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يادداشت روز
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نه خيابان معلوم است 
و نه پياده راهم حريم دارد

 شهر قديمي و پرپيچ وخم همدان روز 
به روز بيشــتر از ديروز زير بار ســنگين 
ترافيــك و تراكم جمعيــت در كوچه و 

پس كوچه ها، كمر خم مي كند 

مادرم من را مثل مرد بزرگ كرده است
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رئيس شوراى اسالمى شهر همدان :

همايش هاي بين المللي 
آزمون موفقيت در 
ديپلماسى است

دعوت به همكارى 
شــركتى در رزن بــه تعــدادى راننــده با خــودروى 
كشــنده جهــت حمــل شــير بصــورت ســرويس 

روزانــه نيازمنــد اســت.
ــرف شــركت  ــير از ط ــل ش ــر حم ــن تانك در ضم

ــردد. ــى گ ــل م تحوي
تلفن تماس: 312-0180- 0918

آگهـي مزايده عمومي
يك نهاد غيردولتي، قصد فروش امالك و اراضي مشروحه ذيل از طريق برگزاري مزايده عمومي را دارد. متقاضيان 

مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و رؤيت مدارك، اخذ نمونه فرم ها و اطالع از شرايط و چگونگي شركت در 
مزايده از اول وقت اداري روز يكشنبه مورخه 97/07/29 تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 97/08/14 

(غير از پنجشنبه ها و ايام تعطيل) به نشاني ذيل مراجعه و يا با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل نمايند.
در ضمن تاريخ بازگشايي صندوق مزايده ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخه 97/08/15 مي باشد.

قيمت پايه (ريال)آدرسموقعيت كاربرياعيان (مترمربع)عرصه (مترمربع)پالك ثبتي مورد مزايدهاستانرديف

همدان، ميدان عين القضات،تجاريـ  مسكوني9295/4834/82-2124/1*2126ساختمان 9 واحديهمدان1
40/000/000/000 بلوار علويان، نبش كوچه قصابان

* شركت در مزايده مستلزم واريز 5 درصد قيمت پايه ملك به شماره حساب اعالمي و ارائه رسيد مربوطه يا تحويل ضمانت نامه بانكي معادل 5 درصد قيمت پايه مي باشد.
* به پيشنهادات فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر يا مخدوش يا مبهم يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* شركت در مزايده به منزله قبول شرايط مزايده گذار مي باشد.
* مزايده گذار در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادها مختار مي باشد و هيچگونه تعهدي مبني بر تكليف در جهت انعقاد قراردادها براي مزايده گذار ايجاد نمي كند.

* متقضايان شركت در مزايده بايستي حضوري مراجعه و سوابق و مدارك مربوطه را رؤيت و امضا نمايند.
* به سوابق ارسالي و مراجعات بعد از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 آدرس: تهران، بلوار مرزداران، جنب شهرك آزمايش، ساختمان حكمت، بلوك امين، طبقه ششم
تلفن: 86012205-021 (خط ويژه)، 021-86012206، 09304254929 ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است

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

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومى هاى گرامى

كنيد پيگيــرى  جــذاب  يــر   و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

ديجيتال رســانه 

همدان پيام ــتاگرام               اينس با 
شويد همراه 

#  
hamedanpayam

رسســ

لگد به پيكر بى جان پاسى كه ديگر 
بزرگ نيست 

 نقش عظيمى، صوفى، باقرى نيا، جمشيديان و شركا در حال بد اين روزهاى پاس...
پاس همدان فصل گذشته با هدايت مجيد باقرى نيا با كسب نتايج بسيار ضعيف به ليگ 

دسته سوم سقوط كرد.
به گزارش فرتاك ورزشــى، اين تيم در سال 1386 پس از دخالت سياسيون با انحالل 
باشــگاه فوتبال پاس تهران امتياز اين تيم را در ليگ برتر خريدارى كرد تا همدان در 

ليگ برتر نماينده اى داشته باشد.
پاس در اولين ســال حضورش در همــدان و در هفتمين دوره ليگ برتر فوتبال ايران 
جام خليج فارس با استقبال پرشور و بى نظير هواداران همدانى روبرو شد و توانست 
در اين فصل با بازى هاى درخشان و كسب 49 امتياز از 34 بازى در رده پنجم جدول 

رده بندى قرار بگيرد.
اين تيم در روز 29 ارديبهشــت 1390 و در هفته پايانى دهمين دوره مسابقات فوتبال 
دســته برتــر ايران جام خليج فارس ميزبان تيم اســتقالل تهران بــود، (در روزى كه 
ورزشــگاه 15 هزار نفرى مفتح همدان مملو از هواداران پرشــور پاس بود) نتيجه را 
دو بر صفر به اســتقالل تهران واگذار كرد تا با كســب 35 امتياز و به دليل تفاضل گل 
كمتر نسبت به شاهين بوشهر و راه آهن شهررى در رده شانزدهم جدول رده بندى قرار 
بگيرد و به همراه تيم هاى پيكان قزوين و اســتيل آذين به مسابقات فوتبال دسته اول 

باشگاه هاى ايران جام آزادگان سقوط كند.
پس از ســقوط پاس به ليگ دســته اول اين باشگاه روند رو به پايين خود را ادامه داد 

تا در نهايت به ليگ دسته دوم سقوط كرد، اما اين پايان داستان غم انگيز پاس نبود.
سبزپوشــان ديار هگمتانه فصل گذشته با هدايت مجيد باقرى نيا با كسب نتايج بسيار 

ضعيف سقوط آزاد خود را تكميل كرد و به ليگ دسته سوم كشور سقوط كرد.
پس از سقوط قهرمان آسيا به ليگ سه انتقادات بسيار زيادى به اميرعظيمى مديرعامل 
اين باشگاه و عباس صوفى رئيس هيأت فوتبال همدان انجام شد، همدانى ها با خريد 
امتياز تيم ليگ دويى پرســپوليس مشــهد به ليگ دو بازگشتند تا اميد در همدان زنده 
شود، ابتداى فصل رضا عنايتى به عنوان سرمربى پاس انتخاب شد، اما پس از گذشت 
چند هفته عنايتى نيز از پاس جدا شد تا احمد جمشيديان بع عنوان سرمربى جديد اين 
باشگاه انتخاب شود. اما پس از گذشت پنج بازى شاگردان جمشيديان تنها چهار امتياز 

كسب كردند تا نشان دهند موفق ترين شهر در سقوط به ليگ هاى پايين تر هستند.
پاسى ها تاكنون با عملكرد ضعيف خود در رده دوازدهم جدول قرار دارند، با اين روند 

بار ديگر پاس همدان طعم تلخ سقوط را ميچشد.
حال بايد ديد در هفته هاى آينده جمشيديان ميتواند نتايج خوبى را كسب كند يا داستان 

غم انگيز پاس تكرار مى شود.

كشور نيازمند 
شبكه سازى 
نيروهاى مؤمن و 
ارزشى است

  ضرورت شبكه سازى توسط نيروهاى مؤمن 
و ارزشى احساس مى شود.

نايب رئيس قرارگاه عّمار در جمع انديشه ورزان 
ســتاد مردمى جبهــه فرهنگى انقالب اســالمى 
همــدان با بيان اينكه مؤمنيــن يك روح در چند 
پيكر هستند، اظهار كرد: افراد يك جامعه اسالمى 
بايد مانند اعضاى بدن انسان كه تبعيضى بين آنها 
نيســت و هركس كار خــودش را و با همكارى 

يكديگر انجام مى دهند، عمل كند.
حجت االسالم والمسلمين عليرضا پناهيان افزود: 
در جمــع مؤمنين افراد بايد نقــش خود را پيدا 
كرده و نســبت به هم نقش ايفا كنند، البته بدون 
خودخواهى و ديگر موضوع فرديت نبايد مطرح 
باشد و يگانگى روح در اين افراد نمود داشته و با 

هم هماهنگ باشند.
به گزارش فــارس، عليرضا پناهيــان گفت: در 
جمعى كه روح ها به هم مرتبط است تبادل افكار 

اتفاق مى افتد و بايد منتظر اتفاقات بزرگ بود.
وى با اشاره به اينكه خدا متعال هميشه افرادى را 
كه در يك جمع و تشكل هستند امتحان مى كند،  
ادامه داد: در جمع، افراد بايد بدى و اشــتباه را به 
خود نسبت دهند و خوبى ها را به افراد ديگر گروه 

و همين امر باعث رشد و تعالى مى شود.
پناهيان با بيان اينكه انســان به تنهايى به رشد و 
كمال نمى رســد و هميشه در جمع اتفاقات مهم  

مى افتــد، بيان كرد: افراد در جمع همديگر را پيدا 
كرده و رفع نيــاز مى كنند و از انتظارات يكديگر 
چشم مى پوشند و در اين زمان رشد اتفاق مى افتد.

وى افــزود: در جمع انتظــار از يكديگر مطرح 
نيســت و حتى اين فكر در ذهن انسان، معنويت 

را از بين مى برد.
نايب رئيس قرارگاه عّمار با بيان اينكه شبكه سازى 
در بين مؤمنين بسيار مهم است، گفت: حتى پيامبر 
با آن همه عظمت و نفوذى كه در كالم داشــتند 
كار خود را با شبكه ســازى زير نظر يك شوراى 
مركــزى انجام مى دادند و اين يعنى ارتباط چهره 

به چهره.
وى ادامه داد: ما در شيوه ارتباط گيرى خود بايد با 
ارتباط چهره به چهره آشنا باشيم و ابتدا اين كار و 

سپس تبليغات را انجام دهيم.
پناهيــان تصريح كرد: در يك جامعه مؤمنين بايد 
به گونه اى با هم ارتباط داشته باشند كه براى يك 

اتفاق و امر مهم مثــًال خريدن و يا نخريدن يك 
كاال يا برگزارى برنامــه فرهنگى بدون تبليغات 
بتوانند دور هم جمع شــوند و با يكديگر ارتباط 
برقرار كنند، البته در اين قضيه ما ضعيف بوده ايم 

و ضعيف عمل كرده ايم.
وى خاطرنشان كرد: در فضاى اقتصادى كنونى 
جامعه و ســبك زندگــى غربى كــه در حال 
گسترش است و عده اى از روى لجبازى و عناد 
نسخه هاى آن طرف را انجام مى دهند و درصد 
بااليى هم با آنها همسو مى شوند، ضرورت اين 
ارزشى  و  توســط نيروهاى مؤمن  شبكه سازى 

احساس مى شود.
نايــب رئيس قرارگاه عّمار با اشــاره به اينكه در 
پياده كردن جزئيات سبك زندگى اسالمى ايرانى 
هنوز وارد نشده ايم، گفت: براى اجراى فرمايشات 
رهبرى و رساندن جامعه به سطح بااليى از تعالى 
و رشد بايد اين شبكه سازى سريع تر اتفاق بيافتد 

خصوصاً با وجود اين همه شبكه هاى اجتماعى كه 
در مقابل ما صف كشيده اند و براى هر موضوعى 
در كشور تصميم مى گيرند و پست مى گذارند و 

بازار گرمى مى كنند.
وى بــا تأكيد بر اينكــه يك نكته مهــم را بايد 
نيروهاى مؤمن و متعهــد در نظر بگيرند،  افزود: 
اگر تصور كنيم كه اقليت هســتيم و هر وقت به 
اين باور رسيديم مى توانيم همديگر را پيدا كنيم،  
ارتباط مؤثر و مفيد بگيريم و در كنار هم كارهاى 

بزرگى را انجام دهيم.
پناهيان با اشاره به اينكه اشكال كار اينجاست كه 
هميشه ما خود را اكثريت فرض كرده ايم،  تصريح 
كــرد: در قرآن داريم كه پيشــتازها هميشــه در 
اقليت هستند،  حضرت حجت نيز با گروه اقليت 
313 نفر ظهور مى كنند و هميــن 313 نفر وارد 
اجتماعات مردم شده و به شكل شبكه سازى كار 

خود را پيش مى برند.

 دبير كارگروه ملى زلزله، ابنيه و مخاطرات زلزله 
با بزرگاى 4/1 نهاوند اســتان همــدان را مرتبط با 
فعاليت گسل "نهاوند دانست و گفت: اين گسل با 
درازاى حدود 80 كيلومتر تكه اى از گسل "اصلى و 
جوان زاگرس" است كه بررسى لرره زايى اين منطقه 
حكايت از فعال بودن ســامانه هاى گسلى واقع در 
مسير گسل اصلى و جوان زاگرس و به ويژه قطعه 

نهاوند دارد.
على بيت اللهى عضو هيأت علمى مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرســازى در گفت وگو با ايسنا، با 
اشــاره به زلزله روز 26 مهر ماه در نهاوند اســتان 
همدان، افزود: بر اساس گزارش مركز لرزه نگارى 
موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در ساعت 18 و 
44 دقيقه و 49 ثانيه، زلزله اى با بزرگى 4,1 در استان 

همدان در حوالى نهاوند رخ داد. 
وى با اشــاره به رومركز اين زلزله، خاطر نشــان 
كرد: ايــن زلزله در طــول جغرافيايــى48/43 و 

عرض جغرافيايــى 34/2در عمق  12 كيلومتر رخ 
داد رومركز اين زلزلــه در 5 كيلومترى نهاوند، 15
كيلومترى برزول، 17 كيلومترى گيان (همدان) و 67

كيلومترى همدان روى داده است.
بيت اللهى با تاكيد بر اينكه زمين لرزه 4/1 نهاوند در 
5 كيلومترى شرق نهاوند و در حاشيه تالقى ايالت 
لرزه زمين ســاختى "زاگرس" و زون "ســنندج "

سيرجان" رخ داده است، ادامه داد: اين زون با "گسل 
جوان و اصلى زاگرس" قابل جدايش است ضمن 
آنكه مســير"كنگاور"در شمال غرب و "نهاوند" در 
مركز و"بروجرد" در جنوب شــرق آن قطعه  اى از 
گسل MRF-Main Recent Fault  را با نام 

گسل "نهاوند" مى شناسيم.

مدير بخش زلزله مركز تحقيقات مســكن، راه و 
شهرســازى اضافه كرد: گســل نهاوند با درازاى 
حدود 80 كيلومتر و ساز وكار راندگى و فشارى، 
تكــه اى از گســل "اصلى و جــوان زاگرس" و 
هم راســتا با گســل "درود" و با راستاى جنوب 
خاورى- شــمال باخترى است.وى خاطر نشان 
كرد: رومركز زلزله در 5 كيلومترى شــرق شــهر 
نهاوند مكان يابى شــده كه نشان مى دهد با توجه 
بــه عمق 12 كيلومترى كانونى، جانمايى گســل 
نهاوند بايد در سوى غربى رومركز و حوالى شهر 
نهاوند باشــد. اين امر توجه به خطر زلزله را در 
شهر لرزه خيز نهاوند با توجه به وجود بافت هاى 
فرسوده با مساحت بيش از 150 هكتار دو چندان 

مى كند.به گفته اين محقق، زلزله 4/1 با گذشــت 
دقايقى از آن با پس لرزه به بزرگى 2/5 همراه بوده 
كــه كانون اين پس لرزه در مجاور رومركز زلزله 

4,1 قرار داشته است.
بيت اللهى يادآور شد: در مسير زون ميان ارتفاعى 
"كنــگاور" نهاوند" بروجرد" و در دو ســوى آن 
گســل هاى فرعى نيز جانمايى شــده اســت كه 
مى توان به گســل "گارون" در غرب و گسل "لرد 
كمر" در شرق با راستاى شمال غرب" جنوب شرق 

اشاره كرد.
وى تاكيد كرد: در 28 شهريور سال جارى، در 
جنوب شــرقى "بروجرد" در مجاورت"چاالن 
چوالن" زمين لرزه ديگــرى با بزرگى 4/1 در 

عمق 5 كيلومترى گزارش شــد كه معرف فعال 
بودن ســامانه هاى گســلى واقع در مسير گسل 
اصلــى و جوان زاگرس و به ويژه قطعه نهاوند 

آن است.
بيــت اللهى اضافه كرد: موقعيــت رومركز زلزله و 
مراكز جمعيتى اطراف آن به همراه گسل هاى عبورى 
از محدوده شهرى و حواشى شهر نهاوند در تصوير 

زير نشان داده شده است.
بيت اللهى اظهار كرد: در شرق رومركز، آبادى هاى 
"اشــوند"، "قلعه باروداب"، "برجك" و چند مركز 

جمعيتى ديگر واقع شده اند.
به گفته وى، در سوى غربى مهمترين مركز جمعيتى 
و نزديكتريــن آن شــهر "دماوند" اســت كه در 5
كيلومترى غرب رومركز واقع شده است. "كفرج"، 
"ده فــول"، "محمدآباد چوالك" و چندين آبادى و 
مراكز جمعيتى ديگر را نيز مى توان در سوى غربى 

رومركز زلزله 4/1 نهاوند نام برد.

گسل جوان زاگرس فعال است

زلزله نهاوند نتيجه فعاليت گسل 80كيلومتري 

معاون جهاد كشاورزى همدان:

كمبود تأمين مواد غذايى 
در همدان نداريم

ابهام در سرانجام ساخت 
موزه ميدان شهر

كشمكش 
اداري 

به مركز شهر 
رسيد

الزام فعاليت 6 ماهه اساتيد دانشگاه در واحدهاي صنعتي

اساتيد دانشگاه طرح كارورزي مي روند
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بـرخبرخبر
خ همايش «30 مهر بيدارى»

 در همدان برگزار مى شود
 بزرگداشت چهلمين حماسه 30 مهر سال 57 دانش آموزان همدان با عنوان 

همايش «30 مهر بيدارى» برگزار مى شود.
 به گزارش فارس، اين مراسم دوشنبه 30 مهرماه از ساعت 9 الى 12 در مجتمع 

فرهنگى ـ هنرى ابن سينا برگزار مى شود.
 سخنران اين مراسم حســين تاريخى؛ دبيركل اتحاديه انجمن هاى اسالمى 
دانش آموزان اســت كه خانم كرمى، همســر شــهيد دانشــمند هســته  اى 
عليمحمدى و خانم عروجى، مادر شــهيد احمدى نيز در اين برنامه حضور 

داشت. خواهند 
گفتنى است اين مراسم با حضور نمايندگان دانش آموزى از كشورهاى نيجريه، 
هند و پاكستان همراه با اجراى گروه سرود و تئاتر دانش آموزى برگزار مى شود.

22هزار و 800 ويزا براى زائران همدانى اربعين 
صادر شده است 

 رئيس ســازمان حج و زيارت همدان گفت: تا امروز براى 22 هزار و 800 
زائر همدانى ويزا صادر شده است و 700 نفر در انتظار صدور ويزا هستند. 

محسن ســاغرچى اظهار داشــت: تا امروز 23 هزار و 500 همدانى در سمانه 
سماح ثبت نام كرده و براى 22 هزار و 800 نفر ويزا صادر شده است.

وى با اعالم اينكه ثبت نام در ســامانه سماح تا سه روز مانده به اربعين حسينى 
ادامه دارد، به تســنيم گفت: ويزاهاى صادر شده تا دو ماه اعتبار داشته و تا يك 

ماه نيز افراد مى توانند در خاك عراق بمانند.
وى با اشاره به اينكه موكب شهداى منا سازمان حج و زيارت امسال در كربالى 
معلى برپا مى شود گفت: همچنان مبلغ صدور ويزا براى زائران اربعين حسينى 

همان 234 هزار و 750 تومان است.

بارش ها ادامه دارد 
 كارشناس هواشناسى اســتان همدان از تداوم سامانه بارشى تا اواسط هفته 

در استان خبر داد. 
كارشــناس  باقــرى،  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــه  ــى نقش ــه بررس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ك ــدان بي ــتان هم ــى اس هواشناس
ــواى  ــراى ه ــى، ب ــش ياب ــاى پي ــى مدله ــى و خروج ــاى هواشناس ه
ــى شــود  ــرى وارد اســتان م ــال ت ــروز ســامانه بارشــى فع اســتان از دي
ــى  ــى و غرب ــق جنوب ــه دارد و مناط ــنبه ادام ــر روز دوش ــا اواخ ــه ت ك

ــد. ــى ده ــرار م ــر ق ــت تاثي ــتان را تح اس
كارشناس هواشناسى استان گفت: در دو روز گذشته اسدآباد با 23 درجه باالى 
صفر گرمترين و همدان با 7 درجه باالى صفر خنك ترين نقاط استان گزارش 

شده است.

نه خيابان معلوم است 
و نه پياده راهم حريم دارد

مهدي ناصرنژاد »
 شــهر قديمي و پرپيچ وخم همدان روز به روز بيشــتر از ديروز 
زير بار ســنگين ترافيك و تراكم جمعيت در كوچه و پس كوچه ها، 
كمر خم مي كند و به نظر مي آيد بســياري از محله هاي قديمي شهر 
كه هم اينك و به اجبار به محورهاي پررفت وآمد و ماشين رو تبديل 

شده اند، طاقت اين همه سنگيني را ندارند.
در چنيــن وضعيتي خيلــي از كوچه ها و معابر واقــع در بافت هاي 
قديمي شــهر كه با پس و پيش شدن ساخت وســازهاي جديد نيز 
چهره اي ناموزون به خود گرفته اند، در برزخ توسعه گرفتارند؛ چون 
نه آن كوچه فرعي قبل مي مانند و نه آن خيابان جديد كه بتوان اســم 

مناسبي بر آن نهاد!
خيلــي از اين كوچــه و خيابان ها بــا وجود رفت وآمــد فراوان و 
بي مهاباي انواع وسايل نقليه سنگين موتوري و خطرات جورواجور، 
نه پياده رويي براي خيل عابران دارند و نه حريم ســواره مشــخصي 
كه در مواقع حوادث رانندگي بشــود مقصــر و غيرمقصر را از هم 

تميز داد.
نمونــه بارز چنين كوچه و خيابان هــاي بي دروپيكر همين خيابان 
(يا كوچه) اميركبيــر واقع در محدوده بين خيابان طالقاني و بلوار 
مدنــي و همچنين كل محدوده هاي انتهــاي خيابان هاي فرهنگ، 
شــهناز سابق و پيشاهنگي است كه همواره پارك غلط و زيكزاكي 
خودروهاي شخصي و عمومي (تاكسي) در اين مسيرهاي تنگ و 
نامتعارف مزيد بر علت است. در بسياري از معابر نقاط حاشيه اي 
شــهر نيز يا اينكه حريم سواره و پياده از هم مشخص نيست و يا 
اينكه محدوده هاي به ظاهر پياده رو آنقدر تنگ و باريك اســت كه 
دو عابــر از دو جهت مخالف به راحتي نمي تواننداز كنار هم عبور 
كننــد و ناگزير بايد يكي از آنهــا يك پاي خود را از پهناي جوي 
بدقواره چنين خيابان يا معابري به حريم سواره رو مايل كند و خود 
را معلق بين پياده رو و خيابان نگاه دارد تا فرد مقابل كه ســيار هم 
احتمال مي رود يك بانوي ســاك به دست باشد، راحت عبور كند 

و اتفاق خاصي نيفتد. 
به هر حال آنچه در اين باره مشخص مي نمايد، اين است كه سرانجام 
روزي طرح تعريــض يقه تمام كوچه و خيابان هاي تنگ شــهر را 
خواهد گرفت و دير يا زود اين شــتري اســت كــه درِ هر خانه اي 

مي خوابد!
وليكن مهم اين است كه در حال حاضر براي رفع تمام اين تنگي ها 
و عالج واقعه عسرت رفت وآمد سواره  و پياده در معابر باريك، فكر 
عاجلــي به عمل آيد و خداي ناكرده تا خطر اين بلبشــوي ترافيكي 
و حوادث ناخواسته دامن شهروند عزيزي را نگرفته است، چاره اي 

انديشيده شود؛ چراكه گفته اند: 
امروز كه دردســت توام مرحمتي كن/ فردا كه شوم خاك چه سود 

اشك مالمت
بــه نظر مي آيد تنها راه ممكن و چــاره عاجل در اين خصوص، 
ملزم ســاختن رانندگان براي ممانعت از سرعت نامعقول در اين 
معابر، همچنين پرهيز رانندگان از پارك هاي كج وكوله و دوبله و 
بيشتر در چنين ناكجاآبادها و حداقل ممكن، رعايت حريم پياده 
و سواره و از همه مهمتر و ضروري تر جلوگيري از عمل خالف 
و رياكارانه برخي مغازه داران و تازه به كســب وكار رسيده ها در 
ســدمعبر و پاكســازي جلوي مغازه ها از چيدمان هاي اضافي و 
بساط خياباني كه شــديداً مزاحم تردد و رفت وآمد آسان و امن 
شــهروندان است و به راســتي كه بايد گفت آنچه در روزگار ما 
هيچ ارزش و جايگاه و احترامي ندارد، حق و حقوق شهروندي 
مردم اســت كه راحت و به هر بهانه و دستاويزي پايمال مي شود 

و از بين مي رود!!

نيمي از تماس هاي آتش نشاني 
مزاحمت است

 رئيس ســازمان آتش نشانى همدان بااشــاره به برقرارى 336
تماس تلفنى طى روز شــنبه با مركز 125 همدان گفت: 48 درصد 

تماس ها مزاحمت تلفنى بوده است.
ــرل  ــام و كنت ــز پي ــالم مرك ــق اع ــزود: طب ــى اف محمدرضــا بيانات
فرماندهــى عمليــات يــك عمليــات اطفــاى حريــق و 5 عمليــات 
ــدان در رز  ــانان هم ــش نش ــالش آت ــات حاصــل ت ــداد و نج ام

ــوده اســت. جمعــه ب
ــت: روز  ــر گف ــه مه ــدان ب ــانى هم ــش نش ــازمان آت ــس س رئي
ــا  ــه ب ــى 336 مرتب ــهروندان همدان ــاه ش ــم مهرم ــت و هفت بيس
ــاس 6 ــداد تم ــن تع ــه از اي ــد ك ــه ان ــاس گرفت ــامانه 125 تم س

ــده اســت. ــات ش ــه عملي ــر ب ــورد منج م
ــى  ــاوره و راهنماي ــراى مش ــاس ب ــه 16 تم ــان اينك ــى بابي بيانات
ــرد:  ــان ك ــت، بي ــوده اس ــتباه ب ــاس اش ــده و 150 تم ــرار ش برق
متاســفانه 164 مــورد از تمــاس هــا نيــز ايجــاد مزاحمــت بــوده 

اســت.
وى ادامــه داد: عمليــات انجــام شــده در ايــن مــدت يــك مــورد 

آتــش ســوزى شــامل حريــق منــزل در گلــزار بــوده اســت.
ــات  ــداد و نج ــات ام ــورد عملي ــن 5 م ــزود: همچني ــاى اف بيان
ــهرك  ــده در آسانســور در ش ــوس ش ــراد محب ــامل نجــات اف ش
فرهنگيــان، نجــات افــراد محبــوس شــده در منــزل در هنرســتان، 
ــازان و  2 مــورد نجــات حيوانــات در شــهرك فرهنگيــان و جانب
ــه  ــانان ب ــش نش ــگ توســط آت ــراد بي ــات در دره م ــار حيوان مه

انجــام رســيد.
رئيــس ســازمان آتــش نشــانى همــدان عنــوان كــرد: تعــداد 3 نفــر 

نجــات يافتــه طــى ايــن عمليــات گــزارش شــده اســت.

آغاز رزمايش طرح ترافيكى اربعين 97 
در همدان 

 همزمان با سراسر كشور طرح ترافيكى اربعين از امروز در استان آغاز 
شد و تا 14 آبان ادامه دارد. 

رييس پليس راه استان گفت : حدود 450  نيرو و 124 تيم خودرويى در 
طرح ترافيكى اربعين 97 مشاركت دارند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رضا عزيــزى، به زائرانى كه از 
وســايل نقليه شخصى اســتفاده مى كنند توصيه كرد : به هيچ وجه در 
حالت خســتگى و خواب آلودگى رانندگى نكنند و با سرعت مطمئنه 
حركت كنند .وى همچنين با اشــاره به فعاليت سامانه بارشى در استان 
اضافه كرد: رانندگان در هنگام بارش باران از سبقت و سرعت غيرمجاز 

خوددارى كنند.

خريدارى نمك پاش مكانيزه 
در همدان

 معاون خدمات شهرى شهردارى همدان از خريدارى چهار دستگاه 
نمك پاش مكانيزه در همدان خبر داد.

 وحيد على ضمير با بيان اينكه چهار دستگاه جاروى مكانيزه در هر 
چهار منطقه شــهرى همدان فعال است، اظهار كرد: اين دستگاه ها 
در معابرى استفاده مى شــوند كه حضور عوامل انسانى با خطراتى 

مواجه است.
وى با بيان اينكه به دنبال تهيه تعداد بيشــترى از اين دستگاه ها هستيم، 

افزود: اين دستگاه ها صرفاً به رفت وروب معابر اختصاص دارند.
معاون خدمات شــهرى همــدان با اشــاره به اينكه دســتگاه جديد 
خريدارى شده شست وشوى خيابان را نيز انجام مى دهد، تصريح كرد: 
اين دســتگاه در پياده راه بوعلى آزموده شده و پس از چند نوبت آزمون 

از هفته جارى به  صورت عملياتى وارد فرآيند تنظيف شهر مى شود.
وى با بيان اينكه شهردارى در حال ارتقاى تجهيزات براى فصل زمستان 
اســت، ادامه داد: اقدامات الزم براى خريدارى چهار دستگاه نمك پاش 
مكانيزه نيز در حال انجام است كه حداقل تا زمستان پيشرو دو دستگاه 

وارد مدار مى شود.
على ضمير با اشاره به اينكه هم اكنون هشت دستگاه نمك پاش مكانيزه 
موجود است، به فارس گفت: از اين دستگاه ها براى معابر باالى 12 متر 

و 18 متر استفاده مى شود تا رفت و آمد مردم در زمستان تسهيل شود.
وى از خريد يك دســتگاه باكس شور براى باكس هاى زباله سطح شهر 
خبر داد و گفت: اين دستگاه هاى مكانيزه شست وشوى باكس هاى زباله 
را بدون اينكه آلودگى زيست محيطى ايجاد كند انجام مى دهند و باكس 

زباله را در داخل منبع خود شست وشو مى دهد.

باغ موزه دفاع مقدس همدان به پاتوق 
هنرمندان تبديل شود

 مدير هنرى و ســينمايى اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس همدان از برگزارى كارگاه دو روزه فيلمنامه نويسى در باغ موزه 

دفاع مقدس خبر داد.
امين لطفى شــهپر بيــان كرد: اين كارگاه با حضور دكتر انســيه 
شاه محمدى، فيلمســاز دفاع مقدس و دبير جشنواره بين المللى 
فيلــم رســام در 26 و 27 مهرماه در دو نوبــت صبح و بعد از 

شد. برگزار  ظهر 
وى با اشاره به استقبال زياد هنرمندان، به ايسنا گفت: اين كارگاه در سالن 
كنفرانس باغ موزه دفاع مقدس، با ظرفيت 25 نفر برگزار شد ام متقاضيان 

ثبت نام كرده 35 نفر بودند.
لطفى شهپر تصريح كرد: هدف از برگزارى اين كارگاه تبادل انديشه 
و تجربه، كشــف استعداد هاى درخشــان و آمادگى هنرمندان براى 
حضور در جشــنواره رســام بود. وى علت انتخاب باغ موزه دفاع 
مقدس براى برگــزارى اين كارگاه را چنين گفت: اين مكان بايد به 
يك مركز فرهنگى هنرى تبديل شــده و به نوعى به پاتوق هنرمندان 
براى گردهمايى و تبادل فكر و انديشــه و نظر تبديل شــود. مدير 
هنرى و ســينمايى اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
همدان در پايان بيان كرد: با توجه به آثار ســينمايى كه درباره دفاع 
مقدس ساخته شــده، هنوز حق مطلب براى 8 سال جنگ ادا نشده 
و اميدواريم با برگزارى اين كارگاه ها هنرمندان اســتان بتوانند آثار 

ارزشمندى را توليد كنند.

1- بازنشســته ها به جاي پاداش پايان خدمت، كاال دريافت مي كنند. 
گفتــه مي شــود برخي شــركت ها و نهادهاي وابســته بــه دولت، 
محصوالت خود را به بازنشســته ها بــراي فروش در بازار به عنوان 
تسويه حســاب ارائه مي دهند. گويا اخيراً شركت «زمزم» به كارگران 

بازنشسته خود نوشابه تحويل داده است!
2- ارز در مرز عراق كاهش قيمت داشــته است. گفته مي شود دينار 
عراق درمرز مريوان با كاهش قيمت مواجه شده و بازار آن داغ است. 
گويا دالالن ارزي با حضور در مرزهاي غربي كشــور دينار عراق را 
براي زائران اربعين به فروش مي رســانند. گفتني است براي سفر به 

عتبات، ارز زيارتي دريافت مي كنند.
3- مديركل ميراث فرهنگي كرمانشــاه از همــدان مي رود. گفته 
مي شــود قرار اســت يكي از مديران شــهرداري براي رياســت 
ميراث فرهنگي به اســتان همســايه غربي برود. گويا قرار است 
بــا اين انتصاب پازل مهاجرت مديران بومي اســتان و جايگزيني 

شود. تكميل تر  غيربومي ها 

 به خاطرسودجويى و گرانفروشى برخى 
ها، شايعات كمبود برخى اقالم خوراكى در 
بازار ايجاد مى شــود كه مــردم را وادار به 
خريــد مازاد و احتكار مى كند، اما كمبودى 

در بازار وجود ندارد.
معــاون برنامه  ريــزى و اقتصــادى جهاد 
كشــاورزى همــدان، وضعيــت موجودى 
كاالهاى مصرفى مردم اســتان را قابل قبول 
ارزيابى و اضافه كرد: با روند مناسب توزيع، 
هيچ گونه كمبود مواد غذايى در اين اســتان 

وجود ندارد.
محمدرضا شهســوارى با اشــاره به انتشار 
شايعاتى مبنى بر كمبود برخى اقالم خوراكى 
در بازار افزود: برخى از مردم تحت تاثير اين 
شايعات اقدام به خريد مازاد بر نياز خود مى 
كنند و در عمل دســت به احتكار در منازل 

خود مى زنند.
به گفته وى، هــم اكنون هيچگونه كمبودى 
در بازار مشــاهده نمى شود و تنها عده اى 
سودجو در خارج از سيستم توزيع و فروش 

و در بازار آزاد، گرانفروشى مى كنند.
شهسوارى اظهار داشــت: شرايط اقتصادى 
كه در حال حاضر در كشــور حاكم است و 
برخى آن را تهديدى بر ســاختار اقتصادى 
جامعه قلمداد مى كنند فرصتى است كه بايد 

از آن استفاده كرد.
معــاون برنامه  ريــزى و اقتصــادى جهاد 
كشاورزى همدان ادامه داد: مديريت معقول 
و هوشمندانه اين شرايط مى تواند به جمع 

آورى نقدينگى از بازار كمك كند.
شهسوارى به ايرنا گفت: اين نقدينگى باعث 

شــده كه حجم بازار طال بــا التهاب مواجه 
شود و نقدينگى و ارز خانگى افزايش تورم 

را در جامعه به دنبال داشته است .
وى بــا بيان اينكه خالى شــدن قفســه 
فروشــگاه ها مى تواند حاوى پيام مثبتى 
نيز باشــد افزود: پيام مثبت اين اســت 
كه بازار تشــنه كاال اســت و كاال توسط 

شود. مى  توليد  توليدكنندگان 
معــاون برنامه  ريــزى و اقتصــادى جهاد 
كشاورزى همدان با اشــاره به اينكه توليد 
كننــده وقتــى با بــازار مناســب و قيمت 
مطلوب مواجه مى شــود، مــى تواند بهتر 
رشــد كند، ادامه داد: توليد كننده وقتى مى 

تواند محصول را با قيمت دلخواه بفروشد، 
زمينه رونق اقتصادى و ايجاد اشتغال فراهم 
مى شود. شهســوارى خاطرنشان كرد: اين 
يك سياســت هوشمندانه براى جمع آورى 
نقدينگى و اتصال ايــن نقدينگى به بخش 
توليــد ارزيابى مى شــود و اميدواريم اين 

موضوع در ماه هاى آينده اثبات شود.
وى اظهــار اميــدوارى كرد كــه با تقويت 
واحدهــاى توليدى و افزايش جذب نيروى 
كار بتوانيم شــاهد خروج از شرايط تورمى 

و ركود باشيم.
شهسوارى ادامه داد: اگر در مواقع تحريم 
هــاى اقتصــادى در موضع انفعــال قرار 

بگيريم و با رفتارهاى نا مناســب شرايط 
را براى فشــارها بيشتر فراهم كنيم، آسيب 
پذير خواهيــم بود، اما اگر رفتار معقول و 
درستى داشــته باشيم مى توانيم از شرايط 
بحرانى عبور كرده و مســايل و مشكالتى 
كه براى كشــور ايجاد شــده را به عنوان 
فرصــت در جهت رونــق اقتصادى توليد 

قلمداد كنيم.
وى يادآورى كرد: دولت 10 ميليارد دالر در 
راســتاى تامين نهاده ها و مايحتاج عمومى 
جامعه در اختيار بخش كشاورزى قرار داده 
است و به بســيارى از بخش ها ارز دولتى 

اختصاص مى يابد.

معاون جهاد كشاورزى همدان:

كمبود تأمين مواد غذايى 
در همدان نداريم

 نمايشگاه گلهاى بنفشــه آفريقايى در 
مجتمــع فرهنگــى هنرى عيــن القضات 

همدانى گشايش يافت.
سرپرست ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان گفت: شركت در 
اين نمايشگاه، فرصت مناسبى براى معرفى 
و ترويج گل و گياه، فضاى ســبز، و نقش 

گل در زندگى آپارتمانى است.
ســعيد خوشــبخت افزود: گل و گياه از 
نعمات و آفريده هاى خداوند متعال است 
كه به زندگى انســان ها طراوت و نشــاط 

خاصى را مى بخشد.
وى با بيان اينكه اســتفاده از گل در فضاى 
منزل به ويژه زندگى آپارتمانى، طراوت و 
نشاط را به زندگى ما منتقل مى كند، به ايرنا 

گفت: در كنــار جنبه هاى بصرى، منظر و 
چشــم انداز زيبا، گياهان آثار مثبت زيست 

محيطــى و زدودن امواج مضــر را نيز به 
همراه دارند.

سرپرســت ســازمان فرهنگــى، اجتماعــى 
ــار  ــدان اظه ــهردارى هم ــى ش و ورزش
ــگاه و  ــن نمايش ــم اي ــت: اميدواري داش
ديگــر نمايشــگاه هايــى از ايــن دســت، 
در كنــار اينكــه فضــاى بــا نشــاطى 
ــد،  ــى كن ــم م ــهروندان فراه ــراى ش ب
ــاه را در  ــد گل و گي ــه توســعه تولي زمين
ــا  ــور محي ــتان و كش ــهر، اس ــطح ش س
ايــن  از  حمايــت  بــا  مــردم  و  كنــد 
توليــدات گياهــى، زمينــه اشــتغال و 
ــش  ــش از پي ــن بخــش را بي ــعه اي توس

ــد. ــود آورن بوج
نمايشگاه گل هاى بنفشه آفريقايى از ديروز 
تا سه شــنبه يكم آبان ماه از ساعت 10 تا 

13 و 16 تا 20 ميزبان عالقه مندان است.

  نماينده مردم همدان در مجلس شوراى 
اســالمى بابيــان اينكه ميز خدمــت نبايد 
مديران را از ارباب رجوع دور كند، گفت: 

مديران بايد با در بين مردم حضور يابند.
امير خجســته در جمع معتمدين شــهرك 
وليعصر همدان ضمن بررســى مســائل و 
مشكالت مردم اين منطقه اظهار داشت: ميز 
خدمت نبايد مديران را از ارباب رجوع دور 
كند و مديــران بايد با در بين مردم حضور 
يافتــه و كار اربابان خود را انجام و آنان را 

تكريم كنند.
بــه گــزارش مهــر، خجســته نيــاز جامعــه 
ــت و  ــادى  دانس ــران جه ــروز را مدي ام
ــه  ــراى ارائ ــد ب ــر باي ــه مدي ــان اينك بابي
خدمــت بــه مــردم شــب و روز نشناســند، 
گفــت: اولويتــى بــه جــز گــره گشــايى از 

ــدارد. ــود ن ــردم وج كار م
وى بابيان اينكه ارائه خدمات شــهرى و بر 
طرف كردن موانع از نيازهاى مبرم شــهرها 
اســت، گفت: يكى از موانع و مشــكالت 
منطقه وليعصر فاضالب اين شــهرك است 
كه در جلسه اى مصوب شد با اعتبار 200 
ميليون تومانى در دست اقدام قرار گيرد و 

با تكميل شبكه جمع آورى فاضالب كوى 
وليعصر بخش عمده اى از مشــكالت اين 

منطقه مرتفع خواهد شد.
وى با بيــان اينكــه قســمتى از عمليات 
فاضالب شــهرك وليعصر طى چند ســال 
اخيــر با پيگيرى هاى انجام شــده به بهره 
بردارى رســيد، اظهار داشــت: تعدادى از 
كوچــه هاى اين منطقه بــدون بهره مندى 
از فاضالب رها شــده بود كــه ادامه روند 
كار با بررســى ميدانى انجام شــده توسط 
مديرعامــل آب و فاضالب به زودى انجام 

خواهد گرفت.
در  فامنيــن  و  همــدان  مــردم  نماينــده 
ــه  ــا اشــاره ب مجلــس شــوراى اســالمى ب
اينكــه نقــش پــر رنــگ ورزش در تربيــت 
جامعــه و لــزوم هدايــت اوقــات فراغــت 
جوانــان بــا بهتريــن ســرگرمى كــه همــان 
ــيده  ــس پوش ــچ ك ــر هي ــت، ب ورزش اس
ــوان كــرد: احــداث مجموعــه  نيســت، عن
ــتخر و  ــوره داراى اس ــد منظ ــى چن ورزش
ــروژه هايــى اســت  چمــن مصنوعــى از پ
ــدا و  ــهردارى و ص ــاركت ش ــا مش ــه ب ك
ســيما اجرايــى مــى شــود و بــراى تســريع 

ــرار  ــد ق ــاخت آن نيازمن ــتاب در س و ش
ــه  ــف بودج ــروژه درردي ــن پ ــن اي گرفت
از  اســتفاده  همچنيــن  و  ملــى  هــاى 
ــن  ــه اي ــت ك ــتانى اس ــاى اس ــه ه بودج
ــه  ــاى صــورت گرفت ــا هماهنگى ه ــم ب مه

ــت. ــرار گرف ــتور كار ق در دس
اميــر خجســته بيــان داشــت: يكــى ديگــر 
از پــروژه هــاى ايــن منطقــه ســاخت 
ســپاه  مشــاركت  بــا  ورزشــى  ســالن 
بــود كــه بــه علــت نبــود انشــعابات 
بــدون اســتفاده رهــا شــده بــود و در 
ــورت  ــى ص ــا هماهنگ ــوص ب ــن خص اي
گرفتــه مقــرر شــد بــا نصــب انشــعاب آب 
توســط اداره آب و فاضــالب همــدان ايــن 
ــردارى  ــره ب ــه به ــه زودى ب ــگاه ب ورزش

ــد. برس
امير خجســته با بيان اينكه براى رفاه بيشتر 
اهالى اين منطقه در خدمات امور مشتركين 
و جلوگيرى از ســرقت سيم هاى ارتباطى، 
با پيگيرى از مديرعامل مخابرات مقرر شد 
قســمتى از كابل ها از زير زمين عبور كند، 
گفت: مركز بهداشت كوى وليعصر تكميل 

و تجهيز مى شود.

نمايشگاه گلهاى بنفشه آفريقايى در همدان گشايش يافت

امير خجسته:

ميز خدمت مديران را از ارباب رجوع دور نكند
خدمات رسانى 

30 دستگاه اتوبوس در 
همدان به زوار اربعين

 سرپرســت ســازمان مديريت حمل 
و نقل بار و مسافر شــهردارى همدان از 
آماده بــاش 30 دســتگاه اتوبوس همدان 
بــراى خدمات رســانى بــه زوار اربعين 

حسينى خبر داد.
ســيد محمد پوروخشــورى با اشــاره 
بــه آمادگى ســازمان اتوبوســرانى براى 
خدمات رســانى به زوار اربعين حسينى، 
اظهاركــرد: در حــال حاضــر ملــزم به 
آماده كردن 30 دستگاه اتوبوس براى اعزام 

به مرز مهران شده ايم.
وى با بيان اينكــه موقعيت اتوبوس هاى 
همــدان طبــق دســتورالعمل اتحاديــه 
اتوبوســرانى كشور «اســتندباى» است، 
گفت: با توجه بــه افزايش اتوبوس ها در 
مرز مهران، گفته شــده فعًال اتوبوسى از 
همدان به آنجا اعزام نشــود و در صورت 

نياز اين اقدام صورت گيرد.
سرپرست ســازمان مديريت حمل و نقل 
بار و مســافر شــهردارى همدان با تاكيد 
بــر اينكه در صورت نيــاز  يك روز قبل 
اعــالم به اعزام اتوبوس خواهد شــد، به 
فارس گفت: فعًال 30 دستگاه اتوبوس در 
حالت آماده باش است تا هر تعدادى نياز 
بود، اعزام شــود. وى گفت: اتوبوس ها تا 
مرز مهران بدون مسافر خواهند بود و از 
آنجا اقدام به جابه جايى مسافران به ديگر 

شهرها خواهند كرد.
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مالير هنوز در بحث راه 
به حد استاندارد نرسيده است

 معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير گفت: رونق گردشگرى و توريسم يكى از 
مهمترين بســترهاى توسعه مالير مى تواند باشــد كه به عنوان يكى از محورها تمركز 

برنامه هاى خود را در اين مسير قرار داده ايم.
باب اله فتحى در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: بحث گردشگرى از جمله برنامه هايى 
است كه اســتاندار همدان سياست خوبى را به تبع كشور در اين راستا در پيش گرفته 
و ما نيز يكى از محورهايى كه تمركز خود را بر آن قرار داده ايم موضوع گردشــگرى 
است كه مى توانيم قابليت و توانمندى و ظرفيت هاى شهرستان خود را با جاذبه هايى كه 

داراست معرفى كرده و به گردشگران بشناسانيم ضمن اينكه بايد از ظرفيت جشنواره ها 
و بحث مبل و منبت و ثبت انگور شهرستان در اين راستا استفاده كنيم.

ــر آن داشــته باشــند كــه در  وى افــزود: توليدكننــدگان مبــل و منبــت بايــد ســعى ب
حــوزه مبــل كليــه فرآينــد مبــل و منبــت از جملــه توليــد پارچــه مبــل در شهرســتان 
انجــام گيــرد و ماليــر بــه عنــوان قطــب توليــد ايــن صنعــت باشــد چــرا كــه ايــن 
اقــدام موجــب ارزش افــزوده بيشــتر بــراى توليدكننــدگان ايــن صنعــت در شهرســتان 
خواهــد بــود و گردشــگرى را بــه عنــوان محــور اصلــى و مســير مطمئــن در رشــد 

ــد. ــرار مى ده ــعه ق و توس
فتحــى همچنيــن بــا اشــاره بــه اينكــه بحــث كشــمش و فرآينــد بســته بندى و ســاير 

ــث  ــار بح ــتند و در كن ــتثنى نيس ــده مس ــن قاع ــز از اي ــتان ني ــتى شهرس صنايع دس
ــت: بحــث  ــد، گف ــل ش ــد غاف ــم نباي ــتان ه ــادن شهرس ــت مع ــگرى از ظرفي گردش
ــوده  ــز ب ــزى و تمرك ــد برنامه ري ــه نيازمن ــواردى اســت ك ــران يكــى ديگــر از م عم
ــژه  ــه وي ــوزه توج ــن ح ــاى اي ــران عقب ماندگى ه ــث جب ــه بح ــبت ب ــد نس و باي
داشــته باشــيم چــرا كــه در حــال حاضــر در بحــث راه هــا هنــوز بــه حــد اســتاندارد 
ــاط  ــم ارتب ــه ه ــتان ها را ب ــه اس ــى ك ــريانى و اصل ــيرهاى ش ــيده ايم و در مس نرس
مى دهــد از جملــه مســير تهــران- ماليــر- اراك و ماليــر- نهاونــد- بروجــرد هنــوز 
ــز توجــه  ــاى فرعــى شهرســتان ني ــه راه ه ــد ب ــه باي داراى كار هســتند ضمــن آن ك

ــژه اى داشــته باشــيم. وي

خبـر

دستگيرى عامل اغفال كاربران فضاى 
مجازى در مالير

 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از شناسايى و دستگيرى عامل 
اغفال كاربران فضاى مجازى در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ داود على بخشى در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس 
اخبــار واصله مردمى شــخصى با هويت معلوم كــه اقدام به اغفال 
كاربران در فضاى مجازى مى كرد توسط ماموران انتظامى شهرستان 

شناسايى شد.
وى عنــوان كــرد: بــا بــه كارگيــرى شــگردهاى تخصصى و پليســى 
متهــم در يــك عمليــات غافلگيرانــه در مخفيگاهــش دســتگير و در 
بازرســى از ايــن محــل، 3 دســتگاه گوشــى تلفــن همــراه اندرويــد 
و يــك دســتگاه كيــس رايانــه كشــف و متهــم بــا تشــكيل پرونــده 

تحويــل مرجــع قضايــى شــد.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان ماليــر بــا تقديــر از شــهروندان 
ــم و  ــرارى نظ ــس در برق ــا پلي ــاركت ب ــت مش ــه عل ــرى ب مالي
ــه  ــم ك ــان بياموزي ــه فززندانم ــت: ب ــر گف ــه مه ــه ب ــت جامع امني
ــط  ــه در محي ــه ك ــا آن چ ــازى ب ــاى مج ــراد در فض ــت اف هوي
ــات  ــد و اطالع ــاوت باش ــًال متف ــد كام ــى توان ــت م ــى اس واقع
ــاى  ــد مبن ــه نباي ــچ وج ــه هي ــا ب ــن فض ــده در اي ــت آم ــه دس ب

ــرد. ــرار گي ــى ق ــات زندگ تصميم

فرمانده انتظامى اسدآباد خبرداد:
دستگيرى79 متهم 

با اجراى طرح هاى انتظامى
 فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد از دستگيرى 79 متهم درنتيجه 
اجراى طرح هاى مختلف انتظامى طى هفته گذشته در اين شهرستان 

خبر داد.
اسماعيل جمشيدى گفت: در پى استمرار اجراى طرح ارتقاء امنيت 
اجتماعى كه با هدف ناامن كردن محالت جرم خيز، پاكسازى نقاط 
آلوده و افزايش احســاس امنيت در بين شهروندان انجام مى شود، 
يگان هاى انتظامى شهرستان اسدآباد با بهره گيرى از توان و امكانات 

موجود به اجراى طرح هاى مربوطه پرداختند.
وى افــزود: در اجراى اين طرح ها، عــالوه بر جمع آورى تعدادى 
اقالم ضد فرهنگى، مقاديرى انواع مواد مخدر كشف، 21 نفر معتاد و 
خرده فروش مواد مخدر، 30 نفرجلبى، 14 نفر ســارق منزل، مغازه، 
اماكن خصوصى، كابل و سيم برق و قطعات داخل خودرو دستگير 
و 14 فقره سرقت كشف و همچنين 36 دستگاه وسائط نقليه مزاحم 

و متخلف نيز توقيف و روانه پاركينگ شد.
 كشف بيش از 200 هزار نخ سيگار قاچاق

فرمانده انتظامى شهرستان اســدآباد همچنين از كشف 287 هزار و 
200 نخ سيگار قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

ــر گفــت: در  ــه مه ــر ب ــن خب اســماعيل جمشــيدى در تشــريح اي
ــش  ــار منزل ــردى در انب ــه ف ــر اينك ــى ب ــرى مبن ــب خب ــى كس پ
ــيگار خارجــى و  ــدارى س ــه نگه ــدام ب ــدآباد اق ــتان اس در شهرس
ــتور كار  ــوع در دس ــن موض ــه اي ــيدگى ب ــد، رس ــى كن ــاق م قاچ

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــس شهرس پلي
وى افــزود: پــس از اطمينــان از صحــت موضــوع و اخــذ مجــوز 
قضايــى، 4 اكيــپ از مامــوران انتظامــى و دايــره مبــارزه بــا قاچــاق 
كاال و ارز پليــس آگاهــى شهرســتان در بازرســى از منــزل نامبــرده 
287 هــزار و 200 نــخ انــواع ســيگار خارجــى و قاچــاق بــه ارزش 

850 ميليــون را كشــف كردنــد.
ــه اينكــه يــك  ــا اشــاره ب ــده انتظامــى شهرســتان اســدآباد ب فرمان
ــى شــد  ــى معرف ــه مرجــع قضاي ــن خصــوص ب ــم در اي ــر مته نف
از شــهروندان خواســت: مــوارد مشــكوك را در اســرع وقــت بــه 

ــد. ــز فوريــت هــاى پليســى 110 اطــالع دهن مرك
ــكارى  ــى از هم ــا قدردان ــدآباد ب ــتان اس ــى شهرس ــده انتظام فرمان
ــاى  ــرح ه ــراى ط ــتاى اج ــس در راس ــا پلي ــهروندان ب ــوب ش خ

ــد. ــردم ش ــكارى م ــل و هم ــتمرار تعام ــتار اس ــى، خواس انتظام

حمايت از اقشار پايين دست و ضعيف براى 
استفاده از دفترچه سالمت

 عضو هيأت رئيسه مجلس شــوراى اسالمى گفت: دفترچه بيمه 
ســالمت در ســال هاى قبل به صورت رايگان در اختيــار مردم قرار 
مى گرفــت اما امــروز پرداخت 200 هزار تومان براى هر فرد قشــر 
كم درآمد و ضعيف براى دريافت دفترچه سالمت مشكل اساسى شده 

است.
اكبر رنجبرزاده اظهار كرد: فرد ضعيف و فقيرى كه فاقد دفترچه بيمه 
سالمت باشــد و اين امر موجب عدم مراجعه او به مراكز بهداشتى و 
درمانى شود، خســارت سنگينى به عرصه سالمت و بهداشت كشور 

وارد مى كند. 
وى يادآور شــد: موضوع را در كميسيون بهداشــت و درمان عنوان 
خواهم كرد تا بتوانيم با همكارى سازمان بهزيستى كشور، كميته امداد 
و وزارت بهداشــت اين افراد را حمايت كنيم و شاهد آن نباشيم كه 
افراد قشــر پايين دست و ضعيف فاقد دفترچه سالمت به علت فقر و 
تنگدســتى با ابتال به يك بيمارى امكان مراجعــه به مراكز درمانى را 

نداشته باشند.
رنجبرزاده بــا تأكيد بر اينكه اميدواريم با مطــرح كردن اين امر مهم 
تدبيرى اساسى براى موضوع انديشــيده شود، به ايسنا گفت: بر اين 
باورم كسى كه تحت حمايت كميته امداد بوده و داراى يارانه 50 هزار 
تومان اســت نمى تواند براى دريافت ايــن دفترچه به ازاى هر نفر از 

خانواده خود 200 هزار تومان پرداخت كند.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شوراى اسالمى در ادامه يادآور شد: 
ضرورت دارد براى كســانى كه درآمد آنان كــم بوده و با يارانه تأمين 
مى شــود فكرى اساســى كرده و آنان را به سمت حمايت ويژه ببريم 
و دفترچه هــاى درمانى در اختيار آنان قرار گيرد كه تا حد بســيارى 

رايگان باشد.

محله حاشيه نشين شهر اسدآباد 
توانمند مى شود

 فرماندار شهرســتان اسدآباد از اجراى طرح توانمندسازى 5 محله 
حاشيه  نشين اين شهر خبر داد.

كريــم حميدونــد اظهــار كــرد: طــرح توانمندســازى محالت حاشــيه 
نشــين در دســتور كار دولــت قــرار دارد كــه در ايــن راســتا در شــهر 
اســدآباد نيــز 5 محلــه حاشيهنشــين شناســايى شــده و طــرح فــوق 
ــرا  ــن محــالت اج ــى در اي ــتگاه دولت ــاركت 15 اداره و دس ــا مش ب

خواهــد شــد.
وى بــا بيــان اينكه براى اجراى طرح توانمندســازى مشــكالت و 
آسيب هاى مختلف محالت حاشيه نشين شهر شناسايى و بين ادارات 
مســئول تقسيم كار شــده اســت، افزود: به زودى كار عملياتى طرح 
توانمندســازى محالت حاشيه نشين شهر اسدآباد آغاز خواهد شد كه 
محلــه محمودبيگى با 10 هزار نفر جمعيت نيز از جمله اين محالت 

هدف انتخاب شده است.
حميدونــد بــه ايســنا گفــت: وجــود بافــت نامنظــم، عــدم رعايــت 
اصــول مهندســى در ساخت وســازها، رعايــت نشــدن شــيب 
فاضــالب خانگــى، تجمــع افــراد ولگــرد و معتــاد در بوســتان ها از 
مهمتريــن مشــكالت محــالت حاشيه نشــين شناســايى شــده شــهر 
ــه  ــت ب ــه فوري ــد ب ــى باي ــتگاه هاى اجراي ــه دس ــوده ك ــدآباد ب اس

ــد. ــيدگى كنن ــن محــالت رس ــع شــدن مشــكالت اي مرتف
وى آموزش محــورى را يكــى از راهكارهــاى مرتفــع شــدن مشــكل 
ــرد:  ــان ك ــت و خاطرنش ــه دار دانس ــان خان ــان و زن ــكارى جوان بي
ــا  ــب ب ــود را مناس ــاى خ ــه اى آموزش ه ــه زودى اداره فنى وحرف ب

ــد. ــاز مى كن ــن محــالت آغ ــاز اي ني
حميدونــد اولويــت دولــت از اجــراى طــرح توانمندســازى محالت 
ــد:  ــادآور ش ــمرد و ي ــى برش ــى و عمران ــى اجتماع را آسيب شناس
ــالت  ــش معض ــاى كاه ــى از راه ه ــى يك ــى اهال ــارت اجتماع نظ
اجتماعــى در ابعــاد مختلــف بــوده كــه بايــد با فرهنگســازى نســبت 

بــه ايــن امــر مهــم اقــدام كــرد.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

كارت دانشجويي على كائيد فرزند محمد ولى به شماره 
ملي 3920605292 رشته مهندسى يرق دانشگاه بوعلى 
سينا به شماره دانشجويي 9412462039 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي ميالد سعدي پور فرزند حميد به 
شماره ملي 1820212327 رشته مهندسي مواد 

متالورژي گرايش شناسايي و انتخاب مواد دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9613489006 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي زينب گلزارى فرزند رازق داد به شماره 
ملي02802290 رشته توسعه اقتصادى (كارشناسى ارشد) 
دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9713275017 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي امير حسين محمدزاده فرزند سعيد به 
شماره ملي1741979285رشته شيمى دانشگاه بوعلى 
سينا به شماره دانشجويي 9312103028 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي حسين قائم پناه فرزند محمد به 
شماره ملي 3770303067 رشته زمين شناسى 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9712102044 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
شركت تعاونى اعتبار كاركنان بهزيستى همدان 

هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار 

بنــا بــه تصميــم هيــأت مديــره شــركت تعاونــى اعتبــار كاركنــان بهزيســتى همــدان 
مجمــع عمومــى  فــوق العــاده نوبــت اول شــركت در ســاعت  11 صبــح روز يكشــنبه 
ــدان  ــتان هم ــتى اس ــتاد اداره كل بهزيس ــات س ــالن اجتماع ــورخ 97/8/20 در س م

تشــكيل مــى گــردد.
لــذا از كليــه اعضــاء محتــرم دعــوت مــى شــود رأس ســاعت مذكــور در جلســه فــوق حضــور 

بهــم رســانده يــا طبــق مــاده 28 وكالى خــود را از بيــن اعضــاء شــركت معرفــى نماينــد.
دستور جلسه:

1. طرح و تصويب انحالل شركت تعاونى
2. انتخاب محل تصفيه شركت تعاونى 

نوبت اول
آگهى دعوت براى تشكيل مجمع عمومى عادى 

شركت تعاونى اعتبار كاركنان بهزيستى همدان 

هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار 

بنــا بــه تصميــم هيــأت مديــره شــركت تعاونــى اعتبــار كاركنــان بهزيســتى همــدان 
مجمــع عمومــى عــادى نوبــت اول شــركت در ســاعت 9 صبــح روز يكشــنبه مــورخ 
97/8/20 در ســالن اجتماعــات ســتاد اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان تشــكيل 

مــى گــردد.
ــور در جلســه  ــى شــود رأس ســاعت مذك ــرم دعــوت م ــه اعضــاى محت ــذا از كلي ل
فــوق حضــور بهــم رســانده يــا طبــق مــاده 28 وكالى خــود را از بيــن اعضاى شــركت 

معرفــى نماينــد.
دستور جلسه:

1. انتخاب اعضاى هيأت تصفيه شركت تعاونى 

نوبت اول

 معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه 
مالير گفت: انگور دره جوزان مالير كه بيش 
از 2 ســال است پرونده ثبت آن در سازمان 
خواروبار و كشــاورزى ملل متحد(فائو) در 
دست بررسى اســت، قابليت جهانى شدن 

دارد.
باب ا... فتحى در نشســت بررسى مراحل 
پايانى ثبت جهانى انگــور مالير با حضور 
نماينده فائو بيان كــرد: قدمت توليد انگور 
در اين شهرســتان بيانگــر فرهنگ، تاريخ، 
آداب و رسوم و قابليت هاى ويژه در توليد 
اين محصول است كه بايد به جهان معرفى 
شود. وى افزود: از 10 هزارو 600 هكتار باغ 
انگور در اين شهرستان، سه هزار هكتار در 
منطقه دره جوزان مالير واقع شده است كه 
44 درصد از ميــزان توليد انگور را به خود 

اختصاص داده است.
فرماندار ويژه مالير با اشــاره به همكارى و 
هم افزايى بســيار مطلوب بين مردم محلى 
و مسئوالن براى تكميل پرونده ثبت جهانى 
انگــور مالير بيان كرد: از روز گذشــته/25
مهرماه/ بازديد نماينده فائو از ســايت دره 
جوزان آغاز شده و امروز به پايان مى رسد.

فتحــى ابراز اميــدوارى كرد: متناســب با 
مســتندات و فيلمى كه از بــاغ هاى انگور 
دره جوزان، برداشــت و فرآورى انگور آن 
تهيه شده و در اختيار نماينده فائو قرار داده 
شــد، مرحله پايانى را با موفقيت پشت سر 
بگذاريــم و توفيق ثبت جهانى انگور مالير 

را داشته باشيم.
وى با تقدير از تالش هاى موسسه پژوهش 
هاى برنامــه ريزى، اقتصاد كشــاورزى و 
توسعه روســتايى وزارت جهاد كشاورزى، 
نمايندگان مالير و تمامى مســئوالن، دست 
انــدركاران و مردم محلى براى ثبت جهانى 
انگور ماليــر گفت: در ايــن راه زحمات 
فراوانى كشيده شــد كه اميدواريم به نتيجه 

مطلوب برسد.
 قدمــت ديرينه ماليــر در توليد 

انگور
نماينــده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى نيز به قدمت ديرينه اين شهرستان 
در توليد انگور و كشــمش گفت: بر اساس 

گواهى اســناد تاريخى در زمينه كاشــت، 
داشت و برداشت و فرآورى انگور مالير به 
ويژه دره جوزان بيانگر اين ســابقه ديرينه و 

تاريخى است.
محمد كاظمى بيان كرد: حدود يك ســوم 
از مردم ايــن منطقه در امر توليد و فرآورى 
انگور فعال هســتند و ســاالنه ميزان قابل 
توجهى انگور و كشــمش از اين شهرستان 

توليد و صادر مى شود.
وى ادامه داد: مردم مالير اين اســتحقاق را 
دارند كه محصول انگــور آنها ثبت جياس 
شــود و اين افتخار را همراه خود داشــته 

باشند.
نائــب رئيس كميســيون حقوقى و قضايى 
مجلس دهم با اشاره به حضور دكتر "سليم 
ذكــرى" به عنــوان نماينده فائــو در مالير 
خاطرنشان كرد: انتظار ما اين است خبر مهم 
ثبت جهانى انگور مالير را از يك هم كيش 
مســلمان خود دريافت كنيم و اين براى ما 

يك افتخار و امتياز ويژه است.
 مالير به نيكى مــى تواند قطب 

توليد انگور جهان شود
ديگر نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 
اسالمى نيز گفت: اين شهرستان به نيكى مى 

تواند قطب توليد انگور از نظر كمى و كيفى 
در ســطح جهان شود و اين دور از دسترس 
نيست. حجت االسالم احد آزاديخواه با بيان 
اينكه اظهارات نمايندگان ســاير شهرستان 
هاى فعال در حوزه انگور نيز بر اين اســت 
اظهار داشــت: مالير تمامــى ظرفيت هاى 
خود را به كار گرفته اســت تا بتواند حقايق 
تاكستان هاى اين شهرستان را به كارشناسان 

فائو معرفى كند.
وى بــا بيان اينكه نظر ســازمان فائو درباره 
انگور ماليــر نه تنها 300 هزار تن جمعيت 
مالير بلكه يك ميليون و 700 هزار جمعيت 
استان همدان را خوشحال مى كند، خواستار 
قضاوت عادالنه فائو براى ثبت جهانى انگور 
دره جوزان مالير پس از يك انتظار طوالنى 

شد.
 سهم 44 درصدى دره جوزان در 

توليد انگور مالير
رئيس ســازمان جهاد كشاورزى همدان نيز 
بيان كرد: ساالنه بيش از 240 هزار تن انگور 
در اين شهرســتان توليد مى شود كه از اين 
ميزان 105 هزار تن آن در منطقه دره جوزان 

است.
منصــور رضوانى جالل با بيــان اينكه 44

درصــد از توليد انگور مالير در دره جوزان 
است افزود: اين منطقه داراى سه هزار هكتار 
باغ انگور اســت و به ازاى هر نفر 11 تن و 

660 كيلوگرم انگور توليد مى شود.
وى دره جــوزان را يكــى از مناطــق مســتعد 
ــى در  ــى و كيف ــر كم ــور از نظ ــد انگ تولي
ســطح اســتان و كشــور دانســت و گفــت: 
ــه دره  ــور در منطق ــد انگ ــزان تولي ــن مي اي
ــه از  ــد ك ــى ده ــان م ــر نش ــوزان مالي ج
ــى در  ــش مهم ــول نق ــن محص ــاز اي ديرب
اشــتغال، درآمدزايــى، معيشــت، آداب و 

ــه داشــته اســت. ــن منطق رســوم اي
به گزارش ايرنا، "ســليم ذكــرى" نماينده 
ســازمان فائو 25 و 26 مهرماه براى بازديد 
از نظام توليد انگور دره جوزان مالير به اين 

شهرستان سفر كرده است.
مالير با توليد ســاالنه بيش از 240 هزار تن 
انگــور در حدود 11 هــزار هكتار باغ، 65
درصــد از ميزان توليد اســتان همدان را به 

خود اختصاص داده است.
از ميزان توليد 75 هزار تن انواع محصوالت 
باغى در اســتان همــدان، 404 هزار تن آن 
مختص محصول انگور است كه 54 درصد 

از محصوالت باغى را شامل مى شود.

انگور دره جوزان مالير 
قابليت جهانى شدن دارد

قطعات يك و
 2 كنارگذر شهر رزن 
ساخته مى شود
سرپرســت اداره كل راه و شهرســازى 
استان همدان از ســاخت قطعات يك و 2 

كنار گذر شهر رزن خبر داد.
حســن ربانى ارشــد در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: اين طرح زير ساختى به طول 
9 كيلو متر در دو مسير(باند) با اعتبارى در 
حدود 170000 ميليون راال در حال ساخت 

است.
وى كــه ازطرح هاى روســتاهاى واقع در 
كريدور شمال اســتان مانند كنار گذر شهر 
رزن، روكش آســفالت رزن به قروه و راه 
روستايى گلستان به درجزين بازديد مى كرد، 
گفت: براى اجراى طرح هاى، وير تا پاينده 
و پاينده تا دمق هم با طول 7 كيلومتر حدود 
60000 ميليــون رالت اعتبــار اختصاص 

داده اند.
به گزارش تســنيم، ربانى ارشد با تاكيد بر 
اينكه ساخت اين طرح ها در اين محدوده از 

شهرستان رزن، منجر به افزايش ايمنى عبور 
و مرور و كاهش تصادف هاى اين محورها 
خواهد شــد، گفــت: اين مســيرها راهى 
ارتباطى بــراى اتصال به آزادراه ســاوه به 
همدان و همدان به بيجار را هم مهيا مى كند.

وى درباره روكش آســفالت هم گفت: اين 
طــرح به طول 9 كيلومتــر و به عرض 21 
متر با اعتبار بالغ بر 21700 ميليون رالب از 
خرداد ســال96 با لكه گيرى محور آغاز و 
امسال نيز اجراى اسفالت رگالژى و روكش 

نهايى از رزن به قروه شروع شده است.

سرپرست اداره كل راه و شهرسازى استان 
همدان در بازديد از راه روستايى گلستان به 
درجزين هم گفت: براى اين طرح روستايى 
با طول 860 متــر حدود 2000 ميليون راال 

اعتبار اختصاص داده شده است.
وى مشــخصات فنى اين طرح را 7 متر 
ضخامت  ســانتيمتر   13 بــا  ريزى  بيس 
عنــوان كــرد و افزود: با اجــراى بيس 
آســفالت بيندر به عــرض5/5 متر و با 
ضخامت 6 ســانتيمتر بــراى اين محور 

شد. خواهد  اجرا 
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قاضى زاده در گفتگوى تفصيلى با مهر:
مجازات مديران بازنشسته اى كه ترك پست 

نكنند، «حبس» است
 عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: مديران بازنشسته اى كه در فرصت 
قانونى پست هاى مديريتى را ترك نكنند مجازات حبس در انتظارشان 

است.
اميرحســين قاضى زاده هاشــمى افزود: تركيب سياسى مجلس دهم، 
تركيب متفاوتى از مجلس نهم است. تركيب سياسى مجلس دهم به نفع 
حاميان دولت و اصالح طلبان است. رأى ضعيف اين تركيب سياسى به 
اليحهCFT پيام مهمى دارد. افرادى كه با اعتماد به برجام، وارد مجلس 
شــدند، رأى منفى به CFT دادند و رأى و نظرشــان نسبت به برجام 

تغيير كرده است.
قاضى زاده هاشمى با بيان اينكه نگاه مردم به راهبردهاى سياست خارجى 
دولت در حال تغيير اســت و اين امر بر مجلس نيز تأثير گذاشته است، 
تصريح كرد: مردم به اين نتيجه رســيده اند كه راهكار حل مشكالت 
كشــور، تكيه بر ظرفيت هاى داخلى است. مردم به اين نتيجه رسيده 
اند كه بايد با احتياط وعده هاى خارجى ها را بپذيرند. نمود اين تغيير 
جهت در افكار عمومى در رفتار مجلس با دولت و رأى مجلس به اين 

كنوانسيون مشاهده شد.
وى در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اينكه آيا دولت نيز پيام تغيير افكار 
عمومى را دريافت كرده است؟ گفت: موضع آقاى ظريف در خصوص  
نيز نشــان مى داد كه دولت اين پيام تغيير افكار عمومى در خصوص 
معاهــدات بين المللى را دريافت كرده اســت. موضع آقاى ظريف در 
بررســى اليحه CFT با موضع ايشــان در زمان بررسى برجام بسيار 
تفاوت كرده است. آقاى ظريف در زمان بررسى برجام از طرف اروپايى 
هــا و آمريكايى ها وعده هاى زيادى به مــردم داد، چون قول اروپا و 
آمريكا و قول كرى را قول مى دانستند اما امروز حداقل فهميده اند كه 

اروپا و آمريكا عهدشكن هستند.
عضو فراكســيون نمايندگان واليى در مــورد نظريه دولت براى عادى 
سازى روابط با غرب و پذيرش شروط آنها اظهار داشت: دولت تالش 
داشــت با عادى سازى روابط دنيا و پذيرفتن شــروط اروپا و آمريكا 

مشكالت داخلى كشور را حل كند اما اين نظريه به بن رسيده است.
عضو هيأت رئيسه مجلس در مورد اجراى قانون ممنوعيت به كارگيرى 
بازنشستگان با بيان اينكه فراكسيون جوانان اجراى اين قانون را پيگيرى 
مى كند گفت: همچنين وظيفه ديوان محاسبات و سازمان بازرسى نظارت 
بر اجراى قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان است. قانون صريحا 
اعالم كرده است كه اين افراد بايد بروند، مجازات عدم اجراى اين قانون 
حبس است و اگراين افراد بر ادامه حضورشان اصرار داشته باشند و در 
فرصت قانونى پســت هاى مديريتى را ترك نكنند مجازات حبس در 
انتظارشان است و بندى در زندان اوين به نام« مديران بازنشسته اى كه 

حاضر به ترك صندلى هايشان نيستند» ايجاد خواهيم كرد.
قاضى زاده هاشمى همچنين در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه آيا با توجه 
به افزايش نرخ ارز سفر هاى خارجى نمايندگان كاهش خواهد يافت؟ 
اظهار داشــت: در هيأت رئيسه مجلس مصوب شد كه ميزان سفرهاى 
خارجى نمايندگان به يك سوم كاهش يابد افراد و گروه هايى كه اعزام 

مى شوند نيز كاهش يابند.

جزئيات تأمين ارز اربعين
هر زائر 100 هزار دينار با نرخ 96 دالر

 با تمهيدات پيش بينى شــده توسط بانك مركزى، هر فرد مى تواند 
100 هزار دينار با نرخ 96 راله را براى سفر معنوى خود دريافت كند.

به گزارش مهر، بنابر تهميدات انديشــيده شده در بانك مركزى، زائران 
اربعين حسينى مى توانند مبلغ يكصد هزار دينار عراق را از طريق ساز 
و كار طراحى شده در بانك ملى ايران خريدارى و اسكناس دينار را در 

سه شهر عراق و سه نقطه مرزى(مجموعا پنجاه نقطه) تحويل گيرند.
در راستاى تسهيل زيارت حضرت ابا عبداهللا حسين (ع) در ايام اربعين 
حســينى، زائران مى توانند از طريق بانك ملى ايران مبلغ يكصد هزار 
دينار عــراق را با نرخ هر دينار 96 رالگ و با پرداخت معادل ريالى آن 
خريدارى كنند و اســكناس دينار را در نقاط مشخص شده ى شهرها 
نجف، كربال، كاظمين و همچنين سه نقطه مرزِى مقابل مرزهاى مهران، 

چزابه و شلمچه (در داخل كشور عراق) تحويل گيرند.
بر همين اساس ضمن تاكيد بر اينكه نياز به مراجعه حضورى به هيچ يك 
از شعب بانك ملى نيست، تصريح مى شود زائران مى توانند با مراجعه 
از  WWW.BMI.IR به پايگاه اطالعاتى بانك ملــى ايران به آدرس

آخرين جزييات و شيوه اجرايى موضوع اطالعات الزم را كسب كنند.
نحوه دريافت دينار اربعين

به گزارش خبرنگار مهر، بانك ملى ايران صبح امروز جزيياتى از نحوه 
دريافت اين ارز را اعالم كرده بود. 

براين اســاس، زائران اربعين حسينى كه مراحل دريافت ويزاى خود را 
انجام  Https://Samah.haj.ir از طريق سامانه ســماح به آدرس
داده اند، مى توانند نسبت به خريد ارز  دينار از طريق پيام رسان «بله» و 
دريافت آن در كشور عراق اقدام كنند. زائران اربعين حسينى الزم است 
dinarpaybot (بازوى) پس از نصب پيام رسان بله و استفاده از بات

،نسبت به انجام فرايند خريد ارز خود اقدام كنند.
قابل ذكر اســت زائران اربعين حسينى پس از تكميل فرايند خريد ارز 
خود در بات مربوطه در پيام رســان «بلــه» و پرداخت معادل ريالى در 
نظر گرفته شده،يك شناسه دريافت مى كنند كه مى توانند با در دست 
داشتن اين شناسه پس از عبور از مبادى ورودى كشور عراق در مرزهاى 
مهران،شلمچه،چذابه ،به كارگزارى هاى بانك ملى ايران در اين مناطق 
و شهرهاى نجف،كربال و كاظمين مراجعه كرده و نسبت به دريافت ارز 
خريدارى شده ( دينار عراق)، اقدام كنند.براى خريد ارز بايد مشخصات 
دقيق زائر اعم از كد ملى و شــماره گذرنامه ثبت شود و ارز خريدارى 
شده صرفا به فرد زائر تحويل داده خواهد شد.براى تحويل گرفتن ارز 
ارائه رســيد ، اصل گذرنامه و حضور شخص زائر ضرورى است و هر 
زائر تنها يك بار قادر به خريد ارز از اين طريق خواهد بود.بديهى است 

آغاز زمان ثبت نام جهت خريد ارز متعاقبا اعالم خواهد شد.

احكام اخاللگران اقتصادى و ارز بايد 
سريعاً اجرا شود

 معــاون اول قــوه قضائيه 
با اشــاره به خواست دشمن 
قرار  فشــار  تحت  بــر  مبنى 
دادن معيشت مردم گفت: بايد 
كارى كنيم كــه مردم در رفاه 
بيشترى باشند، در اين راستا و 
اخاللگران  با  مقابله  منظور  به 
اقتصادى ضرورى اســت هر 
شخصى كه جرمش در دادگاه 
حكمش  سريعا  شد  مشخص 

اجرا شود.
به گزارش خبرآنالين، حجت االســالم محســنى اژه اى در بيست و 
چهارمين جلســه كميته قضايى شرق كشور با بيان اينكه دشمن پس 
از نااميدى از تهديدات نظامى، معيشــت مــردم را هدف قرار داده 
اســت، عنوان كرد: نظام سلطه با توسل به جنگ اقتصادى در توهم 
دستيابى به نيات شــوم خود در مقابله با نظام اسالمى برآمده است. 
او ياد آور شــد: دشــمن با به كارگيرى دو بازوى جنگ اقتصادى و 
جنــگ روانى به صورت توأمان در صــدد اخالل در نظام اقتصادى 
كشور برآمده است كه همين موضوع لزوم مقابله بى امان با مفسدين 

اقتصادى به عنوان عوامل دشمن را مى طلبد.
محســنى اژه اى تأكيد كرد: يكى از وظايف مهم دســتگاه قضايى و 
دســتگاه هاى اجرايــى، مقابله با هر نوع فســاد و امر خالف قانون 
اســت كه موفقيت در اين موضوع همچون هميشــه، همراهى مردم 
را مى طلبد. اين مســئول عالى قضايى با اشــاره به اينكه بايد از همه 
ظرفيت هــا و كمك مردم براى مقابله با فســاد، قاچــاق و مبارزه با 
كســانى كه در نظــام اقتصادى و ارزى ما اخالل مى كنند، اســتفاده 
شــود، اظهار كرد: پرونده هايى در خصوص تخلفاتى كه در گمرك 
صورت گرفته در دســت داريم كه برخى از آن ها احكامشــان هم 
صادر شــده اســت، اكنون نيز پرونده هايى در دست بررسى وجود 
دارد. برخى پرونده هاى استان هرمزگان نيز در دادگاه هاى ويژه اى كه 

اخيراً تشكيل شده در تهران رسيدگى مى شود.
ــه  ــر فرزان ــه رهب ــب ك ــن مطل ــاداورى اي ــا ي ــنى اژه اى ب محس
انقــالب اســالمى در تمامــى ديدار هــاى خــود بــر روحيــه 
ــور  ــه راه عب ــرد: يگان ــار ك ــد، اظه ــد مى كنن ــر تأكي ــادى و صب جه
كشــور از ايــن مرحلــه تاريخــى، تــالش بــى وقفــه و حمايــت از 
توليــد ملــى اســت. معــاون اول قــوه قضاييــه تســريع در رســيدگى 
ــاق كاال را در  ــژه قاچ ــه وي ــادى ب ــد اقتص ــاى مفاس ــه پرونده ه ب
ــت  ــور حماي ــه منظ ــم ب ــى مه ــرا، گام ــيدگى و اج ــوزه رس دو ح
ــاد  ــق كســب و كار و ايج ــى، رون ــد داخل ــرمايه گذارى، تولي از س

ــرد. ــوان ك ــى عن ــى قضاي بازدارندگ
ســخنگوى قوه قضاييه با اشــاره به اينكه امروز قدرت نظامى ايران 
نه تنها در مقايســه با دهه نخست انقالب اسالمى بلكه در شاخص 
پيشرفت و توسعه حتى با سال گذشته نيز قابل مقايسه نيست، افزود: 
توان دفاعى كشــور سبب شده اســت رژيم غاصب صهيونيستى در 
خصوص ادامه حيات نامشــروع خود احساس خطر كند و صالبت 
نظام اسالمى و امنيت فراگير در كشور، ترامپ و آمريكاى جهانخوار 

را نگران كرده است.

مشكالت اقتصادى داخلى است
 آمريكا با رب و روغن ما چه كار دارد؟!

 عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: برخى دولتمردان علت گرانى ها را به تحريم هاى آمريكا ربط 
مى دهند كه بايد از اين آقايان پرسيد، آمريكا با رب و روغن ما چه كار دارد؟!

سيدحســين نقوى  حسينى با انتقاد از عملكرد دولت به ويژه در حوزه اقتصادى، اظهار داشت: گرانى هاى بيدادكننده به خوبى 
عملكرد ضعيف دولت را نشان مى دهد.وى با بيان اينكه مشكالت اقتصادى كشور كامال داخلى است، ادامه داد: با وجود اين، 
برخى دولتمردان علت گرانى ها را به تحريم هاى آمريكا ربط مى دهند كه بايد از اين آقايان پرســيد آمريكا با رب و روغن ما 
چه كار دارد!؟سخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى مجلس، با يادآورى اينكه هنوز تحريمى اعمال نشده كه تاثيرش را بر بازار 

داخلى ما بگذارد، به مهر گفت: على رغم دسيسه هاى دشمن، ما نفت مان را همچنان مى فروشيم.
نقوى  حســينى با بيان اينكه ما در حال حاضر حدود 2/5 ميليون بشــكه نفت خام در روز مى فروشيم، اظهار داشت: حتى در 
صورت اعمال تحريم ها، فروش نفت كشــور به يك ميليون و 500 هزار بشــكه در روز مى رسد و به اين ترتيب تحريم ها هم 

نمى تواند براى ما مشكل چندانى ايجاد كند.  

جرقه اختالف روحانى و آخوندى كجا زده شد؟
تقابلى كه به استعفاختم شد

 انتشــار نامــه اســتعفاى آخونــدى پــس از حضــور پرحاشــيه ديــروز وى در مراســم امضــاى تفاهمنامــه نوســازى 100 
هــزار واحــد مســكونى بافت هــاى فرســوده، اختــالف نظــر قديمــى ايــن عضــو كابينــه بــا رئيــس جمهــور را علنــى كــرد.

ــور  ــس جمه ــان رئي ــن از معاون ــازى و دو ت ــر راه و شهرس ــور وزي ــا حض ــروز ب ــح دي ــر، صب ــزارش مه ــه گ ب
(معــاون اقتصــادى دولــت و رئيــس ســازمان برنامــه و بودجــه) تفاهمنامــه نوســازى 100 هــزار واحــد مســكونى 
ــه  ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام ــوى س ــار از س ــان اعتب ــارد توم ــزار ميلي ــن 70 ه ــا تأمي ــوده ب ــاى فرس ــت ه در باف

امضــا رســيد.
ــه رئيــس جمهــور  آخونــدى ســاعاتى پــس از حضــور در ايــن مراســم، نامــه اســتعفايش را كــه 48 روز قبــل خطــاب ب
نگاشــته شــده بــود، در كانــال تلگرامــى خــود منتشــر كــرد تــا نشــان دهــد حضــور پرحاشــيه اش در مراســم صبــح، بــا 
رضايــت قلبــى نبــوده اســت. او حتــى در مراســم صبــح در ســخنرانى بســيار كوتــاه خــود گفــت: مــن امــروز بــراى حــرف 

زدن اينجــا نيامــده ام بلكــه بــراى كــف زدن آمــده ام!

 در شــهر پيچيد گنج پيدا شــده است. 
بالفاصله ميدان "كهنه" شهر قرق شد. مردم 
ديگر چيزى نديدند. بازار شايعه داغ شد كه 
در همدان، طال و كوزه هاى سكه اشرفى پيدا 

شده است.
پاييز پيش هنگام حفارى ميدان قديمى شهر 
همدان، تكه اى از يك سرســتون پيدا شد. 
گمانه زنــى اوليه اين بود كه يك اثر ايلخانى 
يافته شده است. شــهردارى، شوراى شهر، 
استاندارى و مديركل راه و شهرسازى استان 
با اداره ميراث فرهنگى توافق كردند عمليات 
حفارى متوقف شود تا كاوش اضطرارى را 
شــروع كنند و حريم ميدان كهنه 10 روزى 

بسته شد.
ميراث فرهنگى  دوســتدار  زندى،  حســين 
همدان كه از منتقدان حفارى هاى شــهرى 
بدون نظارت و حضور كارشناســان ميراث 
فرهنگى است، در همان روزها درباره شايعه 
پيدا شدن خمره هاى اشرفى در ميدان شهر، 
گفته بود: اگر كارشناســان ميراث در چنين 
حفارى هايى حضور داشته باشند و نظارت 
كنند شايعه  كشف خمره شكل نمى گرفت. 
زمانــى كــه شــهردارى همــدان عمليات 
گودبردارى انجام مى داد، چند شــى سفالى 
در پيــاده راه خيابان اكباتان پيدا شــد كه به 
دليل شفاف عمل نكردن شهردارى شايعات 
زيادى در فضاى مجازى منتشر شد كه بعد 
از مدتى ميــراث فرهنگــى آن را تكذيب 
كرد و رئيــس پايگاه هگمتانه اعالم كرد كه 
سفال هاى پيدا شده تمبوشه هايى براى انتقال 

آب بوده است.
احمد ترابى، معاون ميراث فرهنگى اداره كل 
ميراث فرهنگى و گردشگرى استان همدان 
اما شايعه پيدا شــدن خمره هاى اشرفى در 
ميدان مركزى همدان را يك شوخى از سوى 

معاون شهردار همدان دانسته بود.
به گزارش ايســنا، چند مــاه بعد با وجود 
ادامه داشتن كاوش ها و پيدا شدن دو تدفين 
مربوط بــه دوره عصر آهــن، تابوت هاى 
سفالى متعلق به دوره اشكانى و تدفين هاى 
باز مانده از آن دوران، پايه ســتونى با دوره 
تخمينى سلوكى، سنگ آسيب روغن گيرى 
و خمره ذخير روغن همچنان بازار شايعه ها 
داغ بود كه از ميدان قرق شــده، خمره هاى 
سكه طال كشــف شده و شبانه خارج شده 
اســت و همين دست مايه اى شــد تا امير 
خجســته نماينده مردم همــدان و فامنين 
در مجلس به مديران تذكر دهد با شــفاف 

سازى امور به بازار شــايعات كاوش هاى 
همدان پايان دهند.

حاال يك ســال از آن ماجرا گذشــته است، 
شــهردارى از تغيير چهره  ميدان مشهور به 
امام خمينى (ع) دســت برداشــته و با تلى 
از خاك با حاشــيه گل كارى شده، رها كرده 
است. اداره ميراث فرهنگى همدان يك سال 
پيش قول داده بود ميدان را به ســايت موزه 
تبديل كند و هر آنچه يافته به ســر جايش 
برگرداند، اما شــهردار همدان تازگى گفته 
«اعتبارات ســايت موزه به سازمان مسكن و 
شهرسازى ابالغ شده كه هنوز هزينه كرد آن 

مشخص نيست. »
عبــاس صوفى مشــكل كار را ناهماهنگى 
بين اداره هاى مسكن و شهرسازى و ميراث 

فرهنگى دانسته است.
بعد از گذشــت يك ســال كه مســؤوالن 
هنوز براى ســاخت سايت موزه به توافق و 
نتيجه نرســيده اند، مردم شهر هم ديگر مثل 
سابق كنجكاوى نمى كنند، با اين حال ذهن 
غريبه هــا را درباره حفره خالى مركز شــهر 
مى خوانند و زير گــوش زمزمه مى كنند كه 
«طاليش را برده اند و داخلش را با خاك پر 

كرده اند. »
رهگذران نگاه كنجكاو به سمت ميدان امام 
را تشخيص مى دهند و خاطرات آن روز كه 
عكاس ها هنگام عكس گرفتن از حفارى ها 
و يافته هايش كتك خوردند را بازگو مى كنند. 
يكى مى گويد: حتمــا يك چيزى پيدا كرده 
بودند كه اينقدر حساســيت نشان مى دادند. 

تا قبل از آن همه چيز عادى بود، در يك آن 
ميدان به محاصره درآمد و مركز شهر شلوغ 
شد و تا شــعاع چند مترى اجازه تردد داده 

نمى شد.
مرد جوانى كــه روى گارى چرخ دارش لم 
داده بود و آفتاب مى گرفت هم خيلى آهسته 
از ديده هــا و شــنيده هايش گفت كه خيلى 
چيزها را برداشــتند. بعدش يك قسمت از 
ميدان را بتن ريزى كردند. بعد از يك مدت 
هم بتن ها را برداشــتند. مى گفتند طال پيدا 

شده است.
رهگذرى ادامه داد: تا چند ماه پيش ميراث 
فرهنگى هنوز ميدان خالى را كاوش مى كرد، 

احتماال هرچه پيدا كرده برده است.
مرد مســنى كــه در ميدان مغازه دار اســت 
با اطمينــان مى گويد: صدر صــد طال پيدا 
كرده اند. ميدان اصلى شهرى مثل همدان كه 
ايــن همه قدمــت دارد را بكنند و طال پيدا 

نكنند.
مردم با ايــن خاطــره و روايت هايى كه با 
هر كاوش و كشــف شــكل گرفته، زندگى 
مى كنند، امــا نيروى يگان حفاظت شــهر 
همــدان روايت هاى مردم را شــايعه هايى 

مى داند كه ديگر شبيه افسانه شده است.
مرادى داســتان را بــراى خبرنگار ايســنا 
اين طور روايت مى كند: مى خواســتند ميدان 
امــام خمينى (ره) را حفــر كنند و حوض 
بســازند كه بعد از كشف سر ستون سنگى، 
ما (اداره ميراث فرهنگى) وارد عمل شديم 
و آنقــدر ايســتادگى كرديم تا فشــارهاى 

شهردارى برداشته شــد و عمليات ساخت 
ميدان متوقف شد.

او اشياء پيدا شــده را ديده است، در بيشتر 
روزهاى كاوش در محل هم حضور داشــته 
است، خبرنگار ايســنا را در موزه هگمتانه 
همراهى مى كند و بخشى از اشياء يافته شده 
كه شامل سرستون، سنگ آسياب و تابوت ها 
مى شود و در محوطه بيرونى موزه نگهدارى 
مى شود را نشــان مى دهد و مى گويد: فكر 
نكنيم شــى خاصى كه مــردم انتظارش را 

دارند، پيدا شده باشد.
به گفته اين نيروى يگان حفاظت، اســكلت 
دو تابوت سفالى پيدا شــده در آزمايشگاه 
موزه هگمتانه نگهدارى مى شود تا مرمت و 

آزمايش شود.
مرادى مى گويد: چهار اسكلت از ميدان پيدا 
شــد. همه آثار از بخش كوچكى در ميدان 
كشف شده است، درحالى كه خيلى ها تصور 
مى كنند همه ســطح حفارى شده در ميدان 

مملو از اين آثار تاريخى بوده است.
به اعتقاد او، تنها بخش جالب كاوش شده، 
سيستم آب رســانى بوده كه تعريف مى كند: 
هنگام حفارى شــهردارى تقريبا از بين رفته 

است.
نيروى يگان حفاظــت مى گويد: ميدان امام 
(ره) قرار است سايت موزه شود. همين كه 
مرحله بررســى و آزمايشگاهى اشياء پشت 
ســر گذاشته و موزه ســاخته، هر آنچه پيدا 
شــده به موزه منتقل مى شود، آنوقت مردم 

مى بينند چه چيزهايى پيدا شده است.

ابهام در سرانجام ساخت موزه ميدان شهر

كشمكش اداري به مركز شهر رسيد

 موســيقى مذهبى و نواى عاشــورايى 
جزو جدايى ناپذير آيين هاى عزاى ساالر 
و  مختص  موضوعى كه  اســت؛  شهيدان 
محصول ديروز و امروز نيســت و ساليان 
طوالنى ايرانيان مســلمان بنا بر اراداتى كه 
به امام حسين (ع) دارند، همنوا با موسيقى 
مذهبى مداحان در سوگ و مصيبت عظيم 

كربال غرق در ماتم و اندوه مى شوند.
البته همه اين عشــق و شور به زنده نگه 
داشتن واقعه كربال و آنچه بر امام حسين 
(ع) گذشــت، در طــول عمــر انقالب 
اســالمى همواره مورد تاكيــد بوده؛ چرا 
كه در متون شــرعى و دينــى ما همواره 
توصيه و دستورالعمل هاى زيادى درباره 
ضرورت عزادارى براى ائمه (ع) به ويژه 

امام حسين(ع) ديده مى شود.
در اينجا تكليف ســنگين مداحان و مرثيه 
ســرايان و هيأت هاى عزادارى بيشــتر 
نمايان مى شود اما نكته مهم در اين مساله 
كيفيت اقامه عزا براى ساالر شهيدان است؛ 
موضوعى كه كانون و تمركز اصلى آن به 
مداحان و هيأت هاى مذهبى بر مى گردد.

چرا كــه آنها با فعاليــت و عملكرد خود 
نقش اصلى را در زنده نگه داشتن نهضت 
حســينى به عنوان دليل اصلى حفظ دين 
و فرهنگ ناب اســالمى بــازى مى كنند 
و همين مســاله هم تكليف ســنگينى را 
برعهــده آنها مى گذارد و مــى طلبد كه 
هم هيأت ها و هم مداحان با حساســيت 

بيشترى روى اين موضوع تمركز كنند.
بايد گفــت كه بســيارى از بــزرگان و 
پژوهشــگران دينى هم عقيــده دارند كه 

فرهنگ صحيح عزادارى موجب نگهبانى 
دين و روشن شدن حقايق دينى و نابودى 

بدعت ها و ترويج سنت ها مى شود.
آنها تاكيــد دارند كه براى تحقق اين مهم 
وظيفه مداحان و مرثيه ســرايان و هيأت 
هاى عزادارى بيشــتر از ساير افراد جامعه 
است و كســب جايگاه معنوى و تهذيب 

نفس توسط آنها اهميت خاصى دارد.
به گــزارش ايرنا، در واقــع مداحان به 
عنوان نقطه اصلى و اساســى هيأت هاى 
مذهبــى در كنار خطيبــان و گويندگان 
وظيفه دارند از اشعار و نواهايى استفاده 
كنند كه بيانگر حقايق واقعه عاشــورا و 
كربال باشــد تا بتواند تاثيرگذارى الزم را 
بر جامعه و به ويژه نســل جوان داشــته 
باشد؛ زيرا تجربه و شواهد موجود نشان 
داده نسل جوان ما تمايل و توجه بيشترى 

به اين حوزه دارند.
بــا توجه به اهميت ايــن موضوع، اما در 

سال هاى اخير شاهد شكل گيرى بدعت 
و ســبك جديدى در بين مداحان هستيم 
و آنــان با تقليــد كوركورانــه از برخى 
خوانندگان غربى، پايه گذار فرهنگى غلط 
در اين حوزه شــده اند و زمينه تحريف و 

آسيب جدى را فراهم آورده اند.
موضوعى كــه رهبر معظــم انقالب هم 
نســبت به آن واكنش نشان دادند و دراين 
باره فرمودند: «من شــنيده ام در مواردى 
از آهنگ هاى نامناســب استفاده مى شود 
مثًال فالن خواننده طاغوتى يا غيرطاغوتى 
شعرعشــقى را با آهنگــى خوانده؛ حاال 
مــا بياييم در مجلس امام حســين (ع) و 
براى عشــاق امام حسين(ع)، آيات واالى 
معرفــت را در اين آهنــگ بريزيم و بنا 
به خواندن آن كنيم، اين خيلى بد اســت 
خودتان آهنگ بســازيد اين همه ذوق و 
ايــن همه هنر وجــود دارد يقينًا در جمع 
عالقه مندان به اين جريان كسانى هستند 

كه مى توانند آهنگ هاى خوِب مخصوص 
مداحى بسازند؛ آهنگ عزا، آهنگ شادى».

البتــه برخى از مداحان مطرح كشــورى 
نيز از رونق گرفتن برخى از ســبك هاى 
غربــى در مداحى ها انتقاد و اعالم كردند 
كه برخى مداحان سعى مى كنند با سبك 
هاى غربى و هيجــان انگيز مداحى را به 
راه اندازنــد كه حاصــل آن جز هيجان و 
شور مقطعى نيســت و اين موضوع يك 

آفت جدى است.
بــه گفته اين منتقــدان در مقتل خوانى و 
نوحه ســرايى تنها هدف گريه و احساس 
عواطف اســت در حالى كه اگر محتوا و 
پيامى در اين ســروده هــا و بيان مطالب 

نباشد هيچ ثمرى ندارد.
حال بايد گفت موســيقى مذهبى درخت 
تنومنــد و اصيلــى كه تعزيــه، روضه و 
نوحه خوانى از شــاخه هاى آن اســت و 
در زندگى ما ريشه دارد و در واقع هدف 
مداحى، مدح يك واقعه با شكوه تاريخى 
است تا مردم به تفكر و تامل به اين واقعه 
بپردازند و با حزنى كه در مدح وجود دارد 

همراه شوند.
به نظــر مى رســد مداحــان در اين راه 
بايد هــدف خود را پيدا كننــد و بفهمند 
مســئوليت آنها فقط توليد هيجان نيست؛ 
تقليد كوركورانه آنها از ملودى هاى ديگر 
باعث مى شــود كه مداحــى از يك هنر 
مســتقل و پويا تهى شود و در واقع نبايد 
مداحى به آنچه در كوچــه و بازار اتفاق 
مى افتد به عنوان موسيقى مصرفى وابسته 

شود.

آيا مرگ زن، "مهريه" را ساقط مى كند؟رخنه سبك غربى، چالش مداحى هاى محرم
 در روزهاى گذشــته خبرى منتشر شد مبنى بر اينكه مردى پس 
از آن كه همسرش مهريه اش را به اجرا گذاشت، با خودرو او را زير 
گرفت و او را به قتل رساند. فارغ از مباحث مختلفى كه مى توان در 
رابطه با علل و عوامل بروز حوادث اينچنينى داشت اين سوال مطرح 
مى شود كه آيا با قتل زوجه يا حتى مرگ طبيعى او، تكليف زوج به 

پرداخت مهريه از بين مى رود؟
بهمن كشــاورز حقوقدان، در پاسخ به سوال ايســنا مبنى بر اينكه 
"مهريــه" در صورت مرگ زوجه چه وضعيتــى پيدا خواهد كرد؟ 
گفت: مهريه دين زوج اســت و تا زمانى كه پرداخت نشده باشد بر 
ذمه او مستقر خواهد بود و در صورت فوت زوجه كه داين و طلبكار 
محسوب مى شود ورثه او طلبكار زوج خواهند بود، بنابراين با قتل 
و فوت زوجه مهريه ســاقط نمى شود و وّراث مى توانند به مطالبه و 
وصول آن اقدام كنند، ضمناً توجه شــود هر چند شوهر خود داخل 

در وراث مى باشد اما به واسطه قتل از ارث محروم خواهد بود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در خصوص مهريه به طور كلى بايد 
گفت كه ما معموالً در همه امور از يكى از طرفين بام سقوط مى كنيم. 
زمانى مهريه هاى عجيب و غريب تعيين مى شود و ضمانت اجراى 

زندان هم دارد و زمان ديگرى حركت در جهت نفى آن است.
وقتى زوجين مى دانند "مهريه" تعيينى در حد و توان زوج نيســت 

اصوالً اين مهر باطل است
وى تصريح كرد: بار ديگر اظهار نظر استاد فقيدم مرحوم دكتر مهدى 
شهيدى را الزم مى دانم كه فرمود «وقتى زوج و زوجه هر دو مى دانند 
كــه مهريه تعيينى در حد و توان زوج نيســت اصوالً اين مهر باطل 

است و بايد مهرالمثل پرداخت شود».
اين حقوقدان بيان كرد: به هر حال هر قانون گذارى كه انجام شــود 
بايد با در نظر گرفتن واقعيت هاى اجتماعى و اقتصادى باشــد و اّال 

مشكلى را حل نخواهد كرد.
كشاورز با اشــاره به مطرح شــدن راهكارهاى مختلف براى حل 
مشــكالت مربوط در اين زمينه، گفت:  مى تــوان در قانون گذارى 
ترتيبى داد كه مهريه از صورت حربه اى براى طالق خارج شــود و 
به روال عادى برگردد و اين مى تواند به صورت برقرارى حق طالق 

براى خانم ها ولو از باب حكم ثانويه باشد.
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20هزار خانوار روستايى و عشاير مشمول 
سبد حمايتى دولت شدند

 به گفته مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشور، 20هزار خانوار روستايى و عشاير 
مشــمول سبد حمايتى دولت شــدند.20هزار خانوار روستايى و عشاير مشمول سبد 
حمايتى دولت شدند.به گزارش فارس، واعظ مهدوى با اشاره به نظام اليه بندى تامين 
اجتماعى،وظيفه صندوق را در حوزه بيمه اى دانســت و مساعدت اجتماعى را جزو 
وظايف سازمانهاى حمايتى مانند كميته امداد حضرت امام(ره) و بهزيستى عنوان كرد.

واعــظ مهدوى اضافه كرد: تعادل در ميان منابع و مصارف صندوق جزء وظايف ذاتى  
صندوق اســت كه با برنامه ريزى در جهت پوشش جوانان در اين صندوق مى توانيم 

همسو با اين وظيفه مهم حركت نماييم.

همايش «30 مهر بيدارى» در همدان برگزار مى شود
 بزرگداشت چهلمين حماسه 30 مهر سال 57 دانش آموزان همدان با عنوان همايش 

«30 مهر بيدارى» برگزار مى شود.
به گزارش فارس، مراســم بزرگداشت چهلمين حماسه 30 مهر سال 57 دانش آموزان 

همدان با عنوان «30 مهر بيدارى» برگزار مى شود.
اين مراســم دوشنبه 30 مهرماه از ســاعت 9 الى 12 در مجتمع فرهنگى ـ هنرى ابن 

سينا برگزار مى شود.
 سخنران اين مراسم حسين تاريخى؛ دبيركل اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان 
است كه خانم كرمى، همسر شهيد دانشمند هسته  اى عليمحمدى و خانم عروجى، مادر 

شهيد احمدى نيز در اين برنامه حضور خواهند داشت.

قضاتى كه اذن رهبرى دارند، مشمول قانون 
بازنشستگى نمى شوند

 معاون حقوقى قوه قضائيه در پاســخ به اين ســوال كه گفته مى شود قضاتى كه 
اذن رهبرى دارند، مشــمول اين قانون نمى شوند، مگر همه قضات با واسطه منصوب 
رهبرى نيســتند؟ به مهر گفت: اذن رهبرى در هر جايى كه مطرح باشــد چه در قوه 
قضائيه و چه در دولت، مافوق قانون اســت، بنا بر اين نمى توانيم بگوييم وقتى اين 

قانون آمده است اذن ديگر معنى ندارد.
دكتر ذبيح ا... خدائيان افزود: قاضى كه اذن رهبرى داشــته باشد به اين معنى است كه 
بازنشسته شده باشــد اما با اذن مطروحه از سوى رهبرى، مجدد به كار گرفته شده و 

بازگشته باشد كه در اين صورت است كه مشمول قانون نمى شود.

چرا مسئوليت  پذير نيستيم؟
 انسان به واسطه داشتن ابزار تعقل و در نتيجه فعل مبتنى بر انديشه 
و به واســطه اثرگذارى اين قدرت بر كليه مناســبات فردى و جمعى 
او بر محيط اطراف، مســئوليت دارد. او در مقابل خودش، ديگران و 
محيط مســئوليت دارد. اين مسئوليت داشتن صرفا يك امر انتزاعى و 
فرماليته نيســت، بلكه در آن تبعات و پيامدهايى متصور است كه گاه 
ناظر به مجازات اســت، گاه توبيخ و گاه عــذاب وجدان و همه آنها 
براى آن اســت كه در رفتارهاى پســينى اين مسئوليت پذيرى باورى 
جدى براى او باشد. مسئوليت پذيرى با رشد فرهنگى و تمدنى جوامع 
تعميق مى يابد. هر چه جامعه اى از نظر انديشه اى و تمدنى پيشرفته تر 
باشــد، طبيعتا مسئوليت پذيرى، در قبال اود ديگرى و زيستگاه، بيشتر 
مى شود. طبيعتا رابطه اى دوسويه نيز بين اين دو، يعنى مسئوليت پذيرى 
و تعميق مناسبات انسانى كه نماد يك جامعه فرهنگى پيشرفته است، 

وجود دارد.
اما در جامعه ما به نظر مى رســد كه اين عامل كم تر رخ نشان مى دهد. 
مجموعه شــرايط از كودكى ما را به سمت مســئوليت گريزى سوق 
مى دهد. در مدرسه دورويى را بخوبى ياد مى گيريم. اين يعنى آغازى 
بر مســئوليت گريزى. رويكرد تحكمى و تك گويى، گامى اساسى در 
تكميل اين فرآيند اســت. وقتى يك نفر متكلم وحده است و ديگران 
بايد گوش فرا دهند و اجرا كنند، هيچكدام مســئوليتى ندارند، به جز 
آنكه تنها ســخن مى گويد و او نيز به هيچ كســى پاســخ گو نيست، 
چون ديگران شــانى براى ســوال كردن ندارند. بنابر اين از كودكى 
مســئوليت گريزى را به جاى مسئوليت پذيرى جز آموخته هاى اساسى 
كودكانمــان قرار مى دهيم. نتيجه چنيــن فرآيندى، كه مبتتى بر نوعى 
رويكرد ســلطه گرانه در مناســبات اجتماعى و فردى اســت، حجم 

گسترده مسئوليت گريزى است.
على رغم بحران هاى شديد اقتصادى و اجتماعى در جامعه، هيچكس 
پاســخگو نيســت و به تبع مســوليت پذير. همه منتقديم و طلبكار 
از ديگــرى و نه البتــه مطالبه گرى فعال. همه تقصيــر همه آنچه كه 
متوجه آن هاســت را به گردن ديگرى مى اندازند. گويا هيچ كدام از ما 
مسئوليتى در قبال جامعه، كودكان و محيط زيست نداشته ايم. بسيار كم 
انديشــيده ايم كه اگر به جاى ما افراد يا فرد ديگرى بودند ممكن بود، 
مثال كودكان كار كم ترى در جامعه داشــته باشيم، يا ممكن بود هنوز 
زاينده رود آب داشته باشد. عمق خطاى نظام مديريتى كشور را، عالوه 
بر نكات فنى مديريتى، مى توان از منظر مســئوليت پذيرى بهتر درك 
كرد. بدين واسط آموزش مسئوليت پذيرى را مى توان يكى از مهم ترين 
آموزه هايى دانســت كه كشور به آن احتياج دارد. به تبع كودكان ما نيز 
الزم است با اين مقوله آشنا باشند، شايد در سايه اين توجه، بزرگساالن 

نيز كمى به خود آيند.
* فرشيد يزدانى
جامعه شناس و مديرعامل انجمن حمايت از كودكان

ايران: 30 درصد مدارس كشور به بازسازي و مقاوم سازي نياز دارد
 مدارس نوسازروستاهاى خال  رو جايگزين كنيد 

زنگار امروز: چوب الي چرخ توليد روغن زيتون
 ولي روغن زيتون قطره داره چرخ نداره

جام جم: حقوق بشر كيلويي چند
 حتمًا طبق قيمت هاي روز گران شده ؟؟

همشهري: آبادي خانه هاي ابدي
 يعني سراميك كردن؟

اطالعات: جهانگيري: مردم بايد به آينده اميدوار شوند
 راستشو بگو خودت چقد اميدواري؟

همدان پيام: نرخ آسيب هاي اجتماعي 2 برابر نرخ رشد جمعيت است
 پس آسيب هاي كرانه خليج فارس هم اومده ايران

همدان پيام:  همه تقصيرها گردن ترامپ!
 آره ديگه اگر زمستون سرما خورديد بريد در خونه ترامپ

اقتصادي: طرح ويژه بخش خصوصي براي مديريت سوخت
  ريختن بنزين با سرنگ در باك ماشين
ايران: دست اندازهاي اصالح قيمت خودرو

 دست انداز به خاطر آسفالت بد خيابوناست
بهار: احمدي نژاد جديد در راه است
 پس كت جديدتر توليد مي شود

جوان: مراقب باشيد دزدها از پنجره قوانين بين المللي وارد نشوند
 باشه در، مخفى براشون مى زاريم

خراسان: سهميه بنزين را به خانواده  ها بدهيد نه خودروها
 راست مي گه گاز گرونه مى خوان آتيش روشن كنن

سياست روز: وعده «هلو» جواب نداد مردم را از «لولو» مي ترسانند
 آخر ترس نباشه كه نمي خوابن

عصر ايرانيان: حفاظت از درختان و آبخيزداري تكليف فراموش شده 
مردم و دولت

 چرا موقع انجام وظيفه مردم مهم مى شن؟
كيهان: نبايد با طناب FATF خودمان را دار بزنيم

 درسته طناب پالستيكي بهتره

پليس همدان 45 كيلوگرم ترياك كشف كرد
 رئيس پليس مبارزه با مواد مخــدر همدان بيان كرد: ماموران اين 

نيرو در 2 عمليات موفق به كشف 45 كيلوگرم ترياك با لفافه شدند.
هادى قزوينه گفت: ماموران پليــس مبارزه با مواد مخدر از بارگيرى 
يــك محموله مواد مخدر در تهران با هدف انتقال و توزيع در همدان 

مطلع شدند.
وى افزود: گشت هاى محسوس و نامحسوس پليس به منظور توقيف 
اين محموله در محل هاى پيش بينى شــده مستقر و در يك عمليات 

غافگيرانه اين خودرو سوارى در ورودى شهر همدان متوقف شد.
رئيــس پليس مبارزه با موادمخدر همدان بــه ايرنا گفت: ماموران در 
بازرســى از اين خودرو 15 كيلوگرم ترياك با لفافه كشف و 2 متهم 

را دستگير كردند.
ســرهنگ قزوينه همچنين از كشــف موادمخدر در يك عمليات فرا 
استانى خبرداد و گفت: يك قاچاقچى مواد مخدر در عمليات مشترك 

پليس همدان و كرمانشاه شناسايى شد.
وى اضافه كرد: ماموران در بازرسى از منزل اين قاچاقچى در كرمانشاه 

، 30 كيلوگرم ترياك با لفافه كشف كرده و متهم دستگير شد.
بر اساس آخرين آمارهاى منتشر شده از ابتداى سالجارى تاكنون افزون 

بر چهار تن مواد مخدر در استان همدان كشف شده است.

دوره كارشناسى پيوسته دانشگاه فرهنگيان
 3 سال مى شود

 معاون آموزشــى و تحصيالت تكميلى دانشــگاه فرهنگيان گفت: دوره كارشناسى 
پيوسته دانشگاه فرهنگيان 3 سال مى شود.

به گزارش مهر، طاهر روشندل به پيشنهاد طرح تعديل واحدهاى دوره كارشناسى پيوسته 
اشــاره كرد و افزود: يكسرى دروس همپوشــان داريم كه اين درس ها را مى توان با هم 
ادغــام كرد؛ به عبارت ديگر در دوره كارشناســى پيوســته 150 واحد را به 140 واحد 

برسانيم و همچنين دوره كارشناسى را در سه سال تجميع كنيم.
معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه فرهنگيان ادامه داد: در هر ترم، 20 واحد 
مى توان به دانشجويان ارائه داد كه 6 ترم آن، 120 واحد مى شود و 20 واحد باقى مى ماند 
كه مى توان در دو تابستان به دانشجويان ارائه شود؛ البته قانون مى گويد كه ترم تابستانى 

نبايد از 6 واحد بيشتر باشد.

چرا روغن آفتابگردان بهتر از  زيتون است؟
 ممانعت از افزايش كلسترول بد مانع از سكته قلبى مى شود و تحقيقات جديد نشان 
مى دهــد برخالف تصور موجود، روغن منتج از دانه هاى روغنى بهتر از روغن زيتون در 

اين زمينه عمل مى كند.
به گزارش خبرآنالين، جايگزين كردن چربى اشباع شــده به جاى اشباع نشــده در رژيم 

غذايى باعث كاهش چگالى كلسترول ليپوپروتئين مى شود.
Human Nutrition Potsdam- دكتر «لوكاس اشوينگ شــاكل» از موسســه

Rehbruecke در آلمان با انجام تحقيقاتى در اين زمينه به اين نتيجه رسيده است كه 
دانه هاى روغنى مانند تخمه آفتابگردان بهتر از روغن زيتون در بخش كاهش كلسترول بد 

مؤثر بوده و مى تواند مانع از بروز سكته قلبى در افراد شود.
Lipid منتشرشــده روى اثرات روغن هاى جامد  Research اين نتايج كه در مجله
network و نيز دانه هاى روغنى روى ليپيد خون بر اســاس تكنيك آمارى موسوم به

meta-Analysis منتج از 50 تحقيق متفاوت، كاركرده است.

كاهش خطر ابتال به سرطان كبد
 با آسپيرين

 محققان بيمارســتان عمومى ماساچوست متوجه شده اند كه مصرف روزانه آسپيرين 
مى تواند خطر ابتال به سرطان كبد را كاهش دهد.

بــه گزارش خبرآنالين، در مقاله ارائه شــده درOnvology JAMA و به گفته دكتر 
تريســى ســيمون از بخش گوارش بيمارستان در بوســتون آمده است: مصرف روزانه 
آسپيرين (دو دوز 325 ميلى گرم قرص در هفته به مدت 5 سال) مانع از توسعه نوع شايع 

سرطان كبد به نام HCC مى شود.
اطالعــات به دســت آمده از 170 هــزار نفــر در طــول ســه دهــه گذشــته ايــن امــر را 
ثابــت مى كنــد كــه مصــرف 5 ســاله مى توانــد منجــر بــه كاهــش 59 درصــدى ابتــال 

بــه ســرطان كبــد شــود.
هرچند ســرطان كبد شايع نبوده اما در دهه هاى اخير ميزان ابتال به آن افزايش پيداكرده 

است و كسانى كه هپاتيت ب و سى دارند، مستعد گرفتن سرطان كبد هستند.

 رئيــس اداره بيولوژيك ســازمان غذا و 
دارو با اعالم قيمت واكسن آنفلوآنزا در بازار، 
گفت: به نظر مى رســد اكثر واجدين شرايط 
تاكنون واكسن آنفلوآنزا را دريافت كرده اند؛ 
چراكــه توصيه كرده ايم كه پيش از آبان افراد 

واجد شرايط واكسن را تزريق كنند.
دكتر على واشــقانى درباره قيمت واكسن 
آنفلوآنــزا موجود در بــازار، گفت: قيمت 
واكســن آنفلوآنزاى 4 ظرفيتــى 41 هزار و 
200 تومــان و 3 ظرفيتــى 34 هزار و 300

تومان اســت. برندهايى كه در حال حاضر 
در بــازار وجود دارد،  برندهــاى هلندى و 
فرانسوى هســتند و فعال برند ديگرى جز 

اين نداريم.
وى بــا بيان اينكه توزيع واكســن آنفلوآنزا 
مطابق برنامه ريزى كــه انجام داده بوديم از 
نيمه شهريور ماه آغاز شــد، افزود: افرادى 
هم كه كانديــداى دريافت واكس آنفلوآنزا 
بودند، واكسيناسيون شــان را آغاز كردند و 
تاكنون خوشبختانه واكســن ها طبق برنامه 

تامين شده است.
واشــقانى با اشــاره بــه تفاوت واكســن 
سه ظرفيتى آنفلوآنزا با نوع چهار ظرفيتى آن، 
به ايسنا گفت: نوع چهار ظرفيتى يك گونه 
ويروس آنفلوآنزا را بيشتر از نوع سه ظرفيتى 
پوشش مى دهد. البته نكته مهم اين است كه 

هر دو واكســن انــواع خطرناك تر ويروس 
آنفلوآنزا را دارند. در عين حال ميزان مقادير 
وارد شــده از هر دو نوع واكســن تقريبا به 

صورت برابر وارد بازار شده است.
رئيــس اداره بيولوژيــك ســازمان غذا و 
دارو  با بيان اينكــه براى واردات 2 ميليون 
و 200 هزار ُدز واكســن آنفلوآنزا به كشور 
برنامه ريــزى كرده بوديم، گفت: طبق برنامه 

واردات واكســن ها در حال انجام اســت و 
اميدوارم بتوانيم مطابــق برنامه پيش رويم. 
خوشبختانه تاكنون مشكلى نداشتيم و مطابق 

برنامه پيش رفته ايم.
واشــقانى تاكيد كرد: البته به نظر مى رسد 
اكثــر واجدين شــرايط تاكنون واكســن 
آنفلوآنــزا را دريافــت كرده اند. هميشــه 
توصيه مى كرديم افراد قبل از ســرد شدن 

هــوا واكســن آنفلوآنزا را تزريــق كنند؛ 
چراكه دو هفته طول مى كشــد تا ســطح 
ايمنى ايجاد شود. فصل سرد هم از اواسط 
آبان ماه آغاز مى شــود و توصيه كرديم كه 
پيش از آبان افراد واجد شــرايط واكسن 
را تزريــق كنند. بنابرايــن توزيع خوب و 
طبق برنامه بوده و اكثر افراد واجد شرايط 

واكسن را دريافت كرده اند.

 رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان گفت: 
امروز تمدن اسالمى بر پوچ گرايى غرب غلبه 
پيدا كرده و ايمان  داريم به  زودى اســالم در 

سراسر دنيا گسترش پيدا خواهد كرد.
ســعيد جامه بزرگى در آيين افتتاحيه طرح 
«حيات طيبه» ويژه تشــكل هاى اســالمى 
سياسى اســتان هاى غرب كشور در همدان 
اظهار كرد: امروز در همدان شــاهد حضور 
دانشــجويان نخبه اى هســتم كه عالوه بر 
مسائل آموزشى، مسائل سياسى و فرهنگى 

جزو دغدغه هاى اصلى آنهاست.
به گزارش فارس، وى تصريح كرد: همدان 
به  عنوان نخســتين پايتخــت ايران  زمين و 
مهد تمدن ايران اسالمى خرسند از ميزبانى 

ايالم،  كردســتان،  اســتان هاى  دانشجويان 
كرمانشاه و همدان است كه در طرح حيات 

طيبه حضور دارند.
دبير هيأت امناى دانشــگاه آزاد اســالمى 
همدان ضمن تشــكر از متوليان اين برنامه 
گفت: تقــارن برگزارى دوره تشــكيالتى 
حيات طيبه در اســتان همدان با ايام اربعين 

حسينى مى تواند بسيار تأثيرگذار شود.
وى با بيان اينكه اربعين سال هاســت كه در 
فرهنگ اسالمى هر ســال پرشورتر از سال 
گذشته برگزار مى شــود، افزود: گام در اين 
راه گذاشتن اصًال ساده و آسان نيست، بلكه 
هر سال تعداد بيشترى با جان و دل قدم در 

مسير اربعين مى گذارند.

رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى همدان گفت: 
اربعين توســط مــردم و خودجوش انجام 
مى شــود و اين يعنى تمدن اسالمى در حال 
شكل گيرى اســت، به طورى كه بسيارى از 
جاى جاى كره خاكى بــراى ديدن عظمت 

اربعين به اين مسير گام مى نهند.
وى ادامــه داد: امــروز تمدن اســالمى بر 
پوچ گرايــى غرب غلبه پيدا كــرده و ايمان  
داريم بــه  زودى اســالم در سراســر دنيا 

گسترش پيدا خواهد كرد.
جامه بزرگــى تصريح كرد: امــروز در دوره 
حيات طيبه ما ميزبان بهترين دانشــجويان 
تشــكل هاى اســالمى سياســى در همدان 
هســتيم كه دغدغه مندى فرهنگى و سياسى 

را عالوه بر مسائل آموزشى دارند.
وى با بيان اينكه آينده كشــور در دســتان 
دانش آموختگان دانشــگاه آزاد است، گفت: 
بيش از 60 درصد پســت هاى مديريتى در 
اختيار همين دانش آموختــگان از اين نهاد 
آموزشى است و اگر امروز شما در اين دوره 
حضور داريد نشــانه آينده نگرى و وسعت 

ديد شماست.
دبير هيأت امناى دانشــگاه آزاد اســالمى 
همــدان تأكيد كرد: امروز تمــام كفر بر آن 
شــده اند كه با جنگ روانى اوضاع كشور را 
نامناســب جلوه دهند، اما بايد با بصيرت و 
روشنگرى در بين آحاد ملت، از اين مرحله 

از انقالب نيز سربلند بيرون بياييم.

 معاون رئيس جمهور در امور زنان و 
خانواده با اشاره به مصوبه ستاد ملى زن 
و خانواده گفت: اين مصوبه ماه گذشــته 
جهت نشاط و برنامه ريزى در 16 محور 
توسط دولت ابالغ شد و اكنون در حال 

اجراست.
به گزارش ايســنا، معصومه ابتكار گفت: 
معاونت بســيارى از سياستهاى خود را 
پيگيرى مى كند تا ايــن مصوبه در همه 

شهرها و روستاها اجرا شود.
به گفته ابتكار بهبود شــرايط بهداشــتى 
ســالمت زنان ايران در طول 40 ســال 
رشد چشمگيرى داشته به طوريكه اميد 
به زندگى قبــل از زمان انقالب در زنان 
55 سال بود اين در حاليست كه اميد به 
زندگى زنان اكنون به 76 ســال افزايش 

داشته است.

خانــواده  و  زنــان  امــور  معاونــت 
ــه  ــد اســت ك رياســت جمهــورى معتق
ــور  ــالمت كش ــراى س ــزى ب ــه ري برنام
برنامــه وســيع و گســترده اى اســت 
ــه ســرانجام  ــردم ب ــا مشــاركت م ــه ب ك
مى رســد و بايــد بــا تــالش و همــكارى 

ــم. ــه دهي ــير را ادام ــن مس ــه اي جامع
ابتــكار در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعيــت 
ورزش دختــران مقطــع ابتدايــى گفــت: 
باتوجــه بــه اينكــه ورزش دختــران 
مقطــع ابتدايــى در ســالهاى گذشــته 
ــده  ــا مان ــران ج ــه درســى دخت از برنام
بــود بــا اقــدام بــه موقــع بطحايــى 
ــوزش  ــا آم ــر ورزش) توانســتيم ب (وزي
معلميــن در تابســتان ســال گذشــته 
مجــدداً آمــوزش و تربيــت بدنــى را بــه 
برنامــه درســى دوران ابتدايــى دختــران 

ــا  ــتاوردها ب ــن دس ــه اي ــم ك بازگرداني
ــاء  ــادران، اولي همــكارى و مشــاركت م
و زنــان ســرافراز ايــران زميــن بــه 

ــت. ــده اس ــت آم دس
كم تحركــى كارمندان و زنــان خانه دار 

عامل اصلى بيماريهاى متابوليكى و قلبى 
و عروقى در آنها

ابتــكار در ادامــه بــا بيــان اينكــه مهمترين 
بيمــارى هــاى جوامــع صنعتــى بــه دليــل 
ــان  ــه خاطرنش ــروز يافت ــى ب ــم تحرك ك
ــدان و  ــان كارمن ــى مي ــم تحرك ــرد: ك ك
ــل  ــك عام ــوان ي ــه عن ــه دار ب ــان خان زن
ــى،  ــاى متابوليك ــروز بيمارى ه ــى ب اصل
ديابــت افســردگى و بيمــارى هــاى قلبــى 

عروقــى عمــل مــى كنــد.
وى با بيان اينكــه ورزش درمانى براى 
همه بيمارى هاســت: افزود يك ساعت 
پياده روى در طبيعت معادل يك قرص 
كاهش فشــار خون عمل مــى كند و به 
همين دليل  امروزه بســيارى از پزشكان 
در نسخه هاى خود براى بيماران ورزش 

تجويز مى كنند.

2 ميليون ُدز وارد كشور مي شود

واكسن آنفلو آنزا 41هزار تومان

رئيس دانشگاه آزاد همدان:

تمدن اسالمى بر پوچ گرايى غرب غلبه پيدا كرده است

ابتكار اعالم كرد

برنامه هاى نوين دولت براى تغذيه و پيشگيرى از بيماريها

تشكيل كالس هاى مختلط در پى كاهش نيرو
 رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به كاهش معلمان ارزبگير خارج از كشور از 400 به 

250 نفر، از مختلط و چندپايه شدن برخى كالس هاى درس خبر داد.
غالمرضا كريمى در پاسخ به پرسشى پيرامون تاثير هجمه و دشمنى هاى 
اخير امريكا با ايران بر روند فعاليت مدارس خارج از كشور، اظهار كرد: 

هيچ مدرسه اى نبوده كه به علت تحوالت اخير تعطيل شده باشد.  
وى افــزود: تقريبا همه مدارس ما افتتاح و از ابتداى مهر ماه مشــغول 

آموزش شدند.  
رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشــور وزارت آموزش 
و پرورش با بيان اينكه البته حجم نيروهاى اعزامى ما به مدارس خارج 
از كشور كاهش يافته است، به ايسنا گفت: به عنوان مثال اگر مدرسه اى 
باالى 20 دانش آموز داشت و مى توانستيم سه تا چهار دبير در آنجا داشته 

باشيم، شمار دبيران به يك مورد كاهش يافته است.
كريمى ادامه داد: كاهش شــمار معلمان، مــدارس را با چالش مواجه 
مى كند، اما در تالشــيم آموزش الكترونيك و مجازى را توسعه دهيم و 
معلمان بتوانند در دروس تخصصى از آموزش آنالين و آفالين استفاده 
كنند.وى با اشــاره به اينكه حدود 700 نيرو داشتيم كه حدود 400 نفر 
آنها ارز بگير بودند، گفت: از شــمار معلمان ارزبگير حدود 250 نفر در 
مدارس خارج باقى مانده اند و مابقى به ايران بازگشته اند.رئيس مركز امور 
بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 
به اينكه چه تعداد از معلمانى كه در سال جارى در آزمون اعزام به خارج 
از كشور پذيرفته شدند، توانسته اند به مدارس خارج بروند، اظهار كرد: 

اعزام بسيار محدود بود و كمتر از 30 نفر را اعزام كرديم.

مشكل صدور ويزاى اربعين رفع شد
 مدير كل عتبات عاليات ســازمان حج و زيارت از رفع مشكل 
كلى صدور ويزاى اربعين خبر داد و گفت: در ســه روز گذشته با 
تالش هاى انجام شده اين تأخير جبران شده و در تهران، ويزا طى 

72 ساعت صادر مى شود.
مرتضى آقايى در مورد تأخير در صدور ويزاى زائران اربعين گفت: 
طى سه روز گذشته يك كندى اى در صدور ويزا به وجود آمده بود 

كه با تالش هاى انجام شده اين تأخير جبران شده است.
وى افــزود: در تهران  و دو  اســتان ديگر تالش مى كنيم از امروز 

ويزاها را طى 72 ساعت صادر كنيم.
مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت با اشاره به اينكه در 
13 استان كشور، صدور ويزا 24 ساعته انجام مى شود، اظهارداشت: 
در پنج اســتان نيز 48 ســاعته، 11 استان 72 ساعته و در سه استان 
بين 3-4 روز صادر مى شــود كه تهران جزء اين سه استان است و 
تالش از شــنبه تالش كرده ايم افرادى كه در سامانه سما ثبت نام 
مى كنند درصورت ارائه به موقع مدارك طى 72 ساعت ويزاى آنها 

را صادر كنيم.
آقايى در پاســخ به اين ســوال كه آيا تأخير در صدور ويزا باعث 
كنسل شدن بليت هواپيماى برخى زائران شده است، گفت: به طور 
عام با چنين مشــكلى مواجه نشده ايم اما شايد به طور خاص 10-

20 مورد اين مشكل را داشته باشند كه دليل آن هم اين بوده كه ثبت 
نام انجام شده بدون در نظر گرفتن شرايط بوده و يا شايد مداركشان 
با تأخير ارسال شده اســت. وى تصريح كرد: در حال حاضر هيچ 
مشكلى در صدور ويزا وجود ندارد و حداكثر طى 72 ساعت ويزاها 
صادر خواهد شــد. به گفته آقايى، ثبت نام زائران اربعين در سامانه 

سما تا 4 آبان ماه ادامه دارد.



Y K

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

يكشنبه  29 مهرماه 1397  شماره 3318

6
اقتصـاداقتصـاد

خبر

 eghtesad@hamedanpayam.com

از ثبت سفارش با ارز 4200 تومانى تا كاهش قيمت تاير
خبرهاى خوش براى كاميون داران

 رئيس انجمن صنفى صنعت تاير ايران از ثبت سفارش تاير خودروهاى سنگين با ارز 
4200 تومانــى خبــر داد و اعالم كرد كه التهاب بازار در اين بخش تا يك الى دو ماه آينده 
فروكش خواهد كرد و در حال حاضر نيز مشــكالت مربوط به تامين الســتيك مورد نياز 

كاميون داران براساس قيمت رسمى تا حد زيادى كاهش يافته است.
محمدرضا گنجى در رابطه با جديدترين وضعيت عرضه انواع الستيك در بازار و مسائلى 
كه موجب نابه ســامانى در اين بخش به ويژه در حوزه تاير خودروهاى سنگين شده بود، 

بيان كرد: هم اكنون كارخانجات در حال توليد با ظرفيت 100 درصدى هســتند و تمامى 
محصوالت توليد  شده دراختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مى گيرد و پس از طى 

مراحل مربوط در اختيار كاميون داران قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: هم اكنون تجار در حال ثبت سفارش هستند و واردات با ارز 4200 تومانى و با 
تعرفه پنج درصدى موجب خواهد شد تا التهابات بازار طى يك تا دو ماه آينده كاهش يابد.
گنجى با اشاره به اين كه مشكالت مربوط به تامين الستيك مورد نياز كاميون داران براساس 
قيمت رسمى، تا حد زيادى كاهش يافته است، به ايسنا گفت: تا پيش از اين با مشكل تامين 
الستيك مورد نياز كاميون داران با قيمت رسمى مواجه بوديم اما در حال حاضر اين مشكل 

برطرف شده و براساس قيمت رسمى، الستيك در اختيار كاميون داران قرار مى گيرد.

گفتنى اســت به دنبال به وجود آمدن اين شرايط به تازگى وزير راه و شهرسازى پيشنهاد 
جديدى را ارائه كرد كه در صورت اجراى آن اتحاديه ها و تعاونى هاى كاميون داران مى توانند 
خود رأسا نسبت به وارد كردن الستيك هاى جديد اقدام كنند و عباس آخوندى اين وعده 
را نيز داد كه دولت در اين مسير با تخصيص ارز الزم شرايط را براى كاميون داران تسهيل 

خواهد كرد.
عالوه بر اين اخيرا از ســوى معاون اول رياست جمهورى كاهش تعرفه واردات الستيك 
خودروهاى ســنگين به گمركات كشور ابالغ شد و براســاس آن تعرفه واردات الستيك 
خودروهاى ســنگين بارى و اتوبوســى به پنج درصد كاهش يافت تا شــاهد كاهش 21 

درصدى تعرفه اين اين محصوالت در بازار باشيم.

بازار

مديركل گمرك همدان خبر داد
صادرات 3 ميليون دالر سفال

 از گمرك همدان
اســتان  گمرك  مديركل   
همــدان گفــت: در 6 ماهه 
امســال 607 هــزار و 520 
كيلوگرم ســفال به ارزش 3 
ميليــون و 348 هزار و 408 
دالر از گمرك همدان صادر 

شده است.
ــان  ــا بي ــوعى ب ــال خش جم
اينكــه ســفال و فروســيليس 
افــت  ميــزان  كمتريــن 

صــادرات را در 6 مــاه نخســت ســال نســبت بــه ســاير محصــوالت 
تجربــه كردنــد، بيــان كــرد: در 6 ماهــه امســال 607 هــزار و 520 
كيلوگــرم ســفال بــه ارزش 3 ميليــون و 348 هــزار و 408 دالر از 

ــده اســت. ــادر ش ــدان ص ــرك هم گم
ــان اينكــه ســفال 6 درصــد كل صــادرات اســتان از نظــر  وى بابي
ــال  ــت س ــه نخس ــزود: در 6 ماه ــود، اف ــامل مى ش ــى را ش ارزش
ــرك  ــفال از گم ــزار و 820 دالر س ــون و 644 ه ــته 3 ميلي گذش

ــود. صــادر شــده ب
مديركل گمرك اســتان همــدان بيان كرد: عــراق، اردن و آلمان از 

عمده ترين خريداران سفال استان همدان هستند.
 كاهــش 8 درصدى صادرات فرو ســيليس از گمرك 

همدان
وى بــه فــارس گفــت: در 6 مــاه نخســت ســال جــارى يك ميليــون 
و 716 هــزار و 214 كيلوگــرم فروســيليس بــه ارزش 2 ميليــون و 

73 هــزار و 364 دالر از گمــرك همــدان صــادر شــده اســت.
خشــوعى با بيان اينكه فرو سيليس يك درصد كل صادرات استان از 
منظر حجمى و چهار درصد كل صادرات اســتان از نظر ارزشــى را 
شامل مى شود، افزود: در 6 ماهه نخست سال گذشته 2 ميليون و 246

هزار و 462 دالر فرو سيليس از گمرك صادر شده بود.
از  پاكســتان  و  ارمنســتان  بلغارســتان،  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
عمده تريــن خريــداران فروســيليس اســتان همــدان هســتند؛ ادامــه 
ــد صعــودى صــادرات در  ــم در نيمــه دوم ســال رون داد: اميدواري

پيش گرفتــه شــود و كاهش هــا تبديــل بــه افزايــش شــوند.
مديركل گمرك اســتان همدان گفت: صادرات يكــى از اركان مهم 
اقتصاد مقاومتى مدنظر مقام معظم رهبرى است و بايد هر چه در توان 

داريم براى تحقق اين امر به كارگيريم.
ــا آنچــه در  خشــوعى گفــت: گمــرك همــدان در تــالش اســت ت
ــه  ــان و بروكراســى ترخيــص كاال ب ــراى كاهــش زم ــوان دارد ب ت

ــرد. كار گي

معاون بازآفرينى شهرى و مسكن همدان مطرح كرد
راه دسترسى مهم ترين مشكل 

«كوى گلستان»
 معاون بازآفرينى شهرى و مسكن اداره كل راه و شهرسازى همدان 

راه دسترسى را مهم ترين مشكل كوى گلستان دانست.
محمدحسين مرادى با بيان اينكه مهم ترين مشكل كوى گلستان در راه 
دسترسى است، بيان كرد: در حال حاضر راه به  صورت خاكى است و 
روســازى انجام  نشده كه مشكالتى را براى شهروندان به وجود آورده 

است.
وى با اشاره به اينكه مناقصه بخشى از راه دسترسى با مبلغ 437 ميليون 
تومان در نظر گرفته  شده است، افزود: البته اين براى بخشى از راه است 

و هزينه چندان سنگينى نيست.
معاون بازآفرينى شــهرى و مســكن همدان با بيان اينكه در نوبت اول 
مناقصه تنها يــك متقاضى كه مداركش ناقص بــود، مراجعه كرد، به 
فارس گفت: در نوبت دوم، دو نفر شــركت كردند كه مدارك يكى از 
شركت كنندگان كامل نبود و به همين دليل برنده اى در مناقصه معرفى 

نشد.
وى با بيان اينكه مناقصه براى سومين بار نيز برگزار مى شود، ادامه داد: 
مناقصه كه برگزار شود پيمانكار به  سرعت كار اجرايى را آغاز خواهد 

كرد و مشكل مردم برطرف مى شود.
مرادى با اشاره به اينكه به ازاى هزينه مناقصه قرار است زمين به پيمانكار 
واگذار كنيم، خاطرنشــان كرد: همين مسأله باعث شده كه افراد تمايل 

چندانى براى ورود به اين مناقصه نداشته باشند.
وى بــا بيان اينكه به همين دليل به دنبال فروش زمين و تخصيص پول 
نقد براى آن هستيم، گفت: به نظر مى رسد با اين اقدام پيمانكاران رغبت 
الزم براى حضــور در اين مناقصه را پيدا مى كنند چراكه همه به دنبال 

انجام كار هستند.

رئيس اتحاديه لوازم خانگى همدان مطرح كرد
سوءاستفاده برخى شركت هاى لوازم خانگى 

با پيش فروش كاال
 رئيس اتحاديه لوازم  خانگى شهرســتان همــدان گفت: برخى از 
شركت هاى لوازم خانگى با به راه انداختن پيش فروش كاال از وضعيت 
پيش آمده سوءاستفاده مى كنند چراكه مشكلى در عرضه كاال وجود ندارد.

امير خانجانى با بيان اينكه پيش فروش لوازم  خانگى برخى از شركت ها 
در سايت هاى اينترنتى به نوعى سوء استفاده از موقعيت به وجود آمده 
اســت، بيان كرد: هم اكنون همه اين كاالها در واحدهاى صنفى همدان 
موجود اســت و مردم مى توانند با خريــد كاال بالفاصله آن را تحويل 
بگيرند.وى با اشاره به اينكه نيازى به تحويل كاال پس از دريافت نقدينگى 
از مردم وجود ندارد، به فارس گفت: كاالهايى كه پيش فروش مى شود 
در كف بازار با همين قيمت وجود دارد و بالفاصله نيز به مشترى تحويل 
داده مى شود.رئيس اتحاديه لوازم خانگى همدان با بيان اينكه منطق اين 
نوع پيش فروش را درك نمى كنيم، افزود: اگر مردم نسبت به  پيش فروش 
رغبت نشان ندهند شركت ها مجبور مى شوند كه كاال را روانه بازار كنند 

و به همين قيمت در اختيار مردم قرار گيرد.
وى با اشــاره به اينكه امروز واحدهاى صنفى به دنبال مشــترى براى 
كاالهاى خود هســتند، ادامه داد: اين اقــدام تنها مى تواند نقدينگى در 
اختيار شــركت قرار گيرد كه سرمايه گذارى هايى در بسترهاى ديگر را 

انجام دهد.
خانجانى خاطرنشان كرد: مردم نبايد به برخى از شركت ها اعتماد كنند 

چراكه ممكن است هر لحظه مشكلى به وجود آيد.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه هاى عمومي 
يك مرحلـه اى

شركت آب و فاضالب استان همدان(سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به 
خريداقالم زير مطابق مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه از توليد كنندگان داراى استاندارد و از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)اقدام نمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد)
عضويت  عدم  صورت  در  مناقصه گران  است  شد.الزم  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به 
قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1397/07/29

هزينه خريد اسنادمناقصه:مبلغ   300،000 ريال است كه  مي بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 
سامانه  در  موجود  بانكى  درگاه  طريق  از  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت  نام  به   0101396197001

تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه:از تاريخ 1397/07/29 لغايت 1397/08/03تاپايان وقت ادارى.

آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى1397/08/14مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه 
است.

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ1397/08/15سالن جلسات مناقصه گذار.
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار(درج شده 
در جدول) را طبق  بند الف ماده 5آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 
1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست 
و  آب  شركت  خانه  دبير  مورخ 1397/08/14به  ادارى  وقت  پايان  تا  حداكثر  شده  مهر  و  الك  پاكت  در 

فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و 
ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021-41934 
 دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.irدرج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

نوبت اول

شماره 
مناقصه

موضــــــــــــــوع
شماره فراخوان
در سامانه ستاد

مبلغ تضمين 
شركت در فرآيند 
ارجاع كار(ريال)

ساعت 
بازگشايى

ع/-1
180/97

خريد5000متر لوله پلى اتيلن 
كاروگيت فاضالبى خط انتقال 
فاضالب فامنين  قطر500 ميليمتر

200977001000018250.000.00011

ع/-1
184/97

خريد لوله فاضالبى كاروگيت 
كوپلر سر خود به همراه واشر به 
قطر هاى 250،315و400 ميليمتر

200977001000019414.750.00011:30

 اساتيد جديدالورود صنعتى دانشگاه ها از 
ســال آينده در واحدهاى صنعتى مشغول به 
كار مى شوند تا مشكالت صنعت را از داخل 
واحدها دربياورند و يافته هاى خود را براى 

حل مشكالت صنعت به كار ببرند.
رئيــس دانشــگاه صنعتى همــدان در اين 
خصوص گفت: در راه برقرارى ارتباط مؤثر 
دانشــگاه و صنعت از ســال آينده هر استاد 
جديدالورود به دانشــگاه بايد 6 ماه در يك 

محيط صنعتى فعاليت كند.
محمود نيلى افزود: در حال حاضر برخى از 
اساتيد با محيط  صنعتى آشنايى كامل ندارند 
بنابراين اين طرح در نظر گرفته  شده و اساتيد 
در واحدهاى صنعتى حاضر شــده و حقوق 
خود را نيز از دانشگاه و مبلغى را از صنعت 

دريافت مى كنند.
وى بيــان كرد: در مدت 6 ماه اســاتيد بايد 
بتوانند 30 درصد از مشكالت واحد صنعتى 

كه در آن حضور دارند را استخراج كنند.
50 درصد بودجه هاى تحقيقاتى به 

دانشگاه اختصاص مى يابد
رئيس دانشــگاه صنعتى همدان بابيان اينكه 
3 درصــد از بودجه هر ســازمان و نهادى 
بايد صرف تحقيقات شــود، ادامــه داد: هر 
نهاد موظف اســت 50 درصد از اين بودجه 
تحقيقاتى را به دانشــگاه اختصاص دهد تا 

مشكالتش را بررسى و حل كند.
وى بــا بيان اينكه برخى از تشــكل ها مانند 
نظام هاى مهندسى، كانون هاى صنفى هستند 
و موفق نمى شوند كه مشكل ارتباط دانشگاه 
و صنعت را برطــرف كنند، به فارس گفت: 
براى حل اين معضل نياز داريم كه يك اراده 

عمومى در سراسر كشور ايجاد شود.
 اعتماد به دانشگاه صنعت موشكى 

و هسته اى را به ارمغان آورد
نيلى گفت: اگر امروز در صنعت هسته اى و 
يا موشكى موفق هستيم به اين دليل است كه 
مسووالن به دانشگاه اعتماد كردند و بودجه 
الزم را در اختيار آنان قرار دادند و دانشــگاه 

موفق شد كه نيازهاى كشور را برطرف كند.
وى با تأكيد بر اينكه نيازهاى دولت در همه 
حوزه ها را دانشــگاه مى تواند برطرف كند، 
اظهــار كرد: در حوزه صنايــع هوايى كه در 
تحريم كامل هســتيم گروه هاى دانشگاهى 

در حال فعاليت هســتند و موفقيت هايى نيز 
به دســت آورده اند.رئيس دانشگاه صنعتى 
همدان گفت: تــا زمانى كه امكان واردكردن 
كاال از خارج وجود دارد و يا با امكانات 50
سال پيش توليد صورت مى گيرد احساس نياز 

به تحقيق و دانشگاه جدى نمى شود.
  اقتصاد صنعتى بى رحم است

وى با تأكيد بر اينكه امروز ارتباط بين صنعت 
و دانشگاه وجود دارد، افزود: امروز صنعتگران 
ما فارغ التحصيالن دانشــگاهى هســتند اما 
چون احســاس نياز به دانشگاه وجود ندارد، 
واحدهاى صنعتى موفق نمى شــوند در بازار 
رقابــت دوام آورند.نيلى افــزود: واحدهاى 
تحقيق و توســعه در همه واحدهاى صنعتى 
همدان فعال نيست در حالى  كه اگر اين اتفاق 
رخ دهد اســتمرار توليــد و حضور در بازار 
محقق مى شود.وى با بيان اينكه اقتصاد صنعتى 
بسيار بى رحم است، گفت: نمى توان صرفاً به 
توليد يك كاال بسنده كرد بلكه به  طور مداوم 

بايد تحقيقات انجام شود.
  علمى كه به فناورى منجر شــود، 

ارزشمند است
در همين رابطــه رئيس خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان گفت: علم وقتى به 
تكنولوژى تبديل شود ارزش مى يابد و قابل 

اجرا مى شود وگرنه حتى اگر به همه يافته هاى 
جهان دسترســى داشته باشــيم اما استفاده 
بهينه از آن نشود، فايده اى ندارد. محمدرضا 
جعفرى با بيان اينكه علــم وقتى در اختيار 
صنعت قرار گرفت ارزشمند مى شود، افزود: 
صنعت مبتنى به علم پويا رفاه را براى انسان 

به همراه مى آورد.
وى بيان كرد: كشــور ما از لحاظ وجود افراد 
تحصيل كرده و فارغ التحصيالن دانشگاهى در 
علوم مختلف كمبود ندارد بلكه خأل موجود 
نبود توان الزم براى تبديل علم به تكنولوژى 
اســت.رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان با اشاره به اينكه اين مشكل در 
كل كشور مطرح است، ادامه داد: دانشگاه هاى 
كارآفرينى و استارت آپ ها به دنبال كاربردى 

كردن علوم هستند.
وى خاطرنشــان كرد: در دانشــگاه هاى ما 
اساتيد مســير نفوذ علم در صنعت را بيابند 

و بــه دانشــجويان منتقل كنند.
جعفرى با بيان اينكه سعى كرديم 
از امكانات دانشگاه در مجموعه 
صنعتى خود بهره ببريم، گفت: 
البته هنوز به اهدافى كه تعريف 
كــرده بوديم نرســيديم و بايد 
خألهاى موجود را برطرف كنيم.

 علم با نــگاه اقتصادى به صنعت 
خدمت كند

وى اظهار كرد: مهندسى بايد همراه با در نظر 
گرفتن جوانب اقتصادى صورت گيرد و اگر 
يك مهندس كااليى را با هزينه تمام شده باال 
و غير قابل  رقابت توليد كنند در عمل خدمتى 
به جامعه نكرده اســت.رئيس خانه صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان افزود: توليد 
هر كاال بايد به بهبود وضعيت مردم و كاهش 
هزينه  آنان منجر شود و طرح هاى دانشگاه ها 
بايد از منظر اقتصادى توجيه داشته باشد.وى 
تصريح كرد: مشــكل امروز ما اين است كه 
دانشگاهيان نمى توانند طرح ها را اقتصادمحور 
به پيــش ببرند.جعفرى افــزود: برنامه ريزان 
براى دانشــگاه بايد به گونه اى عمل كنند كه 
فارغ التحصيالن بتواننــد از علم در راه بهبود 
تكنولوژى استفاده كرده و در پويايى اقتصاد 

كشور مؤثر باشند.

 مشــموالن ســهام عدالــت كه 
تاكنون شماره شباى حساب بانكى 
خود را در سامانه سهام عدالت ثبت 
نكرده اند، فقط تا پايان مهر ماه براى 

ثبت آن مهلت دارند.
به گزارش ايســنا، مدتى اســت كه 
اعالم  خصوصى ســازى  ســازمان 
كــرده بــراى واريز ســود ســهام 
عدالت به حســاب مشــموالن به 
شــماره شباى حســاب بانكى آنها 
نيــاز دارد، اين مشــموالن بايد با 
مراجعه به ســامانه ســهام عدالت 
نســبت به ثبت اين شــماره اقدام 
ســال 1396 فرورديــن  كننــد.از 
بود كه ســازمان خصوصى ســازى 
اعالم كرد"مشــموالن سهام عدالت 
مى توانند با ورود به ســامانه سهام 
عدالت، شماره شباى بانكى خود را 
وارد كنند تا در زمان توزيع ســود 
سهام عدالت، اين سازمان از طريق 
آن شــماره شــباى بانكى اقدام به 

واريز مبلغ سود كند".
ــهام  ــموالن س ــه مش ــد از اينك بع
ــى  ــاب بانك ــماره حس ــت ش عدال
ســهام  ســامانه  در  را  خــود 
ســازمان  كردنــد،  وارد  عدالــت 
همــكارى  بــا  خصوصى ســازى 
بــه  اقــدام  مركــزى   بانــك 
شــماره ها  آن   راســتى آزمايى 

ــد نشــدن  ــرد و در صــورت تايي ك
شــماره حســاب، دوبــاره در پيامــى 
از مشــمول مى خواســت شــماره 
ــامانه وارد  ــد را در س ــباى جدي ش
كنــد.از ســال گذشــته ســازمان 
را  مشــموالن  خصوصى ســازى 
بــه 20 گــروه دســته بندى و بــه 
ترتيــب ســود ســهام عدالــت را بــه 
حســاب آنهــا واريــز كــرد. در ايــن 
ميــان تعــدادى از مشــموالن ســهام 
عدالــت شــماره شــباى خــود را در 
ســامانه اعــالم نكردنــد و در نتيجــه 
ســودى هــم بــه حسابشــان واريــز 

ــد. نش
از نيمه اول شهريور ماه بنا به اجازه 
شــوراى عالى اجراى سياست هاى 
كلى اصــل 44 قانون اساســى در 
آخرين جلسه اين شورا، اين مهلت 
حداكثر تا پايان مهرماه سال جارى 

براى مشموالن تمديد شده است.
بنا بر مصوبه شــوراى عالى اجراى 
سياســت هاى كلى اصل 44 قانون 
اساسى در آخرين جلسه اين شورا، 
اين مهلت حداكثر تا پايان مهر سال 
جارى براى مشــموالن تمديد شده 
است و پس از پايان مهرماه به هيچ 
وجه مشــموالن ســهام عدالت كه 
شماره شبا بانكى اعالم نكرده  باشند، 
اجازه اين كار را نخواهند داشت. به 
خصوصى سازى  سازمان  نيز  تازگى 
به مشموالن سهام عدالت كه تاكنون 
نســبت به ثبت شماره شباى بانكى 
خود اقدام نكرده اند، اعالم كرده كه 
از اين فرصت اســتفاده و در اسرع 
وقت شماره شــباى بانكى خود را 
در ســامانه وارد كننــد و تأييد آن 
را از همين ســامانه بعد از دو هفته 

پيگيرى كنند.

براى ثبت شماره شباى بانكى

مهرماه پايان مهلت مشموالن 
سهام عدالت كدام بانكها 23درصد سود سپرده مى دهند؟

 بانك مركزى ســال گذشــته بانك ها را ملزم بــه اجراى مصوبه 
شــوراى پول و اعتبار در سال 95 كرد. براساس آن مصوبه نرخ سود 
ســپرده بايد به 15 درصد كاهش مى يافت. براى اجراى اين مصوبه 
در ســال سال گذشته بانك مركزى مهلت 11 روزه در نظر گرفت و 
بانك ها در آن مهلت ســپرده هاى يكساله را با نرخ سود باالتر از نرخ 
مصوب، تمديد كردند. به گزارش خبرآنالين، بعد از گذشــت يك 
سال تصور مى شد بانك مركزى براى نرخ سود بانكى تصميم جدى 
خواهد گرفت اما اين بانك هيچ پيشــنهادى به شوراى پول و اعتبار 
ارائه نكرد. يك مقام آگاه افزايش يا كاهش نرخ سود بانكى را منتفى 
اعالم كرد و گفت بانك مركزى از ســاير ابزارهاى پولى براى كنترل 
نقدينگى استفاده خواهد كرد. اما در اين مدت بانك مركزى از ابزارى 

براى كنترل نقدينگى استفاده نكرده است.
براى پيگيرى وضعيت نرخ سود بانكى، نرخ و شرايط سپرده گيرى را 

از چند بانك كشور جويا شديم كه در ادامه مى آيد:
بانك اقتصاد نوين: نرخ ســود سپرده يكساله 19 درصد. مشروط بر 
سپرده گذارى با در دامنه 10 ميليون تومان تا 100 ميليون تومان. نرخ 

سود براى سپرده 100 ميليون به باال 19,5 درصد. 
بانك دى: نرخ ســود سپرده كوتاه مدت 21 درصد. نرخ سود سپرده 

بلند مدت بلند مدت 20 درصد.
بانك ملى: نرخ ســود سپرده يكساله 15 درصد. امكان عرضه اوراق 

گواهى سپرده با نرخ سود 18 درصد. 
بانك گردشــگرى: نرخ سود سپرده يكساله 23 درصد، به شرط يك 

ماه ماندگارى. نرخ سود سپرده كوتاه مدت 20 درصد. 
موسســه كوثر: نرخ سود سپرده يكســاله 15 درصد. روزشمار ويژه 

20 درصد. 
بانك تجارت: نرخ سود سپرده يكساله 15 درصد. باالى يك ميليارد، 
تومان نرخ ســود سپرده 18 درصد. عرضه گواهى سپرده با نرخ سود 

18 درصد.
بانك سينا: نرخ سود سپرده يكساله 18 درصد.
بانك مّلت: نرخ سود سپرده يكساله 18 درصد.

بانك صادرات: نرخ سود ســپرده 15 درصد. نرخ سود در صندوق 
درآمد ثابت 20 درصد.

بانك آينده: نرخ ســود سپرده آينده ســاز 23 درصد. صندوق درآمد 
ثابت بين 20 تا 23 درصد.

الزام فعاليت 6 ماهه اساتيد دانشگاه در واحدهاي صنعتي

اساتيد دانشگاه 
طرح كارورزي مي روند
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آگهي حصر وراثت
 آقاى حســن الوندى مســعود داراى شماره شناســنامه   64 به 
شــرح دادخواســت كالســه  112/97/721حقوقى از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان  صنم خانم بيگ محمدى به شماره شناسنامه   884 در 
تاريــخ  92/8/24در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- حسن الوندى 
مسعود فرزند  اســماعيل به شماره شناســنامه  64 متولد1341  
فرزند متوفي 2- محمد اســماعيلى عبد فرزند اسمعيل  به شماره 
شناســنامه  1680 متولد 1334  پسر متوفي 3- رمضانعلى الوندى 
مسعود فرزند  اسماعيل به شــماره شناسنامه  1681متولد1325  
پسر متوفي 4- حسين دســتجردى  فرزند  اسماعيل  به شماره 
شناسنامه  2474متولد 1347  پســر متوفي 5- نقى دستجردى  
فرزند  اســماعيل به شماره شناســنامه  2475 متولد 1349 پسر 
متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را 
در يــك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضــي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي 
ظرف يك مــاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شــد. (م الف  

 (2989
رئيس حوزه شماره  112 شوراي حل اختالف  اللجين 

آگهي مزايده مورد وثيقه
به موجب پرونده اجرايي كالســه 9600158 موضوع سند رهني شــماره 19414 دفتر اسناد رسمي شماره 52 نهاوند، بانك كشاورزي شعبه نهاوند جهت 
وصول مبلغ 1/121/076/680 ريال موضوع الزم االجرا عليه پرويز كياني و ميالد ظفري مبادرت به صدور اجراييه نموده است. اجراييه صادره به متعهدين 
ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه مورخه 1397/05/20 كارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي كه ارزش و مشخصات 

آن به شرح ذيل مي باشد:
ششدانگ يك باب عمارت مسكوني پالك شماره 2133 فرعي (دو هزار و صدوسي وسه) از 15 (پانزده) اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبتي نهاوند استان 
همدان به مساحت (413/07) چهارصدوسيزده؟؟ مترمربع و هفت دسيمتر مربع كه برابر نامه شماره 3422/ن/93 اداره ثبت نهاوند به نام پرويز كياني ثبت 
و سند مالكيت صادر گرديده. بنا به اظهار كارشناس رسمي دادگستري نهاوند شهر كيان بوستان 12 كد پستي 6596194746 و به قيمت 1/104/000/000 
ريال ارزيابي گرديده و محدود اســت به حدود: شماالً: به طول 22/24 متر به ديوار پالك 2132 دوم كه غربي است به طول 4/40 متر به ديوار پالك 2132 
فرعي سوم به طول 9/60 متر ديوار به ديوار پالك 411 فرعي شرقاً: اول به طول 15/90 متر دوم كه شمالي است به طول 90 سانتيمتر هر دو قسمت ديواري 
است به پالك 413 فرعي سوم به طول 2/35 متر ديواري است به پالك 414 فرعي جنوباً: به طول اول 90 سانتيمتر ديواري است به پالك 414 دوم به طول 

32/80 متر ديوار به ديوار پالك 409 غرباً: به طول 11/50 متر درب و ديواري است به كوچه.
پالك فوق از ســاعت 9 الي 12 روز يكشنبه مورخه 1397/08/27 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و 
به باالترين قيمت پيشــنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم 
شده يا نشده باشــد، به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجود پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 141)
تاريخ انتشار: روز يكشنبه 1397/07/29

محمدعلي جليلوندـ  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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 139660326006000819-1397/6/19 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحــد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم 
فاطمه نبي ئي فرزند علي به شماره شناســنامه 771 صادره از مالير در شش 
دانگ اعياني بانضمام هشــتاد و هشت شعير مشــاع عرصه  يك باب خانه به 
مساحت 107/76 مترمربع قسمتي از پالك 20 اصلي اراضي جعفر آباد واقع در 
بخش چهار مالير  خريدارى از مالك رســمى آقاي محمود احمدي ماليرى و 
مطلب صارمي و ماشاءاهللا بابارئيسي 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 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 550)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 7139/7/29
محمدرضا اميني، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شــماره 139660326001001520  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 آقاي رضا سطوتي 
راحت  فرزند حسن به شماره شناســنامه 2869 صادره از همدان در يك باب خانه 
به مســاحت 146/47 مترمربع قســمتى از پالك 7/759 حومه بخش يك واقع در 
كوي محمديه، كوچه مخابرات خريداري با واســطه از مالك رسمي  آقاى سيف اهللا 
ناظمى محرز گرديده اســت. 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 تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

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

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/29
على زيورى حبيبى ـ رئيس ثبت اسناد و امالك 

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 139760326002000677-1397/6/21 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاي حامد بهرامي فرزند نصرت اله به شــماره شناسنامه 35 صادره از در يك 
قطعه زمين مزروعي ديم به مســاحت 201496/96 مترمربع پالك 702 فرعي از 
202 اصلي بخش 4 همدان واقع در ايده لو خريداري بالواســطه از مالكين رسمي 
آقايان حيدر علي فرزنــد يعقوبعلي، صفدرعلي ســليمي پور، عطاءاله زارعي، 
محمدتقي بهرامي دوست، نيازعلي نامجو و نصرت اله بهرامي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

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

تاريخ انتشار نوبت دوم: 7139/7/29
 محمد صادق بهرامى، رئيس ثبت اسناد و امالك 

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 شــماره 1397603260050003320 مورخ 1397/6/24 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي مراد  ميرزايى فرزند محمد به 
شماره شناســنامه 21253  به شماره ملي 3960212712 صادره از نهاوند در ششدانگ يك 
باب عمارت به مساحت 108/75 مترمربع قسمتى از پالك  فرعى از 4036 اصلي بخش يك 
ثبت نهاوند واقع در بلوار شهدا كوچه الله پالك هفت حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك 
رسمي جهانگير ابراهيمي تصرفات مالكانه متقاضي نسبت 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 ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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 124)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/29
محمدعلى جليلوند- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

برترين هاى بدمينتون بانوان همدان شناخته شدند
 نائب رئيس هيأت بدمينتون همدان گفت: برترين هاى مســابقات انتخابى بدمينتون 
رده هاى ســنى نونهاالن و پيشكسوتان اســتان همدان گراميداشت هفته تربيت بدنى با 

برگزارى يكدوره مسابقه شناخته شدند.
پروانه ســليمانيان اظهار داشت: در اين پيكارها 42 ورزشكار به صورت تك حذفى در 
سالن حجاب شهر همدان با هم رقابت كردند. وى در گفت وگو با ايرنا اضافه كرد: در 
پايان اين دوره از مسابقات و در رده سنى نونهاالن نيكا كيانى از نهاوند با مربيگرى مريم 
رســالتى عنوان قهرمانى را كسب كرد، الناز جبارى از بهار با مربيگرى زهره شيرى دوم 

شد و آوا شهبازى از نهاوند با مربيگرى مريم رسالتى بر سكوى سوم ايستاد.

سليمانيان بيان كرد: در رده سنى پيشكسوتان نيز مريم رسالتى از نهاوند عنوان قهرمانى 
را به دســت آورد، راضيه مهدوى از همدان دوم شد و معصومه اميدى ديگر ورزشكار 

همدانى برجايگاه سوم ايستاد.
نائب رئيس هيأت بدمينتون همدان يادآور شد: مهين جواهرى سرداور اين دوره از بازى 
ها بود و ليال طاووسى، افسانه پيروزى، مژگان صمدپور، نگار تورتيز و پريسا جامه بزرگ 

داوران اين مسابقات بودند.
وى خاطرنشــان كرد: فريبا رضايى نيز مســئوليت برگزارى ايــن دوره از رقابت ها را 

برعهده داشت.
در پايان اين رقابت ها به نفرات برتر لوح قهرمانى اهدا شد.

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

نتايج مسابقات بيليارد و بولينگ استان 
اعالم شد

 بــه گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان ،به 
مناســبت گراميداشــت هفته تربيت بدنى و ورزش هيأت بيليارد و 
بولينگ در سه رشته اسنوكر،ايت بال و بولس مسابقات انتخابى برگزار 
كرد .مسابقات اسنوكر ،ايت بال و بولس با حضور 24 نفر طى دو روز 
گذشــته در دو مرحله گروهى و حذفى برگزار شد و در پايان كيارش 

محمدى ،محمد بابايى و سعيد فارسى اول تا سوم شدند.
در بخش مســابقات ايت بال نيز با حضور 64 شركت كننده طى دو 
روز گذشــته در دو مرحله گروهى و حذفى برگزار و در پايان وحيد 
احمدى اول ،محمد زكى خانى دوم و روح اهللا جعفرى ســوم شــد 
.مسابقات بولس (پتانك)استان روز گذشته با حضور 22 شركت كننده 
به صورت دو حذفى برگزار گرديد و در پايان حميد نورى اول شــد 
جمال لطيفى دوم و احمد ملكى و حميد رضا محمدى مشــتركا سوم 

شدند .در پايان به نفرات برتر جوايز اهدا شد.

كالس داورى و مربيگرى درجه يك , دو و 
سه رزمى در شهرستان مالير برگزار شد 

 يك دوره كالس داورى و مربيگرى در رشــته هاى سوپركنتاكت 
كيك بوكســينگ و ايروبيك مارشال درســالن جلسات خانه جوانان 

استاديوم تختى شهرستان مالير برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش وجوانان اســتان همدان 
،هيأت ورزشهاى رزمى شهرســتان مالير با هدف باال بردن سطح 
علمى و جذب ورزشــكاران خود به مربيگرى و داورى يك دوره 
كالس داورى و مربيگــرى در رشــته هــاى ســوپركنتاكت كيك 
بوكســينگ و ايروبيك مارشال به مناسبت گراميداشت هفته تربيت 
بدنى درســالن جلسات خانه جوانان استاديوم تختى اين شهرستان 

برگزار كرد
تعداد ســى و پنج نفر از ورزشكاران و مربيان و داوران رشته ورزشى 
سوپر كنتاكت كيك بوكســينگ در اين دوره اموزشى شركت كردند 
و از فرامين اســتاد خود بهره ها بردند و آموزشهاى الزم را براى باال 
بردن ســطح علمى خود و همچنين ارتقاء سطح مربيگرى و داورى 

خود فرا گرفتند
معصومه بيرانوند از مدرســين حاذق و شايسته فدراسيون ورزشهاى 

رزمى مربيگرى اين دوره را برعهده داشت
شايان ذكر است پس از پايان اين دوره آموزشى و بعد از كسب نمره 
قبولى از آزمون آن شــركت كنندگان گواهينامه فدراسيونى خود را از 

هيأت مربوطه دريافت خواهند كرد

كمك ويژه وزارت ورزش به استقالل و پرسپوليس
هر تيم 500 هزار يورو!

 وزارت ورزش و جوانــان در نظــر دارد به هر يــك از تيم هاى 
استقالل و پرسپوليس 500 هزار يورو كمك مالى داشته باشد. 

تيم فوتبال پرسپوليس در آســتانه صعود به فينال ليگ قهرمانان آسيا 
قرار دارد ولى با مشــكالت مالى زيادى دســت و پنجه نرم مى كند. 
مديران اين باشگاه از مدت ها پيش به دنبال تامين منابع مالى مختلف 
و پرداخــت بدهى ها و مطالبات بازيكنــان و اعضاى كادر فنى خود 

هستند.
ــت و  ــعه مديري ــاون توس ــان مع ــه فرامرزي ــر، ژال ــزارش مه ــه گ ب
ــه وزارت  ــرد ك ــالم ك ــروز اع ــان ام ــع وزارت ورزش و جوان مناب
ورزش بــه پرســپوليس مبلــغ 500 هــزار يــورو كمــك مالــى خواهد 

داشــت
فرامرزيان با اعالم اين خبر گفت: پرســپوليس در آسيا بازى مى كند 
و به اين تيم 500 هزار يورو كمك مالى مى كنيم. البته مشــابه همين 
مبلغ را هم در اختيار اســتقالل مى گذاريم چون با مشكالت خاص 

خودش درگير است.

نويسنده مريم ملكى »
 تــب ورود زنان به ورزشــگاه ها با 
شــروع هر مســابقه باال مى رود و تنها 
چنــد روز بعد از بزگــزارى آن دوباره 
فروكش مى كند. فعاالن حوزه حمايت 
از حقــوق زنان و برخــى از نمايندگان 
مجلس در پياده كــردن اين قانون براى 
زنان مى باشــد كه البتــه در اين بين با 
مخالفت هاى از گوشه و كنار نيز مواجه 
مى شوند. بازى دوستانه ايران و بوليوى 
جرقــه اى بــود كه بار دگــر آتش زير 

خاكستر اين ماجرا را شعله ور كند.
در جريان بازى ايــران و بوليوى، زنان 
توانســتند پاى بر سكوهاى سرد آزادى 
بگذارنــد و گرماى و هيجان تماشــاى 
يك بازى واقعى فوتبــال را از نزديك 
تجربــه كنند. امــا اين فرصــت براى 
همه زنان مقدر نشــد و طبق معمول با 
انتخاب گزينشــى و ميلى انجام گرفت. 
چرا كــه اعضــاى تيم هــاى فوتبال و 
فوتسال رده هاى سنى زنان، خانواده هاى 
بازيكنــان تيــم ملــى، روزنامه نگاران 
و تنى چند از ســلبريتى هــا  تنها زنان 
خوش شانســى بودند كه مجوز حضور 
پيدا كردند. و تعــداد زيادى از  زنان و 
دخترانى هم كه قبل از برگزارى مسابقه 
پشــت دربهاى اســتاديوم منتظر اجازه 
ورود بودنــد، آرزو بر دل به خانه هاى 

خود بازگشتند.
همين ورود گزينشى هم به مذاق خيلى 
ها خوش نيامد. دادســتان كل كشور با 
گاليه از حضــور زنان در ورزشــگاه 
آزادى مــى گويد: من به ايــن مديران 
نصيحت مى كنم مــا در نظام جمهورى 
اسالمى اجازه ايجاد بستر گناه در جامعه 
را نخواهيم داد؛ آن ها بايد حرمت جامعه 
را حفظ كننــد، اگر با نصيحت و تذكر، 
اين حركت هــا ادامه داشــت برخورد 

قضايى خواهيم داشت.
و در پــى اين اظهارات معصومه ابتكار، 
معاون رئيس جمهورى در امور زنان در 
توئيتى اعالم مــى كند كه: حضور زنان 
در ورزشــگاه منع قانونى ندارد. دولت 
در اجــراى سياســت رياســت محترم 
جمهــورى براى تحقــق مطالبات زنان 
در ابعــاد مختلف از جمله حضور زنان 
در ورزشــگاه ها تمهيدات الزم را انجام 

مى دهد.
طبــق قوانيــن فيفــا ورود زنــان به 
ورزشگاه ها براى ديدن مسابقات هيچ 
منعى نــدارد. جانــى اينفانتينو رئيس 
فيفا از كســانى اســت كه مدام پيگير 
آزاد كردن حــق و ورود زنان ايرانى 
به اســتاديوم هاى ورزشى بوده است. 
فيفا فشار زيادى بر ايران وارد مى كند 
تا حــق ورود زنان به اســتاديوم هاى 
فوتبال را كســب كند. بر همين اساس 
برخى از رســانه ها در ايران مى گويند 
حضور زنان ايرانى در ديدار با بوليوى 
تنها يــك نمايش تبليغاتى براى راضى 

كردن فيفا بوده است.
هم چنين ابتكار در جواب ســوال   كه 
برخى معتقدند چنين اقداماتى در جهت 
فريب فيفا اســت، به پانا مى گويد: خير 
چنين تصورى اشتباه است زيرا اين قدم 
اول براى حضور بانوان در ورزشگاه ها 
بود و نشان مى دهد كه كارهاى اساسى 

در اين زمينه در حال انجام است.

در  اســپانيا  و  ايــران  بازى    
روسيه، آغازى براى زنان در ايران

اســتارت حضــور زنان در ورزشــگاه 
آزادى شايد در تماشــاى بازى ايران و 
اســپانيا در جريان برگزارى جام جهانى 
فوتبال روسيه خورده شد. در اين بازى 
خانواده ها با حضور در استاديوم آزادى 
توانســتن از طريق پرژكتور به تماشاى 
بازى تيم ملى بنشينند. اين حضور باعث 
دلگرمى بسيارى از زنان و دخترانى  شد 
كه بــه دنبــال تحقق رويايشــان يعنى 
حضور در ورزشــگاه ها بودند و ولى 
طولى نكشــيد كه با تكذيبه ابتكار خط 
بطالنى بر روياهاى زنان كشــيده شد: 
 پاسخ من به خبرنگاران در مورد مجوز 
حضور خانواده ها در استاديوم آزادى، 
همــان موضوع ديدن بــازى هاى جام 

جهانى بوده و خبر جديدى نيست.
اين حرف ابتكار باعث شد  طمع شيرين  
اين حضور كــه زنان  مــدت ها منتظر 
احساس آن بود به تلخى بگرايد و دوباره 

روز از نو ......
فاطمه ذوالقــدر و طيبه سياوشــى دو 
نماينــده زن مجلس از جمله كســانى 
بودنــد كه تالش فراوانــى  براى ورود 
زنان به ورزشــگاه آزادى براى تماشاى 

زنده بازى ايران و اسپانيا كردند
ذوالقدر، نايب  رئيس كميسيون فرهنگى 
مجلس مى گويد : در ابتدا نيروى انتظامى 
گفت مجوز حضور خانم ها براى ورود 
به ورزشــگاه 12 هزارنفرى آزادى بوده 
و نه براى ورود به ورزشگاه 100 هزار 
نفرى آن. اما با آخرين پيگيرى هايى كه 
با وزير كشــور داشتيم ســرانجام در به 

روى خانواده ها باز شد
از ســوى ديگر طيبه سياوشــى نماينده 
تهران نيز بيان مى كند: ســاعت 5 و نيم 
عصر مجوز ورود زنان به ورزشگاه لغو 
شد اما با رايزنى هاى رياست  كميسيون 
فرهنگى، ديگر نمايندگان تهران، وزارت 
ورزش، وزارت كشــور و ان جــى اوى 
متولــى اين برنامه، باالخــره اين مجوز 
صادر شد. گرچه شــمارى از مردم در 
اين فاصله برگشــته بودند. اما بيشــتر 
جمعيت كه خانواده ها بودند توانســتند 

وارد ورزشگاه شوند.
  بركنارى مدير ورزشگاه بعد از 

اتمام بازى ايران و اسپانيا 
از حاشــيه هاى حضور زنان در آزادى، 
بركنــارى ناصــر محمودى فــرد مدير 

ورزشــگاه اســت. وى معتقد است به 
خاطــر ورود زنان به ورزشــگاه حكم 

بركنارى اش صادر شده است.
محمــودى  به خبرآناليــن در اين باره 
مى گويد: يك بحثــى بود كه مى گفتند 
بركنارى بنده به دليل مشكالتى بود كه 
در زمينه شــركت برهــان مبين به ميان 
آمد. شايد بخشــى از مشكالت مربوط 
به آن بود چون مى خواستند وسايل اين 
شركت را بيرون ببرند كه بنده خواستار 
حكم قضايى شــدم. اينهــا بهانه بود و 
مشــكل اصلى به همان ورود بانوان به 
ورزشگاه برمى گشت. همه اينها در كمتر 
از يك ســاعت اتفاق افتاد. بايد متوجه 
مى شدم كارى كه كردم هزينه دارد. البته 

مجوز اصلى را شوراى تامين داد
محمودى فرد گفته اســت كه از طريق 

بركنارى اش  حكم  صدور  از  رســانه ها 
باخبر شده و هرگز كسى در اين مورد با 

او صحبتى نكرده بود.
 بازى ايران و سوريه

آخرين بازى تيم ملــى فوتبال ايران در 
جهانى 2018 جــام  مقدماتى  مرحلــه 
روســيه از اتفاقاتــى بود كــه بارديگر 
موضوع چالشــى ورود يــا عدم ورود 
بانوان و خانواده ها به ورزشگاه ها را بر 

سر زبان ها انداخت.
ورود بانوان سورى به استاديوم آزادى و 
پشــت در ماندن زنان و دختران ايرانى؛ 
اين اتفــاق در حالــى رخ داد كه مانند 
گذشــته زنان تيم ميهمان با هر پوششى 
براى ورود به اســتاديوم منعى نداشتند. 
اما زنــان ايرانى تنها با دســت گرفتن 

پرچم سوريه مى توانستند به ورزشگاه 
وارد شوند.

پروانه سلحشــورى نماينده مردم تهران 
در مجلس، از جمله زنانى بود كه براى 
تماشــاى اين بازى به ورزشگاه دعوت 
شده بود اما از رفتن امتناع كرد و درباره 
آن به ايســنا مى گويد: مــن در برخى 
مســائل حساســيت خاصى دارم. مثال 
معتقدم تا زمانى كه ورودم به ورزشگاه 
براساس يك امتياز باشــد از اين امتياز 

استفاده نمى كنم
 سلحشــورى  مى افزايــد: ورود زنان 
به ورزشــگاه ها يك مســئله كوچك و 
حق ابتدايى اســت اما متاســفانه كارى 
كرده اند كه به يك معضل تبديل شــده 
و خارجى هــا آن را مثل چماق بر ســر 
ما مى كوبند كه شــما حقــوق زنان را 
رعايت نمى كنيد. آيــا حضور زنان در 
ورزشــگاه ها آزادى بيشترى مى خواهد 
يا اينكــه زنان بتواننــد در تقريبا به جز 
چند مورد خاص در تمامى عرصه هاى 
سياســى، اجتماعى اقتصادى و فرهنگى 
فعاليــت كنند؟ چرا بايــد زحماتى كه 
در جمهورى اســالمى ايران براى زنان 
كشيده شــده را با ممنوعيت ورود زنان 

به ورزشگاه ها از بين ببريم.
البتــه اختالف من با بعضــى همكاران 
در ايــن زمينه اختالف روش و رويكرد 
اســت و ما در هــدف و اصل موضوع 
اختالف نظرى با يكديگر نداريم. وقتى 
مى بينم زن سورى وارد ورزشگاه شده 
و دختــران ما نمى توانند به ورزشــگاه 

بروند برايم قابل درك نيست.
 بازى هاى ليگ جهانى واليبال 

فاطمــه ســعيدى  ديگــر نماينــده تهرانــى 
ــه  ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــس ب ــا در مجل ه
ــوان در اســتاديوم 12  موفــق حضــور بان
هزارنفــرى آزادى در رقابتهــاى واليبالمى 
ــا  ــى ب ــردان ايران ــن دارم م ــد: يقيي گوي
آزادى  اســتاديوم  در  بانــوان  حضــور 
ــرد و  ــد ك ــت خواهن ــئونات را رعاي ش
ــرعى  ــكن و ش ــكل هنجارش ــچ مش هي

ــد ــد ش ــاد نخواه ايج
ــزارى  ــا خبرگ ــو ب ــت و گ وى در گف
ــان  ــه زن ــازه ب ــدم اج ــت ع ــه مل خان
ــراى حضــور در ورزشــگاه ها  ايرانــى ب
ــد:  ــى گوي ــد و م ــى دان ــى نم را قانون
از  مــا  كشــور  قوانيــن  در  همــواره 
گفتــه  مــرد  و  زن  حقــوق  برابــرى 
ورود  ممنوعيــت  و  اســت  شــده 

ــر  ــگاه ها ب ــه ورزش ــى ب ــوان ايران بان
ــهروندى  ــوق ش ــور حق ــالف منش خ
ــراى  ــت ب ــن ممنوعي ــر اي ــت. اگ اس
رعايــت شــأن بانــوان و امنيــت بانــوان 
در نظــر گرفتــه شــده اســت، بايــد 
ــرد  ــالح ك ــگاه ها را اص ــاى ورزش فض
نــه اينكــه بانــوان را از حضــور در 

اســتاديوم ها منــع كــرد.
 دختــران ايرانــى عالقــه منــد 

بــه فوتبــال 
ــران  ــان و دخت ــيارى از زن ــه بس عالق
ايرانــى بــه فوتبــال آنقــدر پررنــگ 
اســت كــه بــه هيــچ وجــه نمــى تــوان 
ــرد.  ــان ك ــت و كتم ــده گرف آن را نادي
هســتند دخترانــى كــه بــا تحمــل رنج و 
ســختى فــراوان و شكســتن هنجارهاى 
ــط  ــط و فق ــه و فق ــارف در جامع متع
بــراى تماشــاى بــازى از نزديــك و 
تشــويق تيم محبوبشــان وارد ورزشــگاه 
ــر  هــا مــى شــوند و ايــن هيجــان را ب

ــد. ــى كنن ــرام نم ــود ح خ
زهــرا خــوش نــواز  يكــى از ايــن 
ــرا  ــت. زه ــى اس ــان  ايران ــن زن همي
بــا گريمــى مردانــه توانســته بــود 
ــپوليس در  ــازى پرس ــاى ب ــراى تماش ب

ورزشــگاه حاضــر شــود.
ــل  ــه از تون ــى ك ــد: زمان ــرا مى گوي زه
گــذر كــردم و وارد ورزشــگاه شــدم و 
ــگاه  ــبز ورزش ــن س ــه چم ــمانم ب چش

ــه ام گرفــت ــاد گري افت
او مى گويد كه وقتى بازيكنان پرسپوليس 
به زمين بــراى گرم كــردن خود آمده 

بودند هم بار ديگر گريه كرد.
زهرا براى ورود به ورزشــگاه پوشــش 
مناسبى براى خود انتخاب كرده بود. اين 
دختر 26 ساله كه از قضا، فارغ التحصيل 
رشته حقوق است، تاكيد دارد كه ورود به 
استاديوم جرم نيست و او و ساير دخترانى 
كه به اين شكل وارد استاديوم ها شده اند، 
عمل مجرمانه اى انجام نداده اند، بلكه اين 
كار نمايش نوعى اعتــراض به وضعيت 
حاضــر و ممنوعيــت حضــور زنان در 

ورزشگاه ها است.
مســابقه فوتبــال بيــن پرســپوليس و 
تراكتورســازى تنها بارى نبود كه زهرا به 
اســتاديوم آزادى رفــت، او مى گويد كه 
بعد از آن يكبار ديگر و با گريمى متفاوت 
به تماشــاى تيم محبوبــش در مقابل تيم 
گسترش فوالد تبريز رفته است اما به دليل 
ترس از واكنش خانواده اش، تنها به ديدن 
يك نيمه از بازى اكتفا كرده است و به همه 

گفته كه به استاديوم نرفته است.
مشــخص نيســت كى و چگونه طلسم 
حضور زنــان ايرانى در ورزشــگاه ها 
شكسته مى شــود. اين مسأله اى نيست 
كــه فقط در شــعارهاى انتخاباتى براى 
بدســت آوردن راى زنان مطرح شــود 
و بعد از آن به ورطه فراموشــى سپرده 
شود . طبق قانون هاى نانوشته نمى توان 
مانع از حضور قشرى عظيمى از جامعه 
عالقه مند بــه ورزش مخصوصا فوتبال 
در جامعه شــد. حال اينكه اين خواسته 
تنها مربوط به بانوان نمى شوند و تعداد 
بسيارى از آقايان هم نايل به داشتن اين 
حق بــراى بانوان مى باشــند و بر اين 
باورند مى توان خانوادگى به تماشــاى 
بازى ورزشــى و ملى نشست و در كنار 

هم از اين بازى ها لذت برد.

در پى حواشى به وجود آمده از ورود زنان به ورزشگاه آزادى 

مادرم من را مثل مرد بزرگ كرده است

در جريان بــازى ايران و 
توانســتند  زنان  بوليوى، 
سرد  ســكوهاى  بر  پاى 
آزادى بگذارند و گرماى و 
هيجان تماشاى يك بازى 
واقعى فوتبال را از نزديك 
اين  امــا  كنند.  تجربــه 
زنان  همه  بــراى  فرصت 
معمول  طبق  و  نشد  مقدر 
با انتخاب گزينشى و ميلى 

انجام گرفت

گلبال زنان ايران بيستم 
جهان و چهارم آسيا

 در رده بنــدى جديــد فدراســيون 
بين المللــى ورزش هــاى نابينايــان و 
كم بينايان، گلبــال زنان ايران در جايگاه 

بيستم جهان و چهارم آسيا قرار گرفت.
در جديدتريــن رده بنــدى گلبال زنان 
جهان، زنان گلباليســت ايــران در رده 

بيستم جهان و چهارم آسيا قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، همچنين براساس اين 
رده بندى تركيه، چين و برزيل عناوين 
اول تا سوم جهان را به خود اختصاص 
دادند و در ســطح آسيا چين در جايگاه 
دوم، ژاپن پنجم و تايلند در رتبه نوزدهم 
جهان قرار گرفته انــد.در اين رده بندى، 
نتايج بازى هاى پاراآسيايى 2018 جاكارتا 

لحاظ نشده است.

پيتر والپان درگذشت
 دبير كل ســابق كنفدراسيون فوتبال 

آسيا در سن 83 سالگى درگذشت.
به گزارش ايسنا و به نقل از AFC، پيتر 
والپان دبيركل سابق كنفدراسيون فوتبال 
آســيا در سن 83 ســالگى درگذشت. 
والپان كه اصالتى مالزيايى داشــت، در 
مدت حضــور خود در كنفدراســيون 
فوتبال آســيا اقدامات گســترده اى در 
رشد فوتبال در كشورهاى مختلف قاره 
داشــت. او كه پيش تر هدايت تيم ملى 
مالزى را بر عهده داشت و توانست اين 
تيم را به المپيك 1972 مونيخ برساند، به 
مدت 29 سال از ســال 1978 تا 2007

دبير كل كنفدراسيون فوتبال قاره بود.
شيخ سلمان رئيس كنفدراسيون فوتبال 
آسيا در بيانيه اى به همين خاطر نوشت: 
از طرف تمام خانواده آســيا درگذشت 
يكــى از مهم تريــن شــخصيت ها در 
شــكل گيرى فوتبال نوين در قاره آسيا 
را تســليت مى گويــم. خدمــات او به 
كنفدراسيون فوتبال آســيا الهام بخش 
همه ما در سطوح مختلف اين نهاد بوده 

است. 

نوراللهى: السد چيزى 
براى از دست دادن ندارد

 بازيكن تيم فوتبال پرســپوليس مى 
گويد تيم الســد چيزى براى از دست 
دادن نــدارد و در مقابل پرســپوليس از 

همان ابتدا به دنبال پيروزى هستند.
احمــد نوراللهى، بازيكــن تيم فوتبال 
پرســپوليس اظهار كرد: خدا را شــكر 
تمرينات خوبى در اين هفته داشتيم. روز 
سه شنبه بازى ســختى داريم. السد تيم 
خيلى خوبى است. با اين كه بازى رفت 
را برده ايم اما همه چيز تمام نشده است. 
هنوز 99 درصــد را تا فينال باقى مانده 
است. اميدوار هستيم با يك بازى خوب 
و حساب شده به فينال برسيم.به گزارش 
ايسنا، وى ادامه داد: هواداران ما هميشه 
تيم را حمايت كرده اند. به خاطر داشتن 
چنين هوادارانى خوشــحال هســتيم. 
اميدواريم كه سه شنبه به ورزشگاه بيايند 
و هــم عرصه را به الســد تنگ كنند و 
هم ما را حمايت كننــد تا بازى خوبى 
را بــه نمايش بگذاريــم و دل هواداران 

پرسپوليس و مردم ايران را شاد كنيم.
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هر كس خوش حال مى شود كه خير (بركت) خانه اش زياد شود ، هنگام حاضر 
شدن غذايش دست هاى خود را بشويد . 

 كتاب من ال يحضره الفقيه : ج 3 ص 358 ح 4264

بررسى مابه التفاوت سه هزار تومانى نرخ 
ارز بازار و ارز مسافرتى

 در حالى كه از نيمه تابستان و با ابالغ سياست هايى جديد از طرف 
بانك مركزى بنا شــد نيازهاى ارزى مســافران خروجى با نرخ بازار و 
توسط بازار تامين شود تا سياست مناقشه برانگيز پرداخت ارز مسافرتى 
پايان يابد، اين امر چندان محقق نشــده و از 18 شهريورماه تاكنون طى 
تغييراتى در نرخ گــذارى، بانك هاى عاملى كه اقــدام به پرداخت ارز 
به مســافران خروجى مى كردند، همچنان با قيمتــى پايين تر از قيمت 

معامالتى در بازار، ارز مسافرتى عرضه مى كنند.
هرچند اختالف قيمت كنونى ميان ارز مسافرتى با ارز مبادالتى در بازار 
به اندازه اختالف فاحش و بحث برانگيز ارديبهشــت ماه تا مردادماه سال 
جارى نيست اما به باور كارشناسان، همين اختالف كنونى نيز كه رقمى 
در حــدود 3 هزار تومان به ازاى هر يورو اســت، مى تواند بر جذابيت 
ســفر به خارج از كشور بيفزايد و تبديل به انگيزه  اى براى بهره گيرى از 
رانت موجود شــود. به منظور انجام اين امر، دولت با عرضه منابع ارزى 
خود نياز ارزى مســافران خروجــى را تامين مى كند و در حقيقت اين 
دولت اســت كه تفاوت 3 هزار تومانى ميان ارز مسافرتى و ارز به نرخ 
بازار را تقبل مى كند؛ اين درحالى اســت كه بنا به اظهار قريب به اتفاق 
صاحب نظران اقتصادى و فعاالن گردشگرى در كشور، در شرايط كنونى 
اقتصاد ايران كه دولت ناچار به مديريت منابع ارزى خود اســت، اتخاذ 
اين رويه توجيهى ندارد و موجب هدررفت منابع ارزى كشور مى شود. 

يك اشتباه مزمن
هم اكنون شعب منتخب پنج بانك مســووليت فروش ارز مسافرتى به 
مسافران خروجى را بر عهده دارند كه همه روزه پس از دريافت نرخ ارز 
از طرف بانك مركزى و پس از ساعت 11 صبح، توزيع ارز به مسافران 
را آغاز مى كنند. بنا به تجربه موجود از بازار در هفته هاى اخير، فروش 
ارز مسافرتى در اين شعب به صورت محدود انجام مى شود و هركدام از 
بانك هاى عامل، روزانه امكان پرداخت ارز مسافرتى به تعداد محدودى 
از مسافران خروجى را دارند. مطابق سياست كنونى بانك مركزى، ارز 
پرداختى به مسافران يورو است و به متقاضيان دالر پرداخت نمى شود. 
اين ســهميه ارزى به هر نفر يك بار در سال تعلق مى گيرد و مسافران 
خروجــى براى دريافت آن بايد اســناد و مدارك ســفر خود همچون 
گذرنامه معتبر، بليت مســافرت هوايى و ويزاى كشور مقصد را مطابق 

شيوه اى كه اين بانك ها اعالم كرده اند، ارائه كنند.
دو ايراد اصلى كه بســيارى از كارشناســان اقتصادى به اين سياست 
وارد مى دانستند، «ناديده گرفتن حجم نياز ارزى مسافران خروجى» 
و «حــراج منابع ارزى كشــور» بود. مطابق طرح پيشــين كه تا نيمه 
مرداد دوام يافت، مســافران خروجى ساالنه و حداكثر تنها به ميزان 
هزار يورو به ارز دسترســى داشــتند و از آنجا كه انجام معامله در 
صرافى هــا ممنوع و مصداق قاچاق اعالم شــده بود، امكانى قانونى 
جهــت تامين ارز گردشــگران و مســافران خروجــى فراهم نبود. 
به عالوه، كشــور در يكى از حســاس ترين مقاطع خود درخصوص 
محدوديت منابع ارزى قرار داشت و لزوم مديريت اين منابع محدود 

بيش از هر زمان ديگرى بود.
به گزارش تســنيم، اين بانك ها روز چهارشنبه هفته گذشته يورو را با 
قيمت 12 هزار و 878 تومان به متقاضيان ارز مسافرتى عرضه كردند كه 
با احتساب كارمزد 7 در هزار، قيمت تمام شده هر يورو براى متقاضيان 
رقم 12 هزار و 943 تومان مى شد. اين درحالى است كه در همين روز 
و در ســطح صرافى هاى فعال در بــازار آزاد، هر يورو با رقمى معادل 
16 هزار و 300تومان معامله مى شد و به اين ترتيب هم اكنون اختالفى 
بيــش از 3 هزار تومانى ميــان ارز در بازار آزاد و ارز مســافرتى رقم 
خورده است. تك نرخى نبودن ارز و وجود چنين اختالفاتى در قيمت ها 
موجب ايجاد بسترى براى رانت جويى مى شود كه به دليل فراگير بودن 
امكان بهره گيرى از آن، از جانب اقتصاددانان با تعبير يارانه و مشــوق 
ســفر به خارج از كشور ياد مى شود؛ آن هم درحالى كه كشور همچنان 
با محدوديت هايى در منابع و درآمد ارزى روبه رو و صنعت گردشگرى 
كشور ســال هاى پياپى است كه به مقدار فاحشــى ترازهاى منفى بين 

سفرهاى داخلى و خارجى به ثبت مى رساند.
بديهى اســت كه چنيــن هزينه هــا و حمايت هايى نبايد به شــكل 
رانت زاى كنونى، بلكه بايد به منظور توســعه گردشگرى در ايران و 
شكوفايى مقاصد توريستى كشور انجام شود و دولت بايد به گونه اى 
برنامه ريــزى كند و منابع خود را اختصاص دهد كه جذابيت ســفر 
به مقاصد داخلى براى مســافران افزايش يابد. بــا تحقق اين امر و 
استقبال گردشگران از مقاصد داخلى، عالوه بر درآمدزايى در جوامع 
محلى گردشــگرپذير، زمينه اى براى توسعه و بهبود زيرساخت هاى 
گردشــگرى نيز فراهم مى شــود كه ايــن مســاله در ميان مدت و 
دراز مدت نقش قابل توجهى در جذب گردشــگران خارجى نيز ايفا 
خواهد كرد. بنابراين و در مقطع كنونى، دولت مى تواند با تك نرخى 
كردن ارز براى مســافران خروجى و حذف رانت موجود و متمركز 
كردن حمايت هاى خود بر توسعه گردشگرى در داخل، يك قدم به 

اين هدف نزديك تر شود.

مردم به نشاط اجتماعى نياز دارند
جشنواره تئاتر كودك با مشاركت 

مردم برگزار مى شود
 مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
بــا مديرعامل شــركت مخابــرات همــدان ديدار و 
درخصوص برگزارى جشنواره بين المللى تئاتر كودك 

و نوجوان گفت وگو كردند .
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان در اين 
نشست با بيان اينكه جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
امســال 25 ساله مى شود؛ اظهار كرد: همدان در حوزه 
كودك و نوجوان پيشتاز اســت از اين رو جشن صد 
ســالگى تئاتر كودك و نوجوان كشــور را در همدان 
برگزار خواهيم كرد. عليرضا درويش نژاد با بيان اينكه 
امســال تعداد كشورهاى شــركت كننده در جشنواره 
افزايش خواهد يافت؛ خاطرنشان كرد: بدون همراهى 
و همدلى دســتگاه هاى اســتان، اين جشنواره به نحو 

مطلوب برگزار نمى شود.
رئيس بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان تصريح كرد: مردم نيازمند نشــاط اجتماعى 
هســتند و تالش مى كنيم اين جشنواره با مشاركت و 

حضور مردم برگزار شود.
وى با تأكيد بر اينكه مديران گذشته تالش زيادى براى 
اين جشــنواره داشــتند؛ افزود: مديران پيشين از آقاى 
صوفى كه بنيانگذار جشــنواره بودنــد تا آقاى عبادى 
كه چندين دوره اين جشــنواره بين المللى را به خوبى 

برگزار كردند؛ شايسته قدردانى هستند.
حامى مالى؛ درج تبليغات جشــنواره در قبوض تلفن، 
هماهنگى خطوط تلفن و اينترنت پرسرعت براى ستاد 
برگزارى و محل اســتقرار ميهمانان جشــنواره و... از 
درخواست هاى ستاد برگزارى جشنواره بود كه در اين 
جلسه مطرح شد.  مديرعامل شركت مخابرات همدان 
هم در اين ديدار با بيان اينكه اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى برنامه هاى خوبى در سطح استان برگزار كرده 
اســت؛ گفت: تجهيزات مخابراتى مورد نياز در اختيار 

ستاد برگزارى جشنواره قرار خواهد گرفت.
نظرى پويا با بيان اينكه برگزارى اين جشنواره به صورت 
مردمى نكته اى قابل توجه اســت؛ گفت: مخابرات در 
بحث هاى اجتماعى و فرهنگى هميشه پاى كار است 
و فعاليت در اين زمينه را به عنوان مسئوليت اجتماعى، 

وظيفه خود را انجام مى دهيم.
وى تأكيد كرد: اين جشنواره برنامه ملى است كه براى 
برگزارى آن بايد همه دستگاه هاى استان پاى كار بيايند.
همچنين مسئوالن كميته هاى اجرايى بيست و پنجمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان؛ 
معرفى شــدندمدير اجرايى بيست و پنجمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان، مســئوالن 
كميته هاى اجرايى اين دوره از جشنواره را معرفى كرد 
. هادى فيض منش در جلسه ستاد برگزارى جشنواره، 
مسئوالن كميته هاى اجرايى را به شرح زير معرفى كرد:

قائم مقام مدير اجرايى: داود ابوترابى
كميته امور مالى: على مرادى نور

كميته پشتيبانى: هادى شيرمحمدى
كميته برنامه و بودجه: جواد گوگردى

كميته تشريفات: زينب معصومى
كميته حراست: مهدى زين العابدينى

كميته سمعى و بصرى: محمد حسن عبادى
كميته امور حقوقى: محمدرضا زركش

كميته مراسم هاى افتتاحيه، اختتاميه و جنبى: مهدى كلهر
كميته هماهنگى، پيگيرى و دبيرخانه: معصومه حدادى
كميته روابط عمومى و اطالع رسانى: حبيب شهنوازيان

كميته تبليغات: محمد گلمحمدى
كميته روزنگار: حسين صفى

كميته امور سالن ها: كيانوش بهروزپور
كميته امر به معروف: حسين رستمى
كميته آراى مردمى: منيژه حيدرپور
كميته نظرسنجى: نسرين درويشى

كميته امور شهرستان ها: داريوش كلوندى 
فيض منــش بــا تأكيد بــر اينكه در ايــن دوره از 
جشــنواره، عالوه بــر كميته هاى اجرايى شــوراى 
سياســتگذارى هم بــراى بهبود رونــد برگزارى و 
اجراى برنامه ها تشــكيل شده اســت؛ افزود: مجيد 
فروتن (معاون امور فرهنگى و رســانه اى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان)، على مرادى نور 
(معاون توسعه و مديريت منابع اداره كل)، مرتضى 
نــورى (رئيس اداره امور هنرى اداره كل) و مهدى 
زين العابدينى (مســئول حراست اداره كل) از اعضا 

هستند. شورا  اين 
بيست و پنجمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان با دبيرى مريم كاظمى آذرماه امســال در شهر 

تاريخى همدان برگزار مى شود.

چسب الكترونيك استرس را تشخيص
 مى دهد

  در دنياى امروز افراد زيادى از اســترس و نگرانى رنج مى برند و 
تشــخيص اين امر هم كار ساده اى نيست. اما حاال يك چسب زخم 

الكترونيك مى تواند به حل اين مشكل كمك كند.
به گزارش مهر، شركت VivaLNK محصولى مشابه با چسب زخم 
هاى عادى موسوم به ويتال اسكات توليد كرده كه محصولى ضدآب 
است و با چسباندن آن بر روى پوست و در زير لباس هاى عادى در 

باالى قلب مى توان از وجود استرس در افراد مطلع شد.
البته عملكرد صحيح و دقيق اين برچسب الكترونيك مستلزم چسباندن 
آن به سينه براى مدت حداقل 48 ساعت است. با يك بار شارژ باترى 

اين چسب مى توان از آن براى مدت 72 ساعت استفاده كرد.

توليد گيتار داراى پورت يو اس بى با چاپگر 
سه بعدى

  ابزار و ادوات پخش موسيقى از جمله حساس ترين محصوالتى 
هســتند كه بسيارى از آنها توسط افراد باتجربه و متخصص توليد مى 
شوند. اما توليد آنها نيز با استفاده از چاپگرهاى سه بعدى ممكن شده 
است.به گزارش مهر، فرانك پيسيك از جمله سازندگان و توليدكنندگان 
سازهاى مختلف با استفاده از چاپگرهاى سه بعدى و دانش خود در 
حوزه الكترونيك گيتارى برقى به نام ElektroCaster توليد كرده 
كه محصولى مابين گيتارهاى عادى و ســنتى و گيتارهاى تمام برقى 
محســوب مى شود.اين گيتار به شكلى بســيار منعطف توليد شده و 
كاربر بر حسب عالقه و سليقه اش مى تواند تعداد تارهاى موجود در 

اين گيتار و حتى فاصله آنها از يكديگر را نيز تغيير دهد. 

تضمين سالمت مواد غذايى به كمك ظروف 
نانويى 

 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ يكى از شركت هاى دانش 
بنيان موفق به طراحى ظرف هاى مخصوص نانويى شــده اســت كه 
سبب افزايش طول عمر محصول خوراكى و سالم ماندن آن مى شود.

ايــن ظرف هاى مخصوص كه با بهره گيرى از فناورى نانو ســاخته 
شده اند مى توانند مواد غذايى را تا مدتها سالم و تازه نگهدارند و اجازه 

نفوذ هيچ ميكروبى به داخل ظرف را ندهند.
هريك از اين ظرف ها تا مدتها قابل اســتفاده اســت و طبق آزمايش 
هاى انجام گرفته ميوه اى چون موز با قرار گرفتن در داخل اين ظرف 
ها تا 21 روز ســالم مى ماند و اثرى از سياه شدن و يا خرابى روى آن 

ديده نمى شود.

چينى ها گوشى لمسى تاشدنى مى سازند
  يكى از غول هاى توليد گوشــى هوشمند در چين مى خواهد يك 

گوشى هوشمند تا شدنى مجهز به نسل پنجم اينترنت بسازد.
به گزارش ايســنا، مدت زيادى نگذشته اســت كه موبايل هاى تاشو 
در همه نوع موجود بودند و حاال به نظر مى رســد دوباره در شــكلى 

جديدتر به بازار بيايند.
"ريچارد يو" مديرعامل شــركت چينى توليدكننده گوشــى هوشمند 
هــوآوى(Huawei) مى گويد كه شــركتش در حــال كار بر روى 
گوشــى هاى تاشــو به عنوان بخشــى از برنامه توليد نســل بعدى 

دستگاه هاى خود است.
به گفته وى، هوآوى در حال بررســى امكان ســاخت يك گوشــى 

هوشمند با قابليت پشتيبانى از نسل پنجم اينترنت(۵G) است.

سامسونگ از Galaxy Book 2 رونمايى كرد 
 سامسونگ تبلت كانورتيبل جديد خود، Galaxy Book 2 را كه 
مجهز به Snapdargon 850 و مودم LTE است، به صورت رسمى 
معرفى كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماه اكتبر امسال ماه شلوغى 
در دنياى فناورى به حساب مى آيد. تا به حال شركت هاى زيادى از جمله 
لنوو، مايكروســافت، گوگل، ال جى و HMD Global كه كمپانى هاى 
مهمى در اين زمينه هستند محصوالتى از جمله گوشى هاى پرچمدار، ميان 
رده، تبلت ها و چندين محصول ديگر را معرفى كرده اند. هنوز چند روزى 
به پايان اين ماه مانده اســت و باز هم شاهد اين هستيم كه شركت هايى 
چــه با اعالن قبلى و يا چه در خفاى رســانه اى، محصوالت جديدى را 
معرفى مى كنند و در روزهاى آينده هم مراسم هاى رونمايى زيادى از جمله 

رونمايى آيپدها و مك هاى جديد توسط اپل پيش رو است. 

مريم مقدم »
 ورود يك ايرالين معتبر جهانى به عنوان اسپانسر 
در رديداد جهانى گردشگرى كافى است تا مشتاقان 
به اسپانسرينگ ترغيب شوند نام برند آنها نيز در اين 

رويداد مطرح شود 
اين روزهــا برنامه ريزى بــراى برگزارى چهلمين 
اجــالس جهانى گردشــگرى در ايــران به مراحل 

حساس اجرا نزديك تر ميشود .
پــس از اعالم حمايت برخى هتل هــا از برگزارى 
اجالس جهانى (unwto ) در ايران تركيش ايرالين 
با اعالم توان باالى حمايتى پا به ميدان گذاشت اين 
در حالى اســت كه برندهاى مطرح ايران در حوزه 
گردشگرى تصميم اسپانســرى خود را به روزهاى 

پايانى موكول كرده اند 
اما در اين زمينه كارشناسان مطرح در حوزه بازرگانى 
در يك نشســت تخصصى مي گوينــد براى جذب 
اسپانسر در اجالس جهانى گردشگرى كه پس از 40 
سال فرصت برگزارى آن در ايران رقم خورده است 

بايد با وسواس خاصى ورود پيدا كرد 
ايــن به آن معناســت گرچه ايــن اجالس فرصت 
متمايــزى بــراى برندهاى مطرح گردشــگرى در 
دنياســت اما انتخاب اسپانســر يا حامــى مالى هم 
حساســيت هاى خاص خود را در اجالس خواهد 
داشت.  براى اجراى يك رويداد بزرگ تاثير جذب 

و نقش اسپانسرها غير قابل انكار است .
اگر يك رويداد خاص را برنامه ريزى كرده باشــيد، 
مطمئنا مى دانيد كه ساخت يك رويداد خوب بدون 
اسپانسر امكان پذير نيست اما ورود هر اسپانسرى هم 

چاره ساز نخواهد بود .
گرچه  پوشــش هزينه هــاى برخــى رويدادهاى 
بين المللى  چالش بزرگى است اما نمى توان ميدان 

را براى ورود هر اسپانســرى باز كرد چرا كه برندها 
معرف سطح برگزارى آن رويداد خواهند بود . 

برخــى رويدادها به قدرى پراهميــت و تاثيرگذار 
هســتند كه براى جذب اسپانسر رقابت محسوسى 
ديده ميشــود و حتى كار به گزينش اسپانســرهاى 

مطرح تر ميرسد.
 كارشناســان بازرگانى در دبيرخانه اجالس جهانى 
گردشگرى معتقدند  : گرچه اسپانسر بخش حياتى 
برگزارى  رويداد است، اما اهميت برند  اسپانسرينگ 
و اتتخــاب برندهاى مطرح  مالــى و حتى غيرمالى 

كه ميتوانند برگزارى اجالس جهانى گردشگرى در 
همــدان را حمايت كنند از اهميت بااليى برخوردار 

است.  
پيدا كردن شــركاى مناســب براى رويــداد هاى 
جهانــى گام مهمى در ايجاد تجربه هاى خوب براى 
شــركت كنندگان اســت و پيش از آنكه نفع آنها به 
مجريان رويداد برســد اول و آخر متوجه صاحبان 

برند خواهند شد.
شايد اين داليل باعث شــد تركيش ايرالين و هتل 
هــاى خوش نــام زنجيره اى و برخى تاسيســات 

گردشــگرى براى اعالم اسپانســرينگ در اجالس 
جهانــى گردشــگرى در نوامبــر 2018 در ايران پا 
پيش بگذارند گرچه هنــوز بازار رقابت براى ورود 
اسپانسرهاى مالى داغ و زمينه براى جذب اسپانسر 

در اين رويداد محيا است .
نوامبــر 2018 ايــران محــل گردهــم آمــدن مقامــات 
تاثيــر گــذار در حــوزه گردشــگرى جهانــى خواهد 
ــى و  ــى سياس ــرايط كنون ــم در ش ــن مه ــود و اي ب
ــت و  ــز اهمي ــاز حائ ــك امتي ــور ي ــادى كش اقتص

يــك اتفــاق متمايــز لســت.

ميزبانى چهلمين اجالس جهانى گردشگرى در 
همدان, موفقيت خوبى براى ديپلماســى كشور و 

استان همدان خواهد بود.
رئيس شوراى اسالمى شــهر همدان با عنوان اين 
مطلب گفت: درآمد پايدار در حوزه گردشــگرى 
براى استان همدان دغدغه مسؤوالن است و توسعه 
پايدار را به همراه خواهد داشت. وى با بيان اينكه 
ظرفيت ها و تجربيات در همدان از اهميت خاصى 
برخوردار است، تصريح كرد: اين اجالس مى تواند 
آغازى براى برگــزارى اجالس هاى ملى و جهانى 
ديگرى در سطح ملى و استانى باشد. رئيس شوراى 
اســالمى شــهر همدان بيان كرد: مديريت شهرى 
نيازمند حضور در پنل هاى تخصصى و بهره گيرى 
از مباحث گردشگرى همزمان با چهلمين اجالس 

جهانى گردشگرى است.
همدان  گردشگرى  براى  سياستگذارى   

صورت گيرد
رئيــس كميســيون نظــارت حقوقــى و امــور 
گفــت:  نيــز  همــدان  شــهر  شــوراى  ادارى 

ــا  ــد ت ــا بگذاري ــار م ــا را در اختي ــوع پنل ه موض
ــتيم و  ــا هس ــى در پنل ه ــه ديدگاه ــا چ ــم ب بداني
ــعود  ــود. مس ــز مشــخص ش ــا ني ــور بحث ه مح
عســگريان بيــان كــرد: كميســيون ســرمايه گذارى 
ــا  ــم ت ــش مى بري ــور پي ــن مح ــا همي ــز ب را ني
داشــته  تصميم ســازى  بــراى  را  موضوعاتــى 
باشــيم. وى ادامــه داد: محــور توســعه اســتان در 
گردشــگرى اســت و بايــد سياســتگذارى در ايــن 
زمينــه صــورت گيــرد و بتــوان مباحــث را جامــع 

ــه داد. ــل ارائ و كام
رئيــس كميســيون فرهنگــى و اجتماعــى شــوراى 
ــطح  ــالس در س ــت: اج ــز گف ــدان ني ــهر هم ش
بااليــى در حــال برگــزارى اســت و نقــش 
موثــرى را در توســعه گردشــگرى همــدان دارد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ك ــى بي ــوان سلماس رض
اينكــه گردشــگرى بايــد بــا قــوت مــورد توجــه 
ــوزه  ــى در ح ــر مباحث ــن اگ ــرد، بنابراي ــرار گي ق
كارى شــوراى شــهر اســت، بــه صــورت جــدى 
در كنــار دبيرخانــه اجــالس جهانــى گردشــگرى 

هســتيم.
 همدان زيبا مى شود

عضــو شــوراى شــهر همــدان نيــز گفــت: اينكــه 
ــر  ــند، تاثي ــگرى باش ــوزه گردش ــان از ح ميهمان
زيــادى در توســعه ايــن مهــم دارد؛ ضمــن اينكــه 
دعــوت از ســرمايه گذاران داخلــى و خارجــى 

ــدان اســت.  ــراى هم ــبى ب ــز فرصــت مناس ني
علــى فتحــى پيشــنهاد تغييــر مــكان دبيرخانــه از 
شــركت عليصــدر بــه تــاالر قــرآن را دارد و بيــان 
كــرد: بــا توجــه بــه وســعت فضــا در تــاالر قــرآن 
و نيــروى انســانى كــه در ايــن مــكان وجــود دارد، 
مى تــوان دبيرخانــه اجــالس جهانــى گردشــگرى 
ــح  ــرد. وى تصري ــى ك ــكان جانماي ــن م را در اي
كــرد: تبليغــات محيطــى تاكنــون پيــش رفتــه و ما 

نيــز مى توانيــم در ايــن زمينــه كمــك كنيــم.
خاطرنشــان  همــدان  شــهر  شــوراى  عضــو 
كــرد: در زيباســازى و مباحــث ترافيكــى دو 
ــر  ــاه مدنظ ــار و اول مهرم ــتقبال از به ــام اس اي

قــرار دارد امــا بــراى اجــالس بــه لحــاظ 
اهميــت موضــوع مى توانيــم شــهر را در 20 
ــتقبال از  ــد اس ــالس در ح ــه اج ــده ب روز مان
نــوروز آمــاده كنيــم. وى اضافــه كــرد: همــدان 
ــه  ــه جــذب گردشــگر خارجــى بايــد ب در زمين
مقصــد اصلــى تبديــل شــود و تنهــا نبايــد 
ــى  ــت هاى داخل ــذب توريس ــى ج ــدف اصل ه
ــراى جــذب توريســت   ــد ب ــن باي باشــد بنابراي
ــر از  ــى ديگ ــود. يك ــزى ش ــى برنامه ري خارج
ــت:  ــز گف ــدان ني ــهر هم ــوراى ش ــاى ش اعض
نــگاه بــه اجــالس بايــد محتوايــى باشــد و 
مهمانــان نيــز متناســب بــا جنــس اجــالس 
باشــد تــا خروجــى خوبــى داشــته باشــد. 
ــه  ــه دبيرخان ــان اينك ــا بي ــى ب ــين قراباغ حس
خروجــى اجــالس را بعــد از برنامــه بيــان كنــد، 
ــى  ــى خوب ــال خروج ــه دنب ــز ب ــا ني ــت: م گف
ــد،  ــاز باش ــر كارى ني ــتيم و ه ــالس هس از اج

مى دهيــم. انجــام 

بازار ورود حاميان مالى از اجالس جهانى گردشگرى unwto  در ايران داغ است 

برگزاري اجالس جهاني گردشگري 
با حمايت مالي برندهاى بزرگ

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان :

همايش هاي بين المللي
آزمون موفقيت 
در ديپلماسى است
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