جهانى گردشــگرى و به زبان انگليسى 
برگزار مى شــود و ريز برنامه هاى اين نشست از 
طرف سازمان جهانى گردشگرى اعالم شده و اين 
برنامه ها از 21 تا 24 آبان ماه امســال به ميزبانى 

همدان برگزار مى شود.
وى اظهار داشــت: سازمان جهانى گردشگرى 552
عضو وابســته دارد و دغدغه ما اين است كه تعداد 

بيشترى از اعضا در همدان حضور داشته باشند.
مدير روابط عمومى و بين الملل شــركت سياحتى 
عليصدر افزود: در كنار برنامه هاى متعدد رسانه اى، 
يك كليپ 6 دقيقه اى از شگفتى هاى غار عليصدر، 
به همــراه ويژه نامــه 2 زبانــه در گردهمايى هاى 

متفاوت، در دست اجرا قرار گرفته است.
وى اضافــه كرد: هم اكنون در شــركت ســياحتى 
عليصدر مترجم ها مســتقر هســتند و با افراد براى 
حضور در اجالس سازمان جهانى گردشگرى تماس 

مى گيرند.

روز شمار دومين ميزباني بين المللي 2018 آغاز شد

چله نشيني اعضاي گردشگري جهان در همدان
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