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دارایی مدیران استان 
چقدر است؟

 بر اســاس اصل 142 قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران مقامات ارشد نظام 
اسالمی باید اموال و دارایی خود را قبل از 
پذیرش مسئولیت و بعد از اتمام آن به قوه 
قضائیه اعالم نمایند.این اصل قانون اساسی 

شمول کمتری داشته.

علي آبادي ها نگران همدانی شدن هستند 

سر بی کاله روستاییان از شهرشدن
■ اهالي روستاهاي ملحق شده به شهر با پليس ساختمان همراهي کنند و اجازه ساخت وساز غيرمجاز ندهند

■ روستاييان مواظب شغل و باغات خود باشند

آلزایمر سیاست گذاری 
درحوزه سالمندی

■ مديريت شهری همدان حمل و نقل عمومی برای سالمندان 
را رايگان کند

دولت نتوانست گندمکاران را راضی کند

نرخ تضمینی به خود کشاورزان

ت
داش

افزایش به خروارياد
 کاهش به دینار

  ســر راه مــن از خانــه تا دفتــر روزنامه 
همدان پیام یک مغازه قصابی اســت که معموالً 
قیمت روز گوشت قرمز گوسفندی و گوساله را 

با خط درشت پشت شیشه...

2

همسایه علیصدر برای 
ثبت اثر طبیعی ملی 

معرفی شد

غار سراب در 
راه جهانی شدن
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 رئیس جمهوری با بیان اینکه الحاق به 
اوراسیا اتصال به اقتصاد جهانی را هموار 
می کند، گفت:  پیشرفت و قدرت اقتصاد 
کشــور زمانی است که در عرصه جهانی 

رقابت پذیر باشد.
حســن روحانــی پیــش از عزیمت به 
ایروان پایتخت جمهوری ارمنســتان در 
فرودگاه مهرآباد اظهار داشــت: این سفر 
بنا به دعوت نخست وزیر ارمنستان برای 
شرکت در اجالس سران کشورهای عضو 

اتحادیه اقتصادی اورآسیا انجام می شود.
رئیس جمهوری افزود: از آبان ماه اولین 
مرحله الحاق به اتحادیه اوراســیا انجام 
می شــود و در واقع روابط تجاری منطقه 
آزاد ما با منطقه اوراسیا نسبت به کاالهایی 
که مشخص شده است، برقرار می شود که 

قدم های بعدی را باید برداریم.
 چهارچوب های نشســت۵+۱ 
مــورد توافق همــه طرف ها قرار 

گرفته بود
را  اورآســیا  رئیس جمهــوری اجالس 
حائز اهمیت دانســت و افزود: ســفر به 
ارمنستان عمدتا اقتصادی است در حالی 
که سفر قبلی به نیویورک عمدتا سیاسی 

و منطقه ای بود.
وی بــا بیــان اینکــه در نیویــورک هم 
طرحی را بــرای امنیت منطقه هرمز ارایه 
کردیم و هــم در زمینه مســایل جهانی 
بحث داشــتیم، اظهارداشــت: بــا گروه 
1+4 در ســطح وزیران جلساتی برگزار 

و موضوعاتی بررســی شد. آمادگی هایی 
هم برای برگــزاری 1+۵ به وجود آمده 
که چهارچوب هــای آن مورد توافق همه 
طرف ها قرار گرفته بود. یعنی چهارچوب 
آن مورد توافق هفت کشور بود. به اعتقاد 
من یک گام و قدم مهمی برداشته شد که 
این گام می تواند به شکل های دیگر ادامه 

پیدا کند.
روحانی یادآورشــد: مسئله بسیار مهمی 
اســت که ما بتوانیم مسئله هسته ای را در 
روال قانونی و بین المللی خود قرار دهیم 
و دیگران را به توبه تشویق کنیم که زمینه 
آن آماده بود و می شود در شرایط بهتری 
آمــاده کرد. رئیس جمهوری اوراســیا را 
اجالسی اقتصادی و تجاری عنوان کرد و 
گفت: پیشرفت اقتصاد و قدرت اقتصادی 
یک کشور زمانی است که بتواند با اقتصاد 
جهانی رقابت کند. اگر ما قدرت رقابت 
نداشته باشــیم بقیه دیگر حرف است. ما 
بایــد توانی پیدا کنیم که قدرت اقتصادی 
داشــته باشیم و این قدرت ما بتواند قابل 
رقابت باشد که تمرین آن در منطقه است.

روحانی خاطرنشان کرد: اگر ما در سطح 
منطقه ای تمریــن اقتصادی کنیم تمرین 
بســیار مهمی برای رقابت بسیار باالتر و 

مهم تر در سطح اقتصاد جهانی است.
 توافق ایران با اتحادیه اورآسیا 

از آبان ماه عملیاتی می شود 
رئیــس جمهــوری گفت: قرقیزســتان، 
قزاقستان، روســیه، بالروس و ارمنستان 

پنج عضو این اتحادیه هستند و  کشورهای 
ایران، سنگاپور، مولداوی و ویتنام هم در 
مسیر الحاق قرار دارند که البته  از ۵ آبان 
۹۸ توافق ما با اتحادیه اوراسیا اجرایی و 
عملیاتی می شــود و ۵۰2 قلم کاالی ما از 
شــرایط خاص ترجیحی یعنی با تعرفه 

تقریبا صفر می توانند استفاده کنند.
وی اضافــه کرد: این اقــالم می تواند به 
کشــورهای اتحادیه اورآسیا صادر شود، 
البته این گام اول اســت و گام های بعدی 

هم در این زمینه باید برداشته شود.
 الحــاق به اوراســیا اتصال به 

اقتصاد جهانی را هموار می کند
روحانی افزود: الحاق به اوراسیا فرصت 
خوبی برای تجــار و بازرگانان و بخش 
اقتصاد دولتی، عمومی و غیردولتی است 
که از این فرصــت برای رابطه تجاری با 
این ۵ کشور اســتفاده کنند؛ البته اتصال 
به این ۵ کشور مســیر را برای اتصال به 
اقتصاد مناطــق دیگر هموار می کند زیرا 
آنهــا به اقتصاد کشــورهای مناطق دیگر 

متصل هستند.
رئیس جمهــوری با بیان اینکه جمهوری 
اســالمی ایران اولین بار اســت که وارد 
یــک اتحادیــه اقتصادی منطقــه ای می 
شود،اظهارداشــت: البتــه عضویــت در 
ســازمان اکو قبــل از انقالب اســالمی 
انجام شــد و پس از انقالب هم به شکل 
دیگری تغییر کرد، اما این اتحادیه، اولین 

اتحادیه ای است که ما وارد آن می شویم.

 موقعیت جغرافیایی ایران برای 
منطقه یک نعمت است

رئیس جمهوری با اشاره به اعمال تحریم 
های ظالمانه آمریکا بــر ضد ملت ایران 
گفت: الحاق به اتحادیه اوراســیا از نظر 
اقتصــادی به خصوص در شــرایطی که 
آمریکایی ها ظالمانه دنبال فشار و تحریم 
بر مــردم ایران و تجــارت جهانی ایران 
هستند، قدم بسیار مهمی است که برداشته 

می شود. 
روحانی گفت: منطقه اورآسیا 1۸۰ میلیون 
جمعیت دارد و که با ۸۰ میلیون جمعیت 
ایران، این ارتباط می تواند ارتباط بســیار 

مهمی باشد.
وی با بیان این کــه موقعیت جغرافیایی 
ایران نعمت بزرگی اســت که خداوند به 
ما داده و همسایگان ما داده است، گفت: 
موقعیت جغرافیایی ایــران و بنادری که 
در شــمال و جنوب کشور داریم، شرایط 
خاصــی را برای ترانزیت از خلیج فارس 
تا دریای سیاه، از خلیج فارس تا مدیترانه 

آماده کرده است. 
روحانی افزود: در شــمال ایران هم بنادر 
بســیار خوب و مهمی مانند بندر انزلی و 
امیرآباد وجود دارد، شرایط ایران و شرایط 
منطقه ای و ترانزیتی ایران بسیار اهمیت 
دارد و امیدوارم این قدم اقتصادی مهمی 
که برداشته می شــود آثار پربرکتی برای 
زندگی مــردم، کارآفرینان و بخش های 

دولتی و غیردولتی داشته باشد.

روحانی:

 الحاق به اوراسيا اتصال به اقتصاد جهانی را هموار می کند
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دارایی مدیران استان چقدر است؟
فیض ا... مظفرپور  «

 بر اساس اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقامات 
ارشــد نظام اســالمی باید امــوال و دارایی خود را قبــل از پذیرش 

مسئولیت و بعد از اتمام آن به قوه قضائیه اعالم نمایند.
این اصل قانون اساسی شمول کمتری داشته و فقط شامل تعداد اندکی 
از مســئوالن رده اول مملکتی از قبیل رئیس جمهور و وزراء را شامل 

می شد.
که بعد از گذشــت 4۰ ســال این اصل مترقی به درستی اجرا نشده 
است به طوری که برخی از مسئوالن که مشمول این اصل شده اند. در 
طول 4۰ سال گذشته اموال و دارایی های خود را به قوه قضائیه اعالم 

نکرده اند گویا الزامی برای این کار نمی دیده اند.
مجلس شورای اسالمی برای افزایش شمول این قانون و اعمال نظارت 
بیشتر بر اموال و دارایی مسئولین در مصوبه ای را گذراند که بر اساس 
آن تمامی مدیران تا حد مدیران کل استان موظف اعالم اموال و دارایی 
خود قبل و بعد از مسئولیت شدند. که در حال حاضر حدود 2۵۰ هزار 
نفر از مدیران در سراسر کشور باید اموال و دارایی خود را اعالم کنند.

قوه قضائیه در دوره ریاســت جدید که مبارزه با فساد را سرلوحه کار 
خود قرار داده در راســتای اجرای قانون مجلس سامانه ثبت اموال و 
دارایی مســئوالن مشمول قانون مجلس را طراحی و هفته گذشته طی 
مراسمی با حضور حجت االسالم حمید شهریار معاون آمار و فناوری 

اطالعات قوه قضائیه رونمایی شد.
وی در این آیین  رونمایی اعالم کرده است: »باید مسئوالن تعهد بدهند 
که لیست اموال خود را بدهند و این شرط تصدی هاست از سویی به 
غیر از اصول 144 و فهرست مربوطه 24 عنوان و مسئولیت دیگر نیز 

شامل این قانون می شوند که باید اموال خود و خانواده را ثبت کنند«
وی گفتــه در 24 عنوان نمایندگان مجلس اعضای مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و اعضای شــورای نگهبان تا رده مدیر کلی را شــامل 

می شود.«
شــهریاری گفته مســئوالن یک ماه فرصت دارند تا اموال خود را در 
سامانه ثبت کنند و این شامل مدیران قبلی نیز می شود یعنی افرادی که 
از زمان اجرای قانون مجلس از 2۹ آذر ماه ۹4 مسئولیت پذیرفته اند نیز 

باید اموال و دارایی خود را اعالم کنند.
از آنجایی که شفافیت یکی از شعارهای اساسی دولت کنونی است و 
از طرفی نیز مجلس قوانینی را در راستای شفافیت به تصویب رسانده 
و قوه قضائیه نیز که معتقد است شفافیت یکی از راه های اصلی مبارزه 
و جلوگیری از فساد است شفاف سازی اموال و دارایی مدیران نیز در 

همین راستا ارزیابی می شود.
انتظار می رود که هر سه قوه در اجرای قانون جدیت بیشتری به خرج 
داده و قانون اعالم دارایی مدیران به درســتی اجرا شده و با کسانی را 
که از این قانون تخطی می کنند نیز برخورد شده و از سمت های خود 
برکنار نمایند. زیرا که در طراحی ســامانه اعــالم کرده برای پذیرش 
مسئولیت شرط الزم اعالم دارایی مدیر است ولی آیا مدیرانی که پیش 
از این منصوب شــده اند نیز الزام ثبت دارایی را دارند یا نه و اگر آنها 
از قانون تخطی کردند چه برخوردی خواهد شــد. باید راه دور زدن 
و فرار از قانون و فرار از شــفافیت را به طور کامل بست و هیچ خط 

قرمزی در این زمینه قائل نشد.
در این زمینه انتظار اســت دادگســتری کل استان ضمن پیگیری ثبت 
اموال مدیران اســتانی در ســامانه مذکور اطالع رسانی های الزم را به 
مردم و رسانه ها داشته و قدم های اولیه در این زمینه را محکم بردارند. 
به نظر می رســد اعالم تعداد مدیران مشمول این قانون در استان نیز 
یکی از از انتظارات از مدیریت ارشــد استان و دستگاه های نظارتی و 

دادگستری استان می باشد.
باید دانســت که در نظام مقدس اسالمی هیچ مدیری نباید برای خود 
کیســه دوخته و چشم طمع به بیت المال داشــته باشد و اگر کسانی 
که با انگیزه های مادی مدیریت و مســئولیت می پذیرند باید از جمع 
مدیران نظامی اســالمی جدا شوند زیرا که شرع و قانون به آنان اجازه 

دست درازی به بیت المال را نخواهد داد.

پوشش 2267 نفر برای سوادآموزی در همدان
 امسال باید 2 هزار و 267 نفر در همدان زیر پوشش سوادآموزی قرار گیرند.

معاون سیاســی اجتماعی فرمانداری همدان در شــورای پشــتیبانی ســوادآموزی 
شهرســتان همدان با بیان اینکه برای توسعه یک کشور الزامات و ابزاری الزم است 
اظهار کرد: نفت و گاز نخســتین منابع تولید ناخالص ملی هســتند و نیروی انسانی 

سومین شــاخص با نقشی پررنگ تر از سایر منابع تولیدی است.
بــه گزارش فارس محمدرضا پیرودین با تأکید بــر اینکه در ایران 7۰ تا ۸۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی وابســته به منابع فیزیکی اســت گفت: نقش نیروی انســانی نسبت به 

کشورهای توسعه یافته در ایران در تولید ناخالص داخلی کمتر است.

معاون سیاســی اجتماعی فرمانداری همدان با بیان اینکه در کشــور نرخ باسوادی ۹۵.6 
درصد است بیان کرد: در تعریف سواد جدید افراد چند زبانه را افراد باسواد می دانند.

وی با بیان اینکه امســال باید 2 هزار و 267 نفر در همدان زیر پوشــش سوادآموزی قرار 
گیرد افزود: سهم ناحیه یک شهرستان همدان یک هزار و 27 نفر، سهم ناحیه دو، ۹27 نفر 

و سهم قهاوند 313 نفر است.
پیرودین با تأکید بر اینکه بعد از این باید آمار و ارقام از حالت کیفی به حالت کمی تبدیل 
شــود تصریح کرد: باید برنامه یک ساله برای پوشش باسواد کردن بیش از 2 هزار و ۵۰۰ 

نفر و وظایف دستگاه های اجرایی تعریف شود.
سرپرســت آموزش و پرورش ناحیه یک همدان نیز با اشاره به سه دستور کار این جلسه 

اظهار کرد: هفت مصوبه جلســه گذشته پیگیری شده است اما طبق مصوبه جلسه گذشته 
هنوز بســیاری از ادارات نماینده خود را به سوادآموزی معرفی نکرده اند که این امر باید 

تا پایان هفته انجام شود.
سید جعفر ســعیدی منش در ادامه گفت: پاداش اداره زندان ها در رابطه با سوادآموزی به 
بی ســوادان هنوز پرداخت نشده که البته این امر از سوی همدان پیگیری شده اما سازمان 

سوادآموزی تهران هنوز تأمین اعتبار نکرده است.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان نیز بیان کرد: امور عشــایر نخستین مشکل ما در 
بحث ســوادآموزی است که در صورت کمک برای تأمین وسیله نقلیه با کوچ عشایر کار 

سوادآموزی ابتر باقی نخواهد ماند.

دولت نتوانست گندمکاران را راضی کند

نرخ تضمینی به خود کشاورزان

لزوم تسریع در ایجاد سایت جدید شرکت 
نمایشگاه های بین المللی همدان

 رئیس ســازمان نظام مهندسی اســتان تهران بر راه اندازی هر چه 
ســریع تر سایت جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان 

تاکید کرد.
احمد خرم روز گذشــته از پروژه سایت جدید شرکت نمایشگاه های 

بین المللی استان همدان بازدید کرد.
ایــن بازدید با حضور معاون عمرانی اســتاندار همدان، مدیرکل امور 
روســتایی و رئیس دفتر فنی استانداری و نیز تعدادی دیگر از مدیران 
استان انجام شــد.رئیس سازمان نظام مهندسی اســتان تهران در این 
مراســم بر ضرورت راه اندازی هرچه ســریع تر سایت جدید شرکت 

نمایشگاه های بین المللی استان همدان تاکید کرد.
احمد خرم برگزاری نمایشگاه های تخصصی را برای توسعه اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت خواند و گفت: نمایشگاه های بزرگ 
و معتبر دنیا در کنــار فعالیت های اقتصادی در امور فرهنگی و هنری 
نیز فعال هستند و اهمیت کاربری چندمنظوره این نمایشگاه ها بر همه 
روشن اســت.حمید گلی پور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان 
همدان نیز اظهار کرد: تالش مجموعه شــرکت نمایشگاه های استان 
این است که سایت جدید هرچه سریع تر با کیفیت و امکانات مطلوب 
افتتاح شــود.در این بازدید به کاســتی ها و موانع پیش رو در احداث 
ســایت جدید اشاره و از سوی مسؤوالن استانداری قول مساعدت و 

همکاری داده شد.

افزایش به خروار، کاهش به دینار
مهدی ناصرنژاد «

  ســر راه من از خانه تا دفتر روزنامــه همدان پیام یک مغازه قصابی 
است که معموالً قیمت روز گوشت قرمز گوسفندی و گوساله را با خط 
درشت پشت شیشه همیشه تر و تمیز و دستمال کشیده اش نصب می کند. 
یکشــنبه هفتم مهرماه، قیمت هر کیلوگرم گوشــت ران و سردســت 
گوسفندی 12۰ هزار تومان، گوشــت خالص گوساله نیز هر کیلوگرم 
۹2 هزار تومان پشــت شیشه مغازه عباس آقا قیمت خورده است. اعالم 
قیمت های جدید گوشت قرمز توسط این قصاب قدیمی و خوش انصاف 
حاوی یک خبر تازه و دلخوش کنک مبنی بر ارزانی میکروسکوپی این 
کاالی ضروری و حیاتی پای هر سفره خانواده ایرانی است، با این نشانه 
که قیمت گوشت گوسفندی گرم و تازه از 123 هزار تومان هفته گذشته 
در هر کیلوگرم با 3 هزار تومان کاهش به 12۰ هزار تومان در هفته جدید 
تغییر قیمت داده است. کاهش 3 هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی 
یک نسبت 2/4درصدی را نشان می دهد که اگر چه تأثیر محسوسی در 
کاهش مخارج خانوار هر ایرانی نمی تواند داشته باشد، ولیکن بیانگر یک 
تکان بسیار خفیف در بنای مستحکم گرانی ها آن هم در خصوص قیمت 
گوشت قرمز است که حدود یک ســال بود هیچ تکانی نداشت و این 
روزها به لطف ثبات نسبی قیمت ارز و به تبع آن شیب رو به پایین قیمت 
برخی کاال و خالصه اینکه پایان مدار اوج گیری قیمت ها در کشــورمان 

متمایل به عقب گرد شده است. 
نکته قابل تأمل در این معنا این اســت که چطور وقتی اوضاع و احوال 
اقتصــادی کمی از مدار کنترل خارج می شــود به یکباره و با ســرعت 
خودســرانه تمام قیمت ها به چند برابر می رسد، ولیکن وقتی شرایط به 
نسبت سر و سامان می گیرد، آب های رفته هیچ تمایلی برای برگشت به 

جویبار اصلی ازخود نشان نمی دهند.
قیمت گوشت قرمز در طول حدود 4 ماه از هر کیلوگرم 6۰ هزار تومان 
به 12۵ هزار تومان رســید و حداقل 6 ماهه اول سال جاری روی همان 
قیمت سماجت کرد تا اینکه به تازگی اندک عقب گردی دلخوش کنک از 
خود بروز می دهد.  این نمایش مصداق وارونه همان ضرب المثل ایرانی 

است که می گوید بخشش به خروار، حساب به دینار! 
اما نکته دوم و بســیار قابل اهمیت در جریان ثبات قیمت ها در جامعه 
اقتصادی امروز کشورمان این است که بدانیم جدی شدن روال کنترل 
و نظارت بر قیمت ها و از ســویی برخورد جانانه دســتگاه قضایی با 
گران فروشــان و مفسدان اقتصادی، بدون شک و هیچ شک و شبهه ای 
در به ســامان رسیدن شرایط نسبی اقتصادی تأثیرگذار بوده و هست و 
قطعاً نیز شــرط اول ادامه و ثبات ایــن امنیت و آرامش بعد از طوفان، 
حضور دائمی صاحبان و مدیــران میزان و عدالت قضایی و اقتصادی 
است و باید گفت، خدا عوض خیر به کسانی دهد که در این اوضاع و 
احوال بسیار دشوار و حساس دوشادوش دولت و مردان و کارگزاران 
با وجدان در عرصه عمل و اجرا وارد شده اند و مبارزه با گران فروشی 
و تخلــف و دزدی های بزرگ را در دســتور کار خود قــرار داده اند. 
و خداوند قادر و متعال و دانا و شــاهد جــزای نیک دهد آن عدالت 
پیشــگان که با اراده ای مصمم و احساس مســئولیت شدید نسبت به 
جامعه اسالمی و ملت حق شناس مرز و بوم ایرانی، استوار و محکم تا 
نهادینه شدن فرهنگ انصاف و خودآگاهی و احساس وظیفه نسبت به 
حفــظ حقوق دیگران در صحنه باقی می مانند و از تمام قدرت قانونی 

خود برای برخورد با متخلفان استفاده می کنند.

1- برخی پرونده های فساد اقتصادی در استان بررسی مجدد می شود. 
گویا پرونده گمرک از جمله این پرونده هاست. گفتنی است گویا این 
اقدام در راســتای اجرای سیاست های جدید قوه قضاییه در مبارزه با 

فساد در حال  انجام است.
2- ســاخت شــهر جدید حورا از اولویت خارج شــده است. گویا 
شهرسازی های جدید در سیاســت های وزیر راه قرار ندارد. گفتنی 
است سابقه ساخت شهر جدید حورا از سابقه تاریخی شهر همدان در 

حال پیشی گرفتن است!
3-  اصالح طلبان استان برای فعالیت انتخاباتی شورای سیاستگذاری  
تشــکیل داده اند. گویا این شورا جلســات خود را آغاز کرده است. 
گفتنی اســت این شورا در شرایطی کار خود را آغاز کرده که ارزیابی 
برخی از احزاب اصالح طلب از مدل شورای سیاستگذاری، دور زدن 

احزاب و دخالت افراد فراحزبی در کار احزاب است.

 پس از گذشــت ۸ روز از آغاز ســال 
زراعــی ۹۸-۹۹  نــرخ خریــد تضمینی 
محصول مهــم و اســتراتژیک گندم روز 
گذشته اعالم شد تا کشــاورزان بدانند در 
تولید این محصول تا چه اندازه از سیاست 
های حمایتی دولت برخوردار خواهند شد  
و بتوانند در مورد کشــت یا عدم کشت آن 

تصمیم گیری کنند.
نرخ خریــد تضمینی هر کیلوگرم گندم در 
مقایســه با ســال قبل ۵۰۰ تومان افزایش 
یافته اســت اما با این وجود در مقایسه با 
نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بر 
اســاس هزینه های تولید ۹۵ تومان کمتر و 
در مقایســه با نرخ نظام صنفی کشاورزی 

کشور 66۸ تومان کمتر تعیین شده است.
ســال زراعی گذشــته )۹7-۹۸( نیز نرخ 
مصوب خرید محصــول دیر هنگام اما در 
اســفند ماه اعالم شــد که پایین بودن نرخ 
خرید تضمینی نســبت به هزینه های تولید 
ســبب یاس و نا امیدی گندمکاران شد در 
برابر اصــرار بر افزایش نــرخ، در نهایت 
وعده افزایش متناسب با هزینه های تولید 
بویژه نهاده های مورد نیاز کشاورزان برای 
ســال زراعی جدید داده شد که این وعده 

عملیاتی نشد.
نرخ خرید تضمینی گندم در ســال گذشته 
یــک هزار و 7۰۰ تومان تعیین شــد اما به 
گفته کارشناســان نرخ متناســب با هزینه 
های تولید در حدود دو هزار و 2۰۰ تومان 
بود این تفاوت قیمت ســبب شد برخی از 
کشــاورزان گندم تولیدی خود را به دولت 
تحویل ندهند و بر اســاس اعالم مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی حدود 2/۵ میلیون 
گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شد و 
در حدود هفــت و نیم میلیون تن  گندم با 

نرخ تضمینی خریداری شد.
 در این راســتا برای ســال زراعی جاری 
به گفته کارشناســان و تشکل های بخش 
کشــاورزی نرخ خرید تضمینــی نباید از 
2۸۰۰ تومان پایین تر اعالم می شد چرا که 

هزینه های تولید را جبران نمی کند. 
تولید در بخش کشــاورزی ، امنیت غذایی 
کشــور را  تضمین می کنــد و از این نظر 
دارای اهمیت باالیی است چراکه برقراری 
امنیت غذایی ، امنیت ملی را به  دنبال دارد 
، دلیل حساســیت در تولیــد محصوالت 
استراتژیک  محصوالت  بویژه  کشــاورزی 
همانند گندم  ، ســیب زمینــی ، جو، کلزا 
نیز همین موضوع اســت در حالیکه برخی 

از صاحبنظــران پیرامون مصرف باالی آب 
در بخش کشاورزی هشــدار می دهند اما 
باید یادآور شد وجود امنیت غذایی دارای 
الویت باالیی است و کنترل مصرف آب در 
بخش کشاورزی باید در مورد کشت های 

غیر ضرور اعمال شود. 
بر اســاس قانــون خریــد تضمینی دولت 
موظف است قبل از آغاز سال زراعی نرخ 
خریــد را مصوب و اعالم کند این نرخ می 
بایست با توجه به هزینه های تولید تعیین 
شــود اما نگاهی به عملکــرد دولت ها در 
ســنوات قبل بیانگر وجود تاخیر در اعالم 
نرخ تضمینــی گنــدم و ناهماهنگی آن با 
هزینه های کشــاورزان و نرخ تورم است.
ناهماهنگــی نرخ خریــد تضمینی گندم با 
هزینه های تولید سبب استقبال کشاورزان 
از ســایر کشــت ها بخصوص جو شــده 
اســت این امر احتمال دور شدن از هدف 
خودکفایی در گنــدم و ضرورت واردات 
گنــدم را ایجاد مــی کند که بــا توجه به 
اهمیت محصــول گندم برای امنیت غذایی 
کشور مشــکل ایجاد می کند.به گفته دبیر 
اجرایــی نظام صنفی کارهای کشــاورزی 
اســتان همدان نرخ خریــد تضمینی گندم 
می بایســت با توجه بــه هزینه های تولید 

اعالم شود.
ثریا شــعبانی در گفتگو بــا خبرنگار ما با 
بیان اینکه اگر نرخ خرید تضمینی مصوب 
دولت 22۰۰ باقی بماند ،پایین تر از هزینه 
های تولید و نرخ تورم ســالیانه اســت و 
سبب می شود کشــاورزان به کشت سایر 

محصوالت روی آورند؛ این امر برای تامین 
امنیت غذایی کشــور تهدید بوده و سبب 
خروج ارز از کشــور جهت واردات گندم 

خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از نهاده های کشاورزی 
از جمله بذر و کود افزایش قیمت داشــته 
اند همچنیــن هزینه های داشــت نیز رو 
به افزایش اســت بنابرایــن در نرخ خرید 
تضمینی گندم می بایســت به هزینه های 
تولیــد و همچنیــن هزینه هــای زندگی 
کشــاورزان توجه ویژه شــده و قیمت از 

22۰۰ تومان به 2۸۰۰ تومان افزایش یاید.
شــعبانی تصریح کرد: مشــکل کشاورزان 
تنها مختــص گندم کاران نیســت و همه 
کشاورزان به نوعی با تولید مشکل دارند و 
باید برای حمایت از کشاورزان یک برنامه 

جامع تدوین و اجرا شود. 
در این زمینه همچنین یک کارشناس بخش 
کشاورزی در گفتگو با خبرنگار همدان پیام 
گفت: قیمت خرید تضمینی گندم از سوی 
وزارت جهاد برای کشت سال زراعی پیش 
رو از سوی وزارت جهاد کشاورزی 22۹۵ 
تومان پیشنهاد شد که نارضایتی کشاورزان 
را بدنبال داشــت  بخصوص اینکه امسال 
دولــت برای خرید تضمینــی گندم از قوه 
قهری اســتفاده کرد و با ممانعت در خرید 
و فروش گندم و همچنین ممنوعیت حمل 
و نقل آن به نوعی کشــاورزان را مجبور به 
تحویــل گندم با نــرخ تضمینی کرد .حال 
شورای اقاصاد نرخ 22۰۰ تومانی را اعالم 
می کند که هیچ توجیهی ندارد و نمی توان 

به آن استناد کرد.
نظری افزود: کشور به ســاالنه 13 میلیون 
تن گندم بــرای تامین امنیــت غذایی نیاز 
دارد کــه امســال حــدود 7/۵ میلیون تن 
گندم خریداری شــد و 2/۵ میلیون تن نیز 
به دولت تحویل نشــد کــه به نظر می آید 
خوراک دام شد بنابراین دولت سه میلیون 
تن گندم کــم دارد که با هزینه های گزاف 

بایست وارد کشور کند.
وی افزود: برای ســال زراعــی جاری نیز 
پیش بینی تولید 14 میلیون تن گندم شــده 
که در صورتیکه نرخ خرید تضمینی مورد 
رضایــت کشــاورزان نباشــد تولید گندم 
کاهش یافته و ســایر محصوالت از جمله 
جو کشت بیشــتری را به خود اختصاص 

خواهد داد.
طی روزهای اخیر کشــاورزان منتظر اعالم 
نرخ خریــد تضمینی بودند تا نســبت به 
خرید نهاده ها و کشــت  اقــدام کنند آنها 
انتظار حمایت همه جانبه دولت را داشتند 
و حتی امیــدوار بودند دولت زیان ســال 
زراعی گذشــته را نیز جبــران کند ، اما در 
نهایت با اعالم نرخ تضمینی 22۰۰ تومانی 
مشــخص گردید تولید در کشــور با نبود 
حمایــت روبرو اســت و واردات طرفدار 
بیشــتری دارد؛ دولت با تعیین عادالنه نرخ 
خرید تضمینی گندم و ســایر محصوالت 
مهم و استراتژیک مانند کلزا می تواند یارا 
نــه ای که بعدا می بایســت برای واردات 
گندم هزینه کند ، برای حمایت از کشاورز 

داخلی بپردازد.

 معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان همدان از آسفالت راه های 
روستایی استان در قالب طرح ملی »ابرار« خبر 

داد.
حمید پرورشــی خرم در جمع خبرنگاران با 
تأکید بر اینکه آبادانی و توسعه روستاها نقش 
بسیار مهمی در توسعه و شکوفایی تولید ملی 
دارد اظهار کــرد: طرح ملی ابــرار به منظور 
آسفالت را ه های روستایی در استان وارد مرحله 
عملیاتی شده و در قالب این طرح قرار است 

21 کیلومتر از راه های روستایی استان آسفالت 
شــود.به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه 
خوشبختانه تمام روستا های باالی 2۰ خانوار 
استان آســفالت شده اند افزود: در طرح »ابرار« 
قرار اســت تعدادی از راه های روستا های زیر 

2۰ خانوار استان آسفالت شوند.
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان همدان ادامه داد: تاکنون 
عملیات زیرسازی این روستا ها با 2.۵ میلیارد 
تومان از محل اعتبارات ملی به اتمام رسیده و 

به زودی نیز آسفالت آن انجام می شود.
وی با بیان اینکه این طرح در حال حاضر جزو 
راه های اولویت دار روســتا یی پنج شهرستان 
اســتان در حال اجراست یادآور شد: روستای 
قشالق شهرســتان فامنین، روستای هادی آباد 
شهرستان نهاوند، روستای دمورچی شهرستان 
رزن، روســتای سیاه گله شهرســتان اسدآباد 
و روســتای تکمــه داش شهرســتان همدان 
روستا هایی هســتند که طرح ابرار در آن ها در 

حال انجام است.

پرورشی خرم اضافه کرد: بقیه روستا های زیر 
2۰ خانوار اســتان نیز در دستور کار این طرح 
قرار دارند که در صورت تأمین اعتبار آسفالت 

می شوند. 
وی بــا بیان اینکه عملیــات مربوط به اجرای 
طرح ابرار به شــکل امانــی و با بهره گیری از 
امکانات این اداره کل انجام می شــود بیان کرد: 
برای اجرای این طــرح 4۰ نفر از همکاران و 
3۰ دستگاه از ماشین آالت این اداره کل فعالیت 

دارند.

 مسئول نمایندگی خیریه آبشار عاطفه ها 
در اســتان همــدان از اعطــای وام هــای 

خوداشتغالی به نیازمندان خبر داد.
مهری مــکاری با بیان اینکه مرکز موسســه 
خیریه آبشار عاطفه ها در مشهد مقدس است 
که 1۹ سال ســابقه فعالیت دارد اظهار کرد: 
۵6۰ نمایندگی آن در سراســر کشــور فعال 

هستند.
وی در گفت وگو با فارس با اشاره به ارزیابی 
فعالیت اســتان های مختلف در این موسسه 
گفت: خوشــبختانه همدان وضعیت خوبی 
دارد و آنچنــان محروم نیســت کــه نیاز به 

حمایت بیشتری داشته باشد.
مســئول نمایندگی خیریه آبشــار عاطفه ها 
در اســتان همدان با بیان اینکــه تعدادی از 

خیرین این موسســه خارج از استان هستند 
و کمک هــای خود را به حســاب مجموعه 
واریز می کنند افــزود: 2 هزار و ۹۹۸ خانوار 
زیر پوشش این موسسه هستند که بیش از ۵ 

هزار خیر به آنها کمک می کنند.
وی با اشــاره به اینکه طبق برآورد شــعب 
استان در سال گذشــته یک میلیارد و 6۰۰ 
میلیــون تومان به نیازمنــدان خدمات ارائه 
شد اظهار کرد: برخی از خیرین به صورت 
ماهانه با واریز مبلغی به شــماره حســاب 
سازمان خیریه کمک های خود را پرداخت 

می کنند.
مکاری افــزود: برخی از خیرین کمک هایی 
خود را از طریق پیک ارسال می کنند و برخی 

نیز حضوری به دفتر موسسه مراجعه دارند.

وی با بیــان اینکه خانوارهای زیرپوشــش 
موسســه اکثراً زیرپوشــش کمیتــه امداد و 
تعداد کمی هم زیرپوشــش بهزیستی هستند 
گفت: کمک های کمیته امــداد به نیازمندان 
پاسخگوی نیاز آنها نیست و به خاطر همین 

ما نیز آنها را یاری می کنیم.
مســئول نمایندگی خیریه آبشار عاطفه ها در 
استان همدان از اعزام گروه های محقق برای 
احصای نیازمندان خبر داد و افزود:  ما در قبال 
کمک های خیرین مسئول هستیم و باید آنها 

را به دست نیازمندان واقعی برسانیم.
وی تصریح کرد: معاونت اشتغال این موسسه 
بســیار فعال اســت که با اجرای طرح نوید، 
وام های خوداشتغالی ۵ یا 7 نفره به نیازمندان 

اعطا می شود.

۱۴۰ مرکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی غیر بهداشتی در همدان 
تعطیل شد

 در تابســتان امسال 14۰ مورد مرکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی غیر بهداشتی در استان همدان پلمب شده است.

کارشناس ناظر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن 
عمومی دانشــگاه علوم پزشکی همدان گفت: در طول سه 
ماهه تابستان امســال تعداد بازدیدهای ماموران بهداشت 
محیــط و حرفه ای از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بیش 
از 2۰ هزار مــورد و بازدید از اماکن عمومی نیز 3 هزار و 

2۰۰ مورد بوده است
افشــین حولکی در گفت وگو با تسنیم ، اظهار داشت:. در 
این بازرسی ها 326 مورد اخطار برای مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی متخلف صادر شــده و 172 مورد نیز به دادگاه 

معرفی شده است.
کارشناس ناظر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن 

عمومی دانشــگاه علوم پزشکی همدان گفت: در بازدید از 
اماکــن عمومی نیز 12 مورد به دادگاه معرفی شــده و 11 
مورد از اماکن متخلف که از شــدت باالیی برخوردار بوده 

به تعطیلی کشیده شده است.
حولکی با بیان اینکه در این مدت از 6۹3 مورد مواد غذایی 
نمونه برداری شــده است، ابراز کرد: 121 تن مواد غذایی 

ناسالم معدوم سازی شده است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت های ما بر روی مراکز حساس 
بیشــتر از مراکز غیر حساس اســت، گفت: مراکزی مانند 
رستوران ها، شیرینی سرا، نانوایی و فست فودها از نمونه 
مراکز حساسی است که حداقل ماهی یک بار مورد بازرسی 

نیروهای ما قرار می گیرد.
حولکی با بیان اینکه بخشــی از نظارت های ما مربوط به 
شــکایات مردمی است، اظهار داشــت: مردم در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف بهداشــتی از ســوی واحدهای 
صنفی، میتوانند با ســامانه 1۹۰ تمــاس بگیرند و گزارش 
دهند. کارشناســان ما نیز در کوتاهترین زمان ممکن وارد 

عمل می شوند.

راه های روستایی همدان در طرح »ابرار« آسفالت می شوند

اعطای وام های خوداشتغالی به نیازمندان
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ساالنه ۱6 هزارنفر در تصادفات جاده ای 
کشته می شوند

 مالیر- خبرنگار همدان پیام : رئیس جمعیت هالل احمر کشــور 
به منظور بررســی نیازها و مشکالت حوزه هالل احمر به مالیر سفر 
کــرد ، کلنگ زنی پایگاه امداد و نجات جــاده ای آورزمان و بازدید از 
زمین متعلق به جمعیت هالل احمر مالیر در ابتدای خیابان شــهدا به 
منظور امکان ســنجی اجرای طرح های عمرانی، از جمله برنامه های 

این سفر بود.
علی اصغر پیوندی در این مراسم گفت: این پایگاه چهاردهمین پایگاه 
امداد ونجات جاده ایی اســتان همدان است که با توجه به جغرافیای 

خاص و تردد بسیار باالی محورهای استان قطعاً کافی نیست.
وی ضمن تقدیر از خیر مالیری "رضــا نادری فرد" در اهدای زمین 
مورد نیاز پایگاه امداد و نجات جاده ایی شهید ساکی آورزمان یادآور 
شــد : تمام پایگاه های کشور به صورت مشارکتی است ، اگر کمک 
های خیرین ، دستگاه های اجرایی و مردم نباشد نمی توانیم مشکالت 
مردم را برطرف کنیم.وی با بیان اینکه کشورمان آبستن حوادث زیادی 
است تأکید کرد: باید پایگاه ها را تجهیز کرده و شرایط را به گونه ایی 

آماده کنیم که در زمان وقوع حوادث جلوی تلفات بیشتر را بگیریم.
پیوندی همچنین با اشــاره به 16 هزار کشــته در تصادفات جاده ایی 
کشــور بیان کرد: امیدواریم با احداث پایگاه هــای امداد و نجات و 
فراهم کردن اقالم لوجســتیکی بتوانیم خدمات شایسته تری به مردم 
ارائه دهیم.رئیس جمعیت هالل احمر کشور در ادامه افزود: این پایگاه 
بــه ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد، با اختصاص اعتبار الزم کمک 
می کنیم عملیات اجرایی این پایگاه با سرعت آغاز شود و امیدواریم 

بتوانیم قبل از هفته دولت سال ۹۹ پایگاه را افتتاح کنیم.
وی به ایام اربعین اشاره کرد و گفت: تالش می کنیم در داخل و خارج 
کشور شرایط بسیار خوبی برای زائرین ایجاد کنیم و خدمات رسانی 
خوبی در استان های محل تردد ، پایانه های مرزی همچنین در نجف، 

کربال و سامرا داشته باشیم. 
پیوندی ارائــه خدمات فرهنگی و اجتماعــی را از وظایف جمعیت 
هالل احمر برشمرد و گفت: الزمه این کارها داشتن فضای فیزیکی و 
مکان های مناســب است که برای تأمین این نیازها حمایت های مردم 
و مسئولین را می طلبد.نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این آئین با اشــاره به حادثه خیزی و پرترددی محور آورزمان 
گفت: با پیگیری های مستمر چهار بانده شدن محور مالیر- آورزمان - 
نهاوند تصویب و به پیمانکار واگذار شده است ، ضرورت احداث این 
پایگاه با توجه به اینکه این محور، مسیر غرب کشور و کربالی معلی 

است و حجم تردد باالیی دارد به شدت وجود داشت.

از 22 بهورز نمونه مرکز 
بهداشت کبودراهنگ تجلیل شد

 کبودراهنگ- اکرم حمیدی- خبرنگار همدان پیام: از بهورزان نمونه 
و بازنشســته، مربیان و مراقبین ســالمت و دانش آموزان نمونه رشته 

بهرورزی شهرستان کبودراهنگ قدردانی شد.
رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان کبودراهنگ در این مراسم 
ضمــن قدردانی از زحمات بهورزان اظهار داشــت: ارائه خدمات در 
جمعیت روستایی به وســیله بهورزان انجام می شود بنابراین بهورزان 

می توانند نقش بسایر مهمی در بهبود وضعیت سالمت داشته باشند.
علی احمدی افزود: در شهرســتان کبودراهنگ 16۵ بهورز 2۰ مرکز 
بهداشــتی و درمانــی، ۹2 خانه بهداشــت و 4 پایگاه بهداشــتی در 
شیرین ســو، گل تپه، 2 پایگاه در شهر کبودراهنگ وجود دارد و امروز 
از 22 بهروز نمونه، 4 بهروز بازنشســته، مربیان و مراقبین سالمت و 

دانش آموزان برتر رشته بهروزی تجلیل می شود.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه به روســتاهای زیر ۵۰۰ نفر خانه 
بهداشــت تعلق نمی گیرد چندین روستا جز روستاهای قمر می باشند 
که این روستاها یک بهورز مشترک دارند و هفته یکبار بهورز در این 
روســتاها حضور دارد تا مردم بتواند مسائل و مشکالت بهداشتی را 

مطرح و از خدمات بهداشتی بهره مند شوند.
در ادامه این مراســم از ناصر حسن خانی بهورز روستای جین طراقیه، 
نورعلی محمدی بهورز روستای صفاریز، سیداسماعیل حسین بهورز 
روســتای کوریجان، علی اوسط محمدی بهورزی روستای آق بالغ به 

عنوان بهورزان بازنشسته تجلیل شد.
همچنین از مجید قاسمی بهورز روستای امیرآباد بهورز نمونه کشوری، 
ربابه ســیفعلی زاده بهورز روستای ســرایجوق بهروز نمونه استانی، 
معصومه کامرانی پور نا مربی نمونه کشــوری، فاطمیا زارعی مراقبت 
سالمت ناظر نمونه استانی، حمید یوسفی شاکر مراقبت سالمت ناظر 
نمونه استانی، اعظم حیدری قروه رتبه اول فینال استان همدان، علیرضا 
طاهری رتبه اول آزمون فینال اســتان فرزانه غفاری رتبه سوم آزمون 

فینال استان و از 13 بهورز نمونه شهرستانی تقدیر شد.
در پایــان این مراســم چندین برنامه فرهنگی، هنری اجرا شــد و از 

زحمات بهورزان شهرستان کبودراهنگ تجلیل شد.
مذاکره با آمریکا از 

دست دادن 
فرصت ها است

 مذاکره با آمریکا از دست دادن فرصت 
ها اســت و باید با تکیه بر توان داخل پیش 

رفت.
معاون هماهنگ کننده ســپاه ناحیه نهاوند 
در همایش شــوراها و دهیاری های بخش 
مرکــزی نهاوند که به مناســبت هفته دفاع 
مقدس برگزار شــد با تبریــک هفته دفاع 

مقدس و گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا 
گفت: هفته دفاع مقدس زمان مناسبی برای 
بیان خاطرات رشــادت، ایثــار، فداکاری و 
گذشت رزمندگان اسالم برای نسل جدید 
است.علی مختاری افزود : زمانی که کشور 
ما در 31 شهریور سال ۵۹ مورد تعرض قرار 
گرفت رئیس جمهور عــراق در کنفرانس 
خبری قــرارداد الجزایر کــه مابین ایران و 
عراق منعقد شــده بود را پاره کرد و وعده 
داد که 3 روز آینده در تهران پاسخ سؤاالت 
خبرنگاران را خواهد داد در حالی که بعد از 

گذشت ۸ سال با شکست تحقیر آمیز جنگ 
را به پایان رساند.مختاری اظهار کرد: جنگ 
در شــرایطی اتفاق افتاد که بیش از 1۹ ماه 
از پیروزی انقالب اســالمی نگذشته بود و 
کشور ما مشــکالت خاص خود را داشت 
و از طرفی اوضاع داخلی کشور نابسامان و 
از طرف دیگر اقدامــات بنی صدر که آمار 
و اطالعات کشــور را به خارج می فرستاد 
موجب شعله ور شدن آتش جنگ شده بود.

وی  با اشــاره به نقش تعیین کننده حضرت 
امــام )ره( افزود: فرمان حضــرت امام)ره(  

مبنی بر صدور حکم جهاد معادالت دشمنان 
را بر هم زد و این همان چیزی بود که دشمن 

از آن هراس داشت.
معاون هماهنگ کننده ســپاه نهاوند گفت: 
از آغاز جنگ تا زمان آزاد سازی خرمشــهر 
هرچه قطعنامه صادر شد همگی علیه کشور 
ما و با لحنی ظالمانه بود اما در ســوم خراد 
ســال 6۰  در عملیــات بیت المقــدس که 
موجب آزادسازی خرمشــهر شد رویکرد 
دشمن نیز تغییر کرد و با پی بردن به قدرت 
نیروهای انقالب لحن خود را تغییر داد که 

این به برکت مقاومت رزمندگان اسالم بود.
وی بیان کرد: اگــر امروز می بینیم که رفتار 
و لحن دشــمنان و سران استکبار نسبت به 
انقالب اسالمی تغییر کرده این تغییر نتیجه 
مقاومــت و روحیه  جهــادی و برگرفته از 
عاشوراســت.مختاری با بیــان اینکه امروز 
انقالب اسالمی به برکت خون شهدا قدرت 
برتر منطقه اســت، گفت: ما در طول تاریخ 
هرکجا مقاومت کردیم دشــمن کوتاه آمده 
و شکســت خورده است و امروز نیز آنچه 
موجب پیروزی و نیاز امروز کشور ماست 

وابســتگی به توان داخلــی و دل بریدن از 
غرب و سران استکبار است.

وی با بیان اینکه ســابقه نشــان داده که با 
مذاکره و ســازش با سران استکبار موفقیتی 
حاصل نمی شود، عنوان کرد: تنها دستاورد 
مذاکره از دســت دادن فرصت های توسعه 
و پیشرفت است.معاون هماهنگ کننده سپاه 
ناحیه نهاوند تأکید کرد: نقشه دشمن ایجاد 
یأس و ناامیدی بین مردم اســت که وظیفه  
ما شناخت این نقشــه ها و مقابله و خنثی 

سازی آنهاست.

پیش بینی برداشت بیش از 67 هزار تن سیب در نهاوند

 نهاونــد یکــی از مراکــز مهــم تولیــد ســیب درختــی در ســطح اســتان اســت کــه 
بیــش از ۵۰ درصــد تولیــد آن در ایــن شهرســتان تامیــن مــی شــود ایــن شهرســتان 
ــرایط  ــود ش ــورت وج ــه در ص ــت ک ــیب اس ــاغ س ــار ب ــزار و 7۰۰ هکت دارای 2 ه
ــود. ــن محصــول برداشــت می ش ــار 2۵ ت ــر هکت ــرمازدگی از ه ــود س مناســب و نب

ــات  ــاز برداشــت ســیب از باغ ــا آغ ــت: ب ــد گف ــاد کشــاورزی نهاون سرپرســت جه
نهاونــد پیش بینــی می شــود امســال بیــش از 67 هــزار تــن محصــول ســیب درختــی 

از نــوع قرمــز و زرد در ایــن شهرســتان برداشــت شــود.

علــی کمالی نــژاد افــزود: ســیب مــازاد بــر مصــرف ایــن شهرســتان در ســردخانه های 
نهاونــد و بروجــرد نگهــداری می شــود و بخشــی هــم از آن بــه صــورت تازه خــوری 

بــه بــازار تهــران، نهاونــد و اســتان های همجــوار صــادر می شــود.
وی کمبــود ســردخانه را یکــی از مشــکالت شهرســتان بــرای نگهــداری 
ــد دو ســردخانه  محصــوالت تولیــدی ذکــر کــرد و افــزود: در شهرســتان نهاون
آنجــا  در  کشــاورزان  تولیــدی  محصــوالت  از  بخشــی  کــه  دارد  وجــود 
ــراف  ــهرهای اط ــه ش ــی ب ــدود مابق ــت مح ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــداری و ب نگه

می شــود. فرســتاده 
ــد  ــدود 1۵ درص ــون ح ــیب تاکن ــت س ــاز برداش ــدای آغ ــزود: از ابت ــژاد اف کمالی ن

ــورت  ــه ص ــتی ب ــیب های برداش ــی از س ــه بخش ــه البت ــده ک ــت ش ــول برداش محص
ــت. ــی اس پادرخت

وی از آغــاز برداشــت محصــول گــردو از باغــات نهاونــد خبــر داد و افــزود: در ایــن 
شهرســتان 3 هــزار و ۵۰۰ هکتــار بــاغ گــردو وجــود دارد کــه از هــر هکتــار ســه تــن 

محصــول برداشــت می شــود.
ــد دارای 13  ــتان نهاون ــزود: شهرس ــان اف ــد در پای ــاورزی نهاون ــاد کش ــر جه مدی
هــزار و ۵۰۰ هکتــار بــاغ شــامل ســیب، هلــو، شــلیل، گــردو، آلــو، گیــالس و ســایر 
ــد و  ــوالت را تولی ــواع محص ــن ان ــزار ت ــش از 1۵۰ ه ــاالنه بی ــه س ــت ک میوه هاس

ــد. ــرف می کن ــازار مص ــه ب روان

کارت دانشجویی علی تاری مرادی مطلق فرزند محمدرضا به 
شماره ملی 3861128306 رشته جامعه شناسی دانشگاه بوعلی 

سینا به شماره دانشجویی 9712279004 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده فروش

شرکت تعاونی دهياری های اللجين

مجوز  به  استناد  با  اللجین  دهیاری های  تعاونی  شرکت 
98/104 مجمع عمومی و 98/105 هیأت مدیره شرکت 
در نظر دارد یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 93 را 

از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
به مدت  آگهی  این  نشر  تاریخ  از  توانند  می  متقاضیان 
4 روز و در ساعت اداری برای بازدید و دریافت اسناد 
واقع  اللجین  های  دهیاری  تعاونی  شرکت  به  مزایده 
اللجین  بخشداری  ساختمان  ا... خامنه ای  آیت  بلوار  در 

مراجعه نمایند.
تلفن: 34528559 

قابل توجه مودیان محترم 
مالیات بر ارزش افزوده

روابط عمومی اداره کل امور مالياتی استان همدان 

ــات  ــه مالی ــی اظهارنام ــه الکترونیک ــت ارائ مهل
ــق  ــتان 1398 از طری ــزوده دوره تابس ــر ارزش اف ب
ــاه  ــا 15 مهرم ــر ت ــامانه www.evat.ir  حداکث س

ــد.  ــی باش ــاری م ــال ج س
)م الف1052 (
مرکــزی  دفتــر  خبــری  ســتاد   021-350019

حراســت
1526 مرکز ارتباط مردمی

آگهي مزایده )نوبت اول( 

اداره کل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان همدان

مشخصات ردیف
خودرو

رنگ / 
مدل

شماره 
شاسی

شماره 
انتظامی

توضیحات

وانت پیکاب 1
دو کابین

مشکی  
1384

18ایران929 411468
الف 14

فعال قابل 
شماره گذاری

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان 
در نظر دارد تعداد یکدستگاه خودرو وانت پیکاب با قابلیت شماره 
برگزاری  طریق  از  ذیل  مشخصات  با  را  خود  اختیار  تحت  گذاری 

مزایده عمومی به فروش برساند.
 لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا 10 روز پس از انتشار آگهی 
به  لغایت 98/7/18  از تاریخ 98/7/9  جهت دریافت اسناد مزایده 

سایت www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
ساعات بازدید از 8/30 لغایت 13/30 در تاریخ های فوق می باشد. 

)م الف1044(

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به 
شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

 غار »سراب« از پدیده های طبیعی زمین 
شناســی در کشور به شمار می آید که برای 
ثبت به عنــوان اثر طبیعی ملی به ســازمان 

حفاظت محیط زیست معرفی شده است.
 غار »سراب« در ۸7 کیلومتری شمال همدان 
در شهرســتان کبودرآهنــگ و در نزدیکی 
روســتایی به همین نام واقع شده است که 
دهانه آن در کنــار دریاچه ای واقع در یک 
کیلومتری روســتای »ســراب« قرار گرفته 

است.
غار »سراب« با دهانه غار علیصدر 7 هزار و 
۵7۰ متر و با غارسوباشــی 4 کیلومتر فاصله 
دارد و فاصله مسیر طی شده از دهانه غار  تا 

انتهای غار، 2 هزار و ۹6۰ متر است.
وســعت حریم در نظر گرفته شده برای غار 
7۸ هکتار است و این غار از طریق فرسایش 
و ایجاد حفره های ریز در توده ســنگ های 
آهکی و به هم پیوســتن تدریجی این حفره 

ها در طی سالیان طوالنی ایجاد شده است.
سقف غارپوشیده از رسوبات کربنات کلسیم 
خالص و مخلوط با عناصر شــیمیایی دیگر 
اســت و قدمت این پدیده در حدود دوران 
دوم زمین شناســی یعنی دوره ژوراســیک 

تخمین زده می شود.
منشا آب غار جریان های زیر زمینی، ریزش 
های جوی و نفوذ آب های سطحی است که 
به صورت قطرات آب از دیواره ها، شکاف 

ها و سقف غار به درون آب می ریزد.
درجه حرارت آب غار »ســراب« 12 درجه 
و ایــن آب فاقد بو و مــزه خاص و دارای 
اسیدیته نزدیک به خنثی و رنگ آن آبی کم 
رنگ و بسیار زالل است به طوری که حتی 
در نقاطی با عمق 1۰ متر، بســتر آن در نور 
معمولی و با چشم غیر مسلح به خوبی قابل 

رویت است.

هوای داخل غار سبک، تمیز، عاری از گرد 
و غبار و کامال ساکن و محیط غار اشباع از 
بخار آب اســت و دمای داخــل غار نیز در 
طول ســال ثابت و حدود 14 درجه سانتی 

گراد است.
بــه گــزارش مهر،معــاون فنــی اداره کل 
ــدان  ــتان هم ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
در خصــوص وضعیــت حفاظتــی غــار 
ــی از  ــراب« یک ــار »س ــت: غ ــراب« گف »س
پدیــده هــای طبیعــی مهــم زمیــن شناســی 
ــرای  ــد و ب ــی آی ــمار م ــه ش ــور ب در کش
ــه  ــی ب ــی مل ــر طبیع ــوان اث ــه عن ــت ب ثب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت معرفــی 
ــن پیشــنهاد در  ــه منتظــر طــرح ای شــده ک
ــتیم. ــت هس ــط زیس ــی محی ــورای عال ش

مهــدی صفــی خانــی بیــان کــرد: بــا 
ــر حفــظ  ــق منطقــه عــالوه ب مدیریــت دقی

میــراث زمیــن شناســی مــی تــوان از غــار 
»ســراب« بــه عنــوان یــک ابــزار آموزشــی 
ــط  ــم محی ــوزش مفاهی ــرای آم ــی ب و تربیت

ــد. ــد ش ــره من ــتی به زیس
ــی،  ــی مل ــر طبیع ــه  اث ــان اینک ــا بی وی ب
حفاظــت  چهارگانــه  مناطــق  از  یکــی 
ــه داد:  ــت، ادام ــران اس ــت ای ــط زیس محی
مجموعه هــای  یــا  نمونــه  پدیده هــای 
ــکال و  ــا اش ــادر ی ــوری ن ــی و جان گیاه
قابــل  غیــر  و  ویــژه  کم نظیــر،  مناظــر 
جایگزیــن کــه از جهــات علمــی، تاریخــی 
ــی باشــند،  ــا طبیعــی دارای ارزش حفاظت ی
ــن  ــا تعیی ــی، ب ــی مل ــر طبیع ــوان اث ــه عن ب
ــود. ــی ش ــت م ــا حراس ــدوده از آنه مح

صفی خانی گفت: غار »سراب« جزو غارهای 
دسترسی محدود و در زمره غارهای فعال یا 
نیمه فعال دارای ســازندهای کامال یا نیمه 

سالم است که متولی حفاظت و بهره برداری 
از این غارها، نهاد های عمومی غیر دولتی، 
دولتی، دهیاری و شورای نزدیکترین روستا 
و یا شهرداری نزدیکترین شهر به غار است.
وی تاکید کرد: غارهای دسترســی محدود 
از جمله غار »ســراب« به هیچ وجه جهت 
بهره برداری گردشــگری، منابع آبی، منابع 
خاکی به بخــش خصوصی واگــذار نمی 
شود و متولی، مسئول حفاظت و جلوگیری 
از تخریــب یا آلوده ســازی غار توســط 

بازدیدکنندگان است.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان همدان تصریح کرد: با توجه به ویژگی 
های غار ســراب، تنها افــراد متخصص در 
غارنوردی می توانند از این غار بازدید کنند 
و ورود افراد متفرقه به غار »سراب« با خطر 

جانی و آسیب رو به رو است.

همسایه علیصدر برای ثبت اثر طبیعی ملی معرفی شد

غار سراب در راه جهانی شدن
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يادداشت

آگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی و دامــداری روعــان شــیر همــدان شــرکت 
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 192 و شناســه ملــی 10820011226 بــه اســتناد 

صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ1398/02/01 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
ــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد : آقــای ســید  1 - ســمت اعضــا هیــأت مدیــره ب
ــو  ــل و عض ــمت مدیرعام ــه س ــی 4030425526 ب ــماره مل ــوی ش ــول مرتض رس
ــه  ــی 4030419372 ب ــماره مل ــوی ش ــل مرتض ــید خلی ــای س ــره آق ــأت مدی هی
ــی  ــماره مل ــوی ش ــی مرتض ــید مرتض ــای س ــره آق ــأت مدی ــس هی ــمت رئی س

ــره  ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای ــه س 4030425860 ب
ــفته ،  ــک ، س ــل چ ــی از قبی ــدآور بانک ــمی و تعه ــناد رس ــا و اس ــه قرارداده 2- کلی
بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای مدیرعامــل بــه اتفــاق رئیــس هیــأت مدیــره و در نبود 
مدیرعامــل یــا رئیــس بــا نائــب رئیــس همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .

 اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت دارای 
اعتبــار مــی باشــد .

)613635(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

ــدان  ــیر هم ــان ش ــداری روع ــاورزی و دام ــرکت کش ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی 10820011226  ــه مل ــت 192 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ش
ــورخ 1398/02/1  ــالیانه م ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــازرس  ــه عنــوان ب ــه شــماره ملــی 4031868014 ب 1 - آقــای عبــاس حاصلــی ب
ــوان  ــه عن ــی 5029972730 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــود ربان ــای محم ــی ، آق اصل

ــد. ــاب گردیدن ــی انتخ ــال مال ــک س ــرای ی ــدل ب ــی الب ــازرس عل ب
 2 - اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 

ــید  ــای س ــی 4030425526 و آق ــماره مل ــه ش ــوی ب ــول مرتض ــید رس ــای س آق
ــی  ــید مرتض ــای س ــی 4030419372 و آق ــماره مل ــه ش ــوی ب ــل مرتض خلی

ــی 4030425860 .  ــماره مل ــه ش ــوی ب مرتض
)613636(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

آگهی تغییرات شــرکت آذین چوب شــهر آرای کبودرآهنگ شرکت با مســئولیت محدود به 
شــماره ثبت 780 و شناسه ملی 14006915395 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شرکت مذکور در تاریخ 1398/06/12 منحل اعالم 
گردید وآقای خلیل زکی به شــماره ملی 4020068275 به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد و نشانی 
محل تصفیه : اســتان همدان ، شهرستان کبودرآهنگ، شــهرکبودرآهنگ، بلوار امام خمینی)ره( 
، خیابان ســلمان فارســی ، خیابان وحدت ، پالک 0 ، طبقه همکف ، شیرینی فروشی سن سون ، 

. باشد  6551639446 می  کدپستی 
)613634(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

ــه  ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــارا ش ــراه ت ــکا هم ــرکت رای ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 14008101758 ب ــه مل ــت 13590 و شناس ــماره ثب ش
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/06/17 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 
: مــاده 7 اساســنامه بــه شــرح ذیــل اصــالح گردیــد: ســال مالــی شــرکت اول 
ــان خواهــد  فروردیــن هرســال آغــاز و در آخــر اســفند مــاه همــان ســال پای

یافــت. 
)613645(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی نــوآوران متحــول شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه 
شــماره ثبــت 543 و شناســه ملــی 10861152737 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع ع مومی 
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/05/26 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : -1 اعضــاء 
ــای مهــدی  ــد: آق ــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدن ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب هیــأت مدی
قــره باغــی بــه کدملــی4011421618و خانــم اکــرم شــفیعی نیکــو بــه کدملــی4011366501 
ــرای  ــرکت ب ــازرس ش ــوان ب ــه عن ــی 4011433217ب ــه کدمل ــی ب ــامر میرزای ــای س -2 آق

مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــد. 
)613633(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری اسدآباد 

آگهی تغییرات شرکت خدماتی نوآوران متحول شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 543 
و شناسه ملی 10861152737 به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1398/05/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 سمت اعضای هیأت مدیره بقرارذیل تعیین گردید: خانم اکرم شفیعی نیکو به 
کدملی 4011366501بســمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی قره باغی به کدملی 4011421618به 
ســمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره -2 حق امضا مجاز در کلیه موارد اعم از چک وسفته وبرات 
واوراق واســناد تعهداور بانکی ودیگر عقود برعهده مدیرعامل )به تنهایی (همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
)613632(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری اسدآباد 

تاســیس موسســه غیــر تجــاری انجمــن ســیب زمینــی اســتان همــدان درتاریــخ 
1398/05/12 بــه شــماره ثبــت 918 بــه شناســه ملــی 14008516427 ثبــت و امضــا 
ــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم  ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن ب

آگهــی میگــردد. 
1 - موضــوع : بــه منظــور ســاماندهی امــور مربوطــه و حفــظ تــوازن و نظــم و فراهــم 
ــال  ــتفاده و انتق ــد ، اس ــذاری و تولی ــرمایه گ ــتر از س ــرداری بیش ــره ب ــردن به ک
ــل  ــرای نی ــودن آن ب ــگام نم ــه هن ــدرکاران و ب ــت ان ــی دس ــی و عمل ــات علم تجربی
ــت از بهبــود فضــای کســب  ــوارد ، حمای ــه م ــی توســعه در اینگون ــه اهــداف قانون ب
ــه  ــن موضوع ــوب قوانی ــا در چهارچ ــکالت و نارســایی ه ــه مش و کار و پاســخگویی ب
ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــی اش ــاز و قانون ــع مآغ ــوق و مناف ــاع از حق ــور و دف کش
ــه  ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور، ب ــن مذک ــت انجم ــوع فعالی ــت موض ــو. ثب عض

فعالیــت نمــی باشــد. 
2 - مدت فعالیت انجمن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

ــهر  ــزی، ش ــش مرک ــدان، بخ ــتان هم ــدان، شهرس ــتان هم ــی : اس 3 - مرکزاصل
همــدان، هنرســتان، کوچــه اســتاد مــراد حنیفه]عازمــی[ خیابــان شــهیدان دیبــاج، 

ــتی 6516769178  ــف، کدپس ــه همک ــالک 0 ، طبق پ
4 - نخســتین مدیــران : آقایــان خســرو طالبــی رحیــق باکدملــی4050156520 بــه 
ســمت رئیــس هیــأت مدیــره، محمــد حنیفــه مظاهــری باکدملــی 3875347722 
بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره، علــی محمــودی باکدملــی 4051466124 
بــه ســمت عضــو و خزانــه دار هیــأت مدیــره، هــادی ســاعتی فریدونــی باکدملــی 
ــی  ــه ئ ــدی خمس ــره، مه ــأت مدی ــو هی ــی وعض ــمت منش ــه س 4051476006 ب
باکدملــی 4051961524 بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره همگــی اعضــای اصلــی و 
منصــور نــوری باکدملــی 4050143240 و بهــروز نبــی پــور باکدملــی 4051466116 
ــاب  ــال انتخ ــدت 2 س ــرای م ــره ب ــأت مدی ــدل هی ــی الب ــای عل ــمت اعض ــه س ب

ــد.  گردیدن
ــأت  ــارج از هی ــی 3873331381 خ ــگ باکدمل ــت لن ــاری هف ــرم بختی ــم اک 5 - خان

ــه ســمت دبیــر انجمــن انتخــاب گردیــد.  مدیــره ب
ــمت  ــه س ــی 4050421755 ب ــم باکدمل ــرادی دائ ــد م ــان احم ــان : آقای 6 - بازرس
بــازرس اصلــی و رضــا نیــازی فریــد باکدملــی 4050189658 بــه ســمت بــازرس علــی 

ــد.  ــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدن البــدل انجمــن ب
ــی  ــت درج آگه ــار جه ــه کثیراالنتش ــوان روزنام ــه عن ــام ب ــدان پی ــه هم 7 - روزنام

ــد.  ــن گردی ــه تعیی ــای مربوط ه
8 - دارنــدگان حــق امضــاء : کلیــه اســناد و مــدارک مالــی تعهــدآور بــا امضــای 
ــه اوراق و  ــد بود،کلی ــر خواه ــن معتب ــر انجم ــا مه ــراه ب ــه دار هم ــس و خزان رئی
ــر  ــا مه ــرا ب ــس هم ــب رئی ــا نای ــس ی ــای رئی ــا امض ــادی ب ــات اداری و ع مکاتب

ــود.  ــد ب ــر خواه ــن معتب انجم
9 - اختیــارات مدیرعامــل : طبــق اساســنامه به اســتناد مجــوز شــماره 43/3249/ص 
ــی  ــران آگه ــاورزی ای ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــورخ 1398/03/29 ات م

گردیــده اســت. )613749(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان 
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خبرپا

اروپا در لغو تحریم ها جدی نیست
عربستان درک کند که نمی تواند امنیتش را 

از آمریکا بخرد

 وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر خنثی شدن همه اقدامات گمراه 
کننده  آمریکا علیه ایران تاکید کرد که برای بســیاری از مســائل برای 

دیگر کشورها روشن شده است.
به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف در گفت وگو با المیادین تاکید 
کرد: فعالیت های دیپلماتیک ایران بســیاری از مســائل مربوط به این 

کشور را برای بسیاری از کشورهای جهان روشن کرد.
وی گفت: پیش از رسیدن حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و پس 
از ورود وی توانســتیم جلوی اقدامات گمراه کننده آمریکا را درباره 
حوادث منطقه برای فراموش کردن جنایاتی که در یمن اتفاق می افتد 
بگیریم. آنها با صرف نظر از این که عربســتان سعودی بر ادامه تجاوز 
به ملت یمن اصرار می کند می خواســتند مسئولیت را به گردن ایران 
بیندازند. این مســئله را در نطق رئیس جمهور ایران و گفت وگوهای 

رسانه ای توضیح دادیم.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ظریف تاکید کرد: اروپایی ها 
هنوز برای لغو تحریم های ایران جدی نیستند حال آن که فورا حمالت 

به شرکت آرامکو را محکوم کردند.
وی افزود: مشکل ما این است که آنها نمی توانند از مقاومت گروهی 
که از هیچ گونه حمایت بین المللی برخوردار نیست در مقابل ائتالفی 
که قوی ترین ســالح ها را در اختیار دارد ولی از پیروزی بر آن گروه 
ناتوان است تفسیری ارائه دهند. برای آنها سخت است که این حمله 
)حمله به شرکت آرامکو( را به یمنی ها نسبت دهند اما هیچ دالیل و 
مدارکی درباره دست داشتن ایران در اختیار ندارند. آنها از یکسو می 
خواهند اتهام بزنند و از سوی دیگر بر شکست خود سرپوش بگذارند.

وزیر خارجه کشــورمان همچنین از وخامت اوضــاع منطقه پس از 
پیوستن امارات و عربستان ســعودی به ائتالف آمریکا برای تضمین 

امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز سخن گفت.
ظریف گفت: گمان نمی کنم نظامی گــری بتواند امنیت را به منطقه 
خلیج فارس بیاورد بلکه باعث تشدید تنش ها در این منطقه می شود. 
عربستان سعودی باید درک کند که نمی تواند امنیت خود را از آمریکا 
خریداری کند. پس از چهل سال تجربه ای که با صدام، طالبان و داعش 
داشتند و تالش کردند امنیت خود را تامین کنند، این تجارب باید بی 

فایدگی خود را نشان داده باشد.
وزیر خارجه ایران همچنین با تاکید بر این که کشورش دیدار نمایشی 
با دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا را رد کــرد افزود: برگزاری 

هرگونه نشستی به لغو همه تحریم های ایران بستگی دارد.
ظریف گفت: شــرط ما این بــود که هیچ دیــدار دوجانبه ای بین 
روحانی و ترامپ انجام نشــود بلکه این کار در چارچوب نشســت 
سران کشــورهای گروه 1+۵ انجام شود و این نشست نیز منوط به 
لغو تحریم هاســت اما ترامپ حتی نگفت که تحریم ها پس از دیدار 
لغو خواهد شــد؛ بلکه گفت ابتدا دیدار انجام شود پس از آن امکان 

لغو تحریم ها وجود دارد.

آیا اروپا در کنار آمریکا قرار خواهد گرفت؟
مهدی آقایانی «

 پس از صادر شدن ویزا برای مقامات کشورمان برای سفر به آمریکا 
، در جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نظر کارشناسان 
جهانی بر این بود که امکان دیدار دو جانبه ما بین دو رئیس جمهور ایران 

و آمریکا،وجود دارد 
اما پس از ورود حسن روحانی به آمریکا و به دنبال آن واسطه قرار دادن 
کشورهای مختلف،توسط دونالد ترامپ برای دیدار با وی این موضوع 
به ســرانجام نرسید.در جریان این سفر سه کشور مهم اروپایی به ویژه، 
رئیس جمهوری فرانسه،تالش کردند تا بتوانند یک فرصت برای دیدار 
ما بین دو کشور ایجاد کنند، اما با توجه به شرط ایران برای لغو تمامی 
تحریم های توسط آمریکا، این رخداد صورت نگرفت و تالش امانوئل 

مکرون با شکست مواجه شد.
الزم به ذکر اســت که کشور های اروپایی در خالل شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل،واکنش هایی نســبت به جمهوری اسالمی ایران 
انجام دادند که نشان از نزدیک شدن راه برد آنها به ایاالت متحده را میداد

در پی حمله حوثی های یمن به پاالیشگاه های شرکت آمریکایی)آرامکو( 
در عربستان،سه کشور اروپایی)آلمان،فرانسه،انگلستان( بیانیه ای صادر 
کردند و با ادعاهای خود ایران را مســئول حمالت به تاسیسات نفتی 
عربستان دانستند.این موضوع در حالی مطرح شده است که هیچ گونه 
سندی از ارتباط داشتن ایران در این حمله وجود ندارد و همچنین انصار 

ا.... یمن پیش تر این موضوع را بر عهده گرفته بودند. 
این واکنش ها توسط اروپایی ها به این مسئله ختم نشد.

آنها)اروپایی ها(حتی بر خالف قوانین برجام، از ایران خواستند تا نه تنها 
دوباره ،در بــاره یک برجام جدید،پای میز مذاکره قرار بگیرد، بلکه در 

مورد سیستم ها و پرتاب موشکی خود نیز گفت گو کند.
این موضوع نشــان میدهد که حتی اتحادیه اروپا نیز به صورت گام به 
گام در حال کم کردن تعهدات خود حتی به صورت لفظی در این توافق 
اســت .چرا که این بحث ها مانند برنامه موشکی ایران کامال با ساختار 
برجام تفاوت دارد. در همین ارتباط نخست وزیر بریتانیا اعالم کرد که 
وقت آن رســیده است که کشور ها به یک توافق جدید با ایران دست 
پیدا کنند.این در حالی است که مقامات ایرانی بار ها اعالم کرده اند که 
بر سر توافقی که برای حصول آن سالها زمان برده است، دوباره مذاکره 

نخواهد کرد.
الزم به ذکر است که اتحادیه اروپا،بیش از یک سال است که وعده هایی 
مانند ایجاد یک سازو کار مالی برای نگه داشتن جمهوری اسالمی ایران 

در این توافق می دهد ولی هیچ کدام از آنها عملی نشده است 
به همین خاطر ایران با توجه به عملی نشــدن وعده های داده شــده 
توســط اروپا، کاهش تعهدات خود را آغاز کرد و تا هم اکنون در چند 
گام اورانیوم خود را از محدودیت 3/67به 4/۵درصد وهمچنین ذخایر 
اورانیوم و به کار گیری سانترفیوژهای نسل جدید را افزایش داده است.

حال پس از صورت نگرفتن دیدار ما بین دو کشور ایران و آمریکا و به 
نتیجه نرسیدن تالش های فرانسه و انگلستان برای این دیدار، اروپایی ها 
در جلسه ای به این نتیجه رسیده اند که در صورت اقدامات بعدی ایران 
در راستای کاهش تعهدات خود در برجام، مجبور خواهند شد که از این 
توافق خارج شوند.به گزارش روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا تهدید کرده 
اســت،در صورت اقدام جدی ایران برای کاهش تعهدات خود.آنها نیز 
مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد)مکانیسم ماشه اقدامی برای برگشت 

تمامی تحریم های گذشته ایران توسط شورای امنیت است(
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز در جریان این موضوعات 
گفته است که برای پا برجا نگه داشتن این توافق تالش خواهد کرد اما 
حفظ توافق هسته ای دشوار شده است. در مجموع با توجه به رویکرد 
های جدید اتحادیه اروپا و کم رنگ شــدن حمایت آنها از اقدام جامع 
مشترک،این موضوع را آشکار خواهد شد که آیا اتحادیه اروپا نیز کنار 
ایاالت متحده آمریکا برای فشار به جمهوری اسالمی ایران قرار خواهد 
گرفت. گام چهارم جمهوری اسالمی ایران در راستای بد عهدی کشور 
هــای اروپایی در آبان ماه پیش رو صــورت خواهد گرفت.با توجه به 
این شرایط خواهیم دید که اقدام بعدی ایران در این گام در چه ابعادی 
خواهد بود و به دنبال آن اتحادیه اروپا در مقابل این گام،چه واکنشــی 

نشان خواهد داد. سوالی که زمان به آن پاسخ خواهد داد.

نیاز به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم داریم
 معاون اول رئیس جمهور یکي از دغدغه هاي کشــور را منفي شــدن رشد 
سرمایه گذاري طي ســال هاي اخیر عنوان کرد و گفت: کاهش سرمایه گذاري 
مي تواند آینده توسعه کشور را به مخاطره بیندازد که در این زمینه پژوهشگاه ها 

مي توانند نقش موثري در آسیب شناسي و حل این مشکل ایفا کنند. 
اســحاق جهانگیري با تاکید بر اینکه براي غلبه بر مشــکالت کشور بیش از 
راهکارهاي اقتصادي به راهکارهاي اجتماعي و افزایش اعتماد و امید مردم نیاز 
داریم، گفت: نقش نخبگان در باال بردن سرمایه اجتماعي بسیار پراهمیت است 
و پژوهشگاه ها مي توانند در این زمینه بسیار موثر باشند. وي از پژوهشگاه هاي 
کشــور به عنوان اتاق هاي فکر براي ارائه راهکار و مشورت به دولت یاد کرد 
و گفت: دولت هرچه در توان داشته باشد براي حمایت از پژوهشگاه ها به کار 

خواهد گرفت و نیازهاي آنان را برطرف خواهد کرد.

ابالغ بخشنامه بودجه سال ۱399 کل کشور
 رئیس جمهور بخشــنامه بودجه ســال 13۹۹ کل کشــور را در محورهاي 
»درآمدزایي پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصالحات 
نهادي نظام بودجه ریزي« ابالغ کرد. با ابالغ بخشنامه بودجه سال آتي از سوي 
رئیس جمهور به کلیه دستگاه هاي اجرایي، الیحه بودجه سال 13۹۹ کل کشور 
در محورهــاي »درآمدزایي پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توســعه و 
عدالت و اصالحات نهادي نظام بودجه ریزي« و با رویکردهاي »رشد بلندمدت، 
 ثبات ســازي کوتاه مدت، پیشــرفت متوازن و فراگیر و اصالح ساختار دولت« 
تدوین خواهد شــد. بر اساس این بخشــنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کالن 
کشــور در سال آینده، الزم است کلیه دستگاه هاي اجرایي در جهت تسریع در 
اجراي اصالحات ساختاري بودجه و تحقق سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 

و عملیاتي نمودن راهکارهاي افزایش منابع عمومي ارائه نمایند.

تقدیر از پیشکسوتان فعالیت حزبي
 دبیر کمیته انتخابات خانه احزاب با اشاره به جزئیات برگزاري همایش این 
تشکل سیاسي و صنفي در یازدهم مهر ماه تقدیر از پیشکسوتان فعالیت حزبي 

را یکي از برنامه هاي این نشست عنوان کرد. 
به گزارش ایرنا، احمد حکیمي پور با اشــاره به برگزاري همایش فصلي خانه 
احزاب در یازدهم مهر ماه اظهار کرد: از آنجا که موضوع این همایش انتخابات 
و احزاب است تالشمان بر این است که مسئوالن قواي سه گانه نمایندگاني از 
نهاد شوراي نگهبان و نیز کنشگران سیاسي استادان دانشگاهي در این همایش 

حاضر شوند. 
وي اظهار کرد: در پي این هستیم که در این همایش از دید صاحبنظران موضوع 
انتخابات را بیشتر مورد بررسي قرار دهیم تا ببینیم چه کارهایي براي بهتر برگزار 

شدن انتخابات مي توان انجام داد.

جمهــوری  رئیــس   
در نیویــورک بــه رهبــران 
اروپایی خاطرنشــان کرد که 
مسئولیت گریزی آمریکا توجیه 
کننده ناتوانــی اروپا از انجام 

تعهدات قانونی آنها نیست.
سخنگوی دولت با بیان اینکه 
حجت االســالم روحانی در 
مجمع  محــور  به  نیویورک 
عمومی تبدیل شد،  در نشست 
اظهارداشت:   هفتگی  خبری 
ســفر  رئیس جمهــوری و 
هیــأت ایرانی به نیویورک از 
مهم ترین اتفاقات، نه تنها در 
هفته گذشته بلکه از اتفاقات 
مهم در ســال های اخیر در 

کشــور ماست، به طوری که این سفر در صدر 
توجهات قرار گرفت، مردم ایران گزارش های 
متنوعی را از مقامات رسمی و غیررسمی درباره 

ابعاد این سفر و نتایج آن شنیدند.
علی ربیعی، یادآور شد: به دنبال تاخیر مشکوک 
در صدور ویزا به هیأت ایرانی به نظر می رسید 
که دولــت آمریکا به دالیل روشــنی مایل به 
حضور طرف ایران در این نشســت نبوده و به 
دنبال سوءاستفاده از جایگاه میزبانی مهم ترین 
سازمان بین المللی جهانی در صدور گزینشی 
ویزا بود که ما این رفتــار را اقدامی مخرب و 

غیرقابل قبول تلقی می کنیم.
وی اظهار داشت: انجام 1۵ دیدار دیپلماتیک در 
باالترین سطوح در مدت بسیار کوتاه موید این 
ادعاســت، آنچه در مذاکرات اولیه میان رئیس 
جمهور ایران و رهبران این سه کشور گذشت، 
معکوس کردن این فشار برای پاسخگو کردن 

طرف های اروپایی بود.
ربیعی تصریح کرد:  آنان باید پاسخ می دادند که 
با اتکا به کدام شــواهد و مدارک متقن به خود 
اجازه دادند علیه کشور دیگر عضو سازمان ملل 
متحد بیانیه تحریک آمیز صادر کنند، با اصرار و 
پیگیری رئیس جمهور روشن شد نه تنها هیچ 
مدرکی علیه جمهوری اســالمی ایران وجود 
ندارد بلکه حتی هیچ یک از این ســه کشــور 

حاضر به پذیرش مسئولیت این بیانیه نیستند.
وی نخستین دستاورد سفر رئیس جمهوری به 
نیویورک را شکسته شدن فضاهای ایجاد شده 
و ناکامی طراحی های مبتنی بر این اتهام بر علیه 
ایران عنوان کرد و افــزود: رئیس جمهوری با 
ابتکارهای سیاســی و دیپلماتیک تازه ای پا به 
مجمع عمومی سازمان ملل گذاشت و با طرح 

و دعوت به ائتــالف امید برای حفظ صلح در 
تنگه هرمز و خلیج فارس نشــان داد که ایران 
همواره در ارائه راه حــل و ابتکار دیپلماتیک 

پیشرو است.
 مسئولیت عدم شکل گیری گفت و گو 

در نیویورک به عهده دولت  آمریکاست
ربیعی گفت: ما به دیپلماســی و راه حل نهایی 
نزدیــک بودیم، اما دولت آمریکا مانع انجام آن 
شد مسئولیت عدم شکل گیری گفت و گو در 
نیویورک مستقیما بر عهده دولت آمریکا است. 

واقعیت ایران نزدیک شده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: رئیس جمهوری 
در نیویــورک به رهبران اروپایی خاطر نشــان 
کرد که مســئولیت گریزی آمریکا هیچ ارتباطی 
با ضــرورت تعهدات طرف های اروپایی ندارد 
و توجیه کننــده ناتوانی آنها در انجام تعهدات 

قانونی آنها نیست.
دربــاره خنده های رئیس جمهــوری حداقل 

تحلیل تندروهای آمریکایی را داشته باشیم
وی افزود: منتقدان روحانــی درباره هر کاری 
او انجام دهد چیــزی خواهند گفت، اگر اخم 
کند می گویند اخم کــرده و معموالً آدم ها آن 
چیزی را که دوســت دارند تصویر کرده و آن 
را قضاوت می کنند. این مسئله به قدری جزئی 
است که بهتر است بیشــتر از این وارد نشویم 
اما حداقل همــان تحلیل تندروهای آمریکایی 
را داشته باشــیم و این خنده را عالمت نشاط، 
برتری و تســلیم نشــدن ملت ایران در مقابل 

فشارها تحلیل کنیم. 
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی 
دربــاره ابطال مصوبه دولــت در تعیین مکان 
تجمعات گفت: درباره دالیل ابطال این مصوبه 

و اینکه آیا رای دیوان بر اســاس شکایت نهاد 
یا فردی صورت گرفته یا نه، فرصت بررســی 
نداشتم اما هدف دولت از این مصوبه از طریق 

معاونت ها دنبال خواهد شد.
ربیعی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه منابع 
حاصل از حذف یارانه های برخی از دهک های 
برخودار در چه محل هایی صرف می شــود؟ 
اظهار داشــت: یک بحث کلــی - قبل از آنکه 
تصمیمی بــرای حذف یارانه ها گرفته شــود 
- وجود داشــت، این بود کــه منابع حاصل از 
هدفمندی یارانه ها براساس قانون باید در جای 
خودش باید مصرف شــود. در این زمینه سهم 
تولید، ســهم اشتغال و... نیز در کنار سهم افراد 

وجود دارد. 
 برای ما تفاوتی نمی کند ســاکنان 

خانه پوشالی چه کسانی باشند
ربیعی در پاســخ به ســوالی درباره نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و احتمال 
انتخاب مجدد ترامپ گفت: اینکه ساکنان خانه 
پوشالی چه کسانی باشند برای ما تفاوتی نمی 
کند؛ این مســئله داخلی آمریکاست و در این 
زمینه اظهار نظر و دخالتــی نداریم. امیدواریم 
آنها هم یاد بگیرند که در مســائل داخلی دیگر 

کشورها اظهار نظر نکنند.
وی با بیان اینکه ما برای هر شــرایطی آمادگی 
داریم،گفــت:  مهم ســناریوها و برنامه ریزی 
ماست، خیلیها تحلیل می کنند اگر ترامپ مجدد 
رای بیاورد آغازگر جنگ خواهد بود به نظر من 
اگر امروز هم می توانست جنگ را آغاز می کرد 

توانایی جنگ  را نداشته است.
ربیعی در پاسخ به سوال دیگری درباره سامانه 
ثبت اموال مســئولین و این که برخی از وزرا 

هنوز لیســت اموال خــود را در این 
ســامانه ثبت نکرده اند گفت: قباًل ) 
قبل از راه اندازی این سامانه( به طور 
کتبی این لیست را خواسته بودند. فکر 
نمی کنم هیچ وزیری لیســت اموال 
خــود را نداده باشــد. همان یک ماه 
اول نامه آمد من هم که آن موقع وزیر 
بودم مثل بقیه لیست را دادم و االن هم 

آمادگی دارم که اعالم کنم.
وی دربــاره تغییــرات ســاختاری 
در بودجه ۹۹ نســبت بــه بودجه 
داشت:  اظهار  گذشــته  ســال های 
اصالح ساختار بودجه به 2 قسمت 
تقسیم شــده است؛ یک قسمت که 
تقریبا با اصالح ســاختار اقتصادی 
کشور همپوشــانی دارد و مهمترین 
آنهــا از قبیــل نظــام مالیاتی، نظــام تامین 
اجتماعی و بحث یارانه ها و یارانه های انرژی 
یا اصالحات نهادی بزرگ است که در جلسه 

سران سه قوه دنبال می شود.
از سال آتی بودجه جاری از نفت جدا می شود

وی تاکید کرد: از سال آتی بودجه جاری از نفت 
جدا می شــود و هر آنچه از منابع نفتی به دست 
بیاید صرف اعتبــارات عمرانی و تملک زدایی 

می شود که این تصمیم بسیار بزرگی است.
سخنگوی دولت تصمیم مهم دیگر را دوساالنه 
و غلطان شــدن بودجه عنوان کــرد و گفت: 
عالوه بر اینکه بودجه ۹۹ را به مجلس خواهیم 
داد،بودجــه 14۰۰ را نیز جهت اطالع خواهیم 
داد. و در زمان ارائه بودجه 14۰۰ ، بودجه 14۰1 
هم باز هم جهت اطالع به پیوست خواهد رفت 

که این به اصالح قانون کمک می کند.
 کمیته کوچک سازی دولت تشکیل 

می شود
وی به بحث کوچک ســازی دولت اشاره کرد 
و گفت: قرار اســت برای کوچک سازی دولت 
کمیته ای تشــکیل شــود، که واگذاری، برون 
سپاری ها و ادغام دستگاه ها در این کمیته بررسی 
می شود. این موارد از اصالحات بسیاری جدی 
است و اتخاذ این تصمیمات بلندمدت از سوی 
دولت، به نفع دولت های آینده هم خواهد بود.

سخنگوی دولت افزود: با این اصالح ساختار 
امکان نظارت بر نهادهای عمومی و غیردولتی 
و شرکت های دولتی افزایش پیدا می کند. االن 
طرح های زیانده وجود دارد و اصالح ساختار 
مالکیــت نیز باید صورت بگیــرد و همچنین 
مدیریت شــرکت های دولتــی در این بودجه 

پیش بینی شده است.

سخنگوی دولت عنوان کرد:

مسئولیت گریزی آمریکا توجیه کننده 
عدم اجرای تعهدات اروپا نیست

سپاه قدرت پوشالی آمریکا را 
به جهان نشان داد

 رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه سپاه با سرنگون کردن پهپاد متجاوز 
آمریکایی قدرت پوشــالی استکبار را به جهانیان نشان داد، گفت: کسی 
باورش نمی شد برادران ســپاه بتوانند پهپاد آمریکایی را با به روزترین 
امکانات در آســمان ســرنگون کنند.به گزارش ایرنا،  حجت االســالم 
والمســلمین سید »ابراهیم رئیسی« با اشاره به ایام سوگواری سیدالشهدا 
و در آســتانه اربعین حسینی، عاشــورا را یک حرکت برنامه ریزی شده 
دانســت اظهار داشــت: از ابتدا تا انتهای این حماسه  بزرگ عقالنیت، 
تدبیر و حساب شــدگی بوده و برای تمامی اعصار و ادوار درس اموز 
و الهام بخش اســت.وی با بیان اینکه اربعین نماد و پرچمی اســت که 
پیام های عاشــورا را به عصرها و نسل ها منتقل می کند، بیان کرد: اربعین 
نمادی اســت که به همه افراد و نســل ها بیاموزد که به هیچ عنوان نباید 
چهره زیبای دین با فســاد و ظلم آلوده شــود.رئیس قوه قضائیه عنوان 
کرد: قداســت نظام مقدس جمهوری اسالمی در پرتو قدوس می باشد 
و والیت فقیه همان والیت رســول اهلل و ائمه اطهار )ع( است و این به 
لحاظ ســاختاری به همه سطوح قداست می دهد.حجت االسالم رئیسی 
ادامه داد: تمام الیه های نظام جمهوری اســالمی الزم اســت به باید و 
نباید های دین عمل کنند. هر حکمی که مطابق با شریعت ودین نباشد 
اجرش ساقط است..رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی تصور می کنند 
که اجرای عدالت اقدامی ناشــدنی است، بیان کرد: اجرای عدالت امری 
شدنی است، همانگونه که کســی باورش نمی شد برادران سپاه بتوانند 
پهپاد آمریکایی را با به روزترین امکانات در آسمان سرنگون کنند، قطعا 

ما هم می توانیم عدالت را در این نظام مقدس اجرایی کنیم.
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی

ــوع  ــأت موض ــه 1398/5/9هی ــماره 139860326034000357 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي حســین جمشــیدیان فرزنــد علی اکبــر بــه شــماره 
شناســنامه 551 صــادره از همــدان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی 
بــه مســاحت 90525/37 مترمربــع تحــت پــالک132/544 واقــع در همــدان بخــش 
ــد  ــیدیان و محم ــر جمش ــطه از علی اکب ــداري مع الواس ــته خری ــتای دش 5 روس
جمشــیدیان و حســین خــان بیــات محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــه  ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  اشــخاص نســبت ب
مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.)م الف 729( ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
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بهداشتنکتهدانشگاه
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

 در پیچ و خم عبور از یک قانون
 سازمان سنجش آموزش کشور در روزهای اخیر اطالعیه ای درباره پذیرش بدون 
مجوز دانشــجو در دانشگاه آزاد اسالمی منتشر و با غیرقانونی دانستن روند تکمیل 
ظرفیت این دانشــگاه را غیرقانونی خواند..انتشــار اعالمیه سازمان سنجش موجب 
نگرانی برخی از داوطلبان شد، چرا که این دانشگاه سال گذشته در23 مهرماه ثبت نام 
4 هزار و 26۹ نفر از داوطلبان ذخیره را لغو کرد که این امر اعتراض برخی داوطلبان 
و خانواده های آنها را در پی داشت.رئیس دانشگاه آزاد روز پنجشنبه چهارم مهرماه  
در ششــمین جلسه شورای دانشــگاه آزاد برای خاتمه دادن به نگرانی داوطلبان، از 
قانونی بودن روند ثبت نام تکمیل ظرفیت در این دانشگاه خبر داد و گفت: پذیرش 
دانشجو بخش های مربوط به خود را دارد، چه کسی گفته است که پذیرش باید تک 
مرحله ای باشد، دانشگاه اختیار دارد که به صورت دو مرحله ای عمل کند و با تکمیل 

ظرفیت تعداد دانشجویان خود را به حد نصاب برساند.

حیواناتی که تغییر جنسیت می دهند!
 حیوانات مختلف زیادی وجود دارند که به طور مرتب تغییر جنســیت می دهند، 

اما این اتفاق در چه حیواناتی، چگونه و چرا رخ می دهد؟
به گزارش ایسنا ، تغییر جنسیت یک مفهوم است که نیاز به توضیح ندارد و از نامش 
مشخص اســت که چیست. معموالً اصطالح تغییر جنســیت برای انسان ها به کار 
می رود، اما هدف از این مقاله پرداختن به اتفاق عجیب تغییر جنســیت در حیوانات 
اســت.به عنوان مثال دلقک ماهی را در نظر بگیرید شــاید کمتر کسی بداند که این 

حیوان می تواند جنسیت خود را تغییر دهد.
این ماهی ها دارای خاصیت ناهمرسی هستند، به این معنی که هم اندام جنسی نر و 
هم اندام جنســی ماده را در خود دارند، اما اندام تولید مثل نر آنها قبل از اندام ماده 
به بلوغ می رســد.محققان توانستند RNA ماهی را بررسی کنند و دریابند که هنگام 
ایجاد تغییر جنســی و تحریک غده جنســی ماهی چه ژن هایی در مغز خاموش و 

روشن می شوند.

اروپایی ها برای پیوند کبد به ایران می آیند
 پیوند مغز استخوان و سلول  های بنیادی از مواردی است که در کشور وجود دارد 

و می  تواند به عنوان عالج اصلی بسیاری از بیماری ها نقش ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، گفت: ما هنوز واکسن  های »روتاویروس« 
و »پنوموکوک« را به دلیل محدودیت منابع نتوانســتیم به شبکه واکسیناسیون اضافه 
کنیم و تولید آن را در انستیتو پاستور به سختی دنبال می  کنیم؛ اما به عنوان یک کشور 
در حال توســعه که با محدودیت منابع مواجه است، کارهای پرهزینه و گرانقیمت 

را رها نکرده  ایم. 
وی تاکیــد کــرد: امــا همیــن حــاال در کشــور یکــی از مراکــز مهــم پیونــد کبــد 
را در منطقــه داریــم کــه بیمارانــی از کل جهــان و حتــی از کشــورهای پرهزینــه 
اروپایــی نیــز بــه آن مراجعــه مــی  کننــد، چراکــه حداقــل هزینــه پیونــد در ارزان  
تریــن کشــورهای دنیــا، 1۰۰ هــزار دالر اســت، امــا ایــن کار در ایــران بــا حداقــل 

هزینــه انجــام مــی  شــود.

کودک ربایی یکی از مسائل مهم پلیس بین الملل است
 رئیس پلیس یبن الملل ناجا معتقد است مساله کودک ربایی یکی از مسائل مهمی 
است که به دالیل مختلف در ســریعترین زمان ممکن به اطالع پلیس بین الملل نمی 

رسد و این افراد به صورت قانونی از کشور خارج می شوند.
هادی شــیرزاد در گفت و گو با ایرنا گفت: بحث کودک ربایی در فضای بین الملللی 
معموال از مجموعه کشور مبدا یعنی کشور ما آغاز نمی شود. چون کودک یا نوجوانی 
که به شکل رسمی یا با خانواده از ایران خارج می شود و از نظر پلیس خروج این فرد 
اقدام مجرمانه محســوب نمی شود. وی افزود: به همین دلیل این مساله یکی از موارد 
مهم اســت. چون اینترپل دیر در جریان این اتفاق قرار می گیرد و عبور این افراد نیز 

به صورت رسمی و با تمایل خود آنان صورت می گیرد و کسی هم اطالعی ندارد.

هشدار وزارت بهداشت 
درباره هورمون های رشد خارجی

 مدیــرکل امور داروی ســازمان غذا و دارو با اشــاره به اینکــه تولیدات داخلی 
هورمون های رشــد کفاف بازار را می دهد، در عین حال نســبت به موارد خارجی و 
قاچاق این هورمون ها هشــدار داد و گفت: مصرف هورمون های رشدی که از مبادی 
غیررسمی وارد کشور می شوند، به شدت خطرناک است و گزارش های متعددی داشتیم 

که مصرف این هورمون ها می تواند عوارض بسیار خطرناکی در پی داشته باشد.
غالم حسین مهرعلیان در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت قاچاق هورمون های رشد، 
گفت: ما آماری از میزان قاچاق هورمون های رشــد به کشــور نداریم، اما مطمئنیم از 

آنجایی که بازار خوبی برای مصرف این فرآورده ها در کشور وجود دارد.

تدارک اربعین برای 3 میلیون نفر
 وزیر کشــور از آمادگي الزم براي حضور حداقل 3 میلیون نفر در مراســم اربعین 
خبر داد. رحماني فضلي گفت: قصد ما این است که بتوانیم از مسیر مهران تا نجف و 

همچنین از نجف تا کربال هم بازدید داشته باشیم. 
در تمام مســیر امکاناتي که فراهم شده و شــرایطي که باید ایجاد شود را حتما مورد 
بررســي قرار مي دهیم و همچنین جلسه اي با وزیر کشــور عراق و استانداران مرزي 
خواهیم داشــت. رحماني فضلي خاطرنشان کرد: با توجه به گزارشاتي که کمیته هاي 
مختلف ارائه دادند و اقداماتي که تاکنون انجام شــده اســت آمادگي هاي الزم وجود 
دارد و براي حداقل 3 میلیون نفر تدارک الزم دیده شــده است و با توجه به تجربیات 

چند ساله اي که در برگزاري مراسم اربعین داریم.

یک فصل، ویژه رشد مهارت »گفتگو« 
 37 ساله شدم و در تولد 37 سالگی م تصمیم مهمی گرفتم: از این 
به بعد هر فصل بر بهبود یک مهارت فردی متمرکز شــوم. مهارتی که 
برای هر فصل انتخاب می کنم باید آن قدر مهم باشد که اگر عمر م به 
فصل بعد نرســید، باز هم خوشحال باشم که بخشی از آخرین فصل 

عمر م را بر آن مهارت متمرکز شده ام.
نخستین مهارتی که انتخاب کرده ام، مهارت »گفتگو« است؛ مهارتی که 
همه ما روزی چند بار به آن نیاز داریم. بســیاری از تنش های دوستانه 
یا خانوادگی یا همکارانه ای که با آن دست و پنجه نرم می کنیم، ناشی 
از ضعــف در این مهارت اســت. حتی بخشــی از گره های مهم در 
سیاست گذاری های کالن جامعه ما هم می تواند با ارتقای این مهارت 
در بین سیاســت گذاران و محققان و عامه شهروندان، بهبود پیدا کند. 
بخشی از گره های سیاست داخلی و یا سیاست خارجی ما هم می تواند 

با ارتقای مهارت گفتگو، رقیق تر شود.
برای قوی تر شــدن در مهارت گفتگو، باید 3 نوع مهارت را در خودم 

تقویت کنم: 
اول( خوب گوش کردن

دوم( دقیق بیان کردن مقصود 
سوم( آغوش باز برای بازخوردها و واکنش های طرف مقابل 

■  مهارت اول: خوب گوش کردن
این مهــارت یعنی در زمــان صحبت طرف مقابــل، موقتا هر گونه 
پیش فــرض منفی یا مثبت درباره گوینــده را از ذهن مان خارج کنیم. 
هر کار دیگری را متوقف کنیم و فقط و فقط به دنبال رسیدن به درک 
صحیح از فضای ذهنی و حســی طرف مقابل باشیم؛ چه طرف مقابل 
دوست ما باشــد و چه عضو خانواده یا شریک عاطفی ما؛ چه طرف 
مقابل همکارمان باشــد و چه یک صاحب نظر یا محقق؛ چه یک مقام 

سیاسی داخلی باشد و چه یک مقام سیاسی خارجی.
اگر در زمان صحبت طرف مقابل مدام منتظر اتمام صحبت او باشــیم 
تــا بالفاصله جواب از پیش آماده مان را حواله اش کنیم، یا اگر در زمان 
صحبت طرف مقابل مدام پیش فرض ها و قضاوت های منفی مان درباره 
او را در ذهن مــان مزمزه کنیم و مدام به دنبال یافتن شــواهدی برای 
تایید آن پیش فرض ها باشــیم، یعنی فرایند گفتگو را از همان پله اول 

تخریب کرده ایم.
پس مهارت اولی که ان شــاء... در این فصل ســعی می کنم در خودم 
تقویت کنم، این است که در زمان صحبت طرف مقابل، با تمام وجود 
بر گوش کردن متمرکز باشم و سعی کنم درک دقیقی از فضای ذهنی 

و حسی طرف مقابل به دست بیاورم. 
■ مهارت دوم: دقیق بیان کردن مقصود 

بعد از تقویــت مهارت در زمینه خوب گوش کردن، ســعی می کنم 
مهــارت م در بیــان دقیق مقصود م را باال ببرم. ایــن مهارت یعنی در 
درجه اول بتوانم ساده و صریح صحبت کنم تا مطمئن شوم مقصودم 
به درســتی به طرف مقابل منتقل می شــود. در درجه بعد باید تالش 
کنم تا )حتی در شــرایط اختالف نظر شدید( جمالت م هیچ اثری از 
برچســب زنی یا اتهام زنی به طرف مقابل نداشته باشد. شاید مطمئن 
باشم بخشی از حرف های طرف مقابل غلط یا حتی نامنصفانه است، 
اما اگر این مخالفت م را بدون برچسب زنی و اتهام زنی بیان کنم، قطعا 

اثربخش تر است و گفتگوی بسیار باکیفیت تری شکل می گیرد.
اگــر جمالت مــن کامال منطقی باشــند اما با لحن پرخاشــگرانه یا 
تحقیرآمیز بیان شــوند، این شــانس که طرف مقابل حتی لحظه ای به 

حرف های من فکر کند، به کمترین مقدار ممکن می رسد.
به عالوه باید این مهارت را تقویت کنم که به اندازه کافی و با جمالت 
دقیق مقصودم را توضیح بدهم. اگر بخشــی از مطالب را سرســری 
بگویم و در ذهنم تصور کنــم که طرف مقابل وظیفه دارد این بخش 
از مطالب را خودبه خود متوجه شود، فرایند گفتگو تخریب می شود. 
مهارت سوم: آغوش باز برای بازخوردها و واکنش های طرف مقابل 

اگر بتوانیم هم مهارت مــان در خوب گوش کردن و هم مهارت مان 
در بیــان دقیق مقصودمان را روزبه روز بهتــر کنیم، بخش بزرگی از 
مهارت های گفتگو را کســب کرده ایم. امــا در قدم بعد باید رفتاری 
داشــته باشــیم که طرف مقابل از آغوش باز ما برای بازخوردها و 
انتقادها و واکنش ها مطمئن باشــد؛ چه در زمان فعلی گفتگو و چه 

در آینده. 
خالصه اینکه بســیاری از گره های کور در روابط دوســتانه یا روابط 
خانوادگی یــا روابط عاطفی یا روابط همکارانــه، می توانند با بهبود 
مهارت های گفتگو حل شوند. قسمتی از گره های سیاست گذاری کالن 
کشور هم می تواند به همین شــکل حل شود. پس ارزش ش را دارد 
که یک فصل از عمرمــان را به طور ویژه به بهبود مهارت های گفتگو 

اختصاص بدهیم و در مابقی عمر از منافع سرشارش استفاده کنیم. 
من، در تولد 37 سالگی م، تصمیم گرفتم »پاییز ۹۸« را برای بهبود این 

مهارت انتخاب کنم. 
* میثم هاشم خانی

جام جم: هیج جا خونه خود آدمه نمی شه 
 ای داد بیداد 

ایسنا: منتظر بارورسازی ابرها باشید
 هر لحظه بارون خواستید زنگ بزنید هواشناسی!!

دنیای اقتصاد: طالق اجباری صنعت و تجارت 
 بدون شرح

کیهان: بوریس جانسون گیج در سازمان ملل راهش را گم کرد 
 کسر خواب داره

همدان پیام: نان مردم آجر می شود 
 آرد کم  نیازه گچ و ماسه مخلوط کنن!!

ایران ورزشی: چرا لیگ ایران سیستم VAR ندارد 
 چون می خواد فارس را پاس بدارد 

جام جم: کف قیمت خودرو کجاست 
 تو فکر پولدارها

همدان پیام: بازگشت پول کثیف به ادبیات انتخابات 
 کاندیدادها می خوان با همین پول کثیف ناهار و شام و روسری 

هدیه بدن 
ابرار ورزشی: موسوی به جای جام جهانی در راه لهستان 

 تابلو جاده رو ندیده 
همدلی: توپ مذاکره در زمین آمریکا 

 بازیکنان رفتن استراحت !!
همشهری: نقشه راه دولت برای تنظیم بازار 
 هنوز این نقشه گنج رو پیدا نکردن؟؟ 

ایسنا: والدت در کشور کم شد 
 فعاًل باباهاشون دارن بازیافتی جمع می کنن 

جام جم: برای زنده ماندن برگ می خوریم 
 آدم های اولیه رخ نمودند

اصالحات: سایپا و ایران خودرو دیزل به جمع گران فروشان پیوستند 
 گران فروشی کالس داره !!

دنیای اقتصاد: موتور اشتغال پنج سال آینده 
 جوانان فعاًل باکس های زباله رو بازرسی کنن

یک میلیون سالمند بعد از بازنشستگی 
در ایران کار می کنند

 بیش از یک میلیون نفر در ایران به رغم پا گذاشتن به سن سالمندی 
همچنان کار می کنند.

مرکز آمار و اطالعات راهبــردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در آســتانه روز جهانی ســالمندان )۹ مهر( گزارشی درباره وضعیت 

سالمندان در ایران منتشر کرده است.
در این گزارش ســالمند تمامی افراد 6۰ ســاله و بیشتر از آن تعریف 
شده است. بر اساس برآورد انجام شده در سال 13۹7 از کل جمعیت 
کشور ۹.7 درصد جمعیت را سالمندان به خود اختصـــاص داده انـد، 
بـــه عبارت دیگر در ســال 13۹7 از هر 1۰۰ نفر جمعیت کشــور، 
حدود 1۰ نفر در رده ســنی سالمند قرار داشته اند. همچنین بیشترین 
درصد جمعیت ســالمندان در مقایسه با کل کشور در بین استان های 
کشـور مربـوط بـه اسـتان گـیالن 13.۹ درصد، مازندران 12 درصد، 
آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی و اصفهان 11.1و کمترین درصد به 
ترتیـب مربـوط بـــه استان های سیستان و بلوچستان با 4.۹ درصد، 

هرمزگان 6.2 درصد  و بوشهر 7.1 درصد بوده است.
نکته جالب در این گزارش مربوط به اشــتغال ســالمندان است. سن 
بازنشستگی در ایران 6۰ ســالگی است، اما حدود یک میلیون نفر از 

افراد 6۰ ساله و باالتر از آن در ایران همچنان کار می کنند.
در این گزارش آمده است: نرخ مشــارکت اقتصادی سالمندان 16.6 
درصد اســت که این نرخ برای مردان و زنان سالمند به ترتیب، 2۹.4 

درصد و چهار درصد است.
گزارش مرکز آمــار و اطالعات راهبری وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نشــان می دهد:  نرخ بیکاری سالمندان 2.3درصد است که 
این نرخ برای مردان و زنان ســالمند به ترتیــب، 2.36 درصد و ۰.7 

درصد است.
در نقاط شــهری به نسبت به نقاط روســتایی نرخ بیکاری سالمندان 
بیشتر است. نرخ بیکاری سالمندان در نقاط شهری 3.۵ درصد است، 

حال آنکه این نرخ در نقاط روستایی ۰.۹ درصد است.

فاطمه امیری  «

 بــه طور معمول همزمان بــا افتخار نایل 
گشــتن به بازنشتگی در حرفه ای که حداقل 
سی سال برای رشد آن تالش کرده اید آغاز 
می شــود، موهای سر ســپید رنگ شده  و 
بدن دیگر توان روزهای جوانی و میانســالی 
را نــدارد ،حاال که زمان اســتراحت و مرور 
خاطرات شیرین فرا رسیده، شما یک سالمند 

محسوب می شوید. 
برآورد های جمعیت امسال توسط مرکز آمار 
ایران نشان می دهد حدود 47 درصد جمعیت 
کشــور، میانسال 3۰ تا 64 ساله و6.4 درصد 
جمعیــت باالی 6۵ ســال اســت. جمعیت 
ســالمند باالی 6۰ ســال با رقم ۸ میلیون و 
231 هزار نفر، حــدود ۹.۹ درصد جمعیت 

کشور است.
بر اساس  نتایج تحقیقات وزارت بهداشت و 
درمان  که در سال ۹2 در کشور انجام شده،  
27 درصد ســالمندان بیکار بــوده و بدون 
حقوق بازنشســتگی هســتند. همچنین 17 
درصد آنها بــدون هرگونه درآمد و حمایت 
مالی زندگی می کنند. این تحقیق نشــان داده 
ســالمندان حمایت  تقاضای  نخستین  است 
مالی است بطوریکه 3۸ درصد آنها تقاضای 

حمایت مالی دارند. 
همچنین ۸.۹ درصد از سالمندان تنها زندگی 
می کنند و ۵2 درصد از آنها احساس تنهایی 
می کنند. در بین ســالمندان از نظر مشکالت 
جســمی 24 درصد دچار مشکالت اسکلتی 
- عضالنی بوده، 3۸ درصد مشکالت قلبی و 
عروقی دارند و 33.۸ درصد نیز دچار چربی 

خون باال هستند. 
همچنین 31.۵ درصد از سالمندان مشکالت 
شــنوایی داشــته و ۵3 درصد از مشکالت 

بینایی رنج می برند. 
اطالعات مرکز آمار ایران مبنی بر اختصاص 
ده درصد جمعیت کشــور به بازنشســتگان 
و نتایــج تحقیق وزارت بهداشــت و درمان 
بیانگــر خــالء در برنامه ریزی برای قشــر 
سالمندان ایرانی اســت. این امر با توجه به 
رشد ســالمندی باال در ایران نسبت به سایر 
کشــورها به علت رشــد باالی جمعیت در 
دهه هــای ۵۰ و 6۰ نیازمند فوریت در برنامه 

ریزی و قانون گذاری است.
در سال 14۰۰ سهم سالمندی جمعیت از مرز 
1۰ درصد عبور می کند ، در ســال 142۰ از 
مــرز 1۹.4 درصد و در ســال 143۰ از مرز 
26.1 درصد عبــور خواهد کرد یعنی در آن 
زمان یک چهارم جمعیت کشــور ســالمند 

خواهند بود.
در ســایه نبود یک ارگان مشخص و متولی 
امور ســالمندان جامعه ، وضعیت سالمندان 
رو به وخامت اســت  و تنها بخش کوچکی 
از جامعه سالمند دارای رفاه نسبی هستند. با 
توجه به متوسط طول عمر یا همان شاخص 

امید به زندگی 7۵ و نیم سال برای زنان و 72 
و نیم ســال برای مردها و سن از کارافتادگی 
حــدود 6۵ ســال ،نبود برنامــه ریزی برای 

سالمندان جامعه بحران آفرین خواهد بود. 
برنامه ریزی برای درآمد ســالمندان و بویژه 
رفاه آنان یک مســئله مهم است که در برنامه 
ریــزی ها جایگاهی ندارد ، ســالمندانی که 
علیرغــم باال رفتن هزینــه های زندگی نمی 
تواننــد کار کننــد، نیازمنــد حمایت دولت 
هستند این چالش در برابر توصیه اسالم مبنی 
بر تکریم سالمندان یک امر ضروری است که 

مورد غفلت واقع شده است. 
 سالمندی پرد دردسر 

 یــک مرد ســالمند در گفتگو بــا خبرنگار 
همدان پیام ، پیرامون ســختی های سالمندی 
می گوید: من 63 ســال سن دارم قبال رانند 
کامیون بودم و بازنشسته شدم ۵ فرزند دختر 
دارم که ســه دختــرم ازدواج کرده اند و دو 
دخترم مجرد هســتند و علیرغم تحصیالت 

دانشگاهی شغل ندارند.
اکبری ادامه می دهد: حقوق بازنشســتگی 
من کفاف زندگی ام را نمی دهد بخصوص 
اینکه دخترانم ازدواج کرده و بچه دار شده 
اند و حــاال ازمن به عنــوان بزرگتر توقع 
دارنــد تا از آنها در خانــه ام پذیرایی کنم 
باید  همچنین عالوه بر هزینه های روزمره 
بــه فکر پس انــداز برای تهیــه جهیزیه و 

باشم. هم  سیسمونی 
وی افزود: بــه دلیل اینکــه از پس زندگی 
برنمی آیم در یک آژانس به عنوان راننده کار 
می کنم و هر چنــد واقعا توانایی ام محدود 
است اما ســعی می کنم با کار شبانه روزی 

دستم را جلوی کسی دراز نکنم.
یک ســالمند دیگــر نیز در ایــن ارتباط در 
گفتگو با خبرنگار دارای ســه فرزند اســت 
گفت: همسرم شاغل اســت و فرزندانم هم 

ازدواج کرده اند اوضاع مالی متوسطی داشتم 
تا اینکه به بیماری سرطان مبتال شدم.

رســولی ادامه داد: بیماری سرطان بسیار پر 
هزینه اســت و واقعا انسان را فقر می رساند 
اکنون هزینه های زندگی ام کفاف نمی دهد 
و هر بار شیمی درمانی در حدود یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان برایم هزینه دارد با توجه 
به درآمد بازنشستگی نمی توانم هزینه ها را 
بپردازم و با قرض گرفتن از خویشــاوندان 

زندگی ام را می گذرانم.
زندگی ســالمندان در ایران به دلیل فرهنگ 
و توقعاتی که از این قشــر وجود دارد دارای 
تنگنا و مشــکالت بیشتری است از یک سو 
حمایــت مالی از آنها صــورت نمی گیرد و 
از ســوی دیگر هزینه زندگی آنها به نسبت 

سالمندان دیگر کشورها باالتر است. 
 برای تکریم سالمندان 

فرهنگ سازی شود 
یک کارشــناس اجتماعــی در این ارتباط به 
خبرنگار ما گفت: هر چند جایگاه سالمندان 
در خانــواده هــای ایرانــی دارای جایگاه 
باالتری هستند اما مطالعات نشان داده است 
همبستگی بین خانواده های ایرانی نیز رو به 
کاهش بوده و در آینده نگهداری ســالمندان 
در محیط خانه سخت تر خواهد شد.بنابراین 
انجام فرهنگی ســازی توســط رسانه های 

عمومی دارای الویت باالیی است.
اعظم بهرامی اضافه کرد: بایســت به سالمت 
جســم و روان سالمندان توجه ویژه داشت ، 
درصد باالیی از ســالمندان دارای افسردگی 
هستند همچنین به هزینه های درمانی باالیی 

نیاز دارند که از پس آن بر نمی آیند.
وی گفــت: هر چنــد جامعــه ایرانی اکنون 
جوان محسوب می شود اما باید برنامه ریزی 
طوالنی مدت برای ســالمند شــدن جامعه 
ایرانی داشــت ، هم اکنــون نبود پارک های 

ویژه ســالمندان در همدان یک معضل است 
در اصل هیچ جایگاه ویژه ای برای سالمندان 
در مدیریت شــهری تعریف نشده است در 
حالی که ایــن افراد نیز هماننــد کودکان و 
جوانــان در این جامعه زندگــی می کنند و 
نیازمند برنامه ریزی برای اوقات خود هستند.

بهرامــی افــزود: درصــد قابــل توجهی از 
ســالمندان درآمد منظم ماهانه ندارند و یا به 
دلیل درآمد پاییــن دغدغه و نگرانی دارند ، 
دولت هماهنگونه کــه برای جوانان بیکار و 
شاغل برنامه ریزی دارد باید برای سالمندانی 
که در آمد ندارند حمایت مالی ویژه در نظر 

گیرد. 
در مجموع می توان اذعان داشــت ، هرچند 
هم اکنون تعداد سالمندان جامعه ایرانی قابل 
توجه نیســت اما متاســفانه برای این درصد 
پاییــن نیز برنامــه مدونی وجود نــدارد. با 
گذشــت زمان جامعه ایرانی بسوی کهنسالی 
پیــش می رود که بیم نبود برنامه ریزی برای 

این تغییر جمعیتی وجود دارد. 
نکته جالب و قابــل بهره برداری نوع نگاه 
و پشــتیبانی ســایر کشــورها از سالمندان 
اســت ، برای مثال کشــور ژاپن در تکریم 
ســالمندان در دنیــا مثال زدنی اســت که 
می تــوان ازبرنامه های این کشــور برای 
ســالمندان الگو برداری کــرد. اما حداقل 
برداشــتن گام های هر چنــد کوچک نیز 
می تواند ســبب دلگرمی ســالمندان باشد 
در این راســتا پیشنهاد می شــود اقداماتی 
از جملــه  رایگان نمــودن هزینه حمل و 
نقل عمومی برای ســالمندان با ارایه کارت 
شناسایی توسط مدیریت شهری در همدان 
اجرا شــود. این امر ضمن اینکه یک مزیت 
برای شــهر همدان خواهد بود هدیه ای از 
سوی شــهردار و شورای شهر به سالمندان 

همدانی محسوب می شود.

وکالت رایگان ۱0 هزار 
پرونده قضایی برای 
مددجویان کمیته امداد
 کانون وکال ۵ هــزار خدمت حقوقی به 
خانواده هــای تحت حمایت کمیتــه امداد 

در ســه ماه اول ســال ارائه کرده و 1۰ هزار 
پرونده قضایی بــه صورت افتخاری وکالت 

شده است.
به گزارش فارس، تا پایان امسال حداقل 2۰ 
درصــد به خدمات حقوقی اضافه می کنیم و 
کانــون وکال افتخار می کنــد که بیش از ۸۰ 
ســال است این خدمات انســان دوستانه را 

انجام می دهد و بعد از انقالب اســالمی در 
قانون اساســی هم ذکر شده است که باید به 
مردم خدمت حقوقی رایــگان ارائه دهیم و 
کمک کنیم و افرادی که زیر پوشــش کمیته 
امدادحضرت امام )ره( هســتند ذاتا کسانی 

هستند که استحقاق این خدمت را دارند.
خدمتی که کانون وکال ارائه می دهد ممکن 

بود بر دوش دولت یا حاکمیت قرار بگیرد.
رئیــس کانون وکال در ایــن زمینه گفت: با 
عشــق، اعتقاد و بدون تکلیف مادی این کار 
را انجــام می دهیم و آمادگــی کامل را برای 
تمدید و اجــرای موثر این تفاهم نامه داریم 
و از معاونت حقوقی کمیته امداد هم بســیار 

تشکر می کنیم.

آلزایمر سیاست گذاری 
درحوزه سالمندی

■ مدیریت شهری همدان حمل و نقل عمومی برای سالمندان را رایگان کند
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که  داده  نشــان  تجربه 
در  افــراد  ســري  یک 
زمان انتخابات ســاخت 
حاشیه  در  وســازهایي 
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و برخــورد با آن ها پرهیز 

می کنند
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خبر

بازخوانی تجربه اقتصاد ایران 
در عبور از جنگ

 ســه دهه پس از پایــان جنگ تحمیلی عراق علیــه ایران هنوز 
بازخوانی تاریخ اقتصادی ایران در آن دوره راهگشاست.

بازخوانی تاریخ ایران در این دوره حرفهای فراوانی برای همه دوره 
هــا در بر دارد، به عبارت دیگر باید وضعیت اجتماع و اقتصاد را در 

این دوره مورد بررسی قرار داد.
خصلت آن دوره پایبندی سرســخت به شــعارهای انقالب بود. آن 
زمان پایــگاه اصلی انقالب فرودســتان جامعه بودند و خاســتگاه 
اصلی مردمی که نظام سلطنتی را ســرنگون کردند تولیدکنندگان و 
زحمتکشــان بودند. این امر سبب شــده بود تا هر سیاستی براساس 

منافع عمومی سنجیده شود.
 در آن دوره بسیاری از صنایع کوچک و متوسط در کشور به وجود 
آمد تا نیازهای کشــور که قبال از طریق واردات تامین می شد را در 
داخل تولید شــود و مناســبات اقتصادی حاکم به سود بخش مولد 

جامعه، تغییر نماید.
درچنین شــرایطی هر چند تنگنای شــدید مالی وجود داشــت اما 
سیاست های اقتصادی نزدیک به عدالت اجتماعی بود. پس مهمترین 
عاملی که جامعه را در این دوره یکپارچه علیه دشــمن بســیج کرد 

همین نکته بود.
یادمان نرود در اوج جنگ با دشــمن خارجی سیاســت های مهمی 
برای پیگیری عدالت اجتماعی در کشور اجرایی شد، به عنوان مثال 
با ایجاد خانه های بهداشــت در دور افتاده ترین و محروم ترین نقاط 
کشور عمال شــرایط درمانی برای مردم تسهیل شد و اتفاقا آن زمان 
این سیاســت به عنوان یک سیاست موفق در سطح جهان نیز مطرح 
شــده بود چرا که عمال توانسته بود ســالمت را در مناطق محروم 

افزایش دهد.
از ســوی دیگر نظام آموزش و پرورش کشــور مانند امروز طبقاتی 
نبود و مدارس بزرگ شــهرها حداقل امکانات یکسانی به همه ارائه 

می دادند.
مکتب فکری حاکم بر جامعه مکتــب عدالت خواهی و پایبندی به 
آرمان های انقالب اســالمی بود، از این رو سطح فساد در این دوره 
به شــدت پایین بود و منافع ملی و عمومی مهمترین مولفه مدیران 

آن دوران بود.
 به این ترتیــب انقالب نوپای ایران ور غیــاب نهادهای نظارتی با 
فســادی اندک مواجه بود و همین سیاست های اقتصادی سبب شد 

بتواند از پس جنگ با دشمن سربلند بیرون بیاید.
ــی امنیــت  ــود ول ــر ب در آن دوره گرچــه جامعــه مجموعــا فقیرت
اجتماعــی باالتــر بــود چیــزی کــه امــروز وجــود نــدارد. 
مســئوالن دولتــی هــم در شــرایطی نســبتا مشــابه مــردم عــادی 
ــروز بخشــی از جامعــه در ســطحی  ــی ام ــد ول زندگــی می کردن
عجیــب از رفــاه اقتصــادی تــوام بــا عیاشــی های مبتــذل و 

ــتند. ــغول هس ــی مش ــه فخرفروش ــن ب متعف
 این شــکاف طبقاتی از زمان جنگ اول جهانــی تا به امروز بی 
ســابقه است. شاید الزم باشد امروز با بازخوانی فرهنگ اقتصادی 
و مدیریتــی حاکم بر ایــران در این دوره درخشــان راهی برای 

پیروزی در جنگ اقتصادی کنونی یافت.
* حسین راغفر
تحلیلگر اقتصادی

پراید باالخره از ۴6 میلیون تومان دل کند

  قیمــت پراید باالخره از پس مدتها از کانال 46 میلیون تومان دل 
کند و دیروز پراید ســفید 111 در بازار در محدوده 4۵ میلیون تومان 

فایل شد.
 به گزارش خبرآنالین، دیروز پراید با پذیرش کاهشــی دویســت تا 
چهارصد هزار تومانی به قیمت 4۵ میلیون و 7۰۰ تا 4۵ میلیون و ۹۰۰ 

هزار تومان در بازار عرضه شد.
 فعــاالن بازار می گویند این خودرو هنوز برای کاهش قیمت جا دارد 
و تا محدوده 43 میلیون تومان نیز قابلیت پایین آمدن دارد. بر اســاس 
این گزارش پراید 131 نیز روز گذشــته به نرخ 41 میلیون تومان در 
بازار فایل شد. نرخ پراید 132 بر اساس اعالم فعاالن بازار 43 میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان و نرخ پراید 1۵1 نیز برابر با 42 میلیون و پانصد 

هزار تومان است.
 بازار خودرو در وضعیت راکد و بی مشــتری به ســر می برد. افزایش 
شدید قیمت خودرو در سال گذشته سرمایه گذاران را راهی این بازار 
کرد و باالر فتن شدید قیمت ها سبب شد این بازار با رکودی سخت 

و سنگین تحت تاثیر کاهش قدرت خرید مردم روبرو شود.
فعاالن بازار معتقدند میزان کاهش قیمت ها و کندی این روند ســبب 
شده است مشــتریان خودرو همچنان وارد بازار نشوند. پیش بینی ها 
داللت بر آن دارد که قیمت ها در بازار خودرو روندی کاهشــی را در 

نیمه دوم سال طی خواهد کرد.

رئیس اتحادیه نانوایان همدان:
نانوایان ناچار به کم فروشی هستند

ــته  ــال گذش ــرف ۵ س ــه ظ ــان اینک ــا بی ــدان ب ــان هم ــه نانوای ــس اتحادی  رئی
ــان چــاره ای  ــت: نانوای ــش داشــته اســت، گف ــی 3۰۰ درصــد افزای ــای نانوای هزینه ه

ــد. ــا ندارن ــش وزن چانه ه ــز کاه ج
ــت  ــز دول ــاس آنالی ــرد: براس ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــدی در گفت وگ ــوذر گلمحم اب
قیمــت نــان بایــد 7۰ درصــد افزایــش یابــد امــا هنــوز اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام 

نشــده و نــرخ نــان در ســال ۹۸ همــان نــرخ اعالمــی در ســال ۹3 اســت.

ــا  ــود ام ــان ب ــه در ســال ۹3، ۵۵ هــزار توم ــان اینکــه هــر کیســه خمیرمای ــا بی وی ب
ــه نــرخ 2۵۰ هــزار تومــان خریــداری می شــود، تصریــح کــرد:  امســال هــر کیســه ب
ــا در حــال  ــان اســت ام ــواش 3۰۸ توم ــان ل ــا قیمــت هــر عــدد ن براســاس هزینه ه

ــد. ــروش می رس ــه ف ــان ب ــر 2۰۰ توم حاض
گلمحمــدی خاطرنشــان کــرد: در ســال ۹3 هزینه هــای گاز روزانــه 6۵۰۰ تومــان بــود 
امــا امســال روزانــه 3۰ هــزار تومــان بابــت هزینــه گاز پرداخــت می شــود همچنیــن 

هزینــه آب و بــرق نانوایــی هــا روزانــه 1۵ هــزار تومــان شــده اســت.
ــک  ــه نم ــر کیس ــت ه ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــان هم ــه نانوای ــس اتحادی رئی
ــان چــاره ای جــز کاهــش وزن  نانوایــان 4۵۰۰ تومــان شــده اســت، ادامــه داد: نانوای

ــد. ــدی ندارن ــچ درآم ــه هی ــرا ک ــد چ ــا ندارن چانه ه
ــد و در  ــی می گیرن ــک میلیون ــوق ی ــاعت کار حق ــرای 12 س ــان ب ــت: نانوای وی گف
شــرایطی کــه همــه کاالهــا افزایــش قیمــت دارنــد، واقعــا کفــاف هزینه هــای زندگــی 

ــرای نانوایــان کننــد. را نمی دهــد بنابرایــن مســئوالن بایــد فکــری ب
گلمحمــدی دربــاره اینکــه برخــی نانوایی هــای دولتــی بــه آزادپــر تبدیــل شــده انــد، 
عنــوان کــرد: نانوایی هــا بــدون مصوبــه آرد و نــان نمی تواننــد آزادپــز شــوند ضمــن 

ــز و هــم دولتــی ضــرر می دهنــد. اینکــه در شــرایط فعلــی هــم نانوایی هــای آزادپ
ــی  ــم فروش ــان را ک ــف نانوای ــن تخل ــدان عمده تری ــان هم ــه نانوای ــس اتحادی رئی

ــتند. ــی هس ــم فروش ــه ک ــار ب ــان ناچ ــت: نانوای ــت و گف دانس

غزل اسالمي «

 نگراني روستاییان از الحاق روستاهایشان به 
شهر اوج گرفته است.

ســه ماه قبل بود که ادغام روستاهاي علي آباد، 
قاسم آباد و حسن آباد با شهر همدان به تصویب 
شوراي عالي شهرسازي رسید. قبل از تصویب 
ایــن الحاق ها، کارشناســان همداني بر تبعات 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ادغام روستاها با 
شهر تأکید کرده بودند اما در نهایت از 4روستایي 
که در شوراي برنامه ریزي استان همدان تصویب 
شده بود الحاق 3 روستا، در وزارتخانه مصوب 
شــد. حاال علي آبادي ها نگراني خود از الحاق 
روستایشان به شهر همدان و عواقبي که از این 
الحاق در انتظارشــان است را به گوش نماینده 

خود در مجلس شوراي اسالمي رسانده اند.
آن طور که پیش بیني مي شد تعدادي از روستاییان 
که شــغل متناسب با روســتا مانند دامداري و 
کشــاورزي دارند و از خدمات روستایي مانند 
بیمــه اســتفاده مي کنند و معــاف از پرداخت 
عوارض انــد نگران اوضاع پیش رو هســتند و 
بخش دیگري از روســتاییان و ســوداگران و 
غیربومي هاي ذینفع از این روســتاها از الحاق 
راضي هســتند. دامداران و کشــاورزان نگران 
از دســت دادن شغل خود هستند و بسیاري از 
مالکان در این روستاها راضي از افزایش قیمت  

امالک و استفاده از خدمات شهري هستند.
کارشــناس شهرســازي و اســتادیار دانشگاه 
معماري دانشگاه بوعلي سینا هم پیش از تصویب 
الحاق این ســه روستا به شــهر همدان درباره 
به وجود آمدن همین تبعات براي روســتاییان 
و حتي شــهر ابراز خطر کرده و به همدان پیام 
گفت که »تاکنون هرتعداد که الحاق روســتا به 
شهر در کشور صورت گرفته تبعات اقتصادي، 
اجتماعــي و فرهنگي منفي داشــته اســت«. 
محمدرضا عراقچیان تأکید داشت: »شهرسازي 
پروســه اي درازمدت است و براي تصمیمات 
درباره آن باید اجازه بدهیم مباحث آن در جامعه 
مطرح شود و مشاوریني در رشته هاي اقتصاد، 
جامعه شناسي، روانشناسي و حتي کارشناسان 

پدافند غیرعامل نظراتشان را ارایه کنند«. 
هرچند که نظر اغلب کارشناسان واحد بود اما 
مشــاور طرح جامع شهر همدان که پیشنهاد و 
تأیید الحاق 3 روستاي نامبرده به شهر همدان را 
داد در گفت وگوي مفصلي که با همین روزنامه 
داشت اعالم کرد که »ناگزیریم این روستاها را 
به شهر الحاق کنیم زیرا آن قدر به شهر نزدیک 
شــده اند که نمي توان خطي بــراي جدا کردن 
آنها از شــهر مشخص کرد ضمن اینکه به دلیل 
نزدیکي و باال بودن قیمت مســکن در همدان 
بسیاري از اهالي شــهر در این روستاها ساکن 
شــده اند که تبعاتي از جملــه افزایش بي رویه 
جمعیت و ایجاد تراکم باال در روستاها، نداشتن 
فرهنگ و شغل روستایي و استفاده کردن آنها از 
خدمات مجاني روستایي را به دنبال دارد و براي 

جلوگیري از معضالت آینده ناگزیر به ادغام این 
روستاها با شهر هستیم«. احمد بهاآبادي اعالم 
کرد که »این روســتاها از نظر مســایل کالبدي 
و برنامه های توســعه ای جدای از شهر همدان 
توجیــه فنی در بر ندارند چــون اگر مدیریت 
شهري به این نقاط اشراف نداشته باشد تبعات 
زیادی برای شهر در پی خواهد داشت. هرچند 
که الحاق این نقاط به شهر همدان مستلزم تحمل 
هزینه هایی برای شهر خواهد بود اما آینده نگري 
منطقي حکم مي کند تا اقداماتي که در آینده باید 

براي مقابله با تبعات منفی انجام بدهیم«.
در ســال هاي قبل این سه روستا تا این حد به 
شهر نزدیک نبودند اما با تخریب هایي که توسط 
ســودجویان صورت گرفت در ایــن باغات 
ساخت وسازهاي مجاز و غیرمجاز انجام شد که 
موجب شــد تا فاصله اي با شهر همدان نداشته 

باشــند. اما با تأیید الحاق این 
روستاها به شهر همدان منافع 
برخي از این افراد تأمین شــد. 
اگر این روند ادامــه پیدا کند 
ممکن است سودجویان راه را 
باز ببینند و با ساخت وسازهاي 
غیرمجازي کــه انجام خواهند 
داد، در چند سال آینده به اجبار 
ده ها روســتاي دیگر با شــهر 
ادغام شــوند چون سودجویان 
پیشین  مشاور  ندارند.  سیرایي 
طرح جامع همدان هم نظرش 
همین بــود و گفت که »بخش 
مهمــی از درگیري هاي فکري 
مشــاوران طرح های جامع هم 

همین موارد اســت. اینهــا از جمله معضالت 
شهرسازي کشور است و مدیران به جاي اینکه 
در ساخت وســازهاي غیرمجاز در روستاهاي 
نزدیک شــهرها یا در اراضی خارج از محدوده 
شــهرها به موقع دخالت کنند به دالیل مختلف 
از جمله در زمان های نزدیک به انتخابات کاري 
انجام نمي دهند. تجربه نشان داده که یک سري 

افراد در زمان انتخابات ســاخت وسازهایي در 
حاشیه شــهرها انجام مي دهند و مسئوالن هم 
براي متشنج نشدن جو از رویارویی و برخورد 
با آن ها پرهیز می کننــد. بعد موقع مطالعات و 
تهیه طرح توسعه، مشاور به  دالیل فني مجبور 
مي شــود این لکه هاي خالف ســازي را داخل 
محدوده شــهر بیاورد تا ســامان دهی کند. این 
وضعیت تبدیل به رویه ای شده که مرتب تکرار 
می شود. این بحث ها کار پیچیده اي است که اگر 
در زمان خــودش و به موقع جلوي آنها گرفته 

شود کار به اینجا کشیده نمي شود«.
اکنون در این روســتاها کار به جایي رسیده که 
روســتاییان نگران وضع موجود هســتند. آنها 
تاکنون خدماتي از ادغام شدن با شهر نصیبشان 
نشده و ظاهراً  فقط پلیس ساختمان در روستاي 
علي آباد حضور پررنگ تــري دارد. همان طور 
که پیش بیني مي شد آمار 
ساخت وســازها با ادغام 
افزایش  بــه شــهر  آنها 
یافتــه و امیر خجســته 
نماینده مــردم همدان و 
فامنین در مجلس شوراي 
اسالمي هم این موضوع 
را به مســئوالن یادآوري 
هرچند  اســت.  کــرده 
کــه ساخت وســازهاي 
غیرمجاز کمتر به دســت 
انجام مي شود  روستاییان 
غیرمجازهــا  اغلــب  و 
توسط سوداگران صورت 
مي گیرد. حال اگر پلیس 
ساختمان هم بخواهد کوتاهي کند این روستاها 
به شهري تبدیل مي شوند که تبعات وارد شده 
به آنها به مراتب باالتر از سود ادغام آنها با شهر 
براي روســتاییان اســت. اگر در روند ساخت 
وســازها برخورد قانوني صــورت نگیرد این 
روستاها شبیه حاشیه شهري مي شوند که مردم 
آن شــغل ندارند و فرهنگ و اعتبار خود را از 

دست داده اند.
 در ایــن صورت آنها نــه مي توانند دامداري و 
کشــاورزي کنند و نه مي توانند با شهري هایي 
که ســال ها با فرهنگ و اقتصاد شهرشان آشنا 
هســتند رقابت اقتصادي کنند. تنها چیزي که 
براي آنها مي ماند بیکاري، فقر و حاشیه نشیني 
است که خدمات شــهرِي هم پاي شهرنشینان 
هم بــراي آنها وجود نــدارد. حتي اگر پلیس 
ساختمان هم حضور ندارد خود روستاییان باید 
مانع ساخت وسازهاي غیرمجاز در روستایشان 

بشوند.
امیر خجسته نماینده همدان و فامنین در مجلس 
شــوراي اســالمي در بازدیدي که از روستاي 
علي آباد داشــته گفته که در حال حاضر شورا 
و دهیار مســئولیت اصلی را در این روســتاها 
به عهده دارند و بنیاد مســکن متولی ســاخت 
و ســازها و تعیین محدوده روستاها بوده اما بر 
اســاس اظهارات مردم در این چند روز پلیس 
ساختمان بدون هماهنگی با دهیار به پروژه های 
مردم مراجعه و از ســاخت و ســاز جلوگیری 
کرده است. این سرکشي ها در شرایطی است که 
هنوز هیچ تغییری در ماهیت این روستا صورت 
نگرفته و روستا به شهرداری توسط بنیاد مسکن 

تحویل نشده است. 
وی اعالم کرده که در حال حاضر مردم ناراحت 
هســتند و از آینده مجهول این الحاق به شدت 
ابراز نگرانی می کنند که باید پاســخ ســواالت 
روستاییان با حضور مســئوالن مستقیم درباره 
تکلیف آینده بیمه روســتاییان، آینده دامداری، 
اراضی و ســاخت و ساز داده شــود. لذا باید 
مسئوالن امر هر چه سریعتر ضمن اطالع رسانی 
مناســب و دقیق به مــردم و جلوگیری از یک 
نارضایتــی اجتماعی، برنامه ریــزی عقالنی و 
مناسبی را برای تغییر و تحویل روستاها به شهر 
انجام دهند و در این راه تمامی تصمیم گیری ها 
در حضور نمایندگان مردم در شورای اسالمی 
روســتا و دهیار صورت پذیرد تا نقطه نظرات 

مبتنی بر واقعیت ها باشد. 

آثار حذف ۴ صفر از پول ملی

پول ارزان 
می شود!

■  حــذف صفر از پول ملــی تغییری در 
اوضاع معیشــتی مردم و شاخص های پایه 

اقتصاد نخواهد داشت
 حــذف چهار صفر از پــول ملی که یک 
فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، نیاز 
به چهار ســال زمان دارد؛ هرچند تغییری در 
شــاخص های اقتصادی ایجــاد نمی کند اما 
مزایایــی دارد که می تواند به سیســتم پولی 

کشور کمک کند.
حــذف صفرها از پول ملــی چندین بار در 
جریان مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده 
و هربار بــه دلیلی روند اجرای آن یا متوقف 
شده یا مسکوت مانده است، اما بانک مرکزی 
از سال گذشته این طرح را با جدیت پیگیری 

می کند.
بانک مرکزی طرح حذف چهار صفر از پول 
ملی را برای تصویب به دولت فرستاد و پس 
از آن دولــت آن را در قالب الیحه ای تقدیم 
مجلس کرد تا نماینــدگان مردم در این باره 

تصمیم بگیرند که در نهایت روز گذشته یک 
فوریت الیحه حذف چهار صفر از پول ملی 

در مجلس شورای اسالمی تصویب شد.
بر این اساس، قرار است با حذف چهار صفر 
از پول ملی، واحد رســمی پول کشور نیز از 
ریــال به تومان تغییر کند و به این ترتیب هر 
1۰ هــزار ریال )1۰۰۰ تومــان( معادل یک 
تومان جدیــد و هر تومان جدید معادل 1۰۰ 

پارسه شود.
البته این بــار نیز حذف صفــر از پول ملی 
موافقان و مخالفان خود را داشت؛ به طوریکه 
برخی بر ایــن باورند که در شــرایط فعلی 
اقتصاد ضرورتی برای انجام این کار نیســت 
و می توان در آینده به این موضوع فکر کرد، 
اما رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که این 
کار ضروری است و موکول کردن آن به آینده 

دردی را دوا نمی کند.
اما موردی که همگی بر آن اتفاق نظر دارند، 
این است که حذف صفر از پول ملی تغییری 
در اوضاع معیشتی مردم و شاخص های پایه 
اقتصاد نخواهد داشــت، اما بررســی دالیل 

اهمیت این الیحه نیز امری ضروری است.
حــذف چهار صفر از پول ملی باعث کاهش 
هزینه هــا، حجم اســکناس و وارد شــدن 
مســکوکات به چرخه اقتصادی می شود و به 

فرآیند مبادالت مالی مردم کمک می کند.

آن طور که بانک مرکزی اعالم کرده هدف این 
الیحه راحت تر شدن کار برای مردم است تا 
بتوانند اسکناس ها با واحد پولی جدید را در 
امــور بازرگانی و مالی خود به نحو احســن 
استفاده کند، چراکه در حال حاضر رابطه پول 
ملی با ارزهای خارجی هم خوب نیست، مثال 

معادل دالری یک ریال ۰.۰۰۰۰۰۸ است.
ایــن الیحه به فرآیند مبــادالت مردم کمک 
می کند و با توجه به بی ارزش شدن واحدهای 
پولی عمال سکه و مسکوکات از جریان مبادله 
مردم خارج شــده است؛ به طوری که ضرب 
یک سکه بیشتر از آن هزینه می برد. نمونه آن 
سکه ۵۰۰ تومانی اســت که ضرب آن ۸۰۰ 

تومان هزینه دارد.
عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک مرکزی 
ایــن موضوعــات را در دفــاع از الیحــه 
پیشــنهادی دولت مطرح کــرد و گفته که 
برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور 
به زمان چهار ســاله نیاز داریــم؛ بنابراین 
اگر ایــن الیحه به تصویب نهایی برســد، 
چهار ســال کار طول می کشــد تا با انجام 
مقدمات الزم بــه تدریج پول های جدیدی 

را جایگزین پول های قدیمی کنیم.
این در حالی اســت که همتــی پیش از این، 
زمــان الزم برای اجرای طــرح حذف چهار 
صفــر از پول ملی را حدود دو ســال عنوان 

کرده بود و اکنون گفته که این طرح به چهار 
سال زمان نیاز دارد.

البته طبیعتا اجرای طرحی با چنین گستردگی 
که نیاز به تغییر تمامی اسکناس ها و سکوک 
مورد اســتفاده مردم دارد، نیاز به زمان زیادی 

خواهد داشت.
از سوی دیگر، با اصالح قانون پولی و بانکی 
هزینه ها در میان مدت کاهــش پیدا می کند، 
چراکه در حال حاضر نزدیک به یک میلیارد 
اسکناس در سال امحا می شود و نزدیک به ۹ 
میلیارد اســکناس نیز در جریان است که اگر 
چهار صفر از پول ملی حذف شــود، تعداد 
اســکناس ها به 2.2 میلیارد می رســد و این 
یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم 
اسکناس، هزینه ها و وارد شدن مسکوکات به 

چرخه کار خواهیم بود.
در عین حال برخی کارشناسان معتقدند که در 
شرایطی که نرخ تورم کشور باالست و کشور 
تحت تحریم  قــرار دارد، حذف چهار صفر 
می تواند به بازگشت صفرها پس از مدتی به 

پول ملی منجر شود.
با این حال با تصویب یک فوریت این الیحه 
به نظر می رسد که کار اجرایی این الیحه پس 
از تایید نهایی انجام شــده و بر اساس برنامه  
زمان بندی بانک مرکزی، این طرح به تدریج 

اجرایی خواهد شد.

آماده باش جایگاه های سوخت همدان برای 
خدمت رسانی به زائران اربعین

 مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان از آماده باش 
جایگاه های سوخت رسانی منطقه همدان برای خدمت  به زائران اربعین 

خبر داد.
امین روستایی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه جایگاه های سوخت 
رسانی منطقه همدان برای خدمت مطلوب و شبانه روزی به زوار اربعین 
آمادگی کامل را دارند، تصریح کرد: استان همدان با موقعیت جغرافیایی 
ویژه و محوریت حمل و نقل کاال و خدمات و جابجایی شــهروندان 
از مبادی شــمال و مرکز به مقاصد استان های جنوبی و غربی و کشور 
همســایه عراق، این خطه از میهن اســالمی را جایگاهی منحصربفرد 

بخشیده است. 
وی ادامه داد: با عبور بزرگراه های مواصالتی از این خطه به طرف استان 
های مرزی، اســتان همدان به کریدور شمال و مرکز به جنوب و غرب 
و بالعکس تبدیل شــده است و این موضوع برای استانهای همجوار و 

مرزی از اهمیت باالیی دارد.
روستایی خاطرنشــان کرد: تمام جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی 
استان به ویژه آنهایی که در مسیر تردد زائران اربعین حسینی قرار دارند، 
مهیای استقبال از کاروانهای عمومی و شخصی زیارت عتبات عالیات 
هســتند.مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان عنوان 
کرد: 2 باب جایگاه در مســیر رفت و دو باب جایگاه در مسیر برگشت 
نفت گاز یارانه ای را در اختیار وســایل نقلیــه عمومی کاروان ها قرار 
خواهد داد و برآنیم به تعداد این جایگاه ها اضافه کنیم از این رو پیشنهاد 

افزایش دو باب جایگاه دیگر به مرکز ارسال شده است. 
وی با اشــاره به نظارت عالیه از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان بر مجتمع های بین راهی در تجهیز امکانات جانبی و 
رفاهی، بیان کرد: بازرسی های مستمر در طول ایام تردد زوار از وضعیت 
کمــی و کیفی فرآورده تحویلی بدون وقفه برنامه ریزی شــده و انجام 
خواهد شد. روستایی در پایان گفت: عشق به خدمت به زائران حضرت 
ابی عبداهلل)ع( در میان کارکنان و اقشار وابسته به این مجموعه موج می 
زند و با چهره ای گشاده و روی باز کاروان های اعزامی سفر اربعین با 
ارائه معرفی نامه معتبر گازوئیل یارانه ای مورد نیاز خود را به ســهولت 

دریافت خواهند کرد.

سقف تراکنش مالی برای حذف از
 فهرست یارانه ها اعالم شد

 دولــت برای حــذف یارانــه پردرآمدها بررســی تراکنش بانکی 
و مانده حســاب افراد را مالک تشــخیص قرار داده است. این خبر را 

سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعالم کرد.
این نماینده مجلس افزود: افرادی که تراکنش بانکی ساالنه آنان بیش از 
یک میلیارد و مانده حسابشان 3۰ میلیون تومان باشد، از لیست دریافت 
یارانه حذف می شوند.به گفته وی تا زمانی که بانک های اطالعاتی تجمیع 
نشوند بی شک حذف سه دهک بی خطا و به درستی اتفاق نخواهد افتاد. 
به هرحال در مجلس در بررســی الیحه بودجه این قضیه را مورد توجه 
قرار داده، بر اساس آیین نامه ای که وزارت کشور به همراه وزارت کار و 
سازمان برنامه و وزارت ارتباطات تدوین خواهند کرد نسبت به حذف 

اقدام الزم صورت پذیرد و منابع آزادشده در همان استان هزینه شود.
به گزارش خبرآنالین، موسوی با اشاره به اینکه بانک های اطالعاتی ای 
کــه بتوانند فعالیت های اقتصادی جامعه را تجمیع کنند، نداریم، گفت: 
این خأل بانک های اطالعاتی در بحث اجرای سیاست های رفاهی ما را 
با چالش روبه رو می کند. در بحث دریافت مالیات برحق هم همین طور. 
االن سیاست های مالیاتی ما به درستی اجرا نمی شوند و در برخی مواقع 

عادالنه نیستند .
او افزود: ما اکنون به چنین وضعی دچاریم که هیچ اطالعاتی درخصوص 
فعالیــت اقتصادی از جمله درآمد، هزینه، امــوال و... 1۰ میلیون نفر از 
جمعیت کشورمان در دست نداریم؛ این افراد نه کارمند هستند نه بیمه 
دارند و نه... البته ممکن اســت اطالعات آنان به صورت پراکنده وجود 

داشته باشد اما در یک جا وجود ندارد.
او در پاسخ به این سئوال که  سه دهک باالی اقتصادی از نظر اقتصادی 
چه ویژگی هایی دارند؟ توضیح داد: هنوز هیچ شــاخص مشــخصی 
برای تشخیص این سه دهک تعریف نشده است و به علت پراکندگی 
اطالعات هنوز مبنای مشــخصی وجود ندارد. اما مبنا برای تشخیص  
این افراد می تواند خانه، خودرو، اموال یا هر چیز دیگری باشــد. هنوز 
درخصوص اینکه چه کســانی حذف شــوند هم اطالعــی از طریق 

دستگاه ها وجود ندارد.
به گفته وی آنچه در حال اجراست بررسی تراکنش ساالنه و مانده حساب 

بانکی افراد است.

علي آبادي ها نگران همدانی شدن هستند 

سر بی کاله روستاییان از شهرشدن
■ اهالي روستاهاي ملحق شده به شهر با پلیس ساختمان همراهي کنند و اجازه ساخت وساز غیرمجاز ندهند

■ روستاییان مواظب شغل و باغات خود باشند
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درجام جهانی والیبال  ژاپن
آغاز والیبال ایران با طعم انتقام

 تیم ملی والیبال ایران در نخســتین گام مســابقات جام جهانی در 
اندیشه انتقام شکست از روسیه و امیدوار به کسب رتبه ای بهتر از سه 

دوره گذشته حضور در این رویداد بزرگ است.
چهاردهمیــن دوره رقابت های جام جهانــی والیبال از ۹ تا 23 مهر با 
حضور تیم های ایران، روســیه، مصر، کانادا، استرالیا، برزیل، آمریکا، 
تونس، آرژانتین، ژاپن، ایتالیا و لهســتان به میزبانی ژاپن آغاز خواهد 

شد.
مســابقات جام جهانی نخستین بار در ســال 1۹6۵ پایه گذاری 
شد. این مسابقه ها هر 4 سال یک بار برگزار می شود و شهرهای 
ورشــو، برلین و توکیو میزبان نخســتین دوره هــای جام جهانی 
بودند اما طبق ســنت برگزاری مســابقه های جام جهانی بعد از 
سال 1۹۹1 قرار بر این شــد برای همیشه ژاپن میزبان مسابقات 

باشد.
 روســیه بــا 6 قهرمانی به همــراه برزیل و آمریکا بــا دو مدال طال 
پرافتخارترین تیم های جام جهانی والیبال هســتند. همچنین تیم های 
کوبا، ایتالیــا و آلمان نیز هر کدام یک قهرمانی در جام جهانی والیبال 

دارند.
در دوره گذشــته مســابقات تیم ملی آمریــکا و ایتالیا به ترتیب 
عنــوان قهرمانی و نایــب قهرمانی رقابت ها را کســب کردند و 
بــه همراه تیم برزیــل) میزبان المپیک( نخســتین راه یافتگان به 

بودند. ریو  المپیک 
تیــم ملی والیبال ایران چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه 
خواهد کرد. نخســتین حضور تیم ملی مربوط به سال 1۹۹1 می باشد 
که عنوان یازدهمی کسب شد. سال های 2۰11 و 2۰1۵ نیز به ترتیب 

مقام نهم و هشتم برای والیبال ایران به دست آمد.
ملی پوشان در نخســتین بازی امروز سه شنبه از ساعت ۸:3۰ مقابل 
روســیه صف آرایی خواهند کرد. روس هایی که در مرحله نخســت 
انتخابی المپیک با شکست شاگردان ایگور کوالکوویچ سهمیه حضور 
در المپیک 2۰2۰ را کسب کردند تا ملی پوشان ایران دی ماه در چین 
برای حضــور در المپیک تالش کنند. این بازی می توانند حکم انتقام 
شکست مسابقات انتخابی المپیک و گام محکم برای آغاز رقابت های 

جام جهانی باشد.
برنامه بازی های ایران نیز به شرح زیر است:

..........................................  روسیه: سه شنبه ۹ مهر، ساعت ۸:3۰ ایران 
.......................................  مصر: چهارشنبه 1۰ مهر، ساعت ۵:3۰ ایران 
............................................  کانادا: جمعه 12 مهر، ساعت ۵:3۰ ایران 
.........................................  استرالیا: شنبه 13 مهر، ساعت 11:3۰ ایران 
.......................................  برزیل: یک شنبه 14 مهر، ساعت ۸:3۰ ایران 
..................................  آمریکا: چهارشنبه 17 مهر، ساعت 12:3۰ ایران 
.......................................  تونس: پنج شنبه 1۸ مهر، ساعت ۸:3۰ ایران 
........................................  آرژانتین: جمعه 1۹ مهر، ساعت ۵:3۰ ایران 
.......................................  ژاپن: یک شنبه 21 مهر، ساعت 13:۵۰ ایران 
...........................................  ایتالیا: دوشنبه 22 مهر، ساعت ۹:3۰ ایران 
.......................................  لهستان: سه شنبه 23 مهر، ساعت 7:۰۰ ایران 

دعوت 2داور همدانی به مسابقات جودو 

 2داور همدانــی جهت قضاوت در چهاردهمین دوره مســابقات 
جودو کشوری دختران نوجوان دعوت شدند.

سیده حنانه عقیلیان و سهیال شریفی از سوی کمیته داوران فدراسیون 
جودو جمهوری اســالمی ایران، جهت قضاوت در چهاردهمین دوره 
مســابقات کشــوری نوجوانان دختر که در تاریخ 12و 13 مهرماه در 

شهرستان زنجان برگزار میگردد، دعوت شدند.

مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کشور 
در تویسرکان

ــواری  ــر دوچرخــه س ــگ برت ــابقات لی  جلســه هماهنگــی مس
ــزار شــد. کشــور در تویســرکان برگ

ــواری  ــه س ــر دوچرخ ــگ برت ــابقات لی ــی مس ــه هماهنگ  جلس
ــه  ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــرکان برگ ــداری تویس ــور در فرمان کش
برگــزاری مســابقات  نحــوه  ادارات شهرســتان در خصــوص 

ــد. ــه کردن ــنهاداتی ارائ پیش
مســابقات لیــگ برتــر دوچرخــه ســواری کشــور بــا حضــور 12۰ 
ــه  ــاه ب ــخ 17 لغایت1۹آبانم ــم از تاری ــب 12 تی ــکار در قال ورزش
ــم  ــتقامت و تای ــته اس ــرکان در دو رش ــتان تویس ــی شهرس میزبان

ــل برگــزار شــود. تری
مســیر مســابقات در رشــته اســقامت از چهــارراه فرهنگیــان جــاده 
بهشــت زهــرا روســتای آرتیمــان بلــوار ســرکان و در رشــته تایــم 
ــر  ــاه ۹ کیلومت ــاده کرمانش ــوره ج ــگاه دو منظ ــد از پاس ــل بع تری
ــهدای  ــتخر ش ــد.خوابگاه اس ــی باش ــت م ــت و برگش ــن رف الی
گمنــام و خانــه معلــم جهــت اســکان ورزشــکاران انتخــاب شــد.

کاراته کاران کبودراهنگی
 افتخاری دیگر آفریدند

 کبودراهنگ- اکرم حمیدی - خبرنگار همدان پیام: مسابقات کاراته 
قهرمانی استان به میزبانی همدان در مجموعه ورزشی شهید شمسی پور 
خانه کاراته استان برگزار شد و کاراته کاران کبودراهنگ افتخاری دیگر 

آفریدند.
مربی کاراته کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: شهرستان کبودراهنگ 
با ۸ شــرکت کننده در رده سنی نونهاالن در این مسابقات حضور پیدا 

کردند که نتیجه آن ۵ مدال طال یک نفره و دو برنز بود.
ناصر ســلطانی اظهار داشت: محمدحسین شــاوئی ، یاسین بهرامی ، 
آرش بهــروز ، محمد رضا نجفی وآرمیــن غالمی صاحب مدال طال 
شــدند، امیرحسین پیشــیار به مدال نقره رسید، امیرحسین زکی ئی و 

یاسین نعمینی نیز صاحب مدال برنز شدند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: کاراته کاران کبودراهنگی هموازه حائز 
رتبه های برتر و کســب موفقیت های چشــم گیری بودند و در سطح 
بین المللی، ملی، کشوری، استانی و شهرستانی همیشه زبانزد خاص و 
عام بوده اند و نام کبودراهنگ را در این رشته ورزشی پرآوازه کرده اند.

تجهیز خانه ورزش روستای 
طاسران،آبمشکین،حاتم آباد

 رئیس هیأت روســتایی و بازیهای بومی و محلی استان همدان با 
بیان اینکه راه اندازی خانه های ورزش طرحی اســت که در شــورای 
آموزش و پرورش استان همدان به تصویب رسید گفت: خانه ورزش 
روستایی شهرســتان کبودرآهنگ در روستاهای طاسران ،آبمشکین و 

حاتم آباد تجهیز شد.
مهرداد نادری فر افزود: خانه های ورزش روستایی در مکان های بدون 
استفاده شامل مدارس، حمام های قدیمی و متروکه، سوله ها و انبارهای 

واقع در روستاها راه اندازی می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: در همین راستا برای 7۰ خانه روستایی به متراژ 
2 هزار و 6۰۰ متر مربع با امکاناتی همچون تاتامی ورزش های رزمی، 
۵۰ عدد میز پینگ پنگ، ۵۰ دستگاه فوتبال دستی، کیسه بوکس، دارت، 

توپ و تشک کشتی در تیر ماه امسال تجهیزات فرستاده شد .
هم اینک 11۸ روســتا در ســطح اســتان همدان خانه ورزش دارای 

تجهیزات هستند.

مجتمع فرهنگی ورزشی تویسرکان 
بهره برداری شد

 مجتمع فرهنگی ورزشــی هالل احمر با حضور رئیس ســازمان 
هالل احمر کشــور و جمعی از مسئوالن شهرستانی در تویسرکان به 

بهره برداری رسید.
رئیــس جمعیت هالل احمر تویســرکان در آییــن بهره برداری 
از این طرح گفت: کار ســاخت مجتمع فرهنگی ورزشــی هالل 
احمر از ســال ۸۸ با پیش بینی چهار میلیــارد ریال اعتبار آغاز 

شد.
حسین ترکاشوند افزود: مقرر بود نیمی از این اعتبار توسط استانداری 
و ۵۰ درصد آن توسط هالل احمر تامین شود که تاخیر در تخصیص 

این بدهی عامل زمانبر شدن این طرح شده است. 
وی بیان کرد: این مجتمع فرهنگی ورزشی در زمینی به مساحت پنج 
هزار و ۵۰۰ متر مربع و زیر بنای 2 هزار و 462 متر مربع در شــمال 

شهر تویسرکان ساخته شد. 
رئیس جمعیت هالل احمر تویسرکان با بیان اینکه 33 میلیارد و 1۸۰ 
میلیون ریال برای تکمیل این طرح هزینه شد اضافه کرد: این مجتمع 
چند منظوره دارای سالن فوتسال، والیبال، بسکتبال، صخره نوردی و 

دیگر رشته های ورزشی است. 
ترکاشوند ادامه داد: این مجتمع نخستین مجموعه فرهنگی و ورزشی 
متعلق به جمعیت هالل احمر در استان همدان است و درآمد حاصل 

از آن برای فعالیت های بشر دوستانه هزینه می شود.

مصطفی جوکار مربی تیم ملی کشتی آزاد 
بزرگساالن شد

 مســعود مصطفی جوکار به عنوان مربی به جمع کادر فنی کشتی 
آزاد بزرگساالن ایران اضافه شد.

در حالی که کمتر از 2 ماه پیش مسعود مصطفی جوکار نایب قهرمان 
المپیک 2۰۰4 آتن با حکم علیرضا دبیر به عنوان مربی ارشد تیم ملی 
کشتی آزاد امید ایران انتخاب شده بود، اما این مربی به کادر فنی کشتی 

آزاد بزرگساالن ایران اضافه شد.
محســن کاوه مدیر تیم ملی کشــتی آزاد در اینبــاره اظهار کرد: 
بدلیــل تعامل بســیار خوبی که میان جــوکار بــا کادر فنی تیم 
ملی بزرگســاالن وجود داشــت و همچنین درخواست غالمرضا 
محمدی ســرمربی تیم ملی، جوکار به عنــوان مربی به کادر فنی 

بزرگساالن ایران اضافه شد.
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پیشخوان

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وســیله به حجته اله ســاکی نام پدر: پداله تاریخ تولد: 1331/5/5 شماره ملی 3931841219  شماره 
شناســنامه 271 به نشانی : نهاوند، خ شــریعتی نبش کوچه حوزه علمیه راسته میرزا آقا ابالغ می شود که 
شرکت واسپاری ســپهر پارس تاریخ ایجاد: 1384/12/6 به نشانی: تهران خ آفریقا ک شهید طاهری پ 18 
بموجب پرونده اجرایی کالسه 9700033 اجرای ثبت نهاوند موضوع سند رهنی شماره 146415 دفتر اسناد 
رسمی شماره 366 شهر تهران استان تهران بابت مبلغ 1/235/957/478 ریال موضوع الزم االجرا علیه شما 
مبادرت بصدور اجرائیه نموده است و چون وفق گزارش مامور ابالغ آدرس شما شناسایی نگردیده است لذا 
برابر درخواست وارده بستانکار به شماره 3651/ن/98 مورخ 98/7/8 و طبق ماده18 آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار منتشر می گردد چنانچه ظرق مدت 10 روز 
از تاریخ انتشار آگهی نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید موارد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق 
با تقاضای بســتانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آنها طلب بستانکار و حقوق 

دولتی استیفا خواهد شد. 
)م الف 160(

ثبت اسناد و امالک نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326005000412 مورخ 1398/6/10هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي  حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای رضا چگنی به شماره 
شناســنامه 645 شماره ملی 3961361525 صادره از نهاوند فرزند اسداهلل در ششدانگ یک قطعه زمین آبیزار باحق آبه طبق مقررات 
قانون توزیع عادالنه آب به مســاحت 40166/14 مترمربع قسمتی از پالک 8 اصلی بخش 3 حوزه ثبتی شهرستان نهاوند واقع در اراضی 
روســتای گوشه سعد وقاص حقوق ارتفاقی ندارد مالک رسمی مشــاعی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 158(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24
محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326034000356 مورخه 1398/5/9هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي نورعلی جمشیدیان فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 663 صادره از همدان در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 81645/78 مترمربع تحت 
پالک132/543 واقع در همدان بخش 5 روستای دشته خریداري مع الواسطه از  سهم االرث از پدر خود علی اکبر فرزند خان محمد و محمود 
جمشیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 727(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/9

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور 
ترکیب تیم کشتی آزاد استان مشخص شد

 ترکیب تیم اعزامی کشتی بزرگساالن استان برای اعزام به رقابت های 
قهرمانی کشور معهرفی شدند.

پس از مســابقات کشتی انتخابی بزرگساالن اســتان وحضور مدعیان 
قهرمانی در این رقابت ها نفرات شــاخص از ســوی ســعید ابراهیمی 
ســرمربی کشتی آزاد بزرگساالن اســتان به اردوی آماده سازی دعوت 
شــدند که پس از دو هفته اردو در نهایت نفرات برگزیده برای شرکت 

در مسابقات قهرمانی کشور بیرجند انتخاب شدند.

مســابقات قهرمانی کشتی آزاد بزرگساالن کشور در روزهای 11 و 12 
مهر ماه در شهر بیرجند خراسان جنوبی برگزار می شود.

تیم همدان را در این رقابت ها ســعید ابراهیمی به عنوان سرمربی و 
داریوش کمرونداز نهاوند، علی محمد مالمیراز تویســرکان و حامد 
کوکبــی ازهمدان ابراهیمی را در هدایت تیم یــاری میکنند و یدا... 
اشــرفیان از اسدآباد به عنوان سرپرست تیم کشتی استان را همراهی 

کردند.
تیم کشتی بزرکساالن استان روز یکشنبه راهی بیرجند شد تا با استراحت 

کامل به مصاف حریفان برود.
■ نفرات منتخب استان در اوزان مختلف

.....................................  میثم فیروزآبادی از نهاوند در وزن ۵7 کیلوگرم
......................................  سعید انوری از تویسرکان در وزن61  کیلوگرم
در وزن 6۵ کیلوگرم ..................................... مرتضی فرزین فراز همدان
......................................  یوسف کامرانی از همدان در وزن 7۰ کیلوگرم
.......................................  مسعود کمروند از نهاوند در وزن 74 کیلوگرم
..................................... جمال خدابنده لو از همدان در وزن 7۹ کیلوگرم
.......................................... فرزین قهرمانی اسدآباد در وزن ۸6 کیلوگرم
در وزن ۹2 کیلوگرم ................................ میثم مصطفی جوکار از مالیر
در وزن ۹7 کیلوگرم ........................................ دانیال شریعتی از همدان
.................................... مهران میرزایی از اسدآباد در وزن 13۰ کیلوگرم 

برگزاری مسابقه 
دوستانه بهکاپ

روز  بزرگداشــت  مناســبت  بــه   
آتشنشــانی و ایمنی مســابقه دوستانه 

بهکاپ برگزار گردید .
همزمان با روز آنشنشانی و ایمنی کارگاه 
آموزش و مسابقه دوستانه بهکاپ توسط 
کمیتــه بهکاپ هیأت گلف اســتان در 
محل آشیانه ایستگاه سازمان آتشنشانی 

در میدان باباطاهر همدان برگزار شد .
در پایــان ایــن رقابت کــه در فضایی 
کامال شــاد برگزار شــد مجید هاشــم 
زاده ، خدایار طاهری و حسین عزیزی 
توانســتند به ترتیب مقام های نخست تا 

سوم را کسب نمایند.

باشگاه فردوسی قهرمان 
کانون های والیبال 

دختران شد
 جشنواره کانون های والیبال نونهاالن 
، با حضور ۸ تیم از ســطح شهرســتان 
همدان با هم به رقابت پرداختند که در 
پایان کانون والیبال باشگاه فردوسی در 

سکوي قهرماني ایستاد
نونهاالن  والیبال  کانون های  جشــنواره 
، با حضور ۸ تیم از ســطح شهرســتان 
همدان و 7۰ نفر شــرکت کننده در دو 
سالن فردوسی، ســالن مقصودی با هم 
به رقابت پرداختنــد که در پایان کانون 
والیبال باشــگاه فردوســی در سکوي 
قهرماني ایستاد کانون والیبال برنا به مقام 
دوم دست یافت و کانون والیبال حجاب 
مقام ســوم را به خود اختصاص داد در 
پایان به تیم های برتر حکم و مدال اهدا 

گردید.

شهدای محمدیه قهرمان 
کانون های والیبال 

دختران شد
والیبال  هــای  کانــون   جشــنواره 
نوجوانان ، جوانان ، با حضور 14 تیم از 
سطح شهرستان همدان با هم به رقابت 
پرداختند کــه در پایان کانــون والیبال 
شهدای محمدیه در ســکوي قهرماني 

ایستاد.
جشــنواره کانون های والیبال نوجوانان 
، جوانــان ، با حضور 14 تیم از ســطح 
شهرستان همدان در دو سالن فردوسی، 
ســالن مقصــودی بــا هم بــه رقابت 
پرداختند کــه در پایان کانــون والیبال 
شهدای محمدیه در ســکوي قهرماني 
ایســتاد کانــون والیبال بســیج به مقام 
دوم دســت یافت و کانون والیبال کوثر 
مقام ســوم را به خود اختصاص داد در 
پایان مراسم توسط رئیس هیأت والیبال 
استان ،سرپرست اداره ورزش و جوانان 
شهرستان همدان به تیم های برتر حکم و 

مدال اهدا گردید.

قضاوت داوران همدانی 
در لیگ دسته سوم

دســته  لیــگ  رقابت هــای  در   
ســوم کشــور که فردا چهارشنبه در 
شــهر های مختلــف کشــور برگزار 
می شــود دو تیــم داوری از اســتان 
همدان در شــهر های تهران وسنندج 

کرد. خواهند  قضاوت 
به گزارش خبرنگار ما در تهران دو تیم 
تهرانی کیمیــا وآریونجم به مصاف هم 
می رونــد که این بــازی را فردا حجت 
قپانوری ســوت خواهد زد وابوالفضل 
بیات وامین سخایی وی را در امر داوری 

یاری خواهند داد.
همچنین در دیدار دو تیم آبیدر سنندج 
علــی  را  ســنندج  در  اراک  وآذرآب 
اصغرگوهری،سامان سحاب منش وسید 

نعمت میر غفار قضاوت خواهند کرد.

سلیمان رحیمی «

 بازی خوب وشــجاعانه پاس همدان 
مقابــل تراکتــور تبریــز در مرحلــه یک 
شانزدهم جام حذفی کشــور هم تعجب 
مصطفی دنیزلــی مربی تراکتور را متعجب 
ساخت وهم هواداران این پاس را به آینده 
امیدوار کرد.دنیزلــی چنان از بازی خوب 
پاس مقابل شــاگردانش به وجد آمده بود 
که مدعی شــد اگر در لیگ دسته دوم نیز 
همین روال را دنبــال کند بزودی به لیگ 

برتر صعود خواهد کرد.
پاس علیرغم باخت همچون تیم های پیروز 
تمجید شد وهواداران با ابراز رضایت این 
تیم را مثل قهرمانان تشــویق کردند وبازی 

آنها را ستودند
فاصله پاس وتراکتور مثل حکایت چشمه 
ودریا بود تراکتــور در این فصل به لطف 
مالک میلیــاردر خودگران قیمت ترین تیم 
لیگ کشــور اســت ومصاف با این تیم تا 
بیخ دندان مسلح وســتاره های پرشمارش 
وبا شکســت خفیف پاس کــه حتی پول 
برای آب معدنی ندارد وبازیکنانش ریالی 
دریافتی نداشــته اند می تواند یک پیروزی 

شیرین قلمداد شود.
ایــن بــازی نشــان داد کــه پــاس بــا 

ــی  ــته هایش ومرب ــن داش ــر همی ــه ب تکی
جــوان وآیندهنگــر خــود اگــر مــورد 
ــرار  ــتان ق ــد اس ــران ارش ــت مدی حمای
بازی هــای  از  نیــز  بگیــرد وهــواداران 
خانگــی خــوب اســتقبال کننــد ایــن تیــم 
بــرای  زیــادی  حرف هــای  می توانــد 
گفتــن داشــته باشــد وخــود را بــه عنــوان 

ــد. ــان ده ــی نش ــک مدع ی
جســور  ســربازانی  جمشــیدیان  احمد 
وجنگنده ای دارد که اگر کمی به آنها توجه 
شود می توانند کارهای بزرگی انجام دهند 
وبازی با تراکتور نشان داد که این توانایی 
را دارند.رقابت هایجــام حذفــی کمــک 
شایانی به رپاس کرد.دو بازی با شهرداری 
بردســکن و رضوانی اصفهان به عنوان دو 
بازی تدارکاتی خوب برای کسب آمادگی 
بیشتر وحضور درمسابقات لیگ دسته دوم 
بسیار مفید بود که حاصل آن را در بازی با 
تراکتــور دیدیم ونتیجه این بازی بازیکنان 
پــاس را از نظر روحی وروانی به ســطح 

باالیی رساند.
حال پاس انگیزه مضاعفی پیدا کرده است 
ومی تواند با تکیه بر این هواداران پرشور 
رقابت های دســته دوم را با قدرت دنبال 
کند. ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج 

علیرغم مشکالتی که دارد ودوری از مرکز 
شــهر همدان عالقه مندان بــه فوتبال را با 
مشــکل تردد روبرو می کند اما پاس اگر 
همین بازی را مقابــل تیم های لیگ دویی 
انجام دهد تماشاگران نیز سختی راه را بر 
جان می خرند وبا حضور گسترده پاس را 

تشویق وترغیب می کنند.
بــازی زیبا ر،شــجاعانه ودر گیرنده پاس 
مقابل بازیکنان میلیاردی تراکتور را کالفه 
کرد وآنها را وادار به خشــونت ودریافت 

اخطارهای متوالی کرد.
پاس در لیگ دسته دوم نیز همچون بازی 
با تراکتور به بازیکنانی جســور وجنگجو 
نیــاز دارد تا با پشــتوانه مالی مســئولین 
وحمایت پر شور تماشا گران بتواند نتایج 

قابل قبولی بگیرد.
این تیم با بازگشــت دروازه بان محرومش 
حاال می تواند نمایش بهتری داشــته باشد 
انها وقتی مقابل بازیکنان میلیاردی تراکتور 
قــرار گرفتند ابتدا خوف داشــتند اما رفته 
رفته ترسشان ریخت وفهمیدند که می توان 
با دست خالی نیز می توان با اینگونه تیم ها 
مبــارزه کرد وحتی انها را اســیر کرد ودر 
نیمــه دوم کامال بر بازی مســلط بودند.به 

امید روزهای آفتابی پاس همدان.

نگاهی به بازی روز یکشنبه مقابل تراکتورسازی

پاس فراتر از انتظار

هفته سوم لیگ دسته دوم کشور 

بازی سخت 
شهرداری در اهواز 
 هفته سوم رقابت های لیگ دسته دوم کشور 
جام آزادگان امروز با انجام ۹ بازی در شهرهای 
مختلف کشور دنبال می شود که در یکی از این 
دیدارها تیم فوتبال شهرداری همدان در گرمای 

اهواز به مصاف استقالل مالثانی می رود.
تیم شهرداری که در هفته دوم مسن نوین کرمان 
را با یک گل شکســت داد امروز با روحیه ای 
مضاعف به دیدار اســتقالل می رود. شاگردان 
هادی گل محمدی با چهار امتیاز در رده چهارم 
قراردارنــد و امروز در اهواز بازی ســخت و 
سنگینی دارند آنها عالوه بر حریف سرسختی 
چون اســتقالل مالثانی باید با شــرایط آب و 
هوایی اهواز نیز جدال کنند و این کار را برای 

شهرداری سخت می کند.
تیم شهرداری هفته گذشته تمرینات خوبی را 
برگزار کردند ،انجام تمریــن در گرمای ظهر 
برای آشــنایی بازیکنان این تیم با شرایط آب 
و هوای اهواز بوده اســت شــهرداری در این 
بازی به دنبال ارائه فوتبالی تماشاگرپسند است 
و کســب حداقل امتیاز گل محمدی را راضی 
نگه می دارد.شهرداری با تکیه بر بازیکنان جوان 
و با انگیزه که اکثریت آنها بومی استان هستند 

می تواند در لیگ 2 نتایج قابل قبولی کسب کند.
وجود چند بازیکن مصدوم کار شــهرداری را 
ســخت کرده اما با تکیه بر جوانان این مشکل 
را برطرف خواهند کرد. حضور جوانانی چون 
پورقاســمی که هفته گذشته یک گل اروپایی 
برای شهرداری به ثمر رساند دست آورد تکیه 
بر جوانان در این تیم است و امثال پورقاسمی 

در شهرداری زیاد پیدا می شود.
سرمربی شهرداری نیز از جمله مربیانی است 
که به نیروی جوان بهای بیشتری می دهد و این 
پتانسیل تیم را باال می برد کسب یک امتیاز در 
جهنم اهواز می تواند شهرداری را همچنان در 

بین تیم های باالی جدول حفظ کند.
این دیدار را میثم عباس پور، حسینعلی سلطانی 
و داریوش کمری از کرمانشاه قضاوت خواهند 
کرد.اما دیگر نماینده کشورمان به خاطر حضور 
در جام حذفی این هفته به میدان نخواهد رفت 
و بازی این تیم با شهرداری بم به وقت دیگری 
موکول شده است دو بازی در گروه اول و سه 
بــازی از گروه دوم بــه دلیل حضور تیم ها در 
جام حذفی به زمان دیگری موکول شده است.

اما در سایر دیدارهای این هفته و در گروه اول 
اتحادیه کامیاران میزبان شهید قندی یزد است. 
کامیاران با 6 امتیاز و شهید قندی با 4 امتیاز در 
این دیدار به دنبال پیروزی و صدرنشین هستند. 
شــهرداری فومن از میالد مهر تهران پذیرایی 
می کند. فومن بدون امتیاز در مصاف با میالد 4 

امتیاری کار سختی دارد و برای فرار از انتهای 
جدول در این بازی خانگی محکوم به پیروزی 
است. شــهرداری بندر آستارا به میهانی فوالد 
نوین اهواز می رود. شهرداری با دو باخت حال 
و روز چندان مناسبی در جدول ندارد و فوالد 
نیز یک امتیازی است و این دیدار دونل فانوس 
به دستان است و در نهایت اترک بجنورد از تیم 
جنوبی کارون اروند خرمشهر میزبانی می کند 
کارون بــا 3 و اترک بدون امتیــاز به مصاف 
هــم می روند.امــا در گــروه دوم و در غیاب 
پاس همدان 4 بازی انجام می شود. شهرداری 
بندرعباس این هفته میزبان شــهرداری بابلسر 
است هر دو تیم با یک امتیاز نبرد برابری مقابل 
هم دارند.تیم نفت و گاز گچساران از تیم ملی 
حفاری اهواز پذیرایی می کند گچســاران با 6 
امتیاز یکه تاز جدول است و ملی حفاری نیز با 
3 امتیاز به دنبال پیروزی می باشد.جوکای تالش 
پذیرای بعثت کرمانشاه است جوکای 4 امتیازی 
در مقابل بعثت  3 امتیازی بازی سخت ونفس 
گیری با هم دارند.و سرانجام مس شهر بابک یا 
همان دارائی بندر گز راهی امیدیه می شود تا به 
نفت این شــهر مصاف کند. مس شهر بابک با 
2 تساوی و نفت امیدیه با 3 امتیاز برای کسب 

پیروزی به مصاف هم می روند.
تیم پاس همدان که درگیر جام حذفی بود روز 
شنبه 13 مهر راهی بوشهر خواهد شد تا دیدار 
عقب افتاده خود را برابر ایران جوان انجام دهد.
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بیک عالم گریبان وابیرزه گریبانی که از عشقت شود چاک  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلی و من- قسم
■ قد  س2...............................  نيوکاسل- قصرشيرين

 تپلی ومن
■ فلســطين1 - ايده اصلی - شبی که ماه کامل 

شد- روسی 
فلسطين 2. شبی که ماه کامل شد - ايکس الرج
■ سينما کانون...............  قصر شيرين - ايده اصلی

■بهمن مالير...........................................................   قسم
نيوکاسل - ايده اصلی- تپلی  و من

■ آزادي تويسرکان- زهرمار - شبی که ماه کامل شد 

طبخ پیتزا در یک دقیقه

 پخــت و پز ســریع در فضای باز یکی از آرزوهای بســیاری از 
طبیعت گردان اســت و یک اجاق جدید آماده کردن پیتزا را در تنها 
یک دقیقه ممکن می کند.به گزارش مهر ، شرکت اونی به تازگی یک 
اجــاق قابل حمل را برای طبخ پیتزا تولید کرده که تنها 6۰ ثانیه برای 
آماده سازی یک پیتزا به زمان نیاز دارد. این شرکت که از سال 2۰12 
در زمینه تولید چنین محصوالتی فعالیت می کند، می تواند از چوب، 
ذغال سنگ و گاز به عنوان منبع سوخت استفاده کند و از این لحاظ 
محدودیتی ندارد. لذا اجاق گاز یادشــده که کارو نام دارد از انعطاف 

زیادی برای استفاده در نقاط مختلف برخوردار است.
برای ساخت اجاق یادشده از فوالد ضد زنگ وعایق الیاف سرامیکی 

استفاده شده و ضخامت آن به 1۵ میلیمتر می رسد. 

تولید نخستین باتری با قدرت جذب دی 
اکسیدکربن توسط محققان ایرانی

 دانشــمندان ایرانی در تالش برای تولید باتری هایی با سازگاری 
بیشتر با محیط زیست، از تولید باتری مبتنی بر جذب دی اکسیدکربن 

خبر داده اند که تا ۵۰۰ بار قابل شارژ مجدد است.
به گزارش مهر ، این باتری در مقایسه با باتری های لیتیومی عادی در 
ابعاد و حجم مشــابه می تواند تا هفت برابر بیشتر انرژی را در خود 
ذخیره کند و لذا در صورت افزایش قابلیت شــارژ مجدد جایگزینی 
مناسب برای باتری های قدیمی لیتیومی است.پژوهشگران ایرانی در 
دانشگاه ایلینویز شیکاگو )UIC( که این باتری را ابداع کرده اند می 
گویند با طراحی مجموعه ای از واکنش های الکتروشیمیایی در این 

باتری توانسته اند دی اکسیدکربن را به کربنات جامد مبدل کنند.

ژاپنی ها برای همه گروه های خونی
 خون مصنوعی تولید کردند

 محققان ژاپنی می گویند برای نخســتین بار موفق به تولید خون 
مصنوعی شده اند که می توان آن را صرف نظر از گروه خونی خاص 

افراد به هر شخصی منتقل کرد.
به گزارش مهر ، این دســتاورد بزرگ علمی شانس زنده ماندن افراد 
ســانحه دیده در حوادث مختلف را به شدت افزایش می دهد، زیرا 
در بسیاری از موارد این افراد به دلیل عدم وجود انتقال دهنده خون با 

گروه خونی مناسب جان خود را از دست می دهند.
این خون مصنوعی توســط گروهی از دانشمندان کالج پزشکی دفاع 
ملی ژاپن تولید شــده و با موفقیت بــر روی خرگوش ها آزمایش 

شده است.

چین هواپیمای فضایی می سازد

 چین مشــغول ساخت یک هواپیمای فضایی است که همراه یک 
هواپیمای بزرگتر به آسمان فرستاده می شود. این هواپیمای فضایی با 

کمک تک موتور خود به مدار زمین می رود.
به گزارش ایسنا ، یک شرکت چینی ادعا می کند مشغول ساخت یک 
 ۳۷B-Xهواپیمای فضایی چندبار مصرف و مشابه هواپیمای مرموز
آمریکا اســت. 37B-X همراه یک موشک فالکون ۹ به فضا پرتاب 
می شود، اما نمونه چینی زیر بال های یک هواپیمای بزرگ به آسمان 
ارسال می شود.هنوز مشخص نیست طراحی هواپیمای چینی تا حد 
پیش رفته اســت یا این هواپیما چه زمان برای نخستین بار به پرواز 
در می آید. برخی ناظران معتقدند ۳۷B-X احتماال یک اســلحه با 

قابلیت دستکاری  ماهواره های دشمن است.

مهلت 9۰ روزه کسب و کار 
با هواوی تمدید نمی شود

 معاون وزیر خارجه آمریــکا در مصاحبه ای اعالم کرده مهلت ۹۰ 
روزه شــرکت های آمریکایی برای تمدید اســتفاده از تجهیزات و نرم 
افزارهای هواوی تمدید نخواهد شــد.به گزارش آرنا، در ماه می پس از 
آنکه وزارت بازرگانی آمریکا هواوی را در فهرست سیاه خود قرار داد، 
این شرکت از دسترسی به زنجیره تامین ذخایر آمریکا محروم شد. دولت  
آمریکا به تولید کنندگان مهلتی داد تا بتوانند وضعیت خود را بهبود دهند. 
تنها 4 روز پس از آنکه اعالم شد هواوی نمی تواند نرم افزار یا تجهیزات 
از شرکت های آمریکایی بخرد، دولت آمریکا مهلتی ۹۰ روزه به شرکت 
هــای آمریکایی داد تا نرم افزار و تجهیزات مورد نیاز خود را از هواوی 

بخرند تا بتوانند شبکه های فعلی خود را فعال نگه دارند.

رئیس ستاد برگزاری آزمون 
سراسری قرآن و عترت معرفی شد

 با حکم معاون قرآن و عتــرت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همدان بــه عنوان رئیس ســتاد برگــزاری آزمون 

سراسری قرآن و عترت در استان معرفی شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی استان همدان، عبدالهادی فقهی زاده معاون 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی احمدرضا 
احسانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان را 
به عنوان رئیس ستاد برگزاری آزمون سراسری قرآن 

و عترت در استان معرفی کرد.
در این حکم آمده است: »با توجه به پیشینه و تجارب 
ارزشــمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان 
»رئیس ستاد برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت 

در استان همدان« منصوب می شود.
امید اســت با اتــکال به خداوند متعال و در ســایه 
عنایــات اهــل بیت عصمــت و طهــارت)ع( در 
زمینه ســازی برای اجرای مطلوب این رویداد قرآنی 

در سال 13۹۸ موفق باشید.«

»حال خوش خواندن« شعار 
بیست و هفتمین دوره هفته کتاب

 بنابر تصمیم شــورای سیاست گذاری بیست و 
هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اســالمی ایران، 
»حــال خوش خواندن« برای دومیــن بار به عنوان 

شعار هفته کتاب انتخاب شد
در نخستین جلسه شورای سیاست گذاری بیست و 
هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اســالمی ایران،  
انتخاب شعار به بحث و نظر سنجی گذاشته شد و 
بر اســاس اعالم نظرات اعضای این شورا به ستاد 
هفته کتاب و همچنین اقبال عمومی به این شــعار 
در دوره پیشــین، بــرای دومین بــار »حال خوش 
خواندن«به عنوان شــعار این هفته فرهنگی و ملی 

انتخاب شد.

خوانش نمایشنامه 
»ماهی در چشم یونس« در همدان

 نمایشنامه »ماهی در چشم یونس« توسط گروه 
نمایشی »هناسه« در همدان خوانش می شود

به مناســبت هفته دفاع مقدس، نمایشــنامه »ماهی 
در چشــم یونس« به نویســندگی روح اهلل صالحی 
و کارگردانی مانا پوراســد 6 و 7 مهرماه در ســالن 

کتابخانه عمومی سعیدیه همدان خوانش می شود.
این نمایش روایتــی پازل گونه از عملیات کربالی 
چهار و شهدای غواص است که به صورت تدوین 
آنی توســط تماشــاگران کنار هم چیده می شود تا 
روایت اصلی ساخته شــود. بهروز ناصر شریعتی، 
روح اهلل صالحی و مانا پوراسد خوانش گران نمایش 
»ماهی در چشم یونس« هســتند و الهام چراغعلی 

به عنوان صحنه خوان حضور دارد.

در اختتامیه اجالس جهانی »راه ابریشم« 
چه گذشت؟

 اجالس جهانی »راه ابریشــم« که آیین گشــایش آن یکم مهرماه با 
حضور 4۰ میهمان خارجی از 14 کشــور جهان به میزبانی همدان زده 

شد، روز گذ شته به کار خود پایان داد.
شهردار همدان یکشنبه 7 مهرماه در اختتامیه اجالس جهانی راه ابریشم 
در همــدان، با قدردانی از حضور پژوهشــگران در اجالس جهانی راه 
ابریشــم، اظهار کرد: نشست جهانی راه ابریشم که در آن به موضوعات 
مختلف اقتصادی، گردشگری، تبادالت فرهنگی و تبادالت دینی پرداخته 
شد، نشــان داد کشورهایی که در مسیر راه ابریشــم قرار دارند، دارای 
ظرفیت های زیادی برای انجــام کارهای بزرگ و پیوند در حوزه های 

اقتصادی، فرهنگی و حوزه هستند.
عباس صوفی با ابراز خرســندی نســبت به میزبانی همدان از اجالس 
جهانی راه ابریشم اظهارامیدواری کرد: روزی کشورهای واقع در مسیر 
جاده ابریشم یک سازمان متشــکل و بزرگ را با اهداف بزرگ تشکیل 

دهند.
صوفی با بیان اینکه همدان به عنوان یکی از شهرهای مدعی قرار داشتن 
در مســیر جاده ابریشم و شهر اثرگذار در این مسیر مطرح است، عنوان 
کرد: امیدواریم این ســازمان همدان و ظرفیت هــای همدان را به دنیا 

بشناساند و همچنان یکی از فعاالن در مسیر جاده ابریشم باشیم.
شــهردار همدان خطاب به میهمانــان اجالس با بیــان اینکه امیدوارم 
شــما در کنار حوزه کاری خود موضوع مســیر جاده ابریشم و فعالیت 
کشورهای مسیر جاده ابریشم را جدی ببینید، گفت: معرف شهر همدان 

در کشورهای خود باشید و همدان را به هموطنان خود معرفی کنید.
معاون امور عمرانی استانداری همدان نیز ضمن تشکر از حضور مهمانان 
اجالس از کشــورهای متعدد بیان کرد: تعامالت بین فرهنگی می تواند 

موجب به ایجاد ثروت، اشتغال و ارتقای عدالت اجتماعی خواهد شد.
محمودرضــا عراقی با بیان اینکه همه چیز را همگان دانند بدین ســان 
زمانی که همگان در تعامل باشند می توانند از این مسیر به رشد و ارتقاء 
برسند، توضیح داد: در مســیر جاده ابریشم به طور حتم ویژگی تعامل 

همگان برای رسیدن به ارتقا مدنظر بوده است.
عراقی با تأکید بر اینکه شــهردار همدان حداکثــر تالش خود را برای 
میزبانی ای مناســب از شما داشته است، افزود: امید است این تعامالت 
منجر به ســفرهای بعدی شما به همدان شــود. این تعامالت می تواند 

موجب به ایجاد ثروت، اشتغال و ارتقای عدالت اجتماعی شود.
رئیس دفتر منطقه ای یونسکو نیز ضمن تشکر از عوامل اجرایی و میزبان 
این همایش جهانی، با بیان اینکه جاده ابریشــم تاریخ ما نیســت بلکه 
واقعیت امروز اســت، گفت: میراث فرهنگی جاده ابریشم را باید برای 

نسل آینده حفظ کنیم.
ستوان ستکفسکی با بیان اینکه بحث ها و گفتگوهای ششمین اجالس 
جهانی راه ابریشــم کمک شایانی به تعامالت بین فرهنگی کرده است، 
از جــذب مخاطبان فراوان در ششــمین اجالس جهانی راه ابریشــم 
ابرازخرســندی کرد و افزود: ســایت های دینی جاده ابریشــم ارتباط 
تنگاتنگــی با ادیان و فرهنگ این منطقه دارند و ترکیبی از ســنت ها و 

تاریخ کشورهای حاشیه جاده ابریشم هستند.
رئیس دفتر منطقه ای یونسکو با بیان اینکه فرهنگ ها و ادیان نمی توانند 
بدون جذب خرد و معرفت بیرونی اســتمرار داشته باشند، اضافه کرد: 
میراث فرهنگی و تاریخی نشان دهنده لزوم ارتباط بیشتر و درک متقابل 
بین کشــورهای مختلف است.وی با تأکید بر توجه به تنوع فرهنگی و 
زندگی مسالمت آمیز بین کشورهای حاشیه جاده ابریشم گفت: هدف از 
برگزاری همایش های بین المللی داشتن دنیای مسالمت آمیز و افزایش 

درک و تعامل دینی و فرهنگی در جهان است.
ستکفسکی با بیان اینکه تمرکز مجامع بین المللی آشتی فرهنگ ها است، 
تصریح کرد: مترجمان شفاهی نقش مهمی در انتقال روح جاده ابریشم و 

پل ارتباطی بین افراد حاضر در همایش جهانی داشتند.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

 در سفارش به فرزندش حسن )ع(  :ِدلَت را با ادب  فروزان گردان ، آن چنان که آتش با هیمه 
فروزان می شود ، و چونان گرد آورنده هیمه در شب ، یا چون کف و خس و خاشاک روی سیالب 

مباش. 
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از جادوی اشتغال و کارآفرینی در ماسوله غرب خبری نیست 

گردشگری ملحمدره آنتن نمی دهد

همدان نقش پررنگی 
در ترویج زبان فارسی 

در جاده ابریشم 
داشت

 نماینــده ایران در پــروژه »راه ابریشــم« در 
یونسکو بر نقش همدان در ترویج زبان فارسی در 
مسیر جاده ابریشم تاکید کرد  . حسن باستانی راد 

با اشاره به فرهنگ باال و مهمان نوازی مردم همدان 
آن را به ســبب تجربه تاریخی، فرهنگ و هنر در 
این شهر و تعامالت در جاده ابریشم عنوان کرد.

ــل و  ــروزه تعام ــر ام ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
گفت و گوهــای فرهنگــی در جــاده ابریشــم 
بهتریــن  از  یکــی  همــدان  دارد،  وجــود 
همــدان  نقــش  بــر  اســت  آن  نمونه هــای 
در ترویــج زبــان فارســی در مســیر جــاده 
قــرون  در  گفــت:  و  کــرد  تاکیــد  ابریشــم 
ــا  ــی از زبان ه ــتان برخ ــرون باس ــطی و ق وس

در جــاده ابریشــم وجــود داشــت کــه در ایــن 
ــان فارســی نقــش  ــج زب ــن همــدان در تروی بی

ــت. ــته اس داش
نماینده ایران در پروژه راه ابریشــم در یونســکو 
ادامه داد: عــالوه بر تجارت و مبــادالت کاالها 
در مســیر جاده ابریشم سفرهای عرفانی بسیاری 
صورت می گرفته که در ایــن خصوص می توان 
به سفرهای عرفانی میرســیدعلی همدانی اشاره 
کرد که ســفرهای عرفانی خود را از همدان آغاز 

کرده بود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه میرســیدعلی همدانــی ســه 
مرتبــه بــه زیــارت مکــه رفتــه اســت، خاطرنشــان 
ــیای  ــهد، آس ــوریه، مش ــه س ــارف ب ــن ع ــرد: ای ک
مرکــزی، تاجیکســتان، ســند، هنــد و جزیــره 
ســریالنکا ســفر کــرده و یــک بــار نیــز از کشــمیر 

ــه اســت. ــه حــج رفت ب
باستانی راد افزود: میرســید علی همدانی در قرن 
14 نزدیک بــه 3۰ هزار کیلومتــر را گذرانده و 
آرامگاه این عارف هم اکنون در کشور تاجیکستان 
است. وی در ادامه صحبت های خود به شعر اقبال 

الهوری مبنی بر ایجاد ایرانی صغیر در کشــمیر 
توسط میرســیدعلی همدانی اشاره کرد و گفت: 
این عارف بزرگ چندین ســفر داشته و در سفر 
آخر خود با گــروه بزرگی از عارفان و هنرمندان 

ارتباط داشته است. 
 اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی تصریــح کــرد: 
میرســید علــی همدانــی اســالم و هنرهــای 
ایرانــی را در کشــمیر گســترش داده و 1۵ هــزار 
کیلومتــر از ســفرهای خــود را در جاده هــای 

ــت. ــته اس ــگ داش ــم و فرهن عل

مریم مقدم  «

 مسافر روستاهای شــمال که شدید اینبار خوب 
چشم و گوش باز کنید و فعالیت اقتصادی مردم بومی 
را ببینید . ببینید چگونه آنها از هر دستاوردی و منطقه 
ای که مشــابه آنها در شهرهای استان ما هست پول 
درمی آورند . در این روســتاها مردم محلی گردهم 
آمدند و از تامین زیر ســاخت اقامتی تا خدماتی و 
فروش تولیدات محلی گردشگران متعدد را به سمت 
خود میکشــانند . در این راستا جالب است در کمتر 
روستایی از شمال کشور اینترنت و آنتن موبایل غیر 
فعال اســت و تقریبا شــرایط برای ارسال تصاویر 
آنالین گردشــگران از طریق صفحات مجازی فعال 
در اینســتاگرام و غیره برای معرفی مناطق هموار و 
مناســب است .  در این فاصله سری هم به روستاها 
و شــهرهای استان بزنید خواهید دید خبری از غرفه 
های گردشگر پســند برای خرید سوغات محلی و 
آنتن های فعال اینترنت  و غیره نیســت  . راه دوری 
نمیرویم همین ملحمدره اسدآباد که روز گذشته بنا 
بر ماموریت کاربی راهی آنجا شدم را پیشنهاد میکنم  
ببینید  روستایی با مناظر مدهوش کننده طبیعی که در 
هفت کیلومتری شمال شهرستان اسدآباد واقع شده و 

جزء بخش مرکزی این شهر است 
روستای ملحمدره که در اغلب بخش های آن آنتن 
موبایل و اینترنت تعطیل است و خبری از آنتن دهی 
نیست ، در دره های شــمال غربی الوند و دامنه کوه 
آلمابــالغ قرار دارد و فاصله آن با اســدآباد حدود 3 
کیلومتر است که به سبب برخورداری از ظرفیت های 
گردشــگری فــراوان جــزء 2۰ روســتای هدف 
گردشگری استان همدان قرار گرفته است. اما در پیچ 
و خم رســیدن اسدآباد تا ملحمدره خبری از کارآفر 
ینی های محلی نیســت ؛ مردم روستا بر ای وسعت 
دادن به رزق و روزی خودشان از آلو و فرآورده های 

آن هم بر ای جذب مسافر بهره نبرده اند .
این روستا دارای رودخانه ای بسیار زیبا و دیدنی است 
که از چهل چشمه سرچشمه می گیرد و دارای باغ های 
میوه و تاکســتان های انگور است و محصوالت این 
روســتا از جمله آلو و گردو در سطح استان شهرت 
خاصی دارد اما کمتر کسی به عنوان گردشگر راهی 
ملحمدره میشود تا طعم گس آلو و لواشک های این 

منطقه را بچشد 
خانه های این روســتا که ییالق های بسیار با صفایی 
دارد به روی هم ساخته شده، طوری که پشت بام یک 
خانه حیاط خانه دیگر است و این زیبایی روستا را دو 
چندان کرده اســت و به سبب همین ساختار پلکانی 
این روســتا به عنوان "ماسوله غرب کشور" مشهور 
شده اســت و چهار طرف این روستا توسط کوه ها 
و دره ها احاطه شده و در هر فصلی زیبایی دل انگیز 
خود را دارد اما ردپای هم استانی ها هم کمتر به این 
روستا کشیده شده است و جای معرفی ظرفیت این 

ماسوله سرسبز خالی است 
ویژگی گردشگری کارآفرینی، اشتغال سریع و درآمد 
زیاد است صنعتی که ظرفیت و پتانسیل آن به وفور 
در ملحمدره و دیگر روســتاهای گردشگری استان 
یافت می شود اما هنوز از این فرصت ها برای رشد 

اقتصادی این مناطق  استفاده نشده است.
این پتانسیل ها شامل آثار باستانی، تاریخی وطبیعی 
است که در جای جای روستاهای گردشگری وجود 

دارد و حاال برای کســب درآمد از این ســرمایه ها 
مدیریت و برنامه ریزی می ماند.

امــا این صنعت یک ویژگی دیگر هم دارد و آن این 
است که در گردشگری به سرمایه گذاری زیادی نیاز 
نیســت و با سرمایه اندک نیز می توان به درآمدها و 
ســودهای زیادی رســید اما مرد م بومی روستاهای 
استان هنوز از این مقوله غافل هستند و منتظرند یک 
ارگان دولتی از راه برســد و برای آنها کسب و کار 

راه بیاندازد 
گردشــگری صنعتی اســت که با کمترین سرمایه 
بیشــترین در آمد و اشتغال را نصیب کشور می کند 
زیــرا همه چیز از جمله آثار طبیعی برای این کار در 

اغلب نقاط روستاهای استان همدان وجود دارد.
در صنعت گردشگری به ازای ورود هر گردشگر به 
هر منطقه  دستکم ۵ شــغل ایجاد می شود و میزان 
اشتغال بخش گردشگری نیز 11/2 برابر سریع تر از 

سایر بخش ها است.
اشتغال، درآمد و تفریح از نیازهای اساسی بشر است 
و همه اینها در گردشگری وجود دارد و این صنعت 
ظرفیت پاســخگویی به همه اینها را در اختیار دارد 

اما آیا توانسته ایم در گردشگران این انگیزه 

را ایجاد کنیم که راهی روستاهای گردشگری استان 
شوند و آیا برای آنها جاذبه هایذ محلی راه انداختیم ؟ 

 زمینه رشد گردشگری در  همدان 
رشد گردشگری در استان همدان  سهل الوصول تر 
از بسیاری از استانهاســت  است زیرا همه نوع آثار 
باســتانی، تاریخی و طبیعی در  همدان  وجود دارد 
و به دلیل چهار فصل بودن استان  استفاده از آنان در 

طول سال امکان پذیر است.
به عبارتی گردشگری در همدان  را می توان صنعتی 
برای تمام فصول دانســت و در این شرایط اگر زیر 
ساخت های گردشگری شامل راه، اقامتگاه ها، هتل 
و مراکز پذیرایی استاندارد سازی شود آنگاه همه چیز 

برای رشد درآمد و اشتغال فراهم می شود.
 صنایع دســتی ظرفیــت نامحدود برای 

اشتغال
گردشــگری و صنایع دســتی و هنرهای سنتی دو 
صنعت مکمل هم هســتند و در رشد یکدیگر تاثیر 
گــذار هســتند از این رو باید ایــن دو صنعت را با 
هم مــورد توجه قرار داد اما آیا چرا در مســیرهای 
مواصالتی مرکز اســتان به شهرهای دیگر خبری از 
غرفه های خرید و فروش صنایع دستی محلی نیست 

تنوع صنایع دســتی و تولیدات باغی و صحرایی  در 
همدان بسیار زیاد است و هرچه این تنوع بیشتر باشد 
میزان فرصت های شغلی نیز زیاد خواهد بود اما کمتر 
گردشگری شاهد فروش این دستاوردها در مسیرهای 

گردشگری شهری و روستایی استان همدان است 
چند صباحی است انگیزه سفر بسیاری از گردشگران 
خارجی و داخلی به مقاصد مختلف  تهیه این صنایع 
شده صنعتی که اگر مورد حمایت قرار گیرد به رشد 

صنعت گردشگری هم منجر خواهد شد.
ورود گردشگران به  روستاهایی که تولیدات محلی 
دارند ســبب افزایش اشتغال و در آمد ساکنان منطقه 
می شود و برای رشد این صنعت باید در کنار تبلیغات 

به ایجاد امکانات و زیر ساخت ها هم پرداخت.
رفع بیش از ۵0 درصد 

معضل اشتغال با گردشگری
براساس پیش بینی ســازمان تجارت جهانی تا سال 
2۰2۰ میالدی تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر 1/6 
میلیارد خواهد رســید و بیش از ۵۰ درصد معضل 
اشتغال در کشــورهای در حال توسعه از این طریق 

قابل رفع خواهد بود. با آموزش و مشاوره 

کارآفرینان این صنعــت می توان با توجه به قابلیت 
های موجود به سوی توســعه پایدار اقتصادی گام 

برداشت.
کارشناسان می گویند صنایع دستی از منابعی است که 
می توان جهت ایجاد اشتغال روی آن سرمایه گذاری 
کرد و نتایج مطلوب بدســت آورد زیرا با احیای هر 
یک از رشــته های صنایع دســتی و آموزش آن و 
ایجاد کارگاه های تولیدی در این رشــته ها می توان 

صنعتگران زیادی را مشغول به کار کرد.
هر چند آموزش به تنهایی پاســخگو نیست اما باید 
در کنار آموزش رشــته های مختلف صنایع دستی، 
همزمان هنرجویان به ســوی شرکت در کالسهای 
کارآفرینی و بازاریابی هدایت شوند تا بتوانند در ایجاد 
کســب و کارهای کوچک اقتصادی و کارگاههای 

تولیدی حرکت کنند.
  نقش مستقیم و غیر مستقیم گردشگری 

در کارآفرینی
گردشگری یک پدیده فراگیر است که بطور مستقیم و 
غیر مستقیم در کارآفرینی و اشتغال نقش دارد درحالی 
که در سایر حوزه ها این خصوصیت کمتر دیده می 
شود.گردشگری از نظر کسب در آمد بعداز صنعت 

خودروسازی و نفت قرار دارد اما این دو صنعت مثل 
صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال غیر مستقیم نقش 
ندارد. گردشــگری از نظر اشتغال و ایجاد بسترهای 
اشــتغال در جایگاه باالیی قرار دارد و شمار افرادی 

که در گردشگری می توانند فعال شوند زیاد است.
گردشگری زمینه ایجاد شغل های جدید را فراهم می 
کند هر چند نباید نقش گردشگری را در ایجاد شغل 

های فصلی نادیده گرفت. 
 راههایی برای گسترش کارآفرینی

توسعه کســب و کارهای کوچک خانگی و جمعی 
رکه جای آن در روستاهای هدف گردشگری استان 
همدان خالی اســت ، جذب سرمایه گذار داخلی و 
خارجی، تربیت راهنمایان تور و حمایت از ابداعات، 
اختراعات و نوآوری های متحول کننده در صنعت 
گردشگری از جمله راههای گسترش کارآفرینی در 

صنعت گردشگری است.
در این زمینه تاکید بر آموزش و پژوهش در توسعه 
کارآفرینی و تشــکیل کالســهای کارآفرینی جهت 

مدیــران صنعت گردشــگری یــک ضرورت 

محسوب می شود.
همچنین حمایت مالی از کارآفرینان در این صنعت 
بصورت وامهای بلند مدت بــا بازپرداخت حداقل 
2۰ ســاله و بهره پایین و ایجاد مراکز فروش جهت 
تولیدات صنایع دســتی از لوازم رشد کارآفرینی در 

صنعت گردشگری است.
بــا این حال آمــوزش همواره در صنایع دســتی و 
گردشــگری نقش کلیــدی ایفا می کنــد؛ آموزش 
خردساالن جهت شناســاندن صنعت گردشگری و 
آشنایی بیشتر آنها با جاذبه های گردشگری بوسیله 
برگزاری تورهای داخل استانی می تواند در این راستا 

موثر واقع شود.
کارآفرینــی موجب اشــتغال می شــود زمانی که 
کارآفرینــان یک شــغل جدید را آغــاز می کنند 
حداقل به یک یا دو کارمند نیاز دارند و در بعضی 
از مشاغل به صدها نفر نیاز است. یکی از اهداف 
اصولی آموزشــهای کارآفرینی، آموزش مهارتهای 
مختلف برای ایجاد شغل است. تجربه کشورهای 
مختلف نشان می دهد که آموزش کارآفرینی نقش 
مهمی در ایجاد کســب و کارهای کوچک و تولید 

ثروت دارد.


