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صحبت برعليه 
دولت محبوبيت 
مي آورد! 

مسئوالن با حل 
مشكالت مانع از 
دلسردى مردم 
شوند

كودكان همداني 
هميار فضاي 
سبز شدند

ساخت سالن 
ورزشى 
در دهستان ها
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توزيع ناعادالنه
تمام زحمات دلسوزان 
جامعه را هدر مي دهد

ــت  ــه دول ــده اســت ك ــا آم   در خبره
بــراي رفــاه حــال مردم و تســكين بخشــي 
ــردم،  ــن م ــب بي ــي عجي از آالم گراني هاي
در صــدد توزيــع بســته هاي حمايتــي 
شــامل كاالهــاي اساســي و پرمصــرف 

ــت... ــه اس ــاي جامع ــن دهك ه بي

تويسركانى ها مهرماه جشن «گردو» دارند
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تعـاوني معتبرتعـاوني معتبر
سراسر استـانسراسر استـان

تان ید ا و غال و  تانما از ا ید ا و غال و  ما از ا

مناسب» قيمت  و  عالي  ت 
«كيفي

موج دستگيري جاعالن و مفسدان اقتصادي
در شهرداري همدان

يك هزار و 500 
دستگاه خودروى 
سرويس مدارس 
در همدان 
ساماندهى 
مى شود 

تاكيد بر توزيع نظامند محصو الت كشاورزي

نظارت بر بازار ميوه 
سخت است
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رسانه  عنوان  به  پيام  همدان 
استان بنابر مصالح و همزمانى  
اين اتفاق  با برگزارى اجالس 
ماوقع  از  اينكه  ضمن   2018
مطلع بود با تصميم تحريريه 
قرار شــد در فرصت مقتضى 
به واكاوى و انعكاس اين خبر 
از  پوزش  ضمن  بپردازد  مهم 
تاخير در انعــكاس اين خبر 
منفى كه منجر به تضيع حقوق 
حق الناس شــد  اين رسانه 

پيگير موضوع خواهد بود

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ رزمايش اقتدار «سپاهيان محمدرسول  ا... (ص) 2» 

همدان برگزار شد
 رزمايش بزرگ اقتدار عاشــورايى «ســپاهيان محمدرســول  ا...(ص) 2» با 

حضور 7 هزار نفر از بسيجيان شهرستان همدان برگزار شد.
در اين رزمايش گردان هاى مختلف بسيجى با آرايش نظامى منظم حضور داشتند 

و اقتدار خود را به رخ دشمنان نظام و انقالب كشيدند.
به گزارش فارس، اين رزمايش در راستاى ايجاد اميد و اقتدار در جامعه و ياس 
و نااميدى در دل دشــمن برگزار مى شــود كه همزمان با برنامه ريزى صورت 
گرفته در سپاه كل پاسداران، اين رزمايش در 32 استان كشور برگزار مى شود.

رزمايش اقتدار عاشــورايى محمدرســول ا... 2 در ســه محور برگزار مى شود 
كه مرحله نخســت ايــن رزمايش امروز به صورت يــك روزه بوده و در تمام 

شهرستان هاى استان نيرو ها در قالب گردان هاى بيت المقدس حضور دارند.

دستگيرى 6 حفار غيرمجاز در شهرستان هاى همدان
  فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى همدان از دستگيرى 6 حفار غيرمجاز 
در شهرستان هاى استان همدان خبرداد.به نقل از روابط عمومى ميراث فرهنگى، 
حاجــى عزيزى عنوان كرد: 6 حفار غيرمجاز حين حفارى در شهرســتان هاى 
نهاوند، رزن و همدان دستگير شدند.وى بيان كرد: طى 10 روز گذشته و در سه 
عمليات مشابه در رزن و نهاوند و بخش قهاوند 6 نفر حين حفارى غير مجاز در 
يك منزل مسكونى دستگير شدند.فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان بيان كرد: اخبارى مبنى بر حفارى غيرمجاز به عوامل 
يگان مســتقر در پايگاه نهاوند واصل شــده بود كه اين يگان پس از بررسى و 
تحقيق و تأييد خبر، ضمن كسب مجوز قضايى با تشكيل تيم عملياتى به همراه 
عوامل نيروى انتظامى به محل اعزام و يك نفر را در حين حفارى غيرمجاز در 

منزل شخصى دستگير و يك دستگاه فلزياب نيز كشف شد.

توقيف و برخورد با موتور سواران مزاحم 
در دستور كار

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيام:فرمانده انتظامى نهاوند از تشــديد اجراى طرح 
برخورد با موتور سواران متخلف و مزاحم در آن شهرستان در نيمه دوم سال جارى 
خبر داد.احمد ساكى  افزود: با هماهنگى به عمل آمده با دادستان شهرستان نهاوند 
مقرر شده است، با راكبين موتور سيكلت ها خصوصا موتور سيكلت هاى پالك 
مخدوش كه در ساعات پايانى شب در داخل و اطراف پارك هاى شهر به صورت 
گروهى با ايجاد سر و صدا براى خانواده ها و ساكنين اطراف پارك ها مزاحمت ايجاد 
مى كنند برابر قانون برخورد قاطع انجام شود.ساكى گفت: همچنين با راكبين موتور 
سيكلتى كه پس از پارك وسيله نقليه در اطراف پاركها و اماكن عمومى با نشستن 
روى صندلى آن و يا تجمع در اطراف آن براى ساكنين محل و مردم ايجاد مزاحمت 
و ناامنى مى كنند برابر قانون برخورد وبراى اقدام قضايى به دادگاه معرفى مى شوند.

يك هزار و 500 دستگاه خودروى سرويس 
مدارس در همدان ساماندهى مى شود 

 معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان از ساماندهى يك  هزار و 
500 دستگاه خودروى سرويس مدارس در استان خبر داد. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، وحيد على ضمير، معاون خدمات 
شهرى شــهردارى همدان از اجراى تمهيدات ويژه شهردارى در طرح 
«استقبال از مهر» به مناسبت بازگشايى مدارس و سال تحصيلى جديد 
اشاره كرد و گفت:تأكيدات شــهردار در خصوص بازگشايى مدارس، 
آغاز سال تحصيلى جديد و طرح «استقبال از مهر» به عنوان موضوعات 
بسيار مهم در اين فصل، تمهيدات الزم در اين راستا انديشيده شده است.

وى خاطرنشان كرد: در جلسه ستاد استقبال از مهر شهردارى بر موضوع 
آمادگى شــهردارى همدان به منظور اســتقبال از مهر و تقارن آن با ايام 

عزادارى محرم و هفته دفاع مقدس تأكيد شد.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان با بيان اينكه اين جلسه به منظور 
برنامه ريزى و آماده سازى شهر براى آغاز ماه مهرماه و هماهنگى به منظور 
خدمات دهــى مطلوب  تر به دانش آموزان در زمينه هاى حوزه مديريت 
شــهرى برگزار شد، افزود: تالش مى كنيم با انجام اقدامات الزم بتوانيم 
رضايتمندى شــهروندان و دانش آموزان را در آستانه بازگشايى مدارس 
فراهــم كنيم. على ضمير با تأكيد بر اينكه آغاز ايــن طرح از نيمه دوم 
شهريورماه و پايان آن هفته اول مهرماه است، تصريح كرد: در اين طرح 
سازمان ها و مديريت هاى حوزه معاونت خدمات شهرى، امور زيربنايى 
و حمل و نقل شهرى و مناطق چهارگانه شهردارى مشاركت و همكارى 
دارند. وى با بيان اينكه در جلسه برنامه هاى ستاد استقبال از مهرماه كه 
بيش از 50 شرح وظيفه است، تشريح شد، ادامه داد: مديران نقطه نظرات 
خود را در مورد هر چه بهتر برگزار شــدن برنامه هاى اســتقبال از مهر 
اعالم كردند. معاون خدمات شهرى شهردارى همدان خاطرنشان كرد: 
در اين راستا امور شهرهاى مناطق چهارگانه پاكسازى و تنظيف، شستشو 
و آب پاشى معابر اصلى و گذرهاى منتهى به مدارس، پاكسازى و امحاء 
پوسترهاى تبليغاتى و ديوارنويســى هاى حاشيه معابر اصلى و فرعى،  
جمع آورى نخاله و مصالح ســاختمانى در معابر، شست وشوى مخازن 
زباله، تســطيح زمين هاى باير و پاكســازى علف هاى هرز پياده روهاى 
اطراف مدارس، لكه گيرى آسفالت معابر و ترميم پياده روها در محدوده 

مدارس و ترميم مسيرهاى حفارى در اين ايام را انجام خواهند داد.
على ضمير يادآور شــد: به مناسبت برگزارى مراسم جشن شكوفه ها و 
نواختــن زنگ مهر در مدارس منتخب، اهداى گل در بين دانش آموزان 
مدارس منتخب نيز در دســتور كار است. وى ادامه داد: ترميم و مرمت 
فضاى ســبز پيرامون و داخل محوطه مراكز آموزشى، هرس درختان و 
كاشت نهال، درختچه و گل و گياه در باغچه هاى داخل محوطه مراكز 
آموزشى، امحاء ديوارنويســى جداره هاى مدارس، نظافت و پاكسازى 
پارك هــا و رفيوژها و رنگ آميزى ديوارى مــدارس از جمله اقدامات 
سازمان سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى به مناسبت بازگشايى 

مدارس است.

شانه سازى بيش از 200 كيلومتر 
از راه هاى استان

222 كيلومتر از محورهاى مواصالتى اســتان در پنج ماهه نخست 
امسال شانه سازى شد.

معاون راهــدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
گفت: در همين راســتا و به منظور ايمن سازى راه ها، عمليات شانه 
سازى در محورهاى شريانى، فرعى و اصلى و راه هاى روستايى استان 
همدان انجام شــد. حميد پرورشى خرم، با اشــاره به اينكه بيشترين 
علت تصادفات در جاده هاى اســتان واژگونى خودروهاست، اظهار 
داشــت رگالژ و تســطيح 2 هزارو 815 كيلومتر از راه هاى آســفالته 
توسط راهداران انجام شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
پرورشــى خرم افزود: لكه گيرى 129 هزارو 524 مترمربع از راه هاى 
آســفالته تا پنج سانتى متر، 3 هزار و 884 كيلومتر پاك سازى سطح راه 
از نخاله و زباله و 84 هزار و 986 مترمكعب اصالح شيب شيروانى از 

ديگر اقدامات اين اداره است.
وى ابراز داشــت: همچنين در اين مــدت، 3 هزارو 22 كيلومتر پاك 
كــردن و تنظيم قنوها با گريــدر، 27 كيلومتر اصالح قير زدگى و 39

هزار و 331 مترمربع موج تراشى سطوح آسفالته انجام شده است.

توزيع ناعادالنه، تمام زحمات دلسوزان 
جامعه را هدر مي دهد

مهدي ناصرنژاد»
  در خبرها آمده اســت كه دولت براي رفاه حال مردم و تســكين 
بخشي از آالم گراني هايي عجيب بين مردم، در صدد توزيع بسته هاي 
حمايتي شامل كاالهاي اساسي و پرمصرف بين دهك هاي جامعه است. 
بخشــي از اين بسته هاي حمايتي شامل همه طبقات مردم مي شود. در 
همين ارتباط يكي از بخش هاي ميان برنامه شــبكه خبر صداوسيماي 
جمهوري اسالمي دوشنبه شب به اين تصميم دولت اختصاص داشت 
و نحوه توزيع بسته هاي حمايتي موضوع گفت وگوي گزارشگر شبكه 
خبر با محمدمهدي مفتح، نماينده مجلس شوراي اسالمي و سخنگوي 
كميســيون برنامه و بودجه مجلس بود. در تمام سؤال هاي مورد نظر 
گزارشــگر و مجري شبكه خبر پيرامون نحوه درست توزيع كاالهاي 
اساسي بين قشــرهاي مردم بود. به نحوي كه افرادي از قلم نيفتند و 
منابع مالي عظيمي كه صرف تدارك و ســازماندهي توزيع مي شــود، 

هدر نرود! 
در واقع يكي از عمده ترين مشــكالت جامعه ما كه بيشــتر بر ســر 
ســاختارهاي اقتصادي آوار مي شــود، در نحوه توزيــع عادالنه و در 
دسترس قرار دادن سرمايه و منابع ملي در سازوكارهايي اجتماعي براي 
تمام قشرهاي مردمي مي باشــد. كشور ما همه امكانات و نعمت هاي 
خدادادي و ســرمايه هاي ملي را دارد. خيلي از كشــورهاي بزرگ و 
كوچك دنيا براي اداره و بهره مند ســاختن مردم خود عالوه بر اينكه 
ذخاير نفتي ندارند، از ديگر نعمت هاي طبيعي هم محروم هستند، در 
حالي كه خداوند بســياري ذخاير و نعمت هاي آبادكننده را در اختيار 
مردم مســلمان ايران گذاشته است، اما متأسفانه در توزيع عادالنه اين 
نعمت ها هميشــه و در همه ادوار تاريــخ دچار بي خبري و نابلدي و 
بي عدالتي هســتيم و در رســاندن حق به حق دار، گناهكار و بدهكار 

خداوند حاضر و ناظر و عادل مي باشيم.
رئيس اتحاديه صنف قصابي هــاي همدان اخيراً در گفت وگو با يكي 
از خبرگزاري ها گفته اســت؛ صدها تن گوشت قرمز وارداتي كه در 
ماه هاي اخيــر براي جلوگيري از افزايش قيمت اين ماده پروتئيني در 
استان همدان توزيع شده اســت، بي اثر بوده و هيچ تأثيري در جبران 
كمبود گوشــت و مقابله با افزايش فزاينده قيمت ها نداشته است. البته 
مــا آمار دقيقي از ميزان توزيع گوشــت قرمز وارداتــي كه ظاهراً به 
صورت گرم توزيع مي شود، نداريم و در اين باره اطالع رساني جامعي 
انجام نشــده است، اما چطور ممكن است هر روز و در نقاط مختلف 
شهرهاي استان صدها تن گوشت به صورت مستقيم بين مردم توزيع 
شود اما قيمت هاي داخلي همچنان رو به باال باشد و گوشت كيلويي 
50 هزار تومان (كه در زمان خود بســيار هم گران بود) شب عيدي و 
فروردين ماه گذشــته در هفته هاي اخير به كيلوگرمي 70 هزار تومان 

برسد و كمر مردم را خم كند!!!
قطعاً تنها دليل صد درصد چنين معادله غلطي، توزيع غلط و نارســا 
و ناعادالنه گوشــت هاي وارداتي است كه تا اينجاي كار به نام مردم 
شد و به كام مشتي توزيع كننده از جمله يكي از فروشگاه هاي پرتعداد 

زنجيره اي در همدان!!
يكي از دوستان در اين ارتباط مي گفت؛ از ساعت 7 صبح روز گذشته 
(سيزدهم شهريورماه) مقابل يكي از شعبه هاي فروشگاه هاي زنجيره اي 
در خيابان طالقاني به نوبت ايستاديم تا مقارن ساعت 9:30 دقيقه همان 
روز نهايت 17 بسته يك كيلوگرمي گوشت وارد مغازه شد و بسياري 
از مشتريان نيز كه نوبت داشتند، با دست خالي برگشتند. اين دوست 
ما مي گفت؛ اي كاش تمام آن 17 بسته گوشت يك كيلوگرمي كه بين 
17 نفر توزيع شد،  يكدست و با كيفيت يكسان بود؛ چون به نفر 15، 
16 و 17 فقط بســته هاي چربي و پوست شرحه قلوه گاه) رسيد كه به 
طرز بسيار ماهرانه و تردستي باال بسته بندي شده بود (فروش بشقابي) 
و هر كيلو 28 هزار و 500 تومان هم پول بســته بندي يك كيلو چربي 
و گوشت غيرقابل مصرف از مشتريان دريافت شد. آيا واقعاً 17 بسته 
گوشــت يك كيلوگرمي تمام سهميه اي است كه از صدها تن گوشت 
وارداتي براي يك فروشــگاه زنجيره اي در نظر گرفته مي شــود و يا 

سهميه واقعي با قيمت هاي توافقي از جاهاي ديگر سر درمي آورد؟
اين نام عدالت و دقت نظر مديريت صحيح و عرضه مستقيم سرمايه ها 
و منابــع ملي و مردمي جامعه ماســت كه با بي خــردي و بي انصافي 
جماعتي خودخواه و منفعت طلب به حراج مي رود و دســت آخر هم 

دولت ها بايد جوابگوي آن باشند!

محصــوالت  توزيــع  و  بســته بندى   
صنعتى  محصــوالت  ماننــد  كشــاورزى 
ساماندهى نشده و اين كار نظارت بر بازار 

اين محصوالت را سخت كرده است.
رئيــس اداره نظــارت و بازرســى ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان همــدان 
ــازار و نظــارت  ــاره گرانــى ميــوه در ب درب
بــر تخلفــات مياديــن ميــوه و تره بــار 
ــى  ــارت كاالهاي ــرد: نظ ــار ك ــدان اظه هم
ــرخ  ــت از ن ــار ماس ــوزه اختي ــه در ح ك
ــد  ــا باي نســبتا ثابتــى برخــوردار اســت ام
ــار  ــوه و تره ب ــر مي دانســت كــه نظــارت ب
ــى  ــر محصــوالت صنعت ــارت ب ــد نظ مانن
نيســت چــرا كــه يــك محصــول صنعتــى 
كــه داراى باركــد و قيمــت مشــخص 
ــت را  ــان قيم ــا هم ــه ج ــت، در هم اس
دارد امــا ميــوه و تره بــار داراى ايــن نظــام 

بســته بندى و توزيــع نيســت.
عليرضا شــجاعى در گفت وگو با ايسنا، در 
رابطه بــا درجه بندى ميوه هــا در ميدان بار 
همدان عنــوان كرد: بــا توجه بــه اينكه 
محصوالت كشاورزى نظام توزيع مشخصى 
ندارند درجه بندى آنها در ميدان بار صورت 
مى گيــر و مالك براى درجه يك دانســتن 
آن به طور مثال درشــت بــودن ميوه و در 
يك رديف چيده شدن آن است در حاليكه 
امكان دارد از نظر كيفى از ميوه هاى ريزتر 

هم كيفيت پايين ترى داشته باشد.
شــجاعى در رابطه بــا افزايش قيمت ميوه 
اعــالم كرد: براى قيمت گــذارى عموما به 
قيمت عرف بازار توجه مى شود؛ به عنوان 
مثال بــا توجه به قيمت همــان جنس در 

شــهرهاى اطراف مانند زنجــان، مركزى، 
كردســتان و لرستان قيمت را كمى باالتر يا 
پايين تر تعييــن مى كنيم اما به هرحال ميوه 
به صورت فلــه از نواحــى مختلف وارد 
مى شــود و كشــاورزانى كه محصوالتش 
را خودش به ميادين و بازارها مى رســانند 
هزينه هاى ماليات، عوارض شهردارى و ... 

را نمى پردازند.
وى در رابطه با دستفروشان و چرخى هاى 
ميــوه موجود در خيابان باباطاهر و شــهدا 
نيز خاطرنشــان كرد: قيمــت ميوه هايى كه 
كيفيت  وجود  با  مى فروشــند  دستفروشان 
بااليى كه دارد، مبلــغ كمترى دارند و اين 

به علت كاهش عوامــل هزينه زا براى فرد 
است.

وارداتــى  ميوه هــاى  دربــاره  شــجاعى 
ــرخ  ــن ن ــاال رفت ــه ب ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ارز هيــچ ميــوه اى چــه قانونــى و چــه بــه 
ــود  ــور نمى ش ــاق وارد كش ــورت قاچ ص
مگــر مــوز و انبــه كــه همــواره بــه 
صــورت عــام و هميشــگى وارد مى شــده 
و در شــركت هاى نگهــدارى آن طبــق 
و  قيمت گــذارى  دســتورالعمل ها 
ــن  ــم بدي ــه ه ــود و انب ــدى مى ش درجه بن
صــورت اســت چــرا كــه اگــر مســتقيم از 
هنــد وارد ايــران شــود، خــراب شــده و از 

ــى رود. ــن م بي
حــال  در  كــرد:  اظهــار  پايــان  در  وى 
حاضــر انبــه و مــوز از ميوه هــاى لوكــس 
محســوب مى شــوند و افزايــش نــرخ دالر 
ثانويــه كــه 3200 تومــان بــوده بــه 8000

ــه  ــان باعــث افزايــش قيمــت شــده ب توم
طوريكــه مــوز چيكيتــا قبــال 5200-5000

تومــان بــوده و حــاال 11000 تومــان شــده 
ــه 100 درصــد افزايــش قيمــت داشــته  ك
ــه اينكــه مراحــل  ــا توجــه ب ــا ب اســت ام
ــل  ــه آن در داخ ــيدگى ب ــدارى و رس نگه
صــورت مى گيــرد باعــث تعديــل قيمــت 

مى شــود.

واژگونى خودروها بيشترين عامل 
تصادفات در همدان 

 رئيس پليس راه اســتان،واژگونى خودروها را بيشــترين عامل 
تصادفات عنوان كرد. رضا عزيزى با بيان اينكه بيشــترين تصادفات 
اســتان از نوع واژگونى خودرو اســت، اظهار كرد: بيشترين علت 
تصادفات در محورهاى مواصالتى همدان خستگى و خواب آلودگى 
راننده عنوان شده اســت.وى با بيان اينكه چند روز پيش در محور 
آورزمــان تصادفى رخ داد كه چند نفر در صحنه حادثه فوت كردند، 
گفت: علت تصادف انحراف به چپ خودرو پرايد به علت خستگى 
و خواب آلودگى بود.رئيس پليس راه استان همدان با اشاره به اينكه 
بيشترين علت تصادفات خستگى و خواب آلودگى راننده است، تاكيد 
كرد: اســتراحت كافى ضامن سالمت رانندگان بعد از يك رانندگى 
طوالنى است.وى با بيان اينكه متاســفانه عمده واژگونى خودروها 
باعث تلفات سرنشينان مى شود، خاطرنشان كرد: عدم مصرف دارو و 

غذاى خواب آور در حين رانندگى بايد مورد توجه باشد.
عزيزى به فارس گفت با اشاره به اينكه عدم استفاده از كمربند ايمنى 
باعث افزايش تلفات و خســارت ها در رانندگى شده است، گفت: 
تعدادى كه البته زياد هم نيســتند، با عدم رعايت قوانين راهنمايى و 

رانندگى مشكالتى را براى خود و ديگران به وجود مى آورند.

تاكيد بر توزيع نظامند محصوالت كشاورزي

نظارت بر بازار ميوه سخت است

 روز گذشــته موج دوم بازداشت تعدادى 
از كاركنان شهردارى همدان به اتهام تخلفات 

مالى شكل گرفت .
ســوم شــهريور ماه بود كه  خبرى مبنى بر 
آغاز مبارزه با مفاســد اقتصادى از شهردارى 
همدان بر روى خروجى خبرگزارى ها قرار 
گرفت در اين خبر آمده بود كه واحد درآمد 
شــهردارى منطقه 3 همدان به دليل تخلف 
پلمب شده است، و گفته مى شود پلمب در 

مناطق ديگر شهردارى هم انجام شده است.
يك منبــع آگاه در اين رابطه عنــوان كرده 
بود در راســتاى مبارزه با مفاســد اقتصادى 
سپاه پاســداران و اداره اطالعات و حراست 
شهردارى همدان سلسله تحقيقاتى بر عملكرد 
نهادهاى عمومى در اســتان انجام داده و در 
همين راستا به نتايجى دست يافته اند كه پلمب 
برخى از واحدهاى شهردارى در همين رابطه 
انجام شده است، در همين زمينه چند نفر هم 

دستگير شده اند.
در ادامه شهردار همدان درباره اخبار منتشره 
شده در برخى رسانه ها مبنى بر كشف تخلف 
در شــهردارى همدان و فرايند رسيدگى به 
آن گفتــه بود بعد از دريافــت  گزارش هايى 
مبنى بر تخلف در شــهردارى، موضوع را با 
تاكيد و دســتور خودم با هدف بهينه سازى 
و شفاف ســازى عملكرد مالى در شهردارى 
همدان بررســى كرديم. حراست شهردارى 
همــدان هم با همــكارى دســتگاه قضايى 

موضوع را پيگيرى مى كند. 
عباس صوفى افزود: افــرادى د ر   اين باره در 
مظان  اتهام هستند و هنوز جرمى ثابت نشده 
اســت. هدف ديگر از اجراى اين طرح هم 
اين بوده كه هر شائبه از خدمات شبانه روزى 
همكاران صديق شــهردارى همدان برداشته 
شــود و اگر تخلفى وجــود دارد به صورت 
قانونى رســيدگى شــود. مــالك عمل در 
شــهردارى قانون است و به غير از آن هم با 

تخلف ها برخورد قانونى خواهد شد.
هر چند در ادامه مدير حراســت شهردارى 
همدان به خبرهاى منتشر شده واكنش نشان 
داد و گفت برخالف خبر هاى منتشــر شده 
مبنى بر ورود اداره كل اطالعات و اطالعات 
سپاه به اين موضوع هيچ يك از نهاد هاى نام 
برده شده به موضوع ورودى نداشته اند بلكه 
اين بررسى به دستور شخص شهردار انجام 

شده اســت به همين دليل ما به اين موضوع 
ورود كرده ايم و با دســتگاه قضايى در حال 

پيگيرى موضوع هستيم.
در اين رابطه رئيس شــوراى اســالمى شهر 
همــدان هم با تاييد خبر هفته پيش به فارس 
گفت: شــهردارى يك بنگاه اقتصادى و نهاد 
عمومى غير دولتى اســت كه برخى از افراد 
با توجه به شــرايط خاص كشــور به دنبال 
سوء استفاده و كسب منافع شخصى هستند، 
بنابراين وظيفه شــهردار، شــورا و نهادهاى 
نظارتى  جلوگيرى و بستن منافذ سوء استفاده 
اســت. ابراهيم مولوى با بيان اينكه مشــكل 
خاصى وجود ندارد، گفت كه  اين بررسى ها 
در مرحله تحقيق است و براى اظهار نظر كلى 

بايد در انتظار نتايج اين تحقيقات بمانيم.
وى خاطرنشان كرد: شهردار همدان به زودى 
پس از اعمال نتايج اين بررسى ها در نشستى 
خبرى با اصحاب رســانه مردم را در جريان 

امور قرار مى دهد.

 هر چند تاكنون هيچ نهاد رســمى جزييت 
خبر را اعالم نكرده اســت اما در ادامه مدير 
حراست شــهردارى همدان در گفتكويى  با 
بيــان اينكه تخلفات رخ داده در شــهردارى 
همــدان در مرحله اوليه تحقيقات قرار دارد، 
مى گويد جرم افراد بازداشــت شــده هنوز 
محرز نشده و دستگاه قضايى در حال پيگيرى 
موضوع است.  محمدرضا فيضى منش با بيان 

اينكه تخلفات رخ داده در شهردارى همدان 
در مرحله اوليه تحقيقــات قرار دارد، گفت: 
جرم افراد بازداشــت شده هنوز محرز نشده 
و دســتگاه قضايى در حال پيگيرى موضوع 

است.
آنطور كه تســنيم گزارش داده اســت ،مدير 
حراست شهردارى همدان بيان كرد: برخالف 
خبر هاى منتشر شده مبنى بر ورود اداره كل 
اطالعات و اطالعات ســپاه به اين موضوع 
هيچ يك از نهاد هاى نام برده شده به موضوع 
ورودى نداشته اند بلكه اين بررسى به دستور 
شخص شــهردار انجام شده است به همين 
دليــل ما به اين موضــوع ورود كرده ايم و با 
دســتگاه قضايى در حــال پيگيرى موضوع 
هســتيم. فيضى منش ابراز كرد: ما بوديم كه 
خواستيم در شــهردارى همدان اين بررسى 
رخ دهد بنابراين وقتى ابعاد موضوع مشخص 
شــد ابعاد جزئيات را به اطالع عموم مردم 
مى رســانيم، اما وقتى هنوز چيزى مشخص 

نشده است نمى توانيم اطالعاتى بدهيم.
وى بــا بيــان اينكه به دليــل محرمانه بودن 
موضــوع نمى توانيم تعداد نفرات دســتگير 
شــده در اين رابطه را اعالم كنيم عنوان كرد: 
رسانه ها خودشــان اخبار كذب تهيه كرده و 
به گوش مردم مى رساند به همين دليل خود 
آن ها بايد مسئوليت كارشان را بپذيرند و اخبار 

را اصالح كنند.
فيضى منش با تاكيد براينكه هيچ بخشــى از 
شهردارى مناطق و نواحى پلمپ نشده است 
و برخى اقدامات تمهيدات خود شــهردارى 
اســت، ابراز كرد: الزم اســت رسانه ها براى 
انتشــار چنين اخبــارى از مراجــع قضايى 
موضوع را پيگيرى كنند چرا كه با اين گونه 
اقدامات روند رســيدگى به پرونده را دچار 

خلل مى كنند.
همدان  شهردارى  مالى  تخلفات   

از طريق مجلس پيگيرى مى شود
نماينده مردم همــدان در مجلس كه رئيس 
كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادى مى باشد  
نيز  با بيان اينكه از دســتگاه هاى اطالعاتى و 
قضايى خواســته ايم تخلفات مالى رخ داده 
در شهردارى همدان را پيگيرى كنند، گفت: 
اين تخلفات از طريق كميسيون هاى مبارزه با 
مفاسد اقتصادى و اصل 90 مجلس پيگيرى 
مى شود. امير خجسته به تسنيم گفته است اين 

موضوع به گذشته باز مى گردد و طبق مواردى 
كه به ما اطالع دادنــد در زمان آقاى صوفى 

شهردار فعلى رخ نداده است.
وى افزمى افزايد: ما از دســتگاه هاى مربوطه 
و اطالعاتــى درخواســت كرده ايم موضوع 
را بــه جد پيگيرى كنند عــالوه بر اين ما از 
طريق كميسيون اصل 90 و كميسيون مبارزه 

با مفاسد اقتصادى پيگير اين ماجرا هستيم.
خجســته بيان كرد: در حال حاضر ما منتظر 
اظهار نظر دســتگاه هاى اطالعاتى و دريافت 
اطالعات بيشــتر درباره اين موضوع هستيم 
و تــا آن زمان فعًال نمى توانيــم بيش از اين 

اظهارنظرى كنيم.
نماينده مردم همــدان در مجلس از برخورد 
قاطع بــا متخلفان خبر داد و گفت: از تمامى 
دستگاه هاى مربوطه به ويژه شهردار همدان 
مى خواهيم در اين رابطه هيچ گونه اغماضى 
نكنند تا ريشــه اين فساد كه در همه جا ديده 

مى شود خشكيده شود.
 تعدادى از كارمندان شــهردارى 

همدان بازداشت شدند
روز گذشته باز هم  يك منبع آگاه با بيان اينكه 
دور دوم بازداشتى ها در شهردارى همدان به 
دليل تخلفات مالى آغاز شــده است، گفت: 
شمارى از كارمندان اين نهاد به تازگى به دليل 
تخلفاتى همچون جعل ســند، جعل امضاى 
مســئوالن براى صدور پروانه و سوء استفاده 

از مقام و موقعيت، بازداشت شدند.
وى كه نخواست نامش فاش شود، در گفت 
و گو با ايرنا بيان كرد: بيشتر بازداشت شدگان 
مربوط به يكى از نواحى چهارگانه شهردارى 
همدان هستند. اين منبع آگاه اضافه كرد: هنوز 
پرونده بازداشت شدگان قطعى نشده، بنابراين 
اظهار نظر در مورد جزئيات تخلفات منوط به 

تكميل پرونده آنها است.
بر اساس اطالعات كسب شــده، سه تن از 
بازنشستگان شــهردارى همدان با همكارى 
2 تــن از كارمندان فعال در واحد درآمد اين 
مجموعه كه اقدام به دستكارى و جعل اسناد 

مى كردند پيشتر بازداشت شدند.
ايــن افراد با توجه به اطــالع كامل از فرايند 
پرونده ها به صورت تيمى در زمينه جعل و 

دستكارى اسناد شهردارى دست داشتند.
با اين تفاســير بايد منتظر بــود تا اطالعات 

تكميلى از سوى مسئوالن اعالم شود.

موج دستگيري جاعالن و مفسدان اقتصادي 
در شهرداري همدان

1- فروش منبع آب روســتايي در استان گزارش شده است. گفته 
مي شــود در اقدامي جديد منبع آب يكي از روســتاهاي مالير به 
فروش رفته اســت. گويــا اين اقدام با هماهنگــي نهادهاي دولتي 
و برگزاري مناقصه انجام شــده اســت! گفته مي شود خريدار منبع 
جهت حمل به روســتاي مربوطه مراجعه و با مقاومت روســتاييان 

مواجه شده است.
2- وزير ارتباطات جوانگرايي در كابينه را آغاز كرده اســت. 
گويــا آذري جهرمــي پــس از ســخنان روحاني مبنــي بر به 
2 مدير جــوان وزارتخانه خود را منصوب  كارگيري جوانان، 
كرده اســت. گفته مي شــود تــالش مجلس و افــكار عمومي 
براي تغيير مديران بازنشســته، در انتظــار تأييد مصوبه مجلس 
اســت. گفتني است ميانگين ســني مديران استان همدان باالتر 

است. سال   45 از 
3- بازار پول رايج را تغيير داده است. گفته مي شود اصناف مختلف 
اجناس خود را با قيمت دالر به فروش مي رســانند. گويا دليل اين 
تصميم كاهش ارزش پول ملي و بي ثباتي در بازار مي باشــد. گفتني 
اســت برخي از فروشــنده ها با نصب اتيكت قيمت روي كاالهاي 

خود با نرخ ارز، اقدام به معامله مي كنند. 
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مقاوم سازى بيش از 15 هزار واحد مسكن روستايى 
مالير

 رئيس بنياد مســكن انقالب اســالمى شهرســتان مالير با بيان اينكه به تازگى 170 
واحد مسكن روستايى با حضور جمعى از مسئوالن اين شهرستان بهره بردارى و تحويل 
متقاضيان شــد، گفت: براى مقاوم سازى اين تعداد مســكن روستايى 6 ميليارد و 800 

ميليون تومان هزينه شده است.
داود ســورى در گفت وگو با ايسنا، افزود: با افتتاح اين تعداد واحد مسكن روستايى، 15 
هزار و 320 امين واحد مقاوم سازى مسكن روستايى و 19 هزار و 900 امين سند مالكيت 

روستايى و شهرهاى زير 25 هزار نفر واگذار شد.

وى ادامه داد: مالير با 204 روستاى داراى سكنه 26 هزار و 311 واحد مسكن روستايى 
دارد كه تاكنون از اين 15 هزار و 321 واحد مسكن روستايى مقام سازى شده است.

سورى با بيان اينكه مقاوم ســازى 10 هزار و 990 واحد مسكن روستايى اين شهرستان 
باقيمانده اســت، اضافه كرد: در حال حاضر مقاوم سازى 800 واحد مسكن روستايى اين 
شهرستان در دست اجراست.وى خاطرنشــان كرد: سهميه امسال مالير در مقاوم سازى 
مســكن روستايى هزار و 800 فقره اعالم شــده كه تا كنون براى 300 واحد تخصيص 
اعتبارات ابالغ شده است.مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى مالير با بيان اينكه مقاوم سازى 
170 واحد مسكن روستايى مالير از دهه فجر سال گذشته تاكنون اجرا شد، گفت: مالير 
26 هزار و 311 واحد مسكن روستايى دارد كه تا كنون 55 درصد از مقاوم سازى مسكن 

روستايى در طول مديريت دولت تدبير و اميد انجام شده است.
وى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به اينكه در حال حاضر 19 هزار و 900 فقره 
ســند مالكيت روستايى و شهرهاى زير 25 هزار نفر در اين شهرستان واگذار شد، افزود: 
در هفته دولت مرحله اول و دوم طرح هادى و بهســازى 6 روستاى مالير با اعتبار 795 

ميليون تومان به بهره بردراى رسيد.
سورى با بيان اينكه دهيارى ها براى اجراى طرح بهسازى 6 روستا هزينه كردند كه در مجموع 
يك ميليارد و 600 ميليون تومان اعتبار براى اجراى طرح هادى 6 روســتا هزينه شد، گفت: 
افتتاح مرحله اول و دوم بهسازى روستاى جوراب، ينگى كند، حسين آباد شاملو و على آباد دمق 

و مرحله اول بهسازى روستاهاى قوزان و زيرآبيه از جمله اين طرح ها بود.

خبـر

تويسركانى ها مهرماه جشن «گردو» دارند
 امسال نيز همچون سال هاى گذشته شهرستان ميزبان دو جشنواره 
مهم اســت به طوريكه نيمه اول مهرماه جشنواره ملى مبل و منبت و 

گردو در تويسركان برگزار خواهد شد.
مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى شهرستان 
تويســركان گفت: طبيعت تويســركان، مبل و منبــت و گردوى اين 
شهرستان از شاخصه هاى بارز براى جذب گردشگر است به گونه اى 
كه تعداد گردشگران اســكان يافته در نوروز 97، 10 هزار و 300 نفر 
بوده كه نسبت به اســكان 3 هزار و 200 گردشگر در سال 96، رشد 

5 درصدى داشته ايم.
 ميثم الوندى در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: با بيان اينكه تويسركان 
داراى 221 اثر تاريخى، فرهنگى و جاذبه گردشگرى است، افزود: 67
اثر همچون كاروانسراى فرســفج، بازار تاريخى، 7 حمام تاريخى، 5
خانه قديمى و قنات چاه اسماعيل كه به دوره صفويان بازمى گردد از 

جمله آثارى است كه به ثبت ملى رسيده است.
الوندى با اشــاره بــه اينكه آرامگاه حبقوق نبــى(ع) از مناطق هدف 
گردشــگرى مذهبى متعلق به دوره ســلجوقيان در تويسركان است، 
يادآور شد: حضرت حبقوق نبى(ع) بر اساس مستندات تاريخى بيش 
از  600 ســال قبل از ميالد حضرت مسيح(ع) مى زيسته كه اين خود 
گواهى مســتند بر اثبات وجود تاريخ و تمدن كهن تويسركان بيش از 

دو هزار و 600 سال پيش است.
ــار پــس از همــدان  ــه لحــاظ تعــداد آث وى ادامــه داد: تويســركان ب
ــت و  ــاظ اهمي ــه لح ــه و ب ــرار گرفت ــوم ق ــه س ــر در رتب و مالي
ــه اى كــه  ــه گون ــرار دارد ب ــار پــس از همــدان ق ــاالى آث ظرفيــت ب
ــى  ــه برم ــه دوره صفوي ــه ب ــتان ك ــازار تاريخــى اس ــن ب قديمى تري

ــده اســت. ــع ش ــركان واق ــتان تويس ــردد، در شهرس گ
مديــر اداره ميــراث فرهنگــى شهرســتان تويســركان بــا بيــان اينكــه 
ــفال،  ــت، س ــون منب ــته هايى چ ــتان در رش ــتى شهرس ــع دس صناي
گليــم، چــرم و ســازه هاى ســنتى و ســنگ اســت، خاطرنشــان كــرد: 
در مجمــوع 5 هــزار و 700 كارگاه صنايع دســتى در تويســركان 
وجــود دارد كــه از ايــن تعــداد 4 هــزار و 741 كارگاه ويــژه صنعــت 

منبــت اســت.
ــه مســعودى،  ــم، خان ــزاده اســماعيل و ابراهي ــه كــرد: امام وى اضاف
خانــه اقتــدارى، مدرســه شــيخ عليخــان زنگنــه، كاروانســراى شــاه 
ــن  ــگرى اي ــق گردش ــه مناط ــى از جمل ــاى تاريخ ــى و پل ه عباس

شهرســتان اســت.
ــه  ــق نمون ــه، مناط ــيده دوران صفوي ــازار سرپوش ــت: ب ــدى گف الون
روســتا هاى  و  خانگرمــز  محافظت شــده  منطقــه  گردشــگرى، 
ــوش از ديگــر  ــتران و ُكهن ــامل گشــانى، اَش هــدف گردشــگرى ش
ــت. ــركان اس ــگرى تويس ــى و گردش ــى، تاريخ ــاى طبيع جاذبه ه
ــه طرح هــاى اشــتغالزا در حــوزه ميــراث  وى همچنيــن اشــاره اى ب
فرهنگــى شهرســتان داشــت و اظهــار كــرد: 116 طــرح در حــوزه 
ــر 8 ــزون ب ــارى اف ــا اعتب ــدار ب ــتغال پاي ــتايى و اش ــتغال روس اش

ميليــارد و 400 ميليــون تومــان از جملــه برنامه هــاى ايــن مجموعــه 
اســت كــه بــراى 272 نفــر در ســطح شهرســتان اشــتغالزايى داشــته 

اســت.
مديــر اداره ميــراث فرهنگــى شهرســتان تويســركان عنــوان كــرد: در 
ــا  ــز 37 طــرح ب ــرد و خانگــى ني حــوزه كســب وكار و مشــاغل ُخ
مبلغــى افــزون بــر 265 ميليــون تومــان اجــرا شــده كــه 37 نفــر از 

ــه كار شــده اند. ــن حــوزه مشــغول ب ــوان در اي بان
وى يــادآور شــد: در صنعــت گردشــگرى نيــز بــا اختصــاص 
ــعه  ــاخت و توس ــراى س ــان ب ــارد توم ــر 2 ميلي ــزون ب ــارى اف اعتب
ريواســيجان  تپــه  گردشــگرى  و  خدماتــى  رفاهــى،  مجتمــع 
زيرســاخت هاى گردشــگرى تويســركان توســعه يافتــه اســت.

رزمايش اقتدار عاشورايى سپاهيان 
محمدرسول ا... (ص) در نهاوند برگزار شد

 روز گذشــته رزمايش اقتدار عاشــوراييان محمد رسول ا...(ص) 
با حضور نيروهاى نظامى، انتظامــى و گردان هاى بيت المقدس، امام 
على(ع) و امام حســين(ع) و اقشار مختلف بسيج عشاير و.. از مقابل 

سپاه ناحيه نهاوند تا خيابان 17شهريور نهاوند برگزار شد.
امام جمعه نهاوند در اين رزمايش با بيان اينكه وحدت، واليت مدارى 
و ايســتادگى 3 اصل اساسى است كه دشمن را در برابر ايران اسالمى 
خــار و ذليل كرده گفت: به همين دليل هرروز دســت به تحريم هاى 

جديد عليه اين ملت مى زند.
حجت االسالم  عباسعلى مغيثى گفت: پيام اين رزمايش در آستانه محرم 
اين اســت كه مردم ما در تحريم همچون امام حســين (ع) هستند و 

هيچ گاه به خاطر مطامع دنيوى از ايستادگى دست برنمى دارند.
خوشــبختانه رزمندگان ايران اسالمى شــبانه روز در حال حفاظت و 
حراســت از تماميت ارضى ايران اسالمى هستند و هيچ گاه نخواهند 

گذاشت دشمن به كشور تجاوز كند.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند نيز در  اين مراسم گفت: هدف از برگزارى 
ايــن رزمايش نمايش اقتدار نظام براى دشــمنان داخلى و خارجى و 
ايجاد اميد براى مردم و دوســت داران نظام جمهورى اسالمى ايران 

است.
شهرســتان  وى افزود: در مرحله بعدى برگزارى رزمايش در 
نهاوندجهــت محروميت زدايــى 25 گروه جهادى با اســتعداد 
250 نفــر از اقشــار مختلف بســيجى شهرســتان بــه مناطق 
حاشــيه ايى و محروم شــهر نهاوند، گيان، فيــروزان، برزول 

مى شوند. اعزام 
كامــران كريمــى گفــت: ايــن گروه هــاى جهــادى از اقشــار مختلــف 
بســيجيان شهرســتان هســتند كــه در مناطــق محــروم و حاشــيه ايى 
شهرســتان بــه اقداماتــى از قبيــل فعاليت هــاى عمرانــى،  محروميــت 
خواهنــد  غيــره  و  پزشــكى  آموزشــى،  فعاليت هــاى  زدايــى، 

پرداخــت.

انجام 350 مورد بازرسى از شركت هاى 
مشمول قانون كار در رزن

 امسال 350 مورد بازرسى ادوارى از شركت هاى مشمول قانون كار 
شهرستان رزن انجام شده است.

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى رزن اظهار كرد: با توجه به شروع 
طرح كارورزى و برقرارى مشوق هاى بيمه اى كارفرمايى در سال جديد 
براى جذب فارغ التحصيالن دانشگاهى بستر مناسبى براى اشتغال اين 

قشر از افراد جوياى كار فراهم شده است.
ايوب سلطانى در گفت وگو با  فارس گفت: افراد و واحدهاى پذيرنده 
karvarzi. متقاضى براى اســتفاده از طرح كارورزى از طريق سامانه
mcls.gov.ir و كارفرمايان متقاضى استفاده از مشوق هاى بيمه اى از 

طريق كاريابى هاى شهرستان نسبت به جذب افراد جديد اقدام كنند.
رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى رزن بيان كرد: در پنج ماهه اول 
امسال در مراجع حل اختالف اين اداره بيش از 30 جلسه رسيدگى در 
شعبه هيأت تشخيص و بالغ بر 105 پرونده اختالفى مورد رسيدگى قرار 

گرفته و مختومه شده است.
وى افــزود: در اين رابطه بيش از 15 مورد ختم به ســازش و 90 مورد 

رسيدگى به حقوق و مزايا و تكاليف طرفين بوده است.
ســلطانى ادامه داد: در حوزه بازرسى كار نيز حدود 350 مورد بازرسى 
ادوارى و موردى از شركت هاى مشمول قانون كار اين شهرستان انجام 

شده است.
وى افزود: در واحد بيمه بيكارى اين اداره از بين 60 مراجعه كننده، 59

نفر پس از برگزارى جلسات مشترك با سازمان تامين اجتماعى شهرستان 
براى برقرارى بيمه بيكارى معرفى شدند.

«وحدت» نابودى منافقين ايران اسالمى را 
رقم مى زند

 نهاونــد- امام جمعه نهاوند در رزمايش اقتدار عاشــوراييان محمد 
رســول اهللا(ص) كه با حضور نيروهاى نظامى و انتظامى و گردان هاى 
بيت المقدس، امام على(ع) و امام حســين(ع) و اقشــار مختلف بسيج 
نهاوند برگزار شــد، با اشــاره به نقش رزمندگان دوران دفاع مقدس و 
همچنيــن مدافعان حرم در دفاع از كيان مقدس جمهورى اســالمى و 
آرمان هاى و دستاوردهاى انقالب، گفت: امروز همه ما تجربه هاى بزرگ 
انقالب اســالمى، دفاع مقدس و همچنين جبهه مقاومت را پشت سر 
گذاشــته و ديده ايم جز با اتحاد و وحدت در ســايه واليت پيروزى 

دست يافتنى است.
به گزارش مهر، حجت االســالم  عباســعلى مغيثى با اشاره به هدف از 
اجراى اين رزمايش گفت: وحدت، واليت مدارى و ايستادگى 3 اصل 
اساسى است كه دشمن را در برابر ايران اسالمى خار و ذليل كرده و به 

همين دليل هرروز دست به تحريم هاى جديد عليه اين ملت مى زند.
امام جمعه نهاوند با تأكيد بر اينكه دشمنان بايد امروز ببينند كه مردم ايران 
يك صدا و همدل به دنبال نابودى اســتكبار هستند و تا تحقق اين مهم 
دست از تالش و ايستادگى بر نخواهند داشت، گفت: پيام اين رزمايش 
در آستانه محرم اين است كه مردم ما در تحريم همچون امام حسين (ع) 
هستند و هيچ گاه به خاطر مطامع دنيوى از ايستادگى دست برنمى دارند.
وى با اشــاره به تالش منافقان و گروهك هاى تروريســتى و تكفيرى 
در اطراف ايران اسالمى، گفت: خوشــبختانه رزمندگان ايران اسالمى 
شــبانه روز در حال حفاظت و حراست از تماميت ارضى ايران اسالمى 

هستند و هيچ گاه نخواهند گذاشت دشمن به كشور تجاوز كند.

كمالونــد- معصومــه  نهاونــد-   
خبرنگارهمدان پيام: 14 ســال از اعالم 
مصوبه انهدام كشــت سبزى هاى آلوده 
خروجى  تنهــا  گذرد  مى  نهاونــد  در 
ايــن مصوبه انحــراف 30 درصد اين 

كشت هاى آلوده است.
 يكــى از عوامل ابتال به ســرطان هاى 
سبزى هايى  خوردن  گوارش،  دســتگاه 
اســت كه با فاضالب آبيارى مى شوند 
همدان يكى از اســتان هايى اســت كه 
كشت اين نوع ســبزى ها در آن رواج 

دارد. 
دانشــگاه علوم پزشكى و سازمان جهاد 
نابودى  براى  كشــاورزى عزم خود را 
سبزى كارى هايى كه با فاضالب آبيارى 
مى شوند، جزم كردند كه اين موضوع در 

شهرستان نهاوند الينحل ماند.
براساس آمارى كه  مسئوالن در نشست 
هاى اين 14 ســال، اعالم كرده اند 35 
مى  نهاوندكشت  در  ناپاك  هكتارسبزى 
شود كه اغلب در قســمت هاى پايين 

دست شهر و حاشيه كشت مى شود.
50 ســالى مى شود 8 منطقه اين شهر به 
كشت اين خوراكى پرطرفدار اختصاص 
دارد اما از اين تعــداد 35 هكتار آن با 
آب آلوده تغذيه مى شــود و على رغم 
برگزارى كالس هاى آموزشــى و دوره 
هاى بهداشــت و و تذكر هاى متفاوت 
كاركشت  همچنان  و...  وتعهد  دادگاه  و 
سبزى را با آب فاضالب پيش مى گيرند.

 كشت سالم در2 منطقه 
پيش از اين مســئوالن بهداشت شهرستان 
اعالم كردند كه تنها 2 منطقه اســتاديوم و 
حاشيه ورزشــگاه عليمراديان با آب قنات 
آبيارى مى شــود و مابقى با آب فاضالب 

تغذيه مى شود و بايد تعطيل شود.
زمان فرماندارســابق نهاوند در نشســت 
امنيت غذايى شهرســتان (ارديبهشت96) 
مصوب شــد تا شــبكه بهداشت و جهاد 
كشــاورزى براى معرفى ايــن مناطق به 
رسانه ها اقدام و ســپس از طريق مراجع 
قانونى براى هميشــه به ادامه فعاليت اين 
كشــت در مناطق ممنوع پايان داده شود، 
اگرچــه به تالش رســانه ها ايــن مناطق 
معرفى شــدند اما همچنان فعاليت ها ادامه 

دارد.
 مزارع سالم سبزى

 مزارع كشت سبزى در شهر  نهاوند شامل 
منطقه حســن آباد و منطقه پشت استاديوم 
عليمراديان است كه نوع كشت اين مزارع 
ســبزى خوردن است واز آنجا كه  آبيارى 
اين مزارع از آب قنات و آب چشمه است 
سبزى اين مزارع بدون آلودگى و خوردن 

آن ها بالمانع است.
 مناطق كشت سبزى هاى آلوده

رئيس شــبكه بهداشــت و در مان نهاوند 
گفت: بخش دوم مزارع كشــت سبزى در 
شهرستان در مزارع جاده قديم كفراش راه 
و ميدان 17 شهريوراســت كه اين مزارع 
عمدتا توليد بذر مى كنند و هر چند شواهد 
نشــان مى دهد كه اين مزارع تا زمانى كه 
به مرحله توليد بذر مى رسد براى خوراك 
انسان هم عرضه مى شــود و آب آبيارى 
اين مزارع از فاضالب خام ساختمان هاى 
باال دست حاشيه شهر و فاضالب هايى كه 
در ميدان 17 شهريور جارى است، تامين 
مى شــود كه آلودگى بااليى دارد و براى 

خوردن مناسب نيستند.
نهر شــعبان و سبزى هاى مرگ 

آور
مومنعلى دارابى گفت: ســبزى هايى كه از  

نهر شعبان در زير دست شهر مشروب مى 
شوند  با اســتناد نمونه  گيرى هاى انجام 
شده، آلودگى آب آبيارى اين مزارع بسيار 
باال و چون تمام فاضالب هاى خام نهاوند 
وارد اين نهر شــده  سبزى اين مزارع  را 
كامال آلــوده  مى كند به هيــچ وجه قابل 

تغذيه نيست.
 كشت هاى ممتنع

به گفتــه دارابى مزارعى كه بــا نهر راج 
آبيارى مى شود، بدليل داشتن  فاصله كمتر 
با شهر، آلودگى كمترى وارد آن مى شود و 
از نظر سالمت سبزى اين مزارع تا هنگامى 
كه بيمارى خاصى شــيوع پيدا نكند قابل 

قبول است.
 تغيير كشت به خوراك دامى

اما از آنجا كه مناطقى تغذيه كننده با  آب 
آلوده كشت مى شود به هيچ روشى امكان 
اســتفاده از آب ســالم و كشت بهداشتى 
ندارند ، پيشــنهاد شــد ، كشت سبزى را 
تعطيل كنند يا اينكه با كشــت غير مرتبط 
به خوراك انســانى تغييرداده شود كه اين 

مورد هم مورد استقبال قرار نگرفت.
 كميته جديد بــا حضور نماينده 

دادستانى
گوينــد:  مــى  بهداشــت  كارشناســان 
ــد  ــت جدي ــد نشس ــود باي ــرايط موج ش

نماينــده  حضــور  بــا  كميتــه  ايــن 
دادســتانى و قــوه قضاييــه برگــزار شــود 
ــبزى  ــه برخــى س ــى ك ــه تعهدات ــرا ك چ
ــبزى  ــردن س ــر كشــت نك ــى ب كاران مبن
ــد  ــه آن پايبن ــد ب ــوده داده ان ــا آب آل ب
نبوده انــد و بايــد از قــوه قهريــه بــه 
ــا  صــورت جــدى تــرى اســتفاده كــرد ت

ــوند. ــراى آن ش ــه اج ــزم ب مل
ــاى  ــبزى ه ــى از س ــه بخش ــد ك هرچن
خيابــان  انتهــاى  در  شــهركه  آلــوده 
ــع آورى  ــد جم ــى ش ــت م آزادگان كش
ــبزى  ــه س ــا ك ــد اماازآنج ــل ش و تعطي
كشــتى سودآوراســت يقينــا پيشــنهاد 
تغييــر كشــت مــورد اســتقبال قــرار 
نخواهــد گرفــت لــذا بايــد حركــت 
جــدى تــرى در ايــن بــاره اجــرا شــود و 
ايــن رونــدى تاكنــون اجــرا شــده موفــق 

ــت. ــوده اس نب
حــاال 14 ســال اســت از ايــن مصوبــه كــه 
ارتبــاط مســتقيمى بــا ســالمت مــردم دارد 
مــى گــذرد، و در حالــى كــه انهــدام ايــن 
ــت   ــال اس ــتان همزمان2س ــت در اس كش
اســت  گرفتــه  قــرار  كار  دســتور  در 
ــودآور  ــت س ــان كش ــد همچن ــا نهاون ام
ســبزى هــاى آلــوده در شهرســتان ادامــه 

دارد.

سالمت نهاوندى ها در انتظار
اجراي مصوبه 14ساله

كارت دانشجويي پيام زيبايي فرزند كريم به شماره 
ملي 2281850773 رشته صنايع غذايي دانشگاه 
بوعلي به شماره دانشجويي 9332503010 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويى فاطمه طاهرى فرزند عباس رشته الهيأت 
ومعارف اسالمى دانشگاه شهيد باهنر همدان شماره 

دانشجويى:9332405029  شماره ملى:3980274039 
مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد

كارت دانشجويي رحمان اصالني فرزند محمدكريم به 
شماره ملي 3790350257 رشته دبيري شيمي دانشگاه 
فرهنگيان همدان به شماره دانشجويي 9333004031 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي اميرحسين غياثي فرزند يوسف به 
شماره ملي 3430120624 رشته مهندسي صنايع 
دانشگاه بوعلي به شماره دانشجويي 9112500037 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مناقصه شماره (97/10)

روابط عمومي مخابرات منطقه همدان 

مخابرات منطقه همدان در نظر دارد كاالهاي به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي از 
شركت هاي واجد شرايط خريداري نمايد. لذا كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند با در 
دست داشتن فيش وارزيز به مبلغ 150/000 ريال به حساب جاري سيبا 105985095006 

بانك ملي شعبه همدان جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
مشخصات كاال: خريد تجهيزات CWDM طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 

مدرت زمان تحويل كاال: يك ماه 
نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتامه بانكي و يا واريز نقدي 

بنام   0105985095006 حساب  به  ريال   144/000/000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شركت مخابرات ايران، مخابرات منطقه همدان نزد بانك ملي مركزي همدان 

مورخ  اداري  وقت  پايان  تا  مناقصه):  (پاكت هاي  پيشنهادات  تحويل  با  ارسال  تاريخ 
يكشنبه 97/7/1

آرامگاه  ميدان  مناقصه):  (پاكت هاي  پيشنهادات  ارائه  و  مناقصه  اسناد  دريافت  مكان 
بوعلي، ساختمان مركزي مخابرات منطقه همدان، طبقه سوم واحد قراردادها و دبيرخانه 

مركزي 
تاريخ گشايش پاكات واصله: روز دوشنبه مورخ 97/7/2 رأس ساعت 10 صبح در محل 

سالن كميسيون ضمناً حضور متقاضيان در جلسه بازگشايي آزاد است.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38263044 تماس حاصل نمايند.

آگهـى مـزايده 

محمد حسين پور  - شهردار نهاوند

ف
ردي

نوع و كاربرى پالك ثبتىنشانى
ملك

مساحت 
(مترمربع)

قيمت پايه 
(كارشناسى) 

ريال هر مترمربع

مبلغ سپرده قيمت كل (ريال)
شركت در 
مزايده

شهرك شهيد حيدرى 1
– ميدان هفت تير- بلوار 

خبرنگار(دوچشمه)

به شماره 3347 از 4091 
اصلى و مفروز و مجزى 

شده از 833 فرعى 
از اصلى 

زمين – تجارى 
مسكونى 

200/000/000 2/975/000/000 ريال12/500/000 ريال238 مترمربع
ريال 

شهرك شهيد حيدرى 2
ميدان هفت تير- بلوار 

خبرنگار

به شماره 3348 از 4091 
اصلى و مفروز و مجزى 

شده از 833 فرعى 
از اصلى 

زمين – تجارى 
مسكونى 

150/000/000 ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۰/۲ريال10/000/000 ريال 234 مترمربع 
ريال 

شهرك شهيد حيدرى 3
– ميدان هفت تير بلوار 

خبرنگار

به شماره 3350 از 4091 
اصلى و مفروز و مجزى 

شده از 833 فرعى 
از اصلى 

زمين – تجارى 
مسكونى 

150/000/000 ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۰/۲ريال10/000/000 ريال 234 مترمربع 
ريال 

شهرك شهيد حيدرى 4
ميدان هفت تير بلوار 

خبرنگار 

به شماره 3347 از 4091 
اصلى و مفروز و مجيزى 

شده از 833 فرعى 
از اصلى 

زمين – تجارى 
مسكونى 

200/000/000 2/950/000/000 ريال12/500/000 ريال236 مترمربع 
ريال 

شهردارى نهاوند در اجراى ماده 13 آيين نامه مالى شهردارى ها و باستناد بند يك از يكصدوسى وششمين جلسه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد كه از طريق آگهى 
مزايده حضورى چهار قطعه زمين واقع در شهرك شهيد حيدرى را با مشخصات و شرايط ذيل به اشخاص حقيقى يا حقوقى بفروش رساند: 

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند به شهردارى نهاوند (امور قراردادها - امالك) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلى 208 تماس حاصل فرمايند.
متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده طبق جدول فوق براى يك يا چهار قطعه به صورت مجزا و به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملى بنام حساب 
سپرده شهردارى واريز و فيش واريزى را هنگام حضور در مزايده به همراه خود داشته باشند در غيراينصورت اعضاء كميسيون عالى معامالت از حضور متقاضى بدون فيش واريزى سپرده 
شركت در مزايده ممانعت بعمل خواهد آورد متقاضيان مى توانند به جاى فيش نقدى از ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه مى باشد 

استفاده نمايند.
متقاضيان مى توانند براى يك يا چهار قطعه زمين در مزايده پيشنهاد قيمت داده و براى هر يك از قطعات مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت مجزا واريز و فيش مربوط به هر قطعه 

را جهت حضور در مزايده به همراه داشته باشند.
متقاضيان پس از برنده شدن مى بايست ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ شهردارى مبلغ زمين را به صورت نقد به حساب شهردارى واريز نموده و حاضر به انعقاد قرارداد شود درغيراينصورت 

سپرده شركت در مزايده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد گرديد و به نفر دوم واگذار مى گردد و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
كليه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهى و كارشناسى و هزينه تهيه سند و هزينه نقل و انتقال و ديگر هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده مى باشد.

كميسيون عالى معامالت شهردارى ساعت 10 صبح روز يك شنبه مورخ 97/7/8 در محل شهردارى ( سالن كنفرانس) تشكيل و در صورتيكه حداقل سه متقاضى براى هر يك از قطعات 
زمين حضور داشته باشند پيشنهادها بررسى و برنده اعالم خواهد گرديد.

چاپ آگهى نوبت اول: 97/6/18
چاپ آگهى نوبت دوم: 97/6/26
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خبـر

بـرخبرخبر
خ اصالح ساختار وزارت خارجه ضرورى بود

 وزير امور خارجه با اشــاره به اصالحات ســاختارى انجام شــده در اين 
وزارتخانه، اظهار كرد: با تغييرات ساختار انجام شده ضمن كوچك شدن ساختار 

امور خارجه، شرايط براى استفاده بهينه از كارشناسان فراهم شده است. 
به  گزارش  ايســنا، محمد جواد ظريف در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخاب 
وزارت امور خارجه به عنوان دســتگاه برتر دولتى در بخش اصالح ســاختار 
سازمانى اين جشنواره، اظهار كرد: اين ضرورت وجود داشت كه بعد از چندين 
سال، ســاختار وزارت امور خارجه متناسب با شرايط روز تغيير كند و اصالح 
شود. وى گفت : در اين  راستا و براى انجام مقررات كشورى اعالم شده از سوى 
سازمان امور ادارى و استخدامى و همچنين برنامه و بودجه كار مفصلى از دولت 
قبل آغاز شــد و به لطف خدا توانستيم در دولت جديد ساختار جديد وزارت 

خارجه را هم كوچك كنيم.

اردوغان: تماشاچى"كشتار غيرنظاميان"
 در سوريه نخواهيم بود

 رئيس جمهور تركيه متعهد شــد كه كشورش هرگز در برابر"كشتار هزاران 
غيرنظامى بى گناه" در سوريه تماشاچى نخواهد بود و در اين "بازى" مشاركت 

نمى كند.
به گزارش ايســنا، رجب طيب اردوغان ، اظهار داشت: ما به عنوان دولت تركيه 
از ابتدا در راستاى مقابله با "كشــتار غيرنظاميان" در سوريه مبارزه كرديم و از 
برادران ســورى خود بدون هيچگونه تبعيضى حمايت كرديم و امروز نيز مانند 

گذشته نمى خواهيم به هيچ يك از برادرانمان در سوريه آسيبى وارد شود.
ــران  ــه در ته ــه جانب ــت س ــراى نشس ــا ب ــه م ــى ك ــت: اهميت ــان گف اردوغ
قائــل هســتيم بــه خاطــر اهميتــى اســت كــه تركيــه بــراى آينــده بــرادران و 

ــل اســت. ــران ســورى خــود قائ خواه

سخن گفتن آمريكا از حقوق بين الملل 
يك طنز مضحك است

 ســفير ايران در هلند گفت: اقدام آمريكا در برگزارى جلســه شوراى 
امنيت ســازمان ملل درباره ايران و ســخن گفتن از حقوق بين الملل يك 

است. مضحك  طنز 
ــى  ــكا مبن ــدام آمري ــاره اق ــرى در ب ــر، عليرضــا جهانگي ــه گــزارش مه ب
ــل در  ــراى برگــزارى جلســه شــوراى امنيــت ســازمان مل ــر تــالش ب ب
ــت  ــن دول ــخن گفت ــازى نوشــت: «س ــران در فضــاى مج خصــوص اي
ــز  ــك طن ــل ي ــن المل ــوق بي ــپ) از حق ــژه در دوره ترام ــكا (بوي آمري
مضحــك  اســت كــه هيچكــس حتــى اعضــاى شــوراى امنيــت ســازمان 
ــه  ــوم ب ــكا محك ــدام آمري ــن اق ــرد و اي ــى گي ــدى نم ــل آن را ج مل

شكســت اســت.

ترامپ نشان داد كه بى اعتمادى 
به آمريكا درست بود

 «جــان كــرى» وزيــر امــور خارجــه پيشــين آمريــكا در 
ــار ديگــر خــروج  ــا شــبكه تلويزيونــى ســى ان ان ب گفــت وگــو ب
ــه  ــت ك ــرار داد و گف ــاد ق ــدف انتق ــام را ه ــنگتن از برج واش
ــدام،  ــن اق ــا اي ــكا ب ــورى آمري ــس جمه ــپ» رئي ــد ترام «دونال
ــى  ــن كشــور از ســوى ايران ــه اي ــادى ب ــى اعتم ــه ب نشــان داد ك

ــود. ــا درســت ب ه
به گزارش ايرنا، وى در گفت و گو با «فريد زكريا» مجرى اين شــبكه 
گفت: خروج آمريكا از برجام، اقدامى خطرناك و فكر نشــده بود كه 
بر مبناى راهبرد گسترده اى بنا نشد و در جلب حمايت ديگر كشورها 

ناكام ماند.
كــرى گفت: اين اقدام تحقق يك وعده انتخاباتى بود كه در گرماگرم 
مبارزات انتخاباتى مطرح شد و هيچ نقشى در مسير دستيابى به اهداف 

رئيس جمهورى ندارد؛ البته اگر اساساً هدفى تعريف شده باشد.
وى ادامه داد: اين توافق، قوى ترين، توجيه پذيرترين و شــفاف ترين 

توافق هسته اى در كل جهان بود.
وزير امور خارجه پيشــين آمريكا گفت: ترامپ با اقدام خود، موضع 
تندروها در ايران را تقويت كرده اســت؛ او به كسانى قدرت داده كه 
مى گفتند شما نمى توانيد با آمريكا مذاكره و به آن ها اعتماد كنيد؛ چرا 
كه آن ها شــيطان بزرگ هســتند.كرى ادامه داد: ترامپ حرف آن ها را 
ثابت كرد. او روحانى و آن هايى را كه قصد حركت در مســير منطقى  

و معقول ترى داشتند، در شرايط سياسى بسيار سخت ترى قرار داد.
وزير خارجه پيشــين آمريكا نيز در ميزگردى در شبكه تلويزيونى اى 
بى ســى، بار ديگر با اشــاره به تداوم پايبندى ديگر اعضاى برجام به 
اين توافق، از آن دفاع كرده بود. كرى، نقشــى اساسى در شكل گيرى 
برجام داشت و از زمان روى كار آمدن دولت جديد آمريكا نيز منتقد 

سياست هاى اين دولت از جمله در قبال اين توافق بوده است.
صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران و پايبندى تهران به تعهداتش در 
برجام را بارها آژانس بين المللى انرژى اتمى و ناظران بين المللى مورد 

تأييد قرار داده اند.

 رئيس جمهور با انتقاد از تاخير صادركنندگان 
دولتى و خصولتــى در پرداخت ارزى كه بايد در 
اختيار ســامانه نيما قرار دهند، اين امر را خيانت 

خواند.
حجت االسالم والمســلمين حسن روحانى روز 
جشنواره  اختتاميه چهاردهمين  مراسم  در  گذشته 
شهيد رجايى با بيان اينكه براى دستيابى به اهداف 
بلنــد در زندگــى بايد بهاى آن پرداخت شــود، 
خاطرنشان كرد: هيچ ملتى نمى تواند از گردنه هاى 
صعب، ســخت و دشوار بگذرد و به اهداف بلند 
خود دســت يابد مگر آنكه بهاى آن را پرداخت 
كنند؛ اين را تاريخ و زندگى انبياء به ما مى گويد و 
پيروزى ملت هاى بزرگ در تاريخ نيز همواره اين 

چنين بوده است.
رئيس جمهــورى با تاكيــد بر اينكــه در روزها 
ايستاديم و با مقاومت و روحيه از سختى ها عبور 
كرديــم، ادامه داد: مگر ملت ما ملتى اســت كه با 
فشــار يك گروه حاكم جديد در كاخ سفيد كه نه 
تنها كه خود نمى دانند چه مى گويند و چه مى كنند 
بلكه مردم آنهــا نيز نمى دانند ايــن حاكمان چه 
مى گويند؛ گروهى كه نشــود با جمهورى اسالمى 
بلكه با دوستان قديمى و سنتى خود و همچنين با 
كسانى كه با آنها روابط اقتصادى دارند نيز روبرو 
شــده اند، از پاى بايســتد و اميد خود را از دست 

دهد.
به گزارش ايسنا، وى با انتقاد از سياست هاى چند 
گانه اياالت متحده عليه جمهورى اســالمى ايران 
اظهار كرد: حكام آمريكا از يك طرف ملت ايران 
را تحت فشــار قرار مى دهند و از طرف ديگر هر 
روز از طرق مختلف پيغام مى دهند بياييد مذاكره 

كنيد؛ دو هفتــه نمى گذرد كه يــك پيغام جديد 
مى آيد.

روحانى با بيان اينكه آيا قســم حضرت عباس را 
قبول كنيم يا دم خروسى كه بيرون زده، خاطرنشان 
كرد: ما پيغــام و نرمش آنها را در پيــام ببينيم يا 
عمل ددمنشانه شــان را؟ به آنهــا مى گويم كه اگر 
راست مى گوييد و دوســتدار ملت ايران هستيد، 
چرا مى خواهيد در زندگى مردم ما فشــار آوريد؟ 
شما فكر مى كنيد كه اگر چند ماه به مردم ما فشار 
آوريد، آنها به خيابان مى آيند و دست هايشــان را 
باال مى گيرند و مى گويند: «ما تسليم آمريكا و كاخ 

سفيد شديم.؟ اين خطا و اشتباه شماست.

رئيس جمهورى خاطرنشــان كرد: از طرف ديگر 
امروز جنگ، جنگ اقتصــادى، روانى و تبليغاتى 
اســت و دولت نيــز در صف مقــدم اين جنگ 
ايستاده اســت؛ در اين شــرايط از همه احزاب، 
گروه هــا، جناح ها، قــوا و اركان نظام مى خواهم 
توجه داشته باشند كه امروز نه روز گله و رقابت و 
نه خدايى نكرده روز انتقام است بلكه امروز ما در 
ميدان مبارزه هستيم؛ حال ممكن است همان طور 
كه در دوران دفاع مقدس شــاهد بوديم در جايى 
ميان ارتش و سپاه اختالف نظر وجود داشته باشد 
اما در آن زمان وقتى در ســتاد تصويب مى كرديم 
ولو اينكه ســپاه مامور انجام كارى مى شد، ارتش 

كناره گيرى نمى كــرد، بلكه تمام امكانات خود را 
پشــتيبانى مى كرد. وقتى كه جنگ آغاز شد، همه 

در كنار هم هستيم.
وى با اشــاره بــه حضور اخير خــود در مجلس 
شوراى اســالمى براى پاســخگويى به سواالت 
تعدادى از نمايندگان گفــت: بعد از حضورم در 
مجلس و پاسخگويى به سواالت نمايندگان، يكى 
از  دوســتان خوبم نامه اى براى من نوشت و در 
آن بــه من گفت كــه اى كاش فالن مطلب را در 
پاسخ به ســواالت مى گفتى اما من در پاسخ به او 
تنها در چند پاراگراف نوشتم كه همه حرف هايت 
درست اســت اما اين حرف ها براى شرايط صلح 
اســت؛ اگر دشــمن به ميدان نيامده بود و آمريكا 
نيز شمشــيرش را از غالف خارج نكرده بود، من 
جور ديگرى سخن مى گفتم اما امروز روز جنگ 

با دشمن است.
روحانى ادامه داد: گرچه ممكن اســت با عده اى 
اختالف ســليقه داشــته باشــيم و روزى هم در 
انتخابات با هم رقابت كرده باشــيم اما آن روزها 
ديگر تمام شــد و امروز همه با هم هستيم؛ امروز 
مجلس و دولت با هم هســتند و قوه قضاييه نيز 
در كنار اين دو قوه حضور دارند. همچنين اركان 

ديگر نظام نيز در كنار دولت هستند.
روحانى با اشــاره به انتخابات مجلس يازدهم كه 
در سال آينده برگزار مى شود، گفت: من مى فهمم 
كه ســال ديگر انتخابات است و من به نوعى اين 
كاره هستم و سال ها در انتخابات شركت كردم و 
مى دانم شرايط انتخابات به چه معناست اما امروز 
همه چيــز را بايد كنار بگذاريم چراكه امروز روز 
آزمايــش بزرگ ملى ماســت. جناحى فكر نكند 

كه اگر امروز عليه دولــت حرفى گفت محبوب 
مى شــود بلكه بدانــد او در حال خطا و اشــتباه 
اســت. بداند كه با وارد كردن فشــار به دولت نه 
تنها محبوب مردم نمى شــود بلكه مغضوب آنها 
نيز خواهد شــد. مردم به آنها پشت خواهند كرد. 
آنها به آدم غيور احترام مى گذارند همانطور كه در 

زمان جنگ اينگونه عمل كردند.
رئيس جمهورى تصريح كــرد: همه جناح ها بايد 
بــه ميدان مبــارزه در برابر دشــمن بيايند. امروز 
ما دشــمنى جز آمريكا و رژيم صهيونيستى و از 
نابشان نداريم؛ نه راست دشمن ماست و نه چپ 
و مــا نبايد با هيچ كدام مقابله كنيم بلكه همه بايد 

باهم باشيم.
رئيس جمهــورى بــا تاكيــد بــر لــزوم جلوگيــرى 
ــى  ــردم در دســتگاه هاى دولت از اتــالف وقــت م
رقابت هايــى  اســتان ها  ميــان  بايــد  گفــت: 
برگــزار شــود تــا زمــان خدمت رســانى بــه مــردم 
ــدان ادارات  ــود. كارمن ــر ش ــق ت ــر و دقي كوتاه ت
ــردم خــود  ــه م ــه ب ــى ك ــل خدمت ــه دلي ــد ب نباي
ــد. ــا منــت بگذارن ــر ســر آنه ــد، ب ــه مى دهن ارائ
روحانى خاطر نشــان كرد: براساس گزارشى كه 
امــروز معاون امــور زنان و خانــواده به من داد، 
تعداد مديران پايه و ميانى كه در ســال گذشــته 
در اســتاندارى ها، فرماندارى ها و بخشــدارى ها 
منصوب شــدند، 174 نفر بوده اســت. همچنين 
در حــال حاضــر 28 معاون وزيــر و هم تراز در 
15 دســتگاه اجرايى و 17 مدير عالى طى يكسال 
گذشــته در مجموعــه دولت منصوب شــده اند. 
همچنيــن 180 مدير ميانى و 429 مدير پايه و در 

مجموع 636 زن در دولت منصوب شده اند.

روحانى در جشنواره شهيد رجايي:

صحبت برعليه دولت محبوبيت مي آورد! 
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نيش و نوش

صدور كارت اعتبارى بازنشستگان 
 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى از صدور كارت اعتبارى براى بازنشســتگان 
خبــر داد و گفت: با صدور اين كارتها، بازنشســتگان امكان خريــد اعتبارى برابر با 
حقوق ماهيانه خود را خواهند داشت.به گزارش ايرنا، سيد تقى نوربخش اظهار داشت: 
بازنشستگان و بيمه شدگان صاحبان اصلى سازمان تأمين اجتماعى هستند و مهمترين 
مأموريت اين ســازمان خدمت رسانى به بازنشستگان و تأمين معيشت و درمان آنان 
اســت.  نوربخش با اشــاره به كاهش قدرت خريد بازنشستگان در ماه هاى اخير كه 
نتيجه تحريم هاى ظالمانه دشــمنان اســت، گفت: ما از ابتداى انقالب در برابر زياده 
خواهى هاى دشمنان ايستادگى كرده ايم و البته ضمن تحمل مشكالت براى رفع آنها 

و بهبود زندگى و معيشت مردم نيز تالش مى شود.

تامين دارو بايد در اولويت قرار گيرد
 عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس  با اشاره به اينكه چرخه دارو هنوز 
ســيراب نشده است، گفت: بيمه و ســازمان غذا و دارو بايد در اين زمينه نظارت 
جدى داشــته باشند و دارو را در اولويت قرار دهند.به گزارش ايسنا، على نوبخت 
افزود: انتظارمان از ســازمان بيمه سالمت اين اســت كه به مردم اطمينان دهد در 
زمان بيمارى ســازمانى وجود دارد كه پشت و پناه آنهاست و در قبال هزينه ها كه 
در همه جاى دنيا درمان گرايانه اســت، آنها را محفوظ مى كند. وى با بيان اينكه 
بايد به مردم اطمينان بخشــيم كه در زمان بيمارى در عمل در كنار آنها هســتيم، 
افزود: در قانون پيش بينى شــده است كه در زمان بسترى بيمار تنها 10 درصد و 

بيمه 90 درصد فرانشيز  را پرداخت كند .

بازرسى و نظارت بر 83 درصد مناطق آموزشى 
كشور در تابستان

 مديركل ارزيابى عملكرد و پاســخگويى به شكايات وزارت آموزش  و پرورش گفت: 
بيش از 83 درصد مناطق آموزشــى كشــور در دو ماه تير و مرداد مورد بازرسى و نظارت 
قرارگرفته اند.به گزارش مهر، عليرضا كمرئى با اشاره به آمار نظارت و بازررسى اين اداره در 
دوماه تير و مرداد اظهار كرد: 28 هزار و 641 مدرسه كه شامل 26.89 درصد مدارس كشور 
و 633 ستاد ثبت نام معادل 83.28 درصد ستادهاى منطقه اى استان هاى سراسر كشور مورد 
نظارت و بازرسى قرارگرفته اند.وى ادامه داد: تعهد مديران مدارس به رعايت دستورالعمل ها 
و شفافيت در دستورالعمل هاى صادر شده و گستردگى و حساسيت حوزه هاى نظارتى سبب 

آرامش نسبى بيشترى در فصل ثبت نام مدارس براى سال تحصيلى 98-97 شده است.

قائم مقام شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى كشور:
مسئوالن با حل مشكالت مانع از دلسردى 

مردم شوند
 قائم مقام شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى كشور اميدوارى به 
آينده را رمز پيروزى نظام مقدس جمهورى اســالمى دانست و گفت: 
بايد مشــكالت اقتصادى با تدبير مســئوالن حل شود تا مردم دلسرد 

نشوند.
نصرت ا... لطفى در ســخنان پيش از خطبه هــاى نماز جمعه همدان 
با گراميداشــت ياد و خاطره شهداى 17 شــهريورماه، توجه به اصل 
مسئوليت پذيرى در جامعه را مهم برشمرد و اظهار كرد: در عين حال 

بايد شكرگزار نعمت هاى خداوند متعال باشيم.
وى با بيان اينكه شــكرگزارى عملى و لسانى نعمت را افزون مى كند، 
گفت: شــناخت دوست و دشــمن يكى از موضوعاتى است كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد زيرا اين اتفاق نيز خود يك نعمت بزرگ است.
به گزارش فارس ، قائم مقام شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى كشور 
با اشــاره به اينكه مهيا شدن در مقابله با دشــمن مورد تاكيد شرايط 
امروز اســت،  گفت: بايد با عبرت از تاريخ و بصيرت افزايى در مقابل 

توطئه هاى دشمنان ايستادگى كنيم.
وى ادامــه داد: امروز در پيچ تاريخى قرار داريــم كه بايد با تدبير از 
آن عبور كنيم، نظام ســلطه امروز روبروى نظام اسالمى قرار گرفته و 

درصدد براندازى آن است.
لطفى با تاكيد بر اينكه حفظ جمهورى اسالمى اوجب واجبات است، 
اضافــه كرد: آرمان انبيا و اوليا با اين نظام تحقق مى يابد به همين دليل 

دشمن در حال طراحى توطئه شكاف بين مردم و نظام است.
وى ادامه داد: هوشيارى و بيدارى مردم در اين زمان بسيار قابل توجه 
است البته در كشور مشكالتى همچون معيشت وجود دارد كه بايد در 

عين ايستادگى براى رفع آن نيز تالش كرد.
قائم مقام شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى كشور اميدوارى به آينده 
را رمز پيروزى نظام مقدس جمهورى اســالمى دانست و گفت: بايد 
مشكالت اقتصادى با تدبير مسئوالن حل شود تا مردم دلسرد نشوند.

وى با بيان اينكه بايد دشمنان را دلسرد كنيم، اضافه كرد: اگر اهتمامى 
از ســوى مسئوالن بر حل مشكالت نباشد بر مردم و اسالم جفا شده 
است، البته مشكالت امروز ما بيشتر از زمان جنگ تحميلى نيست كه 

از آن دوران نيز سرافراز خارج شديم.
 وضعيت معيشتى مردم به زودى بهبود مى يابد

امام جمعه همدان نيز  بابيان اينكه نبايد به حرف هاى دروغ دشــمن 
در فضاى مجازى اعتنا كرد چراكه موجب بى اعتمادى به مسئوالن مى 

شود، گفت: وضعيت معيشتى مردم به زودى بهبود مى يابد.
غياث الدين طه  محمدى بدبختى جهان را نتيجه نداشتن سرپرست و 
ولى دانست و با بيان اينكه معنويت از موضوعاتى است كه انسان را 
در برابر سختى ها مقاوم و صبور مى كند، گفت: در دنياى امروز آمار 
خودكشــى هاى بسيار است تا جايى كه بيش از 125 هزار دختربچه 

در آمريكا خودكشى كرده اند.
محمدى با اشــاره به مشــكالت اقتصادى جامعه و بيان اينكه منكر 
وجود مشــكالت و گرانى در كشور نيستيم، گفت: صبر، وحدت و 

برنامه ريزى صحيح مشكالت را حل خواهد كرد.
وى بابيان اينكه نبايبد تنها نيمه خالى ليوان را ديد بلكه بايد در كنار 
مشــكالت؛ نقاط مثبــت را هم ديد و آنها را مطــرح كرد، گفت: به 

زودى مشكالت كشور با تدبير مسئوالن حل خواهد شد.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه بابيان اينكه مردم بايد پشت 
ســر ولى فقيه حركت كنند تا از مشكالت عبور كنيم، به ديدار مقام 
معظم رهبرى بــا نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى اشــاره كرد و 
گفت: توجه به فرمايشــات مقام معظم رهبــرى بايد در صدر امور 

باشد.
وى باتاكيــد براينكــه نبايد به حرف هاى دروغ دشــمن در فضاى 
مجازى اعتنا كرد چراكه موجب بى اعتمادى مردم به مســئوالن مى 

شود، گفت: وضعيت معيشتى مردم به زودى بهبود مى يابد.

مكمل هاى غذايى فايده  ندارند  
 بررســى وضعيت ســالمت بيــش از دو ميليون نفــر كه از 
مكمل هاى غذايى اســتفاده كردند نشــان مى دهد كه ويتامين ها، 
امالح و اســيدهاى چرب كه به صورت قرص يا كپسول فروخته 
مى شــوند، تأثيرى بــر احتمال خطر ابتال به ســكته ندارد و حتى 

باشند. مضر  مى توانند 
به گزارش ايســنا، ويتامين ها، امالح  معدنى و اســيدهاى چرب امگا 
3 كــه به صــورت مكمل هاى غذايى عرضه مى شــوند در شــمار 
پرفروش ترين محصوالت داروخانه ها در بســيارى از كشــورهاى 
جهان هســتند. از جملــه در آلمان مكمل هاى غذايــى به وفور در 
دســترس هستند و در سال 2015 ميالدى حدود يك ميليارد و 100

هزار يورو فروش داشتند.
اين مكمل ها تركيب هــاى مختلفى دارند و خريداران آنها اميدوارند 
كــه با مصرف آنها به ســالمت خــود فايده برســانند.در تبليغ اين 
مكمل هاى غذايى كه به صورت قــرص ، قرص هاى مكيدنى، پودر 
يا كپسول عرضه مى شــوند ادعا مى شود كه مصرف آنها "خطر ابتال 
بــه بيمارى هاى قلب و عروق را كاهش مى دهد" يا اينكه "با تقويت 

سيستم ايمنى بدن خطر ابتال به بيمارى  را كاهش مى دهند". 
كارشناسان مى گويند خريداران اين محصوالت، پولى كه بابت خريد 
مكمل هاى غذايى خرج مى كنند مى توانند هزينه كار ديگرى كنند كه 

فايده بيشترى براى سالمت آنها داشته باشد.
نتيجه تحقيقات گســترده اى كه در مورد اين مكمل ها صورت گرفته 
نشــان مى دهد ويتامين هــا، امالح معدنى مانند منيزيم و كلســيم يا 
كپســول هاى روغن ماهى با اســيدهاى چرب امگا 3 كه به صورت 
مكمل غذايى مصرف مى شــوند، بدن را در برابر خطراتى مانند مرگ 

بر اثر سكته هاى قلبى يا مغزى محافظت نمى كنند.

همدان پيام: تورم مسكن تا 75 درصد
 چرا ناراحتي هنوز كه 100 درصد نشده!

جام جم: هوش اجتماعي چيست؟
 احوالپرسي با خنده!

اطالعات: هيچكس نبايد از نگاه نظارتي جامعه مصون بماند
 بجز كساني كه كليد دارن!

همدان پيام: قهرمانان ورزش همدان حمايت مي شوند
 به سرنوشت پاس دچار نشوند خوبه.
ايران:  قنبرآباد تهران آب ندارد ارباب دارد

 يعني تشنه شدن برن به ارباب نگاه كنن؟
جوان: درآمد هدفمندي يارانه ها در شركت هاي دولتي غيب مي شود

 نگران نباشيد غيب شدن به روش مدرنه كالس داره
سياست روز: قفل فقر شكسته مي شود

 پس كليد رو از سعدآباد بيرون آوردن!
پيروزي: بيرانوند حريف نحسي 13 نشد

 براي حريف شدن بايد 13 بدر به دنيا مي اومد
قدس: بي اعتنايي بانك هاي روسيه و چين به برجام

 اونا كه مثل ما بيكار نيستن برن برجام
جوان:  شگرد جديد قاچاقچيان با واردات قانوني بخشي از كاال

 چقدر ساده اي كه فقط يه شگرد و ديدي
ابرار ورزشي: كي روش: در مقابل سوريه خوب نبوديم

 با اين هنرهميشه دستات باالست
همدان پيام: ژاپن از ماه آينده ميالدي از ايران نفت نمي خرد

 تا حاال هم حواسشون نبوده
كليد: تنگدستي دليل رشد پديده كودك فروشي

 از افتخارات طاليي دولتمردان
خبر ورزشي: استقالل با سليقه شفر يارگيري كرد يا پندار توصيفي؟

 اول خارجي بعد ايراني (يادت باشه)
اصالحات: توقف فوري  هات گرام و طالگرام

 حتمًا از اينستاگرام ترسيدن
آرمان:  مهاجرت تشنگان

 آب معدني مي خريدند ارزان تر از مهاجرت بود

 بوســتان مردم همدان ميزبان كودكان و 
خانواده هايي بود كه در " دومين جشنواره 
هر كودك يك باغبان " شــركت كردند و 
در محيطي پر از شــادي با فوايد درخت و 

درختكاري و فضاي سبز آشنا شدند.
ــه همــت ســازمان  ــه ب ــن مراســم ك در اي
ســيما، منظــر و فضــاي ســبز شــهري 
ــال  ــن س ــراي دومي ــدان ب ــهرداري هم ش
برنامه هــاي  شــد  برگــزار  متوالــي 
مختلــف و شــاد بــراي كــودكان مهيــا 
شــده بــود، ايجــاد كارگاه هــاي مختلــف از 
جملــه كاشــت گل در قســمتي از محوطــه 
بوســتان مــردم، نقاشــي بــر روي پارچــه، 
ســفالگري و... از جملــه برنامه هــاي ايــن 
ــا و  ــودكان مهده ــود و از ك ــنواره ب جش
ــار فضــاي ســبز  ــه عنــوان همي مــدارس ب

ــام شــد. ثبــت ن
آمــوزش چهره بــه چهره كاشــت گل به 
كودكان در راستاي احترام به طبيعت و حفظ 
محيط زيست، برگزاري مسابقه نقاشي براي 
كــودكان با موضوع فضاي ســبز و اجراي 
برنامه شــاد آموزشــي در خصوص نقش 
و اهميت فضاي ســبز و ضرورت حفظ و 
نگهداري آن از محورهاي اين جشنواره بود 
كه با حضور گســترده خانواده ها، كودكان و 

مسافران برگزار شد.
رئيــس كميســيون فرهنگــي اجتماعــي 
شــوراي اســالمي شــهر همــدان در گفتگو 
ــي از  ــا قدردان ــه ب ــگار هگمتان ــا خبرن ب

گفــت:  برنامه هايــي  چنيــن  برگــزاري 
بــا توجــه بــه شــرايط امــروز كشــور 
ــادي از محيــط زيســت و  كــه بخشــي زي
فضــاي ســبز از بيــن رفتــه و بــا مشــكالت 
ــد،   ــرم مي كن ــه ن ــت و پنج ــي دس مختلف
ــد  ــي مي توان ــن برنامه هاي ــزاري چني برگ

ــد. ــذار باش تأثيرگ
ــه    ــر عالق ــزود: اگ ــي اف ــوان سلماس رض
ــنين  ــبز را از س ــاي س ــت از فض و مراقب
ــم و  ــوزش ندهي ــودكان آم ــه ك ــي ب كودك
ارزش آن را بــراي آن هــا مشــخص نكنيــم 

ــم شــد. ــادي خواهي دچــار مشــكالت زي
وي بــا قدردانــي از اقــدام صــورت گرفتــه 
و تحــول در نحــوه برگــزاري دوميــن 
جشــنواره هــر كــودك يــك باغبــان اظهــار 
ــا كاشــت گل و  ــودكان ب ــرد: امســال ك ك
درخــت بــه صــورت عملــي آشــنا شــدند 
عنــوان  بــه  كــودكان  از  نام نويســي  و 
مي توانــد  نيــز  ســبز  فضــاي  هميــار 

ــد. ــذار باش تأثيرگ
ــي  ــن برنامه هاي ــزاري چني ــي برگ سلماس
و  بيــان  جامعــه  نيــاز  عنــوان  بــه  را 

خاطرنشــان كــرد: بايــد در ســال چنديــن 
ــنواره ها  ــن جش ــزاري اي ــاهد برگ ــار ش ب
بــا شــكل هاي مختلــف باشــيم تــا در 

ــم. ــت كني ــره آن را برداش ــده ثم آين
ــبكه  ــري ش ــط مج ــه توس ــراي برنام اج
گــروه  شــعر خواني  همــدان،   كــودك 
برگــزاري  دانش آمــوزي،  ســرود 
و  طبيعــت  موضــوع  بــا  مســابقه 
ــي  ــاي جنب ــر برنامه ه نورافشــاني از ديگ
دوميــن جشــنواره هــر كــودك يــك 

باغبــان بــود.

 درحالى 10 درصد از مرگ هاى جهان مربوط 
به خودكشى است كه اين ميزان رقمى حدود 800

هزار نفر در جهان را در برمى گيرد و خودكشــى 
جزو 10 عامل اصلــى مربوط به مرگ در جهان 
محســوب مى شــود؛ با اين وجود آمارها نشان 
مى دهد نرخ خودكشى در ايران تقريبا نصف نرخ 

جهانى است.
به گزارش ايسنا، آمار خودكشى  در ايران به نسبت 
جهان، ميزان كمترى را نشان مى دهد؛ به طوريكه 
اين رقم در ايران حدود پنج نفر به ازاى هر 100

هزار نفر بوده اســت، حال آنكه در جهان رقمى 
بيش از 12 نفر بين هر 100 هزار نفر است. 

 افزايش 5 درصدى تلفات خودكشى ها در 
سال 96 نسبت به سال 95

بر اساس اعالم ســازمان پزشكى قانونى كشور در 
سال گذشته مجموع تلفات خودكشى ها 4627 نفر 
بوده كه نســبت به ســال 95 افزايش 5 درصدى را 

نشان مى دهد.
از بين تعداد خودكشى هاى منجر به فوت 3262 مورد 
مربــوط به مردان و 1365 مورد مربوط به زنان بوده 
است. همچنين براساس آمارى كه پزشكى قانونى در 
اختيار ايسنا قرار داده، ماه هاى داراى بيشترين تلفات 
خودكشــى مربوط به مردادماه با 466 نفر، تيرماه با 

424 نفر و ارديبهشت ماه با 420 نفر است.
كمترين  و  بيشــترين  داراى  استانهاى   

موارد خودكشى؛ «تهران» در صدر 
بر اســاس گزارش ســالنامه آمارى پزشكى قانونى 
كشور در سال گذشــته نيز مقايسه استان ها از نظر 
تعداد متوفيات مشكوك به خودكشى نشان مى دهد 
كه اســتان تهران با 796 مورد، فارس با 348 مورد، 
خوزســتان با 306 مورد، آذربايجان شرقى با 276

مورد و كرمانشاه با 235 مورد، پنج استان نخست به 
لحاظ دارا بودن تعداد بيشتر خودكشى ها در كشور 
هستند. همچنين خراسان شمالى با 17 مورد، سمنان 
با 18 مورد و يزد با 31 مورد كمترين ميزان خودكشى 

را به خود اختصاص داده اند.
 ايالم داراى بيشترين آمار خودكشى به 

نسبت جمعيت 
ميزان متوفيات مشكوك به خودكشى نيز بر حسب 
جمعيت ( به ازاى هر صد هزار نفر ) در سال گذشته 
نشان مى دهد كه اســتان ايالم با 13/8، كهگيلويه و 
بوير احمد با 13/7 و كرمانشاه با 11.9 دهم به ازاى 
هر 100 هزار نفر بيشترين آمار خودكشى برحسب 
جمعيت را دارند و خراسان جنوبى با 2/2، سيستان 
و بلوچستان با 2/2 و سمنان با 2/5 به ازاى هر 100

هزار نفر كمترين ميزان خودكشى را داشته اند.
رتبه 154 ايران در خودكشى 

 نظام آمارى دقيقى براى ثبت خودكشى 
نداريم

بر همين اساس «سيد حسن موسوى چلك» رئيس 
انجمن مددكارى كشور با بيان اينكه موارد منجر به 
فوت خودكشــى در ايران براساس خالصه سالنامه 
آمارى سال گذشته پزشكى قانون 5/7نفر به ازاى هر 
100 هزار نفر بوده است، مى گويد:  ميانگين جهانى 

خودكشى بين 12 تا 14 نفر و رتبه ايران حدود 154
جهان است. اگرچه در كشور ما سيستم ثبت دقيقى  
براى خودكشى وجود ندارد و عده اى براى استفاده 
از بيمه، حفظ حيثيــت، مراجعه به مراكز درمانى با 
اعالم داليل ديگر و عدم ثبت اجبارى موارد مربوط 
به خودكشى در بيمارستان هاى خصوصى يا دولتى، 
نظــام آمارى دقيقــى وجود ندارد و دســتگاه هاى 

مختلف آمارهاى متنوعى ارائه مى دهند.
 خودكشى جزو 10 عامل اصلى مرگ در 

دنيا 
كاهش سن خودكشى

وى با بيان اينكه معموال اقدام به خودكشى در زنان 
بين دو تا ســه برابر مردان است، مى افزايد: اما فوت 
در مردان بين 3 تا 4 برابر زنان است. تقريبا بر اساس 
آمار ســال 2015 ،  800 هزار نفــر در جهان بر اثر 
خودكشى فوت كرده اند. همچنين در دنيا گفته مى 
شود 10 درصد مرگ و مير افراد 15 تا 29 سال بر اثر 
خودكشى است و خودكشى جزو 10 عامل اصلى در 

مرگ و مير افراد جوان محسوب مى شود.
رئيس انجمن مددكارى اجتماعى با بيان اينكه در دنيا 
شاهديم كه سن خودكشــى در حال كاهش است، 

تصريح مى كند: بنابراين اين مساله خاص كشور ما 
نيست و تهديد جهانى محسب مى شود و نمى توان به 
راحتى از كنار آن گذشت. عوامل مختلفى هم در آن 
دخيل هستد كه بخشى از آن به شرايط كالن جامعه 
برمى گردد، به طوريكه نمى توانيم تاثير محيط را نفى 
كنيم. بخشى هم مربوط به يادگيرى است كه در مورد 

روش هاى خودكشى بيشتر خود را نشان مى دهد.
موســوى چلك با اشــاره به عوامل موثر بر روى 
خودكشــى ادامه مى دهد:  يكى از داليل مربوط به 
اختالالت روانى مثل افسردگى، اختالل دو قطبى يا 
اسكيزوفرنى است كه معموال بين افرادى كه دست به 
خودكشى مى زنند شيوع بيشترى دارد. مصرف الكل 
يا مواد مخدر نيز جزو عوامل تاثيرگذار محســوب 
مى شــوند؛ اما به طور كلى در جامعه اى كه نشــاط 
اجتماعى وجود نداشــته باشد يا كمتر باشد، بيشتر 
شــاهد رفتارهاى پرخطر خواهيم بود كه خودكشى 

هم يكى از مصاديق آن است.
روند اقدام به خودكشى در ايران نسبت به 

جهان نگران كننده نيست
وى بــا بيان اينكه در جامعه اى كه در آن شــاخص 
ســرمايه اجتماعى باال باشد ميزان خودكشى نيز كم 

است، مى افزايد: تاب آورى نيز از عوامل ديگر است 
كه جزو الزامات مديريت رفتارى محسوب مى شود 
كه بايد روى آن سرمايه گذارى شود. به نظر مى رسد 
ما روى بحث پيشگيرى كمتر كار كرده ايم، براى مثال 
شناسايى كنيم در استان هاى مختلف چه بسترهايى 
اقــدام به خودكشــى را فراهم كرده اســت و بعد 
برنامه ريزى هايمان را به آن سمت سوق دهيم. گرچه 
خوشــحاليم كه روند اقدام به خودكشــى در ايران 
نسبت به جهان نگران كننده نيست و حتى در بعضى 
استان ها شاهد كاهش ميزان خودكشى بوده ايم؛ اما 
به رغم اين كاهش بازهم مى بينيم كه زمينه طوالنى 
در خودكشى دارند كه بايد روى آنها كار كرد. نبايد 
فراموش كرد در محيط هايى كه عوامل اســترس زا 

بيشتر باشد، بيشتر شاهد خودكشى خواهيم بود.
دانش آموزان بيشتر اقدام به خودكشى و كم سوادها 

بيشتر خودسوزى مى كنند 
 دليل خودكشى زنان تازه ازدواج كرده

همچنيــن كاظــم ملكوتى، رئيــس انجمن علمى 
پيشگيرى از خودكشــى نيز در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه ميزان فوت ناشــى از خودكشــى در 
مردان دو تا ســه برابر زنان اســت، اظهار مى كند: 

ميزان خودســوزى ها در افراد كم ســوادتر، بيشتر 
ديده مى شــود. از نظر ســطح تحصيالت نيز ميزان 
اقدام به خودكشى در بين دانش آموزان راهنمايى و 

دبيرستانى بيشتر است.
رئيس انجمن علمى پيشــگيرى از خودكشــى در 
ادامه ضمن تشــريح علل بيشتر بودن خودكشى در 
بين زنان تازه ازدواج كرده مى گويد: اين مســاله به 
دليل تعارضات خانوادگى و فرهنگى اســت، يعنى 
در زنانى كه مهارت رفتارى مثل حل مساله، كنترل 
خشــم، ارتباط موثر و ... كم باشد، شانس اقدام به 

خودكشى بيشتر است.
رئيــس انجمن علمى پيشــگيرى از خودكشــى 
همچنين مى گويد: رســانه ها نيــز نمى دانند خبر 
خودكشى را چه طور منتشر كنند. براى مثال وقتى 
خبر خودكشى ناشى از جريان نهنگ آبى از سوى 
يك روان شناس روسى مطرح مى شود هنوز حتى 
يك نفر در ايران به اين نوع خودكشى دست نزده 
است اما رسانه ها با جزييات مراحل آن را توضيح 

مى دهند.
 قرص برنج، هنوز در برخى شهرها توزيع 

مى شود 
وى با اشــاره به اينكه يكــى از روش هاى متداول 
خودكشــى اســتفاده از قرص برنج است كه ميزان 
كشندگى بااليى دارد، توضيح مى دهد: در برخى از 
شهرها موفق شدند از طريق سازمان بهداشت محيط 
و دادســتانى اين قرص را جمع كنند اما در بعضى 
شهرها اين قرص همچنان موجود است و دسترسى 

به آن به راحتى وجود دارد.

بررسي آمار خودكشى در ايران 

در دومين جشنواره هر كودك يك باغبان

كودكان همداني هميار فضاي سبز شدند

نگهبان سداكباتان 
دختر جوان را نجات داد

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
از اقدام به خودكشى دخترى جوان در سداكباتان 

شهر همدان خبر داد.
منصور ستوده در گفت وگو با ايسنا، در تشريح اين 
خبر توضيح داد: يك دختر 18- 19 ساله كه قصد 
خودكشى در سد اكباتان را داشته، با پيشروى در 
آب سد اظهار مى كند كه مى خواهد خود را بكشد.
وى افزود: اين دختر جوان كه با چوب دستى خود 
قصد خودنمايى و جلب توجه ديگران به سمت 
خود را داشته، با اقدام به موقع نگهبان سد نجات 
پيدا كرد و سپس با حضور مأمورين پاسگاه آبشينه 

ماجراى دختر كرمانشاهى ختم به خير مى شود.
ســتوده در ادامه در رابطه با ميزان آب موجود در 
سدهاى اســتان گفت: در حال حاضر سد سرابى 
تويســركان 6,5 ميليون مترمكعب آب دارد كه با 
ســرعت 80 ليتر در ثانيه آب شرب تويسركان را 
تأمين مى كند و حق كشاورزان پايين دست هم از 

اين سد تأمين شده است.
وى بيان كرد: ظرفيت سداكباتان شهر همدان نيز 
21 ميليون مترمكعب است و ورودى آن نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 50 تا 60 درصد كاهش 
يافته و در حال حاضــر 1150 ليتر در ثانيه براى 

تأمين آب شرب شهر همدان خارج مى شود.
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دانش آموزان ممتاز پرسنلدانش آموزان ممتاز پرسنل
گروه كارخانجات صنايع غذايى سحر

(صنايع غذايى سحر،الوند ياران سحر،صنايع غذايى نيوشه،صنايع غذايى شكوفه سحر،پرسنل دانشجوى ممتاز)

با آرزوى مــــوفقيت هاى روز افزون و سربلندى در تمامى عرصه هاى زندگى 
روابط عمومى گــــروه كارخانــــجات صـــنايــــع غــــذايى ســــحرروابط عمومى گــــروه كارخانــــجات صـــنايــــع غــــذايى ســــحر

انسيه خانى
اول ابتدايى
خيلى خوب

تبسم كريمى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

محمدياشار اوشلى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

حسنا احمدى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

شايان چهاردولى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

سيده نازنين زهرا 
سپهرسيد يادگارى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

مهشيد غالمى ناصر
سوم ابتدايى
خيلى خوب

مهديار مرادى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

 نازنين افشار
سوم ابتدايى
خيلى خوب

محمدامين شايگانى هنر
سوم ابتدايى
خيلى خوب

غزل رضايى كرامت
سوم ابتدايى
خيلى خوب

اميرعلى مظفرى پور
سوم ابتدايى
خيلى خوب

كسرا زندى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

محمد مهدى زندى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

اميررضا مظاهرى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

ايليا بهرامى حديد
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

باران يونچى
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

پارسا شاكرى
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

عليرضا رياحى فرد
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

عليرضا سرمدى جبارى
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

جمال محمدى جواد
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

مهدى شيرمحمدى
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

مائده قلوزى
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

مهشيد نوروزى ياوند
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

اسرا قائم پناه
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

هديه بخشى
ششم

خيلى خوب

فاطمه داودى
ششم

خيلى خوب

رعنا لتكائى
ششم

خيلى خوب

سارينا آرميده كمال
هفتم
19/71

سروش زندى
هفتم
19/62

على خداويردى
هفتم

19/33

بيتا هاشمى نيا
نهم

19/19

محمد نژاد مسيب
دهم

19/04

ستاره نوائى
دهم

19/33

مهديس روحانى
دهم
18

زهرا جعفريان
دهم

18/92

امير حسين اسمعيلى
اول ابتدايى
خيلى خوب

الينا ياراحمدى
اول ابتدايى
خيلى خوب

دنيا حيدرى پورپيربستى
اول ابتدايى
خيلى خوب

يسنا آذربايجانى
اول ابتدايى
خيلى خوب

باران رجب پور
اول ابتدايى
خيلى خوب

الناز زارعى كهبد
اول ابتدايى
خيلى خوب

آيناز زارعى كهبد
اول ابتدايى
خيلى خوب

نيايش عربلو
اول ابتدايى
خيلى خوب

محمد امين آقامحمدى
اول ابتدايى
خيلى خوب

اميرعلى رضايى
اول ابتدايى
خيلى خوب

پرهام ورمزيار
اول ابتدايى
خيلى خوب

پارميس پروازى راد
اول ابتدايى
خيلى خوب

فاطمه مالداودى
اول ابتدايى
خيلى خوب

آرمين نظرى
اول ابتدايى
خيلى خوب

ريحانه نورمحمدى
اول ابتدايى
خيلى خوب

اميرعلى درنگ
اول ابتدايى
خيلى خوب

آروين خسروى يگانه
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

مانى اسدى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

امير محمد بخشى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

سپنتا معادى رودسرى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

سيد ابوالفضل حسينى جهان آباد
دوم ابتدايى
خيلى خوب

آترين طالئى منش
دوم ابتدايى
خيلى خوب

رامى عبيات
دوم ابتدايى
خيلى خوب

هامون جعفرى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

الينا مسيبيان
سوم ابتدايى
خيلى خوب

على عبدلى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

اميرعباس نوائى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

يونس حسونى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

رادمهر يوسف زاده 
ارزهءسفلى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

عرشيا مستقيمى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

امير رضا مرزبانى خامنه
سوم ابتدايى
خيلى خوب

محمد متين قسام باشى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

آرين جبارى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

معصومه اسفنديارى
سوم ابتدايى
خيلى خوب

مهزاد ياراحمدى
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

فاطمه فرامرزى
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

الشن منظر
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

مهديه فالح
چهارم ابتدايى
خيلى خوب

محمد امير بدرى
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

اسما اسكندرى پايدار
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

اميرعطا اصانلو
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

پارميدا پروازى راد
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

الناز غفارى ثانى نوقابى
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

مجتبى خدامى
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

كيان محمدى سجاد
اول ابتدايى
خيلى خوب

محمدجواد جعفرى
اول ابتدايى
خيلى خوب

نازنين فاطمه نبى پوريان
اول ابتدايى
خيلى خوب

اميرعلى حاجيلوئى
دوم ابتدايى
خيلى خوب

دانيال يارى
چهارم  ابتدايى
خيلى خوب

مريم توتوچيان
دهم

19/64

محمد امين ناصرى يكتا
دانشجوى مهندسى پزشكى

17/12

زينب ناصرى يكتا
پنجم

خيلى خوب

محمد مهدى اعظيمى شمس
هفتم
19

غزل رياحى فرد
اول ابتدايى
خيلى خوب

بنيامين عظيم وند
سوم  ابتدايى
خيلى خوب

غزل عابدى
شــشم

خيلى خوب

مبينا خانى
شــشم

خيلى خوب

مهدى عباس پور
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

محمدپارسا رهنما تبار
پنجم ابتدايى
خيلى خوب

نازنين زهرا جوادى
ششم

خيلى خوب

سپيده فالحى
ششم

خيلى خوب

زهرا مرزبانى خامنه
ششم

خيلى خوب

ياسمن مرادى
هفتم
19/05

مهرشاد رجب پور
نهم

19/62

هومن جعفرى
دوم نظرى

18/96

سونا ياورى
هشتم
19/88

عماد غفارى ثانى نوقابى
دهم نظرى

19/29

سحر بهرامى
دانشجوى علوم و 

مهندسى صنايع غذايى
18/33

زيبا ترابى يگانه
 دانشجو حسابدارى

 و مديريت
18/55

سيده نجمه موسويان حر
هفتم
19/01

زهرا يوسفى پاكباز
نــهم
18/55

هوتن مرتضوى
دانشجوى گرافيك، 
هنر هاى تجسمى

17/51

ميثم يوسفيان قطب آبادى
دانشجوى ارتباط 

تصويرى
17/01

اكبر جمشيدى
كاردانى حرفه اى 
حسابدارى مالى

17/75

ميترا سعادتى
فارغ التحصيل 

كاردانى حسابدارى
17/51

كژال شيروئى
دانشجوى مهندسى 
صنايع( گرايش مالى)

17/13

محبوبه باب الحوائجى مينو مفرح بى نياز
دانشجوى حسابدارى

18/84
كاردانى حسابدارى مالى

17/68

مای و را   ر ای او باد جان  دان  ضای و   ش    دا
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هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139760326034000456 مورخه 1397/5/17  هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان ناحيه دو تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي جواد شــعبانلو فرزند ترابعلي به شماره شناسنامه 
176 صادره از مالير در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 160/54 مترمربع 
پــالك4508 فرعى از 18 اصلى   واقع در همــدان بخش حومه 2 ميدان امام 
حســين (ع) خيابان ده متري رضوان كوچه شــهيد صدوقــي خريداري 
مع الواســطه از مالك رسمي آقاي محمود خضريان محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 2139)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
موسى حنيفه -  رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

رسمي
برابر رأي شماره 139660326009000806 مورخه 96/12/8 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانــه و بالمعارض آقاي اصغر 
رستمي فرزند محمد به شماره شناسنامه 3871 صادره از فامنين به شماره ملي 
5029608206 در شش دانگ اعياني بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت دويست و شصت و چهار مترمربع و هشتاد 
صدم مترمربع قســمتي از پالك 99 اصلي واقــع در بخش پنج همدان اراضي 
ماماهان خريداري از مالك رســمي آقاي محمد رستمي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت 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 134)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

رسمي
برابر رأي شــماره 139760326009000147 مورخه 97/4/5 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي 
يوســف فريدوني فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 4208 صادره از فامنين 
به شــماره ملي 5029432744 در شــش دانگ يك باب خانه به مساحت 
هفتصد و نود و سه مترمربع و سي صدم مترمربع قسمتي از پالك 104 اصلي 
واقع در بخش پنج همدان اراضي فامنين خريداري از مالك رســمي آقاي 
يوسف فريدوني محرز گرديده اســت. 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 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان فامنين و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 109)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 97/702  مورخ 97/5/20 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاي 
ناظرعلي كراني رئوف فرزند شــريف به شماره شناسنا 1043 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 194/87 مترمربع در قسمتى از 
پالك 2198 اصلي واقع در اســدآباد شهرك احمد خميني خيابان 9 دي پشت 
باشگاه كارگران خريداري باواسطه از مالك رسمي آقاي كرمعلي رحماني محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 379)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
كامران متقى- رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 139760326001000305 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
مجيد فاميل روحاني فرزند عبدالمحمد به شــماره شناسنامه 3471 صادره از 
تهران در ششدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 393 مترمربع قسمتي از 
پــالك 2 اصلي حومه بخش 3 واقع در همدان، جاده گنجنامه، كوچه گرده پزي 
خريداري از مالكين رسمني آقايان حسين صدرائي و مهدي صدرائي و حاجي 
جعفر پنبه اي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 2384)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/01

علي زيوري حبيبي- 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 ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 97/713  مورخ 97/5/22هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي حسين مهري فرزند احمد به شماره شناسنامه 640 صادره از اسدآباد در 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي زار به مساحت 58912/55 مترمربع در 
قسمتى از پالك 96 اصلي روســتاي آهو تپه واقع در اسدآباد اراضي روستاي 
آهوتپه خريداري از مالكان رسمي آقايان 1-احمد مرادحاصلي 2- علي حسن 
مراد حاصلي 3-محمد ولي شيري 4- وراث احمدقلي 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 ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 376)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
كامران متقى- رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 139760326001000300 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي ملك همدان- ناحيه يك تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
حســين فاميل روحاني فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه 516 صادره از 
تهران در ششدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 637 مترمربع قسمتي از 
پالك 2 اصلي حومه بخش 3 واقع در همدان، جاده گنجنامه، كوچه گرده پزي 
خريداري از مالكين رسمي آقايان حسين صدرائي و مهدي صدرائي و حاجي 
جعفر پنبه اي محرز گرديده اســت. لذا به منظــور 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صــورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 2386)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/01

علي زيوري حبيبي- رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

رسمي
برابر رأي شماره 139760326009000198 مورخه 97/5/16 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي محمد وكيلي 
فرزند احمد به شماره شناسنامه 1292 صادره از       به شماره ملي 3990230816 
در شــش دانگ اعياني بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ 
يكباب خانه به مســاحت دويســت و هفتاد و پنج مترمربع و نود و پنج صدم 
مترمربع قســمتي از پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان 
خريداري از مالك رسمي آقاي فتحعلي وكيلي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص ثبت اســناد و امالك شهرستان فامنين 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 ثبت و اســناد و امالك فامنين تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 130)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

مسابقات رزم آوران بانوان كشور در همدان 
آغاز شد

 مســابقات رزم آوران قهرمانى بانوان كشــور گراميداشت شهداى 
هفدهم شهريور روز جمعه در همدان آغاز شد.

رئيــس هيأت رزم آوران همدان در اين باره گفت: در اين پيكارها 210
ورزشكار از استان هاى چهار محال وبختيارى، آذربايجان غربى، همدان، 

خوزستان ، اصفهان ، مازندران و كرمانشاه رقابت دارند.
كريم بختيارى روز جمعه در حاشيه برگزارى اين دوره از مسابقات در 
گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين رقابت هاى مبارزه اى در 
رده هاى سنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن آغاز شده است.

وى اضافه كرد: مســابقات رزم آوران قهرمانى بانوان كشــور به مدت 
ســه روز در سالن ورزشى پورياى ولى دانشــگاه آزاد اسالمى همدان 

در جريان است.
نفرات برتر اين رقابت ها به اردوى منتخبان رزم آوران كشــور دعوت 

مى شوند.
رزم آوران رشــته رزمى به طور كامل ايرانى و تنها رشته رزمى جهان با 
پشتوانه اعتقادى اسالمى اســت كه در حال حاضر ترويج اين ورزش 
بومى ايران در كشــورهايى چون تركيه، كانادا، افغانستان، آلمان و ساير 

كشورها در حال انجام است.

تيم فوتبال رسانه همدان خبرنگاران كشور را 
گلباران كرد

 تيم فوتبال رســانه همدان در ديدارى دوســتانه مقابل تيم منتخب 
خبرنگاران كشور به برد پرگل دست يافت.

به گزارش ايرنا در اين مســابقه كه عصر پنجشنبه به ميزبانى ورزشگاه 
شهداى قدس همدان برگزار شد، تيم رسانه همدان با نتيجه هشت بر سه 

برابر منتخب خبرنگاران ايران به برترى دست يافت.
گل هاى تيم رســانه ورزش همدان در اين مسابقه را بهمن طهماسبى 
ســه گل، پوريا خسروى سه گل، بابك صمديان و حميد سراجچى به 

ثمر رساندند.
مهــدى صالح پور نيز گل هاى تيم منتخب خبرنگاران كشــور را وارد 

دروازه رسانه ورزش همدان كرد.
قضاوت اين مســابقه در يك نيمه برعهده دكتر بيژن حيدرى داور بين 

المللى و يك نيمه نيز اميد جمشيدى داور ملى بود.
اين مسابقه به نفع كودكان پروانه اى همدان برگزار شد.

اعضاى 2 تيم در پايان مسابقه از مديران دستگاه ورزش به عنوان متولى 
برگزارى اين ديدار خيريه قدردانى كردند.

تيم رسانه ورزش همدان در سال هاى گذشته بارها به انجام مسابقات 
دوستانه با عنوان "خيريه" پرداخته است.

قهرمانان اسكيت سرعت همدان 
شناخته شدند

 قهرمانان رقابت هاى اســكيت ســرعت انتخابى دختران و پسران 
همدان با برگزارى يك دوره مسابقه در زمين اسكيت مجتمع تفريحى و 

توريستى عباس آباد اين شهر معرفى شدند.
رئيــس هيأت اســكيت همدان در اين بــاره گفت: در ايــن پيكارها 
200 اســكيت باز از شهرســتان هاى همدان، مالير، نهاوند، اسدآباد و 

كبودرآهنگ در هشت رده سنى بايكديگر به رقابت پرداختند.
مهدى مجيدى در گفت و گو با ايرنا افزود: در اين رقابت ها و در رده 
دختران متولد 87 به باال، آرينا عباســى، ســاناز درويشى و نازنين زهرا 

قهرمانى به ترتيب عنوان هاى اول تا سوم را كسب كردند.
وى اضافه كرد: در رده سنى متولدين 88 به باال آنوشا رستمى اول شد، 
فرناز رجبى و نرگس نوروزى به ترتيب دوم و ســوم شــدند و در رده 
ســنى متولدين 86 به باال غزل زينتى برازنده قهرمان شد، آناهيتا يحيى 
خو در جاى دوم ايستاد و سارا يوسفى نيز عنوان سوم را به دست آورد.

مجيدى يادآور شــد: در رده ســنى متولدين 84 به باال نيز سالى لطيفى 
عنوان نخســت را به دست آورد، آيلين ابكى دوم شد و سولماز اسدى 
در جاى ســوم قرار گرفت و در رده ســنى متولدين 85 به باال حكيمه 
هاشملو مقام قهرمانى را به دست آورد، ياسمن طاووسى و مژده يوسفى 

به ترتيب دوم و سوم شدند.
رئيس هيأت اســكيت همدان در ادامه گفت: در رده سنى بزرگساالن 
نيز شــبنم عطايى، نگين خمس آبادى و آنيتــا خدادادى به ترتيب اول 

تا سوم شدند.
وى با اشاره به نتايج بخش پسران گفت: در اين رقابت ها و در رده سنى 
متولدين 89 به باال پدرام روشــنى معز، ساميار زارعى و فرهاد طالبى به 
ترتيب اول تا ســوم شدند و در رده سنى متولدين 88 به باال نيز هومن 
يوسفى اول شد، ياسين كرمى مقام دوم را كسب كرد و عليرضا مجيدى 

نيز در جاى سوم ايستاد.
مجيدى خاطرنشان كرد: در رده سنى متولدين 87 به باال ايليا اسكندرى 
قهرمان شد، ماهان خوانسارى در جاى دوم ايستاد و امير حسين اكبرى 
نيز سوم شد و در رده سنى متولدين 83 به بال مانى سعيدى مقام نخست 
را كســب كرد، متين صدرى دوم شد و آريانا طاليى عنوان سوم را به 
دست آورد.وى افزود: در رده سنى متولدين 90 به باال اميرعلى رنگاميز 
قهرمان شد، حسين بابايى و محمد اين تقى زاده به ترتيب دوم و سوم 
شدند ضمن اينكه در رده سنى متولدين 91 به باال پارسا محبعلى عنوان 
نخست را به دست آورد، كيارس آيينه وند دوم شد و پارسا عطايى در 
جايگاه سوم ايستاد.رئيس هيأت اسكيت همدان يادآور شد: در رده سنى 
متولدين 82 و 83 سال نيز محمد حبيبى، عظيم اسدى و هومن سليمى به 
ترتيب اول تا سوم شدند و در رده سنى بزرگساالن محمد نصير پناهنده 
اول شد، مجتبى شهبازى عنوان دوم را كسب كرد و جواد ظفرى نيز مقام 

سوم را به دست آورد.
نفرات برتر اين رقابت ها مدال و لوح قهرمانى دريافت كردند.

برترين هاى اين دوره از مسابقات به پيكارهاى اسكيت سرعت قهرمانى 
كشور به ميزبانى پيست آزادى تهران اعزام مى شوند.

افتتاح طرح ملى پارك گام در نهاوند 
 طرح ملى پارك گام ويژه بانوان در استاديوم شهيد سليمانيان اين 

شهرستان افتتاح شد. 
 به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان ، طرح ملى 
پارك گام ويژه بانوان با هدف ارتقا سطح تندرستى و سالمتى و ايجاد 
روحيه و نشــاط بين بانوان شهرستان توســط امور ورزش بانوان اين 
اداره و با همكارى هئيت همگانى با حضور بيش از 200 نفر از مربيان 

و رزشكاران در استاديوم شهيد سليمانيان راه اندازى شد.
امور بانوان اداره ورزش و جوانان در اين مراســم گفت: ورزش راهى 

كم هزينه براى تضمين سالمت و تندرستى شهروندان جامعه است. 
رحمتى با تاكيد بر اينكه بايد به منظور حفظ سالمت و تندرستى خود 
بــراى ورزش وقت بگذاريم و به آن اهميت دهيم،افزود: اين موضوع 
بايد توسط بانوان كه از تحرك كم ترى برخوردار هستند بيشتر مورد 
توجه قرار گيرد. وى با اشاره به تشويق مردم به انجام ورزش در برنامه 
پارك گام با پيش بينى جوايز و ايجاد انگيزه بين شــركت كنندگان در 
برنامه هاى ورزشــى،اظهار داشت: با اجراى چنين برنامه هايى تالش 
داريــم تا ضريب نفوذ ورزش همگانى در بين شــهروندان جامعه را 
افزايش دهيم و پرداختن به ورزش به شكل مستمر را بين مردم نهادينه 

كنيم.

اعزام تيم تنيس جوانان همدان 
به مسابقات قهرمانى كشور در البرز 

 تيم جوانان زير 18 ســال همدان راهى مسابقات قهرامانى كشور 
تنيس در كرج شد. 

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان، مسابقات 
قهرمانى كشور زير 18 ســال پسران كشور از امروز به ميزبانى استان 
البرز آغاز مى گردد. روزجمعه تيم جوانان زير 18 سال همدان جهت 

شركت در اين رقابتها به كرج اعزام شد.
بهشاد ظهيرنيا و سهراب نورخمامى به مربيگرى مهران موحد تركيب 
تيم همدان در اين مسابقات را تشكيل مى دهند. تيمهاى تهران ، كرمان 
، گيالن ، يزد ، اردبيل ، البرز ، چهارمهال بختيارى ، سمنان ، گلستان ، 
ايالم ، بوشهر ، مازندران ، هرمزگان ، قم ، قزوين ، خوزستان ، آ.غربى 
، فارس ، اصفهان ، خراســان رضوى و همدان به مدت يك هفته در 

اين مسابقات باهم به رقابت خواهند پرداخت. 

دامنه هاى عباس آباد همدان از زباله 
پاكسازى شد

 رئيس كميته محيط زيســت انجمن گردشــگرى ورزشى كشور 
گفت: دامنه هاى عباس آباد همدان در برنامه اى با حضور دوستداران 

محيط زيست كشور پاكسازى شد.
زهــرا طهماســبى اظهــار داشــت: ايــن برنامــه عصــر روز جمعــه و 
ــا حضــور يكصــد تــن از ســفيران دوســتى و پاكســازى محيــط  ب
زيســت از اســتان هــاى همــدان، اصفهــان، البــرز، تهــران، فــارس 

و مركــزى برگــزار شــد.
وى اضافه كرد: در اين برنامه زباله هاى انباشته شده در دل طبيعت بكر 

محدوده مجتمع تفريحى سياحتى استخر عباس آباد جمع آورى شد.
طهماســبى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: در اين برنامه كه رضوان 
سلماســى عضو شوراى اسالمى شــهر و نيز مسئوالن محيط زيست 
همدان و ســمن هاى اين حوزه حضور داشــتند، دوستداران محيط 
زيست مخالفت خود را از احداث جاده گنج نامه به عباس آباد اعالم 
كردند. اين فعال محيط زيســت خاطرنشــان كرد: سفيران دوستى و 
پاكسازى محيط زيست از زباله به تمامى شهرهاى كشور سفر كرده و 

برنامه هاى متنوعى را برگزار مى كنند.

تيم تهران فاتح مسابقات بسكتبال دانشگاه آزاد 
كشور شد

 تيم تهران عنوان قهرمانى مسابقات بســكتبال دختران دانشگاه هاى آزاد سراسر 
كشور را به ميزبانى همدان كسب كرد.

مسابقات بسكتبال قهرمانى دانشجويان دختر دانشگاه هاى آزاد اسالمى كشور يادواره 
شهيد مدافع حرم مجيد صانعى شامگاه پنجشنبه در سالن امام على (ع) دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد همدان پايان يافت.
مدير تربيت بدنى دانشگاه آزاد اسالمى همدان پيرامون نتايج اين مسابقه به خبرنگار 
ايرنا گفت: در فينال اين رقابت ها تيم دانشــگاه آزاد تهران با پيروزى 76 بر 65 برابر 

علوم و تحقيقات تهران پيروز و قهرمان اين دوره از رقابت ها شد.
غالمرضا خاكسار افزود: همچنين در ديدار رده بندى تيم البرز مقابل فارس با نتيجه 

80 بر 65 به پيروزى رسيد و عنوان سوم را به دست آورد.
وى بيان كرد: اين مسابقات با شركت 9 استان كشور برگزار شد كه در دور مقدماتى 
در 2 گروه چهار و پنج تيمى قرار گرفتند و گروه الف شامل تيم هاى تهران، كرمانشاه، 
علوم و تحقيقات، خراســان رضوى و آذربايجان شرقى و گروه ب تيم هاى فارس، 
همدان، البرز و قزوين بودند.وى يادآور شــد: مسابقات بسكتبال دانشگاه هاى آزاد 
كشــور برگزار شد. بازيكنان منتخب اين دوره از مسابقات قرار است به رقابت هاى 

برون مرزى اعزام شوند.

  نماينــده مردم تويســركان در خانه 
ملــت در آييــن افتتــاح پروژه ســوله 
ورزشى«شــهدا» روستاى الميان با اشاره 
به اينكه اهميت بحث ورزش موضوعى 
انكارنذير اســت اظهار كرد: بايد در حد 
مقدورات و با وجود تمام محدويت هاى 
بودجه اى در حوزه ورزش تالشــى وافر 

داشته باشيم.
به گزارش فــارس محمد مهدى مفتح با 
اشــاره به اينكه زيرساخت هاى ورزشى 
خوبى در ســطح اســتان و تا حدودى 
در تويسركان ايجاد شــده است افزود: 
بسيارى از نابسامانى ها در جامعه با توجه 

به امر ورزش قابل حل است.
نماينــده مــردم تويســركان در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: بر همين اساس 
در مجلس پس از توزيع بودجه ورزش 
متوجه شــديم آن گونه كه بايد پروژه ها 
بــه بهره بردارى نمى رســد در حالى كه 
ما پروژه هاى متعدد و جوانان پرشــور و 
فعالى در اين زمينه داريم اما براى انجام 
ورزش امكانات و زيرســاخت هاى الزم 

را ندارند.
وى با بيان اينكه مهمترين دليل مسئوالن 
و دولت در اين خصوص كمبود بودجه 
بود افزود: منبعــى كامًال مطمئن كه صد 
درصد تحقق پذير باشد يعنى منبع ماليات 
بر ارزش افزوده را براى كمك به ورزش 

كشور مورد بررسى قرار داديم.

مفتح اظهــار كرد:گفته شــد كه بودجه 
عمرانــى وزارت ورزش و جوانان هزار 
ميليارد تومان اســت كه معادل آن را 27
صــدم درصد ماليات بــر ارزش افزوده 
در نظر گرفتيــم و اين بودجه را مجلس 

تصويب كرد.
وى با تاكيد بر اينكه انتظار داريم ســهم 
شهرستان ها و روســتاها بهتر ديده شود 
بيان كرد: در پروژه سوله ورزشى «شهدا» 
روستاى الميان از سهم 27 صدم درصد 
ماليــات بر ارزش افزوده احداث شــده 

است.
نماينــده مــردم تويســركان در مجلس 
شــوراى اســالمى با تاكيد بر اينكه بايد 
تالش كنيــم در مراكز دهســتان ها يك 
سالن ورزشــى احداث شود گفت: بايد 
امكانات ورزشــى را به روســتاها ببريم 
به طــورى كه بــه تدريح روســتاهاى 
پرجمعيت و ســپس ديگر روســتاها را 

بهره مند كنيم.
به گزارش فــارس ، مديركل ورزش و 
جوانان استان نيز در اين آيين اظهار كرد: 
در طول پنج ســال گذشته شاهد افتتاح 
29 پروژه بــا زيربناى 91 هزار متر مربع 
با اعتبارى بالغ بــر 28 ميليارد تومان در 

استان همدان بوديم.
رسول منعم با بيان اينكه با تالش مجلس 
و دولت منابع بسيار مناسبى از محل 27

صــدم درصد ماليات بر ارزش افزوده به 

ورزش داده شــد افزود: تخصيص اين 
اعتبارات موجب رشــد مناسب زيربناى 

ورزشى استان شد.
وى با اشــاره به اينكه بر همين اســاس 
ســرانه ورزش ما از 61 صدم متر مربع 
به 71 صدم متر مربع افزايش يافته است 
گفــت: از مجموع 75 پروژه ورزشــى 
نيمــه كاره در ســطح اســتان 17 پروژه 
ورزشــى تا پايان ســال به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان 
اضافه كرد: سرانه ورزشى ما با افتتاح اين 
پروژه ها از 71 صدم مترمربع به 77 صدم 

متر مربع افزايش خواهد يافت.
وى با اشاره به اينكه 9 پروژه از اين 17

پروژه ورزشــى روستايى است كه اين 
تعداد پروژه ســرانه ورزشى روستايى 
را از 40 صدم متــر مربع به 55 صدم 
متــر مربــع خواهد رســاند گفت: در 
هفته دولت ســه پروژه ورزشى افتتاح 
و چهار پروژه در روســتاهاى اســتان 

شد. كلنگ زنى 
منعم در باره پروژه ورزشــى شــهداى 
عمليات  كــرد:  اظهار  الميان  روســتاى 
اجرايى سالن ورزشى روستاى الميان در 
مساحت 926 متر مربع سال 89 آغاز شد 
كه تاكنون 648 ميليون تومان  براى اين 
پروژه هزينه شــده و 250 ميليون تومان 

نيز براى تسويه ديون اعتبار نياز دارد.

دومين شكست تيم ملى 
واليبال در تورنمنت 

اسلوونى
 تيم ملى واليبــال در دومين ديدار 
خــود در تورنمنت اســلوونى مقابل 

سرمربى پيشين خود شكست خورد.
به گزارش مهر، تيم ملى واليبال پس از 
كسب عنوان قهرمانى بازى هاى آسيايى 
در تورنمت اسلوونى حاضر شد. ملى 
پوشــان پس از شكســت در نخستين 
بــازى تورنمنت مقابل تيــم آمريكا ، 
امشب مقابل تيم اسلوونى قرار گرفتند 
و بــا نتيجــه 3 بر دو مغلوب شــدند. 
هدايت تيم اســلوونى بــر عهده كواچ 
سرمربى سابق تيم ملى واليبال است كه 
ملى پوشان با هدايت او عنوان چهارمى 
در ليگ جهانى واليبال را كسب كردند.

ركوردى جديد 
براى ستاره بارسا

 ليونل مسى كه ركورد بيشترين گل 
زده در الليــگا را از آن خود كرده بود 
در بازى تيمش مقابل اونسكا توانست 
ركوردى ديگــر ثبت كنــد و بهترين 

پاسور ليگ هم بشود.
به گزارش مهر، ليونل مســى باز هم به 
ركــوردى ديگر در الليگا دســت پيدا 
كرده است. او كه بهترين گلزن اين ليگ 
است و توانسته 387 گل بزند، اخيرا و 
بعد از بازى تيم فوتبال بارسلونا مقابل 
اونسكا تبديل به سلطان پاس گل ليگ 
فوتبال اســپانيا هم شد و توانسته پاس 
گل شماره 151 را بدهد.شماره 10 آبى 
و انارى ها اولين پاس گلش را در فصل 
06-2005 داد و در فصول 2010-11، 
15-2014 و 18-2017 بيشترين پاس 

گل را در فصل داد.

پگاه آذربايجان غربى 
قهرمان واليبال صنايع 

شير ايران شد
 تيم پگاه آذربايجــان غربى عنوان 
قهرمانى مســابقات واليبال صنايع شير 

ايران به ميزبانى همدان را كسب كرد.
مديرعامل شركت شير پاستوريزه پگاه 
همــدان در اين باره گفت: مســابقات 
واليبــال قهرمانى صنايع شــير ايران با 
حضــور 140 ورزشــكار در قالب 14

تيم از شــركت هاى صنايع شير ايران 
در همدان برگزار شــد.محمود دوستى 
در گفــت و گو با ايرنا اظهار داشــت: 
در ديــدار فينال اين رقابت ها كه امروز 
در سالن شركت شــير پاستوريزه پگاه 
همدان برگزار شد، تيم آذربايجان غربى 
با برترى 2 بر صفر مقابل پگاه گلپايگان 
عنــوان قهرمانى را به دســت آورد.وى 
اضافه كرد: همچنين در ديدار رده بندى 
اين مسابقات پگاه اصفهان 2 بر يك پگاه 
زنجان را شكســت داد تا رتبه سوم را 
كسب كند.وى خاطرنشان كرد: در پايان 
اين رقابت ها به تيم هاى برتر لوح، مدال 
و جام قهرمانى اهدا شد.شــركت شير 
پاســتوريزه پگاه همدان فعاليت بسيار 

مطلوب در حوزه ورزش دارد. 

نماينده مردم تويسركان در خانه ملت تأكيد كرد

ساخت سالن ورزشى 
در دهستان ها 

■ مفتح: بايد تالش كنيم در مراكز دهستان ها يك سالن ورزشى احداث شود
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پرواز موفق هواپيماى خورشيدى خودران
 شــركت آلمانى الكترا ســوالر از پرواز موفقيــت آميز هواپيماى 
خورشــيدى خودران خود خبر داده كه نويدبخش استفاده گسترده تر 
از اين نوع هواپيماها در آينده نزديك است.به گزارش نيواطلس، اين 
هواپيمــا كه Two Solar OPS نــام دارد، داراى بالهايى به طول 
24.8 متر است و سلول هاى خورشيدى در ابعاد 22.5 سانتيمتر مربع 
بر روى بال ها و دم آن نصب شــده است.سلول هاى يادشده انرژى 
مورد نياز باتــرى هايى را تامين مى كنند كه براى فعال نگهداشــتن 
موتورهاى برقى 32 كيلووات ســاعتى هواپيماى يادشده الزم است.
شركت سازنده مدعى اســت پرواز آزمايشى اين هواپيما از ايمنى و 
كارآيــى كامل آن خبر مى دهد و مى تــوان آن را در آينده جايگزين 

پهپادهاى كوچك و حتى هواپيماهاى گشت زنى كرد.

توليد تخمدان زيست مهندسى شده 
با پرينت سه بعدى

 محققان موفق به توليد تخمدان زيســت مهندسى شده با پرينت 
سه بعدى شدند كه اين طرح در جشنواره بين المللى رويان نيز موفق 
به كســب جايزه شــد.به گزارش مهر، يكى از برگزيدگان نوزدهمين 
جشنواره بين المللى تحقيقاتى رويان، پروفسور ترزا وودراف از كشور 
آمريكا با عنوان طرح «توليد تخمدان زيســت مهندسى شده به وسيله 
پرينت سه بعدى داربســت: بازيابى عملكرد تخمدان در موش هاى 
نابــارور» در گروه نابارورى زنان بود.  هايدوژل هايى داراى ريز منفذ 
(microporous) توســط پرينتر سه بعدى ساخته شد تا تفاوت و 
تاثير آن در هندسه منافذ با تغيير زاويه پيش ران بين اليه هاى در حال 
پرينت بر زنده مانى فوليكول هاى تخمدانى را مورد بررسى قرار دهند.

ربات آموزشى كه نبض دارد و گريه مى كند
 به تازگى يك ربات كودك آموزشــى ساخته شده كه در بدن آن 
خون پمپاژ مى شــود. اين ربات گريه مى كند و نبض دارد.به گزارش 
ديلى ميل، دانشجويان پزشكى با استفاده از ربات يك پسربجه بهتر مى 
توانند عكس العمل بدن بيماران كودك را نســبت به درمان ها دريابند.

اين ربات كه HAL نام گرفته ظاهر يك پســربچه را دارد كه مى تواند 
گريه كند، خونريزى كند، حرف بزند و حتى دچار شوكآنافيالكسى مى 
Gaumard شود. جالب آنكه ربات مذكور حتى نبض دارد.شركت

Scientific كه اين ربات را ســاخته، شبيه سازهاى آموزشى براى 
بيمارستان ها، مدارس و صنايع ديگر تهيه مى كند.به هرحال اين ربات 
از قيمت 48 هزار دالر آغاز مى شود. شركت كنندگان مى توانند طيف 

كاملى از فرايندهاى اورژانسى را روى ربات انجام دهند. 

دستگاهى براى درمان كمر درد و آسيبهاى 
نخاعى توليد شد

 يك مخترع ايرانى موفق به طراحى و ساخت دستگاه كشش كمر و 
خاجى شد كه مى تواند دردها و قوس هاى غير طبيعى مهره هاى كمر را 
رفع كند.على پرويزى مخترع و توليد كننده «دستگاه كشش ناحيه كمر و 
خاجى» در يك شركت دانش بنيان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: 
نخاع يكى از بخش هاى مهم در بدن است كه ارتباط باالتنه و پايين تنه 
به واســطه آن صورت مى گيرد.وى با بيان اينكه اگر آسيبى به نخاع وارد 
شود سيستم بدن دچار مشكل خواهد شد، گفت: به همين دليل در صدد 
برآمديم تا دستگاهى را براى جلوگيرى از آسيب به نخاع و خاجى كمر بر 
اساس يك روش خاص طراحى كنيم.  پرويزى گفت: كمردرد بيش از حد 
موجب ضعف، ناتوانى، بى حوصلگى، عدم تحرك، چاقى و ... مى شود.

گوشى جديد هواوى با نمايشگر خميده 
در راه است

 هواوى در تدارك عرضه گوشــى جديد خود به نام ميت 20 پرو 
اســت كه به تازگــى اطالعاتى در مورد ويژگى هــاى آن در فضاى 

مجازى منتشر شده است.
 به گزارش اســين ايج، اين گوشــى مجهز به تازه ترين سيستم عامل 
گوگل يعنى اندرويد 9 پاى اســت و در آن از نمايشــگرى بزرگ و 

خميده و ضد آب استفاده شده است.
نســبت نمايشگر اين گوشــى 19.5 به 9 بوده و دقت آن به 3120 در 
1440 پيكسل مى رســد. البته قرار است يك مدل ساده تر از گوشى 
يادشده به نام ميت 20 هم عرضه شود كه نسبت نمايشگر آن 18.7 به 

9 بوده و دقت آن 2244 در 1080 پيكسل مى باشد.
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رويداد 2018؛ فرصتى براى برندسازى 
مقاصد گردشگرى

 در حاليكه استان همدان از اوايل امسال خود را براى استقبال و ميزبانى 
دو رويداد مهم 2018 در اين اســتان آماده مى كند به تبع آن شهرستان ها 
نيز براى انتفاع از اين رويداد كم سابقه بيكار ننشسته و آستين باال زدند تا 
از اين فرصت طاليى به عنوان يك سكوى پرواز براى جذب حداكثرى 
گردشگران و نيز جذب سرمايه گذار در منطقه خود با ظرفيت هاى موجود 

به نحو مطلوب استفاده كنند.
دورخيز اســدآبادى ها هم براى انتفاع از دو رويداد بين المللى گردشگرى 
استان از ابتداى سال آغاز شده به طوريكه اين شهرستان سعى دارد از اين 
فرصت و ســال طاليى به فراخور ظرفيت هاى بالقوه و آثار و جاذبه هاى 
تاريخى موجود خود با برنامه هايى از پيش طراحى شده در راستاى جذب 
گردشگر و توريسم و رونق صنعت سبز گردشگرى و برندسازى مقاصد 

گردشگرى منطقه خود بهره مطلوبى را ببرد.
بحث روســتاهاى هدف گردشگرى ملحمدره و حبشى اين شهرستان از 
جمله مواردى اســت كه اين شهرستان براى توسعه و رونق صنعت سبز 

گردشگرى منطقه در اين رويداد در نظر دارد.
فرماندار شهرستان اسدآباد با اشاره به رويداد «همدان 2018» به خبرنگار 
ايسنا گفت: در راستاى انتفاع شهرستان از اين رويداد بى نظير روستاهاى 
هدف گردشگرى «حبشــى» و «ملحمدره» بهترين ظرفيت براى جذب 
توريست و گردشگر بوده و سعى خواهيم كرد از اين فرصت در اين امر 

به نحو احسن استفاده كنيم.
كريم حميدوند افزود: در گذشــته همه تمركز ما در روســتاها بر روى 
توانمندى هاى باغدارى، كشاورزى و دامدارى بود و از وجود ظرفيت هاى 
طبيعت گردى و بوم گردى غافل بوديم اما امروز بايد عالوه بر توسعه اين 
بخش هاى اصلى، مباحث گردشگرى و بوم گردى را به عنوان يك امكان 

جديد مورد توجه قرار دهيم.
وى اضافــه كرد: راه اندازى و افتتاح خانه هــاى بوم گردى مى تواند در دو 
روستاى حبشى و ملحمدره در معرفى و شناساندن و جذب گردشگر و 
توريسم و اشتغال اين 2 روستا از نقش موثرى برخوردار باشد و صنعت 
گردشــگرى روســتايى منطقه و اين ديار را رونق دوچندان بخشــد كه 
بخشداران بخش مركزى و پيرسلمان پيگير اين امر مهم با توجه به فرصت 

طاليى رويداد 2018 در اين دو روستا هستند.
فرماندار شهرستان اســدآباد با بيان اينكه رسانه ها مى توانند ظرفيت هاى 
مناســب اين روستاها را اطالع رسانى كنند، خاطرنشان كرد: براى توسعه 
خانه هاى بوم گردى هر آنچه ظرفيت وجود داشته باشد استقبال و حمايت 

خواهيم كرد.
وى با اشــاره به محيط و چشم انداز طبيعى خيره كننده روستاهاى هدف 
گردشگرى ملحمدره و حبشــى تصريح كرد: ارتقاء و افزايش خانه هاى 
بوم گردى روستاى ملحمدره و حبشى به ورود و پذيرايى گردشگر بيشتر 

به اين روستاها كمك شايانى مى كند.
بخشدار پيرسلمان هم با بيان اينكه روستاى حبشى در سال 86 به عنوان 
روستاى هدف گردشگرى شهرستان اسدآباد انتخاب و معرفى شده است، 
اظهــار كرد: در حال حاضر اين روســتا داراى 560 نفر جمعيت با 140 
خانوار بوده كه اكثريت شــغل جمعيت اين روستا كشاورزى، باغدارى و 

دامدارى است.
محســن عزيزى با بيان اينكه حبشى از روستاهاى تاريخى استان همدان 
در شهرســتان اسدآباد  با چشــم اندازهاى طبيعى بسيار زيبا است، گفت: 
كارشناسان ميراث فرهنگى، قدمت اين روستا را با توجه به مشابهت هاى 
ساختار معمارى سنتى سنگى و خشتى آن با بقاياى تاريخى دوران مادها، 

به اين دوران نسبت مى دهند.
وى خاطرنشان كرد: چشم اندازهاى طبيعى از جاذبه هاى گردشگرى اين 
روستا محسوب مى شــود و كوه هاى اطراف و پيرامون روستا با غارهاى 
مختلف به ويژه در بهار و تابســتان مناظر زيبايى را در اين روســتا پديد 

آورده است.
عزيزى با بيان اينكه در حال حاضر بيشــتر گردشگران و بازديدكنندگان 
از روستاى گردشــگرى حبشى افرادى هستند كه آشــنايى قبلى با اين 
روستا داشته و دارند، اظهار كرد: با توجه به رويداد 2018 راه اندازى خانه 
بوم گردى در اين روستا، در كنار تبليغات و اطالع رسانى مى تواند فرصت 
مناسبى براى بحث جذب گردشگر و توريسم روستاى هدف گردشگرى 

حبشى فراهم كند.

استقبال از نمايشگاه  عكس 
«شكوه تاريخ، از الوند 
تا هگمتانه» در همدان

 نمايشــگاه عكس «شــكوه تاريــخ، از الوند 
تــا هگمتانه» در همدان برپا شــده اســت و اين 
نمايشــگاه در بــرج زاگرس مورد توجــه بازديد 

كنندگان قرار دارد 
تصاوير هنرى در اين نمايشــگاه مربوط به عكاس 
جــوان اســتان مصطفــي شــيرمحمدى يكــى از 
پيشكسوتان رســانه است.شيرمحمدى درخصوص 
اين نمايشگاه اظهار كرد: اين نمايشگاه با هدف تبليغ 
زيبايى هاى بصرى و معرفى جاذبه هاى گردشگرى و 

تاريخى شهر همدان داير شده است.
وى گفت: در ســال 2018 همــدان افتخار پايتخت 
گردشگرى كشــورهاى آســيايى را دارد و فرصت 
مغتنمى است كه بواسطه آن همدان زيبا را به جهان 

معرفى كنيم.
ايــن عــكاس همدانــى در ادامه بــه اهميت نقش 
تصوير در تبليغ اشــاره كرد و افزود: همدان 2018 
يك فســتيوال يك ساله اســت كه در اين يك سال 
به همدان و مســؤوالن، دلســوزان و اقشار مختلف 
آن فرصت داده شــده به اين بهانه از توانمندى ها و 
پتانســيل هاى موجود در اين شهر رونمايى و تبليغ 
مناســبى انجام دهند كه بنده به قــدر توان خود به 
ارائه تصاويرى از اين اندوخته هاى فاخر تاريخى و 

سياحتى پرداخته ام.
وى در ادامه گفت: در اين فرصت باقيمانده اميدواريم 
بخش دولتى از ظرفيت هاى هنرى استان براى معرفى 

هرچه بهتر و شايسته تر همدان بهره ببرند.
شــيرمحمدى همچنين درباره جزئيات نمايشــگاه 
اظهار كرد: 40 قطعه عكس از سيماى شهرى و اماكن 
سياحتى و تاريخى همدان به معرض نمايش گذاشته 

شده است
وى با بيان اينكه اين نمايشگاه به صورت انفرادى و 
با موضوعيت مناظر شهرى همدان به مناسبت افتخار 
پايتختى همدان در سال 2018 ميالدى در قاره آسيا 
بر حوزه گردشــگرى اســت، گفت: ابعاد تابلوهاى 
عكاسى موجود در اين نمايشگاه 100 × 70 سانتيمتر 
و با كيفيت درجه اول با اســتاندارد جهانى چاپ و 

آماده ارائه شده است.

كدام شهرها در گردشگرى 
هوشمند حرف اول را مى زنند؟

 اتحاديــه اروپا، منتخبــان رقابت هــاى جديد 
گردشــگرى را اعالم كرد و در اين ليست شهرهاى 
اروپايى در گردشــگرى هوشــمند موفــق بودند. 
شــهرهاى بروكسل (بلژيك)، هلســينكى (فنالند)، 
ليوبليانا (اسلوونى)، ليون (فرانسه)، ماالگا (اسپانيا)، 
نانت (فرانسه)، پالما (اسپانيا)، پزنان (لهستان)، تالين 
(استونى) و والنسيا (اسپانيا) به عنوان منتخبان رقابت 
در گردشگرى هوشــمند 2019 اعالم شدند. عوامل 
موثر در گردشــگرى هوشمند شــامل چهار دسته 
پايدارى، دسترسى، ديجيتالى شدن و همچنين ميراث 
فرهنگى و خالقيت در شــهرهاى اروپايى به عنوان 
مقصد گردشــگرى هســتند. در مرحله اول رقابت، 
گروهى از كارشناسان، برنامه هاى كاربردى را از 38 
شهر و 19 كشور عضو اتحاديه اروپا ارزيابى كردند. 
در مرحله دوم، هيأت داورى اروپا، 10شهر منتخب 
را بررســى و دو برنده را انتخــاب خواهد كرد كه 
عنوان پايتخت هوشمند گردشگرى 2019 را كسب 
مى كنند. چهار شــهر ديگر نيز جوايز گردشــگرى 
هوشــمند اروپا براى دستاوردهاى برجسته خود در 

چهار دسته رقابت را دريافت خواهند كرد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1............................. . دم سرخ ها- هزارپا
■ قد  س2.................. ... دم سرخ ها - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................ هزارپا - شعله ور
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير......... . دم سرخ ها هزارپا - تنگه 
ابوغريب

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

 شصتمين جشنواره  منطقه اى سينماى جوان با 
مشاركت فرماندارى ويژه مالير و انجمن سينماى 
جوانان ايران در شهر مالير در حال برگزارى است 

.
اميــد وفايى مدير اجرايى شــصتمين جشــنواره 
منطقه اى ســينماى جوان دربــاره انتخاب اين نام 
گفت: مبنــاى  انتخــاب عنوان «آگر» بــه معناى 
ســرزمين آتش، نام قديمى  شهرستان مالير بوده 
است كه از تركيب 2 واژه مال به معناى خانه و واژه 
آير معروف به آگر كه در زبان مادى به معناى آتش 
اســت، بوده و  بر همين اســاس عنوان  شصتمين 
جشنواره منطقه اى ســينماى جوان «آگر» انتخاب 

شده است.
 وى اضافــه كــرد: در بخش فيلم  ايــن دوره از 
جشــنواره  شامل سه بخش رقابتى، جنبى و بخش 
ويژه اســت. در  بخش ويژه در راســتاى اهداف 
«همــدان 2018» و انتخاب عنــوان «پايتخت مبل 
منبت» براى شــهر مالير، تالش شــده تــا به آثار 
توليدى مرتبط با اين موضــوع جايزه اى ارزنده از 

سوى حاميان جشنواره اهدا شود.
معرفى داوران بخش فيلم جشنواره منطقه اى «آگر»

مسعود جعفرى جوزانى، مجيد برزگر، رقيه توكلى، 
ســيدجواد ميرهاشــمى و آرمين ايثاريان قضاوت 
فيلم هاى بخش مســابقه جشنواره منطقه اى مالير« 

آگر» را بر عهده دارند.

 هيئت داوران بخش فيلم شــصتمين جشــنواره 
منطقه اى ســينماى جــوان مالير «آگــر» معرفى 
شــدند. داورى 69 فيلم  راه يافته به بخش مسابقه 
اين رويداد ســينمايى در چهــار بخش: تجربى، 
پويانمايى، مستند و داســتانى را مسعود جعفرى 
جوزانــى، مجيد برزگر، رقيه توكلى، ســيدجواد 
ميرهاشــمى و آرمين ايثاريان برعهده دارند. 36

فيلم داســتانى، 17 فيلم مستند، 7 فيلم پويانمايى 
و 9 فيلــم تجربى در بخش نهايى اين جشــنواره 
طــى ســه روز از 15 تا 18 شــهريور به رقابت 

مى پردازند.
در اين زمينه عليرضا درويش نژاد، مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان به جشنواره منطقه اى «آگر» 
پيام خود را ارســال كرد در مضمون اين پيام چنين 

آمده است 
بى شــك ســينما تلفيقى از هنر و صنعت است كه 
براى ارتقاء جنبه هنرى آن با هدف گسترش مبانى 
و مفاهيم فكرى و فرهنگى و كشــف استعدادهاى 
خالق جوانان و نوجوانان؛ مى تواند نقش موثرى در 

جامعه بشرى ايفا كند.
ســينما در تأثيرگذارى بر مخاطبان پر تعداد خود 
در متبلور ســاختن زيبايى ها و شاهكارهاى واالى 
خلقــت، نظام هســتى، معــارف و مفاهيــم بلند 
متافيزيكى و ماورائى در زمره كم نظيرهاســت. از 
طرفى هم جنبه اقتصادى ســينما آن را به قطبى از 

صنعت تبديل كرده است و بر اهميت آن مى افزايد.
از اين رو مى توان اذعان كرد سينماگران، مهم ترين 
پيوند دهنده گان ميان تالشــگرى و ســختى هاى 
صنعت و اقتصاد و لطافت هــاى روح انگيز هنرى 
هســتند كه مفهوم زيبايى به نام «سينما» را جاودانه 
كرده انــد. در اين رهگذر نقــش بى بديل عكس و 
عكاســان را هم نمى توان ناديده گرفت؛ هنرى كه 
براى جاودانه ماندن آثار فاخر ســينمايى، مى تواند 
به مثابه بالى براى ســينما باشد. برگزارى جشنواره 
فيلم و عكس به صورت همزمان، فرصتى اســت 
براى هر دو گروه هنرمنِد بــا ارزش، تا بتوانند در 
تالقى با طيف هاى مختلف مردم فضايى پر نشــاط 

از رگه هاى هنرى در جامعه ايجاد كنند.
از طرفى اين جشنواره باعث مى شود استعدادهاى 
خالق هنرى اين دو رشته به بروز و ظهور برسد كه 

خود عاملى است براى بقاء هنر متعالى.
گفتنى است ، عكاسان حاضر در جشنواره منطقه اى 
كمازان،  روســتاهاى  مالير«آگر»  جوان  ســينماى 

مانيزان و طائمه را به قاب تصوير كشيدند.
روز جمعه 16شــهريور در دوميــن روز برگزارى 
جشــنواره منطقه اى مالير، تور عكاسى با حضور 
50 نفر از عكاســان و عالقه مندان به هنر عكاسى 
در مناطق روستايى كمازان، مانيزان و طائمه برگزار 

شد.
اين برنامه از ســاعت 9 صبح تا 19 به طول انجاميد 

و شركت كنندگان به سرپرستى محسن حسينى تبار 
مسئول كميته عكس جشــنواره «آگر» زيبايى هاى 

اين مناطق را ثبت كردند.
مانيزان روســتايى از توابع بخش مركزى شهرستان 
مالير و پايتخت شيره انگور است. رودخانه پرآب 
و خروشان منيزان، باغات انگور وسيع، جنگل هاى 
طبيعى اطراف روستا، همجوارى با منطقه حفاظت 
شده لشــگردر، معمارى پلكانى و سنگى و بقاياى 
قلعــه  ها و خانه هــاى اربابى متعدد اين روســتا 
همــواره مورد توجــه عكاســان و عالقه مندان به 

گردشگرى بوده است.
كمــازان و طائمه نيــز از توابع شهرســتان مالير 
هستند كه با جاذبه هاى طبيعى بكر و بافت قديمى 

عالقه مندان هنر عكاسى را به خود جلب مى كنند.
شــصتمين جشنواره منطقه اى ســينماى جوان از 
تاريخ 15 الى 18 شهريورماه سال 1397به مدت 
چهار روز در استان همدان، شهر مالير با حضور 
اســتان هاى همدان، مركزى، قــم، اصفهان،يزد، 
بلوچستان،  و  سيســتان  كرمان،  جنوبى،  خراسان 
فارس و هرمزگان توسط انجمن سينماى جوانان 
ايــران، اداره فرهنگ وارشــاد اســالمى مالير و 
فرماندارى ويژه شــهر ماليــر در حال برگزارى 

است.
«آگر»  سينماى  جشــنواره  شصتمين  است  گفتني 

امروز به كار خود پايان مي دهد.

 سمينار بين المللى گردشگرى فرهنگى از طريق 
نــوآورى و فناورى همزمان بــا  چهلمين اجالس 
عمومى اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى 
برگزار خواهد شد . اين سمينار به پيشنهاد شركت 
سياحتى عليصدر توسط سازمان جهانى جهانگردى  
در شهر همدان در كشور  ايران در تاريخ  14-12

نوامبر 2018 برگزار خواهد شد . 
در زمينــه توضيحات چرايى لــزوم برگزارى اين 
ســمينار مديرعامل شركت ســياحتى عليصدر در 
گفتگــو با كميته اطالع رســانى رويــداد همدان 
2018 عنــوان كرد :  امروزه گردشــگرى فرهنگى 
يكى از بزرگترين و ســريع ترين بازارهاى جهانى 
گردشگرى اســت: حدود چهار تن از ده گردشگر 
بر اســاس پيشــنهاد فرهنگى خود، مقصد خود را 
انتخاب مى كنند. گردشــگران به طور فزاينده اى 
از عوامل ناملموس مانند فضاى يك مكان، ارتباط 
آن با افراد معروف، ايده ها و رويدادها، به عبارت 
ديگر فرهنگ، تاريخ و سنت هاى محل، جذب مى 

شوند.

حميدرضا يارى گفت : اين ســمينار بين المللى 
در صــدد ارائه يــك پلت فــرم تخصصى براى 
كشورهاى عضو UNWTO، اعضاى وابسته و 
ذينفعان مربوطه براى تبادل اطالعات و تجربيات 
اســت. اين رويداد اهميت نوآورى در مديريت 
و ترويج گردشــگرى فرهنگى را به رسميت مى 

شناســد و به دنبال گسترش اســتقرار فن آورى 
هاى در حال ظهور و پيشــرفته در فعاليت هاى 

گردشگرى در مقصد و محصوالت خود است.
وى همچنيــن افــزود :  در راســتاى اهميــت 
برگزارى اين ســمينار از ســوى سازمان جهانى 
جهانگردى عنوان شده اســت كه با اين وجود، 

گردشــگرى با چالش هايى از قبيــل كارامدى 
اثــرات اجتماعــى و محيطــى گردشــگرى تا 
مديريت موثر اســتراتژى هاى فزاينده ديجيتالى 
براى پاســخگويى به نيازهاى مسافرين مدرن و 
نياز به افزايش رقابت پذيرى مواجه اســت. در 
كنار رشد مداوم گردشگرى در سالهاى اخير، ما 
شاهد تغيير در مدل هاى تجارى و رفتار مصرف 
C2C كننده، از قبيل ظهور سيستم هاى ديجيتال

(اغلب به عنــوان اقتصاد اشــتراكى)، داده هاى 
بزرگ و بومى سازى جغرافيايى، عمدتا در پاسخ 
به بحران اقتصادى جهانى و پيشرفت تكنولوژى 

هستيم.
 (UNWTO) ســازمان جهانــي گردشــگري
به منظــور پيش بينــي، رفع و غلبــه بر چالش 
هــاي جديد و تهيه روندهــاي جديد در بخش 
گردشــگري، در حال حاضر، نوآوري و تحول 
ديجيتالي را به منظور كيفيت بخشــى به مقاصد 
براى شــناختن پتانســيل كامل آنها به طور كامل 

وارد گردشگرى مى كند.

در چهلمين اجالس جهانى گردشگرى

 سمينار بين المللى گردشگرى فرهنگى برگزار مى شود
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