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اين تريبون ها براى 
انتخابات نيست 

 در فاصلــه حــدود پنــج مــاه مانــده بــه 
ــاى  ــم فعاليت ه ــات مجلــس يازده انتخاب
ــزاب و  ــن اح ــى در بي ــى و انتخابات سياس
ــه شــكل غيــر رســمى  فعــاالن سياســى ب
ــه  ــه اســت ك ــكل گرفت ــى ش ــر علن و غي

امــرى طبيعــى اســت.

اقدامات موثرنيست

همدان ثبت جهانى
 مى خواهد

هزينه هاى سنگين مانع حضور 
توليد كنندگان گل در نمايشگاه

■ توليد كنندگان گل در همدان: 
برگزار كنندگان نمايشگاه گل و گياه ما را حمايت كنند
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دهمين جشنواره 
مانيزان برگزارشد

شيرينى 
به نام 

شيره انگور

وزيركار درسفريك روزه به استان اعالم كرد

رشد25 درصدى اشتغال روستائى
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اين تريبون ها براى انتخابات نيست 
 در فاصلــه حــدود پنج ماه مانــده به انتخابــات مجلس يازدهم 
فعاليت هاى سياســى و انتخاباتى در بين احزاب و فعاالن سياسى به 
شكل غير رسمى و غير علنى شكل گرفته است كه امرى طبيعى است.

پرداختن به موضوع انتخابات در رســانه هــا نيز وجه ديگرى از اين 
فعاليت هاســت كه در مــاه هاى منتهى به انتخابــات كامال عادى و 

متعارف است.
نكته قابل تامل اما بهره گيرى از تريبون هاى رســمى توسط برخى ها 
در جهت معرفى و تبليغ خود اســت كه بــا توجه به پيچيدگى هنوز 

نتوانسته اند از طريق مجارى قانونى آن را متوقف كنند.
 اين افراد حتى در فضاى رسانه نيز با طرح مباحث چالشى و بعضا غير 
ضرور در مسير گام بر مى دارند كه با حوزه مسئوليت آنها همخوانى 

ندارد.
ورود به برنامه ها و فعاليت هاى دستگاه هاى اجرايى و طرح مباحث 
به اصطالح انتقادى و در واقع تخريبى، از ديگر مصاديق تبليغاتى است 

كه اين روزها شاهد آن هستيم.
بــدون ترديد اين تريبون ها نه تنها براى انتخابات نيســت و تريبون 
دارانى كــه احيانا كانديداى انتخابات هســتند و امــروز به اقتضاى 
مســئوليت كه پشت اين تريبون ها قرار مى گيرند، نبايد و حق ندارند 

از فرصت در اختيار خود براى تبليغ استفاده كند.
انتظار افكار عمومى بر آن اســت كه ضمن حفظ شان و جايگاه اين 
تريبون ها، از طرح مباحث سياســى و جناحى كه بعضا بوى تبليغات 
مى دهند، پرهيز شود و چنانچه فرصتى در اختيار يك شخص مسئول 
كه احتمال كانديداتورى او در انتخابــات آتى مى رود، قرار داده مى 

شود به گونه اى سخن نگويد كه شائبه انتخاباتى داشته باشد.
در پرداختن به مســائل مختلف از جمله مشكالتى كه احيانا دستگاه 
هــاى اجرايى با آن درگير هســتند، نبايد به گونه اى رفتار شــود كه 

برداشت انتخاباتى از آن شود.
اين موضوع به ويژه در خصوص نمايندگان فعلى بيشتر مطرح است؛ 

چراكه نقش نظارتى آنها ايجاب مى كند كه پيگير مسائل باشند.
اين پيگيرى ها بايد به شــيوه اى صورت گيرد كه هم دخالت در امور 

اجرايى تلقى نشود و هم شائبه تبليغاتى نداشته باشد.
به هر حال در بحث استفاده از تريبون هاى رسمى براى طرح مباحث 
انتخاباتى و تبليغ خود گرچه شايد نتوان با تكيه بر قوانين موجود آن 
را كامال متوقف كرد، اما از نگاه افكار عمومى دور نمانده و چه بسا در 

قضاوت مردم تاثيرگذار باشد.

راه اندازى 16 موكب اربعين همدانى ها در كربال
 اينكه امســال 16 موكب در كربال توسط استان راه اندازى مى شود، مردم استان همدان 

به پروژه ترفيع گنبد اباعبداهللا الحسين(ع) 1 ميليارد و 140 ميليون تومان كمك كردند.
رئيس ســتاد بازسازى عتبات عاليات اســتان همدان اظهار داشت: ستاد بازسازى عتبات 
عاليات در سراســر كشور به عنوان يك مجموعه مردم نهاد بعد از 12 سال فعاليت رسمى 
توانسته در عتاب مقدسه شأنيت و موقعيت اماكن مقدسه را در كشور عراق فراهم كند و 
از طريق كمك هاى مردمى و خيرين قدم هاى براى بازسازى حرم ها متبركه برداشته است.

به گزارش تســنيم محمدعلى بادامى با اشــاره به اينكه اماكن مقدسه در كشور عراق در 

شــهرهاى زيارتى ســامرا، كاظمين، كربال و نجف قلب جهان تشيع است، افزود: به ويژه 
كربالى معلى ويژگى خاصى براى جهان اسالم و جهان تشيع دارد به ويژه ايرانى ها دارد.

وى با تأكيد بر اينكه بعد از مشورت هاى انجام شده در سطوح عالى مقرر شد كه ستادهاى 
بازسازى عتبات عاليات در سراسر كشور شكل گيرد، عنوان كرد: هم زمان با سراسر كشور 
اين ستاد در استان همدان نيز باهمت افرادى عاشق و عالقه مند از ايثارگران جبهه و جنگ 

و خيران راه اندازى شد.
رئيس ســتاد بازسازى عتبات عاليات استان همدان با اشــاره به اينكه ستاد بازسازى سه 
وظيفه اصلى را به عهده دارد، تصريح كرد: نخستين وظيفه اين ستاد جمع آورى نذورات 

و هداياى مردمى و هدايت آن به عتاب مقدسه در كشور عراق است.

بادامــى تأكيد كرد: نذورات و هداياى جمع آورى شــده به دســت دولت و مردم عراق 
نمى رسد بلكه 100 درصد درگذشته صرف بازسازى و امروز در جهت توسعه حرم هاى 
6 گانه هزينه مى شــود و اين هزينه كردها زير نظر متوليان حرم هاى مطهر و با نظارت 
عاليــه آيت اهللا سيســتانى و در ايران نيز صورت غيرمســتقيم از طريق دفتر مقام معظم 

رهبرى رصد مى شود.
وى با بيان اينكه نذورات و هداياى مردمى شامل مبالغ نقدى اعم از وجه نقد رايج ايران، 
دالر، دينار و غيره مى شــود، اظهار داشــت: ستاد بازســازى و اعطاى نذورات به عتبات 
عاليات فقط مختص ايران نيست بلكه شامل كشورهايى نظير كويت، هندوستان، پاكستان، 

افغانستان، انگلستان، امريكا، افريقا، عربستان و حتى خود عراق مى شود.

نماينده ولى فقيه در استان همدان:

مساله حجاب نبايد سياسى شود

همدان آماده ميزبانى يك ميليون زائر اربعين
 پيش بينى مى شود يك ميليون زائر از طريق همدان و با استفاده از 

اتوبوس به مرز ايران و عراق منتقل شوند.
مديــركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان با بيان اينكه 
همدان  به عنوان استان معين وظيفه جابجابى زائران پنج استان مازندران، 
گيالن، خراســان رضوى، خراسان شمالى و قم را به عهده دارد، افزود: 
زائران استان هاى تهران، سمنان و قزوين نيز به شكل گذار از طريق استان 

همدان به سمت پايانه هاى مرزى هدايت مى شوند.
به گزارش ايســنا، مصطفى پناهنده خاطرنشــان كــرد: پايانه انقالب 
پاسخگوى جابجايى اين تعداد زائر نيست و رينگ كمربندى مريانج به 

عنوان پايانه موقت براى تردد زائران در نظر گرفته شده است.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى همدان از جابجايى روزانه بين 
50 هــزار تا 60 هــزار زائر از طريق اين پايانه خبــر داد و عنوان كرد: 
سرويس بهداشتى، نمازخانه و ديگر مايحتاج زائران در اين پايانه موقت 

پيش بينى شده است.

لغو مصوبه «تعيين محل تجمعات» 
اعتراض مى كنيم

 مصوبه دولت مبنى بر تعيين محل تجمعات براى ســاماندهى بوده 
است، ما به لغو اين مصوبه اعتراض خواهيم كرد.

وزير كشور با اشاره سفر اخير خود به عراق براى پيگيرى مسائل پياده 
روى اربعين اظهار داشــت: در سفرى كه به عراق داشتم به دليل اينكه 

زمينى صورت گرفت از نزديك با مشكالت و كاستى ها آشنا شدم.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانى فضلى گفت: پذيرايى حدود 3 ميليون 
نفر در يك كشور ديگر واقعا كار مشكلى است، به همين دليل خواهش 
ما از مردم اين است كه مراعات كنند، توصيه ها را گوش دهند و توقعشان 

هم در حد پذيرايى در يك كشور ديگر در عرض 15 روز باشد.
وزير كشــور با اشاره به تدابير صورت گرفته براى تامين امنيت زائران، 
گفت: در حوزه امنيتى موانع كامال رفع شده و مناسب است به خصوص 
در مرز خسروى كه جزو نگرانى هاى ما بوده، امنيت به طور كامل برقرار 
است.وى افزود: امسال تعداد موكب ها را به 2600موكب رسانده ايم، از 
نظر تامين مواد غذايى نيز، يك ميليون و 600 هزار وعده  غذايى تدارك 
ديده شده است. با تصميمات روزهاى گذشته اميدواريم بستر مناسب تر 
شده باشد، اما اين ها نسبى است و اميدواريم بتوانيم سرويس و تسهيالت 

خوبى را ارائه دهيم.
رحمانــى فضلى در بخش ديگرى از ســخنان خود در خصوص رأى 
ديوان عدالــت ادارى در لغو مصوبه هيأت وزيران در خصوص تعيين 
مكان مشخص براى تجمعات، نيز گفت: ما اين مصوبه را كه در دولت 
داشتيم براى ســاماندهى بوده چراكه اصل 41 قانون اساسى اين اجازه 
(تجمــع) را داده، اما بايد با مجوز از وزارت كشــور باشــد. هر جايى 
هم نمى توان تجمع برگزار كرد، وزارت كشــور چند نقطه را در تهران 
مشخص كرد و در بقيه استان ها هم تعيين آن را به عهده شوراى تامين 

استان ها گذاشت.

همدان بارانداز زائران 7 استان
 شــهر مريانج به عنوان پس كرانه و بارانداز براى 7 استان از جمله 

خراسان رضوى، سمنان، قم، گلستان و مازنداران تعيين شده است.
رئيس اداره سياسى، اجتماعى فرماندارى همدان در كارگروه سالمت 
و امنيت غذايى شهرســتان همدان با رويكرد اربعين حسينى، عنوان 
كرد: همدان به ويژه شهر مريانج به عنوان بارانداز زائران اربعين تعيين 
شــده و زائران 7 استان در مسير رفت پياده روى اربعين از شهرستان 

همدان عبور مى كنند.
مجتبى زارعى با بيان اينكه 32 ايســتگاه صلواتى در مســير رفت و 
برگشــت به زائران حسينى خدمت رســانى مى كنند، ادامه داد: شهر 
مريانج به عنوان بارانداز 7 اســتان از جمله خراسان رضوى، سمنان، 

قم، گلستان و مازنداران تعيين شده است.
رئيس اداره سياسى، اجتماعى فرماندارى همدان بيان كرد: روزى هزار 
و 500 اتوبوس از مرز مهران زائران را به همدان و باراندار شهر مريانج 
وارد مى شوند ســپس هزار و 500 واحد اتوبوس از همدان به سمت 

استان هاى مقصد زائران حركت مى كنند.
به گزارش ايســنا، وى با بيان اينكه شهر مريانج ظرفيت خوبى براى 
اسكان مســافران دارد و براى پاركينگ اتوبوس ها نيز محلى  جانمايى 
شــده اســت، اضافه كرد: 150 مكان براى تعبيه چشمه سرويس هاى 
بهداشــتى سيار يا كانكسى انتخاب شــده و به زودى كار امور آب و 

فاضالب در اين محل ها به پايان خواهد رسيد.
زارعى بيشــترين مشكالت و مســائل را در حوزه مباحث بهداشتى 
دانســت و عنوان كرد: شهردارى مريانج با همكارى شهردارى همدان 
در بحث نظافت شــهر ورود پيدا كرده و چندين سطل زباله بزرگ در 

محلهاى اسكان درنظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه در موكب هاى اصلى به ويزه زائرسراى مريانج اكيپ 
پزشكى با تجهيزات مستقر شده است، خاطر نشان كرد: به علت اينكه 
بودجــه اى براى تأمين داروهاى مورد نظر نداريم، هالل احمر در نظر 
دارد داروهــاى داراى تاريخ مصرف كه مــردم در منازل خود به آنها 
احتياجى ندارد را جمع آورى كرده و در اين برنامه استفاده كند.زارعى 
خدمات رســانى اربعين را يك خيزش مردمى و غيردولتى دانست و 
اظهار كرد: از عموم مردم شهر به ويژه مناطقى كه در جوار موكب ها، 
زائرسراها و محل هاى اسكان هستند تقاضا داريم نهايت ميهمان نوازى 
را داشته باشند و در صورت آمادگى، منازل خود را در جهت ميزبانى 

از زائران آماده كنند.
مسئول بهداشــت محيط حرفه اى مركز بهداشت شهرستان همدان 
نيز عنوان كرد: در راســتاى خدمات رســانى به زائــران اربعين 
حســينى، افزايش ظرفيت تخت هاى بســترى بيماران مشــكوك 
به آنفلوآنزاى پرندگان در بيمارســتان فرشــچيان ســينا، انتخاب 
بيمارســتان بعثــت به عنوان بيمارســتان معين همــدان، آمادگى 
الزم بيمارســتان فرشــچيان ســينا در صورت پذيــرش بيماران 
با مســموميت و طغيــان بيمارى هاى حــاد روده اى و فعال بودن 
داروخانه هاى شــهر مريانج و شهرك فرهنگيان به صورت شبانه 

روزى صورت گرفته است.
حســين خالقى مجد اضافه كرد: استقرار آمبوالنس در محور مريانج- 
جورقان، ميدان فرودگاه، پايانه مســافربرى انقــالب، اعالم آمادگى 
براى معاينات پزشــكى و صدور كارت سالمت براى كاركنان پخش 
آشپزخانه زائرســراها به صورت رايگان، نظارت كارشناسان بر مراكز 
پخت و آشپزخانه ها و آمادگى سوپروايزرها و مسئوالن آزمايشگاه ها 
براى بروز بيمارهاى حاد واگيردار نيز از ديگر اقدامات مراكز بهداشت 

استان است.
مسئول بهداشت محيط حرفه اى مركز بهداشت شهرستان همدان بيان 
كرد: با توجه به اينكه شــهر مريانج معين 7 مركز اســتان شده برخى 
بيمارى هاى تنفسى يا بيمارى روده اى حاد ممكن است به علت ازدحام 
جمعيت و كمبود فضا شايع شود به همين علت بيمارستان 577 ارتش 
به علت نزديكى به اين شــهر بايد به صورت شــبانه روزى در آماده 

باش قرار بگيرد.

1- افشــاگرى درباره سفارش برخى نمايندگان و مديران استان براى 
اســتخدام در مديريت درمان تامين اجتماعى ادامه دارد . گويا نماينده 
رزن با ارســال ليستى 22 نفره و سفارش براى استخدام در اين زمينه 
پيشــروتر از سايرين است. گفتنى اســت تاكنون در سكوت دستگاه 
هاى نظارتى، اسنادى از سفارشات نمايندگان، اسدآباد، نهاوند و برخى 
مديران اســتاندارى براى استخدام در مديريت درمان تامين اجتماعى 
استان در فضاى مجازى منتشر شده است اما گويا سفارشات محدود 

به استان نيست و مركزنشينان نيز سفارشاتى داشته اند.
2- اصالح طلبان اســتان كار ســختى براى ائتالف انتخاباتى در پيش 
دارند. گويا مخالفت برخى احزاب اصالح طلب با ورود افراد حقيقى 
به شــوراى عالى اصالح طلبان استان و همچنين يك وزن ديده شدن 
احزاب كم تعداد با احزاب پر طرفدار، به رغم پذيرش اين شورا و راى 
به افراد حقيقى براى عضويت در آن تمامى ندارد. گفتنى است صدور 
بيانيه در مخالفت با روند طى شده در كنار از خجالت هم درآمدن در 

گروههاى مجازى اصالح طلبان از اقدامات مخالفان است.
3- صدا و ســيماى همدان مشــكل پخش نشــدن فوتبال هاى زنده 
خارجى در شهرســتانهاى استان را متوجه مخابرات كرده است. گويا 
نبود زيرساخت و فيبرنورى دليل اين مشكل عنوان شده است. گفتنى 
است صدا و ســيماى همدان به دليل قادر نبودن در پخش فوتبالهاى 
خريدارى شده در برخى شهرســتان هاى استان، اقدام به پخش فيلم 
هاى تكرارى در اين مناطق مى كند كه با نارضايتى مردم به خصوص 

فوتبال دوستان مواجه شده است.

 مساله حجاب نبايد به سمت و سوى مسائل سياسى 
سوق داده شود چرا كه بى حجابى، بدحجابى و كشف 

حجاب معضل اخالقى است.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه شهر همدان در 
جمع فرماندهان انتظامى ا عنوان كرد: اگر مساله حجاب 
به سمت معضل سياسى ســوق داده شود آسيب هايى 

دارد و نوع برخوردها نيز متفاوت مى شود.
حجت االســالم حبيب ا... شــعبانى موثقــى بيان كرد: 
پليس در مواجهه با مســاله بدحجابى نبايد بى تفاوت 
باشد همچنبن نبايد با خشونت برخورد كند كه تا كنون 

اينگونه بوده است.
امام جمعه همدان افزود: برخورد با افراد بدحجاب بايد 
توام با مهربانى و دلســوزى باشــد چرا كه 90 درصد 
اين معضل تحت تاثير رســانه ها، شبكه هاى ماهواره و 

فرهنگ عمومى در جامعه رخ مى دهد.
شــعبانى موثقى تاكيد كرد: كسانى كه امر به معروف و 
نهى از منكر مى كنند نبايد از جانب برخى ها طرد شوند 
اين خطرناك است چرا كه آمر به معروف بايد احساس 

كند پليس از او حمايت مى كند.
وى افزود: اين به معناى حمايت از برخورد خشــونت 

آميز آمر به معروف با ديگران نيست بلكه نبايد مرزهاى 
قانون شكسته شود.

شــعبانى موثقى بيان كرد: ايجاد نظم عمومى در جامعه 
نيازمند تالش نيروى انتظامــى در حوزه هاى مختلف 

بوده و تقويت ناجا تقويت امنيت است. 
وى ادامــه داد: بــراى تحقــق امنيت پايدار سياســى، 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگــى نيازمند تعامل مردم با 

ناجا هستيم.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان گفــت: اگر امروز 
در كشــور امنيت و آرامش حاكم است برآيند زحمات 

نيروهاى خدوم انتظامى است.
شعبانى با بيان اينكه تضعيف ناجا تضعيف امنيت است 
افزود: نيــروى انتطامى در اين هفتــه عملكرد خود را 
آسيب شناســى كند و اين هفته فرصتى براى مطالعه و 

آسيب شناسى به منظور يافتن موارد ضعف است.
وى بــا بيان اينكه اگر ما خود را نقد نكنيم ديگران ما را 
تضعيف مى كند، گفت: اگر نقد درونى در ناجا نباشد و 
در اين هفته ها اين موارد را پيدا كنيم، زمينه تخريب و 

تضعيف اين نيرو سلب مى شود.

پروين سليمى»
 از 14 تــا 19 مهر مــاه 98 فرصت خوبى 
اســت تا پــرورش دهنــدگان گل و گياهان 
دارويى با حضور در هفدهمين نمايشگاه بين 
المللى گل وگياه همدان توليدات و توانمندى 
خود را در معرض ديد همشــهريان همدانى 
قــرار دهند. در اين فرصت با هدف برســى 
نيازها و خواســته هاى توليد كنندگان گل و 
گيــاه در همدان و رونــد توليد و عرضه آنها 

جويا شديم.
گلخانه داران حوزه پرورش گل استان همدان 
گاليه مند حمايت نكردن دستگاه هاى دست 
اندر كارحوزه گل و گياه استان همدان بودند 
كه همين باعث شده آنها براى پرورش گل و 
رونق كار خود در ديگر استان ها فعاليت كنند 
چرا كه هزينه هاى پــرورش گل در همدان 
باال هست و نهاد هاى مربوطه از جمله جهاد 
كشاورزى حتى درحد امتيازات مانند سهميه 
اى كردن گاز هــم توليد كنندگان را حمايت 

نمى كند.
 اين در حالى اســت كه شعار دولت حمايت 
توليــد كننــدگان حداالمكان نيــروى جوان 
و بومى اســت كــه همدان ظرفيــت و بازار 
خوبى براى توســعه پرورش گل دارد. پس 
مــى توان با تقويت ايــن صنعت در افزايش 
اشــتغال قدمهــاى خوبى برداشــت. چراكه 
دانش آموختگان رشــته كشاورزى عالقمند 
به فعاليت در حوزه تحصيلى خود هســتند و 
بى اعتنايى دســت اندركاران مربوطه به اين 
چنين موارد و ريز باعث سستى نيروى پوياى 
كار براى ورود به فعاليت در حوزه تحصيلى 

خواهد شد.
و مــا درگفتگو بــا گلخانه دارانــى كه كار 
توليــدگل و عرضه در ميدان مركزى شــهر 
همــدان و منطقه دره مراد بيگ فعاليت دارند 
به اين موضوعات رسيديم. پاى صحبت هاى 
توليد كننده جوانى نشســتيم كه  از 15 سال 
گذشــته توليد و پرورش گل و گياه را آغاز 

كرده بود.

وى كه گلخانه خود را در شمال كشور رونق 
داده و انواع گل هاى آپارتمانى، باغچه اى و 
زينتى را پرورش مى دهد در گفتگو با همدان 
پيــام دليل اندك بودن توليد خود را پر هزينه 
بــودن گلخانه در همــدان و حمايت نكردن 

نهادهاى مربوط عنوان كرد. 
ايــن جوان توليد كننده معتقد بود در صورت 
حمايت جهاد كشاورزى از متقاضيان صنعت 
پرورش گل مى توان اشتغال خوبى در استان 
ايجاد كرد همدان ظرفيت توليد و بازار خوبى 

براى پرورش گل دارد.
وى كــه عالقــه ريــادى براى حضــور در 
نمايشــگاه بيــن المللى داشــت حضور در 
نمايشــگاه هاى گل و گياه را فرصت خوبى 
بــراى رونق پرورش و بازار گل دانســت و 
افزود: به دليل هزينه هاى ســنگين كه براى 
حضــور در نمايشــگاه بايــد پرداخت كنيم 
برخالف ميل باطنى نمى توانيم در نمايشگاه 

شركت كنيم. 
مجموعــه دارى كه بــا همــكارى 4 نقر از 
دوســتانش 20 سال است كار پرورش گل را 

در منطقه دره مرابيگ را آغاز كرده است گفت: 
ما همه گل هايمــان را در اهواز پرورش مى 
دهيم و پس از باور شدن در همدان به فروش 

مى رسانيم.
ايــن جوان در ادامه گفت: بــا وجود اين كه 
20 درصــد گل هايمان را در همدان پرورش 
مى دهيم گريزى به هزينه هاى ســنگين براى 
پرورش گل در همدان و بى اعتنايى مسئوالن 
زد كه على رغم شعار براى سوق دادن توليد 
به سمت بخش خصوصى هيچ گونه حمايتى 

از توليد كنندگان ندارند.
وى از توليد 80 نوع گل كاكتوس، گل هاى 
آپارتمانــى گل دار، ســبز و رنگى و باغچه 
اى گلخانه خود در جنوب كشــور ســخن 
گفــت و افزود: از دســتگاه هاى مربوط به 
گل و گيــاه تقاضا داريــم حداالمكان گاز 
مورد مصرف گلخانه ها را سهميه اى دهند 
چــرا كه همه گلخانــه داران امتيازات گاز، 
آب و برق رابــا تعرفه صنعتى پرداخت مى 

نمايند.
همين موارد ذكر شده باعث شده است بيشتر 
ساكنين دره مرابيگ در شهر هاى شيراز، اراك 

محالت بوشهر، كار توليدى و پرورش گل را 
انجام دهند و با هزينه هاى ســنگين توليدات 
خود را به گلخانه هــاى همدان انتقال دهند. 
عالوه بر اين حضــور توليد كنندگان گل در 
نمايشــگاه براى معرفى و افزايــش توليد و 
عرضه مناسب اســت اما به دليل هزينه هاى 
باالى نمايشــگاه ســود چندانى عايد توليد 

كنندگان نمى شود.
گفتنى اســت انواع گياهان دارويى، گل ها و 
گياهــان زينتى و آپارتمانى، انواع كاكتوس، 
خاك، كــود، بذر، تجهيــزات گلخانه اى و 
درهفدهمين  زينتى  و  آكواريومى  ماهى هاى 
نمايشــگاه بيــن المللــى گل و گياه عرضه 
مى شــود و يكى از اهــداف برگزارى اين 
نمايشگاه آگاهى بخشــى در محيط زيست 

است.
 با كمك ســمن هاى حوزه محيط زيست در 
متعدد  برنامه هاى  نمايشــگاه  برگزارى  طول 
آموزشى براى عالقمندان برگزار مى شود. در 
مدت 6 روز برگزارى نمايشگاه گل و گياه از 
غرفه هايى كه مشخصه هاى زيست محيطى را 

رعايت كنند تجليل بعمل خواهد آمد.

پايان بيست و چهارمين 
جشنواره قرآنى كشور
 در همدان

 بيســت و چهارمين جشــنواره قرآنى 
پزشكى  علوم  دانشــگاه  در  كشور  عترت 
ايســتگاه  به  مهرماه   12 جمعه  ســينا  ابن 
پايانى رســيد . مرحله نيمه نهايى بيست و 
چهارمين جشنواره قرآن و عترت وزارت 
بهداشــت كه از مهر ماه آغاز شــد 10تا 
12 مهرماه و مرحله كشــورى بيســت و 
چهارمين جشنواره قرآن و عترت وزارت 
بهداشــت نيز 8 الى 10 آبان ماه در همدان 

مى شود. برگزار 
اين مســابقات در ســه مرحله دانشگاهى، 
مى شــود،  برگزار  كشــورى  و  منطقــه اى 

بخــش كتبى مرحله دانشــگاهى اين دوره 
از جشــنواره، بــا شــركت 980 نفــر از 
دانشجويان، اســاتيد و دانشجويان دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان برگزار شد و مرحله 
كشــورى نيز در شش بخش آوايى، معارف 
قرآنى، پژوهشــى، فناورى، ادبى و هنرى و 

24 رشته برگزار مى شود. 
بيست و چهارمين جشنواره قرآن و عترت 
دانشــگاهيان وزارت بهداشت در 40 رشته 
و طى دو مرحله در ســطح اعضاى هيأت 
علمى، كاركنان و دانشجويان علوم پزشكى 

برگزار مى شود
جشــنواره هاى قــرآن و عتــرت يكى از 
جلوه هاى معنويت در دانشــگاه ها است. 
در  جماعت  شــور  پر  نمازهاى  برگزارى 
فضاى دانشگاه و خوابگاه هاى دانشجويى 
و حضور پر شور دانشگاهيان در همايش 

اربعين جلوه هــاى ديگرى از معنويت در 
دانشــگاه ها در كنار علم آموزى هستند.

روز گذشته در ادامه مراسم آئين گشايش  
قرعه كشى بخش تيمى بيست و چهارمين 
بهداشت  وزارت  عترت  و  قرآن  جشنواره 
در 12 گروه خواهران و 12 گروه برادران 
برگزار شــد. بر اساس اين قرعه كشى در 
گــروه برادران دانشــگاه علوم پزشــكى 
سبزوار،  پزشــكى  علوم  دانشــگاه  تبريز، 
دانشگاه علوم پزشــكى كاشان و دانشگاه 
گروه  نخســتين  در  ايران  پزشــكى  علوم 

گرفتند. قرار  برادران  تيمى  مسابقات 
در گروه دوم نيز دانشــگاه علوم پزشكى 
تهران،  پزشــكى  علوم  دانشــگاه  همدان، 
دانشگاه علوم پزشــكى شيراز و دانشگاه 
گرفتند.  قــرار  آبــادان  پزشــكى  علــوم 
دانشــگاه علوم پزشكى بوشــهر، دانشگاه 
علوم پزشــكى مازندران، دانشــگاه علوم 

پزشكى  علوم  دانشــگاه  و  مشهد  پزشكى 
زنجان نيز ســومين گروه را در مسابقات 
تيمى دانشــجويان تشكيل دادند.در گروه 
خواهران دانشــگاه علوم پزشكى سبزوار، 
دانشگاه  بيرجند،  پزشــكى  علوم  دانشگاه 
علوم  دانشــگاه  و  بوشهر  پزشــكى  علوم 
پزشــكى شــيراز بــه عنوان گــروه اول 

شدند. شناخته 
دانشــگاه علوم پزشــكى اهواز، دانشگاه 
علــوم پزشــكى تبريــز، دانشــگاه علوم 
پزشــكى كرمانشــاه و دانشــگاه علــوم 
پزشــكى اصفهان در گروه دوم خواهران 
ايران،  پزشكى  علوم  گرفتند.دانشگاه  قرار 
دانشــگاه علوم پزشكى قم، دانشگاه علوم 
پزشكى قزوين و دانشــگاه علوم پزشكى 

گرفتند. قرار  گروه  سومين  در  تهران 
در اين مســابقات تيم اول به همراه بهترين 

تيم دوم به مرحله نهايى راه پيدا مى كنند.

هزينه هاى سنگين مانع حضور توليد كنندگان گل در نمايشگاه
■ توليد كنندگان گل در همدان: برگزار كنندگان ما را حمايت كنند
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ضرب االجل دادستان نهاوند 
براى اتمام پروژه نهاوند - آورزمان

  با توجه به در پيش بودن ايام اربعين حســينى و ضرورت تامين 
امنيت زائرين حضرت اباعبدا... الحســين (ع)، اداره راه و شهرسازى 
مكلــف به اتمام پروژه محور نهاونــد - آورزمان تا پايان هفته جارى 
و تحويل آن به اداره راهدارى براى اســتقرار نيوجرســى، خط كشى 
و نصب عالئم رانندگى اســت. دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
نهاوند گفت: با توجه به در پيش بودن ايام اربعين حسينى و ضرورت 
تامين امنيــت زائرين حضــرت اباعبداهللا الحســين (ع)، اداره راه و 
شهرسازى مكلف به اتمام پروژه محور نهاوند - آورزمان تا پايان هفته 
جارى و تحويل آن به اداره راهدارى براى اســتقرار نيوجرسى، خط 

كشى و نصب عالئم رانندگى است.
ســيد هادى مصطفوى گفت: افزود: اداره راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى مكلف است با نظر كارشناسى پليس راه، با قيد فوريت نسبت 
به رفع نواقص جاده اى خصوصاً در محور هاى حادثه خيز و مسير تردد 

زائرين اقدامات الزم را بعمل آورد.
مصطفــوى تاكيد كرد: هرگونه عذر منتهى به قصور در صدمات مالى 
و جانى نظير عدم تامين اعتبار قابل پذيرش نبوده و افسران تصادفات 
در صورت احراز نواقص جاده اى بر اســاس تبصره 3 ماده 14 قانون 
رســيدگى به تخلفات رانندگى، مســئوليت و تقصير ارگان ذيربط را 

جهت تعقيب كيفرى به دادستانى اعالم خواهند كرد.

68 آموزشگاه در مالير به عنوان 
«مروج سالمت» انتخاب شده اند

  68 آموزشگاه در مالير به عنوان مدارس «مروج سالمت» انتخاب 
شده اند.

مدير آموزش و پرورش شهرستان مالير در شوراى آموزش و پرورش 
مالير با تبريك بازگشايى و آغاز به كار مدارس اظهار كرد: امسال بالغ 
بر 38 هزار دانش آموز در مدارس شهرســتان مالير آغاز به تحصيل 
كرده اند كه از اين تعداد 32 هزار نفر دانش آموز در مدارس شــهرى و 

مابقى در مدارس روستايى هستند.
به گزارش فارس هادى سلگى با بيان اينكه خوشبختانه در سطح شهر 
و روستا هيچ كالس بدون معلمى نداريم، شمار دانش آموزان ورودى 
بــه پايه اول ابتدايى را 3 هزار و 788 نفر خواند و گفت: از اين تعداد 
يك هزار و 974 دانش آموز پســر و يك هزار و 814 دانش آموز دختر 

هستند.
مدير آموزش و پرورش شهرستان مالير با اشاره به پروژه مهر به عنوان 
برنامه آماده سازى مدارس براى بازگشايى گفت: با تشكيل كميته هاى 
پروژه مهر در اداره و كارگروه هاى آن در سطح مدارس از ارديبهشت 
مــاه اقدامات الزم مبنى بر آمادگى مدارس براى بازگشــايى صورت 
گرفته كه از نمونه هاى آن مى توان به ساماندهى نيروى انسانى، هدايت 
تحصيلى و ثبت نام دانش آموزان و تعمير و تجهيز مدارس اشاره كرد.
وى در ادامه به اهميت سالمت دانش آموزان اشاره كرد و ضمن تشريح 
دستورالعمل اجرايى مدارس مروج سالمت بر همكارى بيشتر مديران 
مدارس براى ايجاد بســتر مناسب به منظور تبديل مدارس به مدارس 

پنج ستاره مروج سالمت تاكيد كرد.
ســلگى افزود: 68 آموزشگاه در مدارس ابتدايى و متوسطه شهرستان، 
به عنوان مروج ســالمت انتخاب شده اند كه با آغاز سال تحصيلى و 
بازديد دوره اى كارشناسان مركز بهداشــت مورد ارزيابى قرار گرفته 
و ســتاره هاى بهداشــتى خود را دريافت مى كنند به طورى كه سال 
تحصيلى گذشــته 18 آموزشگاه پنج ستاره شــدند كه نشان از رشد 

خوبى نسبت به ادوار گذشته دارد.
امام جمعه شهرســتان مالير نيز آمــوزش و پرورش را مهمترين نهاد 
تاثيرگذار در مباحث تربيتى فرزندان دانســت و گفت: بايد از ظرفيت 
آموزش و پرورش در راستاى تربيت آموزه هاى دينى به دانش آموزان 

بهره برد.
حجت االســالم محمدباقر برقرارى با اشاره به مفاهيم بلند اهميت به 
اقامــه نماز، واليت پذيرى، حس وطن دوســتى از آموزش و پرورش 
خواست در كنار مباحث درســى اهتمام ويژه اى به مسائل اخالقى و 

اعتقادى دانش آموزان داشته باشند.

احداث شبكه فشار ضعيف در ازندريان
  رئيس اداره برق ازندريان مالير از احداث شــبكه فشار ضعيف 
هوايى در شهر ازندريان خبر داد و گفت : با توجه به افزايش جمعيت 

شهر ازندريان به تبع آن بايد خدمات عمرانى نيز افزايش يابد.
 جابرى اظهار داشت: با توجه به تقاضاى زياد در خصوص نصب تير 
برق و كنتور در ازندريان در راســتاى حل اين مشكل  135 عدد پايه 

تير برق 9 مترى در سطح شهر نصب شده است.
 وى همچنين با اشــاره به نصــب 4 كيلومتر كابــل خودنگهدار در 
ازندريان عنوان كرد: با توجه به پيگيرى هاى اعضاى شــوراى اسالمى 
شــهر ازندريان 4 عدد تير برق 12 مترى و 1 عدد تير برق 9 مترى در 

خيابان الوند نيز نصب  شده است.
 جابــرى تصريح كــرد: در طى چند روز آينــده تيرى هاى چوبى با 
همكارى شــهردارى ازندريان از وسط خيابان الوند كه سد معبر براى 

عبور و مرور بود ايجاد كرده است نيز جابه جا خواهند شد.

همايش نكوداشت روز شهرستان 4 آبان 
در كبودراهنگ برگزار مى شود 

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار همدان پيــام: چهارمين 
همايش نكوداشــت روز شهرســتان 4 آبان امســال در سالن جوان 

كبودراهنگ برگزار مى شود.
معاون سياســى فرمانــدار كبودراهنگ با بيان اين مطلب در جلســه 
هماهنگى نكوداشــت روز شهرســتان افزود: اين همايش به مناسبت 
گراميداشــت ياد و خاطره شهداى پنجم آبان ســال 57 كبودراهنگ 
برگزار مى شــود  كميته هــاى فرهنگى و هنرى، ارزيابى، روســتايى، 
امنيت، پشــتيبانى و تدارك، فضاسازى شهرى، امور بانوان، ايثارگران 

براى برگزارى هر چه بهتر اين همايش برگزار شده است.
عمران زيغمى در ادامه گفت: در حاشــيه اين مراســم گلباران محل 
شــهادت شــهداى پنجم آبان 57 تجليل از خانواده هاى معظم شهدا، 
سركشــنى، خانواده هاى معظم شــهدا و... را نيز در نكوداشــت روز 

شهرستان خواهيم داشت.
دبير همايش نكوداشت روز شهرستان نيز در اين نشست اظهار داشت: 
همه ما بايد براى برگزارى هر چه بهتر مراسم نكوداشت روز شهرستان 
همت كنيم تا مراســمى درخور و شأن شــهداى عزيز پنجم آبان 57

برگزار شود.
رضا عسگرى افزود: فلســفه نامگذارى روز شهرستان شهداى پنجم 
آبان 57 است كه ابتكار پسنديده اى است كه اميدواريم اين نام به بركت 
شهدا جاودان و ماندگار بماند و ياد و خاطره اين شهداى بزرگوار نسل 

به نسل به آيندگانمان منتقل شود.
شهردار كبودراهنگ نيز در اين نشســت بيان داشت: يكى از اهداف 
برگزارى همايش نكوداشت روز شهرستان اين است كه شهداى پنجم 

آبان 57 بايد در تقويم ملى ثبت شود و براى هميشه جاودانه بماند. 
محمد رهگشا افزود: زنده نگه داشتن ياد شهدا، استفاده از ظرفيت هاى 
نخبگان، شناســايى و معرفــى نخبگان شهرســتان و... بايد از جمله 
مهمترين اهداف همايش باشد و در اين همايش بايد توجه ويژه اى به 
نخبگان، مسئوالن رده باالى كشورى، خيرين، خانواده هاى معظم شهدا 
شــود و جايگاه تمام كســانى كه در اين همايش حضور پيدا مى كند 

بايد حفظ شود.

در هفته ناجا بيش از 100 برنامه در 
كبودراهنگ اجرا مى شود 

 كبودارهنگ- خبرنگار همدان پيام: به مناســبت هفته ناجا بيش از 
130 برنامه فرهنگى، ورزشى، اجتماعى، آموزشى، ترافيكى و عملياتى 

توسط نيروى انتظامى شهرستان كبودراهنگ برگزار مى شود.
فرمانده نيروى انتظامى شهرستان كبودراهنگ در نشست با خبرنگاران 
با بيان اين مطلب به مهمترين برنامه هاى هفته ناجا در اين شهرســتان 
اشــاره كرد و افزود: كوهپيمايى كاركنان، رژه خودرويى جهت اقتدار 
ناجا، غباروبى گلزار شهدا، سخنرانى قبل از خطبه نماز جمعه، برپايى 
ايستگاه فشــار خون و مشاوره پزشكى، مشــاوره رايگان اجتماعى، 
مراســم صبحگاه عمومى با حضور تمامى مسئوالن، اهدا كاله ايمنى 
به موتورسواران قانونمند تقدير از رانندگان نمونه و قانونمند، ديدار با 
خانواده جانبازان و بازنشسته ناجا، ديدار با خانواده هاى شهدا، همايش 
پياده روى خانواده هاى ناجا، اجراى آموزش همگانى در مدارس، زنگ 

انضباط اجتماعى در مدارس از جمله مهمترين برنامه هاست.
مجيد گلى همچنين افزود: ديدار با امام جمعه، ارائه خدمات پزشكى 
رايگان در نماز جمعه و روســتاهاى محروم، ديــدار دانش آموزان از 
مركز 110 شهرستان، برپايى مسابقات نقاشى با موضوع امنيت پايدار، 
برگزارى كالس ارتقاى بهداشــت و روان كاركنان، اهداء خون توسط 
كاركنان، نشست علمى با اساتيد دانشگاه ها در بحث پايان نامه ها كه به 
پليس و امنيت مرتبط اســت و برگزارى نشست شوراى معتمد پليس 
نيز از جمله مهمترين برنامه هاى هفته ناجا در شهرســتان كبودراهنگ 
است. وى در ادامه اظهار داشت: شعار امسال هفته ناجا پليس هوشمند 
امين مردم و روز شمار هفته ناجا نيز پليس بصيرت، واليتمدارى، ايثار 
و شهادت طلبى، پليس جامعه ايمانى، ارزش مدارى رانت و مهربانى، 
پليس رفتار حكيمانه، خدمت گــذارى، امانتدارى، پليس قانون گرايى 
مســئوليت پذيرى، انضباط اجتماعى، پليس داشــتن بينايى، حرفه اى 
گرايى، روزآمــدى، پليس آموزش همگانى، پيشــگيرى اجتماعى و 

آرامش عمومى، پليس مرزبانى، امنيت پايدار اقتدار مرزى است.
گلى افزود: هفته ناجا فرصتى است براى ترويج فرهنگ قانون مدارى 
و خبرنگاران در اين زمينه نقش بســيار موثرى دارند و از آنجايى كه 
آنها واســط (بين مردم و پليس هســتند مى توانند در ترويج فرهنگ 

قانون مدارى بسيار مثمرثمر باشند).
فرمانده انتظامى شهرستان كبودراهنگ همچنين افزود: اين شهرستان 
يكى از امن ترين شهرستان هاى استانى است و هر چه مشاركت مردم 
در توليد امنيت بيشتر باشد كاهش آسيب هاى اجتماعى را نيز به دنبال 

خواهد داشت و امنيت پايدار شكل مى گيرد.
وى در پايان افزود: پارسال 4 هزار و 94 مورد تلفن هاى 110 به صدا 
درآمد كه اين رقم امســال به 4 هزار و 467 مورد رسيده و اين نشان 

دهنده كه مردم به پليس اعتماد دارند و پليس را امين خود مى دانند.

توزيع 24 هزار پاكت جمع آورى كمك  مردمى 
در نهاوند

 رئيــس كميته امداد امام خمينى نهاونــد از توزيع 24 هزار پاكت 
جمع آورى كمك هاى مردمى بين دانش آموزان اين شهرستان خبر داد.

على ملكى در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزارى جشن عاطفه ها 
همزمان با سراســر استان در 240 آموزشگاه اين شهرستان اظهار كرد: 

مرحله اول جشن عاطفه ها در  نيمه اول شهريورماه برگزار شد.
وى افــزود: به منظور هرچه باشــكوه تر شــدن مرحله دوم جشــن 
عاطفه ها پاكت هاى مربوطه از شنبه گذشته بين مدارس توزيع شده و 

اطالع رسانى هاى الزم در اين خصوص به عمل آمده است.

افزايش خانه هاى بوم گردى مالير
 رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى شهرستان مالير از افتتاح دو 

خانه بوم گردى در مالير در آينده نزديك خبر داد.
ابراهيم جليلى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 350 اثر تاريخى، 
تفريحى و گردشــگرى در اين شهرستان وجود دارد اظهار كرد: 200 اثر از اين آثار ثبت 

ملى شده است.
وى با بيان اينكه مالير به عنوان شــهر جهانى انگور و شهر ملى منبت معرفى شده است 
گفت: اين دو اصل مهم مى تواند فرصت گردشگرى اين شهرستان را باال برده و در آينده 

شاهد حضور بيشتر گردشگران و مسافران در مالير باشيم.

رئيس ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى مالير با اشاره به هفته گردشگرى اظهار 
كرد: برنامه هاى هفته گردشگرى از پنجم تا دوازدهم مهرماه در سطح كشور در حال انجام 

است كه در شهرستان مالير نيز برنامه هاى مختلفى تدارك ديده شده است
وى بازديد رايگان از موزه مالير در پنجم مهرماه را از جمله برنامه هاى هفته گردشــگرى 
در مالير دانست و تصريح كرد: همزمان با هفته گردشگرى دهمين آيين شيره پزى مانيزان 

نيز در دهم مهرماه در روستاى هدف گردشگرى مانيزان برگزار  مى شود.
جليلى با بيان اينكه در دهمين آيين گردشگرى مانيزان برنامه هاى مختلفى تدارك ديده شده 
است افزود: برگزارى نمايشــگاه هاى صنايع دستى و عرضه سوغات از دهم تا دوازدهم 
مهرماه در اين روستا، برگزارى جشنواره انتخاب بر ترين شيره انگور، برنامه هاى متنوع و 
متناســب با ايام ماه محرم و صفر، تجليل از برترين هاى پخت شــيره از جمله برنامه هاى 

دهمين جشنواره شيره پزى مانيزان همزمان با هفته گردشگرى است.
وى با اشاره وجود دو خانه بوم گردى در روستاى مانيزان گفت: در حال حاضر يك خانه 
بوم گردى در اين شهرســتان فعال در اين روستا فعاليت دارد و يك خانه بوم گردى ديگر 

نيز در مانيزان به زودى افتتاح مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى مالير با بيان اينكه يك خانه 
بوم گردى ديگر نيز در روستاى داويجان مالير در دست افتتاح است افزود: دو متقاضى نيز 

براى ايجاد خانه بوم گردى ديگر در روستاى طائمه و سد كالن داريم.
وى بــا بيان اينكه يك متقاضى نيز براى ايجاد خانه بوم گردى در روســتاى على آباد دمق 
داريــم گفت: هنوز مجوزهاى الزم براى اين خانه بوم گردى انجام نشــده كه در صورت 

انجام مجوزها اين خانه بوم گردى را نيز در اين روستا خواهيم داشت.

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنــگار همدان 
پيام: فصل  پائيز كه مى شــودحال و هواى 
روستاهاى مالير حال و هواى ديگرى است 
.جنب و جوش و شــادى همه جا ديده مى 
شــود انگار قرار اســت اتفاق مهمى بيافتد. 
كمى كه توجه مى كنيم مى فهميم كه فصل 
برداشــت انگور رسيده و هريك از اهالى به 
نحوى با اين محصول سركار دارند. در اين 
ميان رسم و آئينى سنتى خودنمايى بيشترى 
مى كند و آن شيره پزى است . مراسم شيره 
پزى در همه روستاهاى مالير انجام مى شود 
اما اگر گذرتان به مانيزان بيافتد مى توان اين 
مراسم را به خوبى مشاهده و از آن لذت برد.
وارد روســتاى خوش آب و هــوا با بافت 
تقريبا قديمى مانيزان مى شــويم ، روستايى 
كه بافتش كمتر دســتخوش تغييرات شــده 
و بافت ســنتيش را حفظ كرده است. از در 
هرخانه اى كه رد مى شــويم بساط شيره و 
مشــتقات انگور را مى بينيم كه بســيار زيبا 
و هنرمندانه چيده شــده است و هر بازديد 
كننده اى ترغيب مى كند كه هرچند كم از اين 
غرفه ها خريد كنند. در اين بين كارگاه هاى 
شيره پزى به روش سنتى هم از ديگر زيبايى 

هاى اين جشنواره است.
بايكــى از اهالــى روســتا گفتگــو كردم 
ازبرداشــت خوب محصول انگورش راضى 
بود و بسيار راضى از برگزارى جشن انگور 
در روســتايش كه باعث شــده بــود بتواند 

محصوالتش را بفروشد.
 اختصاص اعتبار براى جشــنواره 

ضرورى است
نماينــده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى نيز روســتاى مانيزان يك روستاى 
بســيار فاخــر دانســت و گفــت : بايد از 
و  ارزشــمند  روســتاى  اين  ظرفيت هــاى 
اســتفاده  رويداد 2018 همدان  در  تاريخى 
شــود چرا كه باعث رونق اقتصادى منطقه 

مى شود .
محمد كاظمى در ادامه افزود: اختصاص يك 
ميلياردى بودجه براى آماده ســازى روستا 

وبرگزارى مراســم جشــن 
شــيره پزى نشان از اهميت 
اين روستا دارد و تداوم اين 
اقدامات براى جذى بيشــتر 
گردشــگران و رونق اقتصاد 
منطقه بسيار ضرورى است.

 : كرد  اميــدوارى  ابراز  وى 
به زودى عالوه برثبت نظام 
توليــد انگــور دره جوزان 
مالير كه ثبت جهانى شــده 
است . شــاهد ثبت جهانى 
انگور دره جوزان هم باشيم.

پزى  شــيره  آئين  كاظمــى 
ميراث  را  مانيــزان  ســنتى 
فرهنگى منطقه برشــمرد كه 
از گذشتگان به يادگار مانده 
است و نشان غناى فرهنگى 

ديار زرخيز مالير است.
ديگــر نماينده مردم ماليــر نيز در اين آئين 
گفت:ثبت جهانى انگــور دره جوزان مالير 
برنــدى بــراى اســتان همدان اســت و از 
اســتاندار انتظار داريم كه براى رســيدن به 

نتيجه مطلوب همه پاى 
كار باشند.

احــد آزاديخــواه بــه 
فائو  نمايندگان  حضور 
در 25 و 26 مهرمــاه به 
مالير اشاره كرد و گفت 
:بــا نهايى شــدن ثبت 
جهانــى انگــور، مالير 
صاحب برند بين المللى 

مى شور.
آئين  چنيــن  هــم  وى 
سنتى شيره پزى مانيزان 
بــراى جذب  اى  زمينه 
و  دانســت  گردشــگر 
گفت: مالير به واســطه 
هاى  جشنواره  برگزارى 
مختلــف به ويژه مبل و 

منبت روى آنتن رسانه ملى بود.
سخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس دهم 
خاطر نشــان كرد: با توجه به مهيا بودن زير 
ســاخت هاى الزم اين آئين ها نياز اســت 
آمار گردشــگران و گردش مالى حاصل از 

برگزارى آئين سنتى شيره پزى مانيزان احصا 
و از اين آمار برنامه ريزى براى ســال هاى 

بعد صورت گيرد.
مديــر كل ميراث فرهنگى و صنايع دســتى 
همدان نيز در اين آئين گفت :روستاى هدف 
گردشگرى مانيزان مستعد جذب گردشگران 

و توسعه صنعت گردشگرى است.
ــا  ــن رويداده ــزارى اي ــر برگ ــى مالمي عل
ــاى توســعه  ــن راهبرده را يكــى از مهمتري
گردشــگرى عنــوان و برگــزارى جشــنواره 
شــيره پــزى ، جشــنواره آلــو در اســد آبــاد 
وجشــنواره گــردوى تويســركان را در ايــن 

ــمرد. ــتا برش راس
اجــالس  چهلميــن  برگــزارى  بــه  وى 
ســازمان گردشــگرى جهــان آبــان مــاه 
ــرد و گفــت: در راســتاى  امســال اشــاره ك
رويــداد همــدان 2018 ايــن اســتان ميزبــان 

ــت. ــتكندها اس ــش دس هماي
ــه  ــه ب ــرد ك ــدوارى ك ــار امي ــر اظه مالمي
واســطه برگــزارى آئيــن هــاى ســنتى 
بتوانيــم ظرفيــت گردشــگرى اســتان را بــه 

ــم. ــى كني ــان معرف جه

 كبودراهنگ- عظيمى مجذوب- خبرنگار 
همدان پيام: بى شــك مهيا نمودن، هماهنگى، 
انسجام و تدام كار در مجموعه عظيم شبكه 
بهداشــت و درمان شهرســتان كبودراهنگ 
و بيمارســتان امام رضــا(ع) و ارائه خدمات 
گســترده و مستمر شــبانه روزى كه نيازمند 
استفاده از ساده ترين و كوچك ترين اقالم تا 
پيشرفته ترين تجهيزات پزشكى و بكارگيرى 
نيروى انسانى در رده هاى مختلف تا سطوح 
باالى تخصصى مى باشــد شامل پيچيدگى و 
دشــوارى فراوانى است و آنچه مسلم است 
ارائه خدمات شــبانه روزى مطلوب و مستمر 
مطابق ســطح بندى تعيين شده و در راستاى 
سياســت گذارى هاى كالن وزارت مطبوع از 
رســالت هاى اصلى شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان و بيمارســتان مى باشد و مسئولين 
و كارشناســان اين مركز تمام توان و تالش 
خود را براى تحقق اين امر و رسيدن به نقطه 
مطلوب ســرلوحه كار قرار داده و از وظايف 

اصلى خود مى دانند.
در  كبودراهنگ  شهرســتان  بيمارستان  مدير 
گفت وگو با همدان پيام با اشاره به سياست ها 
و رسالت هاى اصلى شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان كبودراهنگ و بيمارستان در راستاى 
ارائه خدمات بهداشــتى درمانى گفت: آنچه 
مسلم اســت بعد از پيروزى انقالب اسالمى 
در راستاى سياســت هاى كالن نظام مقدس 
جمهورى اسالمى با تأسيس بيمارستان امام 
رضا(ع) به منظور دسترســى آسان همگانى 
به خدمات ســالمت از ســال 1377 تاكنون 
با اضافه شدن بخش هاى مختلف، تجهيزات 
پزشكى پيشرفته و پزشكان متخصص جهت 
رسيدن به اهداف مدنظر تالش هاى فراوانى 
توسط مديران در مقاطع مختلف به عمل آمده 
است به نحوى كه اوج افزايش اين خدمات 
يا اجراى طرح تحول سالمت از سال 1393

تاكنون رخ داده است.
محمدباقر كوشان مهر خاطرنشان ساخت: در 
ابتداى تأســيس بيمارستان امام رضا(ع) فاقد 
بخش نوزادان، دياليز، ارتوپدى، سى ســى يو 
(قلــب)، مراقبت هــاى ويژه (آى ســى يو)، 
ارولوژى، چشم، سونوگرافى، تست ورزش، 
هوايى  امداد  آندوسكوپى،  اكوكارديوگرافى، 
و... بوده كه بــه تدريج همه اين بخش ها به 
بيمارســتان افزوده شد و در حال حاضر اين 
مركز با 18 بخش بسترى درمانى، پاراكلينيك 
و خدمــات تخصصــى و 18 متخصص در 
12رشــته تخصصى به مراجعيــن خدمات 

مى دهد.
كوشــان مهر بــه ارائه بخشــى از اقدامات 
صورت گرفته در راستاى سياست گذارى هاى 
اين مركز و با اجراى طرح تحول ســالمت 
پرداخت و گفت: اصالح و بازســازى كامل 
بخــش بلوك زايمانى و توســعه اين بخش 
با افزايش 200 مترمربــع به زيربناى قبلى با 
هزينه بالغ بر 450 ميليــون تومان به نحوى 
كه از يك اتاق زايمان به چهار اتاق مجهز و 

استاندارد افزايش پيدا كرد.
■  استانداردســازى و بازسازى بخش بعد از 
زايمان به صورت كامل بــا هزينه اى بالغ بر 

150 ميليون تومان 
■  ايجاد بخش و فضاى اســتقرار دســتگاه 
سى تى اسكن با هزينه اى بالغ بر 300 ميليون 

تومان 
■  تعميرات اساسى و بهسازى بخش داخيل 
به صــورت كامل با هزينــه اى بالغ بر 220 

ميليون تومان 
■  نصب و راه اندازى دوربين مدار بســته با 

هزينه اى بالغ بر 80 ميليون تومان 
■  بهسازى سيستم تصفيه فاضالب و اتصال 
شبكه فاضالب بيمارستان به شبكه فاضالب 
شهرى با هزينه اى بالغ بر 250 ميليون تومان

■  بازسازى سيســتم اعالم و اطفاى حريق 
بيمارستان با هزينه اى بالغ بر 60 ميليون تومان 
■  تعميرات و بهســازى سرويس بهداشتى 
عمومــى با هزينه اى بالغ بر 15 ميليون تومان 

بخشى از اين اقدامات بوده 
همچنين ايشــان عنوان داشت: از پروژه هاى 
عمرانى كه در سطح ملى در شهرستان انجام 
شــده مى توان به احداث كلينيك تخصصى 
اميد با هزينه اى بالغ بــر يك ميليارد و 400
ميليون تومــان و احداث مركــز غربالگرى 
سرطان شــمال استان با هزينه اى بالغ بر يك 
ميليارد و 700 ميليون تومان اشــاره كرد كه 
اين پروژه ها از نظر فيزيكى آماده مى باشــد 
و در صــورت تأمين اعتبار بــراى تجهيز به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
وى در خصــوص خريد و ارتقاى تجهيزات 
پزشــكى براى بيمارســتان نيز ادامه داد: از 
ســال 95 تاكنون به منظور استانداردسازى و 
ارائه خدمات مطلــوب مبلغى بالغ بر يك و 
نيم ميليارد تومــان از محل اعتبارات وزارتى 
و دانشگاه علوم پزشكى جهت خريدارى و 
نصب تجهيزات پزشــكى هزينه شده است 
كه از جمله مهمترين آن مى توان به دســتگاه 
اكوكارديوگرافى، دســتگاه اتوكالو (استريل 

كننده)، ويدئو آندوسكوپ، دستگاه بيهوشى، 
رختشــويخانه،  و  آزمايشــگاه  تجهيــزات 
راديوگرافى ديجيتال، دســتگاه دياليز، انواع 
مانيتورينگ، تخت بســترى و اتاق عمل و... 

اشاره كرد.
كوشــان مهر ويزيــت بيــش از 300 هزار 
تخصصى  پزشــكان عمومى و  توسط  نفر 
درمانگاه بيمارستان، آندوسكوپى براى بيش 
از 770 نفر، ارائه خدمات راديولوژى براى 
بيش از 20 هزار و 500 نفر، ارائه خدمات 
سونوگرافى براى بيش از 7 هزار نفر، انجام 
بيش از 30 هزار مورد آزمايشات مختلف، 
انجام بيش از 2 هزار و 780 عمل جراحى، 
انجــام بيــش از 4 هزار مورد اكــو، انجام 
بيش از 6 هزار و 600 جلســه دياليز، ارائه 
خدمات براى بيش از 225 هزار و 500 نفر 
مراجعين اورژانس كــه بيش از 117 هزار 
و 200 مورد آن بســترى شــده است را از 
ديگر خدمات بيمارســتان امــام رضا (ع) 
كبودراهنگ در يك سال گذشته خواند كه 
در راستاى ارتقاى خدمات سالمت به مردم 

انجام شده است.
محمدباقر كوشــان مهر در پايان خاطرنشان 
ســاخت با توجه به حجم بــاالى مراجعين 
به بيمارســتان و اينكه كليه پرسنل، كاركنان، 
پرســتاران و كادر درمانــى و پزشــكان در 
راستاى ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر نهايت 
تالش را دارند و آموزش هاى الزم تخصصى 
و عمومى را در زمينه هاى شــغلى از جمله 
نحوه تعامــل و برخورد با مراجعه ديده اند و 
به صورت مدام در تماس مســتقيم با انواع 
بيمارى ها و آســيب  هاى روحى روانى قرار 
دارند از همشهريان و مردم عزيز تقاضا داريم 
با صبر و حوصله و آرامش بيشــتر در زمان 
مراجعه به بيمارســتان ما را در ارائه خدمات 

مطلوب تر يارى نمايند.

دهمين جشنواره مانيزان برگزارشد

شيرينى به نام شيره انگور

ارائه خدمات مطلوب، مستمر 
از رسالت هاى اصلى بيمارستان  امام رضا(ع) كبودراهنگ

ميلياردى  يك  اختصاص 
بودجه براى آماده سازى 
مراسم  وبرگزارى  روستا 
نشان  پزى  شيره  جشن 
از اهميت اين روستا دارد 
اقدامات  ايــن  تداوم  و 
بيشــتر  جــذى  براى 
رونــق  و  گردشــگران 
بســيار  منطقه  اقتصاد 

ضرورى است
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هنوز هم ديپلماسى مى تواند تنش ها 
در خليج فارس را كاهش دهد

 ســى ان ان در گزارشــى به بررســى احتمال جنگ ميان ايران و  
آمريكا پرداخت.

جنگ ميان ايــران و آمريكا جنگى فاجعه بــار خواهد بود و در اين 
جنگ هيچ برنده اى وجود نخواهد داشت. جنگ عليه ايران با توجه به 
متحدان ايران مى تواند جنگى خون بار باشد. اين نشان دهنده اين است 

كه ترامپ هم جنگ نمى خواهد. 
تصميمات اخير دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا براى جلوگيرى از 

اقدام نظامى عليه ايران هوشمندانه و غيرقابل انتقاد بود. 
ادعا مى شــود كه حمالت اخير به تأسيســات نفتى سعودى از خاك 
ايران انجام شده است. انگليس، آمريكا، آلمان و فرانسه، ايران را عامل 
حمالتى مى دانند كه با موشــك كروز انجام گرفته و ادعا مى كنند كه 
انجام اين كار توسط انصاراهللا  امرى غيرممكن است. اما اين ادعا مبنى 
بر اينكه ايرانى ها بودند كه از خاك خود به سعودى ها حمله كردند به 

صورت عمومى مطرح و اثبات نشده است.
بــه گزارش ايلنا ، اين موضوع كه تاكنون اين ادعاها به صراحت و به 
طور عمومى بيان نشده اســت اين اميد را ايجاد مى كند كه هنوز هم 
ديپلماســى بتواند تنش ها در خليج فارس را كاهش دهد و منطقه به 

سمت جنگ نرود. 
اياالت متحده از برنامه جامع اقدام مشترك خارج شد. ترامپ و ديگر 
تندروها به ويژه بنيامين نتانياهو در اسرائيل، اظهار داشتند كه اين توافق 

«وحشتناك» بوده است.
آنها در مورد ايران مدعى هستند كه تهران همچنان از حماس در غزه و 
حزب اهللا در لبنان حمايت مى كند و در حالى كه فناورى موشكى خود 

را توسعه داده است اكنون از آن براى قدرت نمايى استفاده مى كند.
ايــاالت متحده و به ويژه تعدادى از متحدان، اكنون مى خواهند كه در 
مورد همه چيز بار ديگر مذاكره شــود تا برنامه موشــكى ايران و جاه 

طلبى هاى هسته اى اين كشور را خاتمه دهد.
ايــران مى گويد كه مايل اســت مذاكرات را از ســر بگيرد اما تنها در 

صورت رفع تحريم ها.

هواپيماهايى كشورهاى همسايه براى امنيت آن ها 
مفيد نيست

 آن هواپيماهاى پيشــرفته اى كه فرودگاه هاى كشورهاى همسايه ما از آن پر 
شــده، ذره اى به امنيت آن كشــورها كمك نمى كند و طريق استفاده اش را هم 

بلد نيستند.
جانشين فرمانده كل ارتش گفت: امروز پيشرفت هايى كه دل دشمنان را بيش از 
همه به درد مى آورد از عزم راسخ مبتنى بر شرع مقدس سرچشمه گرفته است.

به گزارش ايســنا، امير محمدحســين دادرس افزود: آنچه ما شــاهد هستيم 
حاكميت نظام و منطق قدرت در دنياست. به شكلى كه هر كشورى توان بيشتر 
داشته باشد گويا حقوق بيشترى هم دارد و امروز آمريكايى ها منافع خود را در 
اين سوى دنيا دنبال مى كنند؛ چرا كه معتقدند بمب هسته اى دارند پس بايد حق 

بيشترى هم داشته باشند.

هر ماه يا هر هفته يك دستاورد جديد دفاعى 
توليد مى كنيم

ــد،  ــى تولي ــد دفاع ــتاورد جدي ــك دس ــه ي ــر هفت ــا ه ــاه ي ــر م ــا ه  م
ــان  ــاى خودم ــه نيروه ــا ب ــانيم ت ــد مى رس ــرز تولي ــه م ــا ب ــداع و ي اب

ــم. ــل بدهي تحوي
فرمانده نيروى زمينى ارتش جمهورى اســالمى گفت: ارتش در 26 رسته خود 
توانســته آن چه در چرخه دفاعى به آن نيازمنديم را خودش توليد كند و روى 

پاى خويش بايستد.
به گزارش ايسنا، امير كيومرث حيدرى اظهار كرد: ما شعار مى توانيم را كامال به 
منصه ظهور رسانديم و  هر ماه يا هر هفته يك دستاورد جديد دفاعى را توليد 
مى كنيم يا ابداع مى ســازيم و يا به مرز توليد مى رسانيم تا به نيروهاى خودمان 

تحويل دهيم.

حفظ حقوق عمومى افراد از بديهيأت دين ما است
 عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى با اشاره به تاكيد مقام معظم 
رهبرى بر حفظ حقوق عمومى آحاد جامعه، خاطر نشــان كرد: داستان داورى 
عادالنه قاضى در دعواى حاكم و فرد يهودى در زمان اميرالمومنين (ع) نشــان 
مى دهد كه حفظ حقوق عمومى اصل بديهى دينى ما اســت و شــايد فقط در 

سطح سياسى جامعه بيان نشده است.
ســيد امير حسين قاضى زاده هاشمى افزود: در قانون اساسى ما نيز با صراحت 
تاكيد شــده است كه جنسيت، قوميت و نژاد نبايد باعث هرگونه تبعيض ميان 

افراد شود.
عضو فراكسيون واليى مجلس درباره مصاديق مورد نظر رهبرى از حقوق ملت 
خاطر نشــان كرد: در قانون اساســى كه برخواسته از دين ما است، به جزئيات 
بسيارى از اين حقوق ذكر شده كه مصداق حقوق عمومى محسوب مى شود.

كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
آگهى انتخابات هيأت مديره و بازرس

اتحاديه چينى و بلور و ظروف آشپزخانه شهرستان همدان

هيأت اجرايى انتخابات 
 على سليمانى

سعيد اسدى برومند

حميد فتاحى

رامين ارجمندى

عباس حداديان 

اصغر ياورى يگانگى

عباس حاجى قلى زاده

جواد الله ئى 

غالمرضا كالنگلى

محمد رضائى طالع

حسن ياورى يگانگى

همايون ملكى

سعيد صمدى رحيم

در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب معتبر آن اتحاديه دعوت مى 
گردد تا با در دست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت 9 الى10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 98/7/15 
جهت شركت در انتخابات هيأت مديره اتحاديه شخصا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع در بلوار مدنى، بلوار 15 فروردين، مراجعه 
و هيأت مديره نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر على البدل و همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك 

نفر بازرس اصلى و يك نفر على البدل انتخاب نمايند.
الزم به ذكر است بر اساس ماده 2 آئين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى و تبصره ذيل آن هر فرد صنفى داراى پروانه كسب در 
انتخابات داراى يك حق راى مى باشد. حتى در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف مباشرين فاقد حق راى مى باشند و در 
مشاركت مدنى، فردى كه پروانه به نام ايشان صادر شده داراى حق راى مى باشد. همچنين براساس تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه انتخابات 

اتحاديه هاى صنفى اعطاى وكالت و يا نمايندگى، جهت دادن راى ممنوع مى باشد.

اسامى داوطلبين هيأت مديره به ترتيب حروف الفبا:اسامى داوطلبين هيأت مديره به ترتيب حروف الفبا:

اسامى داوطلبين بازرسى:اسامى داوطلبين بازرسى:

كارت دانشجويى مهدى عبدالملكى فرزند محمدرضا به شماره 
ملى 330028926 رشته حقوق دانشگاه بوعلى سينا به شماره 

دانشجويى 9712260043 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى مهرى ناظرى فرزند محمدناصر به شماره 
ملى 3240037564 رشته بيوتكنولوژى دانشگاه بوعلى سينا 
به شماره دانشجويى 9413231010 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

 يك فعال سياســى نيز با تاكيد بر لزوم 
كاهش اختالفــات گفت كه بايد هر گروه 
و حزبى در راســتاى كم كردن اختالفات، 

خودخواهى و سهم خواهى تالش كند.
كاظم اكرمى در ميزگــرد همايش «نقش 
احــزاب در انتخابات مجلس» با موضوع 
«حاكميت و انتخابــات» گفت: با وجود 
اينكــه همه انتقاداتى بــه وضعيت فعلى 
كشــور دارند، امــا مى دانيم كــه تمامى 
تالش براى حفظ انقالب اســالمى است 
كه بايد همه پاى كار باشــيم.وى افزود: 
همــه مى دانيم چه كســانى در آن طرف 
مرزهاى ايران به دنبال تشديد اختالفات 
و سوءاستفاده از آن هستند تا پرچم سبز 
محمــدى را پس و پيش كننــد وگرنه با 
اين همه نيروهاى مســلمان هيچ قدرتى 
نمى تواند به اين كشــور تجاوز كند. همه 
با عنايت به وجود مردان بزرگ كشور را 
به پيش مى بريم و اميدواريم شاخ استكبار 

را بشكنيم.
به گزارش ايســنا، وزير اســبق آموزش 
و پــرورش بــا تاكيد بر لــزوم پرهيز از 
خودخواهــى،  خودبينــى،  اختالفــات، 
رهــا  و  ســهم خواهى  گروه محــورى، 
كــردن مردم گفت: بايد تــالش كنيم در 
هــر گروهى اختالفــات، خودخواهى و 
سهم خواهى را كمتر كنيم. توجه اين ملت 

به ما اســت. اگر همه به اين نكته توجه 
كنيم حاصل رفتارهاى ما مبتنى بر توجه 
به عزت اســالم، قرآن كريم، محمد و آل 

محمد خواهد بود.
 احزاب يــك ميثاق نامه اخالقى 

انتخاباتى را تهيه و امضا كنند
عضو خانه احــزاب هم اظهار داشــت 
: ايــن نگرانى وجــود دارد كه احزاب و 
نامزدها تصور كنند اگر در بوق نارضايتى 
بدمنــد مى توانند چند راى حالل بگيرند.

محمدرضــا باهنر گفــت: افتخار مى كنم 
كه خانــه احزاب بعد از 20 ســال آغاز 
به كار كرده و به نقطه مطلوب رســيده و 
همگرايى را در جريانات سياســى كشور 
دنبــال مى كند و توقــع از آنان نيز همين 
اســت.وى ادامه داد: خانــه احزاب بايد 
باشگاهى باشد كه همه در آن حرف بزنند 
و گفت وگو كنند كه باالخره با همت سه 
جريان سياسى كشور و فراكسيون هاى سه 
گانه خانه احزاب شــكل گرفت، بنابراين 
توصيه مى كنيم همزيســتى مسالمت آميز 
احزاب را پيگيرى كنند.اين فعال سياسى 
اصولگرا افــزود: در مجلس اول آنچنان 
به  داشــتند  حضور  كاريزما  چهره هــاى 
طوريكه در بعضى از حوزه هاى انتخابيه 
هيچ كس بــه جز نماينــده وقت حاضر 
نمى شــد نامزد شــود اما امروز حماسه 

مى آفرينيم، اين دوره هم شــنيده ايم بيش 
از 15 هزار نفر مى خواهند كانديدا شوند.
نماينده سابق مردم تهران در مجلس با بيان 
اينكه برخى ها وعده هايــى در حوزه هاى 
انتخابيــه مى دهند كه اصــال امكان تحقق 
آن وجود ندارد، گفــت: بايد تالش كنيم 
انتخابات را به صحنه همگرايى دوستى و 

اقتدار تبديل كنيم؛ 
 سه جريان سياســى در كشور 
براى پيشــبرد اهداف انقالب تالش 

مى كنند
نايب رئيس خانه احزاب هم  تاكيد كرد كه 
سه جريان سياسى در كشور در مجلس و 
خانه احــزاب بدون تنش در كنار يكديگر 
براى پيشبرد اهداف انقالب تالش مى كنند.

حشمتيان با بيان اينكه حاكميت و انتخابات 
از مســائل بــزرگ و امور جارى كشــور 
ماســت، گفت: حاكميت در كشــور ما با 

انتخابات است.
 احزاب مراقب رقباى جديد خود 

يعنى شبكه هاى اجتماعى باشند
نماينده قوه قضاييه در كميســيون ماده 10

احزاب با تاكيد بر لزوم حركت به ســمت 
داشتن احزاب موثر و فراگير گفت: امروزه 
احزاب رقبــا و تهديدهاى جدى دارند كه 
چارچوب هايى بــراى فعاليت خود قائل 
نيستند. نمونه بارز آن شبكه هاى اجتماعى 

است؛ لذا بايد براى تنظيم چگونگى مقابله 
با اين رفتار رقيب مباحث جديدى را خلق 
كنيم.مهدى اميــرى اصفهانى گفت: ايفاى 
مســئوليت اصلى ترين تكليف احزاب به 
عنوان نمايندگان بخشــى از آحاد جامعه 
هســتند كه به شــكل سازماندهى شــده 
ايفاى مســئوليت مى كنند.وى نقش آفرينى 
در حاكميــت را از ديگــر مأموريت هاى 
تشكل هايى سياســى و احزاب دانست و 
گفت: با توجه به اين مهم در قانون احزاب 
التزام و اعتقاد به قانون اساســى و واليت 
فقيه به عنوان يك شــرط اصلى قيد شده 
است. الزم است احزاب مسئوليت پذيرى 
اجتماعى را ســرلوحه اقدامات خود و در 
كار آن جهت دهى و افــكار عمومى قرار 

دهند.
 جريان هاى سياسى گفتمان هاى 

خود را اصالح كنند
يك فعال سياسى اصالح طلب با بيان اينكه 
احساس مردم جنگ بين فقر و غنا است، 
گفت: جريان هاى سياســى بايد بر اساس 
اين احساس مردم، گفتمان خود را اصالح 
كنند.على صوفى با بيان اينكه همه مى دانيم 

كشور در شــرايط سختى قرار دارد، اظهار 
كرد: شرايط كشور ريشه خارجى و برخى 
هم ريشــه داخلى دارد، چالش معيشت، 
ناكارآمدى و فساد، ابرچالش موجود بوده 
و نمى شــود منكر آن شــد.وى ادامه داد: 
يك نگاه درباره مشكالت كشور مى گويد 
انقالب اسالمى اشــتباه بوده و قبال وضع 
بهتر بود يا مى گويند سياست كشور  ما در 
منطقه اشتباه است، اما اگر واقع بين باشيم، 
اصل را بايد به نظر مردم بدهيم و به مردم 
جســارت نكنيم و به آنهــا نگوييم بيخود 
كرديد كه انقالب كرده يا سفارت آمريكا را 
گرفتيد. همه كار مردم درست بوده است. 
مردم به درستى انقالب كردند. آنچه مردم 

مى فهمند، همان اصل است.
 تالش مى كنيــم انتخابات تمام 
الكترونيكى را در برخى حوزه ها اجرا 

كنيم
معاون سياسى وزارت كشور نيز با تاكيد بر 
اينكه بايد انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
با مشاركت باال برگزار شود، گفت: تالش 
مى كنيم با ايجاد زيرســاخت هاى الزم و 
تبادل نظر با شــوراى نگهبــان، در برخى 

حوزه ها، انتخابــات را كامال الكترونيكى 
برگزار كنيم.

جمال عرف با بيان اينكه معاونت سياسى 
وزارت كشــور چند وظيفه اساسى دارد 
كه يكى از ايــن وظايف، تقويت تحزب 
در كشــور اســت، اظهار كرد: در دولت 
يازدهم و دوازدهم، مشى وزارت كشور 
تقويت احزاب بود. در كميســيون ماده 
10احــزاب كه فراقوه اى اســت، تالش 
مى كنيم نگاه انبســاطى به احزاب وجود 
داشته باشــد. در استان ها هم تالش مى 
كنيم، خانه احزاب راه اندازى شــود البته 
در حال حاضر در 17 استان، خانه احزاب 
شــكل گرفته است.رئيس ستاد انتخابات 
كشور در پايان گفت: يكى از تكاليف ما 
بر اساس سياست هاى انتخاباتى، استفاده 
از فنــاورى هاى نوين در احراز هويت و 
اخذ و شــمارش آراست كه اين تكاليف 
در دســتور كار است و تالش مى كنيم با 
ايجاد زيرســاخت هاى الزم و تبادل نظر 
با شوراى نگهبان، به حداكثر شاخص ها 
برســيم و در برخى حوزه ها، انتخابات را 

كامال الكترونيكى برگزار كنيم.

در ميزگرد همايش 
«نقش احزاب در انتخابات مجلس» عنوان شد

سهم خواهى را كم كنيد
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مكاتبه براى تامين بخشى از نيازهاى مالى مدارس 
شبانه

 معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش از انجام مكاتبات جديد براى 
تامين بخشى از نيازهاى مالى مدارس شبانه روزى خبر داد و گفت: هم از حيث تامين 
نيروى انسانى و توجه به حوزه مديريتى و هم تامين مالى براى دانش آموزان خاص كه 

آنجا درس مى خوانند دغدغه هايى داريم كه براى رفع آنها در تالشيم.
عليرضا كمرئى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ضرورت محروميت زدايى از مدارس 
شبانه روزى اظهار كرد: مدارس شبانه روزى از جمله مدارس وابسته به وزارت آموزش 
و پرورش در مناطق روســتايى است و به جهت آنكه وزاتخانه بتواند توجه عادالنه به 

مناطق مختلف داشته باشد مدارس شبانه روزى همواره در معرض توجه بوده است.

افزايش 153 درصدى تعداد خودروهاى كشور 
طى 12 سال

 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى از افزايش 153 درصدى شــمار 
خودروهاى كشور طى 12 سال گذشته خبر داد.

به گزارش ايســنا، ســيد كمال هاديانفر، گفت:   امروز تصادفــات رانندگى به يكى از 
معضالت جدى در ســطح جهان بدل شده است. به طورى كه برابر آمارهاى سازمان 
بهداشت  جهانى در سالى كه گذشت يك ميليون و 300 هزار نفر در سراسر جهان در 
تصادفات رانندگى جان خود را ا زدست داده اند و بيش از 55 ميليون نفر نيز مصدوم يا 
معلول شــدند.وى افزود: بيش از 217 هزار كيلومتر راه در كشور ما وجود دارد كه 45 

درصد آن جزو راه هاى اصلى است. 

تردد از مرز خسروى امكان پذير نيست
 دبير ســتاد مركزى اربعيــن از امكان پذير نبودن تردد زائران از مرز خســروى به 

درخواست طرف عراقى خبر داد.
احمــد محمدى فر در گفت وگو با ايلنا، درباره تردد زائران از مرز اربعين گفت: در مرز 
خسروى در كشور ما همه چيز مهيا است اما طرف عراقى هنوز آمادگى الزم را ندارد از 
همين رو ما به زائران توصيه كرده ايم بيشتر از مرز هاى جنوبى براى سفر عراق استفاده 
كنند.وى ادامه داد: طرف عراقى از ما خواسته است تا امروز اجازه تردد زائر از اين مرز 

را ندهيم ما نيز به زائران توصيه كرده ايم براى تردد از مرز هاى جنوبى استفاده كنند.
دبيرستاد مركزى اربعين خاطرنشان كرد: در حال حاضر تردد از مرز خسروى امكان پذير 

نيست و تا ساعتى ديگر مشخص مى شود كه تردد از اين مرز امكان دارد يا خير.

اما و اگرهاى ايدز در «چنار»
 حدود 250 نفر از مردم روستاى چنار محمودى استان چهار محال 
و بختيارى به خاطر تزريق واكســن آلوده از طرف بهداشت به "ايدز"

مبتال شده اند.
 خبرى در فضاى مجازى دســت به دست شد كه حكايت از ابتالى  
250 نفر در روســتاى چنار محمودى استان چهارمحال و بختيارى به 
دليل تزريق واكســن آلوده از طرف وزارت بهداشت و يا انجام تست 

ديابت به ويروس ايدز داشت.
تــا جايى كه خبرگزارى ميزان در توييترش اعالم كرد كه اين موضوع 

قضايى شده است.
امــا رئيس مركز مديريــت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشــت در 
گفت وگو با خبرآنالين هرگونه آلودگى در اين روستا را از طريق زدن 

واكسن تكذيب كرد.
محمد مهدى گويا، با بيان اينكه ما انتظار داريم رســانه ها كمك كنند 
تا مردم درباره اين موضوع نترســند، گفت: اصال چنين چيزى امكان 
ندارد كه عده اى در اين روستا از طريق واكسن به ايدز مبتال شوند. ما 
اطالعيه اى مى دهيم تا درباره اين موضوع به مردم اطالع رسانى كنيم. 
مگر مى شود وزارت بهداشت آزمايشى روى مردم انجام دهد كه مردم 
را آلوده كند؟ اصال چنين چيزى امكان دارد؟ اگر اينگونه باشد كه بايد 
ما را بگيرند و اعدام كنند! من از اساس اين موضوع را تكذيب مى كنم.

گويا ادامه داد: من توصيه مى كنم كه به اين شــايعات دامن نزده شود. 
اصل ماجرا اصال به اين شكل نيست.

 ايــن افــراد به طريقى ديگر به ويروس ايدز مبتال شــده اند و ما هم 
نمى توانيم راهى را كه اين افراد به اين ويروس مبتال شــده اند، اعالم 
كنيم چون اين موضوع محرمانه است. هر كسى در اين روستا از يك 
راهى به اين ويروس متبال شده و در اين زمينه شايعه سازى بى جهت 
صورت گرفته اســت. مگر ما تا به حال گفته ايم كه چه افرادى از چه 
طريقى به اين ويروس مبتال شــده اند؟ ما اطالعات شخصى مردم را 

نمى توانيم منتشر كنيم.
 شناسايى افراد مبتال از يك ماه پيش

نايب رئيس كميسيون بهداشــت و درمان مجلسدر گفت وگو با ايلنا 
هم در خصوص ابتالى چندين نفر از اهالى روســتاى چنارمحمودى 
شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختيارى به ويروس HIV بر 
اثر انجام تست ديابت گفت: خبر ابتال به ويروس به دليل تست ديابت 

درست به نظر نمى رسد. 
بنا بر اطالع موثق، ابتدا در اين روســتا كانون خطرى مشاهده شده و 
در راستاى اقدامات پيشگيرانه از جمله براى اينكه معلوم شود، ميزان 
آلودگى چه ميزان است، آزمايشاتى صورت گرفته است. خبرهاى اوليه 
حاكى از اين اســت كه به دنبال مشاهده يك كانون پرخطر از لحاظ 
آلودگى، مبادرت به انجام تســت در بين جمعى از روستائيان مى شود 
و مواردى از ابتال به دســت مى آيد. امروزه آزمايشات با سرنگ هاى 
يك بار مصرف انجام مى شود و به نظر نمى رسد، اخبارى از اين دست 
صحت داشته باشد كه به دنبال تست ديابت اين اتفاق رخ داده باشد.

مقامات محلى اين شــهر هم اعالم كرده اند كه شناسايى افراد مبتال به 
ويروس HIV در يكى از روستاهاى استان از يك ماه پيش آغاز شده 

بود و اطالعات بيماران بايد به شكل محرمانه حفظ شوند.
مجيد شيرانى، سرپرست دانشگاه علوم پزشكى چهارمحال و بختيارى 
هم به ايلنا گفته كه از حدود يك ماه قبل در پى كشف چند مورد بيمار 
مبتال به ويروس HIV در يكى از روســتاهاى چهارمحال و بختيارى، 
تيم هاى بهداشت و درمان تخصصى و مشاوره در معاونت بهداشتى 
دانشــگاه تشــكيل و با هماهنگى و تماس با وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشــكى و مسئولين اســتانى اقدامات علمى و تخصصى 
در جهت شناســايى، درمان و پيشگيرى از اشاعه بيمارى آغاز شد و 
كماكان ادامه دارد. در اين راستا تعدادى از افراد مبتال شناسايى و تحت 
مشــاوره و درمان قرار گرفته اند و اقدامات و آزمايشات تكميلى در 
جهت شناســايى علل و موارد جديد و درمان بيماران در حال انجام 

است.

اعالم جزئيات استفاده فرزندان اعضاى 
هيأت علمى از سهيمه كنكور

 تســهيالتى براى فرزندان هيأت علمى در آزمون هاى تحصيالت 
تكميلى وجود ندارد و تنها مختص كنكور سراســرى است كه حدود 

1500 نفر از آن استفاده كرده اند.
رئيس سازمان ســنجش آموزش كشور درباره موضوع امتياز فرزندان 
اعضاى هيــأت علمى در آزمون هاى كشــورى گفــت: آنچه براى 
فرزندان اعضاى هيأت علمى دانشــگاه ها وجود دارد سهميه نيست 

و تنها تسهيالت است.
ابراهيم خدايى، افزود: ضمن آنكه تســهيالتى بــراى فرزندان هيأت 
علمى در كارشناســى ارشد و تحصيالت تكميلى وجود ندارد و اين 

امتياز تنها مختص كنكور سراسرى است.
وى گفــت: فرزندان اعضاى هيأت علمــى در صورتى كه در كنكور 
سراسرى پذيرفته شوند و 90 درصد نمره را كسب كنند مى توانند به 
محل كار والدين منتقل شوند و در صورتى 92.5 درصد نمره را داشته 

باشند بر اساس ضوابط امكان تغيير رشته نيز دارند.
رئيس ســازمان سنجش عنوان كرد: بر اساس آمار موجود در سازمان 
سنجش نيز در مجموع براى كنكور امسال حدود 1400 تا 1500 نفر 

از اين تسهيالت استفاده كرده اند.

جمهورى اسالمى: عمليات بزرگ نظامى يمنى در خاك عربستان 
 دوتا عرب كه نمى شه باهم بجنگن !!

همدان پيام: زيارت اربعين با قطار همدان 
 آروم بگيد قطار تو همدان زود پنچر مى شه  

جام جم: بازگشت به عصر يخبندان 
 خوبه كه برنامه كودك واقعى پخش مى شه 

ايران: بر سر مسائل ملى نبايد رقابت كرد 
 بايد طنز گفت؟!

ايسنا: توزيع استانى تورم چگونه است؟
 سهميه اى،  بايد صف بكشيد

جوان: تب استيضاح ترامپ باال گرفت 
 بگرد ببين چه  قطره اى تب ترامپ رو مياره پايين؟؟

گل ورزشى: زرينچه: براى آب خوردن هم بايد اجازه بگيريم؟
 مگه آب خوردن كار كمى كه مى خوان بى اجازه باشه 

دنياى اقتصاد: خصوصى سازى سفيد يا سياه؟
 بستگى به جوهر نمكش داره !!

همدان پيام: عليصدر بايد به جايگاه بين المللى برسد
 نه هواپيما هست، نه اتوبوس، نه قطار با چى مى خواد برسه 

ابرار اقتصادى: فاصله تورمى دهك ها كم شد 
 برا اينكه دهك ها  با پهباد حركت مى كنن !! 
همدان پيام: مراقب قاليشويى هاى غير مجاز باشيد 

 آره فرشاتون موكت نشه 
جوان: شوك آنتى بيوتيك نعمت زاده به بازار دارو 

 آنتى بيوتيك موقتى،  مشكلى  روحل نمى كنه
آفتاب: روزهاى رويايى بورس 

 يكيو بياريد خوابشو تعبير كنه !!
ابرار ورزشــى: قلعه  نويى: در بازى با پرسپوليس هيچ سوتى به سود 

ما زده نشد 
 بدون شرح

تا جايى كه راه دارد حكم زندان ندهيد
 با توجه به بخشنامه اى كه اخيرا ابالغ شده قضات تا جايى كه راه 

دارد حكم به زندان ندهند.
رئيس قوه قضاييه با تاكيــد بر اينكه حكم در دادگاه بايد متقن صادر 
شود گفت: وقتى حكم متقن باشد كار دادگاه تجديدنظر، تاييد حكم 
خواهد بود. اين نگاه كه برخى ها مى گويند ما حكم را مى دهيم و با 
توجه به اينكه مرحله بعدى وجود دارد و برويد در مرحله تجديد نظر 
احقاق حق كنيد به هيچ وجه درست نيست. به همين منظور حكم بايد 

به طور متقن و مستند مورد استفاده قرار گيرد.
آيت اهللا ســيدابراهيم رئيســى با اشــاره به اينكــه دادگاه همان 
محلى اســت كه بايد فصل الخطاب باشد گفت: اين دادگاه است 
كه بايد حرف آخر را بزند، البته مقام عالى در تشــخيص قضايى 

است. قضات  راى  قطعا 
رئيس قوه قضاييه با اشاره به آمار ورودى پرونده ها به دادسراها گفت: 
اميدواريــم آمار ورودى كاهش يابد در حال حاضر يكى از معضالت 
قوه قضاييه افزايش ورودى پرونده هاست و در راس برنامه هاى اين 
دوره آن است كه تالش ها به كاهش ورودى پرونده ها بينجامد. يعنى 
جايى كه كاهش ورودى پرونده ها مى شود ناهنجارى هاى فرهنگى 
به هنجار تبديل مى شــود و اين هنجارها باعث مى شود تا ما شاهد 

افزايش پرونده ها نباشيم.
رئيس قوه قضائيه با اشــاره به موضوع بيشترين ورودى پرونده ها به 
دادگسترى ها گفت: باالترين رقم ورودى پرونده ها به دادگسترى ها 

مربوط به توهين و تهديد است.
رئيســى با اشاره به جرم سياســى در قانون گفت: جرم سياسى 
بــا امنيتى را قانون تفــاوت قائل مى شــود و در رابطه با جرم 
سياســى گفته شــده كه هيأت منصفه بايد حضور داشته باشد و 
البتــه اين حضور مى تواند به قاضى كمك كند. جاى رســيدگى 
به جرم سياسى در دادگاهى است كه با سازوكار خاص خودش 

شود. مى  تشكيل 
وى در بخش ديگرى از سخنان خود خطاب به قضات گفت: نسبت 
به شنيدن سخن كارشناس و وكيل بايد توجه الزم را كرد، البته تصميم 
نهايى با قضات اســت. البته اگر وكيل درست از حق دفاع كند و يا به 
عنوان مثال پزشكى قانونى ابعاد درست قضيه را تشخيص دهد، تمامى 

اين موارد به قاضى كمك مى كند.
رئيسى به اهميت استقالل قضات اشاره كرد و گفت: يكى از مواردى 
كه در اســتقالل قاضى تأثيرگذار اســت موضوع عزت قاضى است. 
قضات بايــد طورى عمل كنند كه متهم در زنــدان بگويد كه قاضى 

منصفانه حكم داد.
 تا جايى كه امكان قانونى دارد حكم زندان ندهيد

وى خطاب به قضات محاكم گفت: مرخصى گرفتن حق همه است اما 
بايد با وقت قبلى باشد تا مردم معطل نشوند. ما معتقديم برخورد بسيار 
موثر است و چند روز پيش به يكى از قضات كه از مديران بود گفتم 
خداوند اول شخصيت عالم اصلى حضرت محمد(ص) مى فرمايند اگر 

بداخالق باشيد مردم از اطرافت كنار مى روند.
وى تاكيد كرد: در ارتباط با دســتورالعمل كاهش جمعيت كيفرى تا 
جايى كه امكان قانونى دارد حكــم زندان ندهيد. آقايان و خانم هايى 
كــه حكم زندان مى دهند گاهى و هر چند وقــت در يكى از زندانها 
دور بزنند. البته ما بايد وضعيت زندانها را متحول كنيم اما تا مى توانيم 

حكم زندان ندهيد.

كشفيات كاالى قاچاق
همدان

■ انجام 200 عمليات 
■ هزار نفر شناسايى شدند

■  ارزش كااليى به ريال 124 ميليارد تومان بود كه نســبت به سال گذشته 12 درصد 
افزايش داشته است.

كرمانشاه 
■ افزايش 45 درصد كاالى قاچاق 

كردستان 
■ 44 باند قاچاق كاال در استان كردستان منهدم شد 

■  23 درصد كشفيات كاالى قاچاق نسبت به 97 افزايش داشته 

كشف و ضبط مواد مخدر
همدان

■ 3 تن هروئين و ترياك كشف و ضبط شد 
■ 41 باند مواد مخدر منهدم شد 

بيش از 5 هزار نفر در اين چرخه وجود داره 
■ 50 دستگاه خودرو و 27 دستگاه موتور سيكلت در اين زمينه توقيف شد.

 
استان مركزى 

■ 22درصد افزايش كشفيات مواد مخدر 

لرستان 
■ 2 تن و 600 كيلوگرم مواد مخدر كشف شده 

تصادفات
همدان

■ تصادفات برون شهرى، 10 درصد افزايش داشته 
كه در اين زمينه 208 مورد فوتى ثبت شده است.

■ تصادفات درون شهرى، 5 درصد كاهشداشته كه 
در اين زمينه 40 مورد فوتى ثبت شده است. 

استان مركزى 
■  افزايش آمــارى7 درصدى متوفيــان حوادث 

رانندگى  

ميزان رضايتمندى مردم
رضايت مندى مردم در ســطح كشور 77 درصد اســت كه اين آمار در استانهاى 

همدان، و لرستان به شرح زير مى باشد.

همدان
■ 530 تماس مردمى برقرار شده كه با 5 درصد افزايش يعنى ميزان رضايت ، 33 

درصدى مردم مراه بوده است  

لرستان 
■  75 درصد رضايتمندى مردم لرستان از عملكرد نيروى انتظامى 

تماس با سامانه 197 پليس
همدان

■  15 هزار تماس برقرار شده است 
  لرستان 

■ 11 هزار نفر 

فضاى مجازى در همدان
ــا كالهبــردارى و  ــا افزايــش 55 درصــدى آمــار همــراه بــوده كــه منجــر بــه دســتگيرى 70 نفــر در رابطــه ب جرائــم در ايــن بخــش ب

ــت. ــده اس ــى ش ــاى اينترنت مزاحمت ه

در همدان18 باند سرقت از منازل، مغازه ها متالشى شدند كه بيشتر آنها غيربومى بودند.

مقايسه عملكرد مقايسه عملكرد 
66 ماهه نيروى انتظامى  ماهه نيروى انتظامى 
همدان با همسايه هاهمدان با همسايه ها

 با توجه به مطالعات انجام شــده داشــتن 
قانونى براى حمايت از ارائه دهندگان خدمات 

اجتماعى يك ضرورت هست.
رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران با اشاره 
به تعامل مثبت انجمن با سازمان هاى مختلف 
گفت: بر اساس گزارشــى كه توسط نماينده 
اجتماعى  خدمات  كاركنــان  جهانى  اتحاديه 
ارائه شد از انجمن مددكاران اجتماعى ايران به 
عنوان موفق ترين انجمن در منطقه در تعامل 
بين سازمانى در بخش هاى دولتى و غيردولتى 
ياد شد. حسن موســوى چلك ادامه داد : در 
گزارشــى كه از وضعيــت كاركنان خدمات 
اجتماعى در كشــور هاى منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا تهيه شــده است شاخص هاى 
متعددى مورد بررسى قرار گرفتند كه از جمله 
آنها چگونگى تعامــل انجمن هاى مددكارى 

اجتماعى با سازمان هاى مرتبط بود.
رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران تاكيد 

كرد: بر اســاس اين مطالعــه نيازمند تدوين 
استراتژى ها در چارچوب ملى براى تقويت 
وضعيت كاركنان خدمات اجتماعى هســتيم. 
موضوعى كه در تمام كشور ها به عنوان يك 
ضرورت شناسايى شد . اين چارچوب تكليف 
كشور را در حوزه خدمات اجتماعى مشخص 
خواهد كرد و همه كســانى كه در اين حوزه 
فعاليت دارند مورد توجه قرار خواهند گرفت  
در واقــع اين كار كمك مــى كند تا معمارى 
جديدى در حوزه خدمات اجتماعى صورت 
گيردو اين كارى است كه در برخى از كشور 

ها آغاز شده است.
كميسر اخالق فدراســيون جهانى مددكاران 
اجتماعى گفت: باتوجه به تفاوت هاى كشور 
ها در اولويت بندى نياز ها و گروههاى هدف 
كاركنــان خدمات اجتماعــى در حوزه هاى 
مختلــف اين معمارى كمك مى كند تا برنامه 
ريزى بهترى انجام شود.بدون شك در اين راه 

نقــش وزارت تعــان، كار و رفاه اجتماعى به 
دليل ظرفيت هايى كه در قانون ساختار نظام 
جامع رفاه اجتماعى پيش بينى شد، مى تواند 

تاثيرگذار باشد.
موســوى چلك همچنين افــزود: با توجه به 
مطالعات انجام شــده داشــتن قانونى براى 
حمايت از ارائه كنندگان خدمات اجتماعى يك 
ضرورت هست.كارى كه براى از كشور هايى 
مانند نيوزلند، فليپين، تايلند،مالزى،اندونزى و 

... انجام شده است .
به گفته وى، در ايران نيازمند حمايت و توجه 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى هستيم تا 
اين خواســته منطقى تحقق پيــدا كند تا هم 
حمايت از كاركنان خدمات اجتماعى را انجام 
دهد و هم به حقــوق خدمت گيرندگان اين 
حــوزه در قبال خدماتى كه دريافت مى كنند، 
توجه شود.اين كار كمك مى كند تا خدمات 
توســط افراد داراى صالحيت حرفه ايى ارائه 

شــود كه بدون شــك در ارائــه خدمات با 
كيفيت بهتر كمك مى كند و رضايت خدمت 

گيرندگان را هم به دنبال خواهد داشت.
رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران اظهار 
داشــت: براى ارتقاء جايــگاه ارايه كنندگان 
خدمات اجتماعى نياز داريم تا آموزش ضمن 
خدمت ايــن كاركنان در بخش هاى دولتى و 
غيردولتى نظام مند شود تا اثرگذارى بيشتر و 
بهترى داشته باشــد و در اين معمارى جديد 
اين موضوعات مى بايســت مورد توجه قرار 
گيرد. به گفته وى، در مطالعه اى كه توســط 
انجمن مددكاران اجتماعى ايران با محوريت 
وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى در 
راستاى تعامل با دفتر يونيسف در ايران انجام 
شــد وضعيت موجود و نقاط قوت و ضعف 
موجود شناسايى شدند و براى خروج از اين 
شرايط و تقويت اين جايگاه پيشنهاداتى ارائه 

شده است.

ضرورت تدوين قانون حمايت از ارائه دهندگان خدمات اجتماعى

 اين روزها با قرار گرفتن در هفته 
نيروى انتظامى اطالعت مربوط به عملكرد 
اين نهــاد در بين رســانه هاى مختلف از 

گوشه و كنار كشور شنيده مى شود.
بر همين اســاس باتوجه به همســايگى  
همدان با اســتان هاى كرمانشاه، كردستان، 
مركزى و لرســتان به آمار مقايسه اى اين 
اســتان ها در بخــش عملكــردى نيروى 

انتظامى پرداختيم.

در اين بررســى كشــفيات كاالى قاچاق 
نســبت به سال گذشــته در همدان با 12 
درصــد افزايش عملكرد همراه بوده كه در 
مقايســه با كردستان با 23 درصد كشفيات 

در رتبه پايين ترى قرار دارد.
همچنين اين استان نسبت به استان لرستان 
در حوزه كشف مواد مخدر با ضبط 3هزار 
تــن هروئيــن و ترياك عملكــرد مقبولى 
داشته در حالى كه لرســتان در اين بخش 

به كشف 2تن و 600 كيلوگرم مواد مخدر 
بســنده كرده است.اين آمار كشفيات نشان 

از افزايش توليد مصرف وجابجايى دارد.
ميزان رضايتمندى عملكرد پليس در سطح 
كشــور بر اساس آمار موجود چيزى حدود 
77 درصد را داشــته كه اين اطالعات در 
همدان نمودار 23درصدى را نشان مى دهد 
اين در حالى است كه لرستان با اعالم ميزان 
75درصد رضايت مردمى توانســته گوى 

سبقت را از همدان در نزديك بودن 
به آمار كشورى بربايد.

باتوجه به اين ميــزان رضايتمندى به نظر 
مى رسد نزاع و مرگ هايى كه با سالح سرد 
و گرم در همدان در دو سال اخير افزايش 
پيدا كرده و اوج آن به شهادت طلبه همدانى 
مى رسد سبب شــده تا ميزان رضايتمندى 
عمومى مردم نســبت به نيروى انتظامى با 

كاهش فاحشى همراه باشد.
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 وزير كار پنجشــنبه كلنگ يك گاوداري 
6 هزار رأســي را در درگزيــن و خانه اميد 

بازنشستگان شهرستان رزن را به زمين زد. 
پروژه گاوداري با سرمايه گذاري 300 ميليارد 
تومان و خانه اميد با ســرمايه  يــك ميليارد 
تومان اجــرا خواهند شــد. وي همچنين از 
شركت تعاونى محافظ سازان آرش با موضوع 
فعاليت اســتحصال فلزات غيــر آهنى(مس) 
در شــهرك صنعتى رزن بازديــد كرد. ميزان 
پيشــرفت فيزيكى اين طرح در حال حاضر 
85 درصد و ميزان آورده آن 5 ميليارد تومان 
توسط سرمايه گذار است كه عمليات ساخت 

و ساز آن از سال 96 آغاز شده است. 
وزير تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى پيش از 
افتتاح طرح ها ابتدا در شــوراي برنامه ريزي 
همدان شــركت كرد كه در آن جلســه رشد 
و توســعه را منوط به حضــور كارآفرينان و 
ســرمايه گذاران اعالم و تأكيــد كرد: بايد با 
دســتى پاك از كارآفرينان و سرمايه گذاران 

حمايت كنيم.
محمــد شــريعتمدارى خطاب به اســتاندار 
همدان تأكيد كرد: بايد دولت را بهره ور و اين 
مهم را به عنوان مهمترين مســئله در جلسات 
پيگيرى كرد تا به رشد اقتصادى دست يابيم.

شــريعتمدارى با بيان اينكه بايد شــبكه هاى 
اجتماعــى را بــراى كمك به دولــت به كار 
گرفت، خواســتار جلب و جذب شــركاى 

اجتماعى شد.
وزيــر تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى افزود: 
وحدت و همدلى در بين مســئوالن كشور و 

در استان همدان موج مى زند.
وى با بيان اينكه بايد اعتماد مردم را نسبت به 
نظام و دســتگاه هاى اجرايى جلب كرد، ادامه 
داد: همدان جزو اســتان هاى نمونه اســت و 

سرمايه اجتماعى خوبى در اين ديار داريم.
 سهم اشتغال روستايى

 به بيش از 25 درصد افزايش يافت
وي گفت: سه ماه نخست امسال سهم اشتغال 
روستايى و بخش هاى زير 10 هزار نفر از سه 
درصد كل سبد اشتغال كشور به 25/3 درصد 

افزايش يافت.
شــريعتمدارى با بيان اينكه  اشــتغال پايدار 
روســتايى از مهمترين تاكيدات دولت تدبير 
و اميد اســت اظهار داشت: در راستاى ايجاد 
و توسعه اشــتغال پايدار روستايى يك و نيم 
ميليــارد دالر از منابع صندوق توســعه ملى 

اختصاص يافت.
وى ادامه داد: همچنين در راســتاى توســعه 
اشــتغال يك ميليارد و 250 ميليون دالر ارز 
تبديــل به ريال شــده و از مجموع منابع 90
هــزار ميليارد تومــان از اين ميــزان تاكنون 

پرداخت شده است.
وى بــا بيان اينكه بانك هــا بايد در پرداخت 
تسهيالت اشــتغالزايى همكارى داشته باشند 
گفت: اســتاندار همدان رؤساى بانك هايى را 
كه در اين حوزه همكارى ندارند، عزل كنند.

شريعتمدارى با اشاره به همكارى و همدلى 
نمايندگان مردم همدان در مجلس شــوراى 
اظهار  اســتان  توســعه  مسير  در  اســالمى 

داشت: همدان استان مستعدى است كه در 
حوزه هاى صادراتــى در عرصه بين المللى 

درخشد. مى 
شــريعتمداري گفت: نرخ بيكارى فصل بهار 
سال 98 در اســتان همدان از 8/2 درصد  به 

6/2 درصد كاهش يافته است.
550 طرح اقتصادى 

با سرمايه 200 ميلياردى دراستان
اســتاندار همدان نيز گفت: دولت به استان 
همدان نــگاه ويــژه اى دارد و ظرفيت هاى 
ويــژه اى در اســتان همدان براى توســعه 

وجود دارد.
سيد ســعيد شــاهرخى افزود: بيش از 400
ميليارد تومان ســرمايه گذارى در قالب 550
طرح اقتصادى در استان در حال اجرا است.

وى با بيان اينكه اســتان همــدان مانتد يك 
كارگاه بزرگ اســت ادامــه داد: چندى پيش 
آرزوى مــردم درجزين محقق شــد و قروه 

درجزين به شهرستان درگزين ارتقا يافت.

پرداخت  آماده  تعاون  توسعه   بانك   
تسهيالت به بخش توليد است

رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك توسعه  
تعاون گفت: اين بانك به هيچ وجه چالش و 
كمبود نقدينگى ندارد و از آمادگى الزم براى 
پرداخت تســهيالت و حمايت از واحدهاى 

توليدى برخوردار است.
حجــت ا... مهديان بيان كــرد: با وجود اينكه 
ريالى اضافه برداشــت از محــل  منابع بانك 
مركــزى نداريم اما مديريــت خوب منابع و 
مصارف موجب شده اين بانك با كمبود منابع 

و نقدينگى مواجه نشود.
وى افزود: تنها جايى كه با محدوديت مواجه 
شده اشتغال روســتايى است كه در صورت 

تكميل شدن سهميه اين امر طبيعى است. 
رئيــس هيــات مديــره و مديرعامل بانك 
توســعه  تعاون بيان كرد: اين بانك 12 هزار 
و 380 ميليارد ريال از صندوق توسعه ملى 
دريافــت كرده و از ابتداى امســال تاكنون 

چهار هــزار و 200 ميليــارد ريال مجموع 
پرداختى اين بانك بوده است. 

مهديــان گفــت: 615 ميليارد ريال ســهميه 
ابالغى به همدان بود كــه 525 ميليارد ريال 
معادل 86 درصد تاكنون پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه 35 بانك و موسســه مالى 
معتبر در كشــور فعال اســت افزود: بانك 
توســعه و تعاون به عنوان جوانترين بانك 
داراى 450 واحد بانكى در كشور است كه 

13 شعبه آن در همدان فعال است.
رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك توسعه  
تعاون ادامه داد: ســهميه پيش بينى شده براى 
اين بانك در استان همدان سه درصد بود اما 
هم اينك به 4.5 درصد رسيده و تا پايان سال 

به 6 درصد مى رسد.
مهديــان گفت: مجموع تســهيالت پرداختى 
توسط اين بانك در همدان طى سال گذشته 2

هزار ميليارد ريال بود كه امسال با 50 درصد 
افزايش به سه هزار ميليارد ريال مى رسد.

اقتصـاداقتصـاد

يادداشت

مسكن

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

تغيير پنهانى نحوه محاسبه قيمت برق 
شايعه يا واقعيت؟!

 عمر قبوض كاغذى برق در حالى ابتداى مهرماه امســال به پايان 
رسيد كه شــايعاتى پيرامون تغيير پنهانى نحوه محاسبه قيمت برق با 
حذف قبوض كاغذى به گوش مى رسد؛ شايعاتى كه برقى ها آن را رد 

و توضيحاتى در اين باره ارائه كردند.
به گزارش ايسنا، اواخر پاييز ســال گذشته وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعــات از صرفه جويى 1440 ميليارد تومانــى در صورت حذف 
قبــوض كاغذى آب، بــرق، گاز و تلفــن خبر داد و گفــت: با اين 
صرفه جويــى مى توان كارهاى بزرگى به نفع مــردم انجام داد و ذهن 

مردم را بايد نسبت به هدر رفت اين منابع حساس كرد.
آمارها حاكى از آن بود كه 35 ميليون كنتور برق، حدوداً همين تعداد 
كنتور آب و 20 ميليون كنتور گاز در ايران وجود دارد و برآوردها نشان 
مى داد 1440 ميليارد تومان براى قبوض خدماتى هزينه مى شــود. اين 
در حالى بود كه به گفته آذرى جهرمى، ظرفيت كامل براى صدور تمام 

اين قبوض به صورت الكترونيكى فراهم است.
بر اســاس طرح حذف قبــوض كاغذى برق، به جــاى اين قبوض 
اطالعات مربوط به مصرف و صورت حساب برق مصرفى مشتركين 
به صورت الكترونيكى در اختيار آن ها قرار مى گيرد. اين طرح از قطع 
ساالنه 12 هزار درخت جلوگيرى خواهد كرد و تنها از محل چاپ اين 
قبوض حدود 300 ميليارد تومان در ســال صرفه جويى مالى صورت 

خواهد گرفت.
بر اين اســاس موعدى كه وزارت نيرو بــراى حذف قبوض كاغذى 
تعيين كرده بود، فرا رســيد و قرار شــد كه از اول مهرماه امسال اين 
قبوض فقط براى مشتركان داراى شرايط خاص صادر شود كه البته با 

ارسال نخستين پيامك ها بازار شايعات در اين حوزه داغ شد.
 شايعات چه بودند؟

بر اين اســاس شايعاتى مطرح شده مبنى بر اين كه مبلغ برق مشتركان 
70 درصد افزايش پيدا كرده و اگر مشــترك قبض خود را مشــاهده 
كند، متوجه خواهد شــد كه نرخ پله هاى مصرف 30 روزه و تخفيف 
كم بارى حذف شــده و درعوض عوارض بــرق و ماليات دو برابر 

شده است.
 تغييرى در نحوه محاسبه نرخ برق رخ نداده است

در اين باره سخنگوى صنعت برق  با تأكيد بر اين كه هيچ تغييرى در 
نحوه محاسبه قبض برق اتفاق نيفتاده است، به ايسنا گفت: قبض برق 
بر اساس ابالغيه اى كه ارديبهشت ماه از سمت هيأت وزيران و وزارت 

نيرو انجام شد، محاسبه مى شود.
مصطفى رجبى مشهدى با اشاره به شايعاتى كه در مورد تغيير محاسبه 
بهاى برق صورت گرفته است، گفت: همه اين شايعات كذب است و 
دستگاه هاى نظارتى بر نحوه صدور قبض نظارت هاى الزم را دارند و 

چيزى خالف قانون اتفاق نيفتاده است.
 نحوه دسترسى به اطالعات كامل قبض

ســخنگوى صنعت برق با بيــان اين كه فقط نحوه صــدور قبض از 
كاغذى به الكترونيكى تغيير كرده اســت، گفت: جزئيات قبض براى 
همه مشــتركان فراهم است و مشتركان مى توانند از طريق سامانه هاى 
شــركت هاى توزيع برق شهرســتان مربوطه به اطالعات قبض خود 

دست پيدا كنند.
رجبى مشــهدى ادامه داد: همچنين افرادى كه تلفن همراه هوشــمند 
دارند مى توانند از طريق اپليكيشــن هاى پرداخت قبوض به اطالعات 

قبض خود دسترسى داشته باشند.
 پاسخ به شايعات

وى با بيان اين كه گفته مى شــود تخفيف كم بارى حذف شده است، 
تاكيد كرد: اين موضوع صحت ندارد و اين تخفيف به قوت خود باقى 
است. همچنين عوارض قبض 10 درصد بوده و همين مقدار نيز لحاظ 
مى شود و بيش تر از اين نيست. ماليات نيز 9 درصد محاسبه مى شود؛ 

بنابراين هيچ تغييرى در نحوه محاسبه قبض رخ نداده است.
به گفته سخنگوى صنعت برق مشتركان مى توانند اطالعات قبض خود 
را با دوره هاى قبل مقايســه كنند و متوجه شوند كه تغييرى رخ نداده 

است.

ايران از پنجم آبان مى تواند بيش از 500 كاال 
با تعرفه هاى صفر صادر كند

 وزير نيرو با بيان اينكه موافقت نامه همكارى اقتصادى ميان ايران و 
اتحاديه اوراسيا از پنجم آبان ماه عملياتى مى شود، گفت: ايران براساس 
ايــن موافقت نامه مى تواند بيش از 500 كاال را با تعرفه هاى مخفف يا 

صفر صادر كند.
به گزارش ايسنا، رضا اردكانيان در حاشيه جلسه هيأت دولت درباره 
دستاوردهاى سفر رئيس جمهورى به ارمنستان اظهار كرد: اين سفر به 
دعوت ســران كشــورهاى عضو اتحاديه اقتصادى اوراسيا به ميزبانى 
نخست وزير ارمنستان صورت گرفت و جمهورى اسالمى ايران براى 
نخســتين بار به عنوان عضوى كه به اين مجموعه ملحق شده در اين 

جلسه شركت مى كرد.
وى افزود: موافقت نامه همكارى اقتصادى ميان ايران و اتحاديه اوراسيا 
از پنجم آبان ماه عملياتى مى شــود. به موجــب اين تفاهم نامه حدود 
840 قلم كاال مشمول تعرفه ترجيحى خواهد شد و اين يعنى تعرفه ها 
تخفيف پيدا كرده و تعرفه تعدادى از كاالها هم صفر خواهد شد. ايران 
مى توانــد بيش از 500 كاال را با تعرفه هاى مخفف يا صفر صادر كند 
و صادرات بيش از 300 قلم هم براى ســاير كشــورها در نظر گرفته 

شده است.
وى اســتفاده از اين فرصت را مشــروط به رعايت الزاماتى دانست و 
اظهــار كرد:  در وهله اول آمادگى بخش خصوصى و توليدكنندگان و 
تجار اهميت دارد كه بايد در اين فرصت باقى مانده تا 5 آبان از طريق 
تشــكل هاى صنفى، اتاق هاى بازرگانى و سازمان هاى دولتى مسئول 
در جريان جزئيات امر قرار بگيرند. اين تفاهم نامه در شــرايط تحريم 

مى تواند براى افزايش اشتغال در كشور نقش تعيين كننده ايفا كند.

نظر "خصوصى ها" درباره " گندم 2200 تومانى"
 تشــكل هاى مرتبط بخش خصوصى نظرات خود را درباره نرخ خريد تضمينى گندم 

(2200 تومان)، اعالم كردند.
سخنگوى دولت چند روز پيش در نشست خبرى خود نرخ خريد تضمينى هر كيلوگرم 

گندم براى سال زراعى جديد (99- 98) را، 2200 تومان اعالم كرد.
اين در حالى اســت كه پيش از اين رئيس نظام صنفى كشاورزى و منابع طبيعى كشور و 
بنياد ملى گندمكاران در گفت وگو با ايسنا، نرخ پيشنهادى خود براى خريد تضمينى گندم 

را، به ترتيب 2868 و 2500 تومان اعالم كرده بودند.
اكنون دو مســئول بخش خصوصى درباره نرخ خريد تضمينى گندم تعيين شده نظرات 
جديدي دارند. به طوري  كه محمد شــفيع ملك زاده، رئيس نظام صنفى كشاورزى و منابع 

طبيعى كشــور با بيان اينكه نرخ اعالم شــده به هيچ عنوان مورد رضايت كشــاورزان و 
تشكل هاى كشاورزى به خصوص نظام صنفى كشاورزى نيست، مدعى شد: معلوم نيست 
بر چه مبنايى نرخ خريد تضمينى تعيين شــده اســت. با اين نرخ تعيين شده ما در آينده 
با كاهش سطح كشت گندم مواجه مى شــويم و مجبور به واردات گندم براى تأمين نياز 

كشور خواهيم شد.
وى بــا اظهار اينكه ما در اين باره از عملكرد وزارت كشــاورزى راضى نيســتيم و اين 
وزارتخانه هيچ حمايتى از كشاورزان نكرده است، اظهار كرد: به دليل سياست هاى غلط، ما 
سال گذشته در بخش شكر و چغندرقند با كاهش 50 تا 60 درصدى كشت مواجه شديم. 
با اين تصميمات كشــاورزى محدود و توليد داخل به حداقل مى رسد و منافع حاصل از 

واردات به جيب افراد خاص مى رود.

با نرخ اعالم شده مخالف هستيم
رئيس بنياد ملى گندمكاران هم گفت: ما با نرخ اعالم شده مخالف هستيم چون براساس 
هزينه هــاى توليد و طبق قانون خريد تضمينى ، براى تعيين نرخ خريد گندم بايد نرخ پايه 
خريد تضمينى گندم سال قبل به اضافه نرخ تورم سال جارى شود كه نتيجه آن، نرخ 2500 

تومان مى شود كه پيش از اين بنياد ملى گندمكاران آن را اعالم كرده بود.
عطاا... هاشــمى با بيان اينكه وزارت كشاورزى به عنوان يكى از متوليان توليد گندم با ما 
در رابطه با نرخ اعالم شده (2500تومان) موافق بود، افزود: وزارت كشاورزى با احتساب 
ارز 4200 تومانى براى كود مربوط به گندم، نرخ 2295 را اعالم كرده اســت در حاليكه 
ما خواســتار كود آزاد براى نهاده هاى گندم هستيم و نرخ پيشنهادى ما همان 2500 تومان 

است.

 در حالــى كه روند ريزش قيمت خودرو 
در بازار شــدت گرفته اســت، روز پنجشنبه 
دالالن طرح جديدى را براى معكوس كردن 

وضعيت اجرايى كردند.
 بــه گــزارش خبرآناليــن، در حالــى كه 
ســايت هاى اينترنتى اعــالم قيمت، افزايش 
بيــن 500 تا دو ميليون تومانــى قيمت ها را 
اعالم كردند، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فعاالن صنفى از تداوم روند كاهشى قيمت ها 
در بازار خبر مى دهند. بر اين اســاس برخى 
ســايت هاى اينترنتى قيمت ها را يا با افزايش 
يا بدون تغيير اعــالم كردند اما در ميانه روز 
اعالم نظر فعاالن بــازار و تماس هاى تلفنى 
با نمايشگاه داران و فروشندگان روشن كرد، 
خبرى از افزايش قيمت در راه نيست. به اين 
ترتيب تعداد خودروهايى كه با كاهش قيمت 
روبرو شــدند، حتى از شمار خودروهايى با 
ثبات قيمت روبرو بودند، بيشــتر بود. فعاالن 
بــازار از توقف خريد و فروش در بازار خبر 

داده و مى گويند ده روز گذشته از پاييز بازار 
خودرو سكته كرده اســت و ركود عميق تر 
از قبل شــده است. بســيارى از فعاالن اين 
بازار معتقدند مهمترين دليل توقف خريد و 
فروش سرعت گرفتن ريزش قيمت هاست 
چرا كه انتظارات بر كاهش بيشتر قيمت ها در 

روزهاى آتى استوار است. 
 پرايد چقدر قيمت خورد؟

پنجشــنبه هر پرايــد در بازار بــا قيمت 45 
ميليــون و 500 هزار تومــان پس روى كرد. 
نمايشــگاه داران امــا پرايد را بــا قيمتى بين 
500 تا 700 هزار تومان كمتر از اين رقم نيز 

خريدارى مى كنند.
 بر اين اســاس كاهش قيمــت اين خودرو 
نســبت به روز گذشته بين 200 تا 300 هزار 
تومان بوده است. نرخ پرايد 131 نيز برابر با 
40 ميليون و پانصد هزار تومان گزارش شد. 
پرايد 151 به قيمتى كمتر از 43 ميليون تومان 

فروخته مى شود.

 نرخ تيبا صندوق دار نيز 47 ميليون و پانصد 
هزار تومان گزارش شد. تيبا دو نيز در بازار به 
قيمت 53 ميليون تومان و سمند ال ايكس نيز 

70 ميليون و پانصد هزار تومان بود.
هر دستگاه جك اس 5 به 255 ميليون تومان، 
جك اس 3 به 184 ميليون تومان، جك جى 
4 به 139 تا 140 ميليــون تومان، هايما اس 
5 به 239 تا 240 ميليــون تومان، هايما اس 
7 به 267 ميليــون تومان، پژو 2008 به 292 
ميليــون تومان و ســراتو 280 ميليون تومان 

قيمت گذارى شدند.
پــژو 405 جى. ال. ايكس نيــز در بازار 74 
ميليــون تومان، پژو 206 تيپ 2 ســاده، 89 
ميليون تومان، پژو پارس، 102 ميليون تومان 
و دنا ساده، 115 تا 116 ميليون تومان قيمت 
گذارى شده است. نرخ دنا پالس بدون سقف 
و 145 ميليون تومانى دنا پالس با سقف بود.

آخرين وضعيت بازار
يك فعال بازار خودرو گفت: قيمت ها روندى 

افزايشى را شاهد نيست و بازار در وضعيتى 
راكد است و البته قيمت ها نيز كاهشى است.
سعيد موتمنى افزود: سرمايه گذارى در بازار 
خودرو ديگر ســودى براى ســرمايه گذاران 
نــدارد و هنــوز برخــى از كســانى كه به 
قيمت هاى گران خــودرو خريده اند، حاضر 
نيستند به قيمت هاى فعلى خودورهايشان رابه 
فروش برسانند اما نكته مهم اينجاست كه بايد 
پذيرفت با تعادل در ساير بازارها، قيمت ها در 

بازار خودرو نيز كاهش خواهد يافت.
او با تأكيد بــر اينكه اعالم باالتر قيمت ها در 
ســايت هاى اينترنتى نســبت به بازار نوعى 
شيطنت اســت، گفت: برخى به دنبال بر هم 
زدن بازار هستند و با اعالم قيمت هاى دلخواه 
خود در برخى سايت ها، مى خواهند بازار را 

به هم بريزند. 
بــه گفته وى قيمت ها تقريباً تغييرى نكرده و 
اتفاقاً برخى خودروها با كاهش قيمت روبرو 

بودند.

همتى اعالم كرد
تقويت 40 درصدى پول ملى 

و مهار رشد تورم
 عبدالناصر همتى طى يادداشتى در صفحه شخصى خود در فضاى 
مجازى نوشــت:  «سال گذشــته در اين ايام وضعيت بدى بر اقتصاد 
كشورمان حاكم شده بود. دولت آمريكا و متحدين منطقه اى آن با آغاز 
جنگ تمام عيار اقتصادى و راه انداختن ماشين جنگ روانى و تبليغاتى 
در انديشه فروپاشى كشور از طريق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پول 

ملى و نهايتاً ايجاد هرج ومرج در سراسر كشور بودند.
خداوند متعال را شاكرم با هدايت و حمايت هاى مقام معظم رهبرى، 
رئيس جمهور محترم و سران قوا و از همه مهمتر، مقاومت و همراهى 
تحســين برانگيز مردم عزيز، تدابير و اقدامات بانك مركزى و برنامه 
منســجمى كه در اين راستا تنظيم كرديم، با همكارى ساير دستگاه ها 
و نهادها توانســتيم با يكى از پيچيده ترين و بى سابقه ترين تحريم ها و 
محدوديت هاى مالى و پولى با قدرت مقابله كرده و ثبات و آرامش را 

به بازار ارز و ساير بازارها برگردانيم.
مردم عزيز خصوصاً اقشــار با درآمدهاى پايين و حقوق ثابت سختى 
زيادى را تحمل كــرده و مى كنند. ليكن ايــن روزها طليعه پيروزى 
مقاومت مردم بيش از هميشه آشكار شده است. آنچه من و همكارانم 
را به ادامه اين مســير هر روز مصمم تر مى كند اميد به بهبود شــرايط 
زندگى و رفاهى اقشــار آسيب ديده از فشار تحريم ها و تالش جدى 

مسئولين براى خدمت بهتر به مردم عزيز كشورمان است.»

هزينه وام مسكن براى مجردها و متاهل ها

 قيمت اوراق تسهيالت مسكن بانك مسكن كه در فرابورس معامله 
مى شود، طى هفته اخير نوســانات زيادى نداشته است؛ به طورى كه 
بيشتر اين اوراق در حدود قيمت برگى 40 هزار تومان معامله مى شود 
يعنــى براى گرفتن 60 ميليون تومان بايد چهــار ميليون و 800 هزار 
تومــان و براى گرفتن 120 ميليون تومــان بايد 9 ميليون و 600 هزار 

تومان هزينه كرد.
به گزارش ايســنا، در روزهاى معامالتى هفته اخير در فرابورس ايران 
قيمت هر برگ از اوراق تسهيالت مسكن بانك مسكن نوسان قيمت 
چندانى نداشــته و در حدود قيمت 40 هزار تومان معامله مى شود. به 
عنوان نمونه قيمت اوراق تسهيالت مسكن فروردين 1397 معادل 40
هزار تومان و بهمن 1397 بيش از 41 هزار تومان داد و ستد مى شود.
در عين حال اوراقى كه چيزى به ســر رسيدشــان نمانده تا 34 هزار 
تومان هم داد و ســتد شــدند اما از آنجاكه متوسط قيمت حدود 40

هزار تومان اســت براى محاسبه وام مسكن اين قيمت را مرجع قرار 
مى دهيم.

بــا توجه به اينكه زوج هاى غير تهرانى كه در شــهرهايى با جمعيت 
بيش تر از 200 هزار نفر جمعيت زندگى مى كنند، مى توانند تا ســقف 
80 ميليــون تومان وام بگيرند كه براى گرفتن اين مبلغ بايد 160 ورق 
بهادار خريدارى كنند و با اين حساب بايد حدود شش ميليون و 400

هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب يك ميليون 
و 600 هــزار تومان براى خريــد اوراق وام جعاله، در مجموع براى 
دريافت وام 100 ميليون تومانى بايد هشــت ميليون تومان پرداخت 

كنند.
عالوه بر اين، زوج هاى ســاكن در ساير شهرهاى با جمعيت زير 200

هزار نفر مى توانند براى گرفتن 60 ميليون تومان وام مسكن، 120 برگ 
بهادار خريدارى كنند كــه بايد چهار ميليون و 800 هزار تومان بابت 
خريــد اوراق بپردازند. همچنين براى دريافت 20 ميليون تومان ديگر 
بابت وام جعاله نيز بايد يك ميليون و 600 هزار تومان پرداخت كنند 
كه در مجموع براى وام 80 ميليون تومانى، حدود شش ميليون و 400

هزار تومان از سوى زوجين بايد پرداخت شود.
مجردهايــى كه در مراكز اســتان هاى باالى 200 هــزار نفر جمعيت 
دارند تا ســقف 50 ميليون تومان و در نهايت غير زوج هاى ساكن در 
ساير مناطق تا سقف 40 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب 
هر كدام بايد 100 و 80 برگ بهادار اوراق تســهيالت مســكن را از 

فرابورس ايران خريدارى كنند.
با اين حساب مجردهاى ســاكن در مراكز استان باالى 200 هزار نفر 
جمعيت مبلغ چهار ميليون تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه ميليون و 
200 هــزار تومان پرداخت كنند. البته در صورت تمايل براى دريافت 
وام 20 ميليون تومانى جعاله بايد مبلغ يك ميليون و 600 هزار تومان 

ديگر هم بپردازند.
اوراق تســهيالت مسكن قابليت معامله در فرابورس ايران را دارد 
و ارزش اســمى هر برگ پنــج ميليون ريال اســت. مدت اعتبار 
اوراق تســه حداكثر تا دو دوره شــش ماهه قابل تمديد اســت. 
ايــن اوراق با توجه به اين كه چقدر تا زمــان اعتبارش باقيمانده، 
قيمــت متفاوتى دارد. در صورتى كه مــدت اعتبار اين اوراق به 
اتمام رسيده و دارنده اوراق از تســهيالت آن استفاده نكند، نماد 
معامالتى آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختى ديگر به دارنده 

اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

قيمت هاى دروغين را برخى سايت هاى اينترنتى منتشر كردند

توقف خريد و فروش در بازار خودرو

وزيركار درسفريك روزه به استان اعالم كرد

رشد25 درصدى اشتغال روستائى

كلنگ زنى واحدبزرگ 
گاودارى درگزين

 مديركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى 
همدان در حاشيه مراسم كلنگ زني گاوداري 
6 هزار رأســي گفت: اين طرح در روستاى 
ســنقر آباد از توابع شهرســتان درگزين در 
زمينى به مساحت 60 هكتار احداث مى شود.

احمد توصيفيان ميزان ســرمايه گذارى براى 
احداث اين گاودارى را سه هزار ميليارد ريال 
اعالم و اضافه كرد: با اجراى اين طرح براى 
400 نفــر به صورت مســتقيم و 700 نفر به 
صورت غير مستقيم  اشتغال ايجاد مى شود.

وى با بيــان اينكه ايــن گاودارى در زمينى 
متعلق به اراضى ملى احداث مى شود، اظهار 
داشت: سرمايه گذار اين طرح  شركت شصتا 

و مجرى آن شركت گلدشت اصفهان است.
 ساخت خانه اميد بارنشستگان رزن 

آغاز شد
مديــركل تعاون كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان در حاشــيه عمليات اجرايى احداث 

خانه اميد بازنشستگان شهرستان رزن گفت: 
اين طرح با سرمايه گذارى بيش از 10 ميليارد 
ريال و در زمينى به مســاحت 300 متر مربع 

اجرا مى شود.
توصيفيــان افزود: اين طرح بــا هدف ارتقاء 
نشــاط و اميد در زندگانى بازنشســتگان و 
ارتباط مســتمر با آنان در راستاى مشاركت 

فعاالنه در حال احداث است.
وى برگزارى دوره هاى آموزشــى، فرهنگى، 
ورزشى و تفريحى و برقرارى ارتباط مستمر 
و ديدار بازنشســتگان با يكديگر را از ديگر 

اهداف احداث اين طرح برشمرد.
 بازديد وزير كار از 

تعاونى "محافظ سازان آرش" در رزن
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان در حاشــيه اين بازديد گفت: شركت 
تعاونى محافظ سازان آرش با موضوع فعاليت 
استحصال فلزات غير آهنى(مس) در شهرك 

صنعتى رزن در سال 95 تاسيس شده است.
توصيفيــان با بيــان اينكه در ســال 96 كار 
ســاخت و ســاز اين واحد آغاز شد، اظهار 

داشــت: ميزان ســرمايه گذارى طرح 100
ميليارد ريال در زمينى به مساحت هفت هزار 
و 890 متر مربع با زير بناى يك هزار و 500

متر مربع است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان اشــتغالزايى اين تعاونى را به صورت 
مستقيم 50 نفر و غير مستقيم 150 نفر اعالم 

كرد.
وى بيان كرد: ميزان پيشرفت فيزيكى طرح در 
حال حاضر 85 درصد و ميزان آورده آن 50

ميليارد ريال است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان با بيان اينكه براى اين تعاونى در سال 
گذشــته 41 ميليارد ريال تسهيال ت مصوب 
شــد كه تاكنون 35 ميليارد ريال آن پرداخت 
شــده اســت ادامه داد: با توجه به نواسانات 
قيمت هــا در بازار و افزايش قيمت ها، مبلغ 

وام تخصيصى كفايت نكرد.
توصيفيان عنوان كرد: با موافقت وزير تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعى جهت تكميل اين طرح 
20 ميليارد ريال تسهيالت پرداخت مى شود
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ماراتن ليگ تكواندو نونهاالن كشور
 مســابقات ليگ تكواندو نونهاالن كشور براى تيم نونهاالن استان 

همدان به پله آخر رسيد .
فدراسيون تكواندو جمهورى اسالمى ايران اين مسابقات ليگ تكواندو 
نونهاالن كشور را در گروه 2 برگزار كرد. در اين مسابقات تيم تكواندو 
نونهاالن استان همدان با تيم باشگاه يزدان بازى داشت كه متاسفانه با 
باخت مقابل اين تيم نتوانست جايگاه مناسبى در جدول پيدا كند و به 

رتبه دهم رضايت داد .
الزم به يادآورى اســت كه اين تيم در المپياد اســتعداد هاى برتر 
نونهاالن كشــور در اســتان قم در بين 31 تيم حاضر توانست رتبه 

10 را كسب كند .

مقام سوم بانك ملى همدان در شطرنج
 دور هفتم و پايانى مسابقات شطرنج پرسنل بانك ملى كشور در 
مشــهدبرگزار شــد و تيم بانك ملى همدان برابر تيم گيالن با نتيجه 
5/2 بر5/1 مغلوب شــد و با 4 برد، يك تســاوى، 2 باخت و كسب 
مقام ســوم كشــور به كار خود پايان داد. در اين مسابقات تيم هاى 
تهران و گيالن در رده هاى اول و دوم ايســتادند. اين مســابقات با 
حضــور 25 تيم در هفت دور به روش سوئيســى و به داورى امير 
افتخارى برگزار شد و تيم بانك ملى همدان با تركيب پرويز فالحى، 
حامد منوچهرى، سيد محمد سيد حسينى و حميد قاسمى عطايى در 

مسابقات حضور داشت.

ليگ منطقه اى خردساالن در ايستگاه رشت
 مســابقات تكواندو ليگ خردساالن كشور در شهر رشت پيگيرى 
شــد كه تيم تكواندو خردساالن استان همدان در اين دور از مسابقات 
حضور داشت .تيم خردساالن هيأت تكواندو استان همدان در آخرين 
دور از رقابت هاى ليگ منطقه اى خردساالن كشور كه در شهر رشت 
برگزار شد ، حضور پيدا كرد و در اين راستا با تيم ميزبان بازى كرد و 
متاسفانه نتيجه را واگذار كرد .گفتنى است كه حضور خردساالن استان 
همدان در ليگ هاى پايه ســبب تقويت تيم هاى نونهاالن و نوجوان 

استان در سال هاى آتى مى شود .

مدعيان قهرمانى جام حذفى صعود كردند

 رقابتهاى فوتبال جام حذفى باشگاه هاى كشور حماسه آزادسازى 
خرمشــهر با انجام 16 بازى به مرحله يك هشتم پايانى رسيد وچهره 

16 تيم صعود كننده به اين مرحله شناخته شدند. 
درمرحله يك هشــتم پايانى جام حذفى اســتقالل تهران، پرسپوليس 
تهران، ســپاهان اصفهان، شهر خودرو مشــهد، فجر سپاسى شيراز، 
استقالل ماهشهر، پيكان تهران، شــاهين شهردارى بوشهر، ذوب آهن 
اصفهان، ســايپاى تهران، مس كرمان، صنعت نفت آبادان، نود اروميه 
،تراكتور تبريز، نفت مسجدسليمان و شهردارى ماهشهر مى باشند اين 
رقابت ها بنا بر اعالم ســازمان ليگ روزهــاى 24 و 25 مهر برگزار 

مى شود.
در مرحله يك شــانزدهم پايانى رقابت هاى جام حذفى باشگاه هاى 
كشور استقالل تهران به مصاف سايپاى تهران مى رود، استقالل ماهشهر 

با پيكان تهران ديدار مى كند.
 شــاهين شهردارى بوشــهر به مصاف ســپاهان اصفهان مى رود ، 
پرســپوليس تهران با مس كرمان مســابقه خواهد داد صنعت نفت 
آبادان به ديدار نود اروميه مى رود و سپاسى شيراز با تراكتور تبريز 
مسابقه خواهد داد ، شهر خودرو مشهد با شهردارى ماهشهر ديدار 
مى كند و نفت مسجدســليمان با ذوب آهن اصفهان مصاف خواهد 

كرد. 
اين رقابت ها عصر امروز در ســازمان ليگ قرعه كشى خواهد شد تا 
تيم هاى ميزبان و ميهمان مشــخص شود در اين رقابت ها تيم هاى 
استقالل، پرسپوليس، سپاهان، ذوب آهن و تراكتور از مدعيان قهرمانى 
به شــمار مى رود قهرمان مســابقات جام حذفى باشگاههاى كشور 
حماسه آزادســازى خرمشهر به طور مستقيم به رقابت ليگ قهرمانان 
آســيا راه خواهد يافت در مرحله يك شــانزدهم تيم پاس همدان با 
نتيجه 2 بر 1 مقابل تراكتور تبريز شكست خورد و از گردونه رقابت ها 

خارج گرديد.

قضاوت داوران همدانى 
درجودو نوجوانان كشور

 دو داور همدانى جهت قضاوت در رقابت هاى كشــورى جودو 
نوجوانان پسر از سوى كميته داوران فدراسيون دعوت شدند.

مرتضى صمدى و يوســف غالمى دو داور همدانى جهت قضاوت 
رقابتهاى كشــورى جودو نوجوانان پســر از ســوى كميته داوران 
فدراســيون دعــوت شــدند. دو داور همدانى جهــت قضاوت در 
مســابقات جودو كشــورى نوجوانان پســر كه در تاريخ 14 و 15 
مهرماه در شهرســتان زنجان برگزار مى گردد، از سوى كميته داوران 

فدراسيون جودو جمهورى اسالمى ايران دعوت شدند.

مسابقات دارت آتش نشانان بهار 
 بمناسبت روز آتش نشان يك دوره مسابقه دارت در خانه دارت 

بهار برگزار شد .
بمناسبت گراميداشت روز آتش نشان و ايمنى كميته دارت شهرستان 
بهار با همكارى شــوراى اسالمى و شهردارى بهار يك دوره مسابقه 
براى كاركنان آتش نشان ســطح شهرستان بهار در خانه دارت بهار 
برگزار كردند .اين مسابقه مابين آتش نشانان شهرهاى بهار ، اللجين 

و صالح آباد برگزار شد و در آخر نفرات برتر مشخص شدند .
■ نفرات برتر:

1- عباس سرمدى اقبال از آتش نشانى بهار
2- مهدى قاسملو از آتش نشانى بهار

3- محمدرضا خانى از آتش نشانى اللجين

مسابقه شطرنج در هفته جهانى ناشنوايان 
 هيأت ورزش هاى ناشنوايان استان همدان مسابقه شطرنجى را به 

مناسبت هفته جهانى ناشنوايان و دفاع مقدس برگزار كرد.
به مناســبت هفته جهانى ناشنوايان و دفاع مقدس مسابقات شطرنج 
برگزار شد. اين مســابقات با حضور 10 ورزشكار در خانه شطرنج 

برگزارگرديد
در پايان ايــن رقابت ها دربخش آقايان على ســليم پور و دربخش 

بانوان بهاره نورى توانستند مقام اول را ازآن خود كنند.

رنكينگ كشورى تيراندازى با كمان 
در همدان

ــان  ــا كم ــدازى ب ــگ تيران ــابقات رنكين ــان مس ــدان ميزب  هم
ــد. ــى ش ــين همدان ــهيد حس ــادواره ش ــور ي ــالن كش ــل س داخ

رئيــس هيــأت تيرانــدازى بــا كمــان همــدان در ايــن بــاره گفــت: 
ــرى  ــزار نف ــالن 6 ه ــى س ــه ميزبان ــته ب ــا روز گذش ــن رقابت ه اي

شــهر همــدان برگــزار شــد.
كيــوان هنــرى بيــان كــرد: در ايــن پيكارهــا بيــش از 200 كمانــدار 

در رده هــاى ســنى مختلــف حضــور داشــتند.
وى اضافــه كــرد: اســتان هاى آذربايجــان شــرقى، آذربايجــان 
غربــى، اصفهــان، البــرز، تهــران، چهارمحــال و بختيــارى، خراســان 
ــالن،  ــتان، گي ــن، گلس ــم، قزوي ــان، ق ــتان، زنج ــمالى، خوزس ش
مازنــدران، مركــزى، همــدان، يــزد، كرمــان، هرمــزگان، كرمانشــاه، 
ــده در  ــركت كنن ــاى ش ــد تيم ه ــوى و بويراحم ــتان و كهگيل لرس
ايــن مســابقات بودنــد. ايــن مســابقات تحــت عنــوان گراميداشــت 
ــرو و  ــاده ريك ــى و در 2 م ــين همدان ــاج حس ــهيد ح ــردار ش س

ــى شــود. ــزار م ــد برگ كامپون
ــگ  ــزود: رنكين ــدان اف ــان هم ــا كم ــدازى ب ــأت تيران ــس هي رئي
فدراســيون بصــورت مرحلــه مرحلــه اجــرا مــى شــود و همــدان در 
ســال هــاى گذشــته ميزبانــى ايــن مســابقات را بــه صــورت منظــم 

برگــزار كــرده اســت.

حضور 2 تيرانداز همدانى در انتخابى المپيك
 تاكنون حضور 2 تيرانداز اســتان در رقابت هاى كســب سهميه المپيك 2020 توكيو 

قطعى شده است.
ــابقات  ــت: مس ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب ــدان در گفتگ ــدازى هم ــأت تيران ــس هي رئي
تيرانــدازى قهرمانــى آســيا و كســب ســهميه المپيــك 12 آبــان مــاه و بــه ميزبانــى قطــر 

برگــزار خواهــد شــد.
ناصر محمودى اظهار داشــت: مه لقا جام بزرگ و مينــا قربانى 2 تيرانداز مطرح 
و ملى پوش اســتان همــدان در اين رقابت هــا حضور خواهنــد يافت.همچنين 

ساســان شهســوارى ديگر تيرانداز همدانى نيز شــانس حضور در اين پيكارهاى 
مهم را دارد.

وى بيــان كــرد: تيــم ملــى تيرانــدازى كشــورمان كــه آبــان مــاه ســال جــارى مســابقات 
قهرمانــى آســيا را بــه عنــوان آخريــن رويــداد كســب ســهميه المپيــك پيــش رو دارد. 

مــه لقــا جــام بــزرگ پرافتخارتريــن تيرانــداز همدانــى كــه ســابقه حضــور در المپيــك 
را دارد، بــه دليــل مصدوميــت چنــد مــاه از مياديــن بــه دور بــود و اكنــون اميدواريــم 

ســهميه المپيــك توكيــو را در ايــن رقابــت هــا كســب كنــد
محمودى افزود: حضور دوباره در المپيك هر چند سخت اما براى تيراندازان همدانى كه 

افتخارات ارزنده را در كارنامه دارند، دور از دسترس نيست.

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 359 هيــأت اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى دوســتعلى ترك شــوند فرزند عزيزعلى به شماره 
شناســنامه 2 صادره از همدان در يك باب خانه به مساحت 223/43 مترمربع قسمتي از پالك 
13  اصلي واقع در شــهرك الوند، كوچه حافظ 7 خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى لطف 
ا.. باشــباغى محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، 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 تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

شد. خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات 
(م الف 982)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/13

على زيورى، رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهى اعالن نظر افراز 
چون بر اســاس صورت مجلس شــماره 1349 مورخ 98/7/7 و 
نقشــه ذيل اين آگهى و بر طبق مــاده 5 آيين نامه قانون افراز و 
فروش امالك مشاع، رأى افراز شماره 1250 مورخ 98/7/7 جهت 
احداث يك واحد مرغدارى گوشــتى به مساحت 5499 (پنج هزار 
و چهارصد و نود و نه) مترمربع در اراضى پشــت جين پالك اصلى 
73 واقع در بخــش پنج همدان حوزه ثبتى رزن به نام على رجبى 
فرزند ابوالمعصوم صادر گرديده لذا مراتب طبق ماده 18 آيين نامه 
و  مشاعى  مالكين  تمام  اطالع  جهت  الزم االجراء،  اســناد  اجرايى 
اشخاص ذوالحقوق اخطار تا به مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالك 
رزن و مالحظه نقشــه و صورت مجلس افرازى مربوطه، چنانچه به 
نظريه افرازى صادره اعتراض داشــته باشند ظرف مدت 10 روز از 
تاريــخ روييت آگهى اعتراض خود را به دفتر دادگاه شهرســتان 
قروه درگزين تســليم نمايند بديهى است در صورت عدم تسليم 
اعتراض نسبت به صدور ســند مالكيت قطعه افرازى به نام مالك 

فوق اقدام خواهد شد.
توضيحاً مساحت مورد افراز 5499 مترمربع مى باشد.

(م الف 66)
رضا شيرخانى خرم 

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

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

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

برابر رأي شماره 441 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى 
موسى رسولى پايدار  فرزند عباس به شماره شناسنامه 1419 صادره از  همدان در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت 220/24 مترمربع در قسمتى از پالك 13 اصلي واقع در حومه بخش سه همدان به آدرس شهرك 
الوند كوچه حافط 7 خريداري از مالك رســمي آقاى لطف اله باشــباغى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب 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 1054)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29
على زيورى حبيبى- رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي حصر وراثت
آقــاى ماشــاءاله مهــرى داراى شــماره شناســنامه  1603 بــه شــرح 
دادخواســت كالســه 439/98/112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
ــد  ــادروان احم ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
قربانــى بــه شــماره شناســنامه  82 در تاريــخ 98/6/29 در اقامتــگاه 
دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى/

متوفيــه منحصــر اســت به:
ــه شــماره شناســنامه  ــى ب ــد جانعل ــروز فرزن ــرى به ــذرا اكب  1- ع

ــى ــر متوف ــد 1333 همس 6101 متول
 2-فاطمــه قربانــى فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه19 متولــد 
ــه شــماره  ــد احمــد ب ــى فرزن ــد متوفــى 3-اكــرم قربان 1364 فرزن
ــا  ــى 4-فريب ــد متوف ــد 1368 فرزن ــنامه4040038851 متول شناس
قربانــى فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه11137 متولــد 
ــي  ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب ــى اين ــد متوف 1354 فرزن
ــا  ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب دبياتبيرخواس
هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد 
از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

ــد شــد.  ــادر خواه ــي ص گواه
(م الف 247) 

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
ــنامه  4051585131  ــماره شناس ــى داراى ش ــود نعمت ــاى محم آق
ــوزه  ــن ح ــه 399/98ش112ح از اي ــت كالس ــرح دادخواس ــه ش ب
درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه 
ــخ  ــه شــماره شناســنامه  123 در تاري شــادروان شــعبان نعمتــى ب
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 1353 در اقامت

ــه: ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي حين الف
شــماره  بــه  شــعبان  فرزنــد  نعمتــى  1-محمــود 
متوفــى فرزنــد  متولــد1331  شناســنامه4051585131 

شــماره  بــه  شــعبان  فرزنــد  مــرادى  2-حيدرعلــى   
متوفــى فرزنــد  متولــد1373  شناســنامه4051513531 

ــنامه12  ــماره شناس ــه ش ــعبانعلى ب ــد ش ــى فرزن ــيه نعمت  3-آس
متولــد1318 فرزنــد متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي 
ــر  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب درخواس
ــزد او باشــد از  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام كســي اعتراضــي دارد و ي
ــم دارد واال  ــاه تقدي ــك م ــرف ي ــخ نشــر نخســتين آگهــي ظ تاري

ــد شــد.  گواهــي صــادر خواه
(م الف 248)

رئيس حوزه شماره 
112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاى صفر ابراهيمى صادق داراى شــماره شناســنامه  485 به شرح دادخواست 
كالسه 433/98/112 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان كبرا جعفرى پور به شماره شناســنامه  93 در تاريخ 
92/11/2 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/

متوفيه منحصر است به: 
1-صفر ابراهيمى صادق فرزند ترابعلى متولد1337/5/9 به شماره شناسنامه485 

فرزند متوفى
 2-حيدر ابراهيمى صادق فرزند ترابعلى متولد1344/10/7 به شماره شناسنامه548 
فرزند متوفى 3-ربابه ابراهيمى صادق فرزند ترابعلى متولد1330/9/5 به شــماره 
شناسنامه336 فرزند متوفى 4-حسين ابراهيمى صادق فرزند ترابعلى متولد1342 
به شــماره شناســنامه547 فرزند متوفى اينــك با انجام تشــريفات مقدماتي 
دبياتبيرخواست 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 الف249)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

سند رسمي
برابر رأي شماره 139860326005000432 مورخ 98/6/126هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي  حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي  آقاى وحيد رضايى به شماره شناسنامه 18 شــماره ملى 3962828397 صادره از نهاوند 
فرزند نامدار در ششــدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 198/54 مترمربع قسمتى از پالك 235 فرعي از 
3871 اصلي بخش يك حوزه ثبتى شهرستان  نهاوند واقع در نهاوند حقوق ارتفاقى ندارد انتقالى از مالك رسمى 
محترم صادقيان تصرفات مالكانه متقاضى نســبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب 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 رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 162)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/29

محمدعلى جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

سليمان رحيمى »
  هفته پنجم رقابتهاى فوتبال دســته سوم 
باشــگاههاى كشور با انجام شــش بازى در 
گروه دوم دنبال شــد كه دراين هفته تيم هاى 
شهردارى مريانج وذوب فلزات بهار نمايندگان 

استان به مصاف تيم هاى شمالى رفتند.
دريكى از اين ديدارها تيم فوتبال شــهردارى 
مريانج ميزبان صدر نشين رقابت ها دماوند آمل 
بود اين ديدار با قضاوت داوران چهارمحال و 
بختيارى آغاز شــد و در همان دقايق نخست 
اين تيم ميهمان بود كه  به دنبال يك نفوذ موفق 
شد دروازه تيم شهردارى مريانج را باز كند اين 
گل در دقيقه 12 بازى توســط شهرام فالح به 
ثمر رســيد پس از اين گل تيم شــهردارى به 
خود آمد و چند بار دروازه تيم حريف را آماج 
حمالت خود قرار داد و سرانجام در دقيقه 24

بازى شاهين رفيع زاده موفق شد گل تساوى را 
بدنبال فرار از پشت مدافعان درون دروازه تيم 
دماوند آمل جاى دهد پس ازاين گل شهردارى 
با روحيه مضاعف  بــازى را دنبال كرد و در 
دقيقــه 38 حامد ميرزايى مهند از يك فرصت 
تك به تك نهايت سود را برد و پس از پشت 
سر گذاشــتن دروازه بان با يك بغل پا دروازه 
تيم حريف را باز كرد تيم شــهردارى كه بازى 
باخته را با برد عوض كرده بود پس از اين گل 
باز هم چشم به ضد حمله داشت تيم حريف 
براى جبران گل خورده جلو كشــيده بود در 
ضدحمله اســير تيم شــهردارى مريانج شد 
شــاگردان محمود الماسى باز هم در يك ضد 
حمله از جناح چپ يورش بردند و شــاهين 
رفيــع زاده زنده گل اول پس از نفوذ به درون 
محوطــه جريمه با يك پاس ايمان بيات را در 
موقعيت گل قرار داد تا اين بازيكن با يك بغل 
پا  در دقيقه 41 گل ســوم را بــه نام خود به 

ثبت برساند.
 پــس از ايــن گل تيــم دماونــد چنــد بــار تــا 
ــد  ــش آم ــهردارى پي ــح دروازه ش ــتانه فت آس
ــرحال  ــاده و س ــان آم ــط دروازه ب ــا توس ام

شــهردارى مريانــج مهــران رحمانــى 
ايــن حمــالت دفــع شــد تــا نيمــه 
نخســت بــازى 3 بــر يــك بــه ســود تيم 
شــهردارى رقــم بخــورد و تيــم دماونــد  
كــه بــا 8 امتيــاز در صــدر جــدول قــرار 
دارد بــا شكســت ســنگينى روبــرو شــود 
دماونــد نيمــه دوم را باحمالتــى روى 
دروازه شــهردارى آغاز كرد و سعى كرد 
تــا گل هاى خورده را جبران كند.ضعف 
داورى وتمركز كادر فنى شهردارى روى 
اعتــراض به داورى زوم شــد واز بازى 

غافل شدند.
تيم فوتبــال دماوند آمل از اشــتباهات 
مدافعين شهردارى مريانج نهايت سود را 
برد و دوبارديگر موفق شد اقدام به گلزنى 
كند و بازى باخته را به تســاوى بكشاند 
شــهرام فالح در دقيقه 60 از يك ضربه 

ايستگاهى گل دوم را براى آمل به ثمر رساند و 
سپس بار ديگر در دقيقه 65 دروازه شهردارى 
را باز كرد و با هــت تريك خود دماوند آمل 
را از شكســت رهانيد تا اين تيم با كسب يك 
امتياز شيرين در مريانج سوغات خوبى به آمل 
ببرد سرمربى تيم فوتبال شهردارى مريانج كه 
تمام افكار خــود را معطوف اعتراض به داور 
كرده بود و از تيم خود و اشــتباهات مدافعين 
شهردارى غافل بود سرانجام در دقايق پايانى 

با كارت قرمز داور بازى مواجه شــد .  در اين 
ديدار سنگربان شهردارى بارها مانع از گلزنى 
حريف شــد واگر حبيبــى درون دروازه نبود 
شهردارى شكست سنگينى را تجربه مى كرد.
شهردارى با اين بازى نشان داد كه تيم چندان 
قابل اتكايى در ليگ دســته سوم نيست و اين 
تيم توان بردن را ندارد مدافعان اين تيم شكننده 
و پر اشتباه بودند و دريافت حدود 10 گل در 
4 بازى اين شكنندگى و سردرگمى را گواهى 

مى دهد.
اما ديگر نماينده استانه در بابل به مصاف ستاره 
كاســپين بال رفت.ذوب فلزات در اين بازى 
فوتبال خوبى ارائه نداد وبا اشــتباهات مكرر 
نشان داد كه امسال نمى تواند تيم قابل اتكايى 
باشــد ودر نهايت دو بر يك بازى را به ميزبان 
خود واگذار كرد تا انتهاى جدول را به همراه 

ديگر تيم استان به اجاره خود درآوردند.
در ديگر ديدارهاى گروه دومتيم سولدوز نقده 
با يك گل ميهمان خــود فرهنگ البرز 
را با شكســت بدرقه كــرد و8 امتيازى 
شد.شــهروند رامســر با 3 گل شاهين 
زنجان را شكســت داد وبــا 9 به صدر 
جدول صعود كــرد تيم آذراب اراك در 
مصاف با ابيدر ســنندج با دو گل پيروز 
شد تا اين تيم نيز با 9 امتيازدر صدر قرار 

بگيرد.
در پايــان هفته پنجــم تيم هاى دماوند 
آمل آذرآب اراك وشــهروند رامسر با 
9 امتياز صدر نشــين هستند وسولدوز 
نقــده و برق آرا البــرز با 8  در صف 
نيز  جدول  انتهاى  هســتند.در  مدعيان 
تيــم ذوب فلزات با يك وشــهردارى 
مريانــج و آريو نجم تهران با دو امتياز 
فانوس بدســت در انتظــار ديدارهاى 

اينده هستند.

جدول رده بندى ليگ دسته سوم(هفته پنجم) گروه دوم
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

79+2148-53شهروند رامسر1
59+83-523آذرآب اراك2
39+96-523دماوند آمل3
58+72-422برق آرا البرز4
18+522154سولدوز نقده5
17+76-514كاسپين بابل6
5-512255فرهنگ البرز7
5-412144ابيدر سنندج8
25-412179شاهين زنجان9
23-3113-4كيمياى تهران10
52-22611-4شهردارى مريانج11
72-22512-4آريو نجم تهران12
41-13711-4ذوب فلزات بهار13

نماينده استان ضعيف بود

تساوى مريانج درآمل

شهردارى مريانج 3 .................................................................................................................. دماوند آمل  3
گلها:شاهين رفيع زاده(24)،حامد ميرزايى مهند(38)،ايمان بيات(41)براى پاس وشهرام رحمانى(12 ،60 و65) و براى دماوند

اخطار:مهدى زارعى و حسين زرين چنگ(شهردارى)جواد ابراهيمى،على رمضانى،عباس كوزه گر و احمد فالح(دماوند)
داوران:حسين اميدى،محسن شاه قليان و مجتبى ظاهرى

تيم شــهردارى:مهران رحمانى،على الماســى نجفى،مهدى زارعى ،شــاهين رفيعى،ميثم خليلى احمد،حامد ميرزايى مهند(وحيدصفايى 
66)،محمد احمدى مصباح،(بهزاد افشارى 72)ايمان بيات(محسن همايى84)،حسين زرين چنگ،محمد رضا ورمزيار وپوست عظيمى مهر

سرمربى:محمود الماسى
تيم دماوند:نعمت ا... خداداد،مهدى فوالدى(رضا شــجايى85)،محمد صالحى(على رمضانى45)،ســينا مهدى زاده،شهرام فالح،احمد 

فالح،جواد ابراهيمى،عباس كوزه گر(حسين ولى زاده78)،حامد بوربور،سيد رضا علوى و مجيد رضا نسب
سرمربى:مهرداد حبيبى

پايان ورزشگاه شهيد حاجى بابا هفته پنجم مسابقات ليگ دسته سوم كشور گروه دوم



 

Y K

 

اين مهــم غير قابل انكار 
اســت كه همدان با تمام 
نتوانسته  خود  داشته هاى 
كند   پيدا  دست  حقش  به 
ثبت  موانع  همچنــان   و 
جهانــى هگمتانه گريبان 
گرفته  را  تاريخى  اثر  اين 
اســت و بى وقفه متوليان 
امور بايد  تمام موانع ثبت 
جهانى اين اثر رفع شده و 

فرصت سوزى نشود

فناوري

گزارش 

خبرگردشگري

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 
  صاف تا كمى ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »
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www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
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■ دوبيتي:
زآهم هفت چرخ آالوه گيره سحرگاهان كه اشكم الوه گيره  

كه گيتى سر بسر سيالبه گيره چنان از ديده ريزم اشك خونين  
باباطاهر

سينـما

■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلى و من- قسم
■ قد  س2...............................  نيوكاسل- قصرشيرين

 تپلى ومن
■ فلســطين1 - رد خون - شبى كه ماه كامل 

شد- روسى 
فلسطين 2. شبى كه ماه كامل شد - ايكس الرج
■ سينما كانون...............  قصر شيرين - ايده اصلى
■بهمن مالير...........................................................   قسم

نيوكاسل - ايده اصلى- تپلى  و من
■ آزادي تويسركان- زهرمار - شبى كه ماه كامل شد 

مريخ 2بارلرزيد
 ناسا دو نمونه جديد صوتى از زلزله در مريخ را منتشر كرده است. 
اين زلزله ها توسط لندر اينسايت ثبت شده اند.به گزارش مهر ، لندر 
اينسايت پس از فرود روى مريخ با استفاده از يك ابزار زلزله سنج به 
نام SEIS سعى كرد زلزله ها در اين سياره را رصد كند.اين كاوشگر 
آوريل  سال گذشته نخستين زلزله احتمالى در مريخ را ثبت كرد. پس 
از آن آزمايشــات نشان داد از ميان 100 سيگنال ارتعاشى حداقل 21 
مورد زلزله هستند.اكنون ناسا دو نمونه از  زلزله ها را در مريخ  منتشر 
كرده اســت.  اين زلزله ها در روزهاى 173 و 235 مريخ ثبت شده 
اند. ارتعاشات به طور مستقيم قابل شنيدن نيستند. زيرا فركانس اين 
ارتعاشات پايين تر از شنوايى انسان است. در همين راستا اطالعات 

ارتعاشى پردازش  شده اند تا افراد بتوانند آنها را بشنوند. 

زيست بوم نوآورى
 در صنعت نساجى رونق مى گيرد

 تفاهم نامه همكارى ايجاد نخســتين مركــز نوآورى تخصصى 
نســاجى و صنايع وابسته در كشــور ميان معاونت علمى و فناورى 

رياست جمهورى و استاندارى يزد منعقد شد.
به گزارش معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى، تفاهم نامه 
همكارى ايجاد نخســتين مركز نوآورى تخصصى نساجى و صنايع 
وابســته با حضور ســورنا ســتارى معاون علمى و فناورى رئيس 
جمهورى به امضاى پيمان صالحى معاون نوآورى و تجارى ســازى 

فناورى معاونت علمى و محمدعلى طالبى استاندار يزد رسيد.
اين مركز به عنوان نخستين مركز نوآورى تخصصى نساجى و صنايع 

وابسته در استان يزد راه اندازى خواهد شد.

قدرتمندترين موتور خودرو ساخته شد
 يك شــركت اتومبيل ســازى قصد دارد خودروى جديدى را 
با اســتفاده از قدرتمندترين موتور توليد شــده براى اســتفاده در 
وســايل نقليه با توان 1817 اسب بخار بســازد.به گزارش مهر ، 
شركت هنسى به دنبال توليد خودروى جديدى به نام ونوم اف 5 
اســت كه يك خودروى ورزشى و سريع دو درب با كالچ هفت 
حالته نيمه خودكار و سيســتم دستى شش سرعته خواهد بود.اين 
شركت اميدوار اســت با توليد خودروى يادشده با موتور 1817 
اســب بخارى بتواند ركورد شتاب صفر تا 400 را نيز بشكند و آن 
را به مرز 20 ثانيه بكشاند. همچنين ثبت ركورد سرعتى با بيش از 
500 كيلومتر در ســاعت با يك خودرو بر روى زمين نيز از جمله 

اميدوارى هاى شركت هنسى است.

ايران در نمايشگاه ICT عراق در عالى ترين 
سطح حضور مى يابد

 معاون فناورى و نوآورى وزير ارتباطات گفت: ايران در نمايشگاه 
ICT عراق در عالى ترين ســطح حضــور مى يابد و از حضور بخش 
ICT ايران در بازارهاى منطقه با تمام توان حمايت مى كنيم.به گزارش 
وزارت ارتباطات، ستار هاشمى در جلسه هم انديشى توسعه صادرات 
فاوا، گفت: برگزارى اين نشســت ها با هــدف دريافت بازخورد از 
اقدامات گذشته و برداشتن يك گام به جلو است. بايد يك اولويت را 
در دستور كار قرار دهيم و تمام ظرفيت ها را براى انجام آن بكار بگيريم 
و راه حل ارائه كنيم.وى گفت: دولت به خصوص در 2 ســال اخير با 
محدوديت هاى بسيارى مواجه است و نمى تواند تمام مشكالت اين 

بخش را حل كند اما با اولويت بندى مى توانيم به نتيجه برسيم.

دستگاه شبيه ساز ايرانى 
آرايه خورشيدى ساخته شد

 دســتگاه شبيه ســاز آرايه خورشــيدى كه توســط محققان و 
پژوهشــگران دانشــگاه بيرجند طراحى و ساخته شــده است، ثبت 
اختراع شــد.به گزارش وزارت علوم، اين دســتگاه توســط محمد 
فراهانى دانشجوى كارشناسى ارشد الكترونيك قدرت و ماشين هاى 
الكتريكى دانشگاه بيرجند و دكتر محمدعلى شمسى نژاد عضو هيأت 
علمى گروه آموزشــى برق طراحى و ساخته شده است.اين دستگاه 
داراى ويژگى هاى منحصر به فردى اســت كه از آن جمله مى توان به 
ولتاژ و جريان فتوولتائيك با ريپل بسيار پايين (كمتر از 5/0 درصد)، 
كنترل تمام ديجيتال با استفاده از EZDSP 28335، ديناميك سريع، 

انعطاف پذيرى باال، تغذيه ورودى سه فاز اشاره كرد.

«ايرانگردى» معطل تغيير نگاه دولت است
راز محروميت 

از درآمد گردشگرى
 «گردشــگران آتى» بازار ايرانگــردى به همراه 
«سياســت مناســب» براى پاسخ به ســبك جديد 
گردشگرى معرفى شدند. مركز پژوهش ها با بررسى 
كارنامه دولت در حوزه گردشــگرى، «نگاه غلط و 
تقليل گرايانه» به اين حــوزه را عامل محروميت از 
درآمد پايدار بازار توريســم اعالم كرده است. 13 
نقطه ضعف و 6 اشــكال باعث شــده از ظرفيت 
گردشــگرى آن طور كــه بايد بهره بردارى نشــود. 
اولويت دست چندم «گردشگرى داخلى»، مهم ترين 
نارســايى موجود است. شــرايط بازار گردشگرى 
ايران بايد براى ســرويس دهى به «توريســت هاى 

خانوادگى» آماده شود.
مركز پژوهش هاى مجلس با ترسيم چشم انداز بازار 
گردشــگرى جهان و ايران، عملكرد دولت را طى 
چهار دهه گذشــته در اين حوزه «ضعيف» دانست 
و در عين حال «گردشگران آينده» بازار گردشگرى 
ايران را معرفى كرد. اين بررســى در سه سرفصل 
كليدى انجام شــده و «نگاه غلط و تقليل گرايانه»، 
«نقاط ضعف و مشــكالت اين حوزه» و «سمت و 
ســوى آتى» در حوزه گردشگرى را واكاوى كرده 

است. 
نتايج بررســى هاى مركز پژوهشــى مجلس نشان 
مى دهد كــه مديران دولت به خاطر نوع نگاه عمدتا 
فرهنگى به صنعت گردشــگرى و بازار گردشگرى 
آن طور كه در دنيا از اين حوزه درآمدزايى مى شود 
نتوانســتند شــرايط بهره بردارى اقتصادى از منافع 
پايدار كشور را فراهم كنند و به گردشگرى به عنوان 
موتور محرك اقتصادى نگاه نمى شــود؛ درحالى  كه 
ايــن صنعــت مى توانــد كاركردهــاى اقتصادى، 
سياســى، اجتماعــى و امنيتى نيز داشــته باشــد. 
براســاس اعالم مركز پژوهش هــاى مجلس هيچ 
كدام از برنامه هاى توســعه و سياست ها، اشاره اى 
به ميزان ســرمايه گذارى، اشتغال زايى و درآمدزايى 

گردشگرى نكرده است. 
ايران در گام دوم خود در حوزه گردشگرى با يك 
چشــم انداز 20 ســاله در صدد است سهم ايران از 
كل تعداد گردشــگران جهانى را از 6/ 0 درصد در 
سال 97 به 5/ 1 درصد در سال 1404 افزايش دهد 
كه ايــن امر با جذب حدود 20 ميليون گردشــگر 
خارجى محقق خواهد شــد. طى چهار دهه گذشته 
برنامه گردشگرى عمدتا در امور فرهنگى همچون 
حفظ ابنيــه تاريخــى، موزه ها و... تعريف شــده 
درحالى كــه ايران از ظرفيت هاى بكر بســيارى در 
گردشگرى  كويرنوردى،  بوم گردى،  طبيعت گردى، 
ســاحلى، ورزشى، پزشكى و زمســتانى برخوردار 

است.
همچنين گردشــگران ورودى به ايران كه با توجه 
به آمار جهانى بســيار كم اســت اغلب گردشگران 
مذهبى از كشورهاى همسايه و عمدتا شيعه را شامل 
مى شــود. براســاس آمارها عراق 30 درصد از كل 
ورودى توريست هاى خارجى را به خود اختصاص 
داده اســت.  مى توان با توجه به ظرفيت هاى بسيار 
ايران در گونه هاى مختلف گردشــگرى و همچنين 
برنامه ريزى مدون براى جذب گردشــگران مذهبى 
در اديان و مذاهــب مختلف اين نگاه تقليل گرايانه 
را كاهــش داد. بررســى هاى مركــز پژوهش هاى 
مجلس نشــان مى دهد: گردشــگران داخلى ركن 
اصلى و پايــدار صنعت گردشــگرى در جهان را 
شــكل مى دهند و مطابق آمار شوراى جهانى سفر 
و گردشــگرى، 79 درصد از كل درآمد گردشگرى 
متعلق به گردشــگران داخلى و 21 درصد ســهم 
گردشــگران بين المللى است. اما در ايران توجه به 
گردشــگران داخلى در اولويت دســت چندم قرار 
دارد و ســهم گردشــگران داخلى بسيار كم است 
و شــرايط و برنامه هاى سفرهاى داخلى متناسب با 

استطاعت گردشگران داخلى وجود ندارد.
عملكــرد ضعيف ايران طى 40 ســال گذشــته بر 
حسب چالش ها و ضعف هاى آن را مى توان در 13 

نقطه ضعف و 6 اشكال سياستى مطرح كرد.

13 هزار گردشگر خارجى در 6 ماهه نخست 
امسال از همدان بازديد كردند

 13 هزار و 232 گردشگر خارجى در 6 ماهه نخست امسال از همدان 
بازديد كردند. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
همدان با عنوان اين مطلب گفت: در ايامى كه استكبار جهانى تحريم هاى 
ناعادالنه و ظالمانه  اى براى ملت و دولت ايران ايجاد كرده اســت شاهد 

رشد ورود گردشگران خارجى به ايران بوده ايم.
على مالمير اظهار داشــت: تفاوت قيمت ارز و ريال يك فرصت مورد 
استفاده گردشگران خارجى قرار گرفته تا سفر ارزان ترى به ايران داشته 

باشد.
مالمير با اشــاره به اين كه على رغم همه محدوديت ها و تحريم ها شاهد 
رشد صنعت گردشگرى در ايران هستيم گفت: در 6 ماهه نخست امسال 
13 هزار و 232 گردشــگر خارجى به همدان آمدند درحالى كه در سال 
گذشته در مدت زمان مشابه 9 هزار گردشگر خارجى از همدان بازديد 

كردند.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان از رشد 38 
درصدى مراكز اقامتى اســتان همدان در 4 سال گذشته خبرداد و عنوان 
كرد: براى ايجاد اين زيرساخت ها يك هزار و 700 ميليارد تومان سرمايه 

گذارى شده و براى هزار و 200 نفر شغل ايجاد شده است. 
مالمير با بيان اين كه 16 هتل ديگر در شهرســتان هاى اســتان از جمله 
مالير، نهاوند و اســدآباد تاسيس مى شود، تصريح كرد: در حال حاضر 
تعداد تخت هاى اقامتى اســتان 4 هزار تخت است كه تا سال 1400 اين 
رقم به 7 هزار تخت مى رسد.وى عنوان كرد: استان همدان از 24 اقامتگاه 
بومگردى هم برخوردار است و 23 اقامتگاه بوم گردى ديگر نيز تشكيل 
پرونده داده اند كه برخى به مرحله احداث بنا رســيده اســت.مديركل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان با بيان اين كه 
در 3 سال گذشته اعتبارات ميراث فرهنگى از رشد خوبى برخوردار بوده 

است تاكيد كرد: امسال از نظر اعتبارات متوازن در محدوديت بوديم.
مالمير با اشــاره به اين كه اميدواريم تبديل سازمان به وزارتخانه باعث 
گشايشى براى تامين نيروى انســانى متخصص شود اظهار داشت: 60 
درصد نيروهاى ما قراردادى هستند و اجازه جذب نيرو را هم نداريم و 
از اين بابت در مضيقه هستيم.وى با اشاره به اين كه در هفته گردشگرى 
برنامه هاى متنوعى از جمله جشــنواره آلو ملحمدره، جشــنواره انگور 
اكنلو و جشنواره شــيره پزى مانيزان در حال اجرا است گفت: برگزارى 
جشــنواره ها و رويدادها كم هزينه ترين و خالقانه ترين راه براى افزايش 
جذب گردشگر است.مالمير افزود: برگزارى اين جشنواره ها و همچنين 
رويد همدان 2018 و اجالس جاده ابريشــم سبب معرفى ظرفيت هاى 
گردشگرى اســتان، افزايش گردشگر و در نتيجه افزايش چرخش مالى 
آن خواهد شد.وى همچنين در رابطه با موضوع تاسيس موزه خصوصى 
كه توســط يكى از مجموعه داران همدانى در حال پيگيرى است گفت: 
افرادى كه داراى مجموعه  موزه اى باشــند و بخواهند  موزه خصوصى 

تاسيس كنند ميراث فرهنگى از آنها حمايت مى كند.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان در رابطه 
با طرح توسعه و رشد آرامگاه حيقوق نبى در شهرستان تويسركان نيز اظهار 
داشت: اين بنا جدا از آنكه يكى از مهم ترين آثار ثبتى استان است از جايگاه 
مذهبى ويژه اى برخوردار اســت و بنابراين هرگونه فعاليت عمرانى بايد با 

حفظ الزامات قانونى و معيارها و ضوابط صورت بگيرد.

■ حديث:
امام رضا (ع):

برخوردار از نعمت ، بايد خانواده اش را در رفاه قرار بدهد .  
الكافي : ج 4 ص 11 ح 5

ــدن  ــخ و تم ــت تاري ــوان پايتخ ــدان به عن  هم
ــال  ــز امس ــى پايي ــاى ابتداي ــن در روزه ايران زمي
ميزبــان ششــمين نشســت هاى جهانــى جــاده 
ــن  ــد اي ــت كن ــر ثاب ــار ديگ ــا ب ــود ت ــم ب ابريش
ــن  ــور مهم تري ــون مح ــام تاكن ــهر از قديم االي ش

ــت.  ــوده اس ــان ب ــى در جه ــات فرهنگ اتفاق
البتــه كــه انتظــار همــدان  به عنــوان يكــى از 
ــت  ــن اس ــان اي ــاى جه ــن پايتخت ه قديمى تري
ــون  ــرى چ ــار بى نظي ــتن آث ــا داش ــدان ب ــه هم ك
گنبــد  گنج نامــه،  كتيبه هــاى  هگمتانــه،  تپــه 
ــار  ــر آث ــود و ديگ ــتكندهاى ارزانف ــان، دس علوي
ــار تاريخــى  كم نظيــر ســهمى در ثبــت جهانــى آث

ــد،  ــته باش ــكو داش ــى يونس ــازمان جهان در س
ــكار اســت كــه همــدان  ــل ان ــر قاب ايــن مهــم غي
ــه حقــش  ــا تمــام داشــته هاى خــود نتوانســته ب ب
دســت پيــدا كنــد  و همچنــان  موانــع ثبــت 
ــر تاريخــى را  ــن اث ــان اي ــه گريب ــى هگمتان جهان
ــد   ــور باي ــان ام ــه متولي ــى وقف ــه اســت و ب گرفت
تمــام موانــع ثبــت جهانــى ايــن اثــر رفــع شــده و 

ــود. ــوزى نش فرصــت س
جاذبه هــاى  و  تاريخــى  آثــار  داراى  همــدان 
ــدم  ــل ع ــه دلي ــفانه ب ــا متأس ــت ام ــى اس فراوان
ــار، آن طــور كــه بايــد در جهــان  ثبــت جهانــى آث
مى رســد  نظــر  بــه  نيســت،  شناخته شــده 
برگــزارى اجــالس راه ابريشــم راه را بــراى ثبــت 
جهانــى يــك اثــر از همــدان همــوار كــرده اســت.
مباحث مطرح شده طى يك هفته برگزارى اجالس 
جهانى راه ابريشم را كه مرور مى كنيم آنچه مشاهده 
مى شــود اينكه بارها و بارها خواســته همدان براى 
توجه اعضاى سازمان يونســكو در زمينه همراهى 
ثبت يــك اثر جهانى از همدان عنوان شــده و طبق 
آنچــه مديركل دفتر حفظ و احيــاى بناها، بافت ها 
و محوطه هاى تاريخــى وزارت ميراث فرهنگى در 
اين اجالس عنوان كرده اســت «غار عليصدر»، «تپه 
هگمتانه»، «تپه نوشيجان» و «كاروانسراهاى همدان» 

در فهرست موقت ثبت جهانى قرار دارند.
ــا ويژگى هــاى  ــر خــاص ب هــر يــك از ايــن 4 اث
منحصربه فــرد؛ خــود را تــا يك قدمــى ثبــت 
ــت  ــان در فهرس ــيده اند و نامش ــاال كش ــى ب جهان

ــت  ــده اس ــى ثبت ش ــت جهان ــت ثب موق
ــه  ــالس ب ــن اج ــه در اي ــى ك ــته از مباحث گذش
ــره اى  ــت زنجي ــه ثب ــه ب ــد توج ــه ش آن پرداخت
آثــار موجــود در مســير راه ابريشــم ازجملــه 
ــد  ــورد تأكي ــا م ــاده باره ــن ج ــراهاى اي كاروانس
قــرار گرفــت و ازآنجاكــه همــدان در ميزبانــى اين 
ــت  ــير ثب ــردن مس ــوار ك ــال هم ــه دنب اجــالس ب
ــار تاريخــى خــود به واســطه  ــى يكــى از آث جهان
ــدان  ــكو در هم ــازمان يونس ــاى س ــور اعض حض

ــد. ــرح ش ــته مط ــن خواس ــا اي ــود باره ب
ــا ثبــت  ــه ب ــد ك ــن لباورن ــر اي ــا كارشناســان ب ام

زنجيــره اى آثــار؛ همــدان نبايــد بــراى  ورود بــه  
ــع شــود  ليســت جهانــى قان

معاون ميــراث فرهنگى وزارت ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى در اين 
زمينه ميگويــد :  پرونده كريدور 
راه آهن كشور را براى ثبت جهانى 
به يونســكو معرفى كرديم و اين 
كه ايــران تنهــا ميتواند صاحب 
يك اثر جهانى باشد اين مهم در 
حاله اى از ابهام است كه تكليف 
معرفى اثرى كه امكان ثبت جهانى 
شــدن در همدان داشته باشد چه 

ميشود ؟  
 محمــد حســن طالبيــان اظهــار 
ــى  ــه ميزبان ــه ب ــا توج ــرد: ب ك
همــدان از ششــمين اجــالس 
جهانــى جــاده ابريشــم فرصــت 
مناســبى اســت تــا ميــراث ايــن 
ــى،  ــوزه طبيع ــه ح ــهر در س ش
ــى  ــوس معرف ــى و ناملم فرهنگ

شــود.
طالبيــان بــا بيــان اينكــه ايــن خواســت و موضــوع 
مطالبــه جــدى مــردم و مســئوالن اســت، گفــت: 
ــتيم  ــى مى فرس ــت جهان ــراى ثب ــه ب ــده اى ك پرون
نبايــد منفــى باشــد. وى تاكيــد كــرد: ايــران بــراى 
ثبــت آثــار خــود در فهرســت جهانــى يــك 
ــراى  ــده اى ب ــد پرون ــال دارد و نباي ــهميه در س س
ثبــت جهانــى بــرود كــه برگشــت بخــورد. معــاون 
وزيــر ميــراث فرهنگــى كشــور بــا بيــان اينكــه در 

ــك  ــى ي ــت جهان ــال ثب ــران به دنب ــال 2020 اي س
ــدور راه آهــن اســت،  ــراث صنعتــى يعنــى كري مي
تاكيــد كــرد: پرونــده كاروانســراهاى كشــور نيز در 
حــال تهيــه بــراى ثبــت جهانــى 
از  كاروانســرا  دو  و  اســت 
همــدان جــز ايــن فهرســت قرار 
دارد. طالبيــان بــا اشــاره بــه ايــن 
پرونــده ثبــت كاروانســراها يك 
پرونــده زنجيــره اى اســت گفت: 
پرونــده قنات هــاى كشــور را 
ــه  ــا ب ــم ت ــى كردي ــت جهان ثب
ــور  ــده كش ــات زن ــزار قن 35 ه
ــرد:  ــد ك توجــه شــود. وى تاكي
ــه اينكــه ســالى 25  ــا توجــه ب ب
درصــد عرصــه بــه پرونده هــاى 
ثبــت  جملــه  از  زنجيــره اى 
جهانــى قنــات مى تــوان اضافــه 
كــرد: قنــات قاســم آباد هــم 
اگــر  تــا  مى شــود  بررســى 
شــرايط ايده الــى داشــت بــه 
ايــن زنجيــره بپيونــدد. طالبيــان تاكيــد كــرد: 
قــول مى دهيــم بــا هماهنگــى شــهردارى همــدان 
ــا  ــه ب ــم ك ــن خصــوص ايجــاد كني ــرى در اي دفت
ــار ملــى را كــه  حضــور متخصصــان فهرســت آث
قابليــت ثبــت جهانــى دارنــد فراهــم كننــد تــا راه 

ــود. ــا تســهيل ش ــدن آنه ــى ش ــت جهان ثب
معاون آسيا و اقيانوسيه مركز ميراث جهانى يونسكو 
نيــز با اعالم اينكه آثار فرهنگى 16 كشــور در اين 
اجالس بررســى مى شــود، گفت: ميزبانى همدان 

امتيــاز ويژه اى براى ثبت جهانــى آثار فرهنگى اش 
نــدارد. جنگ فنگ نيز در اين نشســت اظهار كرد: 
همدان در چهارراه فرهنگى جاده ابريشم قرار دارد 
و همين مساله بر اهميت اين شهر در دنيا مى افزايد. 
وى افزود: جاده ابريشم بســترى است براى آشتى 
دولت هــا و گفت وگوى بين فرهنگــى و اين نكته 
براى يونسكو مهم است كه نقش همدان در ترويج 
اهداف راه ابريشــم چيست. معاون آسيا و اقيانوسيه 
مركز ميراث جهانى يونسكو با اشاره به اينكه ميزبانى 
همدان از اين اجالس امتياز ويژه اى براى اين شــهر 
در ثبت جهانــى آثار فرهنگــى و طبيعى اش ندارد 
گفت: همه 16 كشور عضو امتياز برابرى دارند و آثار 

همه 16 كشور بررسى مى شود.
اكنــون ايــران 24 اثــر طبيعــى و فرهنگــى در 
فهرســت ميــراث جهانــى بــه ثبــت رســانده و 57 
اثــر ديگــر در فهرســت موقــت قــرار دارد. فنــگ 
ــار ثبــت شــده  تاكيــد كــرد: ميــراث جهانــى و آث
در فهرســت جهانــى بايــد ارزش منحصــر بــه فــرد 
جهانــى داشــته باشــند و ثبــت و حفــظ آن بــراى 
همــه جهــان اهميــت داشــته باشــد. وى بــا اشــاره 
ــان  ــراى مردم ــران نه تنهــا ب ــه اينكــه فرهنــگ اي ب
ايــن ســرزمين، بلكــه بــراى جامعــه جهانــى ارزش 
دارد، گفــت: ايــران از نظــر اقدامــات حفاظتــى از 
آثــار فرهنگــى اســتانداردهاى بااليــى دارد. معــاون 
آســيا و اقيانوســيه مركــز ميــراث جهانــى يونســكو 
تصريــح كــرد: زمانــى كــه بــه اســناد باالدســتى در 
ــد  ــه تاكي ــم ك ــم، مى بيني ــل مى نگري ــازمان مل س
ــى و  ــراث فرهنگ ــت از مي ــيارى روى حفاظ بس

تاريخــى شــده اســت.

اقدامات موثرنيست

همدان ثبت جهانى مى خواهد

مديريت عمومى تاسيسات به آزمون جامع گردشگرى اضافه شد
 دوره مديريت عمومى تاسيسات گردشگرى به آزمون 
جامع دوره هــاى كوتاه مدت گردشــگرى كه به صورت 
ســاالنه برگزار مى شود، افزوده شــد. به گزارش وزارت 
مديركل  صنايع دســتى،  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 
آموزش و مطالعات گردشــگرى با اعالم اين خبر گفت: 
پيرو ابالغ دوره آموزشــى «مديريت عمومى تاسيســات 
گردشــگرى» توســط وزيــر محتــرم ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى در تاريخ 23 تيرماه ســال 
جارى و پس از برگزارى جلســات مختلف كارشناسى 
دفتر مطالعات آموزش گردشــگرى با نمايندگان، تمامى 
ذى نفعان دوره مذكور اعم از تشــكل هاى گردشــگرى 
مربوطــه، موسســات و مدرســان آموزشــى دوره هاى 

كوتاه مدت گردشــگرى و ناشــران شــاخص در حوزه 
گردشگرى و بهره گيرى از نظرات و پيشنهاد هاى، ايشان 
در تعيين منابع درسى دوره يادشده، مقرر شد با توجه به 
اهميت ساماندهى و ارتقاى ســطح كيفى نيروى انسانى 
در مديريت تاسيســات گردشگرى، اين دوره نيز همانند 
دوره هاى آموزشى راهنمايان گردشگرى و مديريت فنى 
بند (ب) به آزمون جامع افزوده شود. زاهد شفيعى افزود: 
بر همين اساس، منابع درســى و عناوين دروسى كه در 
آزمــون جامع مورد ارزيابى قرار خواهند گرفت شــامل 
9 درس از مجمــوع 17 درس دوره، بــه تمامى ادارات 
كل اســتانى وزارتخانه متبــوع در تاريخ 30/ 06/ 1398 

ابالغ شد.
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