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از ريلى نقل و حمل توسعه
است استان اصلى نيازهاى
تهران همدان قطار سوت شدن شنيده
كه اســت اى اميدواركننده و خوب خبر
شهروندان براى را مناسبى شــرايط تنها نه
اين از توانند مى مردم و نمايــد مى فراهم
بحثتوسعه در بلكه كنند، استفاده امكانات
اســتان براى نيز نقل و حمل و ارتباطات
توجه با امروزه دارد دنبال به را مهمى نتايج
در آن نقشكليدى و ارتباطات اهميت بــه
حوزه در رشد و تحول گونه هر توســعه،
محورهاى از يكى عنــوان به نقل و حمل
مقوله در محسوســى آثار ارتباطات، مهم

دارد يافتگى توسعه

كالنشهر؟ يا گرانشهر
اساسگزارشبانكمركزيشاخص بر

حدود همــدان در مردادماه تــورم
بين در مقدار باالترين كــه بوده درصد

سرعت در همدان يعني است؛ كشور استان
است كسبكرده را اول رتبه قيمتها رشد
در كه اســتاني براي شــوكآور خبر اين
سرمايهگذاري و اشتغال چون شاخصهايي
و تحليل جــاي ندارد، مناســبي وضعيت
فقط تاكنــون دارد كارشناســي بررســي
اين به تجارت و معــدن صنعت، مديركل
با مصاحبه در و داده نشــان واكنش خبــر
باال تورم عامل را بخشمسكن خبرنگاران،

است دانسته همدان در

ما مسئوليت و همدان استان مرگآفرين محورهاى

استاندار عمرانى معاون

همدان به آسيا نگاه
كرد خواهد تغيير

فرصتهاست از بردن بهره آغاز نقطه همدان بگيريم جدى ■

استاندارعملكرد
در همدانى ورزشكاران

ستود را آسيايى هاى بازى
همدان اســتاندار نيكبخت محمدناصر
اين ورزشــكاران عملكرد پيامى صدور با
اندونزى آسيايى هاى بازى در استان

داد قرار ستايش مورد را
عملكرد بررســى اســت آمده پيام اين در
متوالــى دوره در اســتان ورزشــكاران
نشــانگر آســيايى هاى بازى مســابقات
كسب لحاظ به اســتان ورزش پيشــرفت
سال چهار در ها رشته تنوع و مدال سهميه،

است اخير
با كه را موفقيت ايــن افزايد مى پيام ايــن
وزارت ريــزى برنامه و پيگيــرى توجــه،
و ورزشــى هاى هيات جوانان، و ورزش
اراده و پشتكار و همت و اســتان مسئوالن
مردم، به اســت شده حاصل ورزشــكاران
ورزش مندان عالقه و فعاالن ، ورزشكاران

گويم مى تبريك
ابــراز پيــام ايــن در همــدان اســتاندار
و ــت مديري ــود بهب ــا ب ــرد ك ــدوارى امي
در ــژه وي ــه ب ــتر بيش ــه توج و ــا ه روش
همــدان اســتان ، يابــى اســتعداد موضــوع
كشــور ورزش در امروز از بيــش آينــده در

ــد بدرخش
بــازى در همــدان اســتان ورزشــكاران
ــته رش در ــزى اندون ــيايى آس ــاى ه
كســب ــه ب موفــق ــدازى تيران و ــى قايقران
و مربــى و برنــز و نقــره مــدال چنــد
ملــى تيــم ــا ب همــراه همدانــى ورزشــكار
در و طــال نشــان كســب بــه موفــق كبــدى
رنگارنــگ مــدال هفــت صاحــب مجمئــع

شــدند

بزرگهيأتهاى تجمع
آستانه در همدان مذهبى

محرم ماه
استان مداحان بســيج سازمان مســئول
مذهبى هيأتهاى بزرگ تجمــع از همدان

داد خبر محرم ماه آستانه در همدان
از فارس با گفتوگــو در گلپريان احمد
همدان مذهبى هيأتهــاى بــزرگ تجمع
كرد اظهار و داد خبر محرم ماه آســتانه در
مداحان، تجمع صلواتى، ايســتگاه برپايى
ماه آستانه در شهدا خانوادههاى و شــاعران

مىشود برگزار محرم
پنجشنبه مراسم اين اينكه به اشــاره با وى
مىشود، برگزار ساعت شهريورماه
دانشگاه همايشهاى سالن در مراسم گفت
پژوهش چهارراه در همدان پزشــكى علوم

شد خواهد برگزار

نگهبان شوراى نظر تأمين منظور به

اصالحقانونتعيينتكليفاستخدامى
معلمينحقالتدريسى

پرورش آموزشو وزارت در
معلميــن اســتخدامى تكليــف تعييــن قانــون مجلــس نماينــدگان
و ــوزش آم وزارت در ــوادآموزى س ــت نهض ــياران آموزش و ــى حقالتدريس
ــه ب ــان نگهب ــوراى ش ــر نظ ــن تأمي ــور منظ ــه ب ــى اصالحات ــا ب را ــرورش پ

رســاندند تصويــب
ــس مجل ــدگان نماين ــارس، ف ــزارى خبرگ ــى پارلمان ــگار خبرن ــزارش گ ــه ب
اعــاده طــرح پارلمــان ديــروز علنــى نشســت در اســالمى شــوراى
ــن معلمي ــتخدامى اس ــف تكلي ــن تعيي ــون قان ــه ب ــاده م ــك ي ــاق الح ــده ش
و ــوزش آم وزارت در ــوادآموزى س ــت نهض ــياران آموزش و ــى حقالتدريس
ــا ب و داده ــرار ق ــى بررس و ــث بح ــورد م را ــان نگهب ــوراى ش از ــرورش پ
ــاندند رس ــب تصوي ــه ب ــورا ش آن ــر نظ ــن تأمي ــور منظ ــه ب ــى اصالحات

بــه منــوط قانــون ايــن حكــم اجــراى مجلــس، مصوبــه موجــب بــه
اســت ســنواتى بودجــه قوانيــن در الزم مالــى منابــع پيشبينــى

را نابسامانىها چرا
گذارند مى رهبرى پاى به

هايــى نابســامانى كــه اســت ايــن هســتيم گرفتــارش االن كــه اى مســئله
گذارنــد مــى رهبــرى پــاى بــه را اســت مملكــت در كــه

ــرگان خب ــس مجل رســمى اجالســيه ــن پنجمي در ــرگان خب ــس مجل ــس ريي
ــرآن ق ــر اگ ــرد ك ــار اظه ــه مباهل روز ــك تبري ــا ب ــم پنج دوره ــرى رهب
ــنايى روش ــه ب و ــم مىكني ــور عب تاريكــى از ــد باش ــا م روى ــش پي هميشــه
همــه در مــا راه ــور ن و سرمشــق بايــد الهــى ــاب كت ايــن پــس رســيم مــى

ــد باش ــان م شــخصى ــى زندگ و ــى سياس ــى، اجتماع ــاى كاره
االن كــه اى مســئله مــا افــزود جنتــى احمــد ا آيــت ايســنا، گــزارش ــه ب
اســت مملكــت در كــه هايــى نابســامانى كــه اســت ايــن هســتيم گرفتــارش
ــور ام همــه در مايشــا فعــال ــه ك ــگار ان ــد، گذارن مــى ــرى رهب ــاى پ ــه ب را
بيــكاره دولــت و مجلــس و اســت رهبــرى سياســى و اجتماعــى و اقتصــادى
ــن اي و اســت دشــمن شــوم نقشــه ــن اي ــه ك باشــيم مراقــب ــد باي هســتند
ــل ح ــراى ب ــى هاي ــه برنام ــراى اج ــرى پيگي ــرى رهب ــه ك ــت اس ــى درحال

اســت كشــور مشــكالت
شــود، برخــورد اجتماعــى هــاى آســيب بــا بايــد اينكــه بــر تاكيــد بــا جنتــى
وظيفــه كــه اســت معلــوم دهــد؟ انجــام بايــد كســى چــه را كار ايــن گفــت
اجرايــى قــواى و مــردم نماينــدگان كار ايــن اســت كشــور در اجرايــى قــواى
و ــد دهن ــى م ــود رهنم ــه زمين ــن اي در ــد دارن ــب مرت ــم ه ــرى رهب اســت

كننــد مــى پيگيــرى را مســائل
ــه ك ــى زمان ــا ت و ــت گف ــم خواه ــم بازه و ام ــه گفت ــرر مك داد ــه ادام وى
ــى زمان ــا ت كشــور ايــن كار كــه ــم گوي مــى ــد كن كار ــم زبان و باشــم ــده زن
دســت بــه را كارهــا انقالبــى جوانــان و باشــيم نداشــته انقالبــى روحيــه كــه
و ــند باش ــته نداش ــى انقالب ــائل مس ــه ب ــادى اعتق ــا م ــران مدي و ــد نگيرن
رســد مــى همينجــا بــه كار ببرنــد جلــو كارمنــدى را چيــز همــه بخواهنــد

هســت االن ــه ك
ــا اروپ ــد هرچن ــرد ك ــار اظه برجــام، از ــكا آمري خــروج ــه ب اشــاره ــا ب وى
مســائلى مــورد در االن امــا شــود نمــى خــارج برجــام از كــه كــرده اعــالم
اســت رفتــه آمريــكا كــه رود مــى را راهــى همــان مــا، موشــكى قــدرت مثــل
شــيطان ــه ب اعتمــاد پــس هاســت، خواســته همــان پيگيــر زمينــه ايــن در و

اســت اشــتباه بــزرگ

امالكهمدان مشاوران اتحاديه رئيسه هيأت عضو

ميشود پايانسالگرانتر تا مسكن
است فروشمربوط در پشيماني به شكايتها بيشتر ■

همدان مرغ بازار در دالالن جوالن

تعادل ايجاد نويد
مرغ قيمت در

  

وضعيت اينكه بر تاكيد با ديه ســتاد مديرعامل
بسيار سكه قيمت افزايش بدليل مهريه محكومان
رفع براى مجلس بــه طرح ارائه از اســت بغرنج

داد خبر محكومان اين مشكل
اشاره ضمن ايلنا با گفتوگو در جواليى اســدا
مهريه محكومان پروندههــاى تعــداد افزايش به
افزايش گفت ســكه قيمت ناگهانى رشــد بدليل
قيمت باالرفتن پى در مالى محكومان پروندههاى
بر محاكم از بســيارى اســت، شده باعث ســكه

كنند تمركز مهريه محكومان پروندههاى
كه هستند كســانى افراد اين از برخى داد ادامه وى
را مهريه اول قسط نمىتوانند و ثابتشده آنها اعسار
مىبرند سر به زندان در رو همين از كنند، پرداخت
به ورودى شده باعث سكه قيمت افزايش همچنين
كند پيدا افزايش مهريه پرداخت عدم دليل به زندان
مهريه اقساط در تعديل براى بسيارى پروندههاى و

شود تشكيل دادگاهها در
مهريه محكومان خصــوص در قضات

ندارند رويه وحدت
زندانيان افزايش به اشــاره با ديه ستاد مديرعامل
قانون تصحيح از بعد ديه ستاد كرد تصريح مهريه
كه چك صدور قانون و رانندگى حــوادث ديات،

حال در رسيد، نتيجه به بســيار تالشهاى از پس
معتقديم ما است كرده تمركز بحثمهريه بر حاضر
مشكل ديگر موضوعات برخالف مهريه بحث در
اجرايى مشــكالت اما ندارد، وجود نقــصقانون
در مختلفى قوانيــن و دارد وجود زمينــه اين در
در قضات و اســت شــده مطرح خصوصمهريه

ندارند رويه وحدت مهريه خصوصمحكومان

سكه معيار كردن بروز تالشبراى
نمايندگان با ديه ستاد متعدد جلسات به جواليى
طى گفت و كرد اشاره اسالمى شــوراى مجلس
مجلس، در زنان فراكسيون اعضاى با ديدارهايى
مورد را مهريــه محكومان مخصــوص قوانيــن

معيار مىكنيم تالش و داديم قرار بررســى
گرفته نظر در مهريه محكومان براى كه را ســكه

كنيم روز به شده
و تعيين سال در ســكه معيار داد ادامه وى
آن در نيز ستاد نظر البته بود، مناسب دوره همان براى
در قيمتسكه به توجه با اما نبود، سكه بر زمان
شده باعث سكه معيار گرفتن نظر در زمان آن
پرداخت براى زندان به زمان آن در افراد ورودى بود،
كه افرادى تعداد زمان آن در همچنين شود كم مهريه
اين اجراى با مىبردند سر به زندان در مهريه دليل به

كرد پيدا كاهش قانون
همخوانى قيمتسكه با سكه معيار

ندارد
حاضر حال در كرد خاطرنشان ديه ستاد مديرعامل
و ندارد همخوانى ســكه قيمت با سكه معيار
هستند، زندان در حاضر حال در كه افرادى معموالً
متاسفانه و نشدهاند زندان راهى سنگين مهريه براى
درآمدشان و هستند كارگر قشر از نيز افراد اين بيشتر
اينكه به توجه با و اســت تومان ميليون دو از كمتر
به و شدهاست پذيرفته دادگاه ســوى از آنها اعسار
محكوم ســكه يك ماهانه پرداخت بــه مثال طور
را شده تعيين حكم نمىتوانند؛ هم باز اما شــدهاند،
سكه يا براى و كنند پرداخت را سكه و اجرا

مىبرند سر به زندان در

شدهاند زندان راهى پرداختيكسكه در توانايى عدم بدليل جوانان برخى

      

قانون اصالح
خانواده حمايتاز
وصولشد اعالم

قانون مــاده به تبصره يــك الحاق طرح
شد وصول اعالم خانواده از حمايت

مجلس زنان فراكسيون عضو ايسنا،يك گزارش به
اصالح طرح براساس كه گفت اســالمى شوراى
نمايندگان ســوى از كه خانواده از حمايت قانون
مادر پدر، فوت از پس زمان در شــده، پيشــنهاد
مالى حقوق و اموال امور اداره حضانت مدت در

بود خواهد عهدهدار را طفل
اشاره با ايسنا، با گفتوگو در ذوالقدر فاطمه سيده
از حمايت قانــون اصالح طرح وصول اعــالم به

اطفال تربيت و سرپرســتى موضوع گفت خانواده
قانونگذار كه است مهمى مســائل از محجورين، و
وضع آنان از حمايت در ويژهاى مقررات و قوانين
تربيتى، و مالى امور در اطفال از حمايت و نمــوده
وصايت، حضانت، واليت، نهادهــاى پيشبينى با
گرفته قرار توجه مورد صغــار بر امين و قيمومت

است
ــاد نه دو ــن بي ــوص خص ــن اي در ــزود اف وى

وجــود نزديكــى رابطــه حضانــت و واليــت
و مشــكل آنهــا قلمــرو فهــم گاه كــه دارد
بــر مــادر حضانــت بــراى محدوديتهايــى
ايــن از يكــى كــه كــرده ايجــاد كــودك
بــا مــادر حضانــت همزمانــى محدوديتهــا
واليــت همزمانــى خصــوص بــه ولــى، واليــت
ــوت ف از ــس پ ــادر م ــت حضان و ــدرى پ ــد ج

ــت اس ــدر پ

جمعآورى اجراىطرح
اوباش و اراذل
استانها تمام در

در اوباش و اراذل جمعآورى طرح اجــراى از ناجا فرمانده
داد خبر استانها تمام

و اراذل جمعآورى به اشاره با اشترى، حسين ايلنا، گزارش به
اراذل جمعآورى طرح گفت كشور شهرهاى همه در اوباش
افرادى مردم اگر و مىشود اجرا ها اســتان همه در اوباش و
ايجاد و داشته اوباشــگرانه رفتارهاى كه مىكنند مشــاهده را
ما ماموران و داده اطــالع ســامانه به مىكنند مزاحمت
اقتدار و شدت با هستند امنيت و نظم مخل كه كســانى با نيز

مىكنند برخورد

شود اصالح خانوادهها موادغذايى مصرف الگوى
اصالح بايد و اســت غلط خانوادهها در آب و موادغذايى مصرف الگوى اينكه بر تاكيد با رياســتجمهورى خانواده و زنان امور معاون
آسيبها كاهش در مىتواند اقتصادمقاومتى و مصرف الگوى اصالح آموزش آمده وجود به كشــور براى كه جديدى شرايط در افزود شــود،

باشد داشته بهسزايى نقش
الگوى دليل به ايران در غذايى فرآوردههاى يكسوم از بيش افزود ايرنا با گفتگو با خانواده و زنان امور در رياستجمهورى معاونت ابتكار معصومه

مىرود هدر كشور آب مترمكعب ميليارد از بيش كنيم، مقايسه آب مصرف ميزان با فقط را آن اگر كه مىشود تلف غلطمصرف
مصرف الگوى اصالح براى را متعددى نشستهاى و دارد نيرو وزارت با خوبى همكارى رياستجمهورى خانواده و زنان معاونت كرد تصريح وى

كردهاست برگزار آب بخش در بهويژه
توانمندىهاى با تكانهها مقابل در بتوانيم كه است اين كردند تبيين انقالب رهبر كه سياستهايى و مقاومتى اقتصاد بحث در ما نگاه داد ادامه ابتكار
باشد مختلف ابعاد در خانوادهها بنيه تقويت فكر به بايد معاونت اين مقاومتى اقتصاد كارگروه اقتصادى، جنگ و تحريمها به نظر و بايستيم داخلى
رعايت را جنسيتى تعادل و توجه زنان ســهم و نقش به بايد جمهورى رياســت خانواده و زنان امور معاونت هاى كارگروه تمام كرد تصريح وى
بسزايى نقش سالم خانواده زيرا هاست، خانواده به معاونت در ما نگاه است؛ تحقق قابل زنان حضور و مشاركت با مقاومتى اقتصاد از بخشى كنند

دارد اقتصادى و اجتماعى هاى آسيب كاهش در
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محروم روستاهاى به پزشكى تيمهاى اعزام
به پزشكى تيمهاى اعزام از همدان ناحيه ســپاه ســازندگى بسيج مســئول

داد خبر همدان جهادى گروههاى هدف مناطق و محروم روستاهاى
ناحيه سپاه سازندگى بسيج هماهنگى و همكارى با داشــت اظهار گليان هادى
مناطق و محروم روستاهاى در پزشكى تيمهاى پزشكى جامعه بسيج با همدان

مىشوند اعزام جهادى گروههاى هدف
، عج وليعصر شهرك در تاكنون افزود وى جوان، خبرنگاران باشگاه گزارش به

سال در واليت جهادى گروه توســط آن بهداشت خانه كه مهبار روســتاى
است شده برگزار عربلو و هندو آب روستاهاى و شد احداث

گروه و قهارى شــهيد مقاومت حوزه گروههاى اردوها اين در گفت گليــان
باعث كه دارند همكارى اعزام براى پزشكى جامعه بســيج با واليت جهادى

است شده محروم مناطق و روستا اين در فراوان رضايت ايجاد

شد خواهد افتتاح همدان در مدرسه
متر هزار زيربناى كالسدرسو با مدرسه سالجارى، مهرماه تا

شد خواهد افتتاح ريال ميليارد بر افزون اعتبارى با و مكعب
خيريه مدرسه پروژه دولتچهار هفته در گفت استان مدارس نوسازى مديركل
و كبودرآهنگ راميشان مدرســه عبدالرحيم، روستاى ورزشى ســالن اخوان،
بهرهبردارى به ريال ميليون و ميليارد بر بالغ اعتبارى با قادرآباد روستاى
هنرستان كرد عنوان استان پرورش و آموزش شوراى در تيمورى فرزاد رســيد
نهاوند حميديه خزل، آباد معتمد آباد، اسالم اللجين، پورمختار علىآباد، محسنى

شد خواهد افتتاح مهرماه تا كه هستند مدارسى از بخشى غيره و
دولت هفته در كرد تأكيد استان مدارس نوسازى مديركل ايسنا، گزارش به

بنياد از مدرسه چهار استان، نمايندگان پيگيرى با كه است شده كلنگزنى پروژه
است شده ابالغ استان به ديزج و بهشتى شهرك سوالن، امزاجرد، در بركت

گردند مى باز خود وطن به همدانى حجاج
گردند مى باز همدان به امروز بيتا زائران از گروه نخستين

سرزمين از حجاج بازگشت پرواز نخســتين گفت همدان فرودگاه مدير
برگشت افزود شــود مى آغاز شــهريور بامداد ســاعت وحى
پرواز ســه يا دو روز هر و دارد ادامه مــاه اين تا وطن بــه حجــاج

مىشود انجام
از پرواز قالب در حاجى و هزار داشــت اظهار كلوندى ســهراب
اســتان زائران آنها از تعدادى كه مىشــوند منتقل همدان به مدينه فــرودگاه

هستند كردستان
شركت طرف از حج پروازهاى گفت جوان،وى خبرنگاران باشگاه گزارش به
چند كه بار نخستين جز به هم رفت زمان در و انجامشــده اير ايران هواپيمايى

شد برگزار مشكلى هيچ بدون داشت تأخير ساعت

امسال ماهه در عمدى آتشسوزى
درصدى رشد از همدان نشــانى آتش ســازمان سرپرســت
مدت به نسبت جارى ســال اول ماهه در نجات و امداد عمليات

داد خبر گذشته سال مشابه
از گفت بياناتى محمدرضا جوان، خبرنگاران باشــگاه گزارش به

سامانه با تماس و هزار مرداد پايان تا جارى سال آغاز
به منجر مورد و هــزار تعداد اين از كه شــده برقرار همدان

بوده، مشاوره دريافت براى مورد و هزار شــده، عمليات
مزاحمت ايجاد مورد و هزار بوده، اشتباه تماس و هزار

است بوده كذب آتشسوزى اعالم مورد و
ماهه ســوزى آتش حوادث از مورد وقوع علت گفــت وى
بررسى دست در مورد و عمدى غير مورد عمدى، امســال،

است كارشناسى
همدان در گندم تن و هزار خريد

كلزاكاران مطالبات تسويه
استان در ايران دولتي بازرگاني شــركت نمايندگي سرپرســت
داد خبر استان سطح در گندم تن و هزار خريد از همدان
و گندم خريدهاى به اشــاره با فارس با گفتوگو در رحمانى على

به اســتان در گندم خريد امروز تا كرد اظهار همدان، در كلــزا
است رسيده تن و هزار

كرد خاطرنشان استان، در گندم خريدهاى افزايش به اشــاره با وى
با توجه با امسال اما شد خريدارى گندم تن هزار گذشته ســال

داشتهايم بيشترى خريد توليد، افزايش و خوب بارندگىهاى
همدان استان در ايران دولتى بازرگانى شركت نمايندگى سرپرست
و هزار استان در شــده خريدارى گندم مقدار ارزش اينكه بيان با
ريال ميليارد و هزار تاكنون گفت اســت، ريال ميليارد

است شده پرداخت گندمكاران بدهى
گندم خريد براى اســتان در گندم خريد مركز اينكه بيان بــا وى
به استان در نيز كلزا خريد كرد خاطرنشان است، شــده پيشبينى

رسيد تن و هزار
و هزار كلزا ميزان ايــن ارزش اينكه به اشــاره با رحمانى

بدهى ريال ميليــون و هزار گفــت اســت، ريال ميليون
شد تسويه مطالبات تمام و پرداخت كلزاكاران

محور پروژه به تومان ميليارد تخصيص
بروجرد سامن

در مالير مردم نماينده و قضايى و حقوقى كميسيون رئيس نائب
پرداخت براى تومان ميليارد تخصيص از اسالمى شوراى مجلس

خبرداد بروجرد سامن محور پروژه پيمانكاران مطالبات
معاون با نشست در اظهاركرد ايسنا، با گو گفتو در كاظمى محمد
نقل و حمل راهــدارى، ســازمان رئيس و شهرســازى و راه وزير
جادهاى نقل و حمل و راهها حوزه مختلف مســائل كشور، جادهاى
اتخاذ مشكالت رفع براى الزم تصميمات و مطرح مالير شهرستان

شد
بــراى تومــان ميليــارد مبلــغ تخصيــص افــزود كاظمــي
تكميــل و توســعه پــروژه پيمانــكاران مطالبــات پرداخــت
از الزم ــتورات دس ــدور ص ــار كن در ــرد بروج ــامن س ــور مح
اجــراى راســتاى در شهرســازى و راه وزيــر معــاون ســوى
از ســامن، شــهر خروجــى و ورودى مبــادى آســفالتريزى

ــود ب ــت نشس ــن اي ــج نتاي
ــن تأمي ــراى ب الزم ــار اعتب ــص تخصي ــن همچني ــرد اظهارك وى
روســتايى و شــهرى مختلــف مناطــق ورودىهــاى روشــنايى
ــه ب ــه توج ــا ب ــان آورزم ــه منطق ــدارى راه ــگاه پاي ــداث اح و
آورزمــان، روســتاى اهالــى توســط الزم زميــن اختصــاص
ســازى راه پروژههــاى تكميــل در تســريع بــر و يافــت تخصيــص

ــد ش ــد تأكي و ــر مالي
ــر دفت ــت حماي و ــاركت مش ــا ب ــرد ك ــان بي ــه ادام در ــى كاظم
پزشــكان ــات اقدام و ــا ه ــالش ت از ــب اينجان ــى مردم ارتباطــات

ــد ش ــر تقدي ــر مالي ــوكار نيك و ــر خيّ

اصلى نيازهاى از ريلى نقل و حمل توسعه
است استان

و خوب خبــر تهــران همدان قطار ســوت شــدن شــنيده
شهروندان براى را مناسبى شرايط تنها نه كه است اى اميدواركننده
كنند، اســتفاده امكانات اين از توانند مى مردم و نمايد مى فراهــم
نتايج استان براى نيز نقل و حمل و ارتباطات توسعه بحث در بلكه

دارد دنبال به را مهمى
هر توســعه، در آن نقشكليدى و ارتباطات اهميت به توجه با امروزه
محورهاى از يكى عنوان به نقل و حمل حوزه در رشد و تحول گونه

دارد يافتگى توسعه مقوله در محسوسى آثار ارتباطات، مهم
ريلى، از اعم آن مختلف ابعاد در نقل و حمل به توجه اســاس اين بر
مورد مهم هاى ضرورت از يكى عنوان به دريايى و هوايى اى جــاده

است اندركاران دست و ريزان برنامه توجه
گردشــگرى هاى ظرفيت از نوعى به كه مناطقى در ويژه به مهم اين
ها اولويت جزء بايد و است اهميت با بســيار باشــند، برخوردار نيز

گيرد قرار
ظرفيت لحاظ به اتفاقا كه توسعه حال در اســتان يك عنوان به همدان
نيازمند سخت است، برخوردار ممتازى موقعيت از گردشــگرى هاى
مطلوب جايگاه به بتواند تا است نقل و حمل حوزه در تحول و توسعه

يابد دست خود
صورت حوزه اين در اثربخشى و خوب اقدامات اخير هاى ســال در

ايم بوده خوبى اتفاقات شاهد بعضا و گرفته
ارتباطى، راههاى گسترش و اى جاده نقل و حمل به مربوط تحوالت
اتفاقات اين جمله از ريلى نقل و حمل ايجاد و همدان فرودگاه توسعه

اند بوده آن شاهد مردم كه بوده اخير سال چند در
و مواصالتى هاى راه بحث در مشــكالتى شــاهد امروزه حال اين با

شود آنها براى اساسى فكرى بايد كه هستيم استان نقل و حمل
شــدن شــنيده و ريلى نقل و حمل توســعه كه انداره همان به امروز
مشكالت و مسائل اميدبخشاست، و خوشايند مردم براى قطار سوت
ايجاد جدى هاى نگرانى همدان فرودگاه جمله از ديگــر هاى بخش

است كرده
تحت را استان توسعه روند حوزه اين در كاســتى و ضعف گونه هر

نمايد ايجاد مسير اين در را موانعى بسا چه و دهد مى قرار الشعاع
افق چراكه داريم؛ زيادى نرفته راههاى هنــوز نيز قطار بحث در البته
ريلى نقل و حمل توسعه زمينه اين در كالن گذارى هدف و دور هاى
كه است سوريه و عراق كشورهاى به آن گسترش و كشــور غرب در

است خوردار بر خاصى جايگاه از زمينه اين در همدان
نقل و حمل و كلى شكل به نقل و حمل بحث به توجه اساس براين
و است برخوردار بســزايى اهميت از اســتان خاصدر طور به ربلى
و رشد شاهد آينده در كه باشــد اى گونه به بايد اقدامات و ها تالش

باشيم حساس و مهم حوزه اين در استان توسعه

حقوق از حمايــت انجمــن رئيــس
به اشــاره بــا همــدان مصرفكننــدگان
مقدار گفت مــرغ بازار در دالالن جوالن
ماه به نســبت مطلوبى حد به جوجهريزى
قيمت تعادل ايجاد نويد كه رسيده گذشته
به اقدام آرامش بــا مردم مىدهد، را مــرغ
از اســتفاده ســوء فرصت تا كنند خريــد

شود سلب سودجويان
اظهار فارس با گفتوگو در طاووسى آرش
روزهاى طى كاالهــا قيمت افزايش كــرد
و اســت داده رخ عمومى صورت به اخير
مســتثنى اتفاق اين از كااليى هيچ تقريبــا

نيست
بىضابطه قيمت افزايــش البته افزود وى
كارشناســان توســط قبل ماه چندين مرغ
كاهش دليل بــه كه بــود شــده پيشبينى
عملى كار اما بود قطعى امرى جوجهريزى
مصرفكنندگان به آسيب كاهش منظور به

نگرفت صورت مرغداران حتى و
حقــوق از حمايــت انجمــن رئيــس
مطمئنا كرد عنوان همدان مصرفكنندگان
از مصرفكنندگان و مرغ پرورشدهندگان
مىبينند زيان نامعقول قيمتهاى افزايش

فضايى قيمتهاى افزايــش داد ادامه وى
و حداكثرى جوجهريزى انگيزشــى عامل
دورههاى در بازار تقاضاى مقدار از خارج
افت از ناشى مالى زيان و شــد خواهد بعد

لطمه مرغــدارى صنعت به قيمت شــديد
زد خواهد

رقم باعث جريان اين كرد عنوان طاووسى
به آن دود كه است تسلســلى دور خوردن
و مىرود توليدكننده و مصرفكننده چشم
گلآلود آب از هميشه كه بىهويت دالالن

هستند آخر و اول برنده مىگيرند ماهى
حقوق از حمايت انجمن كــرد تاكيد وى

ابزار از استفاده به عالقهاى مصرفكنندگان
مصرفكنندگان توســط كاال خريد تحريم
دالالن جــوالن صــورت در امــا نــدارد
مقابله براى بازار كردن آشــفته و بىاخالق

كرد خواهيم استفاده تحريم ابزار از
حقــوق از حمايــت انجمــن رئيــس
مرغ قيمت كرد بيان همدان مطرفكنندگان
كه است زده كليد امروز از را كاهشى روند

را تومانى هزار كانال به ورود پيشبينى
هستيم متصور آينده روز چند طى

حد به هم جوجهريزى مقــدار افزود وى
كه رسيده گذشــته ماه به نســبت مطلوبى
مىدهد، را مرغ قيمــت تعادل ايجاد نويد
تا كنند خريــد به اقدام آرامــش با مــردم
سلب سودجويان از اســتفاده سوء فرصت

شود

زيرزمينى، آب منابع رويه بى برداشــت
تغيير منابع، اين از استفاده فرهنگسازى نبود
ساختارهاى نيافتن توسعه و اقليمى شرايط
دست به دست كشــاورزى اقليم در صنعتى
براى دولت هــاى تالش وجود با تــا داده
پديده شــاهد آبى، منابع از بهينه اســتفاده
باشــيم همدان در ها فروچاله زايشدوباره
به منجر گذشــته ماه اواخر از كه موضوعى
فروچاله پنجمين و بيســت به گيرى شكل
در مترمربع قطر و عمــق به همدان

گرديد كبودرآهنگ كِردآباد روستاى
هاى پديده با مستعد همدان اســتان امروزه
زايى، بيابــان جمله از حياتــى آور مــرگ
و روستاييان رويه بى مهاجرت خشكسالى،
با حياتى يــكمرگ مســير در آن از مهمتر

است شده مواجه فروچاله عنوان
آب حوزه نظــران صاحب و كارشناســان
شرايط كنار در معتقدند، زراعت كشاورزى
ميانگين كاهش به منجر كــه طبيعت قهرى
گذارى سياست نبود شــده، جوى نزوالت
منابع از بهينه اســتفاده حوزه در عملى هاى
و سازى فرهنگ نداشــتن مهمتر همه از و

را چالشجدى برداران بهره رويــه وحدت
است داده قرار استان اين روى پيش

نبود صورت در كه باورند اين بر كارشناسان
بهره اصولى نقشه يك ترسيم و ريزى برنامه
همدان اســتان حياتى و آبى منابع از بردارى
ســهم و جايگاه دور چندان نه اى آينده در
و زراعى محصوالت توليد حوزه در را خود

داد خواهد دست از باغى
و آبى ذخيره درصد مصرف با كشاورزى
رديفمتهمان در زيرزمينى هاى سفره تخليه
زمين فرونشست و فروچاله ايجاد نخســت

دارد قرار
اكتشافات و شناســى زمين سازمان رئيس
اينن در جديدى نظر اظهار در ايران معدنى
ايران نقاط همه براى فرمول ايــن گفته باره
تشــديد عامل همدان در اما كند، مى صدق
مزيد مفتح شهيد برق نيروگاه نام به اى كننده

است شده علت بر
توليد بزرگ واحد اين كرد لكاضافه راضيه
تشــديد از تواند مى تغييراتى اعمال با برق
جلوگيرى اســتان اين در ها فروچاله روند

كند

تعويض همچون اقداماتى به اشــاره با وى
نيروگاه اين كننده خنك هــاى برج از يكى
نيروگاه نياز مورد آب تامين و خشك نوع با
مى روند اين ادامه گفت پســاب طريق از
شــهيد نيروگاه تقصيرات بار از اندكى تواند

بكاهد مفتح
اصلى علت شناســى زمين رئيسســازمان
از بيش مصــرف را كشــور هاى فروچاله
افزود و دانست كشــور هاى آبخوان اندازه
بزرگ مخاطره اين پيشــرفت از جلوگيرى
در كه هاست آبخوان به بيشتر توجه نيازمند
اند بوده توجه مورد كمتر گذشته سالهاى

كرد اضافه ايرنا بــا گويى و گفــت در وى
همدان هاى دشت در فروچاله ايجاد داليل
ايجاد عامل و نيست مثتثنى قائده اين از نيز
آبخوان تخليه همان عميــق هاى حفره اين

هاست
زلزله مانند ها فروچاله اينكه اشــاره با لك
گفت هستند، ناگهانى و بينى پيش غيرقابل
از مانده بجا هاى تخريب و اثرات چــه اگر
و كنترل قابل اما يابد، نمــى بهبود فروچاله

است مديريت

كشــور شناســى زمين ســازمان رئيــس
مختص فروچاله پديــده كرد خاطرنشــان
و نيست كشــور از خاصى نقطه يا همدان
ها فروچاله بزرگترين از يكى گذشــته سال

داد رخ فارس استان در
پديده فروچاله بر عــالوه اينكه بيان با وى
كند، مى تهديد را كشــور نيز فرونشســت
رخداد اين شاهد ايران دشت در افزود

ســاالنه تهران در مثال طور به هســتيم،
كند مى نشست زمين متر سانتى

هر علت كشور، شناسى زمين رئيسسازمان
مديريت را فروچاله و فرونشست پديده دو
شد يادآور و كرد ذكر آبى منابع نادرســت
اين بروز تواند مى باقيمانــده آب مديريت

كند تر كند را ها پديده
مجاز غير هاى چاه فراوانى كرد تاكيد لــك
آب رويه بى برداشــت كشور، سراســر در
سه هر خشكسالى، و مجاز هاى چاه توسط
بايد آن هر و زده دامن مخاطرات اينگونه به
زمين دل در ديگر اى حفره شدن باز منتظر

باشيم

همدان مرغ بازار در دالالن جوالن

قيمتمرغ در تعادل ايجاد نويد

هاست فروچاله ايجاد اول رديف متهم كشاورزى

از همدان اســتان امداد كميته كل مدير
مرحله دو در ها عاطفه جشــن برگزارى
در شما مهر به بسته مهر لبخند شــعار با
در مهرماه و شهريورماه و تاريخ

داد خبر مختلفاستان نقاط
عاطفهها جشــن كرد بيان تركمانه پيمان
در تحصيلى سال آغاز آستانه در ســال هر
برگزار نيازمند دانشآموزان جهتكمكبه
دولتى منابع طريق از راستا اين در مىشود
التحرير لوازم وكمكهاىمردمىپوشاكو
مىشود اعطا نيازمند آموزان دانش كليه به
سنوات همچون نيز امسال كرد اضافه وى
برگزار مرحله دو در عاطفهها جشــن قبل
بازگشايى از پيش اول مرحله شد، خواهد
امكان و جمعه نماز مصلىهاى مدارسدر
سال آغاز پساز دوم مرحله و عمومىشهر
مىشود مدارسبرگزار سطح در تحصيلى
مدير جوان، خبرنگاران باشگاه گزارش به
داد ادامه همدان اســتان امداد كميته كل
و جمعه و پنجشنبه عاطفهها جشن
و يكهزار در مهرماه و شهريورماه

مىشود، برگزار اســتان سراسر در پايگاه
شهرستانها ميادين در پايگاه همچنين
بسيج پايگاه سيار، و ثابت صورت به

همدان در نيكوكارى مركز و مساجد و
نظر در عاطفهها جشــن برگزارى بــراى

است شده گرفته
و يكهزار اينكه به اشــاره با تركمانه

شده بينى مدارسپيش سطح در نيز پايگاه
عاطفهها جشن برگزارى براى استگفت
در هديه پاكــت هزار مــدارس در
ميان در عاطفهها جشن دوم مرحله آستانه
وى شد خواهد توزيع استان دانشآموزان
كمك پرورش و آموزش اينكه به اشاره با
ادامه دارد عاطفهها بحثجشن در شايانى
در شده آورى جمع نقدى كمكهاى داد
همان توسط عاطفهها، جشــن مدارسدر
همان نيازمند آموزان دانش براى مجموعه
محروم مدارس اموزان دانش يا و مدارس
امداد كميته كل مدير مىشود هزينه شــهر
امسال شعار اينكه بيان با همدان اســتان
مهر به بسته مهر لبخند عاطفهها جشــن
توسط گذشته ســال گفت اســت شما
به تومان ميليارد حدود مجموعه اين
مقابل در كه كمكشد نيازمند خانوادههاى
جشن از شده آورى جمع تومان ميليارد
انچه اما است ناچيزى بسيار رقم عاطفهها
تعاون روحيه حفظ است مهم ميان اين در

است جامعه در دوستى نو و

كل اداره سرپرســت
نقل و حمل و راهــدارى
همدان، اســتان جــادهاى
نخســت رتبه كســب از
مديريت در كل اداره ايــن
حمل هوشمند هاى سامانه
داد خبر كشور در نقل و

پناهنــده، مصطفــى
كل اداره سرپرســت

اســتان جادهاى نقل و حمل و راهدارى
اين داشــت اظهار گفتگويى در همدان
هاى رتبــه بنــدى جمــع در كل اداره
شــش در ها راه مديريت مركز ارزيابى
مديريت حوزه در امســال نخست ماهه
حائز نقل، و حمل هوشمند هاى سامانه

است شده كشور نخست رتبه
سريع اطالعرسانى اينكه به اشــاره با وى
با كاربران به راههــا وضعيت موقع بــه و
مركز در دائم و منظم شيفتهاى برقرارى
مىشــود، انجام اســتان راههاى مديريت
دقيق و صحيح ارسال بودن، آنالين افزود
قطعى و خاموشى عدم دادهها، و اطالعات
دائم و منظم هاى شيفت برقرارى سامانه،
وضعيت موقع به و سريع اطالعرسانى و
شــاخصهايى جمله از كاربران به راهها

شده توجه آن به ارزيابى اين در كه است
است

جوان، خبرنــگاران باشــگاه گزارش به
ترين مهم از يكى داشــت ابراز پناهنده
براى دنيا روز ابزارهــاى و هــا روش
و اى جاده سفرهاى ايمنى سطح ارتقاء
استفاده و بكارگيرى تصادفات، كاهش
و حمل هوشمند هاى ســامانه از موثر
دوربين برخط، شــمارهاى تردد نقــل
هاى دوربين تصويــرى، نظارت هــاى
توزين هاى دستگاه سرعت، تخلف ثبت
امداد مديريت ، wim حركت حال در
سوانح ثبت سامانه ، تلفن اى، جاده
و متغير پيام تابلوهاى اى، جاده وقايع و
غيره و ســفرنما تابلوهاى نما، ترافيك

است كشور هاى جاده سطح در

متخصصگريبانگير نيروى كمبود
است همدان مدارس

كمبود اينكه بيان با همدان فرماندار اجتماعى سياســى معاون
هيچ گفت اســت، همدان مدارس متخصــصگريبانگير نيــروى

شود منحل تجهيزات و نيرو خاطركمبود به نبايد اى مدرسه
شــوراى در ناظرىپــور اصغــر علــى ايســنا، گــزارش بــه
اداره اينكــه بــه اشــاره بــا همــدان، شهرســتان پــرورش و آمــوزش
خاصــى مشــكل ــچ هي ــدان هم ــتان شهرس ــرورش پ و ــوزش آم
اگر اظهاركــرد متخصــص، انســانى نيــروى زمينــه در مگــر نــدارد
ــد كنن ــل ح را ــكل مش ــن اي ــد مىتوانن ــد كنن ــت هم ــئولين مس
ــزات تجهي و ــرو ني ــود خاطركمب ــه ب ــد نباي اى ــه مدرس ــچ هي و

شــود منحــل
ــتان تابس ــاه م ــه س ــن دراي ــئولين مس ــبختانه خوش ــزود اف وى
ــازى آبادس و ــازى نوس ــراى ب ــودرا خ ــالش ت و ــعى س ــت نهاي
جملــه از زيــادى پروژههــاى و گرفتــه ــهكار ب فرســوده مــدارس
ناحيــه در بركــت پــروژه افتتــاح و اخــوان شــاهد مدرســه افتتــاح

اســت شــده انجــام ــتان شهرس ــك ي

قاچاق سوخت ليتر هزار كشف
نفر دستگيرى

سوخت ليتر هزار كشف از همدان اســتان انتظامى فرمانده
داد خبر استان در كاميون دستگاه از قاچاق

كشــف مورد در خبرنگاران جمع در صالح كامرانى بخشــعلى
پليس مأموران داشت اظهار همدان در قاچاق ســوخت ليتر هزار
شهيد بازرسى و ايســت در خودروها پايش پى در اســتان آگاهى

كردند متوقف را كاميون دستگاه زارعى
هــزار كاميونهــا ايــن از بازرســى در اينكــه بــه اشــاره بــا وى
ــاق قاچ ــوخت س ــزود اف ــد، ش كشــف ــاق قاچ ــل گازوئي ــر ليت

بــود ريــال ميليــون و ميليــارد ارزش بــه شــده كشــف
ــن اي در ــه اينك ــان بي ــا ب ــح صال ــى كامران ــنيم تس ــزارش گ ــه ب
ــاق قاچ ــوخت س ــر ليت ــزار ه از ــش بي ــال انتق از ــات عملي
ــود، ب ــده ش ــرى بارگي ــور كش ــرقى ش ــق مناط ــد مقص ــه ب ــه ك
و دســتگير رابطــه ايــن در نفــر كــرد عنــوان شــد، جلوگيــرى

ــدند ش ــى معرف ــى قضاي ــع مرج ــه ب ــده پرون ــكيل تش ــا ب
ــان زي و ضــرر ــر ب ــد تأكي ــا ب ــدان هم ــتان اس ــى انتظام ــده فرمان
و حضــور ــا ب ــس پلي ــرد ك اعــالم ســوخت، قاچــاق اقتصــادى
شــكل ــه ب قاچــاق ــت فعالي ــه هرگون ــا ب ــه وقف ــدون ب ــرى پيگي

ــد مىكن ــورد برخ ــع قاط

شعار با عاطفهها برگزارىجشن
همدان در شما مهر به بسته مهر لبخند

مديريتسامانههاى در همدان راهدارى
شد دار رتبه نقل و حمل هوشمند

شهري سوم رينگ ايجاد درباره شفافسازي خواستار كارشناسان
تا خواستهاند مسئوالن از كارشناسان از برخي ميشــود گفته شدهاند
از يكي اصرار داليل و شهري رينگســوم طرح درباره را توضيحاتي
اين گويا ميشــود گفته دهند ارائه زمينه اين در مجلس نمايندههاي
فشــارهاي با و طبيعي منابع به توجه و كارشناســي نظر بدون اقدام
است گفتني است درآمده اجرا مرحله به انتخاباتي تبليغات و سياسي
باغهاي سمت به محسن امامزاده از است قرار رينگســوم اجراي در

شود ايجاد جديدي رينگ مالير، جاده تا فخرآباد
شــده آغاز عليصدر پرونده دوباره افتادن جريان به براي تــالش
موضوع پيگيري حال در سياســيون از برخي ميشــود گفته اســت
سال اقدامات برخي زمينه اين در اســت گفتني ميباشــند عليصدر
ميزباني به توجه با اســت گفتني نشد مثبتي نتيجه به منجر گذشــته
اقدامات شركت، اين ميزباني با جهاني نشســت براي همدان

ميشود استان جايگاه تضعيف به منجر بيشتر مشابه
گفته ميشود منتشر بزودي سمپاد مدارس قبولشدگان اســامي
نتايج شــهريورماه است قرار آموزشوپرورش وزارت ميشــود
است گفتني كند اعالم را ســمپاد مدارس در تحصيل ادامه متقاضيان
و جنجال با سال ابتداي از تيزهوشان مدارس تعطيلي و آزمون حذف

است بوده مواجه گوناگون واكنشهاي
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خشكشدهاند اسدآباد روستايى آبشرب چاههاى از نيمى
شدهاند فعال غير و خشك يا و كرده ريزش شهرستان روستايى شرب آب چاههاى از نيمى

بوده چاه حلقه اسدآباد روستايى آبشرب چاههاى تعداد كرد اظهار اسدآباد، شهرستان مقاومتى اقتصاد جلسه در اسدآباد فرماندار
يكخطر امر اين افزود حميدوند گزارشفارسكريم به است ريزشكرده يا و خشكشده چاهها اين از يكسوم كوتاهى مدت در كه
پيشبينى را آن راهكارهاى و داده قرار كار دستور در را موضوع يكخطر عنوان به مقاومتى اقتصاد انرژى كميته بايد كه بوده بحران و
اقتصاد انرژى كميته از نيز فرماندارى گفت و كرد عنوان مجاز غير چاههاى كردن مسدود را خطر اين راهكارهاى از يكى فرماندار كند
دشت زيرزمينى آبى سفرههاى منابع كرد نشان خاطر وى داشت خواهد را الزم حمايت چاهها اين كردن مسدود بحث در مقاومتى
بخشكشاورزى آينده موانع عنوان به را موانع اين بخش اين در است الزم كه هستند سطحى آبها بيشــتر و بوده محدود اســدآباد

كنيم اجرايى مقاومتى اقتصاد انرژى كميته عضو دستگاههاى كمك به را راهكارها اين و بينديشيم آن براى راهكارى و پيشبينى

مالير در درمانى و بهداشتى پروژه انجام
نظام تحول طرح محل از تاكنون گفت و داد خبر مالير شهرستان درمانى پروژه سه اجراى از مالير درمان و بهداشت شبكه مدير
سالمت نظام تحول طرح محل از تاكنون اينكه به اشاره با تركاشوند استمحسن شده هزينه شهرستان اين در تومان ميليارد سالمت
مراكز بازسازى و احداث براى نيز تومان ميليارد اين بر افزون كرد اظهار اســت، شــده هزينه شهرســتان اين در تومان ميليارد
در اينكه به اشاره با وى فارس ش گزار به است يافته اختصاص شهرستان اين به سالمت جامع مراكز و بهداشت خانههاى بهداشتى،
تخصصى و ويژه كلينيك شامل پروژهها اين گفت اجراست حال در شهرستان سطح در بهداشتى و درمانى پروژه سه نيز حاضر حال
اعتبارى با سرطان غربالگرى مركز و اوقاف همكارى با ع حســين امام بيمارســتان اورژانس تومان، ميليارد بر بالغ اعتبارى با مالير
درمان و بهداشت حوزه طرحهاى ديگر ساخت به اشاره با مالير شهرستان درمان و بهداشت شبكه استمدير تومان ميليارد بر بالغ

است ساخت حال در نيز مالير تختخوابى خيرساز بيمارستان مالير، نمايندگان پيگيرىهاى با كرد تصريح

نهاوند آورزمان محور خونين حادثه بهانه به
همدان استان آفرين مرگ محورهاى

ما مسئوليت و
مظاهرى» اردشير

دو بين مرگبار و تلــخ تصادفى بروز شــاهد اخير روزهاى طى
محور به موسوم نهاوند مالير محور در ســوارى خودرو دســتگاه
اعم هموطنانمان از نفر آن جريان در متاســفانه كه بوديم آورزمان
نيست بار اولين براى اين شدند زخمى و كشته مرد و زن ، كودك از
خبر پخش و اســتان محورهاى در مرگبار تصادفات چنين بروز كه
صورت در و آورده درد به را عزير استانيهاى هم و هموطنان دل آن
اشــاره زمينه اين در كه بود نخواهد هم بار آخرين براى توجهى كم

است ضرورى نكته چند به
در خيز حادثه نقطه حاضر حال در فن كارشناســان اعتقاد به
تصادفات درصد حدود كه دارد وجود همدان اســتان محورهاى

حدود با آورزمان محور كه دهد مى روى نقــاط اين در موجود
از بيش ساالنه نقاط اين مرگبارترين عنوان به مسير طول كيلومتر

كشاند مى مرگ كام به را نفر
خيز حادثه نقاط شــمار باورند اين بر اســتان راه پليس فرماندهان
مدخل ذى مسئوالن كه حاليســت در اين و است نقطه اســتان
مى اعالم نقطه را تعداد اين استان ترافيك هماهنگى شــوراى در
دارند تاكيد نقاط اين اصالح بر همواره پليس كارشناسان كه كنند

مرگبار تصادفات بروز علل ديگر جمله از كارشناســان اعتقاد به
شوراى مصوبات اجراى عدم يا و توجهى كم اســتان محورهاى در
توجهى كم اين شدن دار دامنه كه اســت اســتان ترافيك هماهنگى
اخير ماههاى طى شــورا اين عضو اصلى اعضا از يكى شــد باعث
همه اين است قرار اگر " ؛ داشت اظهار و شده آن تعطيلى خواستار
بگذاريم است مردم به متعلق كه وقتى و شــويم جمع اينجا مسئول
شورا كه است آن بهتر باشد نداشــته اجرايى ضمانت آن مصوبات و

كنيم" تعطيل را
حادثه نقاط رفع با مرتبط اجرايى مسئول يك اينكه تر بار تاسف
ترين اصلى زمره در امــور اين انجام اتفاق حســب كه اســتان خيز
مسئوليت احساس جاى به اوست ربط ذى دســتگاه هاى مسئوليت
قابل اظهارنظرى در مهــم معضل اين رفع براى رايزنى و تــالش و
حادثه نقاط رفــع داشــت اعالم مســئله صورت كردن پاك با تامل
مانع مسير اين از و كرده سازى فرهنگ بايد و نيســت چاره راه خيز
در خيز حادثه نقاط رفع زمينه اين در كه شــويم اى جاده تصادفات
و است اجرايى دســتگاه اين ذاتى هاى ماموريت ترين اصلى زمره
فرهنگى نهادهاى براى اجرايى، اقــدام يك از پس حداقل بود بهتر

نمود مى تكليف تعيين
" همدان " مهم اجالس برگزارى شــاهد اخير روزهاى در
آن بر فراملى و ملــى مختلف هاى رده مســئوالن تالش كه بوديم
ايران گردشــگرى مقصدهاى از يكى عنوان بــه را همدان كه بــود
خصوص در اى ارزنده گامهاى چه اگر زمينه اين در كنند معرفــى
سوانح آمار بودن باال اما شــده برداشــته مرتبط هاى زيرســاخت
آورزمان محور اخير حادثه مثل مرگبارى تصادفات بروز و رانندگى
چنين انعكاس و داريم فاصله مطلوب نقطه با هنوز دهد مى نشــان
براى خود عزم كه دارد آن بر را مسئوالن بايد اى دهنده تكان اخبار
در زدن خيمه با كشيده پاشنه و كنند جزم را موجود كاســتيهاى رفع
و مشكالت كارشناسى تبيين به نســبت ربط ذى هاى خانه وزارت

گمارند همت وضعيت اين بهبود براى ملى اعتبارات جذب
از همدان شرقى و غربى گذر كنار اساسى پروژه دو ماندن مغفول
ورودى محورهاى در رانندگى مرگبار سوانح بروز علل ديگر جمله
كشته دهها ساالنه استان راهور پليس اعالم بنابر است، شهر كالن اين
به همدان شهر ورودى محورهاى در تصادفات از ناشــى زخمى و
دردآورى و تلخ ارتــشرخدادهاى و همدانى شــهيد بلوار در ويژه
گذر كنار ويژه به كنارگذرها اين اجراى در تسريع و توجه كه است
مغفول كه هايى پروژه اســت، كرده ضرورت يك را همدان غربــى
كند روند يا و ماندن معطل چرايــى پاســخگوى فردى هيچ و مانده

نيست آنها
كند روند در تاثير بى كشور جارى مسايل چه اگر اينكه آخر ســخن
محورهاى در خيز حادثه نقاط جمله از عمرانى هــاى پروژه اجراى
همدان " مثل آرمانهايى به يابى دســت اما نيست، استان مواصالتى
يك از اشتغال توسعه و گردشگرى رونق اســتان، توسعه ، "
، كند مى ايجاب رانندگى سوانح از ناشى مير و مرگ كاهش و ســو
جهاد زمينه اين در ، فرافكنى از دور به و بيشتر مسئوليت احساس با

بگذاريم عمل و كار عرصه در پا عملياتى و گونه

دومين از بازديدها درصدى افزايش
مالير منبت و مبل جشنواره

مالير دستى صنايع و گردشگرى فرهنگى، ميراث اداره رئيس
در گردشگران و مسافران بازديد و حضور درصدى افزايش از
داد خبر گذشته سال به نسبت مالير منبت و مبل جشنواره دومين
و مبل جشنواره دومين موفق برگزارى به اشــاره با جليلى ابراهيم
جشنواره اين كرد اظهار جارى سال ماه شــهريور در مالير منبت
گردشگران و مسافران و مردم پرشور و خوب حضور با امســال
به جارى سال شهريورماه تا اه مرداد از كشور نقاط اقصى از

شد برگزار مالير شهرستان در روز مدت
پراكندگى شــاهد امســال جشــنواره در اينكه به اشــاره با وى
گفت بوديم شهرستان سطح در منبت و مبل عرضه نمايشگاههاى
امسال نمايشگاههاى كه بود اين جشــنواره اين قوت نقاط از يكى
نمايشگاه از بيش و نبود مطهرى مترى بلوار مختص تنها

بود فعال شهرستان ديگر مناطق در
در مالير دستى صنايع و گردشــگرى فرهنگى، ميراث اداره رئيس
شهرستان سطح در نمايشــگاهها پراكندگى افزود فارس با گفتگو
هدايت شهرستان نقاط همه به مسافران و گردشگران تا شد باعث
مختلف پتانسيلهاى و ظرفيتها با بيشتر آشنايى بر عالوه و شده
سوددهى و شده بهتر منبت و مبل خريد سوددهى مالير شهرستان

شود شهرستان سطح در فروشندگان همه نصيب نيز
باال باعث مشكالت اين گفت اقتصادى مشكالت به اشاره با وى
با و شــد نيز منبت و مبل كار در چوب قيمت و اوليه مواد رفتــن

بود تاثيرگذار نيز منبت و مبل قيمت بر امر اين اينكه به توجه
خريد و استقبال شــاهد هم باز وجود اين با كرد تصريح جليلى
نسبت فروش نظر از و بوديم مسافران و گردشگران سوى از مبل

داشتيم را خوبى وضعيت گذشته سال به
برگزارى طــول در مســافران اقامت درصدى رشــد از وى
داد خبر گذشته ســال به نسبت مالير در منبت و مبل جشــنواره
شهرستان در اقامت هزار جشــنواره برگزارى طول در گفت و

رسيد ثبت به
و تفريحى و تاريخى جاذبههاى از نفر هزار بازديد از جليلــى
افزود و داد خبر جشنواره برگزارى طول در شهرستان گردشگرى

است داشته رشد درصد گذشته سال به نسبت آمار اين
امسال مهرماه در مانيزان شيرهپزى آيينى مراسم برگزارى از جليلى
با كرد تصريح و داد خبر مانيزان گردشــگرى هدف روستاى در
در امسال مراسم اين مانيزان پزى شيره با محرم ماه تقارن به توجه

مىشود برگزار آيينى صورت به ماه مهر پنجم
جشنواره صورت به مراسم اين گذشته سالهاى اينكه بيان با وى
مىشود برگزار روستا اين در شاد و متنوع برنامههاى با شيرهپزى
امسال اميدواريم كه مىشد جشنواره اين از خوبى اســتقبال گفت

باشد همراه خوبى استقبال با آيينى مراسم اين نيز
به مالير دستى صنايع و گردشــگرى فرهنگى، ميراث اداره رئيس
اشــاره مالير انگور پژوهشــكده در انگور ملى همايش برگزارى
مهرماه پنجم و چهارم روزهاى در نيــز همايش اين گفت و كرد
در دانشجويان و پژوهشگران اســاتيد حضور با روز دو مدت به

مىشود برگزار مالير دانشگاه
خاطرنشان و كرد اشــاره برتر خوشه جشــنواره برگزارى به وى
با كشاورزان حضور با مهرماه پنجم روز در نيز جشنواره اين كرد
ملى دانشگاه در كشاورزى جهاد و گستر پيمان شــركت همكارى

مىشود برگزار مالير

روستاى فرشسنتى معنوى ثبت طرح
است بررسى دست در سوزن

شهرستان در سوزن روســتاى ســنتى فرش معنوى ثبت طرح
بررسى دست در كه شده ارســال كشــور فرش ملى مركز به رزن

است
فعاليت از رزن شهرستان تجارت و معدن صنعت اداره سرپرست
تعدادى افزود و داد خبر رزن شهرســتان در بافنده و هزار
قاليبافى فعاليت مستمر طور به تعدادى و فصلى صورت به آنها از
بازار، تقاضاى عــدم علت به اينكه بيان با ســهيلى محمد دارند
حال در و افتاده رونق از محلى فرشهاى بافت و نقشــه طراحى
و ابريشمى فرشهاى و تابلوفرش بافت در بيشتر بافندگان حاضر
فرشها اين كرد اظهار مىكنند، فعاليت جديد نقشــههاى با كرك
فرستاده تبريز و تهران قم، بازار به پشتيبانها طريق از عرضه براى

مىشود
مهارت ارتقاى آموزش كالس دوره دو جارى سال در افزود وى
به ســاعت مدت به بافندگان از نفــر تعداد با قاليبافــى
دوره اين در كه شد برگزار برجسته اساتيد توسط رايگان صورت

كردهاند شركت دستباف فرش بافندگان

همدان مذهبى هيأتهاى بزرگ تجمع
محرم ماه آستانه در

بزرگ تجمع از همدان اســتان مداحان بسيج سازمان مســئول
داد خبر محرم ماه آستانه در همدان مذهبى هيأتهاى

ــزرگ ب ــع تجم از ــارس ف ــا ب ــو گفتوگ در ــان گلپري ــد احم
داد ــر خب ــرم مح ــاه م ــتانه آس در ــدان هم ــى مذهب ــاى هيأته
ــان، مداح ــع تجم ــى، صلوات ــتگاه ايس ــى برپاي ــرد ك ــار اظه و
ــزار برگ محــرم ــاه م ــتانه آس در شــهدا ــاى خانوادهه و شــاعران

مىشــود
شــهريورماه پنجشــنبه مراســم ايــن اينكــه بــه اشــاره بــا وى
ســالن در مراســم گفــت مىشــود، برگــزار ســاعت
ــارراه چه در ــدان هم ــكى پزش ــوم عل ــگاه دانش ــاى همايشه

ــد ش ــد خواه ــزار برگ ــش پژوه

مشوقها و جوايز پ
بخش

ــم ديپل ــنواره، جش ــس تندي اول ــر نف
مبلــغ بــه نقــدي جايــزه و افتخــار

ريــال ميليــون
جايــزه و افتخــار ديپلــم دوم نفــر
ــال ري ــون ميلي ــغ مبل ــه ب ــدي نق
ــزه جاي و ــار افتخ ــم ديپل ــوم س ــر نف
ــال ري ــون ميلي ــغ مبل ــه ب ــدي نق

بخش
ــم ديپل ــنواره، جش ــس تندي اول ــر نف

مبلــغ بــه نقــدي جايــزه و افتخــار
ريــال ميليــون

جايــزه و افتخــار ديپلــم دوم نفــر
ــال ري ــون ميلي ــغ مبل ــه ب ــدي نق
ــزه جاي و ــار افتخ ــم ديپل ــوم س ــر نف
ــال ري ــون ميلي ــغ مبل ــه ب ــدي نق

بخش
افتخار ديپلم تنديسجشنواره، اول نفر
ريال ميليون مبلغ به نقدي جايزه و
جايــزه و افتخــار ديپلــم دوم نفــر
ــال ري ــون ميلي ــغ مبل ــه ب ــدي نق
به نقدي جايزه و افتخار ديپلم سوم نفر

ريال ميليون مبلغ
بخش

ــم ديپل ــنواره، جش ــس تندي اول ــر نف
مبلــغ بــه نقــدي جايــزه و افتخــار

بــن ايــران ريــال ميليــون
سفال خريد

نقــدي جايــزه و افتخــار ديپلــم دوم نفــر
خريــد بــن ــران اي ــال ري ميليــون مبلــغ ــه ب

ــفال س
بــه نقــدي جايــزه و افتخــار ديپلــم ســوم نفــر
ســفال خريــد بــن ايــران ريــال ميليــون مبلــغ

مشوقها دو
بخــش ــه ب ــه ك عكســي هــر جشــنواره ــف ال
مبلــغ هديــه عنــوان بــه كنــد، پيــدا راه مســابقه
از غيــر بــه اثــر صاحــب بــه را ريــال هــزار

ــد ميكنن ــدا اه ــدگان برگزي
روز ــك ي بخــش، ــر ه ســوم ــا ت اول ــر نف ب
ــن ضم ــه ك ــوده ب ــنواره جش ــژه وي ــان ميهم
ــاي كارگاهه در ــد ميتوانن ــي، پذيراي و اســكان
عكاســي ويــژه شــكل ــه ب ســفالگري منتخــب

ــد كنن
جشنواره تقويم ت

عكسهــا دريافــت و ثبتنــام آغــاز

دريافــت و ثبتنــام مهلــت آخريــن
عكسهــا

نتايج اعالم ج
الكترونيــك پســت بــه جشــنواره نتايــج
شــد خواهــد ارســال شــركتكنندگان
ثبتنــام فــرم در بايــد شــركتكنندگان
ــرده ك ــت ثب ــح صحي الكترونيــك پســت ــك ي
آدرس تنظيمــات، در كــه شــوند مطمئــن و
lalejinphoto۲۰۱۸@ الكترونيــك پســت
ــم تنظي ــپم غيراس ــوان عن ــه ب gmail.com

ــد باش ــده ش

ميكند برگزار اللجين شهر اسالمي شوراي و شهرداري

سراسريعكس اولينجشنواره
اللجينشهرجهانيسفال

خاك و آب آفريدگار نام به ■
باد، آب، يعني اربعه عناصر جزو كه خاك روي بر كرمي پيدايشبشر شهناز
دست در آتش، در شدن تفتيده خاكو تركيبآبو در هنريرا ، آتشاست خاكو
قدمتاينمصنوعبشر سفالبود بهوسيلهايكاربرديتبديلكردكههمانا بشرديروز

ميبينيم موزهها در را آن رد كه برميگردد دور زمانهايخيلي به امروزي
اينجا آري باشد جهان سفال ثقل مركز تا است كرده طي را طوالني زمان اللجين
طبيعت، عنصر اين بركت از شهر اين امروز سفال جهاني شهر اســت اللجين

است جهان و ايران سفالگري قطب
بكشيم تصويب به شما دوربينهاي زيركانه قاب از ار هنر اين شديم آن بر اكنون
سفالي است سفالگري و سفال زيباي هنر كشــيدن رخ به جشــنواره اين هدف
داخلي گردشگري صنعت فخر مايه امروز جوانان و سالخوردگان دســتان در كه
همه از كرده، درا عكاس هنرمندان سوي به ياري دست ادب رسم به لذا اســت
سفال جهاني شهر اللجين ملي جشنواره اين در كه ميكنيم دعوت هنر صاحبان

باشيم شما ميزبان
جهاني ثبت حكم دستي صنايع جهاني شــوراي ســوي از كه بود تيرماه
نبودند كم راستا اين در و گرديد اعالم سفال جهاني شهر عنوان به اللجين شــهر
شوند انتخاب سفال جهاني شهر عنوان به آنها بودند مايل كدام هر كه شهرهايي
همدان بينالمللي كنفرانس رخداد و اللجين سفال شهر شــدن جهاني حال هر به
سفال عكاسي هنر جشنواره اولين تا داشــت آن بر را اللجين شــهرداري

نمايد برگزار را اللجين
ارتقا گونهاي به را استان گردشگري سطح همدان بينالمللي رويداد كه اميد
بايد هم سفال جهاني شهر باشد داشته را موارد همه در توسعه زمينههاي كه دهد
قدمهاي بتواند جشنوارههايي چنين برگزاري با و گردشگري تقويت راستاي در

بردارد گردشگر جذب براي سازندهاي

موضوعات
ميشود بخشبرگزار در جشنواره

عكاسانحرفهاي ويژه
به سفال هنر و ســفالگري كارگاههاي
تكرنگ فقط تكرنگ يا رنگي صورت
يا تكعكس شــكل به ســفيد و سياف

مجموعه
آماتور عكاسان ويژه

به سفال هنر و ســفالگري كارگاههاي
تكرنگ فقط تكرنگ يا رنگي صورت
يا تكعكس شــكل به ســفيد و ســياه

مجموعه
بخشمردمي ويژه

ســفال هنر و ســفالگري كارگاههاي
همراه تلفن با عكاسي

بخشگردگرانخارجي ويژه
به سفال هنر يا ســفالگري كارگاههاي
تكرنگ فقط تكرنگ يا رنگي صورت
يا تكعكس شــكل به ســفيد و ســياه

مجموعه
تعاريففراخوان الف

عكس يك تكرنگ عكس براي تعريف
تيره كامًال خاكستري شامل كه سفيد و سيا
سفيد روشن كامًال خاكستري تا ســياه
خاكســتري مختلف تنهاي از دامنهاي و
محســوب تكرنگ عكس يك اســت،

ميشود
تنهاي جاي به كه سفيد و يكعكسسياه
يكرنگديگر تنهاي داراي خاكســتري
عكستكرنگمحسوبميشود نيز باشد
ســفيد و بخشســياه در را آن ميتوان و
در ميتوان را عكســي چنين داد شركت
و سياه صورت به نمايشــگاهي كاتالوگ
عكس يك ديگر، بيان به كرد چاپ سفيد
تن داراي آن از بخشــي كه سفيد و ســياه
يك افزودن با يا و باشــد ديگر رنگ يك
تبديل رنگ چند رنگي عكس به رنگ،
داده شركت بخشرنگي در بايد ميشــود
كاتالوگنمايشگاهي چنينعكسيدر شود
چاپشود رنگي صورت به بايد جشنواره
سياه شكل به يكعكسهم ارســال از
رنگي شــكل به عكس همان و ســفيد و
دو هر ارسال صورت در شــود خودداري
شد حذفخواهد بخشمسابقه عكساز
عكس فريم ميتــوان بخش هر در

يكبخش در فقط عكسرا هر كرد ارسال
طبق بايد عكسها شــركتداد ميتــوان
فراخوان انتهاي در كه جشــنواره تعاريف

آمده،باشند
جشنواره شركتدر شرايط ب

ثبتنام ■
عكاسان، تمام براي جشنواره در شركت
است آزاد مردمي و آماتور حرفهاي، از اعم
قطعه يك فردي، مشــخصات ارســال
به سكونت محل نشاني و پرسنلي عكس
به الكترونيكي پســت طريق از آثار همراه
first.photo.lalejin آدرس@

گيرد gmail.comانجام
فارســي كليد صفحه ثبتنام، هنگام در
فيلترشكن از اســتفاده عدم شود استفاده

است الزامي
عكسها اندازه

عكــس ضلع بزرگتريــن انــدازه
هيچ ارتفاع يا عرض يعني باشد پيكسل
نباشد بيشــتر پيكسل از عكســي
نكنيد؛ ارســال هم كوچكتر را عكسها
امتياز و شده ديده كوچكتر داوري در زيرا

ميكنند كمترياخذ
صورتــي بــه را عكسهــا Quality
از عكسبيشــتر هر حجم كنيدكه انتخاب
فرمت با بايد عكسها نباشد يكمگابايت
حجم و اندازه لطفًا شــوند ذخيره jpg

كنيد بررسي ارسال از قبل را تصاوير
ابعاد در منتخب عكسهاي چاپ براي
عكاس با اثر پذيرش از پس نمايشگاهي،
در را آن فايل تا شــد خواهد تماسگرفته
با شده زعكاسي ســاي بزرگترين اندازه

كنند ارسال دوربين
با نميتوان را عكــس عكــس عنوان
ديجيتال" فايل "شماره نام"، عناوين"بدون
خاص" "حروف DSC۰۵۱۲ مثــًال
فقط كه عنوانــي يــا و # ،$ ،& ماننــد
كرد؛ ارائه مثًال باشــد شــماره
محسوب عنوان بدون موارد، اينگون زيرا
جشنواره در عنوان بدون عكس و شــده
داوري در عناوين نميشــود داده شركت
شناســايي براي فقط و نميشــود خوانده
ميبايست دليل همين به ميباشد عكسها
كنيد نامگذاري را خــود عكسهاي تمام
ساده و كوتاه بايد عكسها عنوان همچنين

ادبي و پيچيده عنوانهاي نه بشهد انتخا

عكسها از استفاده ■
در شده پذيرفته عكسهاي از بخشــي يا تمام از اســتفاده به مجاز برگزاركننده
مرتبط موارد ساير و سايتجشنواره كاتالوگ، از اعم جشنواره، به مربوط انتشارات

است جشنواره با
جشنواره در شركت از انصراف امكان ثبتنام، از پس جشنواره قوانين به توجه با

ندارد وجود
گواهي مييابد، راه نمايشــگاهي بخش به آثارشان كه شــركتكنندگاني كليه به

شد خواهد اهدا شركت

عكسها مشاهده و ارسال ■
عكس ارسال

نشاني به جشنواره الكترونيكي پست
first.photo.lalejin.۲۰۱۸@gmail.com

عكس مشاهده
نشاني به جشنواره واتسآپ كانال

@first_photo_lalejin۲۰۱۸ شناسه با جشنواره سروش كانال
@first_photo_lalejin۲۰۱۸ نشاني به جشنواره اينستاگرام صفحه

داوري ■
خواهد داده نشان داوران مختلفبه دور در حداقل شركتكننده هر عكسهاي بخش، هر در

انتخاب مرحله پيشاز تا و بوده برابر هم با ميبينند، يكعكسرا داوران كمه زماني مدت شد

كه است برندگان انتخاب مرحله در فقط ندارند اطالعي يكديگر رأي از داوران برگزيدگان،

داوران هيأت نظر ميشــود رأيگيري و ميكنند صحبت يكديگر با عكسها مورد در داوران
شد نخواهد پذيرفته اعتراضي و است قطعي

فروش واحدهاى از قاچاق كاالى قلم
شد جمعآورى رزن آرايشى مواد

و آرايشــى مواد فروش واحدهاى از قاچاق كاالى قلــم
شد جمعآورى رزن شهرستان بهداشتى

پوششصد از رزن شهرســتان درمان و بهداشــت شــبكه مدير
كرد اظهار و داد خبر زوجين به ازدواج هنگام مشــاوره درصدى
توزيع و ازدواج مشاوره مركز در زوجين مشاوره مورد انجام
زوجين بــراى آموزشــى DVD عدد و كتاب جلــد
شده انجام جارى سال ماه چهار مدت در كالسها در شركتكننده
نابارور زوج تاكنون ســال ابتداى از افزود عباسى على اســت
همدان فاطميه بيمارستان به نابارورى درمان خدمات دريافت براى
اقدام نيز زوجين از مالــى حمايت به نســبت كه شــدهاند معرفى
و هزار داد ادامه رزن درمان و بهداشــت شبكه مدير مىشــوند
خصوص در سالم بارورى برنامه براى هدف گروه زنان از نفر
سال اول ماهه چهار در تكفرزندى و اكتسابى نابارورى از پيگيرى

ديدهاند آموزش

گزارشويژه
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مسكن خريداران امروز
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كالنشهر؟ يا گرانشهر
مظفرپور» فيضا

در مردادماه تورم شــاخص مركزي بانك گزارش اســاس بر
اســتان بين در مقدار باالترين كه بوده درصد حــدود همدان
كسب را اول رتبه قيمتها رشد سرعت در همدان يعني است؛ كشور

است كرده
اشتغال چون شــاخصهايي در كه استاني براي شــوكآور خبر اين
بررســي و تحليل جاي ندارد، مناســبي وضعيت ســرمايهگذاري و
اين به تجارت و معدن صنعت، مديركل فقط تاكنون دارد كارشناسي
را مسكن بخش خبرنگاران، با مصاحبه در و داده نشــان واكنش خبر
همدان كه است حالي در اين است دانسته همدان در باال تورم عامل
كرده تجربه را بااليي تورم همواره مسكن بخش در اخير سالهاي در
و مديريت سازمان اطالعات و آمار معاون افشــار، نادر اما و اســت
داده ارائه را همدان در تورم از بيشــتري جزييات اســتان برنامهريزي
مواجه بحران با آينده ماههاي در تورم رونــد اين با كرده پيشبيني و

شويم
يكي داده، پاسخ خبرنگاران سؤال به تمام متانت با كه متين حميدرضا
است نموده اعالم درمان بخش را همدان در زياد تورم داليل از ديگر
و گرانيها خصوص در اســتان صمت مديركل توجيهات گفت بايد
نيســت گناه از بدتر عذر جز چيزي همدان در افسارگســيخته تورم
براي درســتي شــيوه آوردن، روي فرافكني به تقصير عذر جاي به و
رسانهها و مردم نميتواند ناروا توجيهات اين و نيســت پاسخگويي

كند قانع را
همدان در كاالها افسارگســيخته گراني از مردم داد كه مدتهاســت
نبوده نابسامان وضعيت اين پاسخگوي مسئولي هيچ استولي درآمده
امامجمعه توصيه از بعد گذشته هفته كه استان ارشد مديريت و است
از بعد نوشداروي نقش رفت، بازار به مردم امور به رسيدگي بر مبني
ميشود نوشته و گفته رسانهها در ماه چندين داشت را سهراب مرگ
اقشار جمع در و بگيرند ميداني گزارش بازار وضعيت از مسئوالن كه
شدن ُخرد حال در استخوانهايشان آنها كه زيرا يابند؛ حضور محروم
راهكار و نيست شنوايي گوش ولي است تورم و گراني ســنگيني از

نميشود ارائه گرانيها با مقابله و بازار كنتزل براي عملي
و كشــور در تورم و گراني مهار براي تدبيري چه تدبيرواميد دولــت

است؟ انديشيده گراني زمينه در اول، رتبه همدان استان
دست بودن خالي از نشان خبرنگاران سؤال به متين سطحي پاسخهاي

است زمينه اين در مربوطه مسئوالن
روبهرو شدن كالنشهر نام به موضوعي با گذشــته دهه در همدان
مسئوالن برخي و ادوار نمايندگان موضوع، اين قِبل از و اســت بوده
دهانپركن تبليغاتي شعارهاي و بافتهاند نمدي خود براي استان ديگر

است كرده كر را فلك گوش كالنشهر زمينه در
همه آن از بعد نهتنهــا همدان كرد اذعان بايد تأســف كمال با حــال
اين بلكه است، نشده كالنشهر مراء و جدال و جروبحث و سروصدا
شريف مردم االن شايد اســت شده مبدل ايران "گرانشهر" به شــهر
گشتهايم پشيمان بودن طال از كه باشند داشته را تقاضا اين تنها همدان
نه اقتصادي اســفبار اوضاع اين با كنيد مس را ما فرموده مرحمت
و بازار آرامشدر بلكه را، گرانشهر نه و ميخواهيم را كالنشــهرتان

ميخواهيم را اول جاي به قيمتها بازگشت و اقتصادي ثبات
ندارند خوبي درآمد و اشــتغال كه حالي در همــدان مردم بايد چرا
شود گفته اگر شــايد كنند؟ تحمل را درصدي تورم مضاعف بار
وگردشگران، مســافران هجوم و موضوع علت به مردادماه در
زيراكه نيســت؛ پذيرفتني هم باز اســت، رفته باال حد اين تا قيمتها
اسالمي كشورهاي گردشگري پايتخت همزمان نيز تبريز كالنشــهر
با اردبيل استان يا و است كرده جذب را زيادي گردشــگران و است
است بهتر است بوده كشور ارزان استانهاي جزو گردشــگر همه آن
و تعصب بدون ديگر يكبار را هشــداردهنده موضوع اين مســئوالن
وقوع در مديريتي مسائل حد چه تا كه كنند بررســي پاك وجدان با
پاسخهاي منتظر است بوده دخيل همدان در اقتصادي اسفبار وضعيت

هستيم مربوطه مسئوالن

فعلى شرايط در ارز گرانى
نمىكند صادرات رشد به كمكى

بازارگرا اقتصاددانان برخى فرضيات به اشاره با اقتصاددان يك
اين ملى، پول ارزش كاهش با متناســب افزايشصادرات بر مبنى

كرد ارزيابى نادرست و بعدى تك را تصور
تفسير مكانيكى را اقتصادى مسائل نبايد اينكه بيان با مزيكى على
توانسته خود ملى پول ارزش آوردن پايين با كه چين گفت كرد،
در را بســيارى جزئيات حتما دهد، رونــق را داخلىاش توليــد
را مسائل اين مهمتر آن از و گرفته نظر در مالى و توليد روندهاى

است داده انجام شده كنترل و آگاهانه صورت به
گسترش ما اقتصادى ابعاد با كشورى براى كه مساله اين طرح با او
افزايش داد ادامه باشــد؟ خوبى اتفاق مىتواند چقدر صــادرات
غير و تصادفى ما كشــور در ملى پول ارزش كاهش و ارز نــرخ
جهت در را آن نمىتوان شــرايطى چنين در و اســت كنترل قابل

كرد هدايت و تفسير خاص فرضيهاى
ما اقتصاد در توليــدى صنايع از بســيارى اينكه بيان با مزيكــى
شرايطى چنين در گفت ايسنا به وابســتهاند، واردات به مستقيما
تعطيل حتى بسا چه و تضعيف ما توليدات از بســيارى اساســا
اقتصاد در فرضيههايى چنين كاربســت براى بنابراين شــدهاند؛
باشيم داشته توجه اقتصاد هر خاص ويژگىهاى به بايد كشور

زمانبرى فرايند توليد مقولــه اساســا اينكه بيان با اقتصاددان اين
كاهش و ارز نرخ جهش با كه نيست اينگونه كرد اظهار اســت،
افزايش بــراى كند پيدا افزايش صــادرات داخلى پــول ارزش
است؛ ماهه شــش حداقل زمانى بازه يك به نياز معموال صادرات
چه با و داريم ظرفيت توليد براى چقدر ببينيــم بايد اينكه ضمن
برگردانيم را آن پول و صادر را توليدات اين است قرار پشتوانهاى
رشــد فرضيه با ارز نرخ ناگهانى جهــش تناســب مــورد در او
واقعيت كرد اظهار هم ملى پول ارزش كاهش از ناشى صادرات
با خارجى ارزهاى نرخ بين زيادى بســيار فاصله كه اســت اين
مىكند تقويت را احتمال اين و شده ايجاد اقتصادى واقعيتهاى
اقتصادى نه و سياسى مناسبات برخى خاطر به بيشتر مساله اين كه

است داده رخ
گرفتن شدت از پيش حتى و گذشته ماههاى در ايسنا، گزارش به
آزادسازى به نسبت بازارگرا اقتصاددانان از بســيارى دالر، گرانى
مساله اين خود رسانههاى از بسيارى در و بودند اميدوار ارز نرخ
بخشهاى در تحريك باعث را آن و مىكردند پيشنهاد دولت به را
گرانى با كه بود ايــن هم آنان اســتدالل كردند ارزيابى توليدى
اين كه مىشود جذابتر اقتصادى بخشهاى براى صادرات ارز،
توليدى بخش براى كه مسائلى با و فعلى شــرايط در البته فرضيه

نمىرسد نظر به صحيح چندان آمده پيش

شعبه سومين همدانپيام احمدي نير
كل مدير حضور با همدان اجتماعي تأمين
مدير ، شــعبه مدير و اجتماعي تأميــن
معاون اجتماعي، رفــاه و كار تعاون، كل
نمايندگان، اســتاندار، امنيتي و سياســي
كارگري تشكلهاي سازمان، مديره هيأت
بازنشستگان كانون روساي كارفرمايي، و

شد افتتاح مسئولين از جمعي و
اســتان اجتماعــي تأميــن كل مديــر
با گفتگو در مراســم ايــن حاشــيه در
شعبه تشكيل از هدف گفت خبرنگاران
شعبه در بيمهشدگان جمعيت ازدحام
اربابرجوع تكريــم جهت بــه و
تصويب بــا كه اســت كارفرمايــان و

صورت به شــعبه مجوز مديره هيأت
شد صادر اختصاصي

هفته در داشــت اظهار عســگري محمد
و همدان در شــعبه دو افتتاح بــا دولت
ســيزده به يازده از شــعبه تعداد فامنين

است يافته افزايش
مجــوز مركــز دو ايــن بــراي گفــت وي
و ــهاي بيم بخــش در ــر نف ــتخدام اس
همــدان بــراي درمــان بخــش در نفــر
ــا ت ــان متقاضي ــه ك ــود ب ــده ش ــادر ص
فرصــت ثبتنــام بــراي دوشــنبه روز

ــتند داش
و ــك ي ــعبه ش ــد ش ــادآور ي ــگري عس
كــه داشــت كارگــزار يــك كــدام هــر دو

جهــت كارگــزار دو آينــده مــاه يــك تــا
و شــدگان بيمــه بــه خدمــت ارائــه

ــد ش ــد خواه ــه اضاف ــان كارفرماي
ماهيانه اســتان در كــرد تأكيــد وي

ميليارد كه داريم درآمد تومان ميليارد
مي هزينه بيمه و درمان بخــش در تومان

تا ماهيانه متوسط طور به و شــود
استان به مركزي سازمان از تومان ميليارد

شود مي مالي كمك
، توليدي واحد هزار گفت عســگري
دولتي سازمانهاي و خصوصي خدماتي
سازمان به تومان ميليارد مجموع در

دارند بدهكاري
تأمين شــعبه مدير مراســم ادامــه در

جلوگيري جهت داشــت اظهار اجتماعي
بيمه پرونــده و شــعبه ازدحــام از
انتقال شــعبه اين به قاليبافان و رانندگان

است يافته
افزود ادامه در محمدظاهري حشــمتا
جامعه ضعيف قشــر قاليبافان و رانندگان
حال رفاه براي ميكنيم تالش و هســتند
بهتري خدمات شــعبه اين در افراد ايــن

دهيم ارائه
پرونده حاضر حال در گفــت وي
شــده بيمه و بگيري مســتمري
انتقال شــعبه به قاليباف و راننده اصلي
در خود تكفــل تحت افراد بــا كه يافته
ميشود ارائه خدمات نفر مجموع

نمــود تأكيــد ظاهــري محمــد
بــراي اوليــه هزينــه تومــان ميليــون
و گرفتــه صــورت شــعبه راهانــدازي
اســتيجاري محــل حاضــر حــال در

شــد با مي
روساي و مديركل مساعدت با گفت وي
تجمع از جلوگيري جهــت و شــعبه
نيز را پيمانكاران پرونده كنندگان مراجعه

داديم انتقال شعبه اين به
به آغاز در داشــت اظهار مظاهري محمد
انساني نيروي كمبود وجود با شــعبه كار
پرونده حدود شــعبه مشكالت و
در كه سال اول ماهه دو در و شــعبه از
براي بود گرفته قرار بررســي مورد تهران
شد ارسال شعبه اين به مجدد رسيدگي

همدان در تأميناجتماعي شعبه رسمي افتتاح
افتتاحشد همدان اجتماعي تأمين شده بيمه قاليبافان و رانندگان به خدمترساني اختصاصيجهترفاه شعبه ■

اما داشته رشد مسكن قيمت اينكه با
خريداران مقابل در فروشــندگان تعداد
فروشــندگان چون اســت كم بســيار
مسكني نتوانند فروش از بعد كه نگرانند
امسال حال عين در بخرند قبلي حد در
و داشته افزايش درصد هم اجاره نرخ
است نمانده جا مسكن قيمت افزايش از
مشــاوران اتحاديه رئيســه هيأت عضو
هم قيمتها رشد كه گفته همدان امالك
بخش در هم و فروش و خريد بخش در
شهر باالى به متوسط مناطق در اجارهبها
آن مىتوان حتى و داشته بيشترى شدت

خواند سرسامآور را
بخش اينكه بيان با رحيمبخش شــهرام
اســت، حباب قيمتها افزايش از كمى
ساختمانى نهادههاى قيمت وقتى گفت
اين كه ديد خواهيم مىكنيم، بررســى را
واقعى غير و ذهن از دور قيمت افزايش

نيست
خريد متقاضيان اينكــه به اشــاره با وى
فروش فايلهاى اما يافته، افزايش امالك
تعداد سال پايان تا كرد بيان است، اندك
يافت خواهد كاهش مســكن معامالت
روبهرو نيز افزايــش با حتى قيمــت اما

مىشود
مشــاوران اتحاديه رئيســه هيأت عضو
امالك فروش اينكه بيان با همدان امالك
افزود نيست، منطقى فروشندگان نظر از
دارد وجود فروشندگان براى نگرانى اين
نتوانند خــود ملك فــروش از پس كه
براى بازار در داشتند آنچه مشــابه ملكى

كنند پيدا خريد
مصرفكنندگان كرد تأكيــد رحيمبخش
بهتر هســتند خريد دنبال به كــه واقعى
البته و كنند اقدام خريد به نســبت است
پيش در دشــوارى بســيار كار كه بدانند

دارند
فعلى شــرايط در اينكــه بيــان بــا وى
و نوساز ساختمانهاى روى بر خريداران
ادامه ندارند، تمركز ساخت سال چند يا
تهيه دنبال به مسكن خريداران امروز داد
قدرت اين از بيش تا هســتند ملك يك

ندادند دست از را خود خريد
اينكه بيان با امالك بازار كارشــناس اين
درصد همــدان در مســكن قيمــت

اجارهبها بخش در گفــت يافته افزايش
نسبت كنون تا جارى ســال ابتداى از نيز
افزايش درصد گذشته سال مشابه به

است يافته
مشــاوران اتحاديــه رئيســه هيــأت عضــو
گفــت فــارس بــه همــدان امــالك
ــده عقي ــن اي ــر ب ــت دول ــان كارشناس
و عرضــه ــه فاصل ــه آنك ــراى ب ــتند هس
ــد، نياب ــش افزاي ــن اي از ــش بي ــا تقاض
ــزار ه و ــون يكميلي ــاالنه س ــد باي
عرضــه بــازار بــه مســكونى واحــد

ــود ش
گذشته سال پنج آمار وقتى اما گفت وى
كه مىشود مشــاهد مىكنيم بررســى را
واحد هزار تا حدود ســاالنه
كه حالى در است شده ساخته مسكونى
احداث ســاختمانى واحد ميليون بايد

مىشد
مشــاوران اتحاديه رئيســه هيأت عضو
حال در كــرد تصريح همــدان امالك
همدان در ملك تقاضاى بيشترين حاضر
معطوف پايين به متوسط آپارتمانهاى به
مساحت مربع متر تا بين كه است
را موارد اين سازندهها از برخى اما دارند

نمىكنند رعايت
ماه پنج اينكــه به اشــاره با رحيمبخش
در بازار تالطم و التهاب درگير كه است

تصريح هستيم، بزرگ شهرهاى و همدان
واحدهاى احتكار به مســئله همين كرد

مىبخشد شدت نيز مسكونى
مىشوند پشيمان فروشندگان

ــه ك ــكايتهايى ش ــه اينك ــان بي ــا ب وى
ــوط مرب ــود مىش ــاع ارج ــه اتحادي ــه ب
ــه ادام ــت، اس ــنده فروش ــيمانى پش ــه ب
ــخ فس ــز ني ــروز ام ــاى قرارداده در داد
ــد باي و ــت اس ــوار دش ــيار بس ــرارداد ق

ــود ش ــت رعاي آن ــى قانون ــوارد م

مشــاوران اتحاديــه رئيســه هيــأت عضــو
اگــر كــرد خاطرنشــان همــدان امــالك
فرســوده بافــت بازســازى طــرح دولــت
اجــرا را شــده تعريــف تســهيالت و
بــازار كاهــش بــه مىتوانــد كنــد
البتــه كــه كنــد كمــك مســكن التهــاب
شــود برطــرف ــد باي كــه دارد موانعــى
معامــالت تعــداد ميــزان گفــت وي
ملــك فــروش و خريــد در شــده ثبــت
در ــق رون از ــوز هن كــه مىدهــد نشــان

نيســت ــرى خب ــازار ب
عمومى فضاى در اينكه بيان با رحيمبخش
تالطم وجــود با همــدان مســكن بازار
اقتصادى معناى به رونق شــاهد قيمتها
به نســبت معامالت ميزان افزود نبوديــم،
اما دارد افزايش گذشــته سال مشابه مدت
هنوز يا ، سالهاى به مقايسه در

است بازنگشته بازار به رونق
نظــر از اينكــه بــه اشــاره بــا وى
و خريــد معامــالت ميــزان حجمــى
ــا ت ــال س ــداى ابت از ــالك ام ــروش ف
ســال مشــابه ــدت م ــه ب نســبت ــون كن
داشــته افزايــش درصــد گذشــته
نيــز ارزشــى نظــر از كــرد بيــان اســت،
ايــن در معامــالت درصــد رشــد
ســال مشــابه مــدت ــه ب نســبت مــدت

ــم كردي ــه تجرب ــته گذش

امالكهمدان مشاوران اتحاديه رئيسه هيأت عضو

ميشود پايانسالگرانتر تا مسكن
است فروشمربوط در پشيماني به شكايتها بيشتر ■

و مسافرتى ارز مىتوانند هم بانكها
كنند دانشجويىعرضه

و شده خريدارى ارزهاى محل از مجازند كشــور بانكهاى ايســنا
پرداخت و فروش به نســبت خود، منابع محل از اســكناس تأمين با
شهر داخل شعب سطح در بازار نرخ به دانشــجويى و مســافرتى ارز
بخشــنامه بند پيرو مركزى بانك كنند اقدام مثبته مدارك اخذ با
خصوصخريد در مــرداد تاريخ در شــماره

تاريخ شــماره بخشــنامه طى بازار، نرخ به ارز فروش و
و مسافرتى ارز پرداخت و فروش به مجاز را بانكها ، شهريور

كرد اعالم دانشجويى

بريد؟ ترمز ديگر بار سكه چرا
ممنوعيتمعامالتآتىسكه
برد باال را عطشخريد

از سكه و طال بازار گفت طال و ســكه بازار كارشــناس خبرآنالين
توقفمعامالت همچنين و ارز افزايشقيمت پى در هفته روز اوليــن

شد هيجان دستخوش كاال بورس در سكه آتى
بازار در حاضران كنونى شــرايط در افزود كشــتىآراى محمد
فروش مصنوعات و مصرفى طالى و هستند ســرمايهگذاران تنها

نمىرود

ايران از ميالدى آينده ماه از ژاپن
نفتنمىخرد

آماده حال در ژاپن نفت فروشــى عمده بزرگ شــركتهاى تسنيم
هســتند ميالدى آينده ماه در ايران از نفت توقفخريد براى شــدن
واكنش در اقدام اين دادند، گزارش كيودو و جيجى خبرى آژانسهاى
همكارى طرف هاى شركت تهديد و ايران عليه آمريكا هاى تحريم به

مىگيرد صورت ترامپ توسط ايران با

گذشت دالر مرز از نفتآمريكا
سكوهاى تخليه دنبال به معامالتسهشــنبه در آمريكا نفت قيمت

مرز از افزايشيافتو طوفان وقوع آســتانه مكزيكدر خليج نفتى
گذشت بشكه هر در دالر

قسمتشمالى در نفتى سكوى دو كرد اعالم پتروليوم آناداركو شركت
توليد و تخليه گوردون طوفان نزديكشدن آستانه در را مكزيك خليج

است متوقفكرده را
هر در دالر گذشته، روز به نسبت كاهش سنت با برنت نفت
روى حالى در برنت نفت آتى معامالت بهاى كاهش شد معامله بشكه
تهران كه صورتى استدر داده اجازه دولتى پااليشگاههاى به هند كه داد

دهند ادامه ايران نفت واردات به كند، بيمه را نفتكشها
از خود نفت واردات تمامى تقريبا كه است چين اقدام مشابه هند اقدام
نفتكشايران شركت به متعلق كه مىدهد انجام كشــتىهايى با را ايران
فشار وجود با آسيا بزرگ كننده وارد دو استكه آن معناى به اين است
در ايران نفت خريد ادامه براى برنامههايى توقفخريد، براى واشنگتن

دارند دست
و نوظهور بازارهاى آشفتگى از نفتبرنتهمچنين معاملهگران، گفته به
استفاده ديگر ارزهاى از كه وارداتنفتكشورهايى كه ارزشدالر رشد

است گرفته كاهشقرار تحتفشارهاى مىكند، گرانتر را مىكنند
ديدگاه نيز پاريبا" پى ان بانكفرانسوى"بى اســاسگزارشرويترز، بر
همچنين و امسال ادامه براى عرضه مسائل به نسبت و داشته مشــابهى

داد هشدار سال

شد گران ديگر درصد خانگي لوازم
حمايتمجوز سازمان اينكه به اشاره با كشور خانگى لوازم فروشندگان رئيساتحاديه
پس سازمان اين گفت كرد، صادر را خانگى لوازم توليدكننده شركتهاى قيمت افزايش

تا قيمت افزايش با خانگى لــوازم قيمت افزايش براى مكرر درخواســتهاى از
است نكرده صادر مكتوب صورت به را آن مجوز اما كرده، موافقت درصدى

قيمت افزايش خانگى لوازم توليدكننده شركتهاى امروز از افزود طحانپور محمد
كردند اعمال را درصدى تا

سوى از شده اعالم قبلى رسمى ليست براساس قيمت افزايش اين اينكه بر تاكيد با وى
قلو دو فريزر يخچال براى ميليون قيمت گفت فارس به مىشود، اعمال شــركتها

نرخ و باشد تومان ميليون بايد نرخ اين و است كاذب قيمت دارد، وجود بازار در كه
نرخ و بوده كاذب بازار در لباسشويى ماشــين براى تومان ميليون تا ميليون نيم و
قيمت رسمى ليست براساس بازار قيمتهاى اين باشد تومان ميليون بايد آن واقعى
داشته دقت خانگى لوازم خريد در مردم اينكه بر تاكيد با نيســتطحانپور شــركتها
رسمى نمايندگىهاى از تا كنند سعى مردم گفت نكنند، پرداخت اضافه پول تا باشــند
كنند دريافت رسمى فاكتور حتما خريد براى اينكه ضمن كنند، خريدارى خانگى لوازم
خانگى لوازم رسمى نمايندگىهاى داشت اظهار خانگى لوازم فروشندگان رئيساتحاديه
مىكنند اعمال مىشود، ارائه كننده توليد شركتهاى سوى از كه قيمتى براساسليست را
افزايش اعمال با قلو دو فريزر يخچال يك واقعى قيمت حاضر حال در افــزود وى

لباسشويى ماشين قيمت و است تومان ميليون تا ميليون نيم و حدود درصد، تا

است تومان هزار و ميليون حدود
سامسونگ خانگى لوازم قيمت رســمى ليست مثال عنوان به داشــت اظهار پور طحان
شركتها اين حاضر حال در و مىشود تهيه گلديران توسط الجى سرويسو سام توسط
كردهاند اعمال را درصدى تا افزايش خود اعالم رسمى ليست آخرين به نسبت

آنها به فروشندگان برخى كه پيشنهاداتى از و كنند دقت خريد هنگام در مردم افزود وى
بپرهيزند كاال خريد قيمت مرحلهاى دو پرداخت براى

افزايشقيمتها با مىشود پيشبينى اينكه بيان با خانگى لوازم فروشندگان اتحاديه رئيس
قيمتگذارى از بايد دولت گفت دهند، افزايش را بازار به خانگى لوازم توزيع شركتها
نظارت با واردات رقابتى بازار ايجاد راستاى در و كند خوددارى خانگى لوازم دســتورى

كند آزاد را اتحاديه
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تاالسمى بيمار مرگ ماجراى
نيم و يكسال طى تاالسمى بيمار مرگ درباره دارو و غذا سازمان ســخنگوى

كرد ارائه توضيحاتى
سوى از ناك شبهه آمار يك خصوصتكرار در جهانپور كيانوش تســنيم، گزارش به
داشــت اظهار اســت، كرده معرفى ايران تاالســمى انجمن رئيس را خود كه فردى
تكرار افراد برخى كــه اى ناشــيانه آمار و واقعيت از عارى مطالب برخى متاســفانه
عزيزان و خاص بيماران براى دستاوردى باشد، داشته اى انگيزه و هدفى هر مىكنند،
ميرهاى و مرگ مىكند ادعا كه كســى داشــت، نخواهد و ندارد تاالســمى به مبتال
اصرار پايه بى و واهى ادعاى اين بر و است ايرانى داروى از ناشى تاالســمى بيماران

است مجرم دارد،

بىخبرند خود باالي خون فشار از ايرانى ميليون
ايران در آن از ناشى مرگهاى درصدى افزايش و خون فشار به ابتال درحالىكه
بهداشت تحقيقاتوزارت شديدىشدهاست،معاون خطر به تبديل گذشته سال طى
معاونت ملكزاده رضا داد خبر باال فشارخون به ابتال از ايرانى ميليون بىخبرى از
ابتال از ناآگاهى باالى ميزان از نگرانى ابراز گفت تسنيم به بهداشت وزارت تحقيقات
خطر عوامل و آگاهى شيوع، مطالعه چنانچه خبرداد، ايران جامعه در فشــارخون به
مطالعه در شركتكننده سال تا مرد و زن هزار روى بر كه باال خون فشار
از درصد نفر و هزار كه داد نشان انجامشده گلستان كوهورت بزرگ
بيمارى از درصد تنها مبتاليان، بين در كه هســتند باال فشــارخون داراى افراد،

بىخبرند پرخطر بسيار بيمارى اين به ابتال از آنها از نيمى از بيش و آگاهند خود

از استفاده جهانِى قوانيِن به نگاهى
خودرو" در كودك "صندلى

است رانندگى و راهنمايى قوانين از يكى خودروها در كودك صندلى از اســتفاده
دولت است وقتى چند نيز ايران در و مىشود اجرا جهان كشورهاى از بسيارى در كه
براى كودك صندلى از استفاده آن براساس كه كردهاست تصويب باره اين در را قانونى

است اجبارى شخصى خودروهاى انواع در سال زير كودكان
كشورهاى در خودروها در كودك صندلى از استفاده شرايط و قوانين ايسنا، گزارش به
تنها شرايط اين كشورها برخى در است، متفاوت دارند، باره اين در قانونى كه مختلف
از استفاده سن كشورها از ديگر برخى در و مىشــود شيرخواران و نوزادان مشــمول

است سال زير افراد تمامى شامل كودك صندلى

توزيعبستهلوازمالتحريربيندانشآموزان
از كشور ره امامخمينى امداد كميته اجتماعى مديركلحمايتهاى
اين پوشش تحت دانشآموزان همه بين لوازمالتحرير بستههاى توزيع

داد خبر سالتحصيلى آغاز از قبل تا نهاد،
هزار حدود اينكه بيــان با ايســنا، با گفتوگو در زارعفرد مجيد
ره امامخمينى امداد پوششكميته مختلفتحت مقاطع در دانشآموز
و هستند ســاكن عادى يا محروم مناطق در افراد اين گفت دارند، قرار
لوازمالتحرير بسته يك پوشش تحت دانشآموزان همه بين است قرار
قلم بيــشاز شــامل كه شــود توزيع تومان هزار ارزش بــه
بســته نوع دو در اقالم اين اســت و دفتر كيف، مانند لوازمالتحرير
طراحى نيازهايشان با متناسب و متوسطه و ابتدايى مقطع براى متفاوت

شدهاست
لوازمالتحرير بسته براى نياز مورد اعتبار از نيمى كرد اظهار ادامه در وى
تامين كشورى امداد كميته منابع محل از پوشــش تحت دانشآموزان
حاميان عاطفهها،كمك جشن درآمدها، محل از نيز ديگر نيمى و شده

براى كشور محروم استان در مىشود تأمين استان هر خيرين و
بخشمحروميتزدايىسپاه با بسته براىهر نياز مورد اعتبار تومان هزار
حدود تهيه مسئوليت آنها و هماهنگشده س رقيه حضرت خيريه و
بود ممكن چراكه گرفتهاند برعهده را مناطق اين براى بســته هزار
ترتيب اين به و باشد كمترى ميزان به مردمى مشــاركت مناطق اين در
نيازى ترتيب اين به شد امضاء تفاهمى سپاه بخشمحروميتزدايى با
تهيه براى خيرين و استان امداد مشاركتكميته از استانها اين نيستدر

شود استفاده بستهها نياز مورد اعتبار
پوشش تحت دانشآموزان لوازمالتحرير بستههاى اينكه به اشاره با وى
قبل تا استكه اين ما تاكيد كرد اظهار است، توزيع حال در كميتهامداد
كاالهاى و برسد دانشآموزان بهدست بستهها اين مدارس بازگشايى از

باشند كيفيت با و ايرانى اجناس از بايد حتما شده تهيه
دانشآموزان كتبدرســى ثبتنام هزينه پرداخت از ادامه در فرد زارع
بابت تومان هزار حدود در مبلغى گفت و داد پوشــشخبر تحت
حال شامل كه كرديم پرداخت استانها به هم كتبدرسى ثبتنام هزينه
حسابسرپرست به و تحتپوششمىشود دانشآموز هزار همه

مىشود واريز آنها
و افزايى هم دليل به اســتانها از برخى در داد توضيح ادامــه در وى
مبلغ به مقطعدبستان در ارزشبستههاىلوازمالتحرير زيادخيرين، تعداد
يافت افزايش تومان هزار تا متوسطه مقطع در و تومان هزار
دريافت ضمن تا هستند مجاز است بيشــتر آنها درآمد كه استانهايى
پوشش تحت افراد به خدمات اين ارائه مبلغ افزايش به نســبت مجوز
مختلفمثلآستانقدس، مراكز با استانها همچنينبعضىاز كنند اقدام
و بستند قراردادى خيريهها و نيكوكارى مراكز مجموعه و اوقاف مركز
افتاد اتفاق همافزايى كميتهامداد و آنها بين لوازمالتحرير بسته تهيه براى
ويژه ميليارد كه شده فرستاده استانها به اعتبار ميليارد حدود

بودهاست مناطقمحروم

تغييراتاقليمىگسترده
موجبخشكسالىهاىوسيع

موجب بارش، الگوى تغيير و كاهش و گســترده اقليمى تغييرات
شدهاست مختلفكشور مناطق در خشكسالىهاىوسيع وقوع

گفت كشــور مديريتبحران رئيسســازمان و كشــور وزير معاون
را اقتصادى و امنيتى اجتماعى، بخشهاى در مشــكالت خشكسالى
اختالفها برخى شاهد اخير سالهاى طى كه بهگونهاى شدتبخشيده
دامنه آتى سالهاى در كه مىرود آن بيم و بوده همجوار استانهاى ميان

كند افزونتر را نگرانىها و شده وسيعتر بسيار درگيرىها
متوليان و مسئوالن دارد اساسضرورت همين بر گفت نجار اسماعيل
راهكارهاى ارايه به نسبت خصوص، اين در عاجل تصميم ضمن امر،

كنند اقدام پيشرو شرايط با متناسب مديريتى و اجرايى
وزارت گزارش ارائه كشور بحران مديريت هماهنگى رئيسشــوراى
غيرشربمناطق مصرفآبشربو درخصوصوضعيتتامينو نيرو
توزيع انتقال، وضعيت درباره جهادكشاورزى وزارت و كشور مختلف
كشت الگوى و امسال كشت سطح بخشكشــاورزى، آب مصارف و

كرد عنوان جلسه اين محورهاى اهم از را آتى سالهاى
بودجه و برنامه گزارشســازمان ارائه به همچنين وزيركشــور معاون
با مرتبط برنامههــاى و درخصــوصتخصيــصاعتباراتطرحهــا
و كرد اشــاره مصرفآب افزايشكارايى و آب كمبود خشكســالى،
وجود وضعيتبه از گزارشى ارائه و استانداران نظرات اســتماع گفت
اين برنامههاى ديگر از مردم معيشــت بر خشكسالى از ناشــى آمده

نشستاست
بروز از ناشى خســارات پيشــگيرى در آموزشعمومى لزوم بر نجار
مهمترين از آموزشها جدىگرفتن افزود و كرد تاكيد حوادثاحتمالى
با بتوانيم تا است كشور بحران مديريت ســازمان امسال رويكردهاى

كاهشدهيم را مناسبخسارتها فرهنگسازى

بازمىگردند آزاد دانشگاه اساتيدشاخصبه
بازگشت امكان آزاد، دانشگاه جذب مركزى هيئت براساسمصوبه
فراهمشد آنان شرايطبازنشستگى بهسنو توجه اساتيدشاخصبدون
جذبدانشگاهآزاد هيأتمركزى جوان؛ خبرنگاران باشــگاه گزارش به
سابق رويههاى برخى از گرفته صورت انتقادات به توجه با اســالمى
دانشگاه برجسته شاخصو اساتيد از برخى همكارى پايان اعالم درباره
بدون دانشگاه اين شــاخصبه بازگشتاساتيد شرايط اســالمى، آزاد
شد مقرر و كرد مصوب را آنان بازنشســتگى شرايط و ســن به توجه
همين در فراهمشود دانشگاه در اساتيد اين شرايطويژهاىبراىحضور
اسالمى آزاد دانشگاه تكميلى تحصيالت و آموزشــى معاونت رابطه،
دسته اين به همكارى پيشنهاد ارائه و شناســايى به نسبت موظفشد
الزم اقدامات جذب مركزى هيأت جلســه به آنان معرفى و اساتيد از

دهد صورت را

براىآموزشمراقبتهاىجنسىكودكان
چهمىكنيد؟

از كودكان جنسى مراقبتهاى آموزش درباره كودك شــبكه مدير
مهارتهايى از بعضى روى بر ما گفت شــبكه، اين برنامههاى طريق
كل به بايد يكرسانهعمومى در ماجراســتو اين پيشنياز واقع در كه
اين كه است يكسال از بيش و مىكنيم كار دادهشــود، آموزش جامعه

مىشود ارائه آنتن روى بر آموزشها
درباره ايسنا، با گفتوگو در تلويزيون كودك شبكه مدير سرشار محمد
بچهها به دادن آگاهى هدف با تلويزيونى شــبكههاى در كه برنامههايى
خاطرنشان پخشمىشود، و توليد آموزشمراقبتهاىجنسى زمينه در
است غلطى مدل مىدهند انجام مثلجم شبكههايى كه مدلى قطعا كرد
ابتدا شبكهها اين كه است اين است زمينه اين در كه مشكلى مهمترين
در ويژه به مىبرند جلو مخاطبرا تحريكجنســى و بحثحيازدايى
شما نمىشود كه حالى در اســت؛ نوجوانان ويژه كه تين جم شــبكه
جبران را آموزهها از يكســرى طرف آن از و كنيد تحريك را مخاطب
حاال كه دادهشــود نشــان آنتن در محرك عوامل نبايد ابتدا يعنى كنيد؛

مىدهد نشان واكنشى مخاطبچه بگوييم
باشد پيشــگيرى بر بايد مســائل اين آموزش در اصل اينكه بيان با او
كه است اين مشكلشان مهمترين جم به وابسته شــبكههاى كرد بيان
يك كودكان روانى امنيت كه است اين نكته نمىدهند انجام پيشگيرى
كه كنيم ايجاد كودكان دل در را ترس بياييم ما اينكه است كليدى نكته

است بيشتر اين خطر نيستند، خطر در
بافت آموزش، شيوه اين با تين جم مثل شبكههايى سپسگفت سرشار
شود انجام بايد كه مهمى كار مىريزند هم بر را خانوادهها امنيتروانى
اين نمىروند آن سراغ جم شبكه امثال طبيعتا استو دشــوارى كار كه
از بدهيد ارائه خانوادهها و فرزندان به را الزم آموزشهاى شما استكه
به محضاينكه به كه چرا نزنيد؛ هم بر را آنها امنيتروانى طرفديگر
مىريزيد هم بر را روانى امنيت مىشويد مساله اين وارد پررنگ شكل
به تربيتى خرابكارىهاى كه بعد ندهيد انجام را پيشگيرى شما نمىشود
امنيت زدن برهم همان يعنى بزرگتر يكخرابكارى با و بياييد آمد، بار

است آسيبزا مسير اين قطعا كنيد ورود خانواده روانى
امسال كليپهايىكه يادآورشد همينزمينه مديرشبكهكودكسپسدر
پخشكرد كودكان براى جنسى آموزشمسائل با رابطه در جم شــبكه
در كه كودكانى به مربيان توسط بايد اينها درستنيست تربيتى نظر از
نظر در را درمان اگر دادهشود آموزش دارند قرار شديد معرضآسيب
از پس است عمومى پيشگيرىهاى پيشگيرىها، از تعداد يك بگيريم
استكه مرحلهاى آن از بعد استو عمومى توانمندســازى مرحله آن،
از كه كليپهايى اين بنابراين برسند؛ درمان به ديدهاند آسيب كه كسانى
معرضآسيبهستند در استكه براىكسانى پخشمىشود جم شبكه
پدر مثال عنوان به نمايشدادهشوند؛ آنها به شخصى شــكل به بايد و
كه بچههايى به را مسائل اين كامپيوتر يا خودشان همراه تلفن با مادر و
نيست عمومى تصاوير، اين دادن نشان دهند آموزش هستند خطر در
خصوصى شكل به بايد و معرضآســيبهستند در كودكان از بعضى

داد آموزش آنها به
خردساالن و كودكان نبايد وجه هيچ به شــد ســپسيادآور سرشــار
كودك شبكه برنامههاى در شــما اگر بنابراين كنند؛ ناامنى احســاس
هوشيار مساله اين به نسبت كودك يا خردسال كه كرديد پيدا را موردى
كه شود آگاه مخاطبنبايد خود بودهاست ضعفما قطعا شدهاستاين

دارد وجود او روى بر بزرگ ناامنى يك

نجومي شهريههاي تا خالي صندلي از عالي آموزش ايرنا
مىشن پر ها صندلى بدي پول فقط

آسيا گردشگري دائمي پايتخت همدان همدانپيام
خوبه برسه عمل به اگه البته

مرز لب كاميون هزار سرگرداني شرق
ديگه كشورهاي بشن پناهنده ميخوان داريد چكار

همدان در باال تورم چرايى تحليل همدانپيام
تومانه يك هم تومتن يك منه شهر همدان نميخواد تحليل

آورد در را ترامپ جيع اقتصادي مفسدان گلوي بر عدال پنجه كيهان
مىزده جيغ اول همئن از كه ترامپ

قيمت ارزان وام دستي صنايع فعاالن به بانكگردشــگري همدانپيام
ميدهد

مهمه درصدش چند با
است افتاده جوشش از اعتماد چرا ايرنا

شده خاموش گاز شعله حتمًا
دانشگاه تصاحب براي شهرستاني زنان خيز شهروند

ميشن پيشتاز دارن ديگه خانوما
همدان در تهران قطار سوت همدانپيام

ميدين؟ وعده بار چند نه يا درمياد صداش سوت اين باالخره
رفت بين از چاپ اشتغال درصد همدانپيام
شن بلند نيمكت از نشده گرسنشون تاحاال

است بحران در آمريكا اسالمي جمهوري
بلبل و گل در ايران

تورم عامل بخشمسكن همدانپيام
بود مسكن فقط مشكل پس

برنميگردند نگيرند، پول تا استقالل خارجيهاي ورزشي خبر
كنن؟ مى كار نسيه ايرانيان مثل كردى فكر

هامون درياچه خشك چشمان همشهري
بريزه بدين قطره

برنز نقره، طال، با آسيا بازيهاي پايان ورزشي ايران
مونده آهن فقط

گردشــگران الزمه نخســتين اســكان،
برخى روزها اين اما اســت؛ مســافرت در
مى ترجيح همدان گردشــگران و مسافران
با بلوار وســط جمله از مكانى هر در دهند
چادر، بدون حتى و مســافرتى چادر برپايى

كنند اقامت ديار اين در
ترجيح ها خانواده مهرماه به شدن نزديك با
جديد تحصيلى سال آغاز از پيش دهند مى
روزهاى واپسين اين در و بروند مسافرت به
گردشگرى هر همدان هواى و آب تابستان
آفتاب كه زمانى كشد مى خود سمت به را
پر كشور هاى شــهر از برخى در ســوزان
همدان، در اينجــا ســوزاند، مى را پروانه
و كند مى خاموش را كولرها هــوا، خنكاى
پاييز بوى شــهريور در هگمتانه ديار گويا

دهد مى
نزديكتر تابســتان پايانى روزهاى به هرچه
شهر اين در مسافران تعداد حجم شويم مى
حجم اين هرچيز از پيش و شود مى بيشتر

هستند اقامت و اسكان دنبال به مسافر از
گرفته مسافرت به تصميم وقتى حتم طور به
مقصد در اســكان مكان تعيين شــود، مى
يكى هاست اولويت اولين جزء گردشگرى
ارزانترين دنبال به يكى هتل، بهترين دنبال به
دل در كمپينگ دنبال به نيز ديگرى و مكان

است طبيعت
نفره چند چادر برپايى با مسافران نيز گاهى
را روش ترين صرفه به مقرون مســافرتى،

كنند مى انتخاب اقامت براى
بسيار نيز چادر برپايى مكان ايرنا، گزارش به
آرامش، امنيت، لحاط از بايد و اســت مهم
به دسترسى بهداشتى، سرويس به دسترسى
داراى ديگر موارد از بسيارى و ها فروشگاه

باشد الزم شرايط
شده مشاهده بســيارى مواقع همدان در اما
وسط در يا و خيابان كنار در مســافران كه
در را شب و كرده برپا مسافرتى چادر بلوار
اينكه كنار در كار اين اند گذرانده مكان اين
شود مى مسافران خود آسايش سلب باعث
شــهر براى ناخوشــايند اى جلوه طرفى از
خطرات ديگر ســويى از و كند مى ايجــاد
تهديد را مســافران جان رانندگى حوادث

كند مى
تمدن و تاريخ پايتخت عنوان به همدان حال
سال در آسيا گردشــگرى پايتخت و ايران
برپايى مديريت بــراى كه طلبد مى

حاشــيه بلوارها، در مســافرتى چادرهاى
كند اساسى اى چاره ها پارك و ها خيابان
و همسر همراه به اهواز از كه مســافرى

سفر همدان به شخصى خودروى با و فرزند
ميدان در را گذشته شب اســتگفت كرده

كرديم سپرى مسافرتى چادر در باباطاهر
به ســفر تصميم كه ابتدا از افــزود محمد
با تا كرديم ريزى برنامه گرفتيــم را همدان
همدان در هفته يك مسافرتى چادر برپايى

كنيم اقامت
همدان مناســب هواى و آب داد ادامه وى
همدان تابستان اواخر سال هر تا شده باعث

كنيم انتخاب گردشگرى مقصد عنوان به را
لذت چادر در اقامــت اينكه بيان با محمد
و خودرو صداى گفت دارد، را خاصخود
است مشكالتى از صبح دم سرماى همچنين

شود مى ايجاد اسكان نوع اين براى كه
لحاظ از همــدان اينكه بــه اشــاره با وى
تاكيد دارد زيادى بســيار اماكن گردشگرى
بسيار ما شهر هواى ســال ايام اين در كرد
باعث فرسا طاقت گرماى اين و اســت گرم
مثل هوايى و آب خوش شــهر تا شود مى
گردشــگرى مقصد عنــوان به را همــدان

كنيم انتخاب
خانواده همراه به كه نيز يزدى مســافر يك
چادر همدان شهر ايرانى پارك كنار در خود
گفت ايرنا به اســت كرده برپا مســافرتى
روش اين تا شــده باعث هتل باالى قيمت

كنيم انتخاب اقامت براى را
را همدان تا يزد از كيلومتــر كه فرزاد
اينكه از پيش افزود اســت، كرده رانندگى
قيمت ارزان اســكان دنبال به بزنيم، چــادر
تا شد موجب گردشگر زياد حجم اما بوديم

شوند پر زودتر قيمت ارزان اماكن
سفر همدان به بار دومين براى كه مسافر اين
با كه داديم ترجيح داشــت اظهار كند، مى
شب ايرانى پارك اطراف امكانات به توجه

كنيم برپا چادر مكان اين در را
مسافر اسكان هزار شبى

فرهنگى، ميراث سازمان گردشگرى معاون

مى همدان گردشــگرى و دســتى صنايع
هتل از تخت هزار اســتان اين در گويد
مهمانسراها و ها مسافرخانه مهمانپذيرها، ها،

هستند گردشگران از ميزبانى آماده
فصل اين در سال هر افزود خاكســار على
پايتخت همدان در گردشگر حجم ســال از

يابد مى افزايش ايران تمدن و تاريخ
اســكان احتســاب با داشــت اظهار وى
اماكن و پــرورش و آموزش مــدارس در
مسافر اسكان حجم مجوز، داراى استيجارى
رسد مى نفر هزار شبى به استان اين در
فرهنگى، ميراث سازمان گردشگرى معاون
گفت همدان گردشگرى و دســتى صنايع
مختــص پــرورش و آمــوزش مــدارس
كارمندان مواقعى در اما اســت، فرهنگيان
عنوان به تواننــد مى نيز افراد ســاير يا و
مدارس امكانات از اســكان نوع ارزانترين

كنند استفاده
تابستان آخر روزهاى در كرد بينى پيش وى
و يابد افزايــش همدان در مســافر حجــم
براى چادر احداث براى هايى مكان افزود

است شده گرفته نظر در گردشگران
هيچ به گردشگران كه كرد توصيه خاكســار
برپا چادر نامناســب هاى مكان در عنــوان
مكان بهترين مردم" "پارك افــزود و نكنند
لحاظ از و است مسافرتى چادر برپايى براى
در جوانب همه امكانات، و آسايشى امنيتى،

است شده گرفته نظر

شــهردارى چهار منطقه مدير صابــر
بلوار در كنــدرو باند احداث از همــدان
گذشــته ســال از گفت و داد خبر ارتش
كار دســتور در را كليدى پروژه چنديــن
عمران جهت در همگــى كه داديم قــرار
براساس و اى منطقه شــكوفائى و شهرى

است شده اجرا ها سنجى نياز
هاى پروژه به اشــاره با دهبانى مســعود
پروژه كرد بيان چهار منطقه شاخص
مى اجرا حال در چهار منطقه ســطح در
و ارتش بلــوار كندرو احداث كه باشــد
جهت در بلوار حاشــيه از بهينه اســتفاده
در سهولت و شهر هاى ورودى ساماندهى
سازى زير ترافيكى، هاى گره رفع و تردد
و ازبلوار منشعب خيابانهاى آســفالت و
پروژه مهمترين از يكى آن جداول ترميم
بار كاهش جهت كه اســت اجرايى هاى
به نزديك آينده در منطقــه اين ترافيكــى

رسد مى بردارى بهره
جديد ســال در گفت چهار منطقه مدير
پروژه چندين تردد در سهولت جهت نيز
مترى بهسازى و بازگشايى نظير كليدى

الوند،بازگشايى شــهرك به منوچهرى
نجفى،بازگشايى بلوار به اسالمشهر مترى
نجفى، بلوار بــه وليعصر كوى مترى
انبار، ميدان پشــت مترى بازگشــايى
ســيد بلوار به ابوذر متــرى احــداث
راه احــداث اســدآبادى، الدين جمــال
فرهنگيان شهرك به نجفى بلوار دسترسى
ودرحالحاضر آمده در اجرا مرحله به و
بهره آستانه در توجهى قابل پيشــرفت با

دارد قرار بردارى
بلوار كندرو احــداث پروژه افــزود وى
ميدان تا بار چهارراهميدان ابتداى از ارتش
ميليارد بر بالغ اعتبارى با سيما و صدا
با بلوار اين كه اســت انجام حال در ريال

غربى اصلى ورودى در اينكــه به توجــه
بخشــي ترافيك دارد قرار همدان شــهر
بخود را سنگين و ســبك نقليه وسائل از
لحاظ به همچنين اســت داده اختصاص
به غرب ورودى اصلى شاهراه شدن واقع
عاليات عتبات زائرين اصلى مسير و شرق
كردستان كشــورنظير غربى اســتانهاى و
اجراى همچنين باشد مى وايالم ،كرمانشاه
از وجلوگيرى ســالمت پروژهبراى اين
ضرورى و مفيد بســيار احتمالى حوادث
خودروهاى تردد سهولت موجب و است
و استانها اين و عاليات عتبات مســافرين
انجام لذا شود، مى شــهر اين همشهريان
آن ترافيكى بــار تخليه موجب مهم ايــن

شد خواهد مسير
گفت همدان شهردارى چهار منطقه مدير
آزادسازى و تخريب تملك، راستا اين در
در ارتشكه بلوار امالككندرو از قســمتى

جهت باشد مى مسيرى ملك حدود
مرور و عبور اصالح و گذر اين تعريــض
كار انجام راس در ترافيكى بــار كاهش و

است گرفته قرار
مالكين اكثر بــا داد ادامه صابــر دهبانى
رايزنى حال در و شــده پرونده تشــكيل
كليه برداشت و باشــيم مى تملك جهت
جهت و گرفته صــورت مســيرى امالك
قسمت رعايت از بعد امالك كاربرى تغيير
ارسال ماده محترم كميسيون به مسيرى

است گرديده
طى عمل ايــن آنجاييكه از افــزود وى
با مردم تعامل و خداپســندانه كارى انجام
كليه از لذا است گرفته صورت شهردارى
خواهشــمند نظر مورد محدوده مالكيــن
قسمت رعايت و توافق انجام جهت است
مراجعه چهار منطقه شهردارى به مسيرى

فرمايند

بلوار گردشگرىدر

داد خبر همدان شهردارى چهار منطقه مدير

ارتش بلوار ساختكندرو
باهدفكاهشترافيكوساماندهىورودىهاىشهر

هر
سم
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رستگار ما و باشى خشنود تو كار سرانجام چنانكن خدايا

فضل كشاورز بهار

نرگستكرلى

محمدرضا
محمدىجهان

علىرضائى

همائىمجاز يگانه

علىمنعام

پارساعبدالملكى

پونهجالليان

يكتاقرهباغى

موسوى مها سيده

قربانىمنش محمدطاها

رشادى پريسا

زمانى سينا دزفولى رادين

الماسى مهفام

اردويان پارسا

محمدمهدى
فروردين

قانع اكبرى هليا

ايزدىمجد محمدرضا

فرهادى بهنام

زمانى تارا

ورمزيار محمد پور پرى آروين

مهديهمشهدى
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فريبا رها

يارى اله متين
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اميرمحمد
سلطانىفرد
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سيفى عليرضا
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وند بليله طاهرىمريم زهرا
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اميرحسين
سلطانىفرد
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زندى عليرضا

مهرآذينعظيمى

آريا بختيارى مهنا

شكوهى شاديا

تحيتى نيكا

احمدى عسل

احمدى غزل

نوروزى حسين

علىعالمى

علىكرمى

بختيارىآريا فاطيما

پاكساز محمدسجاد تكرلى ارسالن

بهرامى اصغر محمدعرشياعلى
پور حاتم

پاكساز نگار

وند بليله على

صفىخانى مليكا

مجد ايزدى زهرا

نيا وحدتى ندا

نازيالمحسنى

آريا بختيارى مهتا

روشن صمدى يزدان

عليرضا
كريمىپسنديده

قنبرى غزل

ملكى عليرضا

فاطمهصفرى

دوستى ارشيا

وند بليله مينا

بياتى كريم زادهفاطمه نجف ستاره

بياتى چراغ اشكان

نيايشاردويان

رسول
كريمىارمغان

محمدمهدى
نجــفزاده

تحيتى نيوشا

بختيارىموحد پانيذ

بهادرى متين

خزاعى زهرا سوگندگلستانى هستىفروردين

محمدامين
كرمىحشمت

هستىنقاشيان

بشيرى پويا امير

وند بليله دنيا

رضاوند مريمخزاعىآرميتا

جالليان پريا

محمدحسين
تكـرلى

ثمرى هليا

حسينفروردين

احمدى اشكان

يارى اله نگين

نظرى نيكا

زندى ديانا

آريا بختيارى زهرا

يمين اكبرى يگانه

محمدحسين
ابوطالبكدخدائيان

اسفنديارى عليرضا

ثمرى كيميا

پور على آتنا

تبار مهديسصفدرى

بهادرى اميرمهدى

ترك يسنا

اميرحسيناحمدى

نائينى ايليا

ستايشاردويان
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شماره شهريورماه چهارشنبه

آييننامه ماده و قانون ماده موضوع آگهي
و اراضي ثبتي تكليفوضعيت تعيين قانون

رسمي سند فاقد ساختمانهاي
مورخــه شــماره رأي برابــر
تكليف تعيين قانــون موضوع اول هيــأت
رسمي سند فاقد ســاختمانهاي و اراضي ثبتي وضعيت
تصرفات ثبــتملكمالير حوزه ثبتي واحد در مســتقر
فراهاني اهللا عزيــز آقاي متقاضى بالمعــارض و مالكانه
صادره شناسنامه شــماره به حاجيقلي فرزند علوي
مساحت به شــشدانگيكبابســاختمان در مالير از
بخش در واقع اصلي يك پالك از قسمتي مترمربع
محرز رهام حيدر آقاي رسمى مالك از خريدارى مالير
نوبت دو در مراتب عموم اطالع منظور به لذا است گرديده
اشخاص كه صورتي در ميشــود، آگهي روز فاصله به
داشته اعتراضي متقاضي مالكيت ســند صدور به نسبت
دو مدت به آگهي اولين انتشار تاريخ از ميتوانند باشــند
رسيد، اخذ پساز و تسليم اداره اين به را اعتراضخود ماه
دادخواست اعتراض، تسليم تاريخ از ماه يك مدت ظرف
در اســت بديهي نمايند تقديم قضايي مراجع به را خود
اعتراضطبق وصول عدم و مذكور مــدت انقضاي صورت

مالف شد خواهد صادر مالكيت سند مقررات
اول نوبت انتشار تاريخ
نوبتدوم انتشار تاريخ

امالكشهرستانمالير و رئيسثبتاسناد اميني، محمدرضا

وراثت آگهيحصر
شناســنامه داراىشــماره تقي فرزنــد عزتي محمــد آقــاي
كالســه دادخواســت شــرح به متولــد
گواهى درخواســت حوزه اين از مورخ ح
تقي شــادروان كه داده توضيح چنيــن و نموده وراثــت حصر
در متولد شناسنامه شــماره به محمد فرزند عزتي
ورثه گفته زندگى بدرود خــود دائمى اقامتگاه در تاريخ
پسر فرزند و همسر يك به است منحصر متوفي آن حينالفوت
فرزند حجاريان مليحه والغير ذيل اسامي به دختر يكفرزند و
فرزند عزتي مجيد متولد شناسنامه شماره به اكبر
فرزند عزتي محمد متولد شناسنامه شماره به تقي
عزتي نرگس متولد ملي شــماره به تقي
ماتركمتوفي متولد شناسنامه شــماره به تقي فرزند
اينك ميباشد ريال ميليون ســي بيشاز محمد فرزند عزتي تقي
آگهي نوبت يك در را مزبور درخواست مقدماتي تشريفات انجام با
او نزد متوفي از وصيتنامه يا و دارد اعتراضي كسي هر تا مينمايد
واال دارد تقديم يكماه ظرف آگهي نخستين نشــر تاريخ از باشد

الف م شد خواهد صادر گواهي
اختالفهمدان شورايحل شماره رئيسحوزه

آييننامه ماده و قانون ماده موضوع آگهي
و اراضي ثبتي تكليفوضعيت تعيين قانون

رسمي سند فاقد ساختمانهاي
هيأت شماره رأي برابر
و اراضي ثبتي وضعيــت تكليف تعيين قانــون موضوع اول
حوزه ثبتي واحد در مستقر رســمي سند فاقد ساختمانهاي
رحيم متقاضى بالمعارض و مالكانه تصرفــات ملكمالير ثبت
در تهران از صادره شناسنامه شماره به حسين فرزند بيات
مترمربع مساحت به خانه باب يك اعياني دانگ شش
بخشيك در واقع اصلي از فرعي پالك از قســمتي

اجاره قرارداد برابر مالير
گرديده محرز مالير خيريه امور و اوقاف اداره رســمى مالك
فاصله به نوبت دو در مراتب عموم اطالع منظور به لذا اســت
صدور به نسبت اشخاص كه صورتي در ميشود، آگهي روز
از ميتوانند باشند داشــته اعتراضي مالكيتمتقاضي ســند
به را خود اعتراض ماه دو مدت به آگهي اولين انتشــار تاريخ
از ماه يك مدت ظرف رسيد، اخذ از پس و تســليم اداره اين
قضايي مراجع به را خود دادخواســت اعتراض، تسليم تاريخ
و مذكور مدت انقضاي صورت در اســت بديهي نمايند تقديم
خواهد صادر مالكيت سند مقررات طبق اعتراض وصول عدم

مالف شد
اول نوبت انتشار تاريخ
نوبتدوم انتشار تاريخ

امالكمالير و رئيسثبتاسناد اميني، محمدرضا

وراثت آگهيحصر
شناســنامه شــماره به مرادي مصطفي آقاي

رونوشت و فوت گواهى و شــهادتنامه اســتناد به
شــماره به درخواستى ورثه، شناســنامه

است داشته چنيناشــعار نموده اينشــورا تقديم
شماره به عليشــكوهيصفاپور راه شــادروان كه

اسفند تاريخدوشنبه در شناســنامه
از درگذشتعبارتند هنگام وىدر ورثه و گذشته در
شناسنامه شماره به علياكبر فرزند ملكي گل قزل
فرزند عليمرادياســتاد متوفي همســر
اينك متوفي برادر شناسنامه شماره به اسمعلي
در را مزبور درخواست مقدماتي تشــريفات انجام با
دارد اعتراضي كسي هر تا مينمايد آگهي نوبت يك
نشر تاريخ از باشــد او نزد متوفي از وصيتنامه يا و
گواهي واال دارد تقديم يكماه ظرف آگهي نخستين

الف م شد خواهد صادر
بهار اختالف شورايحل شماره رئيسحوزه

وراثت آگهيحصر
شناسنامه شــماره داراى خطيبي ارسالن آقاي

حوزه اين از ح ح كالسه دادخواست شرح به
داده توضيح چنين و نموده وراثت حصر گواهى درخواست

شناسنامه شماره به مالباشي اكرم شــادروان كه
بدرود خود دائمى اقامتــگاه در تاريــخ در
اســت منحصر متوفيه آن حينالفوت ورثه گفته زندگى
شناسنامه شماره به عزيزا فرزند خطيبي ارسالن به
فرزند خطيبي مهدي متوفيه پسر متولد
متوفيه پسر متولد شناسنامه شماره به عزيزا
شناســنامه شــماره به عزيزا فرزند خطيبي بتول
خطيبي معصومه متوفيــه دختر متولــد

متولد شناسنامه شــماره به عزيزا فرزند
شــماره به عزيزا فرزند خطيبي اعظم متوفيه دختر
خطيبي مريم متوفيه دختر متولد شناسنامه

متولد شناسنامه شــماره به عزيزا فرزند
شــماره به عزيزا فرزند خطيبي ليال متوفيــه ختر
انجام با اينك متوفيه دختر متولد شناســنامه
نوبت يك در را مزبور درخواســت مقدماتي تشــريفات
از وصيتنامه يا و دارد اعتراضي كسي هر تا مينمايد آگهي
يك ظرف آگهي نخستين نشر تاريخ از باشد او نزد متوفي

شد خواهد صادر گواهي واال دارد تقديم ماه
الف م

شورايحلاختالفتويسركان شماره رئيسحوزه

وراثت آگهيحصر
شرح به شناسنامه شماره داراى اكبري ابوالقاسم آقاي
درخواستگواهى اينحوزه از ح دادخواستكالسه
شــادروان كه داده توضيح چنين و نموده وراثــت حصر
تاريخ در شناســنامه شــماره به اكبري وليالــه
ورثه گفته زندگى بدرود خود دائمى اقامتگاه در
اكبري رحمتاله به است منحصر متوفي آن حينالفوت
فرزند متولد شناسنامه شــماره به ولياله فرزند
شناسنامه شماره به ولياله فرزند اكبري محمد متوفي
فرزند اكبري ابوالقاسم متوفي فرزند متولد
متوفي فرزند متولد شناسنامه شماره به ولياله

شناسنامه شــماره به ولياله فرزند اكبري ملوك
ولياله فرزند اكبري زينت متوفي فرزند متولــد
متوفي فرزند متولد شناســنامه شــماره به
شناسنامه شماره به غالمعلي فرزند توتي خانم نصرت
تشريفات انجام با اينك متوفي همســر متولد
مينمايد آگهي نوبت يك در را مزبور درخواست مقدماتي
او نزد متوفي از وصيتنامه يا و دارد اعتراضي كسي هر تا
تقديم ماه يك ظرف آگهي نخستين نشــر تاريخ از باشد

شد خواهد صادر گواهي واال دارد
الف م

شورايحلاختالفتويسركان شماره رئيسحوزه

اول نوبت مزايده آگهى
گرديده عموميماهيدشتمحكوم دادگاه اول شعبه از صادر زهيدادنامه آقايمحمد اجم اجرايى كالســه در اينكه به نظر
اين در كه دولت صندوق حق در نيمعشر بابت ريال پرداخت نيز و محكومله حق ريالدر مبلغ پرداخت به
مطابقماده كه نموده عليه اموالمحكوم از وانتنيسان توقيفيكدستگاه به اقدام خواهان به، جهتاســتيفايمحكوم خصوصو

رسيد فروشخواهد به مزايده طريق از مدنى احكام اجراى قانون
مدل ايران ط انتظامي شماره به بار اتاق رنگداراي آبي نيسان وانت خودروي يكدستگاه منقول اموال مشخصات

پاركينگ در حالحاضر در كه عليه تحتمالكيتمحكوم شاســي شماره و موتور شماره نوعســوختبنزيني،
عليه محكوم اظهارات حسب و عقبشكسته چراغهاي باشــد مي حركت قابل ولي مستعمل الستيكها ميباشد توقيف اللجين

شخصثالثميباشد بيمهنامه داراي خودرو
مبلغ به دادگستري كارشناس توسط شده ياد خودروي فوقالذكر عوامل جميع لحاظ با دادگستري كارشناسي نظريه و پايه قيمت

است قيمتگذاريشده و ارزيابي ريال
مزايده مكان و زمان

مهديه خيابان در واقع اللجين دادگاه مدني احكام اجراي دفتر در صبح الي ساعت از مورخ سهشنبه روز زمان
شد خواهد اللجينبرگزار دادگاه

توضيحاينكهمزايدهبهصورتحضورىبودهوفروشمالتعرفهشدهازقيمتپايهشروعوبهباالترينقيمتپيشنهادىواگذارخواهدشد
بديهىاستدرصورتانصرافخريدارمبلغ روزقابلوصولخواهدبود درصدفىالمجلسدريافتوالباقىظرفمدت ازبرندهمزايده
اجرا بهدفتر تاريخبرگزارىمزايده قبلاز روز مىتوانند مزايده عالقمندانبهشركتدر نفعصندوقدولتضبطخواهدشد واريزىبه
تاريخ پاركينگتا هزينهخالفيو انتقالتابعشرايطعموميمعامالتخودورميباشد؛ هزينهاىنقلو زمينهبازديدفراهمگردد مراجعهتا
درصورتىكه بهعهدهبرندهمزايدهميباشد اعمازمبلغقطعيوغيرقطعي صورتجلسهمزايدهبهعهدهمحكومعليهبودهوسايرهزينهها

برگزارخواهدشد بههرعلتىتعطيلگرديدمزايدهفرداىهمانروزورأسساعتتعيينشده روزمزايده

وراثت آگهيحصر
شناســنامه شــماره داراى راغب نوروزي پروانه خانم

اينحوزه از ح دادخواســتكالســه شــرح به
داده توضيح چنين و وراثتنمــوده درخواســتگواهىحصر

شناسنامه شــماره به نوروزي محمدمراد شــادروان كه
گفته زندگى بدرود خود دائمى اقامتگاه در تاريــخ در
نوروزي مجتبي به است منحصر متوفي آن حينالفوت ورثه
متوفي پسر شناسنامه شماره به محمدمراد فرزند راغب
شناسنامه شماره به محمدمراد فرزند راغب نوروزي نسرين
به محمدمراد فرزند راغب نوروزي پرستو متوفي دختر
نوروزيراغبفرزند پروانه متوفي دختر شناسنامه شماره
فاطمه متوفي دختر شناسنامه شــماره به محمدمراد
متوفي همسر شناسنامه شــماره به حيدرقلي فرزند زارع
را مزبور درخواست مقدماتي تشــريفات انجام اينكبا والغير
يا و اعتراضيدارد كســي هر تا يــكنوبتآگهيمينمايد در
آگهي نخستين نشر تاريخ از باشــد او نزد متوفي از وصيتنامه

شد خواهد صادر گواهي واال دارد تقديم يكماه ظرف
الف م

اختالفاسدآباد شورايحل شماره رئيسحوزه

ورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

پيشخوان

داورانهمدانىافتخاركشور
المللىهستند بين درعرصه

و ملى عرصه در كشور داورى جامعه ارزنده افتخار همدانى داوران
المللىورزشهستند بين

همدانى داور سه از اســتقبال آيين در همدان جوانان ورزشو مديركل
مهد همدان داشت اظهار اندونزى آســيايى هاى بازى به اعزامى
عرصه اين در ديرباز از و است ورزشكشور داورى هاى پرورشنخبه
هاى بازى در داورى نماينده سه افتخار با نيز اكنون و درخشــشداشته

آسيايىداشتيم
بيژن برانگيز تحسين نقصو بى هاى قضاوت كرد اضافه منعم رسول
رشته در سالم هادى و فوتبال رشته در نهاوندى سيفى بهاره و حيدرى
بيش المللى بين ميادين در ايران داورى جايگاه تا باعثشد بســكتبال

شود پيشنمايان از
اينكهصاحبهفت بر بازىهاىآسيايىعالوه در همدان كرد بيان منعم
گذاشت برجاى را درخشانى كارنامه نيز داورى در رنگارنگشد، نشان
همدان اعزامى داوران و مربيان ورزشكاران، از تجليل برنامه افزود وى
قدردان تا شــود مى برگزار نزديك اى آينده در آســيايى هاى بازى به

باشيم زحماتآنان
گفت آيين اين در نيــز همدان فوتبال هيات رئيس ايرنا، گــزارش به
اصلى هاى قطب جزو فوتبــال داورى هاى نخبه پرورش در همــدان

داريم المللى بين و ملى داور از بيش اكنون و است كشور
آسيايى هاى بازى به همدان از موفق داوران اعزام افزود عباسصوفى

دارد فوتبال داورى حوزه در استان اين بالقوه توانمندى از نشان
برنامه همدان فوتبال هيات داوران كميته خوشــبختانه كرد اضافه وى
افتخارآفرينى و ريزىبسيارخوبىبراىپرورشاستعدادهاىداورىدارد

است حوزه اين زحمتكش عوامل مرهون داوران
ســيفى بهاره و حيدرى بيژن از همدان فوتبال هيــات مراســم اين در
رشته در نهاوندى ســيفى بهاره و حيدرى بيژن كردند تقدير نهاوندى
بازى به اعزامى همدانى داوران بسكتبال رشته در سالم هادى و فوتبال

بودند اندونزى آسيايى هاى

انتقاالتتيمهاىليگبرتر بررسىنقلو
جدايىستارهها

آسيا در آستانهحضور در
دست از شدن آسيايى آستانه در را خودش كليدى مهره دو ســايپا

است داده
حاال گذشته فصل در درخشان كسبنتايج پساز سايپا گزارشايلنا، به
حفظ مستلزم امر اين كه كنند جبهه ســه در جدال ى آماده را خود بايد
اين پرقدرتدر براىحضور موثر بازيكنان جذب و تيم اصلى شاكلهى

تورنمنتاست سه
كســب مربيگرى در ســالها اين در كه گرانبهايى تجربهى با دايى على
تيم بايد تورنمنت سه اين در شــركت براى كه مىداند خوبى به كرده
منظور همين به و كند رقابتها در حضــور آماده شــكل بهترين به را
در خود رفته دســت از يارهاى جايگزينى براى را موثرى بازيكنان هم
على خوزستان، فوالد از ناصرى عبداهللا و زهيوى رحيم بود گرفته نظر
خونه به خونه از حاجمحمدى محمدامين جم، جنوبى پارس از دشتى
پديده از عباسيان معين و مازندران نساجى از بارانى صادق محمد بابل،
جذب جارى فصل در قدرت پر حضور براى دايى كه بودند بازيكنانى
كه داد دست از را تاثيرگذارى بازيكنان ســايپا تيم البته كرد سايپا تيم
كه بود گذشته فصل در برتر ليگ ى پديده قلىزاده على آنها مهمترين
بازيكن عنوان به و كرد جلب خود به را كارلــوسكىروش نظر حتى
جام از بعد و شد اعزام جهانى جام به ملى تيم با همراه انتظار فهرست

بلژيكرفت شالرواى تيم به آزاد بازيكن عنوان به هم جهانى
اخبارى، محمدرضا به مىتوان شدند جدا سايپا از كه بازيكنانى ديگر از
كالنترى، ايوب مهدىزاده، احمد محمددانشــگر، صيادمنش، اللهيار

كرد اشاره نيز شيرى حامد و زادگان كنعانى محمدحسين
سايپا ى گذشــته فقضل چند بازيكن بهترين ترابى مهدى ميان اين در
محروميت توجه با اما پرسپوليسپيوست به ساله دو قرارداد عقد با هم
جانبه دو نامهى تفاهم با بازيكن اين يار جذب از تهرانى سرخپوشــان

گذراند خواهد سايپا در را اول فصل نيم باشگاه دو ميان
ورودى بازيكنان

حاجمحمدى محمدامين دشتى على ناصرى عبدا زهيوى رحيم
عباسيان معين بارانى صادق

خروجى بازيكنان
ترابى مهدى ايــوبكالنترى دانشــگر محمد صيادمنش اللهيار
كنعانىزادگان محمدحسين مهدىزاده احمد اخبارى محمدرضا

قليزاده على شيرى حامد

داد روشخبر كى
پوشان ملى اسامى اعالم تداوم

فيسبوك اسو اسام با
نه موضوعى را بازيكنان اســى ام اس دعوت ملى تيم ســرمربى

كرد تعجب ابراز آن مورد در انتقاد از و دانسته مهم چندان
از جديد اردوى بــه ايران فوتبال ملى تيم بازيكنــان شــدن دعوت ،
انتقادات و حواشى اتفاق اين شد داده اطالع آنها به اس ام اس طريق
كه دارد عقيده امــا روش كارلوسكى داشــت دنبال به را بســيارى
بوده جهانى اساسسيستم بر ايران ملى تيم به بازيكنان دعوت سيستم

نيست وارد آن بر انتقادى گونه هيچ و
مجرى پور، فردوسى عادل ســوال به پاســخ در وى ايلنا، گزارش به
تيم به بازيكنان اســى ام اس دعوت آيا اينكه خصوص در نود برنامه

گفت نيست عجيب كارى ملى
فدراسيون است بوده يكسان هميشه ليست اعالم پروتكل و "سياست
چند از بعد كند مى منتشر خود رســمى سايت در را ليســت فوتبال
مى مجازى هاى شبكه در ليست پخش به اقدام كار، اين از ســاعت
از كنيم مى استفاده كار اين براى ارتباطى وســايل تمامى از ما كنيم
مى اطالع بازيكنان به مخصوص هاى اپليكيشن و اس ام اس ايميل،
زير را خودمان ســاله هشت سيســتم كه بينم نمى دليلى هيچ دهيم
ليست بردن سوال زير به اقدام ها رســانه از برخى اما ببريم ســوال

" كنند مى من
بود اى گونه به كرد مطرح را آنها ملى تيم ســرمربى كه هايى صحبت
فعلى سيســتم تغيير به تصميمى هيچ گرفتوى نتيجه توان مى كــه
اعالم تداوم شــاهد نيز آينده دفعات در ترتيب ايــن به ندارد خــود
ام اس و فيسبوك طريق از ملى تيم به شــده دعوت بازيكنان اسامى

بود خواهيم اس

جالبسردار مقايسه
عقيلى و رحمتى مهدى با

تيم اسبق بازيكن دو و سردار بين جالبى مقايسه ملى تيم سرمربى
داد انجام ملى

اين خداحافظى وجود بــا آزمون ســردار از دعوت ايلنا، گزارش به
اين داد انجام روش كارلوسكى كه بود اقدامى ملى، تيم از بازيكــن
عقيده روش كى منتقدان بود همراه انتقاداتى با ملى تيم سرمربى اقدام
بازيكن ايجاد باعث آزمون سردار از دعوت با سرمربى اين كه داشتند
كى سوى از حالى در تصميم اين اســت شده ملى تيم در ســاالرى
مهدى سيد و عقيلى هادى مشابه شرايطى در او كه شــد اتخاذ روش

بود زده خط ملى تيم از هميشه براى را رحمتى
خود تصميم اين مورد در متفاوت اى عقيــده اما روش كى كارلوس
مقايسه به را عقيلى و رحمتى با سردار مقايســه نود برنامه در او دارد

گفت و كرد تشبيه آب و نفت
سياستهاى با منافاتى هيچ و بود خوبى يكتصميم سردار از "دعوت
احترامى تمام با داد رخ عقيلى و رحمتى مورد در كه اتفاقاتى ندارد من
تصميمات بازيكنان اين نيست يكسان اتفاق اين با قائلم آنها براى كه
را آن من و كنند ترك برهه آن در را ملــى تيم كه گرفتند جانبه يــك
ترك را تيم گاه هيچ سردار اول درجه در نديدم مناســب يكتصميم
به او شدم متوجه سردار تصميم از كه بودم شخصى اولين من نكرد
به كه تالشم در من و گفت را خود تصميم من به خصوصى صورت
بازيكنان به كه دارد قوانينى فيفا نيست خوبى تصميم اين بفهمانم او
سردار كه كارى شوند، ترخيص ملى تيم از كه دهد مى را اختيار اين
داده انجام را الزم مكاتبات محترمانه صورت به او اســت كرده دقيقا
مقايسه ها قبلى با اتفاق اين مقايسه نداند انجام قبلى بازيكنان كه كارى

" است نفت با آب يا فلفل با نمك

ترغيب بسترساز روى پياده همايشهاى
ورزشاست به مردم

ورزش به مردم ترغيب بسترساز روى پياده هاى همايش برگزارى
است

شهرستان همگانى ورزش شوراى جلسه نخســتين در فامنين فرماندار
متنوع هاى برنامه برگزارى با روى پياده ورزش توســعه افزود فامنين
نشاط بلكه دارد، دنبال به را جامعه تندرســتى و ســالمت ارتقا تنها نه

دهد مى ترويج را اجتماعى
يكى ورزش امروزه كرد اضافه شــماعى ســيدمجيد ايرنا، گزارش به

بايد و هاســت خانواده زندگى روزمره هاى ضروريــت مهمترين از
شود فراهم ورزش به جامعه آحاد جلب براى الزم بسترهاى

مناسب امكانات به ورزشى هاى مكان و ها پارك تجهيز كرد بيان وى
ورزش به پيش از بيــش مردم تا بگيرد قرار كار دســتور در بايد نيــز

كنند پيدا گرايش
راستاى در بايد نيز فامنين اجرايى هاى دستگاه داشت اظهار شماعى
همه از را انتظــار اين و كنند تــالش همگانى هــاى ورزش توســعه

داريم شهرستان مسئوالن
تشكيل گفت نشســت اين در نيز فامنين جوانان و ورزش اداره رئيس

همگانى، ورزش توســعه كميته شــامل پنجگانه تخصص هاى كميته
ورزش كميته روســتايى، و محلى بومى هــاى ورزش توســعه كميته
توسعه كميته و بانوان همگانى ورزش توسعه كميته مساجد، و محالت

است ضرورى همگانى ورزش شوراى در منابع جذب و
برنامهها تدوين بسترساز شورا اين گيرى شكل افزود قراگوزلو حسين

بود خواهد همگانى هاى ورزش فراگير توسعه و
پياده همايش برگزارى همگانى، ورزش فرهنگ گسترش كرد بيان وى
سياست مهمترين از روستايى مناطق ورزش توسعه و خانوادگى روى

است فامنين ورزش دستگاه هاى

كارتدانشجوييمهديميرزاجانيفرزندعليبه
معماريدانشگاه رشته ملي شماره

مفقود بهشمارهدانشجويي بوعليسينا
ساقطميباشد اعتبار درجه از و گرديده

كارتدانشجوييمرتضيعقيقيفرزندمحمدحسن
رشتهزبانادبياتفارسي بهشمارهملي

دانشگاهبوعليسينابهشمارهدانشجويي
مفقودگرديدهوازدرجهاعتبارساقطميباشد

آييننامه ماده و قانون ماده موضوع آگهي
و اراضي ثبتي تكليفوضعيت تعيين قانون

رسمي سند فاقد ساختمانهاي
مورخه شماره رأي برابر

اراضي ثبتي تكليــفوضعيت تعيين قانون هيــأتموضوع
ثبتي واحد در مســتقر رسمي سند فاقد ســاختمانهاي و
حسين آقاي بالمعارض و مالكانه تصرفات فامنين شهرستان
به از صادره شناسنامه شماره به علي فرزند جلوه
به خانه ششدانگيكباب در ملي شــماره
هفت و پنجاه و مترمربع هشــت و بيست و پانصد مساحت
بخش در واقع اصلي پــالك از قســمتي مترمربع صدم
آقاي مالكرســمي از خريداري فامنين اراضي همدان پنج
اطالع منظور به لــذا اســت گرديده محرز جلوه علياكبر
ميشــود، آگهي روز فاصله به نوبت دو در مراتب عموم
متقاضي مالكيت سند صدور به اشخاصنسبت كه صورتي در
آگهي اولين انتشار تاريخ از ميتوانند باشند داشته اعتراضي
پس و تســليم اداره اين به را خود اعتراض ماه دو مدت به
اعتراض، تسليم تاريخ از ظرفمدتيكماه رســيد، اخذ از
بديهي نمايند تقديم قضايي مراجع به را خود دادخواســت
اعتراض وصول عدم و مذكور مدت انقضاي صورت در است

مالف شد خواهد صادر مالكيت سند مقررات طبق
اول نوبت انتشار تاريخ
نوبتدوم انتشار تاريخ

فامنين امالكشهرستان و ثبتاسناد رئيساداره بيات رضا

در همدان ورزش رســانه فوتبال تيــم
اى پروانه كودكان نفع به دوســتانه ديدارى
و فوتبال پيشكسوتان منتخب تيم مصاف به

رود مى كشور خبرنگاران
و ورزش كل اداره عمومــى روابط مديــر
اداره هماهنگى با ديدار اين همدان جوانان
اســتان فوتبال هيات و جوانــان و ورزش
ساعت از و جارى هفته پنجشــنبه همدان،
آغاز همدان قدس شهداى ورزشگاه در

شود مى
اين در كــرد اضافه چاروســايى حمدا
و كشور فوتبال مطرح پيشكســوتان ديدار
و ملى رسانه ها، خبرگزارى خبرنگاران نيز

يابند مى حضور نوشتارى
مســابقه اين قضاوت داشــت اظهار وى
هاى بازى داور حيدرى بيژن را دوســتانه
مطرح داوران از و اندونزى آسيايى
بر كشــور فوتبال برتر ليگ و المللى بيــن

دارد عهده
ســتار كــرد خاطرنشــان چاروســايى
رضــا اســتقالل، پيشكســوت همدانــى
پيشكســوت بــان دروازه محمــدى
ــوت پيشكس ــى بيگ ــعيد س ــپوليس، پرس
گزارشــگر احمــدى محمدرضــا اســتقالل،
حميــد ورزشــى، گــزارش مجــرى و
ورزشــى، اخبــار گزارشــگر محمــدى
روزنامــه از عبدالــرزاق شــاهرخ
وحيــد مــدال، ســايت و فرهيختــگان
داور و برنامــه از ســليمانى
اميــرى، بهــادر فوتســال، بينالمللــى
ــدرام پ و ــك تاجي ــا نيم ــيان، يونس ــا رض
، برنامــه از تــن چهــار هــر عــرب

ورزشــى، خبــر از اكبــرى مســعود
و اطالعــات روزنامــه از آشــتيانى آرش
ســيما و صــدا از اى انجيلــه مصطفــى
پيشكســوتان منتخــب تيــم تركيــب در
حضــور كشــور خبرنــگاران و فوتبــال

دارنــد
مســعود همچنيــن كــرد اضافــه وى
يوســف يــك، فوتبــال برنامــه از صحبتــى
ــه ن ــد محم ــروزى، پي ــه روزنام از ــى حق
تهرانــى آرش تهــران، راديــو از بــرادر
ــى عل ــران، اي ــال فوتب ــگ لي ــازمان س از
بابايــى جــالل ســيما، و صــدا از شــفيعى
از آذرى اميــن فــارس، خبرگــزارى از
ــات هي از ــى فداي ــال داني ــيما، س و ــدا ص
ــى بهبهان ــد محم ــران، ته ــتان اس ــال فوتب
كرملــو علــى يــك، فوتبــال برنامــه از
از ايزدپنــاه مرتضــى ميــزان، نشــريه از
و ــور فرهپ محمــد ــر، خب مركــزى واحــد
ــه برنام از دو ــر ه ــى رحيم ــتاد اس ــد نوي
خبرگــزارى از حســين مســعود ،
، ــايت س از ــى عليرضاي ــين حس ــر، مه
شــبهاى برنامــه از واحــدى عليرضــا
شــبكه مجــرى پويــا پوريــا فوتبالــى،
، ورزش از ــى خليل ــد احم ــيما، س دوم
و ورزش راديــو از زاده كاظــم حافــظ
مهــدى و فهيــم فرشــيد ورزشــگاه، برنامــه
منتخــب بازيكنــان ديگــر نيــز پــور صالــح
كشــور خبرنــگاران و فوتبــال پيشكســوتان

ــتند هس
محب امير كرد خاطرنشــان چاروســايى
مهر، خبرگــزارى از سرپرســت ملكى
پيشكســوت ســرمربى مومنى محمــد

روزنامه از پزشك مازيار دكتر اســتقالل،
تيم از عكاس ســاربانى محسن شوت،
همراهى را تيم ايــن نيز هنرمندان فوتبال

كنند مى
و ورزش كل اداره عمومــى روابــط مديــر
ــانه رس ــم تي در ــت گف ــدان هم ــان جوان
ــيديان جمش ــد احم ــز ني ــدان هم ورزش
ســپاهان ســابق بازيكــن و پــاس ســرمربى
طماســبى بهمــن تهــران، اســتقالل و
مربــى و ســپاهان و اســتقالل پيشكســوت
پيشكســوت صمديــان بابــك پــاس،
ــهردارى، ش ــرمربى س و ــدان هم ــال فوتب
و فوتبــال پيشكســوت قربانــى علــى
ــزاده علي يوســف ــى مصطف ــاس، پ ــى مرب
مايلــى مجتبــى پــاس، ســابق بازيكــن
اســدا همــدان، فوتبــال پيشكســوت

و همدلى نشــريه مديرمســئول مهــر ربانــى
جمهــورى خبرگــزارى از ناصرنــژاد ميثــم

ــد دارن ــور حض ــا ايرن ــالمى اس
خبرگزارى از صيفــى حامد افــزود وى
تسنيم، خبرگزارى ار حسامى محمد فارس،
فوتبال، هيات عمومى روابط از فتاحى ميثم
محمود آزاد، خبرنگار نيكوكارشــايان على
مجتبى جهان، برتر كاريكاتوريست نظرى
بيات مجيد فارس، خبرگزارى از آبادى دى
خســروى پوريا پيام، همدان روزنامــه از
سيماى و ورزش شــبكه ورزشــى مجرى
رســانه تيم اعضاى ديگر نيز همدان مركز

هستند همدان ورزش
تيم مربى الحق تيمور كرد خاطرنشان وى
تداركات مدير صفت بهرامى محمدرضا و

هستند تيم اين

به همدان فوتبالرسانه تيم
مىرود مصافخبرنگارانكشور

بازيكن دو بازگشت
خارجىاستقالل

فوتبال تيــم خارجى بازيكــن دو
بازگشتند ايران به گذشته روز استقالل
جديد دور شــروع با ايلنا، گزارش به
بازيكن ســه اســتقالل، تيم تمرينات
حضور تمرينات در تيــم اين خارجى
ماركوس و گــرو الحاجى نداشــتند
بيشتر شفر، وينفرد صالحيد با نيوماير
خانوادههاى كنار در بازيكنان ســاير از
دو هر اما پرداختند، استراحت به خود
بازگشتندتا ايران به گذشته روز بازيكن
حضور اســتقالل تمرينات در امروز از

يابند

همداننايبقهرمانليگ
برترجوانانوزنهبردارى

باشگاههاىكشور
دور در اســتان بردارى وزنه تيــم
بردارى وزنه جوانــان برتر ليگ آخــر
دست دوم مقام به كشــور باشگاههاى

يافت
اداره عمومــى روابــط گــزارش به
دور ، اســتان جوانــان و ورزش كل
بردارى وزنه جوانان برتــر ليگ آخر
روز ســه طى كشــور باشــگاههاى
با تهران آزادى وزشــگاه در گذشته
تيم و شــد برگزار تيم حضــور
ملى شركت از بعد توانســت همدان
و بايســتد دوم جايگاه در حفــارى
عقاب و جنــوب خيز نفــت مناطق
چهارم و ســوم نيــرو هوا نيــروى
مربيگرى به است ذكر به الزم شــدند
تيم سرپرستى و شــيرزاد رضا محمد
مسابقات اين در حســنى حسين امير

داشتند حضور

نهاوندى بانوى دعوت
ملى تيم اردوى به
بزرگساالن فوتبال

مستعد فوتباليست خواجوى زهرا
فوتبال ملى تيــم اردوى به نهاونــدى

شد دعوت بانوان بزرگساالن
اداره عمومــى روابــط گــزارش به
از نقل بــه و جوانــان و ورزش كل
خواجوى زهــرا نهاوند، شهرســتان
اردوى به نهاوندى مستعد فوتباليست
بانوان بزرگســاالن فوتبال ملــى تيم

شد دعوت
جوانــان و ورزش اداره سرپرســت
خصوص اين در نهاونــد شهرســتان
تا ماه شــهريور چهاردهم از گفــت

جارى سال ماه شــهريور هفدهم
تيم اردوى بــه اســتان از بازيكن
ميزبانى بــه بزرگســاالن فوتبال ملى

اند شده دعوت تهران، استان
افتخار به اشاره با نژاد ســعدى مهرداد
گفت شهرستان ورزشــى هاى آفرينى
ســابقه كه اســت دليران مهد نهاوند
متفــاوت حوزههــاى در درخشــانى
خود به را كنون تا گذشــته از ورزشى

است داده اختصاص
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احسن طاقتي ا نصرت مسئول مدير و امتياز صاحب

احسن طاقتي يدا سردبير
جاللى ثريا مديراجرائىسيده

شريعتي دبيرستان روبروي مهديه، خيابان ابتداي همدان، نشاني
پيام ساختمان
پستي صندوق

نمابر ويژه تلفن
آگهي سردبير

رسانه پيام چاپ و ليتوگرافي

     

www.Hamedanpayam.com اينترنتى پايگاه
روزنامه با ارتباط

info@Hamedanpayam.com روزنامه با ارتباط
Hamedanpeyam@yahoo.com
modir@Hamedanpayam.com مديرمسئول ارتباطبا
sardabir@Hamedanpayam.com سردبير با ارتباط
agahi@hamedanpayam.com سرويسآگهى
eshterak@hamedanpayam.com اشتراك سرويس
litohoma@yahoo.com چاپخانهپيامرسانه

هوا و آب ■
هوا پيشبينيوضع
غبارآلود ابري كمي تا صاف

ژئوفيزيكتهران» موسسه منبع

      The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شماره سپتامبر ذيالحجه شهريورماه چهارشنبه

www.HamedanPayam.comاوقاتشرعي ■
صبح اذان

خورشيد طلوع
ظهر اذان

خورشيد غروب
مغرب اذان
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مردان نابارورى ارزان درمان تشخيصو
ممكنشد

روشى با شد موفق رويان تحقيقاتى المللى بين جشنواره برگزيده
بيابد مردان نابارورى درمان تشخيصو براى راهى ارزان

المللى بين جشــنوراه نوزدهمين برگزيــده نصرتى رضا پروفســور
مجرى مردان نابارورى و شناســى بخشجنين در رويان تحقيقاتــى
خبرنگار با گفتگو در مردان بارورى بــراى ميكروفلويديكس طرح
اجتماعى اثرات با سالمتى مشــكل يك نابارورى، كرد اظهار مهر

جهان سراسر در را زوج ميليون از بيش زندگى كه است اقتصادى
مرسوم روشهاى وجود، اين با افزود وى است داده قرار تاثير تحت
درمان نتيجه كه هستند اپراتور خطاى مستعد و بر زمان پرهزينه، كنونى

دهد مى قرار تاثير تحت را باردارى احتمال و

ماژول شدن سوراخ دليل انسانى اشتباه
بود فضايى ايستگاه

يكى در سوراخ ايجاد كرده اعالم روســيه فضايى سازمان رئيس
انسانى اشتباه يك نتيجه در المللى بين فضايى ايستگاه هاى ماژول از
ماژول بدنه در ســوراخى گذشته هفته ، مهر گزارش به اســت بوده
از يكى شد ساز خبر المللى بين فضايى ايستگاه در روســيه به متعلق
را خود انگشت نشت اين موقف توقف براى شد مجبور فضانوردان

بگذارد سوراخ روى
هاى رســانه به Roscosmos مدير روگوزين ديميرى آنكه حال
آمده وجود به انســانى اشتباه دليل به نشتى اين كرده اعالم روســى
سازمان كافى نظارت فقدان دهنده نشان مشكل اين رفع شيوه اســت

است روسيه فضايى

دانلود بيشترينسرعت سنگاپور و قطر
دارند را اينترنت

سرعت بيشترين قطر ، جوالى در معتبر يكسايت آمار طبق
سرعت بيشترين ديگر ســوى از دارد را جهان همراه اينترنت دانلود
وب گزارش به دارد تعلــق ســنگاپور به جهان ثابت اينترنت دانلود
و دانلود سرعت از خود ماهانه گزارش Speedtest.net ســايت
را جهان مختلف كشــورهاى ثابت اينترنت و همراه اينترنت آپلــود
بيشترين قطر جوالى در بندى رتبه اين طبق است كرده منتشر
اينترنت دانلود سرعت دارد را جهان در همراه اينترنت دانلود سرعت
با نروژ بعدى رتبه در است برثانيه مگابيت كشــور اين همراه
عربى متحده امارات دارد قرار برثانيه مگابيت دانلود ســرعت

است سوم رتبه در برثانيه مگابيت دانلود سرعت با نيز

فرستادن براى يكموتور"يونى" توسعه
مريخ به انسان

Aerojet راكتيــن" "ايروجــت شــركت و "ناســا"  مهندســان
يونى "موتور يــك توســعه در را بزرگ قــدم يــك Rocketdyne
انســان ارســال براى طراحىشــده radical ion engine راديكالى"
عنوان به كه راديكالى يونى موتور گزارشديلىميل، به برداشــتهاند مريخ به
ميدانهاىالكتريكىومغناطيسىبراى از "پيشرانهيونىهال"شناختهمىشود
و مىكند استفاده xenon "گزنون" يا "زنون" مانند گازهايى كردن يونيزه
و ايمنتر بهتر، بسيار شيوه اين مىكنند خارج پيشــرانه توليد براى را يونها
ساله سه يكقرارداد طى ناسا است سنتى شيميايى موشكهاى از كارآمدتر
سيستم اين توسعه براى را دالر ميليون مبلغ شركت"ايروجتراكتين" با

است داده AEPS به"سيستمپيشرانشالكتريكىپيشرفته" موسوم

شد ابداع مصنوعى فتوسنتز دستگاه
ابداع مصنوعى فتوسنتز يكدســتگاه كمبريج دانشگاه دانشــمندان
كردهاندكهازفتوسنتزطبيعىموجبجذبنورخورشيدبيشترىمىشود
گياهان كه فتوسنتز روند تقويت و بازسازى توانايى گيزمگ، گزارش به
معناى به مىكنند، تبديل استفاده قابل ســوختهاى به را خورشيد نور
سراسر استمحققان تجديدپذير انرژى پيگيرى براى بزرگ دستاوردى
اما دستيافتهاند، زمينه اين در زيادى پيشــرفتهاى به اواخر اين جهان
يكگروهازمحققاندانشگاهكمبريجمىگويندكهمىتوانندنتايجبهترىرا
بافعالسازىمجدديكمكانيزمطبيعىكهطىميلياردهاسالفرگشتگياه
كربندىاكسيدو نورخورشيد، گياهاندرطبيعت، توليدكنند ازبينرفته،
بااكسيژنى تبديلمىكنندتا پروتئينهاوچربىها بهكربوهيدراتها، آبرا
تضمينكنند را بقاىخود بهعنوانيكمحصولجانبىتوليدمىشود، كه

2018 ■

همدانپايتختگردشگرىكشورهاىآسيايى

2018

حديث ■
ص پيامبراكرم

يكديگر و كنند منكر نهىاز معروفو به امر وقتىكه تا مىبرند، آسايشبهسر در پيوسته مردم
برخى برخىبر و آنانگرفتهمىشود از بركتها چنيننباشند، هرگاه باشند ياور تقوا نيكىو بر را

داشت ياورىنخواهند آسمان، در نه زمينو در نه آنگاه مىشوند چيره
ص ج األحكام تهذيب

يكفاجعه براىتكرار دلهره
هاىايران موزه انتظار در مشابه فاجعه

انتظار در برزيل ساله تاريخىموزه ميليونشى سوختن فاجعه
كه هايى استموزه ايران قديمى هاى موزه جمله از هاىجهان موزه همه

اند شده تشكيل امكاناتالزم فاقد و قديمى بناهاى در
آن در تاريخى شى ميليون با برزيل ســاله موزه مهر، گزارش به
داشت، خود در را جهانى تاريخى آثار از فردى به منحصر هاى نمونه كه
با را فاجعه اين كدام هر كشور اين مقامات آتشسوخت در گذشته روز
از استو فرهنگى تراژدى بدترين اين گفتندكه و كردند تفسير يكجمله
شدند اندوهگين برزيل مردم رفتهمه بين از يكباره برزيل تاريخ اينكه
در عميقا نيز داران موزه و هنر فرهنگو تاريخ، به مندان عالقه آنها از غير
آتش ايرانى داران موزه جمله از تاسفكردند اظهار اجتماعى هاى شبكه
را جهان هاى موزه همه لحظه هر كه است اتفاقى برزيل موزه در سوزى
چنين كه است افتاده جهان داران موزه ميان در دلهره اين كند مى تهديد
اتفاق از هم ايرانى داران موزه ميان اين در بيفتد شان موزه سر بر نيز باليى
شدند نگران ايران هاى موزه براى متاسفو برزيل موزه براى پيشآمده

محبخدايىخبرداد
آيندهبهدست بستهحمايتىگردشگرىهفته

دولتمىرسد
صنعتگردشگرى حمايتاز بسته تكميل از گردشگرىكشور معاون

داد خبر آينده هفته در هيئتدولت به آن تحويل و
اجراى و ارز نوسانات بهدنبال حمايتى بســته اين ، ميراثآريا بهگزارش
شــده تهيه برجام از آمريكا يكجانبه خروج با ايران عليه ترحيمها برخى
و دستى صنايع فرهنگى، ميراث ســازمان رئيس مونسان علىاصغر كه
حمايتى بسته در بود گفته و كرده اشــارهاى آن به پيشتر گردشــگرى
با يا بيفتد تعويق به يا افزوده ارزش بر ماليات كه اســت اين درخواست
خواسته كه پاسپورت در مهر نشدن درج كند، پيدا كاهش دولت همراهى
يكساله استمهال و است گردشــگرى خدمات دفاتر و هتلداران جامعه
بسته اين در نيز كردهاند دريافت هتلداران كه تسهيالتى بازپرداخت براى

است شده مطرح
اظهار فرهنگى ميراث ســازمان گردشگرى معاون محبخدايى محمد
تشكلهاى و جوامع از تشويقها و حمايتها محتواى تعيين براى كرد
درخواست آنها است شده مشورتگرفته آنها، نياز با گردشگرىمطابق
براىگردشگران بيمهاى محدوديتهاى رفع معافيتمالياتىو هايىچون
درحال همچنان و شده لحاظ بســته اين در كه كردهاند مطرح را خارجى
خود خواستههاى مىتوانند گردشــگرى تشــكلهاى و اســت تكميل
به حمايتى بســته تحويل پساز نيز ما كرد اضافه وى كنند مطــرح را
مشتركى جلسات كشورمان گردشــگرى آژانسهاى همراهى با دولت،
براى را آشناســازى تورهاى و داد ترتيبخواهيم هدف بازارهاى بــا را
آذربايجان جمهورى بــا برنامه اين مىكنيم اجرا خارجى شــركتهاى
بازار براى يافتو خواهد ادامه عراق و افغانستان با و مىشود آغاز بزودى
تشديد به توجه با كه سوال اين به پاسخ در وى شد خواهد اجرا هم اروپا
چه حمايتى بسته رفتارآمريكا، تغيير با خارجى رسانههاى در ايرانهراسى
است؟ اختصاصداده ايران امنيِت تبليغ در ســرمايهگذارى به را سهمى
به ويژهاى آفرهاى داعش، حملــه و تركيه ناآرامىهاى زمان در گفــت
گردشگرى صنعت بازار تا شــد داده خارجى گردشــگرى آژانسهاى
آن از مىتوانيم ما استكه تجارت قاعدهى اين نشــود متاثر كشــور آن
در سفر نرخ باعثشده ارز نوسانات نيز حاضر حال در كنيم الگوبردارى
از مىتوانند آژانسهاىكشورمان شود، تمام ارزانتر براىخارجىها ايران
همتايان به ويژهاى آفرهاى دادن با و كنند استفاده خود نفع به شرايط اين
كنند تبليغ ايران براى كنند مجاب را آنها هدف، كشورهاى در تجاريشان
مضاعفى سود و ترتيبدرآمد اين به و بيشترىجذبشوند گردشگران تا

عايدشانشود

سينما≡
هزارپا تگزاس قدس ■

قورباغه خاله تگزاس قدس ■

كاتيوشا هزارپا ■فلسطين
تنگهابوغريب فلسطين
خالهقورباغه كاتيوشا كانون سينما ■

ابوغريب تنگه هزارپا مالير ■بهمن
شام وقت به كبودراهنگ فرهنگ ■

فيلشاه رزن انديشه ■

مقدم» مريم
اســت دار ادامه رويــداد يك همــدان
كشــور گردشــگرى معاون از نقل به كه رويدادى
و گردشگرى حوزه در امور متوليان پس اين از بايد
روز براى ريزى برنامه با استان در گيران تصميم
جذب راستاى در شده تبيين اهدافى سوى به ســال

بردارند قدم پيش بيشتراز گردشگر
و گفت مجمع ســران جارى، ســال ماه خرداد در
عضو با كه ACD آســيايى كشورهاى گوى
آسيايى كشــورهاى گردشگرى تشــكل بزرگترين
گردشگرى وزراى اجالس در شــود، مى محسوب
همدان شهر كامبوج، كشور در آســيايى كشورهاى
نظير بى هاى ظرفيت و ها جاذبه وجود خاطر به را
در آسيا گردشگرى پايتخت عنوان به گردشــگرى

كردند انتخاب سال
مسئوالن حضور با همدان گردشگرى رويداد
يك قالب در همــدان شــهر در خارجى و داخلى
تا شــد برگزار شــهريورماه المللى بين كنفرانــس
تاريخى شــهر اين به پيش از بيش جهانيان توجــه
فرصتى رويداد اين بگوييم ترديد بى شــود جلب
كه فرصتى بوديم، آن دنبال به همواره كه طالييست
را همدان و كشور گردشگرى توانيم مى آن طريق از
به را گردشگريمان منابع و ها جاذبه و بخشيم رونق

كنيم معرفى جهانيان
آغاز نقطه همدان

همدان است معتقد همدان استاندار عمرانى معاون
فرهنگى مهم قطب به استان تبديل آغاز نقطه
اين و بود خواهد خارجى و داخلى گردشــگرى و

همدان بگيريم جدى بايد كه معناست آن به
به آسيا نگاه و فرصتهاست از بردن بهره آغاز نقطه

كرد خواهد تغيير پس اين از همدان
تمامى كنار در كــرد عنوان عراقى رضا محمــود
بايد استان شــهروندان عموم اجرايى، دستگاههاى
استان به خارجى و داخلى گردشگران جذب براى
خارجى گردشگران بيشتر هرچه حضور تالشكنند
رونق و شكوفايى همچون مهمى مزاياى استان، در

داشت خواهد دنبال به را اقتصادى
گرفته پيش در كه راهى به ميتوان هنوز گفت وى
گردشگرى حوزه در شرايطموجود براىبهبود بوديم
الزم اقدامات بديهىترين از بســيارى ، دهيم ادامه
همچون سال در گردشگران از ميزبانى براى

حملونقل، مناسب زيرساختهاى تقويت و ايجاد
ساماندهى و گردشگران با مناسب برخورد آموزش
قرار رسيدگى دست در كه بهداشــتى سرويسهاى
كرد تاكيد وى باشد داشته ادامه ميتواند گرفتهنوز
هاى دستگاه و اند شده تر سنگين مسئوليتها حاال
كشور و استان اهداف تحقق به نسبت بايد مســئول
افزايش ورزند اهتمام پيش از بيش ، سال در
به بايد همــدان عظيم رويداد براى تبليغــات
شود تبديل استان گردشــگرى حوزه در الويت يك
و گردشــگرى آژانسهاى با الزم هماهنگىهــاى
شود انجام خارجى براىجذبگردشگران مسافرى
ميراث كل اداره گفــت اســتاندار عمرانى معاون
بايد استان گردشــگرى و دســتى صنايع فرهنگى،
مختلفتخصصى هــاى دوره برگزارى به نســبت
راهنمايان ويژه به و گردشگرى فعاالن براى آموزشى
انگليسى زبان به تســلط ضرورت و گردشــگرى

كند اقدام همچنان
المللى بين مصوب قوانين رعايت ضرورت بر وى
اماكن و فرهنگــى ميراث با ارتبــاط در داخلــى و
آغاز براى الزم تدابير گفــت و كرد تاكيد تاريخى
هتلداران با و اتخاذ گردشــگرى پليس سريع بكار
مناسب تخفيف اعمال براى اقامتى مراكز مديران و

شود هماهنگى اقامت
براى رفتارى آموزش هاى دوره برگزارى بر عراقى
استفاده و همدان راســتاى در مختلف اقشار
رسانه رسانى اطالع و تبليغى ظرفيت از بيشتر هرچه
برنامه بيشتر هرچه انعكاس براى ملى و استانى هاى

گفت و كرد تاكيد رويداد اين هاى
طور همدان شهر به ، سال در آسيا گردشگرى
توان مى مهم ايــن به و كرد خواهد نــگاه ديگرى
كشــورهاى گفتگوهاى مجمع كل دبير تاكيدات از

برد پى همدان در آسيايى
گوى و گفت مجمــع كل دبير ليمچــون بانديــت
كنفرانس اين برگــزارى زمان در آســيا، همكارى
به كمك بــراى مجمع اعضــاى اراده و همــت از
گفت، قاطعانه وى بود داده خبر همدان گردشگرى
نمى دريغ همدان به كمكى هيــچ از مجمع اين كه
مقصد به همدان كه است اين تالشــش تمام و كند
معناستكه آن به اين و شود تبديل آسيا گردشگرى
بهرهبردن آغاز نقطه همدان بگيريم جدى بايد

هاست فرصت از

استاندار عمرانى معاون

همدان به آسيا نگاه
تغييرخواهدكرد

فرصتهاست از بردن بهره آغاز نقطه همدان بگيريم جدى ■

و هويت تاريخى بناهــاى اينكه بــه توجه با
از نبايد بنابراين مىروند، شــمار به ما ملى اصالت
بايد كه طور آن و بگذريم راحتى به مرمتآنها كنار
از فارس گزارشخبرگزارى به نكنيم توجه آنها به
دوره به متعلق مسجدى احمد حاج مسجد همدان،
به نرسيده خيابانشريعتى، همدان، در استو قاجار
سال در اثر اين كه شده واقع رشيد خواجه چهارراه
ملى ثبت به ايران ملى آثار از يكى عنوان به
مرمت حال در اكنون تاريخى اثر اين است رسيده
اينمسجد مرمتدر كارگاه اينكه وجود با اما است،
گويا است، انجام حال در نيز اقداماتى و شده برپا

است ديگرى طور آن سياق سبكو
فرهنگى، ميراث ادارهكل فرهنگــى، ميراث معاون
اينخصوص در همدان گردشگرى و صنايعدستى
پيش خوبى به حاجاحمد مرمتمسجد كرد اظهار
صفر و محرم ماههاى نزديكى به توجه با و مىرود

احمد دهيم تحويل و رســيده اتمام به زودتر بايد
طور به مســجد اين بخواهند اگر كرد بيان ترابى
مىدهيم انجام ديگر زمانهاى در مرمتشود، كامل
قسمتحياط نورگيرىدر زيرا نمىتوانيم اكنون اما
را آن مسجد امناى هيأت كه دارد وجود مســجد
برگردد خود اوليه حالت به بايد و كردهاند پنجره

تصريح مسجد اين مرمت نحوه خصوص در وى
شده تراشيده مسجد اين ديوار از آجر چندين كرد
مىگفتند آنها بود، شده داخل آن از برق سيم و بود
بايد كار اين براى كه شــود آجرچينى مجدد بايد
بنابراين مرمتمىشد و برداشته آجر چندين مجدد
نبيند آسيب بنا اين از بيشتر تا شد انجام بندكشى

فرهنگى، ميراث ادارهكل فرهنگــى، ميراث معاون
كرد خاطرنشان همدان گردشگرى و صنايعدستى
انجام سيليس و نيمكوب گچ با بنا مرمت بندكشى

پيشنمىآيد مشكلى و شده

اصالتملى هويتو تاريخى، ابنيه

بگيريم جدى را تاريخى بناهاى مرمت

قدوسى على آيتا شهيد يادواره
مىشود برگزار نهاوند در

نهاوند، ايثارگــران امور و شــهيد بنياد رئيــس
سرتيپ و قدوسى على آيتا شهيد يادواره گفت
مىشود برگزار نهاوند در دستجردى وحيد هوشنگ
اين اعالم با مهر با گفتگو در رحمى عباسخدا على
قدردانى بهپاس هرسال نهاوند شهرستان گفت خبر
فرهنگى ترويج همچنين و شــهدا معظم خانواده از
همچنين و جوان نسل براى جامعه در شهادت ايثار
شــهدا يادوارههاى برگزارى به اقدام مفاخر معرفى

مىكند
مفاخر از يكى قدوســى آيتا شــهيد گفت وى،
به توجه با زمان آن در كه اســت نهاوند شهرســتان
كل دادستان بهعنوان ايشــان موجود حساسيتهاى

شدند انتخاب كشور
بابيان نهاوند ايثارگران امور و شــهيد بنياد رئيس
ســال شــهريور در گرانقدر شــهيد اين اينكه
رسيد، شــهادت به و ترور منافقين توســط
در دستجردى شــهيد و شــهيد اين يادواره گفت
علميه مسجد در صبح ســاعت شهريورماه

مىشود برگزار نهاوند
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