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راه هاى نرفته 
در حوزه پژوهش 

 تاكيــد اســتاندار همدان بــر تجميع 
اعتبارات پژوهشــى استان همدان و لحاظ 
نمــودن اولويت هاى اســتان در كارگروه 
آموزش، پژوهش، فناورى و نوآورى استان 

از چند جهت  حائز اهميت است.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت تعاونى معدنى زرين ماسه

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدمددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت الماس بتن غرب - شعبانى

تبريك و تهنيت
 جناب آقايان

مهندس محمدمددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت فرآورده هاى لبنى نيكونام نهاوند (همسايه)

خدمت  را  استاندارد  هفته  فرارسيدن 
حضرتعالى و تمامى كاركنان و همكاران 
گراميتان تبريك و تهنيت عرض نموده، 
راه  در  الهى  الطاف  سايه  در  است  اميد 

خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

خدمت  را  استاندارد  هفته  فرارسيدن 
عرصه  تالشگران  تمامى  و  حضرتعالى 
استاندارد تبريك و تهنيت عرض نموده، 
از درگاه خداوند متعال آرزوى بهروزى و 

موفقيت شما بزرگواران را داريم.

مهندس داريوش خالقى
رئيس اداره استاندارد شهرستان مالير

بزرگواران  شما  خدمت  را  استاندارد  هفته 
و  تبريك  عرصه  اين  دلسوزان  تمامى  و 
تهنيت عرض مى نماييم. اميد است در سايه 

ايزدمنان همواره پيروز و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

روابط عمومى كارخانه خانه سازى همدان

فرارســيدن هفتــه اســتاندارد را خدمــت 
و  كاركنــان  تمامــى  و  حضرتعالــى 
ــك  ــتاندارد تبري ــه اس ــگران عرص تالش
ــت  ــد اس ــوده، امي ــرض نم ــت ع و تهني
ــت  ــى در راه خدم ــاف اله ــايه الط در س

همــواره موفــق و مويــد باشــيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت پنير و خامه مالير(پالره)

را  اســتاندارد  هفتــه  رســيدن  فــرا 
ــى و تمامــى همــكاران  خدمــت حضرتعال
ــرض  ــت ع ــك و تهني ــان تبري محترمت
ــايه  ــت در س ــد اس ــم، امي ــى نمايي م
الطــاف ايــزد منــان موفــق و مويــد 

ــيد. باش

تبريك و تهنيت
 جناب آقاى

مهندس محمدمددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت صنايع سيم و كابل همدان

خدمــت  را  اســتاندارد  هفتــه 
ــدر  ــت ان ــى دس ــى و تمام حضرتعال
ــك و  ــتاندارد تبري ــه اس كاران عرص
تهنيــت عــرض نمــوده، اميــد اســت 
در ســايه الطــاف الهــى در راه خدمــت 
ــيد. ــربلند باش ــق و س ــواره موف هم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

چينى نام(گاتريا)
نصرت ا... ابراهيمى مفتخر

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس امين مرادى معين
مدير محترم كنترل كيفيت شركت ذوب ريزان همدان 

هيأت مديره و پرسنل شركت ذوب ريزان همدان

خدمت  را  استاندارد  هفته  فرارسيدن 
دلسوز  كاركنان  تمامى  و  حضرتعالى 
آن اداره تبريك و تهنيت عرض نموده، 
راه  در  الهى  الطاف  پناه  در  است  اميد 

خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

ــال  ــه س ــر نمون ــوان مدي كســب عن
شايســتگى  از  نشــان  كــه   1398
ــما  ــه ش ــد را ب ــى باش ــى م جنابعال
ــوده،  ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري
اميــد اســت در ســايه الطــاف الهى در 
ــد  ــق و موي ــواره موف ــت هم راه خدم

ــيد. باش

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت كشت و صنعت
 خزل نهاوند

را  اســتاندارد  هفتــه  وســيله  بديــن 
ــكاران  ــى هم ــى و تمام ــت جنابعال خدم
گراميتــان تبريــك و تهنيــت عــرض 
ــايه  ــت در س ــد اس ــم، امي ــى نمايي م
الطــاف خداونــد متعال پيــروز و ســربلند 

باشــيد.

 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

مديريت شركت شيمى معدنى همدان

هفته  گراميداشت  و  تبريك  عرض  ضمن 
تمامى  و  حضرتعالى  خدمت  استاندارد 
همكاران محترم از زحمات و خدمات ارزنده 
تمامى تالشگران عرصه كيفيت و استاندارد 
صميمانه تقدير و تشكر نموده، اميد است در 

سايه الطاف الهى پيروز و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت

تبريك و تهنيت
جناب آقاى مهندس محمد مددى

مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان
فرارسيدن هفته استاندارد را خدمت حضرتعالى و تمامى همكارن محترمتان تبريك 

و تهنيت عرض نموده و اميدواريم در راه خدمت همواره موفق و مويد باشيد.
هيأت مديره و پرسنل شركت ذوب ريزان همدان

روابط عمومى شركت بتون صنعت بريس

(استانداردها اعتمادسازند)

جناب آقاى 

مهندس 
محمد مددى 

مدير كل محترم 
اداره استاندارد استان همدان 

هفتــه اســتاندارد را بــه حضــور حضرتعالــى و 
ــك و  ــه تبري ــان صميمان ــكاران گراميت ــى هم تمام

ــم . ــى نمائي ــرض م ــت ع تهني
محصــوالت  توليــد  راســتاى  در  اســت  اميــد 
باكيفيــت جهانــى و تحقــق اهــداف ســازمان ملــى 
اســتاندارد در ســايه ايــزد رحمــان همــواره موفــق 

ــيد. ــد باش و موي
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گراميداشت روزجهانى زنان 
روستا و عشاير در همدان

كليد 
توسعه روستا 
در دستان زنان

خيز بلند بخش خصوصى براى پتروشيمى
■ معاون وزير نفت: پتروشيمى هگمتانه بهار 99 بهره بردارى مى شود

هشدار به مسئوالن استان: غافلگير نشويد

احتمال وقوع سيل 
در پاييز

مراسم روز استاندارد امروز برگزار مي شود

تجليل از واحدهاى استاندارد 
در استان
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يادداشت روز
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راه هاى نرفته در حوزه پژوهش 
 تاكيد استاندار همدان بر تجميع اعتبارات پژوهشى استان همدان و 
لحاظ نمودن اولويت هاى استان در كارگروه آموزش، پژوهش، فناورى 

و نوآورى استان از چند جهت  حائز اهميت است:
1- طرح بحث مهمى چون تجميع اعتبارات در شرايطى است كه اتفاقا 
نبود اعتبار كافى و يا ناچيز بودن تخصيص ها در ســال هاى گذشته 
باعث شــده تا بسيارى از طرح هاى پژوهشى اجرا نشود و يا با تاخير 
مواجــه گردد. از اين رو تجميع اعتبارات مى تواند تا حدودى به رفع 

اين مشكل كمك كند.
2- توجه به اولويت هاى هر منطقه يا اســتان در پژوهش ها از اصلى 
ترين ضرورت ها و الزامات اســت كه حتما بايــد مورد توجه قرار 
گيــرد؛ چراكه غفلت از اين موضوع باعث هدر رفتن منابع و فرصت 
ها خواهد شد. بر اين اساس با توجه به اولويت هاى تعريف شده در 
استان و محورهاى توسعه بايد به دنبال پژوهش ها و تحقيقاتى باشيم 
كه متناسب با اين اولويت ها به ويژه در  اقتصاد، اشتغال، گردشگرى، 
كشــاورزى و صنعت باشد تا نتايج مورد نظر در هريك از اين حوزه 

ها به دست آيد.
3- اهميت پژوهش هاى كاربردى با نتايج مشخص به ويژه در جوامع 
در حال توســعه كامال روشن است. حال اگر مى خواهيم متناسب با 
اولويت هاى استان پژوهش هاى منتج به نتيجه الزم داشته باشيم، بايد 
به دنبال تحقيقاتى برويم كه جنبه كاربردى داشــته باشند تا نتايج اين 

پژوهش ها در توسعه استان نمود داشته باشد.
4- در اين زمينه همكارى و تعامل ســازنده مراكز علمى و پژوهشى 
از يكسو و دســتگاه هاى اجرايى از ســوى ديگر از اهميت خاصى 
برخوردار اســت و الزم است اين همكارى ها براساس اولويت هاى 

استان به شكل مستمر باشد.
5- نگاه معقول و مناســب به توسعه استان استفاده از تمام ظرفيت ها 
و تقويت زمينــه هاى انجام پژوهش ها و تحقيقات كاربردى با نتايج 
مشــخص است و در اين راستا عالوه بر پيوند تنگاتنگ مراكز علمى، 
آموزشى و پژوهشى با دستگاه هاى اجرايى و مراكز صنعتى، ما نيازمند 
برنامه اى مشــخص و قابل اجرا در حوزه پژوهش هستيم تا براساس 

آن بتوان گام هاى موثرى در جهت توسعه برداشت.

ثبت نام 70 هزار نفر از همدان در سامانه سماح
 اســتاندار همدان از ثبت نام 70 هزار نفر از همدان در سامانه سماح خبر داد و گفت: 

در ايام اربعين حسينى 4 ميليون خودرو در محورهاى مواصالتى همدان تردد داشت.
به گزارش فارس، سعيد شاهرخى در ستاد اربعين حسينى با بيان اينكه راهپيمايى اربعين 
حسينى حركت عظيم و منحصر به فردى در دنياست كه مهمترين ويژگى آن عشق و عالقه 
و معنويت است اظهار كرد: عشق و عالقه به آرمان هاى آزادگى و حريت در اين حماسه 

عظيم قابل مشاهده است.
وى با اشاره به اينكه عالوه بر اثر معنوى اين حركت گسترده، اين حجم از عالقه، دلبستگى 

و وحدت عاشقان موجب حيرت و تعجب دنيا شده كه مايه افتخار است گفت: مهمترين 
پيام اين راهپيمايى نمايش قدرت جهان اسالم و تشيع است كه بايد از اين فرصت استفاده 
كرد.استاندار همدان با بيان اينكه در خدمت رسانى به زائران اربعين حسينى تمام دستگاه ها 
عاشقانه پاى كار هستند و قدردان آنها هستيم افزود: همانطور كه در مسير رفت توانستيم 
خدمات خوبى را به زائران ارائه دهيم، بايد در مسير برگشت نيز بتوانيم كار را به صورت 

ويژه پيش ببريم.
وى از ثبت نام تاكنون ســه ميليون و 280 هزار نفر در سامانه سماح خبر داد و گفت: اين 

ميزان در استان 70 هزار نفر است .
شاهرخى با اشاره به اينكه حجم تردد خودروها در ايام اربعين بسيار عظيم است و تاكنون 

4 ميليون خودرو در سطح استان تردد داشته اند خاطرنشان كرد: بايد براى موج بازگشت 
مسافران نيز اقدامات الزم را انجام داد كه البته استان در آمادگى كامل به سر مى برد.

وى با بيان اينكه اســتقرار پايانه شهيد حاجى بابايى اقدام خوبى بود گفت: از راهنمايى و 
رانندگى تقاضا داريم كه در اعمال قانون زائران اربعين كمى با مالطفت رفتار كنند هرچند 

بايد جاده هاى ايمن ترى از قبل در ايام اربعين داشته باشيم.
استاندار همدان بيان كرد: ثبت سامانه اتوبوس ها را مصوب مى كنيم اما امكان راه اندازى آن 

در مريانج نيست و بايد به اسدآباد، جاده تهران و جوكار برود.
وى با تاكيد بر اينكه بايد مشــكالت ميدان فرودگاه رفع شود افزود: آمادگى تيم درمانى، 

اورژانس و هالل احمر همچنان به قوت خود باقى بماند.

پرواز همدان - كيش در فرودگاه همدان برقرار مى شود!؟

رونق فرودگاه؛ وعده كال يا رسيده  خدمات رسانى چهار بيمارستان همدان 
به زائران اربعين

 چهار بيمارســتان ارتش، ســينا، آتيه (تامين اجتماعى) و بعثت به 
زائران اربعين حسينى خدمات رسانى مى كنند.

رئيس مركز اورژانس پيش بيمارســتانى و مدير حوادث دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان گفت: 12 نيرو با 6 كد آمبوالنس از 20 مهر امســال 
عازم مرز خسروى شدند و تا سى ام مهر در اين منطقه حضور دارند.

حبيب معصومى عنوان كرد: همچنين معاونت بهداشتى نيروهاى خود 
را با عنوان كارشــناس بهداشــت محيط مراقبت از بيمارى، راننده و 

خودرو را به مرز مهران اعزام كرده است.
وي به ايرنا گفت: معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا 
همدان نيز تاكنون 9 نيرو شــامل پزشك، پرستار و متخصصان علوم 
آزمايشــگاهى را به مرز مهران اعزام كرده و قرار اســت 10 تن ديگر 

راهى اين منطقه شوند.
معصومى گفت: در داخل استان نيز هر حوزه به تناسب شرح وظايف 
فعــال بوده و تيم هاى اورژانس نيز در 30 ايســتگاه از 80 ايســتگاه 

صلواتى مستقر هستند.
وى اظهار داشــت: زائران 14 اســتان براى عزيمت به مرز از همدان 
عبور مى كنند بنابراين مسيرهاى پرترافيك و پرتردد شناسايى شده و 
آمبوالنس ها در ايســتگاه هاى صلواتى موجود در اين مسيرها مستقر 

هستند.
رئيس مركز اورژانس پيش بيمارســتانى و مدير حوادث دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان ادامه داد: با توجه به اينكه زائران پنج اســتان هنگام 
بازگشت ابتدا در همدان حضور مى يابند، در پايانه پيش بينى شده در 
مريانج، يك  معصومى گفت: كارشناسان معاونت بهداشتى نيز بر نحوه 

و كيفيت مواد غذايى عرضه شده نظارت دارند.

تجليل از فعاالن حوزه فرهنگ و ادب همدان 
در هفته كتاب

 بزرگداشــت هفته كتاب در 40 عنــوان برنامه از 23 تا 30 آبان ماه 
در همدان برگزار مى شــود كه فعاالن حوزه فرهنگ و ادب نيز در اين 

هفته تجليل خواهند شد. 
سرپرست امور فرهنگى و رسانه اى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان همدان با بيان اينكه بزرگداشت هفته كتاب 23 تا 30 آبان ماه در 
همدان برگزار مى شود اظهار كرد: امسال برنامه هاى مختلفى در مركز 

استان و شهرستان ها پيش بينى شده است.
هادى شيرمحمدى از برگزارى نمايشگاه و فروشگاه كتاب با همكارى 
اداره كل كتابخانه هــاى عمومى اســتان خبر داد و بــه فارس گفت: 
برگزارى مراســم عصر شعر، مراســم رونمايى، نقد و بررسى كتاب، 
برگزارى جشن كتاب و تجليل از فعاالن حوزه فرهنگ و ادب، اهداى 
كتاب به مراكز فرهنگى و آموزشــى و برگزارى مسابقه كتابخوانى از 

جمله برنامه هايى است كه در همدان برگزار مى شود.
سرپرست امور فرهنگى و رسانه اى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان همدان با بيان اينكه برنامه هاى مختلفى نيز در سطح شهرستان ها 
پيش بينى شده است تأكيد كرد: نمايشــگاه و فروشگاه كتاب، برنامه 

مشتركى است كه در همه شهرستان هاى تابعه برپا خواهد شد.

جوابيه دفتر نماينده نهاوند 
در مجلس به خريد خودرو از سايپا 
بهرام نيا: سراتو را خريده ام
مديرمسؤل محترم و سردبير محترم روزنامه همدان پيام

باسالم و احترام
 باتوجه به درج مطلب درج شــده در ستون شنيده هاى روزنامه 
همدان پيام به شــماره 3595 روز دوشــنبه 22مهرماه 98 ، مبنى بر 
«دريافت خودروى سراتو نماينده محترم  نهاوند در مجلس از سايپا 
به جهت حمايت از سايپا» به استحضار مى رساند، با توجه به طرح 
ســايپا مبنى بر فروش اقســاطى خودرو از اين شركت به نمايندگان 
مجلــس در ســال 95، اكثريت نمايندگان محتــرم مجلس به خريد 
اقســاطى خودرو با توجه به ليست ارائه شده از جانب شركت سايپا 
اقدام كردند. الزم به ذكر اســت برخــى نماينده ها از جمله نماينده 
محترم شهرستان نهاوند اين نوع خودرو را در بين ساير خودروهاى 
موجود در ليست ارائه شــده توسط سايپا، باهدف حمايت از توليد 
داخل و البته درنظر گرفتن قيمت پائين تر آن نســبت به ساير موارد 
ارائه شــده در ليست، عليرغم تنوع موجود، بصورت اقساط انتخاب 

و خريدارى كرده است.
الزم به ذكر اســت كه اقساط اين خودرو را مجلس بصورت ماهانه 
از حقــوق نماينده ها آنچنان كه در تصوير نامه ضميمه شــده آمده، 

كسر كرده است.
و مابه التفاوت پرداختى نمايندگان بابت خريد اقساطى اين خودرو 

با قيمت بازار آزاد هم بيش از 10 ميليون تومان بوده است.
ضمنا با توجه به اين نامه ضميمه شده، اقساط خودرو مذكور نماينده 

محترم نهاوندبه اتمام رسيده است.
لذا موارد مطرح شــده مبنى بر دريافت اين خــودرو بعنوان« هديه 
حمايتى» از جانب ســايپا  به نماينده محترم نهاوند را تكذيب كرده 
و همــه مخاطبانى كه در فضاى مجازى با قضــاوت عجوالنه، اين 
خودرو را بعنوان باج گيرى از شركت سايپا، نماينده محترم پرتالش 
و سختكوش نهاوند را مورد اتهام قرار دادند ، به تفكر بيشتر دعوت 

مى كنيم.
الزم به يادآورى اســت كه تأخير در پاسخگويى روابط عمومى دفتر 
نماينده محترم در زمان عنوان اين مطلب، بدليل حضور جناب آقاى 

دكتر بهرام نيا در سفر عتبات عاليات بوده است.
بى شــك پيگيرى حقوقى بابت درج وانتشــار اخبار كذب و بدون 
سند وتشــويش اذهان عمومى حق قانونى نماينده محترم شهرستان 

خواهد بود .
* «با سپاس، روابط عمومى دفتر نماينده نهاوند در مجلس شوراى اسالمى»

1- افشاگرى درباره تخلفات برخى نمايندگان و اطرافيان آنها در استان 
ادامه دارد. گويا اسناد جديدى از تخلف ملكى مسئول دفتر بازداشت 
شــده يكى از نمايندگان استان منتشر شده است. گفتنى است پيشتر، 
اين نماينده بازداشــت  رئيس دفتر خود به خاطر فســاد اقتصادى را 

تكذيب كرده بود. 
2- جنگ بر سر ثبت دستاوردها به نام خود، در استان ادامه دارد. گويا 
به دنبال پيگيرى هاى دولتى و كســب موفقيت هايى در حوزه راه و 
شهرسازى براى استان از جمله موافقت با كالنشهر شدن همدان، هر  
مســئولى تالش كرده با اطالع رسانى فردى اين دستاورد ها را به نام 
خود ثبت كند. گفتنى است مصادره عملكرد اجرايى ها به خصوص در  

سال انتخابات با اقدامات تبليغاتى، اقدامى معمول است.
3- انتقال فرزندان اعضاى هيأت علمى از رشــته دامپزشكى به رشته 
هاى پزشكى ممنوع شــده است. گويا ديوان عدالت ادارى اين امتياز 
خاص براى اعضاى هيأت علمى را لغو كرده اســت. گفتنى است از 
منظر افكار عمومــى ارائه اين امتياز رانت ، ويــژه خوارى و اقدامى 

ناعادالنه است.
4- ســراتو داده شده به بهرام نيا قســطى بوده و قسط آن سال 95 به 
پايان رسيده است.گويا ســايپا امتياز خريد قسطى سراتو را به تمامى 
نمايندگان اختصاص داده و برخى نمايندگان از جمله نماينده نهاوند 
از آن اســتفاده كرده اند. گفتنى اســت در فضاى مجازى دريافت اين 
خودرو با نام مدير عامل سايپا در ازاى حمايت بهرام نيا و تعريف وى 

از توليدات سايپا عنوان شده بود.

 اين روزهــا درحالى كه پايانه حمل و نقل 
هوايى همدان با يك پرواز همدان مشهد نفس 
نفــس ميزند تا زنده بماند خبر ميرســد پرواز 
همــدان - كيش و بالعكس به صورت هفتگى 
در فرودگاه همــدان برقرار مى شــود. پرواز 
همدان كيش 17 فروردين ماه 1398 به يكباره 
در فرودگاه همدان متوقف شــد  اما اين خبر 
مردم همــدان را نگران ميكند كه آيا اين پرواز 

هم ميماند يا از حافظه شهر ميپرد ؟ 
اســتاندار همدان  در نشســتى بــا وزير راه و 
شهرســازى برگزار شــد؛ موضــوع برقرارى 
مســيرهاى جديد پرواز به منظور فعال كردن 
هرچه بيشــتر فرودگاه همدان را مورد اشــاره 
قرار داد.سعيد شاهرخى  در خصوص مذاكرات 
صــورت گرفته در اين جلســه گفت: در اين 
جلسه با دســتور وزير راه و شهرسازى مقرر 
شد برنامه ريزى صورت گيرد تا پرواز همدان-

كيش و بالعكس به صورت هفتگى در فرودگاه 
همدان برقرار شود.

شاهرخى همچنين از ديگر مصوبات جلسه با 

وزير راه را اختصاص يك فروند هواپيماى آر 
جى به فرودگاه همدان عنوان كرد و افزود: طبق 
دستور وزير راه و شهرسازى اين هواپيما براى 
مسيرهاى مختلف پروازى به فرودگاه همدان 
اختصاص پيدا مى كند.وى بــه پيگيرى انجام 
پرواز همدان - مشــهد و بالعكس از فرودگاه 
همدان نيز اشــاره كرد و گفت: پرواز همدان- 
مشهد و بالعكس نيز 2 نوبت در هفته صورت 

خواهد گرفت.
 يك فرودگاه بين المللى 

و تنها يك پرواز
بارها گفته ايم عنــوان فرودگاه مردم همدان را 
آزار ميدهد چرا كه داشــته اى دارند كه ندارند 
. اى كاش مثل بســيارى از نداشته هايمان در 
همدان  فــرودگاه هم نداشــتيم  هر از گاهى 
نويدى ميرسد اما باز اين وعده ها كال ميماند .

فــرودگاه همدان بــا عنوانــى بين المللى كه 
گاه وبيــگاه به خواب مــى رود در آخرين پرده 
از نابســامانى ها دچار تعطيلى هــاى پراكنده و 
راه اندازى  مجدد پروازهاى كيش و  تهران شد  

حاال اين پايانه حمل و نقل با همان تك پرواز 
مشهد دست و پا ميزند .

سالهاســت با اين حال نا بســامان در فرودگاه 
همدان حتى اطمينان مردم به پروازهاى فرودگاه 
به صفر رســيده اســت و آنهايى هم كه گاهى 
گذرشان به پروازهاى فرودگاه مى افتد ترجيح 
مى دهند از اين پايانه حمل و نقل قطع اميد كنند 

و سراغ فرودگاه تهران بروند.
بــه دنبال لغو پروازهاى مســير هوايى همدان 
- كيش، پروازهاى مســير همــدان - تهران و 
بالعكس نيز تعطيل شد. اين خبر ناخوش آيند  
كه هر از گاهى تيتر رسانه هاى همدان ميشود 
اين بار از سوى روابط عمومى فرودگاه همدان 
اعالم شد . خبرى كه به پيش بينى هاى رسانه 
ها مبنى بر فرودگاه تعطيل جامه عمل پوشاند

بر اســاس اعالم نظر فــرودگاه نزديك بودن 
همــدان به تهران دليل اصلى اســتقبال نكردن 
مسافران از اين پرواز ارزيابى مى شود و بيشتر 
سفرها در اين مســير از طريق آزادراه صورت 
مى گيرد اما جالب اينجاست خط پرواز مسير 

طوالنى همدان كيش هم از همدان تاب نياورد 
و مهر تعطيلى خورد . 

فرودگاه همدان كه در ســطح بين الملل با كد 
شناســايى OIHH تعيين شده توسط سازمان 
بين المللى هواپيمايى كشورى  شناخته مى شود 
با توجــه به جايگاه منحصربه فرد خود يكى از 
مهم ترين فرودگاه هاى غرب كشــور به شمار 

مى رود.
 تعطيلــى مســتمر پروازهاى اين فــرودگاه 
مشــكالت جدى براى مســافران اين مســير 
به وجــود آورده كه آخرين پــرده از تعطيلى 
پروازهاى اين فرودگاه مربوط به تعطيلى پرواز 

كيش و مشهد است. 
گفتنى است، پيش از اين پرواز همدان - كيش 
به دليل آنچه اســتقبال نكردن مسافران از اين 
خط پروازى اعالم شد، در تاريخ 17 فروردين 
1398 تعطيل شــده بود. گفتنى است، فرودگاه 
بين المللى همدان در پنج كيلومترى شمال شهر 
همدان قرار دارد و مجهز به سيستم هاى كمك 

است. NDB و VOR/DME ناوبرى

 مراحل ساخت پتروشيمى هگمتانه بيش از 
90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد كه پيش بينى 

مى شود بهار سال 1399 به بهره بردارى برسد.
ايــن وعده معــاون وزير نفــت در بازديد از 
بزرگترين پتروشيمى بخش خصوصى در استان 
تنها به فاصلــه چندروز از انتقاد تبليغاتى يكى 
از نماينده هاى اســتان اميد به بهره بردارى از 
اين مجموعه را افزايــش داد در حالى كه اين 
آقاى نماينده توپ كم كارى هاى گذشــته را 
بر زمين بخش خصوصى انداخته است.معاون 
وزير از خيز بلند فعاالن اقتصادى و خصوصى 
استان براى تحقق رونق توليد و اشتغال سخن 

گفته است.
معــاون وزير نفت و مديرعامل شــركت ملى 
صنايــع پتروشــيمى در بازديــد از شــركت 
گفت:  همــدان  هگمتانه  پتروشــيمى  صنايع 
مديريت اســتان همدان از هيچ كوششى براى 
راه انــدازى اين مجموعه عظيــم دريغ نكرده 
اســت و اميدواريم تا 8 ماه آينــده اين طرح 
بهره بردارى شود.بهزاد محمدى بيان كرد: سال 
91 از ايــن طرح بازديد كــردم كه روح در آن 
نبود اما امــروز در بازديد ميدانى از اين طرح، 
همكارى و همدلى را شاهد بوديم.وي افزود: 
اين پتروشيمى ساالنه 45 هزار تن محصوالتى 
توليد  پزشــكى  گريد  پى.وى.ســى  همچون 
مى كند كه در زمينه توليد محصوالت پزشكى 
بســيار كمك مى كند.مديرعامل شركت ملى 
صنايع پتروشــيمى به فارس گفت: پتروشيمى 
هگمتانه در سطح كشور بى نظير است و تاكنون 
همچين طرحى بــا توليد اين گونه محصوالت 
در كشور نداشتيم.وى با اشاره به اينكه پيش از 

اين سنگ اندازى هايى براى بهره بردارى از اين 
طرح صــورت گرفته بود، ادامه داد: با حمايت 
مسئوالن سرانجام عمليات عمرانى اين طرح از 

سر گرفته شد و كار آن رو به پايان است.
محمدى اظهار داشت: در حال حاضر در كشور 
56 مجتمع پتروشيمى داريم كه اميدواريم پنجاه 

و هفتمين آن پتروشيمى هگمتانه باشد.
وى تأكيد كــرد: فروردين ماه بايد بهره بردارى 
رسمى از اين طرح آغاز و با تامين خوراك، تا 

پايان خردادماه به بهره بردارى برسد.
معــاون وزير نفت و مديرعامل شــركت ملى 
صنايع پتروشيمى گفت: موضوعات ايمنى در 
اين پتروشــيمى بايد رعايت شــود و حوادث 
پيش بينى و از وقوع آن پيشگيرى به عمل آيد.

وى با اشــاره به اينكه پتروشيمى ابن سينا نيز 
ديگر پتروشــيمى در دســت اجرا در اســتان 

همدان اســت، افزود: مشــكل اين پتروشيمى 
تامين خوراك اســت كــه در طرحى به طول 
185 كيلومتــر خــوراك آن از خط انتقال پلى 
اتيلن غرب كشــور تامين مى شود.محمدى با 
بيان اينكه خط خوراك را خريدارى كرديم تا 
اين پتروشيمى نخوابد، بيان كرد: پتروشيمى ابن 
سينا اليسنس ِشل هلند را دارد و 300 ميليون 

يورو در آن سرمايه گذارى شده است.
معــاون وزير نفت و مديرعامل شــركت ملى 
صنايع پتروشــيمى گفت: با بهره بــردارى از 
پتروشيمى ابن سينا، براى استان و استان هاى 

مجاور اشتغال پايدار ايجاد مى شود.
وى اضافه كرد: از كار ســاخت پتروشيمى ابن 
سينا نيز حمايت مى شود و با تمام همت تالش 
مى كنيم تا ايــن طرح هم با قدرت آغاز به كار 

كند.

 پتروشيمى هگمتانه فعاليت آزمايشى 
خود را بهمن آغاز مى كند

اســتاندار همدان هم گفــت: مجتمع صنايع 
پتروشيمى هگمتانه بهمن ماه جارى به صورت 
آزمايشــى آغاز به كار مى كند و از بهار ســال 
1399 به صورت رســمى محصوالت پى.وى.

ســى گريد پزشــكى آن توليــد و وارد بازار 
مى شود.سيد سعيد شاهرخى افزود: با حمايت 
وزارت نفت، اين طرح دوباره با همت سرمايه 
گذاران فعال شد و آغاز به كار آزمايشى آن قبل 
از پايان ســال صورت مى گيرد و در بهار آينده 
به جمع پتروشيمى هاى كشور اضافه مى شود.

وى تاكيد كرد: بــه دنبال احيا و اجرايى كردن 
پتروشيمى ابن سينا هستيم و اين طرح در منطقه 
ويژه اقتصادى جهان آباد در شهرســتان فامنين 

ساخته مى شود.

خيز بلند بخش خصوصى 
براى پتروشيمى

■ معاون وزير نفت: پتروشيمى هگمتانه بهار 99 بهره بردارى مى شود

از فردا اتوبوس هايى 
در مهران مستقر مى شود

 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان با بيان اينكه 
در كشور محدوديت ناوگان وجود دارد، گفت: از فردا تعدادى از ناوگان 
اتوبوسى در مهران مستقر خواهند شد.قبل از آغاز سفرها وعده و وعيدهاى 
بسيارى از سوى مسئوالن مبنى بر برقرارى نظم و انضباط در پايانه مهران 
به مردم داده مى شــود و آنها اطمينان خاطر پيدا مى كنند كه براى رفت و 
برگشت به كربال از همدان هيچ مشكلى وجود نخواهند داشت اما وقتى 
زائرى كه تصادفاً آشنا هم درمى آيد و دم از كمبود اتوبوس در مسير رفت 
و برگشــت مى شود آيا مى توان آن را ضعف در برنامه ريزى ها تلقى كرد 
يا كمبود امكانات؟ اين روزها و شــب ها كه بنا به توصيه مسئوالن زائران 
سفرهايشــان را كوتاه كرده اند تا به شــلوغى روز اربعين بر نخورند در 
پايانه مرزى مهران به مشــكل برخورده و سرگردان در پى اتوبوسى براى 
بازگشتشان هستند اما پس از ساعت ها تالش و نگرفتن نتيجه به ناچار با 
اتوبوس هاى ساير استان ها و با كرايه هاى نجومى و چند برابر تعرفه مجاز 
به موطن خود بازمى گردند.يك مســافر همدانى كه 10 روز قبل از آغاز 
اربعين تصميم به آغاز سفر خود كرده، از نبود بليط اتوبوس در اين تاريخ 
شــكايت كرده كه نبود قيمت واحد و مستقل از شركت هاى اتوبوسرانى 

يكى از داليل ديگر شكايت وى بوده است.

پليس تخصصى 
راه آهن در همدان 
مستقر شد

 به منظــور تامين امنيت مســافران، پليس 
تخصصى راه آهن در خط ريلى همدان مستقر 

شد.
مديركل راه آهن استان همدان با اعالم خبر باال 
ادامه داد: در حوزه حمل و نقل ريلى، سه قطار 
فوق العاده براى مســير تهران - همدان و يك 
مورد براى مشــهد - همدان پيش بينى شده كه 

قطار مشهد ساعت 11 امروز به همدان رسيد.
سيدسعيد ابراهيم نژاد در نشست اعضاى ستاد 
اربعين حسينى بيان كرد: بخشى از زائران توسط 
قطار جابجا مى شــوند و هم اينك تعدادى از 
ظرفيت قطارها خالى گذاشــته شده تا كسانى 
كه برنامه ريزى نكردند و لحظه آخر تصميم به 
بازگشت به وسيله قطار مى گيرند بتوانند از اين 

ظرفيت استفاده كنند.
وى اظهار داشــت: ايستگاه صلواتى راه آهن از 
روز گذشــته آغاز به كار كرده و از 25 مهر در 

وعده نهار نيز غذا بين زائران توزيع مى كند.

بــه گزارش ايرنــا، مديرعامل شــركت آب و 
فاضــالب همدان نيــز گفت: با توجــه به راه 
اندازى پايانه موقت اســتقرار زائران در مريانج 
اين شركت اقدام به فراهم كردن امكانات مورد 

نياز زائران كرده است.
سيد هادى حسينى بيدار افزود: لوله گذارى آب 
و فاضالب به منظور آبرســانى و جمع آورى 
آورى فاضالب به طــول 700 متر در ورودى 
پايانه موقت شهيد سردار حاجى بابايى صورت 

گرفته است.
وى ادامه داد: نصب 60 مورد شيرآالت سرويس 
هاى بهداشــتى، نصب 100 مورد شــيرآالت 
وضوخانه، جمع آورى فاضالب 100 چشــمه 
توالت بهداشتى و انتقال آن به  فاضالب شهرى 

مريانج نيز پايان يافته است.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق نيز گفت: 
900 متر شــبكه برق در پايانــه موقت زائران 

اربعين حسينى احداث شده است.
محمدمهدى شهيدى افزود: عالوه بر اين نصب 
چــراغ، پروژكتور، تامين برق براى ســرويس 
بهداشــتى، نصب چــراغ براى روشــن كردن 
محل اقامه نماز ، تامين برق براى 80 ايســتگاه 
و تامين روشــنايى ورودى و خروجى محور 

همدان كرمانشــاه از ديگر اقدام هاى صورت 
گرفته است.

معاون خدمات شهرى شهردار همدان نيز بيان 
كرد: شــهردارى همدان در ســه بخش درون 
استان، مرز و كربال در حال ارائه خدمات است 
كه 15 دستگاه خودرو، 100 نيروى انسانى براى  
پاكسازى، جمع آورى زباله و تنظيف به كربال 
اعزام شــده و تا 2 روز بعد از اربعين در عراق 
حضور دارند. وحيد على ضمير افزود: همچنين 
20 دســتگاه اتوبوس براى آســان ســازى در 
جابجايى زائران حسينى به مرز خسروى اعزام 
شد و در شهر همدان نيز فضا سازى مسير تردد 
زائران، نصب ســازه تبليغاتى، پايه بنر، پرچم، 

ريسه مشكى و المان صورت گرفت. 
رئيس پليس راه استان همدان نيز گفت: ميزان 
تردد خودروها در پنج روز گذشــته به حدود 
چهارميليون دســتگاه رســيده همچنين شمار 
اتوبــوس هايى كه هنگام رفت و برگشــت از 
محور همدان تردد كردند 13 هزار دستگاه بوده 
است. رضا عزيزى افزود: اربعين سال گذشته 2 
زائر در سانحه جاده اى فوت و  سه تن مجروح 
شدند اما امسال تاكنون يك زائر فوت و 14 تن 

مجروح و مصدوم شدند.

مديركل راهــدارى و حمل و نقــل جاده اى 
همدان نيز گفت: از شب گذشته موجى از زائران 
اربعين حسينى وارد كشور شدند كه مقرر شد 
اين استان اتوبوس ها را براى جابجايى اين افراد 

به مرز اعزام كند.
مصطفى پناهنده افزود: 24 مهر ماه ســالجارى 
شمار اتوبوس هاى حاضر در پايانه موقت واقع 
در مريانج به 590 دستگاه مى رسد كه با رسيدن 
به پايان طرح اربعين  اين خودروها به يك هزار 

و 80 دستگاه نيز افزايش مى يابد.
رئيس پليس راهنمايــى و رانندگى همدان نيز 
گفت: ميدان فرودگاه به عنوان يك مكان ذخيره 
براى مواقع اضطرارى پيش بينى شده اما تاكنون 
هيچگونه كارى براى آماده ســازى آن صورت 

نگرفته است.
على فكرى افزود:  پيش از رســيدن به پايانه 
موقت اســتقرار زائران اربعين حســينى در 
مريانج نيز بايد عالئم و اســتوانه پالستيكى، 
تابلو جهت نما در يك كيلومترى نصب شود 
تا راننده پيش از رســيدن به اين محل مسير 
خود را انتخاب كند. در غير اينصورت شاهد 
تغيير مســير و ترمز ناگهانى و بروز ســوانح 

رانندگى خواهيم بود.



C M

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

چهارشنبه  24 مهرماه 1398  شماره 3596

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

يادداشت شهرستان خبر

آموزشگاه نهاوند مجرى طرح 
مروج سالمت شدند

 امســال 66 آموزشــگاه نهاوند به عنوان مدارس مجرى طرح 
مروج سالمت برگزيده و تمام آنها موفق به كسب ستاره شدند.

معاون پرورشــى و تربيت بدنى آموزش و پرورش نهاوند گفت: 
مدارس مروج سالمت، نظامى براى ارتقاى سالمت روحى و روانى 
دانش آموزان و رسيدن به حيات طيبه است كه با همكارى وزارت 
بهداشت و مشاركت فعاالنه اولياى مدارس، اولياى دانش آموزان و 

دانش آموزان از سال 86 در مدارس به اجرا درآمده است.
نسرين ساكى افزود: امسال 66 آموزشگاه به عنوان مدارس مجرى 
طرح مروج سالمت برگزيده شــدند كه تمام آنها موفق به كسب 

ستاره و از اين تعداد تاكنون 15 مدرسه پنج ستاره شده اند.
معاون پرورشــى و تربيــت بدنى آموزش و پــرورش نهاوند در 
خصوص برنامه هاى مدارس مروج ســالمت افزود: برنامه جامع 
ســالمت، ارائه خدمات بالينى، ســالمت محيط، بهبــود تغذيه، 
تحرك فيزيكى، ارتقاى ســالمت كاركنان، خدمات سالمت روان 
و مشــاوره اى، مشاركت والدين و جامعه در برنامه هاى سالمت از 
جمله مواردى اســت كه در مدارس مروج سالمت به آنها پرداخته 

مى شود.
وى به رويكردهاى اين مدارس براى توانمندســازى دانش آموزان 
اشــاره كرد و گفت: اين مدارس رويكرد الزم براى توانمندسازى 
بــراى انتقال و ارتقاى فرهنگ خود مراقبتى به دانش آموزان را دارا 
بوده و شيوه هاى سالم زيستن، باال بردن حس اعتماد به نفس، سالم 
كار كردن و تقويت مهارت هاى ارتباطى را به آنان آموزش مى دهد.
ســاكى در خصــوص ســتاره دار شــدن ايــن مــدارس نيــز اضافــه 
كــرد: ايــن مــدارس بــر اســاس شــاخص هاى عملكــردى 
از نظــام رتبه بنــدى خــاص خــود برخــوردار بــوده و بــا 
ــتاره  ــك س ــرد، از ي ــورت مى گي ــا ص ــه از آنه ــى ك ارزيابى هاي
ــدن  ــتاره ش ــج س ــه پن ــوند ك ــدى مى ش ــتاره رتبه بن ــج س ــا پن ت
ــاخص هاى  ــراى ش ــل و اج ــاز كام ــه كســب امتي ــه منزل ــا ب آنه

ــر اســت. مدنظ
وى در خصوص اقدامات مدارس مروج سالمت نيز گفت: در اين 
مدارس الگوهاى تغذيه ســالم بهبود يافته و همچنين از رفتارهاى 
مخاطره آميز دانش آموز پيشگيرى مى شود.معاون پرورشى و تربيت 
بدنــى آموزش و پــرورش نهاوند افزود: در ايــن مدارس بخش 
بهداشــت محيط مدارس نيز مدنظر قــرار دارد به طورى كه چك 
ليست هايى براى نظارت بر عملكرد مدارس تهيه شده و با تكميل 

آنها وضعيت ارتقا و رشد آنها مشخص مى شود.

موكب حضرت فاطمه زهرا (س)
 بزرگترين موكب غرب كشور

 مسئول موكب حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: موكب حضرت 
فاطمه زهرا (س) بزرگترين موكب غرب كشــور است و از سال 84

خدمت رسانى به زّوار اباعبدا...الحسين (ع) را آغاز كرده است.
حميدرضا زمانى هدف اصلى از ايجاد موكب را تسريع كمك رسانى 
به مناطق آسيب ديده در مواقع بحرانى بيان كرد و گفت: اين موكب 
در زلزله هاى بم ، الشتر و دورود، سرپل ذهاب و سيل اخير پلدختر 
، معموالن و چگنى خدمات شايســته و بايسته ايى انجام داده است 
و براى چهارمين ســال پياپى اســت كه به زّوار اربعين حسينى نيز 

خدمت مى كند.
وى ادامه داد: در اين موكب تمامى زيرســاخت هاى الزم از جمله 
بهداشــت و درمان، امداد خودرو ، غرفه پاســخگويى به سئواالت 
شــرعى ، اورژانس و... براى خدمت رســانى هرچه بيشتر به زّوار 

وجود دارد.
زمانى، در حاليكه اشــك در چشمانش حلقه بسته بود گفت: زائرين 
حالتــى مانند پرواز دارند، مريض هاى صعب العالجى به اينجا آمده 
اند كه به گفته خودشــان در برگشت شفا گرفته اند ، اينجا معامله 1

به 10 است و هركس ذره ايى خدمت كند اجرى چند برابر مى گيرد، 
افراد زيادى هستند كه سال گذشته مثًال يك كيسه برنج نذر كرده اند 

و با گرفتن حاجت امسال چند كيسه برنج آورده اند.
وى با بيان اينكه تهيه و توزيع 8 هزار پرس غذا كار ســختى اســت 
افــزود: از 40 روز پيش 150 خانم مواد اوليه پخت غذا را آماده مى 
كنند و در يخچال نگهدارى مى شــود و حاال 9 آشپز و 150 نفر در 

آبدارخانه اين خدمات را به زّوار ارائه مى دهند.
زمانى گفت : بعد از پايان خدمتگزارى ، خادمين احســاس رضايت 
خاطــر دارند و خالء معنوى را كه داشــتند جبران كرده و از انرژى 

لبريز مى شوند.

لزوم تغيير در رويكرد  روابط عمومى مالير 
 هفته گذشــته، داود صفى كه بيش از ســه سال سكاندارى روابط 
عمومى فرماندارى مالير را به دســت داشت ، جاى خود را به مسلم 
صادقى فر، نيروى تازه نفس و خوش برخورد داد و اكنون در پســت 

ديگرى در فرماندارى ايفاى نقش مى كند.
در دوران مديريــت روابط عمومى صفــى 3 فرماندار با رويكردها و 
گرايش هــاى مختلف در مالير عزل و نصب شــدند ، در طول اين 
مدت اتفاقات مهم و مطلوبى از جمله ملى شدن منبت مالير و جهانى 
شدن نظام توليد انگور دره جوزان مالير رخ داد و كارنامه فرمانداران 
پيشين را درخشــان كرد اما براســاس ارزيابى هاى فرماندارى هاى 
سراسر كشــور كه از ســوى مركز مديريت عملكرد و امور بازرسى 
وزارت كشــور انجــام مى گيرد ، فرماندارى ماليــر  بعد از همدان ، 
نهاوند و فامنين در رتبه 4 اســتان قرار گرفت. اين در حالى است كه 
از فرماندارى شهرستان مالير انتظار مى رفت با توجه به پتانسيل ها و 
ظرفيت هاى ويژه ايى كه در زمينه هاى مختلف دارد ، جايگاه باالترى 

در استان كسب كند.
در ارزيابى عملكرد دســتگاه هاى اجرايى ، مدير روابط عمومى نقش 
بسزا و تعيين كننده اى دارد و يك روابط عمومى پويا و فعال به عنوان 
يك مشاور قوى و مشــرف به تمام اطالعات مى تواند در تقويت و 
پيشبرد برنامه ها و اهداف دستگاه اجرايى مانند يك بازوى قوى مدير 
را هدايت كند و اين روابط عمومى است كه عملكرد و توانايى مدير را 
نمايان و توانمندى هاى آن سازمان را آشكار مى كند ، قطعاً يك مدير 

قوى در كنار خود يك روابط عمومى قوى خواهد داشت.
حال انتظار مى رود با فرماندارى قدرت ا...ولدى كه از زمان حضورش 
در مديريت ارشد شهرستان ، شــاهد تغييرات مثبت و رو به رشدى 
در مالير بوديم و با در كنار داشــتن صادقى فر به عنوان مدير روابط 
عمومى جديد ، شهرستان مالير به جايگاه واقعى خود در استان دست 
يابد ، اما نبايد از اين موضوع غافل شــد كه روابط عمومى چناچه از 
نامش پيداســت از ارتباطات قوى سرچشمه مى گيرد و مهارت هاى 

ارتباطى مهمترين حلقه مفقوده روابط عمومى محسوب مى شود .
ضمن تبريك به صادقى فر ، از او به عنوان ســكاندار حســاس ترين و 
مهمترين قسمت فرماندارى انتظار مى رود با توجه به تأكيد فرماندار بر 
مطالبه گرى خبرنگاران از دستگاه هاى اجرايى ، زمينه ساز فضاى نقدهاى 
منصفانه و سازنده خبرنگاران به عنوان مهمترين رسالت حوزه خبريشان 
باشد تا شاهد پويايى و پيشرفت شهرستان باشيم همچنين با فعال سازى 
شوراى روابط عمومى ها ، براى تقويت هرچه بيشتر روابط عمومى ادارات 

شهرستان و تعامل بيشتر آن ها با رسانه ها اقدام كند.

 آيين تعزيه خوانى اربعين در نهاوند
 كارشــناس فرهنگى اداره تبليغات اسالمى نهاوند گفت: به مناسبت 
فرارســيدن اربعين حسينى مراســم تعزيه خوانى به مدت چهار شب در 
پارك مركزى شهر نهاوند برگزار مى شود.على تركاشوند افزود: اين مراسم 
با حضور برترين تعزيه  خوان هاى نهاوند، همدان و شــهركرد از امشــب 
ســاعت 20:30 در پارك كوثر به اجراى برنامه مى پردازد.وى ادامه داد: در 
اين تعزيه، شبيه خوانى حضرت على اكبر، حر بن رياحى، حضرت عباس 
(ع) و امام حســين (ع) طى چهار شب به ترتيب اجرا مى شود. كارشناس 
فرهنگى تبليغات اسالمى نهاوند به برنامه هاى عزادارى اربعين اشاره كرد 
و گفت: همزمان با اربعين حسينى مراسم سينه زنى هيأت هاى عزادارى به 
صورت پياده روى در سطح شهر نهاوند برپا مى شود و مراسم ويژه عزادارى 

نيز با حضور مداحان در مصلى نماز جمعه برگزار خواهد شد.

روزانه 200 هزار وعده غذا بين زّوار در استان 
توزيع مى شود

  معاون سياســى امنيتى استاندار در آئين افتتاح رسمى موكب حضرت فاطمه زهرا 
(س) بابيان اينكه 80 موكب در ســطح اســتان همدان در حال خدمت رسانى به زّوار 
اربعين هستند گفت: روزانه 200 هزار پرس غذا توسط اين موكب ها بين زّوار توزيع 

مى شود.
مصطفى آزادبخت با اشــاره به اينكه تعداد افراد ثبت نام شده در سامانه سماح و آمار 
تردد زّوار امســال نسبت به پارسال بيش از دو برابر شده است بيان كرد: براى خدمت 

رســانى بيشــتر ، در كربال و نجف هم 16 موكب استان همدان فعاليت مى كنند و اين 
خدمات تا سه روز بعد از اربعين ادامه دارد.

وى مردم را ركن اصلى نظام و انقالب دانست و گفت : مردم را بايد ولى نعمت خود 
بدانيم و قدرشناس اين مردم باشيم.

آزادبخت يكى از نشــانه هاى ظهور امام زمان (عج) را ايجاد تحول در اربعين حسينى 
عنوان كرد و افزود: حضور ميليونى عاشــقان سيد الشهدا (ع) تحولى عظيم در اربعين 

بوجود آورده است.
رئيس ســتاد اربعين اســتان با تأكيد براينكه امروزه ايران توانســته خيزش اسالمى در 
دنيا ايجاد كند افزود: در مقابل توطئه دشــمنان بايد ايســتادگى و مقاومت كنيم و رمز 

ماندگارى انقالب را تبعيت از رهبر معظم انقالب و تكريم مردم دانست.
آزادبخت با اشــاره به پيشــتازى مالير در عرصه هاى فرهنگى گفت : مردم مالير در 
وقف ســابقه ديرينه دارند و 1100 شــهيد اين شهرستان نشانه پايبندى مردم به ارزش 

هاست.
رئيس اداره اوقاف و امورخيريه نيزاظهار كرد : تا كنون حدود 90 ميليون تومان از محل 
وقف مربوط به خدمت به زّوار امام حســين (ع) به موكب هاى شهرســتان و عمدتًا 

موكب حضرت فاطمه زهرا(س) كمك كرده ايم.
پژمــان جعفرى در پايان افــزود: روزانه 5 هزار پرس غذا بــراى زائرين به موكب ها 

كمك مى شود. 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت توليدى بهداشتى ترك فريال - رضايى

خدمت  را  استاندارد  هفته  فرارسيدن 
تالشگر  كاركنان  تمامى  و  حضرتعالى 
عرصه استاندارد تبريك و تهنيت عرض 
نموده، اميد است در سايه الطاف الهى 
مويد  و  موفق  همواره  خدمت  راه  در 

باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

اسكان راه - على نجفى

را  اســتاندارد  هفتــه  فرارســيدن 
تمامــى  و  حضرتعالــى  خدمــت 
ــان دلســوز آن اداره تبريــك و  كاركن
تهنيــت عــرض نمــوده، اميــد اســت 
در پنــاه الطــاف الهــى در راه خدمــت 

ــيد. ــد باش ــق و موي ــواره موف هم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

كارخانه آجرپزى زمرد سبز الوند
محمد رضايى

را  اســتاندارد  هفتــه  رســيدن  فــرا 
ــى و تمامــى همــكاران  خدمــت حضرتعال
ــرض  ــت ع ــك و تهني ــان تبري محترمت
ــايه  ــت در س ــد اس ــم، امي ــى نمايي م
الطــاف ايــزد منــان موفــق و مويــد 

ــيد. باش

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

چينى بهداشتى اوپال
مجتبى اسفنديارى

خدمت  را  استاندارد  هفته  فرارسيدن 
حضرتعالى و تمامى كاركنان و همكاران 
گراميتان تبريك و تهنيت عرض نموده، 
راه  در  الهى  الطاف  سايه  در  است  اميد 

خدمت همواره موفق و مويد باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت تعاونى ماهان بتن رستمى

را  اســتاندارد  هفتــه  وســيله  بديــن 
ــكاران  ــى هم ــى و تمام ــت جنابعال خدم
گراميتــان تبريــك و تهنيــت عــرض 
ــايه  ــت در س ــد اس ــم، امي ــى نمايي م
الطــاف خداونــد متعال پيــروز و ســربلند 

باشــيد.

 مالير- خبرنگار همدان پيام : عشــق و 
عالقه به سرور و ســاالر شهيدان اباعبدا...

الحســين (ع) در تار و پود وجود شيعيان 
ريشه دوانده و هرســاله با نزديك شدن به 
اربعين ، خيل عظيم عاشقان ، دل در مسير 
عشق و دلدادگى نهاده و با پاى پياده خود را 

به جوار بارگاه حضرتش مى رسانند.
در اين بين گروهى هم هستند كه سعادت 
اين سفر معنوى نصيبشان نشده اما با تمام 
وجود به زّوار خدمت رســانى مى كنند تا 
ارادت خود را به امام حســين (ع) و ياران 

فادارش نشان دهند.
شــهر مالير نيز 6 موكب دارد كه به صورت 

شبانه روزى به زّوار خدمت مى كنند. موكب 
حضرت فاطمه زهرا (س) يكى از اين موكب 
هاست كه در مسير مالير- اراك و در ورودى 
بهشت هاجر قرار گرفته و روزانه حدود 8 هزار 
پرس غذا براى شــام و ناهار و 4 هزار و 500

وعده صبحانه و ميان وعده تهيه كرده و بين 
زّوار توزيع مى كند.

زّوار فراوانى در اين مكان توقف مى كنند 
و از هر گروه ســنى در بيــن آن ها ديده 
مى شود ، از پيرزنى كه اهل شهر زيركوه 
بيرجند بــود و از زيارت برمى گشــت 
پرسيدم مادر سفر ســخت نبود؟ گفت : 
اتفاقًا پاهايم درد مى كند و تا خانه دخترم 

نمى توانم بروم اما شــوق زيارت و عشق 
به امام حســين (ع) پا درد را از يادم برده 
و بدون هيچ مشــكلى پياده روى كردم تا 
به حرم امام حسين (ع) رسيدم ، اگر زنده 

بمانم سال آينده نيز شركت مى كنم.
خانم جوانى كه اهل تنكابن بود و در مسير 
رفتن به كربال به موكــب آمده بود گفت : 
زيبايى هاى اين ســفر قابل وصف نيست ، 
براى چهارمين بار اســت كه به زيارت مى 
روم ، زمانى كه چشــمم به گنبد بارگاه امام 
حسين و ابالفضل العباس(ع) مى افتد تمام 
خســتگى از تنم بيرون مى رود و مثل اين 

است كه دنيا را تصاحب مى كنم .

خادمين موكب نيز از عشــق به امام حسين 
(ع) و ابالفضل العباس(ع) مى گفتند ؛ محمد 
رضا مرادجوكارى مى گفت: عشق خدمت 
به زّوار چنان آتشــى در وجودم انداخته كه 
دل از زندگى كندم و حاضرم جانم را فداى 
سيدالشهدا كنم . او گفت: شور و شوق زوار 
و ايثار و خدمتگزارى خادمين ، خاطره دفاع 

مقدس را برايم زنده مى كند.
خادم ديگرى كه آشپزى مى كرد گفت: 10

روز است كه مغازه ام را تعطيل كردم و براى 
خدمتگزارى به اين موكب آمده ام ، آنچه را 
كه مى خواستم از امام حسين (ع) گرفتم و تا 

جان دارم به زّوارش خدمت مى كنم.

معصومه كمالوند»
 پاييز به ميانه فصل رسيد و كم كم ابرى و 
خنك  شدن هوا حكايت از باران هاى در راه 
دارد اين يعنــى كارعمرانى تقريبا به روزهاى 

پايانى خود نزديك مى شود.
شــايد كم و بيش در حاشيه معابر ، خيابان ها 
و ورودى خروجى هاى شــهر شاهد اجراى 
پروژه هاى مختلفى از جانب شهردارى باشيم 
اما موضوع مهمى كه اينجا مورد نظر اســت 
بحث بافت فرسوده شهرى ورخت ساماندهى 
كه سال هاست قرار است برتن بافت فرسوده 
شهرى مثل نهاوند با 172 هكتار بافت فرسوده 
كه عمده آن در مناطق مركزى شــهر ازجمله 
خيابــان معلــم، دوخواهــران، گل زرد واقع 
است و بافت ميانى و مركزى شهر را تشكيل 

مى دهند، پوشانده شود.
همچنانكــه بارها گفته شــده اســت نهاوند 
همجوارى با 4 گســل زلزله را دارد و سابقه 
زلزله هاى ويرانگر هم در كنار آن دليلى شده 
تا كارشناســان و حتى مسولين مرتبط فاجعه 
آفرين بودن خروجى يك زلزله 4 ريشترى با 
مدت معلوم را هشدارى بدانند كه درصورت 
وقوع حتى يك پرنده هم از ال به الى آوارهاى 
كوچه هاى قديمى و خانه هاى فرسوده و آوار 

شده زلزله جان سالم به در نبرد.
چرا كه راهى بــراى مانور مديريت بحران در 
زمان الزم نگذاشــته اســت بخصوص وقتى 
عمده اين بافت فرسوده در مركز شهر ، دقيقا 
جايى كه بايد در اختيار مانور مديريت بحران 
باشــد.همين ضرورتى بــراى توجه به بافت 
فرسوده شهر است، هرچند سيل و شرايطى كه 
دربارش هاى فروردين 98 رخ داد هم بخشى 
از اين بافت فرسوده را تخريب كرد و آمارهاى 
قابل توجهى از در حال ساخت و تعمير بودن 

خانه هاى فرسوده نهاوند اعالم شد.
مهرماه معموال اوج رخــداد زلزله هاى وقوع 
يافته اســت هرچند با استناد به غيرقابل پيش 
بينى بودن زلزله ، اما نمى شود از سابقه زلزله 
هاى اتفاق افتاده چشــم پوشيد و هر بار هم 
مديريت بحران زمانى فعال مى شود و جلسه 
مى گذارد كــه زلزله اى رخ داده يا ســيل و 
بورانى اتفاق افتاده و ماجرا به فراموشى سپرده 

مى شود تا سيل و زلزله سال بعد .....
پيش از اين بسته هاى تشويقى براى بازسازى 

بافت فرســوده شــهر نهاوند با هدف اجراى 
سياست هاى تشــويقى شهردارى براى تبديل 
بافت فرســوده شــهرى به بافت استاندارد با 
ساختمان هاى نوساز و گذرهايى داراى امكان 

امدادرسانى ارايه شده بود.
اما برخى اهالى مناطق بافت فرســوده به دليل 
ناتوانــى مالى در باز پرداخت آن نتوانســتند 
اســتفاده كنند و گره بافت فرســوده نهاوند 

همچنان ناگشوده باقى ماند.
در بحــث اجــراى طرح بازآفرينى شــهرى، 
همزمان با سراســر كشــور كه در قالب يك 
برنامه ى ويدئوكنفرانســى به دســتور رئيس  
جمهور در 9 اســتان كشــور از جمله همدان 
انجام شــد.بر همين اساس استفاده حداكثرى 
از بافــت هاى فرســوده و تاريخــى  با زيبا 
ســازى آنها و تبديل به  محل هاى درآمد زا 
مثل كافى شاپ، رســتوران و كتابخانه ،خانه 
محله، كارگاههاى خوداشتغالى و يا حتى محل 
كار (مثل خانه شهيد قدوســى در نهاوند كه 
بصورت موزه و محــل اداره ميراث فرهنگى 

شهرستان) است ، مورد توجه قرار گرفت.
شــهردار نهاوند ، هدف از اجراى بازآفرينى 
شــهرى  را رويكردى جامع و يكپارچه براى 
هدايت روند رشــد و توسعه شهرها باهدف 
پاسخگويى به چالش هاى برآمده از تغييرات 

و نيازهاى نسل جديد  عنوان كرد، به گونه اى 
كه ضمن پيشگيرى و حل مشكالت شهرى، به 
يك پيشرفت و بهبود پايدار كالبدى، اقتصادى، 

اجتماعى و محيطى منجر شود .
محمــد حســين پــور در اين بــاره گفت: 
ســال  فرســوده  بافــت  ســاماندهى  در 
گذشــته500ميليون تومان اختصاص داده شد 

كه هنوز تخصيصى در اين مورد نداشته ايم.
به گفته شــهردارى نهاوند، بحث اجراى پياده 
راه ســعدى يكى از همين اقدامات در حوزه 
ســاماندهى بافت فرســوده شــهرى است و 
در حال حاضر كار در دســت دســتگاه هاى 
خدمات رســان از جمله بــرق، گاز و آب ، 
مخابرات اســت كــه پس از انجــام كارهاى 
مربوطه پروژه به شهردارى تحويل و پيمانكار 
در نخستين فرصت تحويل كار را آغاز خواهد 
كرد كه در صورت مهيا بودن فضا و شــرايط 
تا 3ماهه نخست ســال آينده به اتمام خواهد 

رسيد.
حسين پور اين اميدوارى را هم به كسبه مبنى 
براينكه در زمان اجراى پروژه مشكل و مانعى 
در كســب و كار آنها رخ نخواهد داد، اعالم 
كرد.به گفته حسين پوردر بافت هاى فرسوده 
سكونتگاه هاى غيررسمى كه شامل بخشى از 
محالت دســتغيب، كوى جواديه، كوى شاطر 

آباد جديد هم اســتفاده از تســهيالت براى 
تخريب و باز ســازى بافت فرســوده معرفى 

كرده ايم.
وى همچنين در بحث تثبيــت بناهاى داراى 
نماهاى تاريخــى گفت: امكاناتــى از جمله 
ارايه امتياز تجارى پيشنهاد شد  كه اين موارد 
بيشتر شــامل كارگاههاى هنرى و سفره خانه 
هايى اســت كه در همين بافت فرسوده قرار 
گرفته است، كه البته چندان مورد استقبال قرار 
نگرفت و در اجــراى موفق موضوع حفظ و 
تثبيت بناهاى تاريخى بايد ميراث فرهنگى هم 

پاى كار باشد.
حســين پور گفت : نهاوند و شيراز دو شهر با 
هم پوشانى بافت تاريخى و فرسوده است كه 
در شيراز كارشناسان بازآفرينى شهرى اقدامات 
قابل توجهى براى بهسازى و مقاوم سازى اين 
بافــت ها با حفظ  نوع بافت اجرايى كرده اند 
كه هم در زيبا سازى شهرى و هم در در حفظ 
بافت فرهنگى و تاريخى شهر شيراز اقدام قابل 
توجهى است كه براى اجرا در نهاوند الگوى 

اجرايى مناسبى است.
حســين پور در بحث فرهنگى هم به احداث 
خانه هاى فرهنگ ، همچنين معرفى مشــاهير 
و عالمان شــهر خبر داد كه از جمله نيازهاى 

فرهنگى در نهاوند محسوب مى شود.

همه دستگاه ها براى نجات نهاوند 
از زلزله ورود كنند

تحولى عظيم در اربعين با حضور ميليونى عاشقان حسين(ع)
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خبر

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

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

برابر رأي شــماره 422 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان� ناحيه يك تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاى غالمرضا گرجى ازندريانى فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 355 صادره 
از باختران در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 207/62 مترمربع در قسمتى 
از پالك باقيمانده مكرر 10/428 اصلي واقع در حومه بخش يك همدان خريداري با واســطه از مالك 
رسمي آقاى على اكبر فقيهى مقدم محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1033)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24
على زيورى حبيبى 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

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

برابر رأي شــماره 427 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان� ناحيه يك تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاى كيومرث گرجى ازندريانى فرزند غالمحســين به شماره شناسنامه 7878 
صادره از اسالم آباد در دو دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 207/62 مترمربع در 
قسمتى از پالك باقيمانده مكرر 10/428 اصلي واقع در حومه بخش يك همدان خريداري با واسطه از 
مالك رسمي آقاى على اكبر فقيهى مقدم محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1035)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24
على زيورى حبيبى 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهى ابالغ اجرائيه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 9800754
بدينوســيله به على اكبر جهانى نام پدر ناصر تاريخ تولد 1362/1/22 شــماره ملى3873515180 
به شــماره شناســنامه 213 به مبلغ 38/855/000/000 ريال ابالغ مى گردد به خانم مينا عاشورلو 
به موجب سند ازدواج شماره 20041-1389/2/3 عليه شــما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى 
به كالســه 9800754 تشكيل شده و به اســتناد گواهى مامور به مورخ 1398/5/7 و 1398/6/13 
و 1398/6/4 امكان ابالغ به شــما فراهــم نگرديده  لذا بنا بر تقاضاى وكيل بســتانكار طبق ماده 
18 آيين نامــه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى 
مى شــود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ شد محسوب مى گردد نسبت 

يافت. خواهد  جريان  اجرايى  عمليات  ننماييد،  اقدام  خود  بدهى  پرداخت  به 
(م الف 1142)

تاريخ انتشار: 1398/7/24
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان
 جالل حدادى 

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

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

برابر رأي شــماره 423 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان � ناحيه يك تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاى نوراله گرجى ازندريانى فرزند غالمحســين به شــماره شناسنامه 36437 
صادره از باختران در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 207/62 مترمربع در 
قسمتى از پالك باقيمانده مكرر 10/428 اصلي واقع در حومه بخش يك همدان خريداري با واسطه از 
مالك رسمي آقاى على اكبر فقيهى مقدم محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1037)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24
على زيورى حبيبى 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك واحد گاودارى پالك 38 فرعى از 46 اصلى واقع در اراضى مزرعه پرزلو 
بخش 4 همدان حوزه ثبتى ناحيه 2 همدان ملكى شركت كيميا گران شميم به شناسه ملى 10861133500 
تعطيل گرديده بود و اعمال تبصره ذيل ماده 15 هم ميســر نيست به استناد تبصره ماده 13 قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى بنا به درخواست كتبى مالك تحديد حدود 
ششدانگ ملك مذكور رأس ساعت 9صبح روز يكشنبه مورخه 1398/8/19 به عمل خواهد آمد بنابراين 
به موجب اين آگهى به مالك يا مالكين مجاور اخطار مى شــود كه در وقت تعيين شــده در محل حضور 
برســانند ضمناً واخواهى به حدود از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى فقط به مدت سى روز پذيرفته 

خواهد شد. (م الف 1135)
تاريخ انتشار آگهى 1398/7/24

هادى يونسى عطوف 
موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 

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

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

برابر رأي شــماره 139860326005000412 مورخ 1398/6/10هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي  حوزه ثبت ملك 
نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى رضا چگنى به شــماره شناسنامه 645 شماره ملى 
3961361525 صادره از نهاوند فرزند اســداهللا در ششدانگ يك قطعه زمين آبيزار باحق آبه طبق 
مقررات قانون توزيع عادالنه آب به مســاحت 40166/14 مترمربع قسمتى از پالك 8 اصلى بخش 3 
حوزه ثبتى شهرســتان نهاوند واقع در اراضى روستاى گوشه سعد وقاص حقوق ارتفاقى ندارد مالك 
رسمى مشاعى تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 158)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/9

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24
محمدعلى جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى ابالغ اجرائيه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 9801206
بدينوسيله به 1-سعيد زندى نام پدر: شــاپور تاريخ تولد: 1373/10/11 شماره ملى 3860716417 شماره 
شناسنامه 3860716417 به نشانى همدان تپه حاج عنايت خيابان حكما 18 مترى حكما جنب كمربندسازى 
2-خديجه يعقوبى نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1324/3/3 به شماره ملى 3872579231 شماره شناسنامه 
240 به نشانى همدان تپه حاج عنايت خيابان حكما 18 مترى حكما جنب كمربندسازى ابالغ مى شود كه 
زهرا رضايى به اســتناد سند شماره 11917 مورخ 1381/11/7 جهت وصول مبلغ 200/916/174 ريال  عليه 
شــما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9801206 در اين اداره تشكيل شده و  محل اقامت 
شما به شرح متن شناخته نشده است. لذا بنا بر تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ مى شود به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد 

يافت. (م الف 1143)
تاريخ انتشار: 1398/7/24

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان- جالل حدادى 

نخستين جلسه پيشگيرى از تخلفات 
 انتخاباتى برگزار شد

 مجموعه قضايى دادگســترى كل استان همدان در راســتاى نظارت، پيشگيرى و 
برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتى نخســتين جلســه ستاد پيشگيرى از تخلفات و 
جرائم انتخاباتى در حوزه قضايى اســتان همدان با حضور رئيس كل دادگسترى استان 

همدان برگزار كرد.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان در اين جلســه با متذكر شــدن نقش انتخابات 
در مشــاركت دادن افراد جامعه در تعيين سرنوشــت خود و اعالم پشتيبانى از كليت 

نظــام با آمدن به پــاى صندوق هاى رأى گفت: قوه قضائيه بــه عنوان امانت دار مردم 
بدون كوچكترين گرايش و جانــب دارى از جناح ها، افراد و گروه هاى فعال اجتماعى 
و سياســى صرفًا بر اســاس قانون با اســتفاده از تمام ظرفيت خود و تعامل با ســاير 
مجموعه هاى نظارتى و اجرايى فعاليت هاى نامزدهاى احتمالى در انتخابات پيش رو را 
رصد كرده و با اولويت دادن به اصل پيشگيرى از بروز تخلفات و جرائم تالش مى كند 

تا فضايى سالم، پر نشاط و به دور از هرگونه التهاب و قانون شكنى را حاكم كند.
به گزارش روابط عمومى و اطالع رســانى دادگســترى كل اســتان همدان، عدالتخواه 
ادامــه داد: در صورت بى توجهى نامزدها و جريان هاى حامى آنها قطعًا مطابق مقررات 

برخورد بدون اغماضى را معمول خواهد كرد.

وي بيــان كرد: بر اســاس برنامه ريزى انجام شــده تمامى بايد هــا و نبايد هاى قانون 
برگزارى انتخابات مجلس شــوراى اســالمى در يك مجموعه تدوين و طى برگزارى 
جلسات توجيهى براى نامزدها و مسئولين ستاد هاى تبليغاتى اطالع رسانى الزم در اين 
خصوص انجام خواهد شــد و افزون بر اين از طريق صدا و ســيماى مركز استان نيز 
قوانين و مقررات راجع به انتخابات براى تمامى اقشــار شريف مردم استان آگاه سازى 

خواهد شد.
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى اســالمى به عنوان نماد جمهوريت نظام با 
حضور پر شــور و شــعور آحاد مردم واليتمدار ايران اسالمى در اسفند ماه سالجارى 

برگزار خواهد شد و برگ زرين ديگرى بر تاريخ شكوهمند انقالب خواهد افزود.

روح ا... زم از 2 سال پيش 
در تور اطالعاتى سپاه بود

 مسئول اشراف دفتر فرماندهى كل سپاه خاطرنشان كرد: نيروهاى 
اطالعاتى، مــدت هاى مديدى بود كــه روح اهللا زم و تحركات وى 
را زير نظر داشــتند و تقريبا از دو ســال پيش در تور اطالعاتى سپاه 

پاسداران قرار داشت.
به گزارش ايســنا، محمــد تواليى با بيان اينكــه روح اهللا زم يكى از 
مهره هاى كليدى سرويس اطالعاتى براى ايجاد فتنه در داخل كشور 
بود، گفت: اين فرد شديدا مورد حمايت سرويس هاى اطالعاتى قرار 
داشــت اما در يك عمليات بسيار پيچيده اطالعاتى توانستند زم را در 

تور اطالعاتى خودشان بيندازند و دستگير كنند.
وى درباره ســايت آمد نيوز بيان كرد: اين سايت تالش مى كرد عليه 
نظام و مســئولين نظام يك نوع افشاگرى داشته باشد تا از اين طريق 

فتنه و اختالف بين صفوف متحد ايران ايجاد كند.

اكران "مسخره باز" در سينما قدس
ــى زاده در  ــون غن ــه هماي ــتين تجرب ــاز" نخس ــخره ب ــم "مس  فيل
ــدس  ــينما ق ــش در س ــه اكران ــينما اســت ك ــى س عرصــه كارگردان

ــاز شــد. همــدان آغ
فيلم سينمايى"مسخره باز" نخستين ســاخته همايون غنى زاده است 
كه در ســى و هفتمين جشــنواره فيلم فجر اكران خود را پشت سر 
گذاشت و توانست به عنوان يكى از بديع ترين آثار سال جارى سينما 

شناخته شود.
على نصيريان بازيگر پيشكسوت سينما، رضا كيانيان بازيگر صاحب 
ســبك و همچنين بابك حميديان و صابر ابر سه نسلى هستند كه در 

مسخره باز همبازى شده اند.
در خالصه  داستان مسخره باز آمده است:

تو پرورشگاه صدام مى كردند مسخره باز! اما من مشت محكمى حواله 
صورت يكيشون كردم تا داستان رو آغاز كنم، "دانش" شيفته سينما و 
عاشق هما هنرپيشه محبوب شهر است و كاظم خان شيفته كازابالنكا 

و جواز كسبش است.
شــاپور شيفته تن ماهى و مصفاى ممنوع التصوير؛ شهر هم پر از گدا 
شــده و منتظر زلزله قريب الوقوعى اســت. هر چند وقت يكبار هم 
جنازه زنى با ســر تراشيده كنار ساحل پيدا مى شود؛ به قول بازپرس 

كيانى: اوضاع خيته!
مدير امور سينمايى موسسه بهمن سبز گفت: "مسخره باز" از ديروز در 

سينما قدس براى دوستداران هنر هفتم روى پرده رفته است. 
سعيد شرفى خاطرنشان كرد: اين فيلم تجربه اى تازه در سينماى ايران 
است و مخاطب براى تماشــاى آن بايد كمى به تئاتر و البته سينماى 
فانتزى فرانسه و غرب تسلط داشــته باشد. هم اينك فيلم هاى سال 
دوم دانشــكده من، كروكوديل و شاه كش در سينما قدس و رد خون، 
ايكس الرج، درخونگاه و ايده اصلى در سينما فلسطين اكران مى شود.

آگهي مزايده (نوبت دوم)  

موسسه فرهنگى تبليغاتى بهمن سبز

موسسه فرهنگى تبليغاتى بهمن سبز حوزه هنرى 
در نظر دارد 

 1. يك باب مغازه جنب سينما قدس همدان
2. بوفه سينما قدس همدان

3. كافى شاپ سينما قدس همدان
4. بوفه سينما فلسطين همدان

5. كافى شاپ سينما فلسطين همدان 
را به صورت اجاره يك ساله از طريق مزايده واگذار نمايد.

مهلت ارسال برگه تا پايان ساعت ادارى 30 مهر سال 1398 مى باشد.
جهت دريافت اطالعات و دريافت برگه شركت در مزايده به سينما 

قدس و فلسطين همدان مراجعه نماييد.
شماره تماس

 32524700 سينما قدس
32522344 سينما فلسطين

(م الف 1130)

آگهي مزايده فروش خودرو اسقاط  (نوبت دوم) 

روابط عمومي اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان

اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان با عنايت به مجوز اخذ شده از كميسيون ماده 2 اليحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد،در 
نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروبا مشخصات جدول ذيل رابا بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (www.setadiran.ir )از طريق مزايده عمومي  با شماره 

مزايده1098000107000001وبصورت الكترونيكى بفروش برساند .

منحصراً مراكز مجاز اسقاط خودرو مجاز به شركت در مزايده مى باشند.
زمان انتشار در سامانه ستاد :1398/07/23

مهلت دريافت اسناد مزايده  وارائه قيمت پيشنهادى : از تاريخ 1398/07/24 لغايت 1398/08/16
تاريخ بازديد: از تاريخ 1398/07/24 لغايت1398/07/30همه روزه از ساعت  8:30 صبح الى 14 بعد از ظهر  ساعات اداري بجز ايام تعطيل 

مكان بازديد: همدان - بلوار امام خمينى - روبروى ورودى  شهرك مدنى - مركز آموزش فنى و حرفه اى شماره 2 شهيد مدنى همدان
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 

به ازاى هر خودرو طبق جدول فوق-واريز به حساب سپرده بانكى به شماره حساب 4065018707730160
با شناسه شبا IR 240100004065018707730160 و  شناسه واريز   923456789123456789123456789123     نزد بانك مركزى مى باشد .

تاريخ بازگشايى پيشنهادات :در تاريخ 1398/08/18ساعت 9 صبح 
محل تشكيل كميسيون مزايده : دفتر مديريت اداره كل  آموزش فنى وحرفه اى استان همدان 

تاريخ انتشارآگهى : نوبت اول : ونوبت دوم :
برگزارى مزايده صرفٌا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد وكليه مراحل فرايند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده ، پرداخت تضمين شركت درفرايند ارجاع 
كار (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايى پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده وتحويل خودرو در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مى باشد. عالقمندان به 

شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام ودريافت گواهى الكترونيكى (توكن) به نشانى سامانه www.setadiran.ir مراجعه نمايند . 
( م الف 1141)

مالحظات مبلغ تضمينمدلشماره انتظامىكاربرىتيپنوع خودرورديف

2000 مزدا1
اسقاط و غير قابل   ريال13806000,000ايران 1318الف287وانتدوكابين

شماره گذارى

 2000مزدا2
 اسقاط و غير قابل  ريال13796.000.000ايران 1318الف325وانتدوكابين

شماره گذارى

مينى بوس 3
ايويكو

A-60.9
1376ايران 1318الف326مسافربرى

 اسقاط و غير قابل12,000,000 ريال
شماره گذارى

تجديدآگهى مزايده زمين

روابط عمومى شهردارى دمق

شــهردارى دمــق در نظــر دارد تعــداد 8 قطعــه 
از زميــن هــاى خــود در شــهرك فرهنگيــان 
ــداركات  ــامانه ت ــرى از س ــره گي ــا به ــق را ب دم
ــماره  ــت www.setadiran.ir ش ــى دول الكترونيك
صــورت  بــه  را    1098090893000002 مزايــده 

ــاند.  ــروش برس ــه ف ــى ب الكترونيك
زمان انتشار در سايت 98/7/24 

مهلت دريافت اسناد مزايده:
تاريخ بازديد: 98/7/24 لغايت 98/7/28 

 : قيمــت  پيشــنهاد  ارســال  مهلــت  آخريــن 
98/8/4 تــا   98/7/29

تذكــر: برگــزارى مزايــده صرفــا از طريــق 
ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت مــى 
باشــد و كليــه مراحــل فرآينــد مزايــده شــامل 
ــت  ــده و پرداخ ــناد مزاي ــت اس ــد و درياف خري
ــنهاد قيمــت و بازگشــايى  ــال پيش ــه و ارس وديع
و اعــالم برنــده در بســتر ســامانه امــكان پذيــر 

ــى باشــد. م
 (م الف 65)

بيمه نامه نوين خودرو نيو مزدا3 به نام پوريا محمدى فرزند 
حسين به شماره شناسنامه 3860758446به شماره بيمه نامه 
97/3349/300/1858 به شماره پالك 54ص744ايران18 به 
شماره شاسى NAGDSX٨CC2141462 و شماره موتور

lf١٠٩٩۵۵١٨مفقود گرديده است واز درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 گلســا رضوى -  داوود شــيخلر جوان 
دهــه 60 كه بــا تالش خود و همبســتگى 
عموها و پســرعموها توانســت شهرستان 
رزن را به يكى از مناطق صادر كننده سيب 

درختى در كشور تبديل كند. 
مجموعــه بازرگانى و كشــاورزى برادران 
اراضــى  هكتــار   1500 داراى  شــيخلر 
كشــاورزى بيش از نيم قرن است در زمينه 
توليــدات محصوالت كشــاورزى از قبيل 
جو، گندم و سيب زمينى فعاليت مى كند كه 
توانسته است با توليد محصوالت با كيفيت 
و دســته اول عضو كانــون توليدكنندگان 

سيب زمينى بذرى كشور گردد.
مديرعامل مجموعه بازرگانى و كشــاورزى 
برادران شــيخلر در گفت وگــو با خبرنگار 
فعاليت هاى  عمده  داشت:  اظهار  همدان پيام 
ما مربوط به كشت ســيب زمينى بذرى بود 
اما به دليل معضل كم آبى كشت سيب زمينى 
كاهش داديم و با بررســى هايى كه صورت 
گرفت 55 هكتار باغ سيب پايه رويشى (پايه 

مالينگ) احداث نموديم. 
داوود شــيخلر كه خــود دانــش آموخته 
كشــاورزى ارگانيك در مقطع كارشناســى 
ارشد است به اســتفاده از روش هاى علمى 
در احداث باغ اشــاره كرد و گفت: پايه ها 
و ارقامــى در اين باغ گرفتيــم پايمالينگ يا  
اصطالحًا پايه رويشــى است تحت عنوان 
MM١٠۶ و M٧ و M٩ و ارقــام تجارى 
گاال، گلدن دليشــز، پينگ ليدى،رد دليشز، 
دورنگ فرانســه، رد اســتاركينگ و گرانى 

اسميت (سيب سبز فرانسه) مى باشد. 
وى در ادامه افزود: اين سيســتم در مقايسه 
با روش هاى سنتى باغدارى عملكرد بهترى 
دارد و از لحــاظ اقتصادى نيــز به صرفه تر 

است.
بــه گفته ايــن كارآفرين جــوان، عملكرد 
درخت هاى سيب پايمالينگ يا پايه رويشى 
سه تا چهار برابر باغ هاى پايه بذرى(باغ هاى 
سنتى) مى باشد، چنانكه در باغ هاى قديمى 
عمكلــرد30 تا 35 تــن در هكتار محصول 

توليد مى شــود اما در باغ هــاى پايه مالينگ 
مى تــوان 120 تا 140 تــن محصول در هر 

هكتار توليد نمود.
مديرعامل مجموعه بازرگانى و كشــاورزى 
برادران شــيخلر بيان كرد: اين مجموعه به 
صورت فاميلى و توســط 35 نفر از عموها 
و پسرعموها اداره مى شود كه محمد شيخلر 
(عمــوى وى) در دهــه 60 كل زمين هاى 
اهالى روســتاى درنيــان را يكپارچه كرده 

است.
وي افزود: اين امر باعث شده كه تمام اهالى 

روستا از كشاورزان پيشرو باشند.
شــيخلر گفت: محصوالت توليد شده را به  
به كشــورهاى عمان، قطر، امارات و عراق 

مستقيمًا بازاريابى و صادرات داريم.
وى اضافــه كــرد: به طور ثابــت70 نفر و 
بــه صورت فصلــى هم 300 تــا 500 نفر 

اشتغالزايى داريم.
باغدار تحصيلكــرده از برنامه هاى در حال 
اجرا و آينده مجموعه خود خبر داد و گفت 

كه اجراى فاز دوم ســردخانه 10 هزار تنى 
براي نگهدارى، ســورتينگ و بســته بندى 

كردن ميوه ها در حال اجرا است.
وي گفت: ايجاد صنايع تبديلي سيب زمينى، 
صنايع تبديلى ســيب  درختى بســته بندى 
شــده و برش داده شده براي تازه خوري از 
برنامه هاي يگري اســت كه به زودي اجرا 

خواهد شد. 
شيخلر ادامه داد: اشتغالزايى براى زنان بومى 
شهرســتان رزن در خصوص توليد شــيره 
سيب و سركه ســيب و ميوه خشك سيب 
درختى از اقدامات ديگري است كه صورت 

گرفته است.
شــيخلر خاطرنشان كرد: در سال 1372 جز 
نخستين مجريان سيستم آبيارى مكانيزه در 
كشور بوديم و در سال 1384 نيز بزرگترين 
مجرى آبيارى تحت فشــار در كل كشــور 
شديم و در چندين ســال متوالى در توليد 
گنــدم، جو و ســيب زمينى توليدكننده برتر 

ملى شناخته شديم.

باغدار برتر ملي درباره كارش مي گويد

كارآفرين همداني 
سيب رزن را به كشورهاي 
عربي صادر مي كند
■ «شيخلر» رزن را به صادركنندگان سيب  درختى در كشور ملحق كرد

گزارش ويژه
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اجراى طرح هر خانه يك پايگاه سالمت
 وزير بهداشــت و درمان از اجراي طرح هر خانه يك پايگاه سالمت با آموزش 
يك نفر از هر خانوار و با همكاري دانشــجويان علوم پزشكي در نيمه دوم امسال 

خبر داد. 
سعيد نمكي افزود: براي جامعه محور كردن خدمت و جامعه محور كردن علوم پزشكي 
در نيمه دوم امسال با همت همه همكاران، طرح «هر خانه، يك پايگاه سالمت» را دنبال 
مي كنيم و به افرادي كه از خانواده ها انتخاب مي شوند، آموزش هايي براي پيشگيري و 

مراقبت هاي اوليه و توان بخشي ارائه مي شود. 
وزير بهداشت افزود: همچنين برنامه كنترل بيماري هاي واگير در مناطق با شيوع باال را 

داريم و نبايد فراموش كنيم كه فقط بيماري هاي غيرواگير ما را تهديد نمي كند. 

داروخانه ها خدمت محور مى شوند
 با اجراى سند جامع خدمات سالمت، داروخانه ها خدمت محور مى شوند.

عضو هيت مديره انجمن داروســازان ايران گفت: داروسازان مستقر در داروخانه ها در 
دســترس ترين عضو تيم درمانى هستند كه در هر  زمان آماده ارائه خدمات دارويى و 
درمانى به بيماران و مراجعه كنندگان هســتند.مهدى زارعى در گفت و گو با ايسنا تاكيد 
كــرد: عالوه بر در دســترس بودن، يكى از مهم ترين وجه مميزه داروســازان با ديگر 
همكاران تيم درمانى را مى توان در پذيرش بدون وقت قبلى و هزينه دانست.وى تاكيد 
كرد: در اكثر كشــورها، سال هاست كه  داروسازان در حال ارائه خدمات نوين دارويى 
درمانى هستند و داروخانه ها به سمت خدمات محور شدن رفته اند. داروسازان در حال 

حاضر در ساير كشورها خدماتى بيش از مفاد سند مطروحه، ارائه مى دهند.

چراغ سبز ديوان عدالت به رانت تحصيلى فرزندان 
اساتيد دانشگاه آزاد

 پس از اينكه چندين بار موضوع رانت تحصيلى فرزندان اســاتيد علوم پزشــكى 
دانشگاه آزاد مورد اعتراض دولت و مجلس قرار گرفت اين بار در اقدامى عجيب ديوان 
عدالت به ادامه تبعيض ها رأى مثبت داد.به گزارش فارس، چند روز پيش بود كه ديده 
بان شــفافيت و عدالت طى نامه اى به على اكبرواليتى رئيس هيأت امناء دانشگاه آزاد 

موضوع تبعيض به نفع فرزندان اساتيد علوم پزشكى را متذكر شد.
اما اكنون لغو رانت تحصيلى كه در روزهاى گذشته با نظر موافق وزراى علوم، بهداشت 
و رئيس دانشــگاه آزاد همراه بوده، به دستور شعبه 45 ديوان عدالت ادارى به صورت 

موقت متوقف شده است.

چگونه دنيا را به جاى بهترى براى زندگى 
كودكان تبديل كنيم؟

 به دنبال انتشار قسمت اول اين مقاله در روزنامه "همدان پيام" بنا 
به پيشنهاد سردبير محترم، مقرر شد كه اين موضوع به صورت سلسله 
وار و هفتگى در همين ســتون، پيگيرى شود، لذا از اين پس به يارى 
خدا، با موضوع اصول فرزندپرورى انسانى و راهكارهاى محقق كردن 

اين امر مهم، در خدمت خوانندگان عزيز خواهم بود.
در قســمت قبل، به اينجا رســيديم كه يكــى از مهمترين وظايف 
والدين، معلمان و مربيان، شناخت نيازهاى روانشناختى كودكان(بقا، 
عشق وتعلق، آزادى، قدرت و تفريح) و فراهم كردن بسترى مناسب 
براى برآورده كردن آنهاســت. به طور معمول، عمده ى تالش هاى 
والدين در راســتاى تأمين نيازهايى اســت كه به بقا، رفاه و امنيت 
اقتصادى آنها كمــك مى كند، چرا كه برآورده نشــدن اين نياز، به 
پيامدهاى ملموس و زودهنگامى منجر مى شود كه به صورت هشدار 
و زنگ خطرى جدى، والدين را به توجه و تمركز بيشتر براى تأمين 

آن، وادار مى كند.
اما متأســفانه پرداختن بيش از حد والدين به نيازهاى مادى كودكان، 
فرصتى براى توجه و رســيدگى به ديگر نيازهاى روانشــناختى آنها 
مثل عشــق، آزادى و... ، برايشــان باقى نمى گذارد. از طرف ديگر 
برآورده نشدن نيازهاى روانشــناختى ديگر، يا عالئم آ شكار و قابل 
دركى ايجاد نمى كند كه منجر به جلب توجه والدين شــود، و يا به 
دليــل عدم آگاهى والدين، بســيارى از اين عالئم و زنگ خطرهاى 
ايجاد شــده، به صورت پيش فرضهاى طبيعى در مورد ويژگى هاى 
كودكان و نوجوانان تعبير شده و ناديده گرفته مى شوند. بنابراين الزم 
اســت كه والدين با شركت در كالس ها و دوره هاى فرزندپرورى، 
اطالعات و آگاهى خود را در اين زمينه افزايش دهند. البته بخشى از 
اين عدم آگاهى به مســؤلين و دست اندكاران امور كودك و خانواده 
نيز بر مى گردد. شايد اختصاص دادن بودجه و امكانات كافى براى 
ارائــه ى آموزش هاى رايگان و يا كــم هزينه جهت آگاهى دادن به 
خانواده ها، حساســيت آنها را نســبت به اين نيازهــا افزايش داده، 

شرايط بهترى براى زندگى كودكان فراهم كند. 
به هر حال، اگر چه پرداختن به اين داليل و رســيدگى به آنها مسأله 
اى قابل توجه و تعمق است، اما وجود اين مشكالت، نه تنها از افراد 
آگاه و آموزش ديده ســلب مسؤليت نمى كند، بلكه ضرورت فعاليت 
و تالش بيشــتر آنها رادر زمينه ى آموزش و آگاهى بخشى به خانواده 
ها، از هر طريق ممكن و در دســترس، پررنگ تر و برجســته تر مى 
سازد. بنابراين، شايسته است كه هر يك از ما توجه و تمركز خود را بر 
حوزه ى نفوذ خود معطوف كرده، از هيچ اقدامى براى بهبود سالمت 
روانى كودكان، فروگذار نكنيم. لذا در راستاى همين امر مهم، به عنوان 
عضو كوچكى از جامعه ى روانشناســى، از هفته ى آينده با موضوع 
راهكارهاى عملى برآوردن نيازهاى روانشناختى كودكان، در خدمت 

خوانندگان عزيز خواهم بود.
* مرضيه رضائيان كياسرى
روانشناس حوزه تربيت كودكان

قهرمان سالمت قلب مان باشيم

 بر اســاس آمارها ســاالنه بيش از 17 ميليون انسان جان خود را 
بر اثر ابتال به بيماري قلبي وعروقي و در راس آن ســكته هاي قلبي و 

مغزي از دست مي دهند.
يعني اگر به عنوان مثال خواندن اين نوشــته حدود 3 دقيقه زمان ببرد 
ما در اين مدت 100 انســان را در اثر سكته قلبي و مغزي از دست 
داده ايم،  ده ها نفر داغدار همسرشــان شده اند و صدها كودك فردا كه 
چشم بگشايند ديگر پدر يا مادري ندارند!اما نكته اميدبخش آن است 
كه مي توانيم با ايجاد 4 تغيير در ســبك زندگي خود شامل مصرف 
غذاهاي ســالم، ترك مصرف ســيگار و پرهيز از بي تحركي از 80

درصد اين مرگ ها جلوگيري كنيم.
از اين رو از سال 2000 فدراســيون جهاني قلب روز 29 سپتامبر(7

مهر) را به عنوان روز جهاني قلب نامگذاري كرده تا حتي شــده يك 
روز در سال باعث شــود تا انسان ها بيشتر به موضوع سالمت قلب 

فكر كنند.
در حقيقت روز جهاني قلب كمپيني براي ارتقاي آگاهي عموم مردم در 
سرتاسر جهان نسبت به سالمت قلب است. هر ساله بر اساس اهداف 
مشخص شــعاري براي روز جهاني قلب انتخاب مي شود.امسال روز 
جهاني قلب با شــعار؛ قول بده «Make Your Promis» در پي 
تبيين اين موضوع اســت كه همه افراد جامعه از هر گروهي و طبقه و 
صنفي كه باشند مي توانند؛ قهرمانان سالمت قلب؛ باشند در صورتي كه 
به خود، خانواده خود، دوستان خود و بيماران خود قول هايي بدهند: به 
خانواده خود قول بدهند كه غذاهاي سالم بپزند و ميل كنند.به فرزندان 
خود قول بدهند كه بيشتر تحرك داشته باشند و آنها را هم در داشتن 
تحرك و فعاليت بدني بيشتر كمك كنند، مصرف سيگار را ترك كنند و 
به كساني كه دوستشان دارند هم كمك كنند كه سيگار را كنار بگذارند.
به عنوان فردي كه در سيســتم بهداشتي كار مي كند قول بدهند كه به 
بيمارانشــان كمك كنند سيگار را ترك كنند و كلسترول خونشان را 

پايين بياورند.

آواى ماكو: فرارى دادن بدهكار 3 هزار ميليارد از كشور 
 اين هم يكى از سوتى ها!!

قدس: ترقه بازى در درياى سرخ 
 مگه قبلش هالل احمر رو خبر كردن ؟!

شرق: تصادف بين قانون و عرف 
 حتمًا مصدومش هم مصوبه است ؟!

كيهان: چرا جامعه فرهيخته پزشــكى از اجراى قوانين مالياتى تخطى 
مى كند؟!

 خواب ديدى خيره! 
مهر: برخى 2 بار يارانه مى گيرند

 به دليل نظارت صحيح !!
صداى زنجان: سفر مجازى 

 وســيله نقليه هاى كه حقيقى هستن،  نكنه يواشكى رفتى توى 
اينستا مسافرت مى كنن؟!

زنگان امروز: چه كنيم كه الگوى مصرف مواد مخدر از شيشه به سمت 
ترياك متمايل شوند 

 پس مى خوايد از چاله بيفتن تو چاه ؟!
اطالعات: روحانى: بايد با گسل هاى اجتماعى مقابله كنيم

 دكتر جان صالح مبارزه رو هم  معرفى كنيد 
فرصت امروز: نيم رخ بازار كار ايران 

 كل رخش فروشندگى براى نيم رخ ديگه چيزى نمونده!!
تجارت غرب: وام ازدواج در كرمانشاه يك ماهه پرداخت مى شود

 يعنى مى گى همه برن كرمانشاه زندگى كنن
ايسنا: ترامپ در عرض يك ماه «اول» آمريكا را ويران كرد 

 پس اون ترامپ نيست لودر
زنگان امروز: 24 درصد ايرانى ها به روانپزشك نياز دارند.

 چرا رو مردم عيب مى زارى ؟؟
تجارت كرمانشاه: توصيه هاى غذايى براى بهبود گردش خون

 به جزغذا خوردن هر پيشنهادى خواستى بده ولى نياز به پول نباشه 
ايسنا: ايرانى ها چقدر در تركيه ملك مى خرند

 مى خوان به زبان هاى مختلف مسلط باشن  

طرح رتبه بندى معلمان از مهر 98 
اعمال مى شود

 وزير آموزش و پرورش با اشاره به اجراى طرح رتبه بندى معلمان 
گفت: اين آئين نامه هر زمانى كه تصويب شود اعمال آن از اول مهرماه 

98 است.
به گزارش تسنيم، محسن حاجى ميرزايى با اشاره به احداث 162 واحد 
ورزشى بيان كرد: اين امر به شور و نشاط بيشتر و تقويت تربيت بدنى 

و سالمت دانش آموزان بسيار كمك مى كند.
وى با اشــاره به پايان كار مدارس خشــتى و گلى افزود: همزمان با 
آغاز ســال تحصيلى جديد در همه اســتان هاى كشــور بــه غير از 
سيســتان و بلوچستان جشــن پايان مدارس خشتى و گلى اعالم شد 
كه برنامه ريزى هاى صورت گرفته اين جشن تا پايان آبان ماه براى كل 

كشور برگزار خواهد شد.
حاجى ميرزايى همچنين با اشــاره به طرح رتبه بندى معلمان تصريح 
كرد: تمام تالش ما بر اين اســت تا شــرايط كار معلمان هم به لحاظ 
آمــوزش و افزايش توانمندى آن ها و هم به لحاظ معيشــت، بيمه و 

حقوق آن ها را بهبود بخشيم.
وى ادامــه داد: طرح رتبه بندى معلمان اكنون در دســتور كار دولت 
اســت كه بر اين اساس معلمان متناســب با تحصيالت، تجربيات و 
توانمندى هــا و صالحيت هاى تخصصى و حرفه اى شــان به 5 رتبه 
تقسيم بندى كه اين آئين نامه به محض تصويب در دولت ابالغ خواهد 
شــد و هر زمانى كه تصويب شود اعمال آن از اول مهرماه 98 خواهد 

بود و براساس آن مقدارى حقوق معلمان تغيير خواهد كرد.
حاجى ميرزايى در پايان با اشاره به طراحى سامانه اى در راستاى جذب 
خيرين خاطرنشان كرد: در اين سامانه  همه مدارسى كه نياز به تعمير و 
بازسازى دارند معرفى و در معرض ديد همه مردم ايران قرار مى گيرد 
كه با اين اقدام تالش داريم با گسترش دايره خيرين بتوان با پول هاى 

ُخرد در كارهاى مدرسه سازى مشاركت بيشترى جلب شود.

سرمايه گذارى براى آموزش زنان روستايى 
اثربخش است

 نقش زنان روستايى محدود به كشاورزى نيست بلكه آنها عوامل 
اصلى تاب آورى، تغيير و بهبود شرايط هستند بنابراين سرمايه گذارى 

براى آموزش آنها مهم و اثربخش است.
معاون رئيس جمهــورى در امور زنان و خانواده رياســت جمهورى 
گفت: دولت تدبير اميد به توسعه روستايى توجه ويژه اى داشته است 

و امروز نتيجه آن هم افزايى دستگاه ها است. 
معصومه ابتكار، تاكيد كرد: دولت به موضوع زنان و ارتقاى وضعيت 
و رفع تبعيض ها توجه داشــته اســت و براين اساس شاهد تحوالت 
چشمگيرى بوديم. معاون رئيس جمهورى در امور زنان و خانواده بيان 
كرد: روســتاها در زمينه فرهنگى، اقتصادى و صنايع دســتى فرصت 

فوق العاده اى براى بوم گردى و گردشگرى بوجود آوردند. 
ابتكار گفت: درصدد هســتيم بحث بازار و شبكه سازى روستاها را با 
همكارى وزارت ارتباطات ايجاد كرده و بازاريابى اينترنتى و خدمات 

را براى روستاها فراهم كنيم. 
وى با اشــاره به امضــاى تفاهم نامه ايجاد يك هــزار صندوق گفت: 
حفاظت از محيط زيســت و تنوع زيستى و گياهان دارويى به هم گره 

خورده است و در تفاهم نامه اى كه امضا شد به اين امر توجه كرديم.

 بهداشــت محيط در مســير پياده روى 
زائران اربعين مســئله اى بسيار مهم بوده و 
الزم است آنها در طــول مســير پياده روى، 
باقيمانــــده  و  داشــــته  همراه  كيسه زباله 
غــذا و زباله هاى خــــود را در سطل هاى 
مخصوص زباله بريزيند و از ريختن زباله در 
كنار جاده، جـوى و نهرها خـوددارى كننـد 
و پسـماند (زبالـــه) را در محل هاى تعيين 

شده قرار دهند.
بيشــترين و ضرورى تريــن مــاده اى كــه 
انسان در ســفر مصرف مى كند، آب است. 
نوشــيدن آب غيربهداشــتى يكى از عوامل 
اصلى بروز بيمارى هاى دستگاه گوارش در 
مسافران اســت. در مواردى كه دسترسى به 
آب بهداشتى و ســالم براى شما امكان پذير 
نيست، مى توانيد از آب جوشيده يا آب سالم 

بسته بندى شده استفاده كنيد.
براى جلوگيرى از كم آبى و يبوست، مقادير 
آب بسته بندى شده)  مناســبى آب (ترجيحاً 
همراه داشته باشيد. آب سالم بسته بندى شده، 
آب ميوه هــا و نوشــيدنى هاى پاســتوريزه 
مى توانــد بدون خطــر باشــد، از مصرف 
يخ هايى كه در شــرايط غيربهداشتى و روى 
زمين نگهدارى يا خرد مى شوند، خوددارى و 
براى مسواك زدن بايد از آب سالم مانند آب 

بسته بندى شده يا آب جوشيده استفاده كنيد.
آبميوه هاى  گازدار،  نوشــابه هاى  مصــرف 
صنعتــى و شــيرين، شــربت ها و ســاير 
نوشيدنى هايى را كه به آن ها شكر اضافه شده 
است، محدود كنيد. از آب ساده يا دوغ هاى 
كم نمك و بدون گاز اســتفاده كنيد، از آب 
چشمه، نهر، رودخانه براى آشاميدن استفاده 

نكنيد و باقيمانده آب بطرى ها را در پشــت 
شيشه وسيله نقليه يا محل اسكان و زير تابش 

نور خورشيد قرار ندهيد.
از نوشيدن چاى و مايعات داغ در ليوان هاى 
يك بارمصرف شــفاف خوددارى كرد، پيش 
از استفاده از آب آشــاميدنى در طول مسير 
آن  هشــداردهنده  تابلوهاى  بــه  پياده روى 
دقــت و آب را فقــط از منابع مطمئن مانند 
آب لوله كشى متصل به شبكه آب رسانى تهيه  

يا از آب هاى بسته بندى شده استفاده كنيد.
آب  خــوردن  از  بايــد  اربعيــن  زائــران 
بسته بندى شده يخ زده خوددارى كنند؛ زيرا 
قرار دادن بطرى هاى پالستيكى آب در فريزر 
براى انجماد، باعث آزادسازى سم ديوكسين 

از ظروف پالستيكى مى شود.
با توجه به اينكه دخانيات هر ســاله موجب 
مرگ 8 ميليون نفر از مردم جهان مى شود كه 
يك  ميليون از اين مرگ ها در افرادى اســت 
كــه فقط در مواجهه با دود دخانيات حاصل 
از مصرف ديگران هســتند. به  منظور حفظ 
حقوق افراد جامعه و تأمين سالمت آن ها در 
برابر زيان ها و بيمارى هاى ناشى از استعمال 
دخانيــات و مواجهــه با دود دســت دوم، 
استعمال هر نوع سيگار و ساير مواد دخانى 
در اماكــن عمومى به هر نحو ممنوع شــده 
است زيرا  هفت هزار ماده شيميايى در دود 
ســيگار و قليان وجــود دارد كه 70 نوع آن 

سرطان زا است.
اســتعمال مواد دخانى در محدوده يك صد 
مترى اماكن مذهبى ممنوع  اســت و زائران 

بايد به اين موضوع توجه داشته باشند. 
زائران بايد از آتش زدن و ســوزاندن زباله 

در فضاى باز يا كنــار موكب ها خوددارى 
كننــد و به  منظــور عدم آلودگــى هواى 
داخل محل اقامت و اســكان، قبل از ورود 
جوراب ها را از پا بيــرون آورده و پاها و 

جوراب ها را بشوييد.
در زمان بروز پديده گردوغبار چه بايد كرد؟

ماســك هاى كاغــذى معمولى و دســتمال 
ريــز  ذرات  ورود  جلــوى  نمى تواننــد 
گردوغبار به سيستم تنفسى ما را بگيرند اما 
ماسك هاى فيلتردار از نوع FFP٢ موجود 
در داروخانه هــا مى توانــد در اين شــرايط 

كمك كننده باشد.
بالفاصله به محيط هاى بســته برويد و درها 
و پنجره ها را ببنديد. كســانى كه مشكالت 
تنفســى و قلبى ريوى دارند براى استفاده از 

ماسك بايد با پزشك خود مشورت كنند.
اگر نشانه هايى مانند كوتاهى تنفس، سرفه و 
خس خس كردن و درد قفسه سينه را مشاهده 
كرديد، به  خصوص اگر سابقه بيمارى آسم 
داريد درمان هميشگى آســم خود را دنبال 
كرده و اگر نشانه ها برطرف نشد در نخستين 

فرصت با پزشك مشورت كنيد.
براى جلوگيرى از آلودگى مواد غذايى و آب 
آشاميدنى، اســتفاده از پوشش مناسب براى 

مواد غذايى آماده مصرف ضرورى است.
حفاظت پوســت يكى از موارد مهمى است 
كه در طول ســفر بايد به آن توجه داشت به 
خصوص اگر قصد پياده روى در طول مسير 
نجف تا كربال را داريد، بســيار مهم است از 
پوست خود در مقابل آفتاب محافظت شود.

پرتوهــاى فرابنفــش خورشــيد عامل اول 
ســرطان پوســت، پير پوســتى زودرس و 

كاتاراكت است؛ بنابراين از برخورد مستقيم 
نور خورشــيد با بدن به  ويژه از ساعت 10 

صبح تا 14 جلوگيرى شود.
در سايه، تشعشــعات نور خورشيد فقط تا 
50 درصد كاهش مى يابد؛ بنابراين اقدامات 
حفاظتى فردى در ســايه هم الزم است. در 
فضاى باز ترجيحاً از كاله لبه دار كه لبه هاى 
آن حداقل 7 ســانتيمتر باشد يا از هر وسيله 
ديگر كه بتواند قسمت هاى لخت صورت و 

گردن را حفظ كند، استفاده شود.
در فضــاى باز حتماً از عينــك آفتابى (ضد 
پرتوهاى فرابنفش خورشــيدى بــا فاكتور 
حفاظتى تا 400 نانومتر) استفاده شود. براى 
حفاظت پوســت در مقابل پرتو خورشيدى 
از كرم هــاى ضد آفتاب مناســب مجوز دار 
اســتفاده شــود و از كرم هاى ضد آفتاب با 

حداقل SPF٣٠ استفاده شود.
پوشــيدن لباس هاى محافظ با آستين بلند و 
UV شلوار بلند مى تواند پوست را از اشعه

محافظت كند. در مورد حفاظت كودكان در 
مقابل نور آفتاب حساســيت بيشترى نشان 
دهيد. قبل از خروج كودكان حتماً كرم ضد 
آفتاب روى پوســت آن ها ماليده و از عينك 

آفتابى براى آن ها استفاده شود.
برخــى مشــكالت جزئــى گرمازدگــى و 
آفتاب سوختگى را مى توان با مصرف آب كافى، 
استراحت، قرار گرفتن در يك محيط خنك و 
اســتفاده از پماد ضدالتهاب درمان كرد اما در 
مواقعى كه مشكل آفتاب سوختگى و گرمازدگى 

شديد باشد بايد به پزشك مراجعه شود.
* سارا نعيمى
كارشناس بهداشت محيط

بهداشت محيط در مسير پياده روى زائران اربعين

 كشاورزي و كارگري در مزرعه، باغداري، 
دامي  و  كشــاورزي  محصوالت  فروشندگي 
در بازار و تاميــن امنيت مواد غذايي خانواده 
و همچنين رهبري محلي، مشغله هاي كاري 
زناني است كه به  عنوان نيمي از نيروي انساني 
مولد در روستاها، با كمترين امكانات زندگي، 
اســتقامت و پشــتكار خود را به نمايش مي 

گذارند.
زنان روســتايي بخش حياتــي، قابل توجه و 
مهمي از جامعه انساني را تشكيل مي دهند و 
از آنان به عنوان ستون معيشت پايدار و تامين 
امنيت مواد غذايي براي خانواده و جامعه ياد 

مي شود.
نقش آنان نه تنها براي پيشــرفت خانواده هاي 
روســتايي و اقتصاد محلي بلكه براي اقتصاد 
ملي با سهيم شــدن در زنجيره هاي دادوستد 

كشاورزي و دامپروري حائز اهميت است.
در توانمندي زنان روستا همين بس كه عالوه 
بــر موفقيت در عرصه اشــتغال و كارآفريني 
روستايي، در عرصه هاي مديريتي دهياري ها 
و شوراها هم گام هاي بلندي برداشته اند تا آن 
جا كه نرخ زنانه شدن كرسي هاي شوراهاي 
محله و روســتا و دهداري ها، از رشــد 14

برابري حضور زنان حكايت دارد.
اما بايد گفت زنان روســتايي با وجود داشتن 
نقش برجســته در كشاورزي و دامپروري در 
كشورهاي در حال توســعه، از فقر رنج برده 
و با اشكال متعدد تبعيض، خشونت و نا امني 
روبرو هســتند تا آن جا كه بدترين وضعيت 
كاري را بــا درآمد كــم و حمايت اجتماعي 

ناچيز يا هيچ تحمل مي كنند.
به هميــن مناســبت، 15 اكتبر برابــر با 23
مهرماه، كه به نام روز جهاني «زنان روستايي» 
نامگذاري شــده، فرصتي براي شناســايي و 
تقويــت حضور ايــن زنــان در عرصه هاي 
مختلف و انتقال تجارت زندگي آنان اســت، 
زناني كه حافظان هويــت هاي بومي، دانش 
ســنتي و هنري محيط خود هستند. به همين 
مناسب به همت جهادكشــاورزى شهرستان 
همــدان و همكارى امور بانوان اســتاندارى 
مراسم گراميداشــت اين روز در شهر همدان 

برگزار شد.
 توانمندي زنان روستايي و عشاير، 

بسترساز توسعه
زنــان روســتايي، در عرصه كار همــواره از 
تاثيرگذارترين افراد در توليدات روســتايي به 
شــمار مي روند و نقش بســزايي در افزايش 
امنيت غذايي، توسعه روستايي و كاهش فقر 

دارند تا آن جا كه مي توان گفت توانمندسازي 
زنان روستايي با بهبود معيشت روستا، رونق 
توليد ملي، احياي روستاها و كاهش مهاجرت 

به شهر، رابطه مستقيمي دارد.
كشــورهايي كه مسير توســعه را طي كرده و 
در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
پيشرفت كرده اند، ابتدا مسير خود را از روستا 
آغاز كرده اند. پس براي رســيدن به توســعه 
بايد ضرورت توانمندســازي روســتاييان را 
در اولويــت قــرار داد و از آن جا كه اقتصاد 
روســتاها در دســتان زنان مي چرخد، بايد 
براي آنان برنامه ريزي كرد؛ زنان روســتايي 
كه يك چهارم جمعيت جهان را تشــكيل مي 
دهند و42 درصد نيروي كار كشــاورزي در 
كشورهاي در حال توسعه را شامل مي شوند.

همچنين بايد گفت در ســند توســعه پايدار 
تــا2030 و در ميان اهداف17گانه اين ســند 
هــم پايان دادن به فقر در تمامي اشــكال آن 
در سراســر جهان، پايان دادن به گرسنگي و 
دســتيابي به امنيت غذايــي و بهبود تغذيه و 
ترويج كشــاورزي پايدار، در نظر گرفته شده 
است، اهدافي كه نقش و تاثير زنان روستايي 
بــه عنوان عامــالن كليدي دســتيابي به اين 
تغييرات اقتصادي، محيط زيستي و اجتماعي 

را در تحقق آن نمي توان ناديده گرفت.
در ســال هاي اخير،تشــكيل نمايشگاه هاي 
موقــت و دايمــي محصوالت روســتايي و 
معرفي زنان توانمند اين عرصه، فراهم كردن 
زيرساخت هاي حضور گسترده تر با تشكيل 

كارگــروه زنان روســتا و عشــاير به منظور 
استعداديابي و شناخت فرهنگ غالب در اين 
مناطق، از جمله برنامه هاي مسووالن ذيربط 

در جهت توانمندسازي اين زنان است.
موضوعي كه در ســالروز جهانى زنان روستا و 
عشاير با حضور مدير كل اموربانوان استاندارى ، 
همزمــان با 23 مهرماه مصادف با روز جهاني 

زنان روستايي و عشاير بررسي شد.
در اين مراســم ربيعــه عليمحمدى به نقش 
غيرقابل انكار زنان روســتايي و عشــاير در 
حفاظت از دانش سنتي و فرهنگ هاي بومي، 
تامين امنيت غذايي، حفظ محيط زيســت و 
منابــع آب و خاك تاكيد كــرد وگفت: بيمه 
اجتماعى كشاورزان و عشاير بايد توسعه يابد 
و فرهنگ بيمه در بين اين قشر تقويت شود.
عليمحمدى با بيان اينكه بيمه اجتماعى مربوط 
به دريافت بازنشســتگى و مســتمرى براى 
بازماندگان اســت اظهار داشــت: با توجه به 
اهميت بيمه در دوران پيرى و بازنشســتگى، 
هنوز روستاييان، عشاير و كشاورزان به  دليل 
آشــنا نبودن با فرهنگ بيمه ، از ثبت نام بيمه 

اجتماعى خوددارى مى كنند.
وى افزود: زنان روستايى، عشايرى و كشاورز 
در رده ســنى بين  18 تا 50  سال با در دست 
داشــتن يك قطعه عكس، شناسنامه و كارت 
ملى خود و افــراد تحت تكفل، با مراجعه به 
يكــى از كارگزارى هاى مديــر صندوق بيمه 
اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير استان 

همدان، مى توانند خود را بيمه كنند.

وى خاطرنشــان كرد: عشــاير، روستاييان و 
كشــاورزان با پرداخت ماهانــه 225 تا 550 
هزار ريال حق بيمه زير پوشــش بيمه تامين 

اجتماعى قرار مى گيرند.
رئيس اداره ترويج جهاد كشاورزى شهرستان 
همدان نيز گفت: به مناســبت روز جهانى زن 
روستايى و عشاير برنامه پاسداشت با حضور 
اعضــاى صندوق هاى خرد زنان روســتايى 

برگزار شده است.
على جمشيدنيا اظهار داشــت: در شهرستان 
همدان هشت صندوق خرد زنان روستايى با 

295 نفر عضو فعال است.
به طور كلي، حضـــور و مشـاركت زنـان در 

عرصه هاي اجتماعي، فرهنگـي و سياسي 
رشد چشـــمگيري داشـته و اين نشان دهنده 
نقـش فعاالنـه ايـن قشـر در توسـعه كشـور 
اسـت. از سوي ديگر، افزايش تعداد منتخبان 
زن در شــوراهاي روستا و دهياري ها، نشان 
از تقويــت و ارتقاي اعتمــاد عمومي و باور 
جامعه به توانمندي و شايستگي و صالحيت 
زنان روستا براي اداره امور دارد. موضوعي كه 
مي رود تا گوي ســبقت را از تصميم گيراني 
كه هنوز در واگذاري مسووليت ها به زنان و 
جوانان دست و دلشان مي لرزد، بربايد و راه 
را براي ايفاي نقش آنان در عرصه هاي ملي و 

كالن تر هموار نمايد.
گفتنى اســت اين مراســم همراه بــا افتتاح 
توليدات زنان روستايى در قالب نمايشگاه و 

پخت غذاى محلى همراه بود.

گراميداشت روزجهانى زنان روستا و عشاير در همدان

كليد توسعه روستا در دستان زنان
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داللى و گرانفروشى 
در بازار پروازهاى اربعين

 در حالى كه ايرالين ها تقريبا بليتى براى پروازهاى رفت و برگشت 
اربعين ندارند و قيمت معدود ســفرهاى باقيمانده در اين ايام به دليل 
كم شــدن تقاضا براى رفتن به عراق، به حــدود 300 هزار تومان تا 
كمتر از يك ميليون تومان رســيده است، برخى تورهاى و سايت هاى 
فروش بليت اربعين، نرخ هايشــان را تا بيش از دو ميليون تومان هم 

افزايش داده اند.
به گزارش ايسنا، افزايش تعداد زائران اربعين به حدود سه ميليون نفر، 
ســفرهاى آن ها و تقاضايشان براى استفاده از وسائل نقليه عمومى از 
جمله اتوبوس،قطار و هواپيما را نيز افزايش داده اســت. البته پيش از 
اين براى انجام پروازهاى اربعين نرخ هاى ثابت و مشــخصى در بازه 
زمانى 20 تا 30 مهر ماه در نظر گرفته شــده بود تا زائران بتوانند براى 
شركت در مراســم اربعين با قيمت هاى مناسب و البته ثابتى به عراق 

سفر كنند و سودجويان نتوانند زائران را متضرر كنند.
در ايــن روزها كه تقريبا بســيارى از ســفرهاى زمينى، ريلى و حتى 
هوايى براى اربعين برنامه ريزى و بليت هاى آن خريدارى شده است، 
تقريبا بليتى باقى نمانده و تقاضاى چندانى هم نيست كه در اين ميان 
تقاضا براى پروازها با توجه به اينكه مســافران مى توانند به ســرعت 
به اين مراســم پياده روى اربعين در نجف برســند، بيشتر از اتوبوس 

و قطار است.
در بازار ايــن روزهاى اربعين، قيمت بليت (اكونومى) هواپيما كه 
از سوى ايرالين هاى داخلى فروخته مى شود با وجود باقى  ماندن 
تعداد اندكى صندلى پروازى براى روزهاى پيش رو، از 351 هزار 
تومــان تا دو ميليــون و 78 هزار و 500 تومــان براى پروازهاى 
يكطرفه تهران-نجف متفاوت اســت و برخى از تورهاى اربعين 
نيــز در كنار بــردن زائران به صورت تور اقــدام به فروش بليت  
پروازهاى اربعيــن مى كنند و قيمت پروازهاى يك طرفه را تا يك 
ميليــون و 350 هزار تومــان افزايش داده اند كه بــا توجه به در 
نظر گرفتن تخفيف هــا و كاهش قيمت هاى معمولى كه ايرالين ها 
بــراى ايام كم تقاضا در نظر مى گيرند، ســود گزافى به جيب اين 
دفاتر كه اتفاقا مجوزى هم بــراى فروش بليت پروازهاى اربعين 

مى رود. ندارند، 

قيمت سيب صنعتى 800 تومان تعيين شد

 مديركل دفتــر برنامه ريزى، تامين، توزيــع و تنظيم بازار وزارت 
صمت گفت: كارگروه تنظيم بازار با پيشــنهاد ارايه شــده در راستاى 

حمايت از توليدكنندگان سيب درختى موافقت كرد.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، محمدرضا كالمى 
با اعالم اين مطلــب افزود: كارگروه تنظيم بازار در پنجاه و چهارمين 
نشســت خود مصوباتى را در راستاى حمايت از توليدكنندگان سيب 

درختى داشت.
او بيان كرد: بر اســاس اين مصوبه مقرر شــد در راستاى حمايت از 
توليدكنندگان سيب درختى و صنايع تبديلى، سازمان تعاون روستايى 
طرح خريد حمايتى سيب صنعتى را جهت مصارف كارخانجات را به 
گونه اى تدوين كند كه امكان خريد ســيب از كشاورز با نرخ مناسب 

فراهم شود.
مديــركل دفتــر برنامه ريزى، تاميــن، توزيع و تنظيم بــازار وزارت 
صمت اضافه كرد: در قالب اين طرح ســيب درختى با قيمت مناسب 

جمع آورى شده و با حداكثر ظرفيت، فرآورى خواهد شد.
كالمى گفت: دولت در راســتاى حمايت از باغدار و مديريت بازار، 
با تامين تســهيالت براى جمع آورى ســيب و تعيين مابه التفاوت، 
بــه گونه اى اقدام كند كه قيمت خريد حدود 800 تومان به دســت 

باغدار برسد.
او تصريح كرد: وزارت جهاد كشــاورزى و ســازمان تعاون روستايى 
موظف شــدند با هماهنگى با صنايع مربوطه با استقرار مراكز خريد 
حمايتى در كارخانجات، نســبت به جمع آورى مازاد سيب صنعتى به 

طورى كه مستقيما به كارخانجات منتقل شود، اقدام كنند.
مديــركل دفتر برنامه ريزى، تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صمت 
همچنين در خصوص تصميمات اتخاذ شــده براى تنظيم بازار ميوه 
شب عيد نيز گفت: ستاد تنظيم بازار از همين حاال به مساله ورود كرده 
اســت تا در ايام پرمصرف سال يعنى روزهاى پايانى سال مشكلى از 

اين بابت ايجاد نشود.
كالمى ادامه داد: ستاد تنظيم بازار با تصويب طرح ذخيره سازى ميوه 
در ايام پايانى ســال مقرر كرد كميته اى با مسئوليت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و حضور دســتگاه هاى اجرايى ذيربط تشكيل شود 
تا نســبت به تعيين استاندارد خريد، قيمت كف ميوه، حداكثر قيمت 
مــورد توافق و همچنين تدوين متــن موافقت نامه همكارى در اين 

خصوص اقدام كند.
او تأكيد كرد: در اين راســتا پيش بينى شــده است از ظرفيت بخش 

خصوصى براى اجراى اين برنامه حداكثر استفاده انجام شود.

برنامه اى براى حذف يارانه دهك هاى متوسط نداريم
 ســخنگوى دولت با بيان اينكه برنامه اى براى حذف يارانه دهك هاى متوســط نداريم، 

گفت: وزير كار تعداد حذف شدگان يارانه را اعالم خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، على ربيعى افزود: حذف يارانه دهك هاى پردرآمد هر ماه در حال انجام 

است ولى حذف يارانه طبقه متوسط به طور حتم در برنامه دولت نيست.
وى از اعالم تعداد حذف شــدگان در ســال 98 خوددارى كرد و گفت وزير كار اين آمار را 

اعالم خواهد كرد.
به گفته ربيعى اين كار كه يك دفعه 30 ميليون نفر را حذف كنيم نه منطقى بلكه شدنى هم 

نيست و موجب بهم ريختگى جامعه مى شود.
 ربيعــى دربــاره شــاخصهاى حــذف يارانــه ثروتمنــدان گفت:داشــتن خــودروى دويســت 
ــاخصها  ــر ش ــم از ديگ ــكن ه ــد و مس ــت و درآم ــى از شاخصهاس ــى يك ــون تومان ميلي

خواهــد بــود.
ســخنگوى دولت دهكهاى باالى جامعه را مشمول يارانه حاملهاى انرژى ندانست و افزود: 
هر تصميمى كه در مور قيمت حاملهاى انرژى اتخاذ شود روى دهك هاى جامعه اعمال مى 

شود ولى دهك هاى باالى جامعه را مشمول نخواهد شد.
ســخنگوى دولت تاكيد كرد: هر ماه يارانه تعدادى از افراد قطع مى شود اما به طور حتم به 

دنبال قطع يارانه دهكهاى متوسط جامعه نيستيم.

آگهى مزايده 
به موجب پرونده اجرايى كالسه9600124 موضوع سند رهنى شماره 1372دفتر 
اســناد رسمى شماره 81 شهر نهاوند  اســتان همدان بانك كشاورزى فيروزان 
جهــت وصول مبلــغ  1146678840 ريال (يك ميليارد و صدو چهل و شــش 
ميليون و ششــصد و هفتاد و هشت هزار و هشتصد و چهل ريال)  موضوع الزم 
االجرا و خســارت تأخير الى يوم الوصول عليه شــركت فرآورده  لبنى گل پونه 
نهاوند شــماره ثبت 553 تاريخ ايجاد 1379/12/7 شناسه ملى 10820029363 
به نشانى روســتاى ليلى يادگار و محسن على احمدوند نام پدر: نظرعلى تاريخ 
تولد 1341/1/2 شــماره ملى 3933330599 شــماره شناسنامه 2، مبادرت به 
صدور اجرائيه نموده اســت اجرائيه صادره به متعهد ابالغ گرديده سپس بنا به 
تقاضاى بســتانكار مورد وثيقه برابر نظريه به شــماره وارده6299/ن/97 مورخ 
1397/12/11كارشناسان رسمى دادگســترى (هيأت سه نفره) مورد ارزيابى كه 
ارزش و مشــخصات آن به شرح ذيل مى باشد: ششدانگ پالك ثبتى 1901 فرعى 
از 3 اصلى واقع در بخش 2 حوزه  ثبتى نهاوند استان همدان كه برابر نامه شماره 
8302/ن/96 مورخ 1396/6/25 اداره ثبت اســناد و امالك نهاوند به مساحت 
243 مترمربع به نام محســن على احمدوند ثبت و سند مالكيت صادر گرديده 
بنا به اظهار كارشناسان رسمى دادگســترى واقع در نهاوند فرماندارى نرسيده 
به بلوار شهرك طالقان، كوچه شــهيد قيصرى، بعد از پارك اسكيت و به قيمت 
5500000000 ريال ارزيابى گرديده و محدود اســت به حدود شــماالً به طول ده 
متر ديوارى اســت به پى 1898 فرعى شــرقًا: به طول 24/30 متر ديوارى است 
به پى پــالك 1900 فرعى جنوبًا به طول ده متر درب و ديوارى اســت به كوچه 
دوازده مترى غربا به طول 24/30 متر ديوارى است به پى پالك 1902 پالك فوق 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه  مورخ 1398/8/22 در اداره ثبت نهاوند از 
طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ ارزيابى آغاز و به باالترين قيمت 
پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول 
مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى گردد مزايده روز ادارى بعد از 

تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف172)
تاريخ انتشار: 1398/7/24

محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

 سايه وقوع ســيل از ابتداى سال و پس از 
وقوع سيالب هايى كه دامن آن استان همدان و 
بسيارى از اســتان هاى كشور را گرفت، هنوز 
هم بر ســر ايران ســنگينى مى كند. در حالى 
كه به تازگى وارد ســال آبى 99-98 شده ايم، 
پيش بينى هــا باز هم از بارش بيــش از ميزان 
نرمال و احتمال وقوع ســيل در نقاط مختلف 

حكايت دارد.
كم تر كسى پيش بينى مى كرد درحالى كه ايران 
با خشكسالى با عمرى بيش از 10 ساله دست 
و پنجه نرم مى كند، با كابوس ســيالب مواجه 
شود. كابوســى كه از اواخر سال گذشته آغاز 
شــد و تقريبا همه فروردين ماه سال جارى را 
دربرگرفت. تبعات ســيل بهار 98 همچنان در 
استان و البته استان هاي ديگري كه در آنها سيل 
آمد پابرجاســت و زنگ خطر احتمال وقوع 

سيل باز هم به صدا در آمده است.
به طوري كه شــركت مديريت منابع آب ايران 
در نخســتين روز هفتــه جارى اعــالم كرد: 
مطابــق اخطاريه شــماره 45 و 46 ســازمان 
هواشناسى مورخ 19 و 20 مهرماه و اعالم دفتر 
مطالعات پايه شركت مديريت منابع آب ايران 
بارندگى هايى در اســتان گيــالن، مازندران و 
گلستان در تاريخ هاى 20 و 21 مهر ماه بوقوع 
خواهد پيوست. اين پيش بينى محقق شد و در 
تاريخ 21 مهرماه (روز يكشــنبه) شاهد وقوع 
سيل در اســتان گيالن (شهرستان هاى تالش، 
ماسال، شفت، صومعه ســرا، لنگرود، املش) 

بوديم.
 بارش بيش از ميزان نرمال در پاييز

در اين راســتا، مديركل دفتر مديريت بحران 
شركت مديريت منابع آب ايران در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اين كه هشدار و اخطار در بحث 
ســيل، دو مقوله مختلف اســت، اظهار كرد: 
هشــدار معموالً با يك فاصله زمانى بلندترى 
اعالم مى شــود، اخطار در فاصله زمانى 24 و 
يا حداكثر 72 ســاعت صادر نمى شود. يعنى 
اخطار فقط در شــرايطى صادر مى شــود كه 
احتمال وقوع سيالب قطعى شود و بر اساس 
پيش بينى هايى كه توســط سازمان هواشناسى 
كشور انجام مى شود، به محض اين كه اخطار 
صادر مى شــود، طبيعى اســت كه بايد همه 
مراقبت ها و اقدامــات الزم در جهت رعايت 

مسائل ايمنى صورت بگيرد.
ســيف ا... آقابيگى با تأكيد بر اين كه نمى توان 
بــراى بلندمدت وقوع ســيل را در اســتانى 
پيش بينــى كرد، گفت: در اين شــرايط امكان 
قطعيــت آن وجــود نــدارد اما بر اســاس 

پيش بينى هايــى كــه صورت گرفته اســت، 
ماه هــاى مهر، آبــان و آذر از لحــاظ احتمال 
بارندگى بيش تر از ميزان نرمال-يعنى طبق آمار 
بلندمدت 50 ساله- حتى براى پايتخت خواهد 
بود. بنابراين الزم اســت همه تمهيدات الزم 
براى مديريت ســيالب، تخليه ايمن سيالب 
در مجارى انتقــال آب، رودخانه ها و كانال ها 

فراهم شود.
مديــركل دفتــر مديريــت بحران شــركت 
مديريــت منابع آب ايــران ادامــه داد: اين 
اقدامات مى تواند شــامل همه موارد سازه اى 
و غيرســازه اى شــود. منظور از سازه اى اين 
اســت كه بايد اليروبى و پاك سازى مجارى 
انتقــال آب صورت بگيرد. هرگونه مانعى كه 
در بســتر رودخانه ها در فصل هاي غيربارانى 
و غيرســيالبى در طول تابســتان ايجاد شده 
است، بايد حتمًا جمع آورى شوند. ادوات و 
ماشــين آالت بايد خارج شوند، زيرا احتمال 

وقوع بارندگى بيشتر وجود دارد.
 تهديد سيل 

در همه استان هاى كشور
آقابيگى با بيان اين كه پيش بينى ها براى مناطق 
مختلف كشور اســت، عنوان كرد: پيش بينى 
بارندگى قابل توجه در شمال كشور به وقوع 
پيوست و در برخى مناطق رودخانه ها طغيان 
كردنــد و اثرات تخريبى در برخى پل ها اتفاق 
افتــاد. اگر همه اقدامــات جمعى با همكارى 
دســتگاه هاى اجرايــى انجام شــود، مى توان 
مديريت كرد. اما حتماً بايد مديريت ســيالب 
انجام شــود كه در صــورت وقوع بارش هاى 

جدى هم خسارت نداشته باشيم.
وى ادامه داد: چنانچه در مناطقى كه اليروبى ها، 
آزادســازى مسيرها، رفع تصرف ها انجام شده 
باشــد، اگر ســيالب هم رخ دهد در بســتر 
ايمن خــود عبور مى كند و عارضه اى نخواهد 
داشــت. وزارت نيرو در نيمه اول سال بيش 
از 200 كيلومتر از مناطقى كه پرخطر بودند را 
اليروبى كرده است و اين موضوع هم چنان در 
دســتور كار است. اما متوليان بايد در روستاها 
و بافت شــهرها هم اين موضوع را در دستور 
كار قرار دهند. به گفته مديركل دفتر مديريت 
بحران شركت مديريت منابع آب ايران بارش 
مى تواند براى هر نقطه اى از كشور اتفاق بيفتد 
و نبايد فقــط روى پايتخت يا مناطق پر باران 

كشور تمركز كرد.
 پايش مستمر مخازن سدها 

و رودخانه ها
بر اســاس اين گزارش، درحالى پيش بينى ها 
از احتمال وقوع ســيل مى گويند كه وزير نيرو 
روز يكشــنبه از پايش مستمر مخازن سدها و 
رودخانه ها از حيث آمادگى براى گذر از سيل 
در اســتان هاى مختلف خبر داد و گفت: بايد 
بتوانيم با دسترســى مناسب تر به اطالعاتى كه 
از سازمان هواشناسى دريافت مى كنيم، سطح 

آمادگى ها را باال ببريم.
رضــا اردكانيان با اشــاره به آغاز ســال آبى 
1398 - 1399 اظهار كرد: پيش بينى سازمان 
هواشناســى براى فصل پاييز اين اســت كه 
بارش ها شــرايط نرمال خواهند داشــت. با 
اين حال ما به شــكل منظمى در حال پايش 

اين  هســتيم.  مختلف  اســتان هاى  وضعيت 
پايــش هم شــامل وضعيت مخازن ســدها 
مى شود و هم شــامل رودخانه ها و شرايطى 
كه از حيــث آمادگى براى گذر از ســيل و 
نيازهــاى پايين دســت دارد. ســعى وزارت 
نيرو بر اين اســت كه با دسترسى مناسب تر 
نسبت به اطالعات و داده هايى كه از سازمان 
هواشناســى دريافت مى كند، بتواند ســطح 
آمادگى ها را بــاال ببرد. البته اين موضوع يك 
كار بين بخشى بوده و دستگاه هاى مختلفى در 

اين زمينه همكارى دارند.
او از تشــكيل ســتادهاى مديريت بحران در 
اســتان هاى مختلف خبر داد و گفت:  وزارت 
نيرو هم در شــركت مديريت منابع آب، ستاد 
فرماندهى مديريت ســيالب را فعال كرده كه 
اين ســتاد مشغول كار بوده و در آينده نزديك 
گــزارش جامعى را در مــورد اين كه در كدام 
نقاط ضعف وجــود دارد و بايــد آمادگى ها 

بيش تر شود، ارائه خواهد كرد.
اردكانيان، درباره نقش مــردم در زمان وقوع 
سيالب توضيح داد: دســتگاه هاى مسئول در 
مواقع بارش هاى شــديد و احتمال وقوع سيل 
هشدارهاى الزم را به مردم مى دهند. در عرصه 
مديريت سيالب دو مقوله پيش بينى و هشدار 
وجود دارد. پيش بينى ها در بازه زمانى طوالنى  
مدت و حدودا ســه ماهه صورت مى گيرد و 
هشــدارها در بازه زمانى كوتاه ســه يا چهار 
ســاعت يا حداكثر 72 خواهد بود. موضوعى 
كه وجود دارد، اين است كه مردم بايد هشدار 

دستگاه هاى ذيربط را جدى بگيرند.

هشدار به مسئوالن استان: غافلگير نشويد

احتمال وقوع سيل در پاييز

 رونــق توليد به عنوان يك برنامه محورى 
و توجه به رســانه هاى ويدئويــى با رويكرد 
بين المللى چشــم اندازى از تالش و نوآورى 
براى استاندارد ترسيم كرد تا خالق صحنه هاى 

جهانى و بديع باشد.
سال گذشته دست استاندارد در دستان انقالب 
صنعتى بود تا شعارى كه سازمان بين المللى 
استاندارد براى ســال 2018 برگزيده بود، در 
داخل مرزهاى ايران نيز تحقق يابد و امسال نيز 
" استانداردهاى ويدئويى، خالق صحنه جهانى"

به عنوان شعار سال 2019 برگزيده شد تا نقش 
اســتاندارد در ابعاد ديگرى از زندگى بشرى 

نمايان تر شود.
ويدئوى اين شعار توسط يك جوان ايرانى به 
نام محمد خدادادى از استان زنجان ساخته شد 
كه با راى مردم از سراسر دنيا اين اثر موفق به 

دريافت بيشترين امتياز شد.
مديركل اســتاندارد همدان با بيان اين مطلب 
گفت: روز جهانى استاندارد به لحاظ اهميتش 
در كشــورمان به يك هفته ارتقا ياقته و هفت 
روز بــا عناويــن و رويكردهــاى متفاوتى 
نامگذارى شــده كه رونق توليــد كليد واژه 

محورى اين ايام است.
 رونق توليد كليدواژه هفته استاندارد

محمد مددى اضافه كرد: بهبود فضاى كسب 
و كار، اصالح الگوى مصرف با خريد كاالى 
ايرانى، رهايى از وابستگى به نفت با تجارت 
حالل، حمايــت از محصوالت دانش بنيان و 
اســتارت آپ و حمايت از مشاغل خانگى و 

اســتانداردهاى ويدئويى خالق صحنه جهانى 
عناوينى اســت كه براساس نياز و سياستهاى 
اقتصــادى و اجتماعى كشــور بــراى هفته 

استاندارد انتخاب شده است.
وى گزينش تمام اين مفاهيم را در راســتاى 
رونق بخشــيدن به توليــد و ارتقاى كيفيت 
محصوالت و خدمات ارائه شــده به مصرف 
كنندگان دانســت و گفت: برنامــه هايى به 
فراخور و تناســب اين نامگذارى ها هر روز 

اجرا مى شود. 
 استاندارد از مهر تا مهر

پنــج حــوزه  در  اســتاندارد  فعاليت هــاى 
استانداردسازى، ارزيابى انطباق، اندازه  شناسى، 
تاييد صالحيــت و فعاليت هاى پژوهشــى 
تعريف مى شــود كه هر ساله به نتايج خوبى 
هم مى رسد؛ به گفته مديركل استاندارد همدان 
از مهرماه پارســال تا امسال 50 استاندارد ملى 
تدوين و تجديد نظر شده و در همين زمان 50

استاندارد ملى بازنگرى شد.
وى خاطرنشان كرد: 73 پروانه كاربرد عالمت 
استاندارد اجبارى براى كاال و خدمات صادر و 

238 پروانه نيز تمديد شده است.
در ايــن مدت هفــت پروانه كاربرد نشــان 
استاندارد تشويقى براى كاالها و خدمات استان 

صادر و 21 پروند نيز تمديد شد.
مددى اظهار داشت: از مهر پارسال تا امسال 41

گواهينامه واردات و 572 گواهينامه صادرات 
صادر شــده كه با تعيين بســته هاى حمايتى 
نهايت تســهيل و روان سازى براى تقويت و 
توســعه تجارت خارجى محصوالت استان 

صورت گرفت.
مديركل استاندارد همدان افزود: 329 بازرسى 
از تجهيزات شهربازى و 495 بازرسى از زمين 
هاى بازى انجام شده كه همدان از اين نظر رتبه 

نخست كشور را كسب كرد.
وى ادامه داد: 2 هزار و 745 نازل جايگاه هاى 

عرضه ســوخت مايع، 360 باسكول وسايل 
چرخ دار جاده اى و پنج هزار و 574 ترازوى 

شبكه داد و ستد عمومى آزموده شدند.
وى اضافه كرد: 28 آزمون انگ فلزات از مراكز 
توليدى و 62 آزمون از مراكز عرضه صورت 
گرفت.مديركل استاندارد همدان يادآورى كرد: 
در اين زمان مسئوليت كميته متناظر نمادهاى 
گرافيكى و تهيه و تدوين استاندارد بين المللى 
"سفيدى ســيمان" به همدان واگذار شده تا با 
مشــاركت اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها 
در اين راســتا فعاليت كرده و به نتيجه دلخواه 
برســد.تازه ترين آمار و اطالعــات اداره كل 
استاندارد همدان نشــان مى دهد 328 واحد 
توليدى و خدماتى استان داراى پروانه كاربرد 
نشان استاندارد اجبارى هستند.به گفته مددى 
در واحدهاى ياد شــده 653 نــوع كاال و يا 

خدمت استاندارد ارائه مى شود.
وى همچنين از فراهم شــدن زمينه اشــتغال 
410 جوان دانش آموخته استان به عنوان مدير 
كنترل كيفيت خبر داد و گفت: اين افراد پس 
از گذراندن دوره هاى آموزشى بر كم و كيف 
محصول توليدى نظارت كرده و حكم چشم و 

گوش تيز استاندارد را دارند.
در آئين روز استاندارد  9 نفر از صاحبان صنايع 
و مديران كنترل كيفيــت نمونه به عنوان گل 
هاى سرسبد استاندارد در همايش كه به همين 
مناسبت در بيست و چهارم مهرماه برگزار مى 
شود، معرفى و تجليل مى شوند تا الگويى براى 

ديگران باشند.

معاون وزير اقتصاد به مهر خبر داد
اليحه ماليات بر عايدى تا پايان مهر 

به دولت مى رود
 معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه ســازمان امور مالياتى تأخيرى 
دو هفته اى در تهيه اليحه ماليات بر عايدى سرمايه داشت، گفت: 
اليحــه مذكور تــا پايان مهر يا حداكثر تا نيمــه آبان ماه به دولت 

مى رود.
محمــد على دهقان دهنوى در گفت و گــو با مهر در مورد اينكه 
تدوين اليحه ماليات بر عايدى ســرمايه چه زمانى به اتمام خواهد 
رسيد، اظهار داشت: فرآيند تدوين اليحه ماليات بر عايدى سرمايه 
در قالب ماليات بر مجموع درآمد از ســوى سازمان امور مالياتى 

چندى پيش به اتمام رسيد.
معاون امــور اقتصادى وزير امور اقتصــادى و دارايى افزود: البته 
ســازمان امور مالياتى تاخيرى دو هفته اى نسبت به ضرب االجل 

تعيين شده براى تهيه اليحه مذكور داشت.
وى ادامــه داد: هم اكنون در وزارت امــور اقتصادى و دارايى در 
حــال جمع بندى اليحه ماليات بر مجموع درآمد و يا همان اليحه 

اصالح قانون ماليات هاى مستقيم هستيم.
دهقان دهنوى تصريح كرد: با توجه به اينكه ســازمان امور مالياتى 
با تاخير اليحه مذكور را به وزارتخانه ارســال كرد احتماال فرآيند 
جمع بندى و نهايى سازى در وزارت اقتصاد مقدارى طوالنى شود.

وى افــزود: تالش ما اين اســت كه تا پايان مهــر ماه اليحه را به 
دولت ارســال كنيم اما اگر نشد، حداكثر تا نيمه آبان ماه اين اقدام 

انجام خواهد شد.

پيش بينى كاهش 37 درصدى توليد شكر
 مشاور عالى ســازمان نظام صنفى كشاورزى با اشاره به پيش 
بينى كاهش 37 درصدى توليد شــكر در سالجارى گفت: با توجه 
به قيمت اعالم شــده براى چغندرقند، نگران وضعيت كشت اين 

محصول در سالجارى هستيم.
سيدجعفر حســينى بيان كرد: امسال قيمت تضمينى اعالم شده براى 
محصوالت مختلــف از جمله چغندر قند، جو، كلــزا و گندم مورد 
رضايت ما نيست اما در واقع گندم به نمادى براى اعتراض تبديل شده 
اســت و وقتى كه ما به قيمت گندم اعتراض مى كنيم در واقع به اين 

معنى است كه نرخ ساير محصوالت نيز مورد تأييد ما نيست.
وى با اشاره به كاهش توليد چغندر قند در سال زراعى گذشته به دليل 
پايين بودن نرخ خريد تضمينى به مهر گفت: براى سال زراعى جديد 
قيمت پيشنهادى و آناليز شده ما براى هر كيلوگرم چغندر 630 تومان 
بــود كه دولت قيمت را 502 تومان بــه اضافه 50 تومان هزينه جمع 
آورى اعــالم كرده اما بين قيمت 552 تومانى كه اعالم شــده با نرخ 

پيشنهادى ما هنوز فاصله چشم گيرى وجود دارد.
اين مقام مسئول با اشــاره به پيش بينى كاهش 37 درصدى توليد 
شكر در ســال جارى گفت: سال گذشته يك ميليون و 800 هزار 
تن شكر در كشور توليد شد اما پيش بينى مى شود امسال اين رقم 
به 1/5 ميليون تن مى رسد و با توجه به نياز كشور به شكر بين دو 
تا دو ميليون و 200 هزار تن نياز به واردات 500 تا 700 هزار تن 

شكر به كشور داريم.
حسينى با تأكيد بر اينكه با توجه به قيمت اعالم شده نگران هستيم 
كشاورزان اســتقبال خوبى از كشت چغندر در سال جارى نكنند 
گفت: ما در حال مذاكره با وزارت جهاد كشــاورزى هســتيم اما 
بيشــتر تمركز مان در مجلس اســت كه نمايندگان به دولت براى 

اصالح قيمت ها فشار بياورند.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود با اشــاره به اينكه كلزا نيز 
وضعيــت مشــابهى دارد، گفت: عدم اعالم بــه موقع نرخ خريد 
تضمينى كلزا باعث نابســامانى در كشــت اين محصول شــده و 
مسئوالن وزارت جهاد كشــاورزى به قول هايى كه به كشاورزان 
دادند نتوانســتند عمل كنند به همين دليل سطح زير كشت كلزا با 
سياســتگذارى كه در اين زمينه انجام شده بود همخوانى ندارد و 
عمال وزارت جهاد كشــاورزى به هدف گذارى خود در اين زمينه 

نرسيده است.

مراسم روز استاندارد امروز برگزار مي شود

تجليل از واحدهاى استاندارد در استان
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رئيس هيأت مديره استقالل:
فتحى استعفا نكرده و بركنار نشده است

باشــگاه  مديره  هيــأت  رئيس   
استقالل با بيان اينكه فشار بى امانى 
براى استعفاى مديرعامل اين باشگاه 
شــكل گرفته اســت، گفت: آقاى 
فتحى نه بركنار شده و نه از كارش 

كناره گيرى كرده است.
اسماعيل خليل زاده درباره خبر تغيير 
مديرعامل باشــگاه استقالل و كنار 
گفت:  فتحى  اميرحســين  گذاشتن 
بنده امروز متوجه شدم فشــار بى امانى شكل گرفته كه آقاى فتحى 
استعفا داده و يا بركنار شده اســت. طبق اساسنامه باشگاه استقالل، 
هيأت مديره باشگاه توســط رئيس مجمع يعنى آقاى وزير انتخاب 
مى شــود و مديرعامل هم منتخب هيأت مديره است. تا بعدازظهر 
سه شنبهنه اســتعفايى از آقاى فتحى به ما رســيده است و نه او را 

بركنار كرده ايم.
وى ادامه داد: تمام اين بحث هايى كه مطرح مى شود و دارند فشار 
مى آورند، شــايعه اســت. آقاى فتحى به كارش در اســتقالل ادامه 

خواهد داد.
رئيس هيأت مديره باشــگاه استقالل به مهر تأكيد كرد: تيم استقالل 
تازه روبراه شده است. مشــكل شكايت بدهكاران به AFC هم به 
تازگى حل شــده و توانستيم مجوز ليگ قهرمانان آسيا را بگيريم. از 
حاشيه سازان خواهش مى كنم دست از اين كارها بردارند و نگويند 

كه مديرعامل استقالل بركنار شده يا استعفا داده است.
خليل زاده خاطرنشــان كرد: اتفاقا در جلســه مجمع باشــگاه كه با 
حضور وزير ورزش داشتيم، آقاى سلطانى فر اصرار داشت كه هيأت 

مديره و آقاى فتحى به كارشان ادامه بدهند.
رئيس هيأت مديره باشگاه استقالل در ادامه در خصوص منتفى شدن 
جذب «گرى هوپر» بازيكن بريتانيايى گفت: هنوز منتفى نشده است. 
من االن تهران نيســتم. هر موقع كــه بيايم در اين مورد صحبت مى 
كنم. در جلســه گذشته هيأت مديره اين گزارش را گرفتيم كه مدير 
برنامه هوپر صهيونيست است و ما هم گفتيم عالقه مند نيستيم با اين 

بازيكن از اين طريق مذاكره كنيم.
خليــل زاده افزود: به آقاى فتحى هم گفتيم از مذاكره با اين كارگزار 
پرهيز كند. شــرعى، عرفى و قانونى درســت نبود كه از طريق اين 
مدير برنامه با هوپر مذاكره كنيم و جلويش گرفته شــد. بعد از اينكه 
به تهران برگردم در اين خصوص اطالعات بيشترى خواهم گرفت.

«به نظر مى رســد بحث مذاكره با هوپر از طريق اين ايجنت، فشار 
را براى بركنارى فتحى بيشــتر كرده اســت. آيا اين موضوع را تاييد 
مى كنيد؟» رئيس هيأت مديره استقالل در پاسخ به اين سئوال گفت: 
آقاى فتحى نمى دانســت مدير برنامه اين بازيكن اسرائيلى است و 
فقط تصور مى كرد اين شــخص صرفا يهودى است. مذاكره با اين 
مديربرنامه عمدى نبود. همه ما مى دانيم كه در جمهورى اســالمى 
هيچ ارتباطى با رژيم اشــغالگر قدس نداريم. بعد از آن هم دستگاه 
هاى نظارتى بحث هايى داشــتند كه بنده در جريانش نيستم و آقاى 

فتحى مطلع است.
خليــل زاده در پاســخ بــه ايــن ســئوال كــه آيــا در صــورت عــوض 
شــدن مديــر برنامــه هوپــر، مذاكــره بــا ايــن بازيكــن ادامــه خواهــد 
ــا  ــاط ب ــن ارتب ــد در اي ــم باي ــى كن ــر م ــرد: فك ــار ك ــت؟ اظه ياف
دســتگاه هــاى نظارتــى صحبــت كنيــم. اگــر مديــر برنامــه هوپــر 
عــوض شــود و صالحيــت آن فــرد بــراى ورود بــه ايــران تأييــد 

شــود، حتمــا ايــن كار را خواهيــم كــرد.
وى درباره تهديد بازيكنان خارجى سابق استقالل از جمله رابسون و 
جباروف به شكايت به فيفا هم تصريح كرد: االن اطالعى از اين مسائل 

ندارم و همانطور كه مى دانيد تهران نيستم.
رئيــس هيــأت مديــره باشــگاه اســتقالل در پايــان صحبــت هايــش 
ــن  ــا م ــدت ب ــن م ــه در اي ــى ك ــام رســانه هاي ــد از تم گفــت: باي
ــم.  ــد و نتوانســتم پاســخگو باشــم، عذرخواهــى كن تمــاس گرفتن
ــراى  ــتند و ب ــام گذاش ــم پي ــه براي ــانى ك ــام كس ــن از تم همچني

ــم. ــد، تشــكر مــى كن ــا كردن ــواده ام دع خان

احتمال بركنارى رئيس يك فدراسيون 
به خاطر تخلفات گسترده مالى

 تخلفات گســترده مالى يكى از روساى فدراسيون هاى ورزشى 
درحالى در مراجع قضايى و كميته تخلفات وزارت ورزش و جوانان 
در حال بررسى اســت كه گفته شده به زودى حكم بركنارى او نيز 

صادر خواهد شد.
به گزارش ايســنا، روســاى يكى از فدراســيون هاى ورزشــى در 
رشته هاى پايه كه در طى سال هاى گذشته رياستش بر اين فدراسيون 
با حواشى و بعضا تخلفات ادارى و اجرايى همراه بوده، اين بار متهم 
به انجام تخلفات مالى سنگينى شده است كه اين موضوع حاشيه هاى 

جديدى را براى اين فدراسيون ايجاد كرده است.
بر اساس اطالعات موثق واصله به ايسنا، ظاهرا سازمان بازرسى كل 
كشــور پس از بررسى اســناد و مدارك مالى اين فدراسيون متوجه 
تخلفات مالى سنگينى در اين فدراسيون شده و گزارش اين تخلفات 
را براى بررسى به مراجع قضايى ارسال كرده و هم اكنون موضوع در 

دادسراى مربوطه در حال رسيدگى است.
همزمان موضوع اين تخلفات مالى به كميته تخلفات وزارت ورزش 

و جوانان نيز گزارش شده است.
وزارت ورزش در جلســه اخير شــوراى معاونان وزارتخانه اين 
موضوع را بررســى كرده و شــنيده ها حكايــت از اين دارد كه 
بزودى اين رئيس فدراســيون بركنار و سرپرســت جديدى براى 
اين فدراســيون - كه هنوز دوره 4 ساله  رياستش به پايان نرسيده 

- منصوب خواهد شد.

تنيس باز تهرانى قهرمان مسابقات آزاد 
كشور شد

 تنيس باز تهرانى عنوان قهرمانى مســابقات آزاد بانوان كشــور در 
همدان را كسب كرد.

اين رقابت ها در رده سنى آزاد به ميزبانى آكادمى تنيس اليت در تاالر 
تنيس شهيد برقعى شهر همدان برگزار شد.

به گزارش فارس، در ديدار نهايى اين مسابقات پريسا شكارى از تهران 
با نتيجه 2 بر يك از سد دالرام  آذريان ديگر تنيس باز تهرانى گذشت و 

عنوان قهرمانى را به دست آورد.
دلنــاز آذريان از تهران و محيا قوامــى ديگر تنيس بازان تهرانى نيز به 

طور مشترك سوم شدند.
فرزانه مرادى ســرداورى اين دوره از رقابت ها را بر عهده داشــت و 

بهاره ضيغميان مدير اين دوره از مسابقات بود.
تنيس بازان اســتان هاى تهران، قم، زنجان، ايــالم، اصفهان به همراه 

همدان در اين دوره از مسابقات حضور داشتند.
به نفرات برتر اين مســابقات جوايز نقدى اعطا شد ضمن اينكه رتبه 

بندى آنها در رنكينگ كشورى محاسبه مى شود.

ترابزون قرارداد حسينى را
 3 ساله تمديد مى كند

 ترابزون اســپور قصد دارد قرارداد مدافع ايرانى خود را به مدت 3
سال ديگر تمديد كند.

به گزارش ايســنا و به نقل از ســايت fanatik،  سيد مجيد حسينى 
مدافع ايرانى ســابق اســتقالل بعد از رفتن به ترابزون در ليگ تركيه 
توانســته عملكرد خوبى در اين تيم ارائه كند. او انتظارات كادر فنى 
را برآورده كرده و به مدافع محبوبى بين هواداران اين تيم تبديل شده 
است. با توجه به اينكه قرارداد حسينى با ترابزون چند ماه ديگر به پايان 
مى رسد، اين تيم تركيه اى به دنبال اين است كه قرارداد او را به مدت 

سه سال ديگر تمديد كند.
حســينى در جام جهانى 2018 و جام ملت هاى آسيا 2019 براى تيم 

ملى فوتبال ايران به ميدان رفت.

از عجايب ليگ كشتى هفته دوم!
در اتفاقى عجيب، رقابت هاى ليگ كشتى 
فرنگى با ديدارى از هفته دوم افتتاح شد!

  رقابت هاى ليگ كشتى فرنگى باشگاه هاى كشور پس از مدت ها 
بحث و بررســى كارشناسانه از سوى مسئوالن سازمان ليگ، از صبح 
ديروز با برگزارى يك ديدار از هفته دوم اين رقابت ها رســما آغاز به 

كار كرد!
در جريــان ديدارى از هفته دوم ليگ برتر كشــتى فرنگى، يك ديدار 
در شــهر بيرجند برگزار شد تا ليگ برتر كشتى فرنگى رسما آغاز به 

كار كند.
 به گزارش ايســنا،بى توجهى و عدم برنامه ريزى كارشناســى شــده 
از سوى مســئوالن سازمان ليگ باعث شــد تا ليگ كشتى فرنگى با 
رقابت هفته دوم افتتاح شــود و در ادامه قرار است بعد از ظهر ديروز 

رقابت هاى هفته نخست برگزار شود كه جاى تعجب دارد.

ادامه سريال تغييرات در فدراسيون تنيس
دبير فدراسيون هم كنار رفت

 سرپرست فدراسيون تنيس دبير فدراسيون را بركنار و فرشاد صفتى 
را به عنوان سرپرست دبيرى منصوب كرد.

به گزارش ايســنا، در ادامه تغييرات در فدراســيون تنيس، سرپرست 
فدراسيون امروز (سه شنبه) دبير جديد فدراسيون را هم منصوب كرد.  
طى حكمى از ســوى احمد نامنى سرپرست فدراسيون تنيس، فرشاد 

صفتى به عنوان سرپرست دبيرى فدراسيون تنيس منصوب شد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين نايب رئيس، مدير روابط عمومى، مسئول 

امور مالى و ادارى و بازرس فدراسيون تغيير كرده بودند.

غيبت بازيكن پرسپوليس مقابل پيكان
 بازيكن تيم پرسپوليس امروز به دليل مصدوميت در بازى دوستانه 

بازى نكرد و به نظر مى رسد به بازى با پيكان هم نخواهد رسيد.
به گزارش فارس، تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار تداركاتى به مصاف 
تيم شــهداى رزكان رفت و در اين بازى تداركاتى با نتيجه سه بر يك 

به برترى رسيد. 
در اين ديدار آدام همتى بازيكن سرخپوشان با وجود حضور در محل 

تمرين در تركيب قرار نگرفت و خيلى زود ورزشگاه را ترك كرد. 
همتى از ناحيه زانو با درد روبرو شده  و بايد از زانوى خود MRI مى 
گرفت و قبل از آغاز تمرين به سراغ كالدرون رفت و او را در جريان 
آخرين وضعيتش قرار داد. كالدرون پس از شنيدن صحبت هاى همتى 

به او اعالم كرد كه به منزل برود و استراحت كند. 
با گرفتن MRI مشخص شــد كه مشكل زانوى همتى جدى نيست 
و ايــن بازيكن مى تواند از 3-2 روز ديگر تمرينات خود را  آغاز كند 
اما به نظر مى رسد كه اين بازيكن به بازى با پيكان در هفته هفتم ليگ 

برتر نخواهد رسيد.

فوتبال ساحلى هميشه مقابل روسيه 
سربلند است

 بازيكن تيم ملى فوتبال ساحلى ايران مى گويد پخش نشدن مستقيم 
مســابقات تيم ملى ايــران در رقابت هاى ورزش هاى ســاحلى باعث 

كم انگيزه شدن بازيكنان مى شود.
مهدى شــيرمحمدى، بازيكن تيم ملى فوتبال ساحلى در گفت وگو با 
ايسنا درباره بازى تيم ملى ايران برابر پاراگوئه در رقابت هاى مسابقات 
ورزش هاى ســاحلى گفت:  تيم ملى كشور ما در گروه مشكلى افتاد اما 

با تالش بازيكنان و كادر فنى توانستيم سربلند از اين گروه بيرون بيايم. 
تيم پاراگوئه خيلى تيم خوبى بود و كيفيت بازى اش بهتر از دو تيم ديگر 
گروه ما بود. آن ها فوتبال ســاحلى را بلــد بودند اما با تالش  بازيكنان 

توانستيم پيروز ميدان شويم و صدرنشين گروه شويم.
او ادامه داد: نبودن بازيكنانى مثل محمد احمدزاده، مســلم مســيگر و 
مرادى كيفيت تيم را پايين آورده اما اين انگيزه را به خاطر كشــورمان 
داده است تا با اين شرايط بتوانيم عملكرد موفقى داشته باشيم و به فينال 
برسيم.شــيرمحمدى درباره تقابل ملى پوشان ايران مقابل روسيه گفت: 
تيم روســيه يكى از رقيبان سنتى كشــورمان است كه در هر رقابتى كه 

بوده با تيم ملى كشــور ما مصاف داشته است و خدا را شكر ما هميشه 
سربلند بوديم.  اميدوارم با يك پيروزى شيرين بتوانيم راهى فينال شويم 
و اين برد را به بازيكنانى كه در تيم ملى نيستند تقديم كنيم تا خودمان را 
ثابت كنيم. بازيكن تيم ملى فوتبال ساحلى ايران در پايان درباره پخش 
مستقيم نشدن مسابقات گفت: اين مســاله يكى از داليلى مى شود كه 
بازيكن كم انگيزه بشود. وقتى پخش مستقيم وجود داشته باشد خانواده 
بازيكن و مردم مى توانند اين مســابقات را ببينند و موجب مى شود تا 
انگيزه بازيكن زياد شــود. اميدوارم بازى برابر روســيه پخش مستقيم 

داشته تا ما هم بتوانيم عملكرد موفقى داشته باشيم.

 رئيس فدراســيون وزنه بــردارى گفت: 
كيانوش رستمى بايد از اين پس در چارچوب 
فدراســيون حركت كند و ديگر با او مماشات 

نمى كنيم.
به گزارش ايســنا، على مــرادى در مورد لغو 
اعــزام تيم هــاى وزنه بــردارى نوجوانان  و 
جوانان ايران به قهرمانى آسيا 2019 بيان كرد: 
با توجه به شرايط اقتصادى و منابع محدودى 
داريم بايد مســابقات گزينشى المپيك را هم 
درنظر بگيريم. مــا اعزام هاى متعددى را پيش 
رو داريم. ما مســابقات تركيه، قطر، جام فجر 
و قهرمانى بزرگساالن آســيا 2020 را داريم. 
منابع محدود است و بايد آن را مديريت كنيم. 
بودجه فدراسيون چهار ميليارد است و اين در 
حالى اســت كه بانوان را هم راه اندازى كرده 
ايــم و 11 ماه در ســال اردو داريم. همه اين 
موارد هزينــه دارد. اعزامى كه  تيم جوانان به 
مسابقات فيجى داشت، يك ميلياردتومان هزينه 
داشت و تعهدات آن بر دوش فدراسوين باقى 

مانده است.
مــرادى در مورد اعزام ســهراب مــرادى به 
سوئيس گفت: ما نگران ويزا هستيم. كميته ملى 
المپيك و وزارت امور خارجه پيگير هستند تا 
ويزاى شــينگن را بگيرد. البته او بايد ابتدا به 
آلمان برود تا تحت نظر باشــد اما اعزام او به 

آلمان دارد با تاخير مواجه مى شود.
مرادى در مورد وضعيت ســعيد على حسينى 
و كيانوش رســتمى براى حضور در المپيك 
گفت: ســعيد على حســينى در ركورد گيرى 
شــركت نكــرد و طبق نظــر كميتــه فنى از 
مسابقات جهانى كنار گذاشته شد. او با تاخير 
تقاضا داد به مسابقات سوئيس برود. ميزبان و 
فدراســيون جهانى اعالم كردند نمى توانند او 

را بپذيرند. كيانوش رســتمى هم در مسابقات 
جهانى اوت شــد و امتيازى كسب نكرد و او 
را براى مســابقات  سوئيس معرفى كرديم اما 
درخواست او هم نپذيرفته نشد اما كيانوش به 
پرو مى رود. اميدوارم امتيازات از دســت داده 
را جبران كند. كيانــو ش قبل از  المپيك ريو 
در چار چوب هاى فدراسيون حركت مى كرد 
و بعد از المپيك ريو  نظم و ديســيپلين او كم 
رنگ شــد و از آن ناحيه آسيب مى بيند. اينكه 
خودش مربيگرى خودش را كند و حتى حرف 
برادرش را گوش نكند اين بى نظمى است و 
آسيب مى بيند. اميدوارم نظم و انضباط بيشترى 
داشته باشد و بتوانيم بيشتر او را حمايت كنيم. 
نگاه ما نسبت به همه قهرمانان پدرانه است و 

بايد عدالت براى همه رعايت شود.

او ادامــه داد: در مســابقات قهرمانى جهان، 
رســتمى در اوج آمادگى بود و تذكر داديم كه 
با وزنه كمترى كار را آغاز كند. ما در حالى كه 
مى شــد  دوم جهان شديم به رده ششم جهان 
رفتيم. ما بايد از خود گذشــتگى داشته باشيم. 
رســتمى بنا به درخواست خودش برادرش را 
به عنــوان مربى انتخاب كــرد و ما هم قبول 
كرديم اما از اين پس ديگر اين اتفاق نمى افتد 
و رستمى بايد در چارچوب حركت كند. من 
تا االن خيلى مماشــات كــردم اما از اين پس 
اين اتفاق نمى افتد. او در مسابقات جهانى در 
حركت دوضرب وزنه نزد و گفت آسيب ديده 
اما بعد از چنــد روز در ليگ برتر وزنه زد كه 
نشــان دهنده آمادگى او است. من سوال دارم 
چــرا در ليگ كار را خوب آغــاز كرد اما در 

اهداف ملى كم لطفى مى كند؟
 رئيس فدراسيون وزنه بردارى در مورد اينكه 
كيانوش رستمى خواستار مربى خارجى بوده 
است، تاكيد كرد: تمام هدف ما و وزنه برداران 
شاد كردن دل مردم است. ما با محدوديت هايى 
مواجه هســتيم كه بايــد آن را مديريت كنيم. 
بايــد از برادر كيانوش هم تشــكر كنيم چون 
تالش زيادى كرد تا او به اين وزنه ها برســد. 
رســتمى درخواست اردوهاى خارج از كشور 
و مربى خارجى داشته اما كجاى ايران شرايط 
برگزارى اردوها را ندارد؟ وظيفه ما اين است 
كه تعهدات ملى را هــم در نظر بگيريم. چرا 
بايد پول مــان را در گلوى مربــى خارجى و 
خارجى ها بريزيــم؟ مگر خودمان اين توان را 

نداريم؟

كيانوش رستمى از اين پس بايد در چارچوب ما حركت كند

ديگر مماشات نمى كنيم

 سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى بزرگساالن 
گفت: كناره گيرى من فقط گمانه زنى رسانه 
ها بود و با قدرت به كار خود ادامه مى دهم.

به گزارش ايســنا، محمد بنا ســرمربى تيم 
ملى كشــتى فرنگى بزرگســاالن با بيان اين 
مطلب افزود: شــايعاتى در مورد كناره گيرى 
يا استعفاى من مطرح شــد كه اين موضوع  
فقط گمانه زنى رسانه ها بود و من هيچگونه 
استعفايى نداده ام. با عشق و قدرت تمام در 
كشــتى فرنگى به كار خود ادامه مى دهم و 
نهايت ســعى خود را مى كنيم كه با ماهيت 
موجود، بهترين نتيجــه را در المپيك 2020

كسب كنيم.
وى تصريح كرد: تمام تالش خود را مى كنيم 
كه به اميد خدا در نخســتين رقابت كســب 
سهميه المپيك كه فروردين ماه سال آينده در 
كشور چين برگزار مى شود سه سهميه باقى 
مانده را كسب كنيم و خيال خود را تا المپيك 
2020 راحت و  بتوانيــم اردوهاى تيم ملى 

كشتى فرنگى را برگزار كنيم.
ســرمربى تيم ملى كشــتى فرنگى در مورد 
داليــل برگزار نشــدن اردوى اين تيم اظهار 
داشــت: با توجه به اينكه مسابقات قهرمانى 
كشور هفته گذشته در استان خوزستان برگزار 
شد و رقابت هاى ليگ برتر نيز از امروز آغاز 
مى شود، ما تا پايان ليگ هيچ اردويى برگزار 

نمى كنيم تا كشتى گيرانمان به راحتى بتوانند 
در اين مسابقات كشتى هاى خود را بگيرند. 
بعــد از رقابت هــاى ليگ نيز بــا توجه به 
برگزارى مسابقات جام جهانى و  جام باشگاه 
هاى جهان برنامه ريزى مى كنيم و اردوهاى 

خود را برگزار خواهيم كرد.
بنا در مورد زمان آغاز اردوى تيم ملى تصريح 
كرد: با توجه به اينكه زمان كمى تا مسابقات 
جام جهانى كه ميزبان آن ايران است داريم و 
قصد داريم با قدرت در اين رقابت ها حضور 
يابيم، بايد بالفاصله پس از رقابت هاى ليگ 
اردوهــاى خود را برگزار كنيم تا بتوانيم بچه 
ها را به مرز آمادگى برســانيم و به دنبال آن 
هستيم بهترين نتيجه را در جام جهانى كسب 
كنيم. به همين منظور نخســتين اردوى آماده 
ســازى ما طى روزهاى 10 تا 21 آبان ماه و 
دومين اردو نيز 25 آبــان تا 4 آذرماه برگزار 

خواهد شد.
وى ادامه داد: پس از جام جهانى مســابقات 
جام باشــگاه هــاى جهان را نيــز در آذرماه 
پيش رو داريم و اميدواريم كه كشــتى گيران 
ما از اين مســابقات بتوانند به خوبى استفاده 
كنند. حضور در جام تختــى در دى ماه نيز 
برنامه بعــدى فرنگى كاران خواهد بود كه با 
توجه به اينكه مى خواهيــم تمامى ظرفيت 
كشــتى فرنگى ايران و نفرات مطرح در اين 

مسابقات شركت كنند اردويى را برگزار نمى 
كنيم چراكه اگر تعــدادى را به اردو دعوت 
كنيم به حق نفراتى كه بيرون از اردو مانده اند 
اجحاف كرديم و براى اينكه همه نفرات در 
شرايط يكسانى در جام تختى حضور داشته 

باشند اين تصميم را گرفتيم.
محمد بنــا گفت: اعزام كشــتى گيــران به 
مسابقات قهرمانى قاره آسيا در بهمن ماه سال 
جارى در دســتور كار قرار دارد و دو مرحله 
اردو طــى روزهاى 30 دى تا 11 بهمن و 15

تا 26 بهمن ماه براى شركت در اين مسابقات 

برگزار خواهد شــد. البته رقابت هاى كسب 
رنكينگ المپيك 2020 توكيــو در ايتاليا نيز 
در آن موقع انجام مى شود كه قصد داريم 3

كشتى گيرى كه در قزاقستان براى ما سهميه 
كسب كرده اند به اين مسابقات اعزام كنيم تا 
با كســب رنكينگ بتوانند در جايگاه مناسب 
ترى در المپيك به ميدان بروند. كشتى گيرانى 
كه مدنظر ما براى كســب ســه سهميه باقى 
مانده هســتند نيز به اين رقابت ها اعزام مى 
شوند كه در صورتى كه در مسابقات گزينشى 
صاحب سهميه شدند، شانس كسب رنكينگ 

در المپيك را از دست ندهند.
ســرمربى تيم ملى كشــتى فرنگى در مورد 
ادامه برنامه هاى اين تيم تصريح كرد: پس از 
مسابقات قهرمانى آسيا و كسب رنكينگ در 
ايتاليا، اردوهاى ما براى حضور در نخســتين 
مسابقات گزينشى المپيك كه اوايل فروردين 
ماه سال آينده در كشور چين برگزار مى شود، 
آغاز خواهد شد و اميدوارم كه بتوانيم در اين 
رقابت ها سه سهميه باقى مانده را كسب كنيم 
تا نيازى به حضور در دومين رقابت گزينشى 
المپيك كه ارديبهشت ماه در كشور بلغارستان 
برگزار مى شود نداشته و بتوانيم برنامه ريزى 
بهتــرى براى برگزارى اردوهاى مناســب تا 
المپيك 2020 توكيو كه مردادماه ســال آينده 

برگزار مى شود داشته باشيم.

واكنش محمد بنا به شايعه استعفا

نخستين مسابقه موتوركراس 
بانوان چه زمانى بود؟
 برگزارى مسابقات 
موتورسوارى
 از يك دهه پيش
 نخستين دوره مســابقه موتوركراس 10

ســال پيش از اين در ســال 88 برگزار شد. 
به گــزارش فــارس، جمعه هفته گذشــته 
فدراســيون موتورســوارى و اتومبيلرانــى 
مسابقات موتوركراس قهرمانى كشور بانوان 
به ميزبانى پيســت كراس مجموعه سرزمين 
ايرانيــان (آيلند) برگزار كــرد كه در اين 32

بانوى موتور سوار از 8 استان كشور در قالب 
كالس هــاى مختلف با يكديگــر به رقابت 
پرداختند و در نهايت تيم هاى استان تهران، 
خراسان رضوى و اصفهان بر سكوهاى اول 
تا ســوم ايســتادند. از نكات قابل توجه اين 

عالقمندان  و  تماشــاگران  حضور  مسابقات 
بــه موتوركــراس بود كــه شــاهد رقابتى 
پرهيجان و جذاب ميان بانوان موتورســوار 
در پيست ســرزمين ايرانيان بودند و جالب 
اينكه فدراسيون اعالم كرد كه اين مسابقات 
نخستين دوره مسابقات موتورسوارى بانوان 
بوده در حاليكه نخستين مسابقه موتوركراس 
زنان 10 ســال پيش از اين در ســال 88 با 
همكارى باشگاه زانيار و هيأت استان تهران 

برگزار شد.
در ســال هاى اخير رقابت هاى متعددى با 
عنوان "نخســتين مســابقه بانوان" در كشور 
انجام مى شــود، به شكلى كه رقابت اوليه را 
ناديده مى گيرند و به نظر مى رســد اطالق 
واژه نخستين مسابقه بيشتر جنبه تبليغاتى پيدا 

كرده است.
سيدهادى مقدس مديرعامل باشگاه فرهنگى 
ورزشــى زانيار در گفت وگــو با فارس در 
آســتانه دهمين ســالگرد برگزارى نخستين 

مســابقه موتوركــراس بانوان دربــاره اين 
موضوع اظهــار كرد: به تازگى هر مســابقه 
موتورســوارى بانوانى كه برگزار مى شــود 
صحبت از "نخســتين بار..." است! چند روز 
پيش يك مســابقه براى بانوان برگزار شد و 
بازهم گفتند اين نخستين مسابقه موتوركراس 
زنان است. اين در حالى رخ داد كه آبان سال 
88 ما با همكارى هيأت تهران و رئيس وقت 
آن بيژن خراسانى مجوز الزم براى برگزارى 
نخستين دوره موتوركراس زنان را گرفتيم و 
خوشبختانه آن را هم به خوبى برگزار كرديم.

او در ادامه صحبت هاى خــود در اين باره 
گفــت: در روز برگزارى مســابقه معاونان 
زن اداره كل تربيــت بدنــى اســتان تهران، 
فدراســيون، هيأت اســتان تهران هم حاضر 
بودند و در نهايت نخســتين مسابقه رسمى 
موتوركــراس بانوان در ايران برگزار شــد و 
بازخوردهاى خيلى خوبى در داخل و خارج 
از ايران داشت.  با اين حال من نمى دانم چرا 

برخى افراد اين مسابقه را ناديده مى گيرند!
مقدس با بيان اينكه با همكارى تمام مسئوالن 
مربوطــه مــى توان بــه شــرايط بهترى در 
موتورسوارى كشــور رسيد، گفت: اميدوارم 
فدراســيون همــكارى هــاى الزم با بخش 
خصوصى را انجــام بدهد و اجازه ندهد كه 
در اين رشــته انحصارى وجود داشته باشد. 
اگر بخش خصوصى فعاليت بيشــترى كند 
قطعــا كار بهتر جلو مى رود. فدراســيون و 
هيأت ها بهتر است به عنوان مدير و پشتيبان 
عمــل كنند و اجراى برنامــه ها را به بخش 
خصوصى واگذار كنند. ايــن اتفاق در همه 
جــاى دنيا رخ مى دهد و به نتيجه خوبى هم 

ختم شده است.
هــادى مقدس در پايــان صحبت هاى خود 
در خصوص فعاليت ســال هاى اخير گفت: 
خوشــبختانه ما در عرصه هــاى بين المللى 
حاضر بوديم و بــا توجه به ركوردزنى هاى 

توانستيم عملكرد مطلوبى هم داشته باشيم.



 

Y K

 

فناوري

گزارش 

جشنوارهگردشگري

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

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

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

چهارشنبه  24 مهرماه 1398  17 صفر 1441  16 اكتبر 2019  شماره 3596

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:59  
خورشيد         06:22                   طلوع 
اذان ظهر                      12:02
غروب خورشيد              17:41
اذان مغرب                   17:59 
نيمه شب شرعي           23:20

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

19 24 24 24 25 22 26 27 25 25 23
4  4  8  6  6  6  6  7  8  8 5
35 30 30 30 30 30 35 25 35 35 35

■ دوبيتي:
كز او گرم است بازار محبت دلى ديرم خريدار محبت  
زپود محنت و تار محبت لباسى دوختم بر قامت دل  

باباطاهر

توليد هلى كوپتر پرسرعت جنگى با دو ملخ
 صنعت هلكوپترســازى با توليد هلى كوپتر تهاجمى و شناسايى 

جديد به نام ريدر ايكس شاهد تحولى اساسى بوده است.
به گزارش مهر ، اين هلى كوپتر توسط شركت سيكوراسكاى وابسته 
به الكهيد مارتين توليد شــده و مى توان از آن براى انجام ماموريت 

هاى شناسايى و نيز نفوذ به خط مقدم نيروهاى دشمن استفاده كرد.
دو ملخ اين هلى كوپتر در دو جهت مخالف قادر به چرخيدن هستند 
تا برخاســتن و حركت سريع آن را تســهيل كرده و بر قدرت مانور 
هلكوپتر مذكور بيفزايند.ريدر ايكس مى تواند با سرعت سرسام آور 
463 كيلومتر در ســاعت حركت كند و تا ارتفاع 2743 متر از سطح 
زمين اوج بگيرد. شتاب باال و امكان حركت خميده با زاويه 60 درجه 

توانايى مانور هلى كوپتر يادشده را باز هم بيشتر مى كند.

قارچ هاجايگزين مواد مخدر
 براى تسكين درد شد

 گروهى از محققان استراليايى موفق به شناسايى گونه اى خاص 
از قارچ در جزيره تاسمانى شده اند كه تركيبات مولكولى آن مشابه با 

مواد مخدر بوده و براى تسكين درد قابل استفاده است.
به گزارش مهر ، تركيبات مولكولى قارچ تازه كشف شده از خواص 
ضد دردى مشابه با مورفين برخوردار بوده و نكته مهم اين است كه 
مصرف آن عوارض جانبى خطرناك ناشــى از مصرف مورفين مانند 

تنگى نفس را ايجاد نمى كند.
اين قارچ نخستين بار 16 سال قبل در يكى از مناطق تاسمانى موسوم 
به دره هون كشــف شد، ولى تركيبات مولكولى منحصر به فرد آن تا 

همين اواخر شناسايى نشده باقى مانده بود.

افزوده شدن فناورى واقعيت مجازى به 
شبيه ساز پرواز مايكروسافت

 به گفته يورگ نيومن مدير پروژه شــبيه ساز مايكروسافت، اين 
شركت در حال برنامه ريزى به منظور افزودن فناورى واقعيت مجازى 
به شبيه ساز پرواز جديد خود است.به گزارش ايسنا ، مايكروسافت 
در اوائل ســال جارى ميالدى از عرضه شبيه ساز پرواز جديد خود 
براى اســتفاده در ويندوز ده و كنســول بازى ايكس باكس خبر داده 
بود. برنامه يادشــده مبتنى بر اســتفاده از تصاوير هوايى نقشه هاى 
جســتجوگر بينگ مايكروســافت بادقت و وضوح بسيار باالست.

همچنين مايكروســافت در شبيه ســاز پرواز جديد خود از فناورى 
هوش مصنوعى جديدى اســتفاده مى كند كه حس سه بعدى بودن 

نقشه ها و تصاوير را در كاربر القا مى كند.

توليد خوراك دام 
با پسماند سلف سرويس دانشجويان

 معاون ادارى مالى دانشگاه زنجان از توليد خوراك دام با پسماند 
سلف سرويس دانشجويان دانشگاه خبر داد.

بهرام ملكى با اشــاره به اقدامات دانشگاه زنجان در راستاى مديريت 
و بازيافت پسماند دانشگاه گفت: پسماندى كه بيشتر در دانشگاه ها 
وجود دارد مربوط به غذاى ســلف دانشجويى است كه دور ريخته 
مى شــود.به گزارش مهر وى ادامه داد: برهمين اساس شركت دانش 
بنيانى در دانشگاه زنجان راه اندازى شده است كه اين شركت پسماند 
غذا را به مواد با ارزش و خوراك دام تبديل مى كند يعنى غذاى دور 
ريز سلف سرويس دانشجويان در محيطى كامال بهداشتى و علمى با 

افزودن مكمل هاى غذايى به خوراك با ارزش دام تبديل مى شود.

رونمايى از نفربرهاى خودران رباتيك با 
ديد 360 درجه

 شــركت بى ايى اى سيستمز از نفربرهاى رباتيك و خودران جديد 
خود با توانايى هاى رزمى منحصر به فرد و ديد 360 درجه رونمايى كرده 
است.به گزارش مهر ، نمونه هاى اوليه اين نفربرها كه آر تى دى نام دارند، 
در نشست ساالنه انجمن ارتش اياالت متحده با حضور بيش از سى هزار 
نفر به نمايش گذاشته شد.در حال حاضر بى ايى اى سيستمز حاضر به 
اعالم جزئيات فنى نفربرهاى مذكور نشده، اما به برخى از نقاط قوت آنها 
در مقايسه با نفربرهاى زرهى عادى اشاره كرده كه از جمله آنها مى توان به 
هيبريدى بودن موتور اشاره كرد.استفاده از كامپوزيت هاى الستيكى مقاوم 
و منعطف در طراحى اين نفربرهاى زرهى و نصب يك مسلسل خودكار 

30 ميليمترى از جمله امكانات اين نفربرهاست.

معرفى نمايش هاى راه يافته 
به جشنواره تئاتر

 شــوراى انتخاب بخش مســابقه تئاتر خيابانى، 
هشــت نمايش را براى اجرا در بيست و ششمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان 

انتخاب و معرفى كرد.
ــه گــزارش روابــط عمومــى بيســت و ششــمين  ب
جشــنواره بيــن المللــى تئاتــر كــودك و نوجــوان 
همــدان، آثــار پذيرفتــه شــده ايــن بخــش توســط  
ــم زاده  ــواد رحي ــكل از ج ــاب متش ــوراى انتخ ش
ــى  ــعيد باغبان ــهد، س ــر از مش ــردان و بازيگ كارگ
كارگــردان و بازيگــر از همــدان و شــهاب راحلــه 
ــر  ــرح زي ــه ش ــران، ب ــر از ته ــردان و بازيگ كارگ

معرفــى شــده انــد:
1 . "وقتى كه هفت سالم بود" به كارگردانى مهدى 

حبيبى از تهران
2.  "نقــل مبــارك و آقا" بــه كارگردانــى پژمان 

شاهوردى از  لرستان
3. "اوكســى در جزيره" به كارگردانى نِسا بخشى  

از همدان
4 . "يك چالش نه چندان" به كارگردانى نوراله لك 

از خمينى شهر
5 . "آينده مال بچه ها" به كارگردانى هيام احمدى 

از اصفهان
6 . "ســفر جادويى" به كارگردانى روح ا ... سينايى 

از پيشوا
7. "كمودور" به كارگردانــى محمد محمدى قادر 

از  همدان
8.  "مــرغ، درخت، گل" بــه كارگردانى غالمرضا 

محمدى از مشهد
 8 نمايــش بــه بخش مســابقه تئاتر 

خردسال راه يافتند
ــر  ــابقه تئات ــار مس ــى آث ــه ارزياب ــان مرحل ــا پاي ب
خردســال جشــنواره بيــن المللــى تئاتــر كــودك و 
نوجــوان همــدان، هشــت نمايــش برگزيــده ايــن 

بخــش معرفــى شــدند.
ــر خردســال  ــأت انتخــاب بخــش مســابقه تئات هي
متشــكل از مجتبــى كاظمــى كارگــردان و بازيگــر 
ــر  ــردان و بازيگ ــى كارگ ــاد لباس ــران، فره از ته
ــردان و  ــادرى كارگ ــگار ن ــر ن ــدان  و دكت از هم
پژوهشــگر تئاتــر از الهيجــان بــا بررســى آثــار راه 
ــراى  ــش را ب ــن بخــش هشــت نماي ــه اي ــه ب يافت

ــد. ــى كردن ــنواره معرف حضــور در جش
ــامى  ــنواره اس ــه جش ــالم دبيرخان ــاس اع ــر اس ب
ــه  ــش، ب ــن بخ ــه اي ــه ب ــاى راه يافت ــش ه نماي

ــت: ــر اس ــرح زي ش
1. "مــن يــك نخــود فرنگــى متفاوتــم" بــه 

تهــران  از  مولــوى  شــكيبا  كارگردانــى 
 2.  "هــر كى توى دنيا يه شــكل و رنگى داره" به 

كارگردانى حامد ترابى از همدان
3 . "دامــن خيــال انگيز من" بــه كارگردانى بهناز 

مهدى خواه از تهران
4 . "كودك و پرنده" به كارگردانى محمد محســنى 

از ساوه
5.  "حياط خانه ما" به كارگردانى وحيد خســروى 

از تهران
6 . "دنياى رنگى رنگى" به كارگردانى سميه منجم 

از الهيجان
7. "مارمولك بــد اَدا" به كارگردانى پگاه معصومى 

از همدان
8. "پر" به كارگردانى اكرم ابوالمعالى از تهران

بيست ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان همدان با دبيرى مجيد قناد، آبان ماه امسال 

برگزار خواهد شد.

اقامتگاه بوم گردى؛ از فراغت تا درآمد
 گاهى احساس مى شــود كه هنوز زندگى با رنگ و بوى قديمى، با 
وجود زندگى پر زرق و برق امروزى طرفداران زيادى دارد و مى طلبد 
كه هر از چندگاهى براى فراغت و داشــتن حس خوب و رســيدن به 

آرامش به مكانى دور از هياهوهاى روزانه سفر كرد.
 يــك خانه قديمى با معمارى خــاص و بومى كه با نان و غذاى محلى 
در دل يك روستا و طبيعت نهفته است، مى تواند شاخصه مكانى براى 
آرامش باشــد كه امروز اين مكان ها بيشــتر به نام اقامتگاه بوم گردى 
شناخته مى شوند. خانه هاى محلى كه در طبيعتى ديدنى، فرهنگ، آداب 

و رسوم محلى را ارائه مى دهند.
امــروزه اقامتگاه هاى بوم گردى عاملى موثر بــر متنوع كردن پايه هاى 
درآمدى روســتاها نيز به شــمار مى آيند، اما بايد ذهنيت ها را نسبت به 
اقامتگاه هــاى بوم گردى تغيير داد، به رغم اينكه بافت قديمى روســتا و 
غذاهاى محلى مى تواند به عنوان يك عنصر پول ســاز مطرح باشــد اما 
هنوز بســيارى نسبت به اين مســئله بى تفاوت هستند و تنها راه كسب 

درآمد را همان كشاورزى مى دانند.
ساالر كهزادى، دكترى گردشگرى در تعريف بومگردى مى گويد: در ابتدا 
توسعه گردشگرى به دليل تاثيرات اقتصادى اشتغال زايى و ويژگى هاى 
جذاب، موجب شد كه عمدتا ديدگاه مثبت، حمايت گسترده و تكاپوى 
خاصى در مقاصد مختلف براى توسعه گردشگرى شكل بگيرد. همچنين 
در كنار توسعه شهرنشينى حمل و نقل و تكنولوژى در دنيا باعث شد كه 
روز به روز با افزايش تعداد درخواست ها براى فعاليت هاى گردشگرى 

رو به رو باشيم.
وى مى افزايد: فعاليت هاى گردشگرى انبوه شكل گرفت، اما با گذشت 
زمان تاثيرات منفى، هم از لحاظ زيست محيطى و هم از لحاظ فرهنگى 
و اقتصادى آشــكار شد، به همين خاطر بحث گردشگرى جايگزين كه 

يكى از آنها بومگردى است مطرح شد.
اين دكترى گردشگرى، رايج ترين تعريف بوم گردى در گردشگرى را 
يك سفر مسئوالنه به يك منطقه طبيعى مى داند كه همزمان با لذت بردن 
گردشــگر از آن محيط، زمينه حفظ محيط زيست و ارتقا زندگى محلى 

را نيز فراهم مى كند.
وى آگاهى گردشــگر از محيط طبيعى و محافظت و احترام به آن را از 

اركان مهم فعاليت هاى بومگردى بيان كرد.
 اقامتگاه از اركان حياتى گردشگرى است

كهزادى، در رابطه با تاثير اقامتگاه هاى بومگردى بر گردشــگرى استان 
عنوان كرد: اقامتگاه يكى از اركان حياتى گردشــگرى اســت كه بخش 

زيادى از هزينه كرد گردشگران به آن مرتبط مى شود.
وى ادامــه مى دهد: اقامتگاه ها انــواع مختلفى دارند و نمونه جديد آن 
كه در كشور بسيار رونق پيدا كرده اقامتگاه بومگردى است كه مبتنى بر 

طبيعت و فرهنگ يك منطقه جغرافيايى بايد تاسيس شود.
اين دكترى گردشــگرى، زندگى صنعتى و ماشينى و مشكالت ناشى از 
شهرنشينى، تغيير ساليق گردشگران نسل جديد و گرايش به طبيعت را 
از جملــه داليل رونق اقامتگاها مى داند و مى گويد: اين عوامل موجب 
شده روز به روز تمايل براى حضور در اين واحدهاى اقامتگاهى بيشتر 
شود.كهزادى اقامتگاه بوم گردى را عاملى موثر بر متنوع كردن پايه هاى 
درآمدى روســتا مى داند و مى افزايد: در گذشته بيشترين تاثير در زمينه 
دامدارى و كشاورزى بود كه در حال حاضر بعد خدمات گردشگرى هم 
مــى تواند تنوعى در پايه هاى اقتصادى و درآمدى افرادى كه در نواحى 

روستايى زندگى مى كنند ايجاد كند.

■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

همانا مؤمن ، به ادب خداوند عز و جل رفتار مى كند . هر گاه خدا به (زندگِى)او گشايش بدهد ، 
او گشاده دستى مى كند ، و هر گاه بر او تنگ بگيرد ، او نيز دست نگه مى دارد.    
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمد مددى
مدير كل محترم اداره استاندارد استان همدان

شركت همدان ترانس 

فرارسيدن
هفته استاندارد

ــى  ــت حضرتعال  را خدم
كاركنــان  تمامــى  و 
دلســوز آن اداره تبريــك 
و تهنيــت عــرض نمــوده، 

اميد اســت در پنــاه الطــاف الهــى در راه 
خدمــت همــواره موفــق و مويــد باشــيد.

مريم مقدم  »
 انعــكاس خبر تصويب كالنشــهر 
شــدن همدان روز گذشــته در اذهان 
جامعــه محلى اين ســوال را رقم كرد 
كه آيا كالنشهر شدن اتفاق خوبى براى 

همدان است يا خير ؟ 
رديف هــاى  كشــور  كالنشــهرهاى 
اعتبارى مشخصى در حوزه جمعيتى يا 
آلودگى هوا دارند كه از اين پس شامل 
همدان هم مى شــود. همچنين شوراى 
شهر همدان در دوره بعدى از 11 عضو 
فعلى بــه 13 عضو افزايــش مى يابد. 
كالنشهر شدن همدان  امتيازهاى بسيار 
زيادى را براى توسعه اين شهرستان از 
جمله توســعه زيرساخت ها و افزايش 
جذابيت هــاى ســرمايه گذارى در پى 

دارد.
بهره گيرى از اعتبارات و بودجه ملى با 

استفاده از ظرفيت قانونى كالن شهرى، بهره گيرى 
از اعتبارات ويژه ايجاد زيرســاخت هاى حمل و 
نقل ريلى و توســعه ناوگان حمل و نقل جاده اى، 
اهتمام بيشــتر به آموزش شــهروندان در رعايت 
حقوق همزيســتى و الزامات شهرنشــينى، اهتمام 
بيشــتر به روند ساخت و سازها و مبلمان شهرى و 
ايجاد رابطه فراملى و بين المللى با كالن شهرهاى 
پيشــرفته و صاحــب نام در دنيا براى اســتفاده از 
تجربيات ديگر كشــورها و ارتقاى سطح مديريت 
شهرى و ساليق در تصميم گيرى ها و انتخاب ها، 
از جمله مهم ترين و برجسته ترين مزايا و مواهب 

عنوان كالنشهرى است.
  آينده احتمالى كالن شهرها 

و تاثيرات آن
مديــركل ميــراث فرهنگــى ، صنايع دســتى و 
گردشــگرى همــدان در ايــن زمينــه ميگويد : 
شهرنشينى با سرعت فزاينده اى گسترش مى يابد و 
روز به روز مردم بيشترى به كالن شهرها مهاجرت 
مى كنند و به جمعيت آنها اضافه مى شود. كالن شهر، 
به مناطق شــهرى گفته مى شود كه جمعيت آنها از 
10 ميليون بيشــتر اســت. طبق آمار سازمان ملل، 
از ســال 2014 به بعد، 12 درصد شهرنشــينان در 
كالن شــهرها زندگى مى كنند. در ادامه چهار نكته 
درباره  ى آينده ى احتمالى مناطق شهرى را مى توانيد 

مطالعه كنيد.
در  كالن شهرها  تعداد  ســال 2030  تا 

جهان به 41 عدد مى رسد
على مالمير گفت : در ســال 2014، ســازمان ملل 
گزارشــى درباره ى چشــم انداز شهرنشينى جهان 

در ســال هاى آتى منتشــر كرد. اين گزارش رشد 
سرسام آور كالن شــهرها را نشان مى دهد. در سال 
1990 تنها 10 كالن شــهر در جهان وجود داشت، 
اما اين رقم تا ســال 2014 به 28 كالن شهر افزايش 
پيدا كــرد. اما عليرغم اينكه جمعيت هاى شــهرى 
همين طور افزايش مى يابند، سازمان ملل پيش بينى 
مى كند كه تا سال 2030 تعداد مناطق شهرى بزرگ 
به 41 عدد مى رسد و اين مقدار ثابت مى ماند. وى 
گفت :  رشــد سريع اين كالن شــهرهاى جديد را 
مى توانيم عمدتا در كشــورهاى در حال توســعه 
ببينيم. طبق گزارش ســازمان ملل، تا ســال 2050 
تعداد 2٫5 ميليارد نفر به جمعيت شهرنشينان جهان 

اضافه مى شود.
 شايد روزى برسد كه شهرهاى بزرگ از 

كشورها مهم تر باشند
آيا ممكن اســت روزى برســد كه كشورها ديگر 
اهميت قبلى را نداشــته باشند؟ مهرداد ميرشاه ولد 
كارشناس ارشــد جغرافياى شهرى نيز مى گويد : 
شــايد. «پاراگ كانا» كتابى نوشــته كه در آن نشان 
مى دهد نقاط مختلف ســياره ى مــا چگونه به هم 
متصل شده است. او نوشــته كه به زودى اهميت 
كالن شــهرها از مرزهاى ملى كه كشورها را از هم 
جدا مى كند، بيشتر خواهد شد. زمانى كه گسترش 
زيرساخت مناســب، مناطق شهرى را منسجم تر و 
يك پارچه تر مى كند، كالن شهرها ثروت و جمعيت 
بيشــترى جذب مى كنند و شــايد روزى نقشه ى 

جهان را تغيير دهند.
 شــهرهاى بزرگ مى توانند روزى براى 

محيط زيست مفيد باشند

وى در ادامه گفت : البته، چشم  انداز زيست محيطى 
شــهرهاى بزرگ چنــدان هم بد نيســت. يكى از 
شــورا هاى مشــورتى آلمان كــه در زمينه ى تغيير 
اقليم فعاليت مى كند، گزارشــى منتشــر كرده كه 
نشــان مى دهد شهرهايى كه ســيل عظيم مردم را 
براى سكونت جذب مى كنند، مى توانند به منشايى 
بــراى تغييرات محيط زيســت تبديل شــوند. در 
اين گزارش نوشــته شــده كه توزيع منابع شهرى 
به مناطــق اطراف مى تواند اثــرات مخرب محيط 
زيســتى را كاهش دهد. عالوه بر اين، كالن شهرها 
با به كارگيرى انــرژى تجديدپذير و وفق يافتن با 
تغيير اقليم مى توانند نقش اصلى را در بهبود اوضاع 

محيط زيست داشته باشند.
  پيچيدگى و تراكم موجود 

در زندگى شهرى
ســيما محمد زاده كارشــناس محيط زيســت نيز 
ميگويد : امــروزه صنعت گردشــگرى در جهان 
توسعه فراوانى يافته اســت و بسيارى از كشورها 
از اين رهيافت توانســته اند وضعيت خويش را تا 
حد درخور توجهى بهبود بخشــيده و بسيارى از 
مشــكالت خود از قبيل بيكارى، پايين بودن سطح 

درآمدسرانه و كمبود درآمد را پوشش دهند.
وى گفــت : بــه دليــل اثــرات چشــمگيرى كه 
فعاليت هاى گردشــگرى در اقتصاد مناطق پذيرنده 
گردشــگران بر جاى مى گــذارد، توجه فراوانى به 
اين زمينه از فعاليت معطوف مى شــود. پيچيدگى 
و تراكــم موجود در زندگى شــهرى، عده زيادى 
از مردم را متوجه طبيعــت مى كند و در اين ميان، 
مناطقى كه داراى توان هــاى طبيعى با ارزش ترى 

باشند بيشتر مورد توجه قرار مى گيرند. 
به اين ترتيب جريانات گردشــگرى به 
منظور بهره بردارى از آرامش و زيبايى 

طبيعت به آن سمت شكل مى گيرد.
در  جمعيــت  روزافــزون  گســترش 
زمينه ســاز  جهــان،  كالن شــهرهاى 
است،  شده  شــهرى  مسائل  پيچيدگى 
به گونه اى كه اكنون مديريت شــهرها، 
نيازمند آشنايى، تحليل و بررسى مسائل 
مســافرت هاى  هستند.  شــهرى  روز 
شــهرى، گام اول توســعه گردشگرى 
و صنعت توريســم است. گردشگرى، 
شــامل همه خدمــات و ويژگى هايى 
اســت كه در كنار هم قرار مى گيرند تا 
آنچه مســافر مى خواهد، فراهم آورند، 
گردشــگرى،  نوع  ســرآمدترين  ولى 
مدل شــهرى آن اســت، به طورى كه 
با توجه به جايگاه ويژه شــهر، به ويژه 
كالن شــهرها، در بسيارى از كشــورهاى موفق در 
اين صنعت، شهر، پايه و اساس توسعه گردشگرى 
اســت. ايجاد و توســعه فضاهاى شهرى مناسب، 
بازسازى فضاهاى به ظاهر متروك و مرده به قصد 
زنــده كردن جنبه هاى كهن جامعــه، از جمله آثار 
توســعه گردشگرى شهرى اســت. به اين منظور، 
بسيارى از كالن شهرهاى در جهان درصددند تا از 
ويژگى ها و امكانات خاص شــهر خود سود برده 
و از مزاياى جلب توريســت شــهرى بهره گيرند. 
ايجاد فضاهاى شهرى، براساس فعاليت هاى جديد 
و تاكيد بر توسعه فعاليت هاى گردشگرى و ايجاد 
جاذبه هاى بيشتر براى ماندگارى مسافران، همراه با 
توسعه هســته هاى كار و فعاليت، با هدف توسعه 
موزون شهر و پيوند كار و سكونت در تمام منطقه 
شهرى و نيز ايجاد يك نظام چند هسته اى، همگى 
انعــكاس تجربه هــا و درس هاى نظــرى و عملى 
اســت كه از كالن شهرها و شهرهاى جهان مى توان 

آموخت و به كار گرفت.
ايجاد و توسعه انواع مراكز اقامتى مدرن، فضاهاى 
تفريحى و سرگرمى، فضاهاى بزرگ خريد شهرى، 
موزه ها و مراكز فرهنگــى و هنرى به ويژه فرهنگ 
و هنر بومى با هدف توســعه گردشگرى، موجب 
بهره مند شدن ساكنان شــهر و گردشگران شهرى، 
از ايــن خدمات خواهــد بود. بنابرايــن در حال 
حاضر با توجه به گســتردگى مديريت شهرى در 
جاذبه هاى  از  بهره گيرى  كشــورها،  كالن شهرهاى 
توريستى، مى تواند نقش موثرى در معرفى شهرها 
به عنوان يك جاذبه گردشــگرى و تاثير فراوانى در 

اقتصاد اين شهرها داشته باشد.

جشن شهر ملى 
تويسركان«گلريز» 
برگزار مى شود

 استان همدان هم  اكنون با دارا بودن يك شهر 
جهانى و دو شــهر ملى مقام دوم كشــور را دارد 
و در صورت كســب عنوان شــهر جهانى مبل و 
منبت براى مالير، اين شهر عنوان نخست كشور 
را به خود اختصاص خواهد داد. اســتان همدان 
در كســب مقام هاى شــهرهاى ملى و جهانى از 

استان هاى برجسته كشوربه شمار مى رود.
مدير روابــط عمومى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى همدان از برگزارى 
جشــن بزرگ انتخاب تويســركان به عنوان شهر 

ملى منبت«گلريز» خبر داد.

بهجت عباســى در جلســه هماهنگى برگزارى 
جشــن شــهر ملى منبت، از برگزارى جشــن 
بــزرگ انتخــاب تويســركان به عنوان شــهر 
ملــى منبت«گلريــز» بعد از ايام مــاه صفر در 
اين شهرســتان خبــر داد و اظهار كــرد: براى 
كســب جايگاه و مقام ثبت ملــى منبت«گلريز» 
كه  شده،  كشــيده  زيادى  زحمات  تويســركان 
عالوه بر اين شهرستان همه مردم استان همدان 

شوند. منتفع  مى توانند  هم 
مدير روابــط عمومى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى همدان با بيان اينكه 
هرچه اين مقام هــا ارتقا يابد همه مردم اســتان 
همــدان از آن بهره خواهند برد تاكيد كرد: پس از 
اخذ عنوان شــهر ملى، نگهدارى و ماندگارى اين 
عناوين ارزشمند بســيار مهم تر است كه اين امر 

نيازمند برنامه ريزى مدون و جامع است.
وى مشــاركت و همــت همــه جانبــه بــراى 

اطالع رســانى و شــناخته شــدن عنــوان ملى 
منبت«گلريــز» تويســركان را ضرورى دانســت 
و گفــت: دولت به تنهايــى نمى تواند اين كار را 
انجــام دهد زيرا نه در شــرح وظايف آن بوده و 
نــه توانش را دارد، بلكه جامعه محلى بايد از اين 
فرصت نهايت بهره بردارى را در راستاى توسعه و 

پيشرفت شهرستان داشته باشد.
عباســى از پيگيرى پوشش خبرى جشن برگزيده 
شدن تويسركان به عنوان شهر ملى منبت«گلريز» 
از شــبكه هاى سراسرى خبر داد و بيان كرد: همه 
تالش كنيم اين افتخار با يك جشــن باشكوه به 

مردم معرفى شود.
 وجود 221 اثر داراى ارزش در تويسركان
فرماندار تويســركان نيز اين شهرستان را با 221
اثر تاريخى، فرهنگــى و... داراى توانمندى هاى 
بســيار زيادى خواند و اظهار كرد: بهره ورى مفيد 
و كاربردى از اين ظرفيت هــا نيازمند همت بلند 

همگانى مردم شهرستان است.
رسول حسينى با اشاره به ظرفيت باالى گردشگرى 
در تويســركان گفت: تبديل ظرفيت هاى بالقوه به 
بالفعل مى تواند در رونق صنعت گردشــگرى اين 
شهرستان تحول بزرگ را به همراه داشته باشد كه 
البته تحقق آن ورود جــدى مردم به ويژه بخش 

خصوصى را مى طلبد.
وى از برگزارى جشن انتخاب تويسركان به عنوان 
شهر ملى منبت«گلريز» در آبان ماه امسال خبر داد 
و تاكيد كرد: بخش خصوصى براى استفاده از اين 
رويداد در راستاى معرفى و شناساندن استعدادها 

با همه توان پاى كار باشد.
فرماندار تويســركان تاكيد كرد: بــا وجود اينكه 
كار دولت حاكميتى اســت نــه تصدى گرى؛ اما 
در حد توان براى هرچه باشــكوه برگزار شــدن 
جشن كسب عنوان شهر ملى منبت«گلريز» كمك 

خواهيم كرد.

كارشناسان پاسخ مى دهند 

كالنشهر بودن خوب يا بد ؟ 
■كالنشهر شدن با هدف توسعه موزون گردشگرى ، پيوند كار و سكونت در تمام منطقه شهرى


