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راى مردم بى اثر نيست
 1- بــا پايــان يافتن مرحلــه ثبت نام 
انتخابات، برخى گروه هــا از قبل خود را 
پيروز انتخابات معرفى كرده و از رئيس تا 
رؤساى كميسيون هاى مجلس، آينده را از 
ياران خود چيدند و در اين روياى شيرين 

سير مى كنند...

تبليغات گردشگرى همدان 
تكنيك محور نيست

■ وفايى: فضاى پياده راه مركزى يك فضاى فوق امنيتى است

 مجهز به جديدترين تكنولوژى چاپ ليبل بدون سيلندر و كليشه
 چاپ و صحافى انواع كتاب ، پوستر و مجله

 خط توليد انواع دفتر مدرسه
 چاپ نشريه و روزنامه هاى محلى غرب و شمال غرب كشور

 مجهز به واحد طراحى و ليتوگرافى

مجتمع  بزرگترين 
بندى  بسته  و  چاپ                                                                                                                                                                             

كشور درغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 مديــر اورژانس پيش بيمارســتانى 
همدان گفــت: امســال 50 نفر مزاحم 
تلفنى حرفه اى شناسايى و تلفن آنها قطع 
شد و تعدادى از آنها نيز با حكم قضايى 

راهى زندان شدند.
حبيب ا... معصومى در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: ساالنه 500 هزار تماس با 
مركز فوريت هاى پزشكى برقرار مى شود 
كه بخشــى از اين تماس ها غيرضرورى 
و نامرتبــط با ماموريت هــاى اورژانس 
نظيــر دريافت اطالعات در مورد يارانه، 
تعطيلى مدارس و ديگر مســائل مرتبط 

است
بــه گزارش ايرنا،  وى اضافه كرد: برخى 
افــراد براى ايجــاد مزاحمت با ســيم 
كارت هاى پنج هزار تومانى با اين مركز 
تماس برقرار مى كنند و ســيم كارت را 
پس از چنديــن نوبت مزاحمت معدوم 

مى كنند.
مدير اورژانس پيش بيمارستانى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان اظهار داشــت: 
ماهانــه پنج هــزار ماموريت توســط 
اورژانس همدان انجام مى شــود كه 21

درصد اين ماموريت ها جاده اى و مابقى 
آن حضور در حوادث اورژانس مربوط 
به داخل شهر است.معصومى ادامه داد: 
با وجود كاهش جمعيت همدان نسبت 
به ســال 85، اما ميــزان ماموريت هاى 
اورژانس همدان نسبت به اين سال، پنج 
برابر افزايش يافته كه علت اين افزايش، 
آشنايى مردم به حقوق خود و دسترسى 

آسان به مراكز اورژانس است
  آغاز طرح سالمت زمستانى

وى گفــت: طرح ســالمت يــا امداد 

زمستانى از بيســتم آذر با هدف مقابله 
با شــرايط بحرانى آغاز شــده و در اين 
راســتا اورژانس و بيمارســتان ها براى 
شرايط بحرانى، سرمازدگى و تروما آماده 

مى شوند.
مديــر اورژانــس پيــش بيمارســتانى 
بيان  همدان  پزشــكى  علوم  دانشــگاه 
كرد: يكى از نيازهاى اســتان سردســير 
همدان، آمبوالنس هاى كمك دار اســت 
كه بــه تازگى 6 دســتگاه آمبوالنس به 
شهرســتان هاى داراى گردنه و مســير 

سخت گذر تحويل شد.
معصومــى اضافه كــرد: آمبوالنس ها به 
دارو و ســرم، خودروهاى اورژانس به 
زنجيــر چرخ و ضد يــخ و پايگاه هاى 
اورژانس به ســوخت جايگزين و مواد 

غذايى مورد نياز مجهز شدند.
وى بيان كرد: هر ســاله چندين تن در 
حوادث چهارشنبه پايان سال جان باخته 
و يا مصدوم و مجروح مى شوند بنابراين 
آمــوزش همگانى در اين باره از 2 هفته 

ديگر شروع مى شود. 
مدير اورژانس پيش بيمارستانى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان ادامه داد: هدف 
اورژانــس ايجاد هماهنگــى بين واحد 
آمــوزش علوم پزشــكى، شــهردارى، 
آمــوزش و پــرورش، ائمــه جمعــه، 
خبرگزارى هــا و صــدا و ســيما براى 
آموزش پيشگيرى از حوادث چهارشنبه 
پايان ســال در مراكز آموزشى، مدارس، 

مساجد است.
معصومــى گفت: با آغــاز بارش برف 
برخى شهروندان اقدام به تيوب سوارى 
مى كننــد در حاليكه احتمال برخورد با 

تنه درخت، تير چراغ برق و ســقوط در 
چاله وجود دارد. 

  جان باختن 371 تن 
در سوانح رانندگى همدان 

مدير اورژانس پيش بيمارستانى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان اظهار داشت: 8

ماهه امسال 371 تن در سوانح جاده اى 
اين استان جان باختند كه اين آمار نسبت 
به زمان مشابه ســال گذشته حدود 13

درصد افزايش داشته است.
معصومــى اضافه كرد: 3 مــاه از 8 ماه 
نخست امسال روند تصادف هاى فوتى 
كاهشــى بوده و در ديگر ماه ها افزايش 
داشته اســت، همچنين بيشــترين ميزان 
تلفات جاده اى مربوط به مهرماه ســال 
جارى به علــت عبور 5 ميليون خودرو 
از جاده هاى اين استان براى حضور در 

راهپيمايى اربعين است.
مدير اورژانس پيش بيمارستانى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان بيــان كرد: افراد 
حاضر در داخل آمبوالنــس اورژانس، 
پزشك نيستند بلكه كارشناس و كاردان 
هستند و در صورتى كه فرد سانحه ديده 
دچار جمود نئشــى نشده باشد او را به 

بيمارستان منتقل مى كنند.
معصومــى اضافه كرد: اين امر موجب 
شــده فــرد آســيب ديــده در داخل 
آمبوالنس يا بيمارســتان فوت كرده و 
اين آمار به اســم علوم پزشــكى ثبت 
شــود اما از اين پس مولفه هايى نظير 
ســن، فشار خون و ســطح هوشيارى 
فــرد حادثه ديده بررســى شــده و با 
درنظرگرفتــن ايــن ســه عامل محل 
فوت در بيمارســتان، داخل خودروى 

آمبوالنس يا محل حادثه آناليز شود.
همدان  هوايــى  اورژانش  گفــت:  وى 
از مرداد ســال 93 راه اندازى شــده و 
تاكنون 312 پرواز براى انتقال مصدومان 
بــه بيمارســتان و ماموريت هــاى بين 

بيمارستانى انجام داده است.
مدير اورژانس پيش بيمارستانى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان گفت: ايجاد پد 
براى فرود بالگرد زمانــى آرزو بود اما 
هم اينك در بيشــتر شهرستان ها به جز 
اســدآباد، بهار و رزن زمينه فرود بالگرد 

امداد و نجات مهيا شده است.
معصومــى افزود: در عين حال 50 نقطه 
در جاده هــاى پرترافيــك و حادثه خيز 
اين اســتان براى ايجاد پد فرود بالگرد 
شناســايى شدند كه تاكنون در مورد 20

نقطه به نتيجه رسيده ايم. 
وى درباره مسموميت با مونوكسيد كربن 
نيز گفت: از ابتداى مهرماه امسال تاكنون 
19 مسموم به مراكز درمانى منتقل شدند 
و همچنيــن قاتل خاموش جان 3 تن را 

گرفت.
وى با بيان اينكه 40 نيروى انســانى تا 
آخر ســال به جمع نيروهاى اين مركز 
اضافه مى شود بيان كرد: 11 ساختمان 
اورژانس در حال ســاخت است كه 2
واحــد آن واقع در مالير و روســتاى 
و  بردارى  بهره  تويســركان  ده»  «ميان 

تحويل داده شده است.
وى اظهار داشــت: هم اينك 61 پايگاه 
اورژانس در اســتان فعال اســت كه تا 
پايان برنامه ششم توسعه، 3 پايگاه جديد 
در رزن، آزاد راه همدان - ســاوه و آب 

مشكين كبودراهنگ ايجاد مى شود.

برخورد با 50 مزاحم تلفنى اورژانس همدان

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد

به كانال تلگرامى زير مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام 
 لطفًا  لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

سرشناس ها، ژن هاى خوب و جنجالى ها
■ نامزدهاى انتخابات مجلس؛ تنوع اصولگرايان و تكرار اصالح طلبان

سير بيمارى نزولى شد

ثبت 163 آزمايش مثبت آنفلوانزا 
در همدان
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راى مردم بى اثر نيست
 1- با پايــان يافتن مرحله ثبت نام انتخابــات، برخى گروه ها از 
قبــل خود را پيــروز انتخابات معرفى كرده و از رئيس تا رؤســاى 
كميسيون هاى مجلس، آينده را از ياران خود چيدند و در اين روياى 

شيرين سير مى كنند.
اين گروه ها تا جايى اين روند را ادامه داده اند كه گويا رأى مردم در 
انتخابات مهم نيست و نتيجه همانى است كه اين افراد تعيين كرده اند 
و مجلس آينده نه به خواست ملت كه به خواست اين گروه ها شكل 

خواهد گرفت.
2- تاكتيك ضعيف نشــان دادن رقيب و پيروز پندارى خود تاكتيكى 
اســت كه همه گروه ها از آن اســتفاده مى كنند و معموال تا حدودى 

پذيرفته شده است.
اما اين تاكتيك در اين دوره تنها از سوى برخى گروه ها استفاده شده 
و اين نوع اســتفاده سبب شــده تا طرفداران ديگر گروه ها به بى اثر 
بــودن رأى خود در اين دوره از انتخابات در فاصله بيش از 2 ماه تا 
انتخابات رسيده و مشاركت در انتخابات به عنوان رويدادى مهم در 

تعيين سرنوشت آينده خود و كشور در اولويت آنها نباشد.
3- برخى گروه ها پيروزى خود را تنها در مشاركت پايين و حتى 15

درصدى مردم مى دانند و از اينكه شرايطى ايجاد شود تا مشاركت در 
اين حد باشد، بسيار استقبال مى كنند.

اين گروه ها دائما موج هاى نااميــدى و اقداماتى كه اكثريت مردم با 
صندوق هاى رأى قهر كنند را با تعريف تاكتيكى انتخاباتى در دستور 

كار خود قرار داده اند و از اين اقدامات استقبال مى كنند.
4- برخى از مردم از اينكه مجلس در رويدادهاى مهم كشــور غايب 
است و خواســته هاى نمايندگان با خواسته هاى مردم فاصله دارند، 
ناراحتند و به همين دليل شــركت در انتخابــات را روى كار آمدن 

مجلسى اينچنينى و ادامه اين روند در مجلس مى دانند.
البته تغيير اين شــرايط بى اثر دانســتن رأى نيســت بلكه با انتخاب 
نمايندگانى شجاع مى توان مجلس را به جايگاه واقعى آن برگرداند.

5- ايــن نظــر كــه انتخابات هــا در ايــران هــم ترجمــان داخلــى و 
هــم ترجمــان خارجــى دارد ، نظريــه درســتى اســت در واقــع بــر 
اســاس ايــن نظريــه اســت كــه مى تــوان تــالش رقبــاى خارجــى 
ــودن ردى  ــر ب ــاى بى اث ــا الق ــاركت ب ــش مش ــال كاه ــه دنب ــه ب ك

مــردم را ارزيابــى كــرد.
البتــه دليــل اين تالش هــاى امروز هــم ريشــه در رأى مردم در 
انتخابات هاى گذشته و حمايت آنها از نظام مردم ساالرى دينى است 

كه رقبا امروز به دنبال قطع اين حمايت و سؤاستفاده خود هستند.
6- اعتراضــات اخيــر و موضــع ضعيف مجلس و مشــكالتى كه 
هنوز باقى اســت، موجب افزايش بى اعتمادى هايى شــده است و 
اين بى اعتمادى ها در گروه هايــى از مردم در قالب فاصله گرفتن از 

فعاليت هاى سياسى و بى توجهى به انتخابات نمود مى يابد.
نيامدن بســيارى از چهره هاى شاخص سياسى از طيف هاى سياسى 
گوناگون بخشى از نمود اين فاصله ها در فضاى سياسى كشور است.

7- هر تغييرى در ايران بايد از طريق رأى و صندوق رأى و توســط 
مردم باشــد اينكه القا شــود رأى مردم بى اثر است و در اين فرايند 
نخبگان هم دچار اشــتباه شــوند، تنها رقباى ايران را براى تغييرات 

مدنظر اميدوار مى كند.
از اين منظر الزم اســت كســانى كه نااميدى مردم از انتخابات را در 
دستور كار قرار داده اند و منافع ملى و مشروعيت كشور را فراموش 
كرده اند، از اين اقدامات دســت برداشــته و شــاهد اثرگذارى رأى 
مردم در فرايند سياســى و تأكيد بر استقالل و آزادى ملت ايران در 

انتخابات مجلس باشند.

برپايى نمايشگاه تخصصى فرش دستباف 
در همدان

 مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان از برگزارى 
شانزدهمين نمايشگاه تخصصى فرش دستباف، دستبافته هاى سنتى، تابلو 

فرش، گليم و جاجيم در اين استان خبر داد.
حميــد گلى پور افــزود: شــانزدهمين نمايشــگاه تخصصى فرش 
دســتباف، دســتبافته هاى ســنتى، تابلــو فرش، گليــم و جاجيم 
25 آذرماه در محل نمايشــگاه هاى بين المللى اســتان  20 تــا  از 

همدان برگزار خواهد شــد. وى با بيان اينكه در اين نمايشــگاه 61 
واحد حضور خواهند داشــت، يادآور شد: در اين نمايشگاه 61 واحد از 
شهرها و اســتان هاى همدان، تهران، خراسان رضوى، آذربايجان شرقى، 
يــزد، اصفهان، آذربايجــان غربى، نائين، فــارس، چهارمحال و بختيارى، 
خراســان جنوبى، گلستان، سنقر و مركزى محصوالت خود را در فضايى 

به مساحت 3000 مترمربع در معرض ديد مخاطبان قرار مى دهند.
گلى پور تصريح كرد: محصوالت اين شــركت كنندگان شامل انواع فرش 
دســتباف اردكان، يزد و كاشــمر، انواع فرش و تابلو فرش ابريشم قم، 
فرش هــاى نفيس تبريز، فرش افشــار و بيجار، فــرش اصفهان و نائين، 

گزل بافت قشــقايى، انواع فرش هاى چله ابريشم و كرك و گل ابريشم، 
فرش هاى گياهى ســنندج، انواع گليم و گبه، انواع فرش هاى بختيارى و 
يلمه، اراك، ســاروق و جيريا اســت كه به لحاظ تنوع و كيفيت گستره 

وسيعى را شامل مى شود.
مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان با اشاره به اينكه 
مراســم افتتاح اين نمايشــگاه در روز چهارشــنبه 20 آذر ساعت 16 و 
با حضور مســئوالن مرتبط اســتانى برگزار خواهد شد، خاطرنشان كرد: 
ســاعت بازديد از نمايشــگاه همه روزه 15 تــا 21 و در روز جمعه به 

صورت يكسره 10 تا 21 است.

سير بيمارى نزولى شد

ثبت 163 آزمايش مثبت آنفلوانزا 
در همدان

بارش هاى پاييزى در همدان تداوم دارد

 كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان گفت: موجى از يك 
ســامانه ضعيف از آســمان همدان در حال گذر است كه با ورود 
آن بــه صورت متناوب بارش  باران و ريزش برف در اين اســتان 

مى شود. پيش بينى 
محمدحسن باقرى شكيب افزود: پنجشنبه شب با نفوذ سامانه بارشى 
از سمت غرب كشور براى برخى از نقاط استان ابتدا بارش پراكنده 
خواهيم داشــت اما روز جمعه سامانه بارشى در بيشتر مناطق استان 
تقويت مى شود و تا بعدازظهر شنبه اين سامانه بارشى فعاليت مى كند.
باقرى شــكيب به ايرنا گفــت: در اين مدت بــراى مناطق غربى و 
كوهســتانى اســتان ريزش ضعيف برف و ديگر نقاط استان بارش 

پراكنده باران پيش بينى مى شود.
وى با اشــاره به اينكه اين سامانه به طور نسبى ضعيف است، اضافه 
كرد: در پى فعاليت اين سامانه، از روز شنبه دماى هواى بيشتر نقاط 

استان بين 2 تا سه درجه سانتى گراد افزايش مى يابد.
آب و هواى استان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها 
و پستى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى سرد، 

پر برف و باران و تابستان هاى معتدل دارد.

طالفروش مضروب تسليم مرگ شد
 چند روزى اســت كه از حمله سارقين به طالفروشى حصار امام 
گذشته و حاال متاسفانه صاحب اين طالفروشى در آغوش مرگ آرام 

گرفته است.
ماجراى اين پرونده ســاعت 20 و 20 دقيقه پنجشنبه گذشته بود كه 
به مركز فوريت هاى پليسى اطالع رسانى شد و از آنجا كه گشتى هاى 
پليسى در محل حضور داشتند، در كمتر از 2 دقيقه در آدرس ياد شده 

نيرو هاى پليس مستقر مى شوند.
آن روز به ماموران نيروانتظامى خبر يك سرقت مسلحانه از طالفروشى 
حصار امام مخابره شــد و ماموران بالفاصله موضوع را در دستور كار 

خود قرار دادند و براى بررسى موضوع راهي محل شدند. 
در اين شــرايط بود كه پليس پس از بازداشت سارقين طالفروشى در 
حصار امام، با زوج جوانى روبه رو مى شود كه در مقابل واكنش مالك 

طالفروشى او را با چند ضربه محكم چاقو روانه بيمارستان مى كنند.
گويــا اين زوج پس از ورود بــه مغازه و به بهانه خريد النگو اقدام به 
سرقت مى كنند بر اســاس گفته هاى پليس سارق با استفاده از سالح 
سرد و ضربه زدن به ناحيه شكم، مالك طال فروشى را زخمى كرده اما 
با حضور و كمك مردم اين مرد سارق در داخل مغازه دستگير مى َشود.

بعد از اين اقدام ماموران نيز، همسر سارق را شناسايى و دستگير كرده 
و پس از انتقال به مقر انتظامى اين زوج به ســرقت اعتراف مى كنند و 
مشــخص مى شود سارقان داراى چند فقره سابقه سرقت هستند و در 

آخرين نوبت شهريورماه امسال توسط پليس دستگير شدند.
اما قصه مالك مغازه به جايى ختم مى شود كه امروز خانواده او بعد از 
4 روز انتظار در اتاق هاى تلخ و دردناك بيمارستان سياهپوش مرگش 
شــده اند. شــنيده ها حكايت از اين دارد كه صاحب طالفروشى بعد 
از بسترى شدن در بيمارســتان ريه هايش آب آورده و باعث مرگش 
مى شــود. قصه حمله به طالفروشى هاى شهر داستان تازه اى نيست به 
خصــوص در منطقه حصار امام، مثــال همين چند وقت پيش بود كه 
جوانى به اتهام ســرقت مسلحانه از طالفروشى از همين منطقه به دار 

آويخته شد. 
اين جوان كه بهمن نام داشــت، شــامگاه دهم ارديبهشت سال 94 با 
همدســتى 3نفر از دوستانش نقشه سرقت مســلحانه از طالفروشى 

كسرى در منطقه حصار امام خمينى(ره) همدان را كليد زدند. 
هرچند در جريان اين سرقت 3 همدست او دستگير شدند اما او 2هفته 
فرارى بود تا اينكه خودش را تســليم كرد و 3كيلوطالى مسروقه را 
پس داد. تفاوت داستان بهمن با سرقت اين زوج شايد تنها در نداشتن 
سابقه كيفرى باشد اما متاسفانه پايان هر دو سرقت با تلخى مرگ همراه 

است يكى اعدام سارق و ديگرى كشته شدن مالك. 
آنچه نا گفته پيداســت اين اســت كه ســرقت و دزدى در شكل هاى 
مختلف همواره باعث آزارهاى روانى و زيان هاى مادى شــهروندان 
جامعه بوده اســت. از دلــه دزدى تا دزدى لــوازم اتومبيل و خود آن، 
ســرقت هاى مسلحانه و خشــن همه در قالب سرقت قرار مى گيرند 
كه خطرات و ناهنجارى هاى اجتماعى آنها در همه زمان ها انســان را 

تهديد مى كرده است.

1- تــالش داوطلبان براى قرار گرفتن در ليســت هاى انتخاباتى آغاز 
شده است. گويا اين تالش ها از طريق فضاى مجازى يا رايزنى است. 
گفتنى اســت كاهش هزينه ها و باال رفتن احتمال رأى آورى از مزاياى 

قرار گرفتن داوطلبان در ليست انتخاباتى است.
2- تلگرام به كمك انتخابات و اقتصاد كشور مى آيد. گويا اين اتفاق با 
رفع فيلتر تلگرام رخ خواهد داد. گفتنى است وزير ارتباطات از اعالم 
خبرى ويژه در پنج شنبه براى مردم خبر داده كه پيش بينى مى شود رفع 

فيلتر تلگرام باشد.
3- بازگشايى دفاتر احزاب در استان رونق مى گيرد. گويا به زودى چند 
حزب، دفاتر فرعى خود را در شهرستان هاى استان راه اندازى خواهند 
كرد. گفتنى اســت فعاليت احزاب فقط در فصل انتخابات از انتقادات 

وارده به تشكل هاى سياسى است.
4- ســرقت بنزين از باك خودروهاى پارك شده افزايش يافته است. 
گويا سهميه بندى بنزين دليل اين رويكرد جديد سارقان است. گفتنى 
اســت نظارت بر فروش بنزين به ويژه در فضاى مجازى مى تواند اين 

نوع سرقت را كاهش دهد.
5- مدير يكى از نشــريات اســتان مدتى است وارد فاز پرونده سازى 
براى رســانه اى ها و رسانه ها شده اســت. گويا وى را به جز استاندار، 
مســئول ديگرى جدى نمى گيرد و به همين دليل پرونده هاى وى يك 
خواننده بيشتر ندارد. گفتنى اســت افزايش سواد رسانه اى مديران و 
شــناخت آنها از فعاالن رسانه اى و رسانه ها و رفتار آنها با رسانه ها را 
بر اساس وزن آنها شكل خواهد داد و مدعيان دروغين رسانه اى را از 

صحنه بيرون خواهد كرد.

 رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا 
همدان درباره آمار مبتاليان به آنفلوانزا با بيان 
اينكه آمار نهايى پيرامــون تلفات اين بيمارى 
در كشــور و به تبع آن استان همدان مشخص 
نيســت چراكه بايد آزمايشاتى صورت گيرد، 
گفت: طبق اعالم وزارت بهداشــت از مهر ماه 
ســالجارى تا پايــان روز 17 آذرماه 81 مورد 
مرگ در كشــور تاييد شــده و طبق پروتكل 
وزارت بهداشــت وضعيتى كه با آن روبه رويم 
شدت ويروس را بيشتر از سال هاى قبل نشان 

مى دهد.
رشيد حيدرى مقدم همچنين گفت: از انجا كه 
در يك كنفرانس جهانى در مراكش ســازمان 
جهانى بهداشــت از احتمال وقوع اين اتفاق 
صحبت كرده بــود بر مبناى آن تدابير الزم در 

استان همدان انديشيده شد.
وي با بيان اينكه مهمترين اقدام تمركز بر آموزش 
بود و با آموزش و پرورش، دانشگاه ها، زندان ها 
و مراكزى كه تراكم جمعيتى در آنها مطرح است 
مذاكره و آموزش هاى الزم ارائه شد، گفت: ايزوله 
هاى تنفســى در بيمارســتان هاى استان همدان 
آماده شد و دارو به اندازه كافى براى بيمارانى كه 
احتمال مى داديم در بيمارستان ها بسترى شوند 

مهيا شده است.
حيدرى مقدم از واكسيناسيون گروه هاى پرخطر 
و پرسنل بيمارستان هاى استان همدان خبر داد 
و با بيان اينكه خوشــبختانه ســير بيمارى در 
اســتان همدان كنترل شده اســت، گفت: پيك 
بيمــارى در روزهاى 6 تا 9 آذرماه در اســتان 
همدان رخ داد به طورى كه در روز 9 آذرماه با 
بدترين حالت در استان همدان روبه رو بوديم.

16 آذرماه سالجارى هيچ گونه مورد 
مثبتــى از آنفلوانزا در اســتان همدان 

گزارش نشد
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان با 
بيان اينكه خوشبختانه اين وضعيت كنترل شده 
و در حال حاضر ســير بيمارى به سمت پايين 
است، گفت: 16 آذرماه ســالجارى هيچ گونه 
مــورد مثبتــى از آنفلوانزا در اســتان همدان 
گزارش نشده و اميدواريم روزهاى آينده سير 

بيمارى كنترل شده و به روال عادى برگرديم.
وى بــا بيان اينكه داروى مورد اســتفاده براى 

درمان اين بيمارى مورد تأييد ســازمان جهانى 
بهداشــت اســت و تمام دنيا فقــط اين دارو 
مصرف مى شود، گفت: متأســفانه بسيارى از 
خانواده هــا به صورت خودســرانه داروهايى 
را مصــرف مى كنند كه ربطــى به اين بيمارى 
نــدارد و نه تنها آن را بهبود نمى بخشــد بلكه 

دردسرساز نيز مى شود.
حيدرى مقــدم آنتى بيوتيك هــا و داروهــاى 
كورتونــى را از جمله اين موارد ذكر كرد و با 
بيان اينكه كورتون عامل سركوب كننده سيستم 
ايمنى است و على رغم اينكه كمكى به درمان 
بيمارى نمى كند مى تواند روند درمان بيمارى 
را طوالنى و شــرايط را بدتــر كند، گفت: در 
حال حاضر امكانات و تجهيزات و تخت هاى 
بيمارستانى در همدان مهيا است و 150 تخت 
در بيمارستان هاى ســينا، بهشتى و بعثت مهيا 

شده است.
وى بــا بيان اينكــه از ابتداى مهرمــاه تا 16
آذرماه، 163 مورد آزمايش آنفلوانزا در اســتان 
همدان مثبت گزارش شــده است، گفت: اوج 
اين وضعيــت 9 آذرماه بــود به طورى كه 10
درصد مراجعين چه آنهايى كه سرپايى درمان 
شدند و چه آنهايى كه بسترى شدند را شامل 

مى شد و 52 بسترى به واسطه اين بيمارى در 
بيمارستان ها به ثبت رسيد.

 مواردى از مرگ نيز در استان همدان 
ثبت شده است

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســينا 
همدان با بيان اينكه از ابتداى مهرماه تا 16

آذرماه 635 مورد بســترى به دليل بيمارى 
تنفســى و آنفلوانزا در همدان گزارش شده 
است، گفت: مواردى از مرگ نيز در استان 
همدان ثبت شــده اما با توجــه به پروتكل 
وزارت بهداشــت عدد آن از سوى وزارت 
بهداشــت اعالم مى شود ولى اغلب فوتى ها 
بيمــارى زمينه اى داشــته اند اما در مجموع 
عــوارض كمترى را در قياس با كشــور در 

استان همدان شاهد بوديم.
 ضرورت رعايت اصول بهداشت فردى
حيدرى مقدم مهمترين اقدام در پيشــگيرى 
از هر بيمــارى را خود مراقبتــى و رعايت 
اصول بهداشــت فردى عنوان كرد و با بيان 
اينكه اين اقدام درمان پيشــگيرى از شيوع 
آنفلوانزا اســت، گفــت آنفلوانزا در مرحله 
اول قابل تشخيص از سرماخوردگى نيست 
و بايــد رعايت اصول بهداشــت فردى را 

دانست. اولويت 
وى شستشوى مداوم دست ها، دريافت مايعات 
گرم در صورت مشــاهده عالئمى از بيمارى، 
اســتراحت كافى و عدم حضور در مدرســه 
و محــل كار را مورد تاكيد قــرار داد و گفت: 
دوره اين بيمارى 3 تا 7 روز است و بعد از آن 

بيمارى زايى ندارد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان 
بيان كرد: معموالً موج ساالنه و بدترين حالت 
شــيوع اين بيمارى در آذر ماه هر ســال رخ 
مى دهد كه اگر اين دوران را پشت سر بگذاريم 
بعــد از آن دغدغــه جدى پيرامــون اپيدمى 
ويروس آنفلوانزا نخواهيم داشت و موارد ابتال 

انگشت شمار خواهد بود.
ايرج خــدادادى معاون غذا و دارو دانشــگاه 
علوم پزشــكى اســتان همدان نيز در رابطه با 
توزيع واكســن آنفلوانزا با بيان اينكه هيچ گاه 
واكسن براى تمامى افراد يك شهر و يا استان 
ارسال نمى شود، تصريح كرد: واكسن تنها براى 
گروه هاى پرخطر پيش بينى و توزيع مى شود و 
ابتداى سال جارى گروه هاى پرخطر شناسايى 
و سهميه دريافت واكســن آنفلوانزا براى اين 

تعداد به استان ارسال شد.

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان 
همدان از انســداد 3 هزار و 904 حلقه چاه 
غيرمجاز از سال 93 تاكنون در استان همدان 

خبر داد.
منصور ستوده در جمع خبرنگاران گفت: در 
سال هاى اخير فشــار به منابع آب زيرزمينى 
كشــور براى تامين آب مورد نياز بخش هاى 
مختلف كشاورزى، شرب و بهداشت، فضاى 
ســبز، صنايع و خدمات، فزونى يافته است 
به طوريكه آب اســتحصالى از چاه ها بسيار 
بيشــتر از ظرفيت آب تجديدپذير آبخوان ها 
بــوده و همين امر منجر به نزول ســطح آب 
زيرزمينى در بســيارى از دشت هاى كشور و 
بروز اثرات مخرب، از جمله خشكى قنوات 
و چشــمه ها، پمپاژ آب از اعماق زياد توسط 
چاه هاى عميق با هزينه برق باال، شــور شدن 
آب استحصالى از چاه ها، بايرشدن زمين هاى 
زراعى، فرونشست زمين و ايجاد فروچاله در 

برخى مناطق شده است.
بــه گزارش روابــط عمومــى آب منطقه اى 
وى افزود: در ســال 1393 طرح ملى احيا و 
تعادل بخشــى منابع آب زيرزمينى كشور در 
شــوراى عالى آب تصويب و در آن وزارت 
نيرو با همكارى ساير ارگان ها از جمله جهاد 
كشــاورزى موظف به احياء و تعادل بخشى 
منابع آب زيرزمينى كشور و حفاظت هر چه 

بيشتر از آبخوان هاى كشور شد.
 صرفه جويى 256 ميليون مترمكعبى 

در مصرف آب هاى زيرزمينى
وى با بيان اينكه شركت آب منطقه اى همدان 
نيز در اجراى طرح مذكور پيشگام بوده است، 
تصريح كرد: با اجراى طرح تعادل بخشى از 

نيمه دوم سال 93 در اســتان 3 هزار و 483
حلقه چاه غيرمجاز تا پايان ســال 97 مسدود 
شــده كه ســبب صرفه جويــى 256 ميليون 
مترمكعــب در مصرف آب هــاى زيرزمينى 

شده است.
وى بيان داشــت: برداشــت بى رويه آب از 
چاه ها موجب افت متوسط يك مترى سطح 

آب هاى زير زمينى استان شده بود.
ســتوده از پيش بينى انســداد 469 حلقه چاه 
غير مجاز تا پايان سالجارى خبرداد و گفت: 
از ابتداى سالجارى تاكنون تعداد 421 حلقه 
چاه غيرمجاز در استان همدان پر و مسلوب 
المنفعه شد كه سبب صرفه جويى 12 ميليون 
مترمكعبى در مصرف آب هاى زيرزمينى شده 
اســت. وى افزود: با اين اقدام از برداشــت 
غيرمجاز بيش از 269 ميليون متر مكعب آب 
از آبخوان هاى استان جلوگيرى به عمل آمده 
و اين ميزان آب در سفره هاى آب زيرزمينى 
ذخيره و باعث شــده در بعضى از دشت هاى 

اســتان ســطح آب زير زمينى افت نداشته و 
در تعدادى نيز ســطح آب بــاال آمده كه اين 
موضوع در هيدروگراف هاى اســتان نمايان 
است. مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان 
ادامه داد: از نيمه دوم سال 93 كه طرح تعادل 
بخشــى با جديت آغاز شــد 3 هزار و 903
حلقه چاه غيرمجاز در استان همدان تا كنون 

مسدود شده است.
وى عمق انســداد چاه هاى غيرمجاز را بيش 
از 135 كيلومتر اعالم كرد و گفت: بيشــترين 
چاه هاى غيرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده 
مربوط به شهرستان كبودرآهنگ با يك هزار 

و 231 حلقه است.
وى بــا بيان اينكــه از ابتداى امســال روند 
انســداد چاه هاى غيرمجاز ادامه دارد، افزود: 
دادگســترى، نيروى انتظامــى و فرمانداران 
همكارى بســيار مناســبى با اين شركت در 
انســداد چاه هاى غيرمجاز در استان دارند كه 

منجر به اين عملكرد مطلوب شده است.

ســتوده بيان داشــت: بــا چاه هــاى مجاز 
اســتان همدان كه برداشت بيشــتر از پروانه 
بهره بردارى دارند نيز برخورد مى شود تا بتوان 
در راستاى حفاظت از منابع آبى استان همدان 

گام هاى اساسى و جدى برداشت.
وى با اشــاره به انســداد چاه هاى غيرمجاز 
در شهرســتان هاى تابعه استان نيز گفت: در 
شهرستان اسدآباد 1403 چاه غيرمجاز مسدود 
شــد كه موجب صرفه جويــى 6.11 ميليون 

مترمكعب از آب هاى زيرزمينى شده است.
مديرعامــل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان با بيان اينكه در شهرســتان تويسركان 
340 حلقه چاه غيرمجاز مســدود شدند كه 
سبب صرقه جويى 2.6 ميليون مترمكعب از 
آب هاى زيرزمينى شده است، خاطرنشان كرد: 
همچنين در شهرســتان فامنين با انسداد 102
چاه غيرمجاز 9 ميليون مترمكعب از آب هاى 

زيرزمينى صرفه جويى شده است.
وى ادامــه داد: در شهرســتان هاى ماليــر 
346، همــدان 507، بهــار 343، رزن 677، 
كبودرآهنــگ 1231 و نهاوند 126 حلقه چاه 
غيرمجاز مسدود شــدند كه به ترتيب سبب 
7 و   57  ،125  ،10  ،20  ،20 صرفه جويــى 
ميليون مترمكعب از آب هاى زيرزمينى شدند.
وى با اشــاره به اينكه اكيپ هاى گشــت و 
بازرسى به طور شبانه روزى دشت هاى استان 
همدان را بازرســى مى كننــد عنوان كرد: 23
گروه اكيپ گشــت و بازرســى در راستاى 
نظارت بر چاه هاى مجاز، جلوگيرى از حفر 
چاه هاى غيرمجاز و برداشــت شن و ماسه از 
رودخانه هاى اســتان و رفع تصرفات به طور 

شبانه روز دشت ها را كنترل مى كنند.

تازه به نصف رسيديم
انسداد 3900 چاه غيرمجاز از 8 هزار
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نخستين اتاق كودك فامنين افتتاح شد

تربيتــي  رويكــرد  از  پــرورش  و  آمــوزش  تحــول  ســند   
برخــوردار بــوده و ايــن اتــاق هــا نيــز در راســتاي اجــراي ســاحت 

ــود.  ــاح مي ش ــن افتت ــول بنيادي ــند تح ــگانه س ــاي شش ه
ــاح  ــن افتت ــته در آئي ــن روز گذش ــتان فامني ــدار شهرس فرمان
خمينــى  امــام  درمجتمــع  كــه  كــودك  اتــاق  نخســتين 
ــى  ــوزش ابتداي ــاون آم ــى مع ــور نانكل ــا حض ــتان وب شهرس
ــان  ــا بي ــزار شــد، ب ــرورش اســتان برگ ــوزش و پ اداره كل آم
ســاحت  دانش آمــوزان،  تربيــت  در  گفــت:  مطالــب  ايــن 
رشــد زيســتى كــه در ســند تحــول بنياديــن نيــز تاكيــد 
شــده اســت، از اهميــت بااليــى برخــوردار اســت. بايــد 
از بســترهايى اســتفاده كنيــم تــا زمينــه حضــور با انگيــزه 

ســازيم. فراهــم  را  مدرســه  در  دانش آمــوز 
ــوزان را  ــش آم ــه دان ــرى ب ــزود: يادگي ــماعى اف ــد ش ــيد مجي س
ــرده  ــروع ك ــات و ورزش ش ــر، ادبي ــد هن ــترهايى مانن ــد از بس باي
ــرورى را  ــر حافطــه محــورى و حافطــه پ ــى ب ــى مبتن و روش هاي

ــم. ــوزى كني ــه مهارت آم ــوط ب من
 شــماعى ادامــه داد: اعتبــار هزينــه شــده در ايــن اتــاق 70 ميليــون 
ــهيد  ــگاه ش ــودك در آموزش ــان اتاق ك ــوده اســت و همزم ــال ب ري
ســعيدى قزل آبــاد و شــهيد هاشــمى نــژاد در روســتاى ينگجــه بــا 

اعتبــار 50 و 40 ميليــون ريــال افتتــاح شــد.

حكايت نياز تنها مركز درمانى شهر 
صالح آباد به آمبوالنس همچنان باقى است

مهدى ناصرنژاد »
 شمارى از فعاالن اجتماعى شهر صالح آباد از توابع شهرستان بهار 
در اســتان همدان اخيراً اسناد و مداركى را به دفتر روزنامه همدان پيام 
تحويل داده اند كه نشان مى دهد صالح آبادى ها از سال 1394 به دنبال 
اختصاص يك دســتگاه آمبوالنس توسط مسئوالن مربوطه براى تنها 
مركز درمانى اين شهر هستند و ليكن تا اين تاريخ هنوز موفق نشده اند.
صالح آباد در حدود 10 كيلومترى شــمال غرب كالن شهر همدان و 
در مسير ارتباطى به سنندج و استان كردستان واقع شده و گويا افزون 
بر 10 هزار نفر جمعيت دارد. بخش صالح آباد در شهرســتان بهار 30

روستاى پرسكنه را نيز شامل مى شــود و ساكنان اين روستاها اغلب 
براى خريد كاالهاى ســنگين و بســيارى از ضروريات خود به شهر 

صالح آباد رفت و آمد دارند.
صالح آبادى ها كه بعد از حدود 5 سال دوندگى و پيگيرى موضوع نياز 
اين بخش به حداقل يك دســتگاه آمبوالنس براى مواقع اضطرارى و 
نجات بيماران بد حال خود نااميد شــده اند، دســت به دامان رسانه ها 
هستند تا مگر مسئوالن صداى آنان را شنيده و چاره اى عاجل براى اين 
مشكل قديمى و نياز بخش رو به توسعه صالح آباد به تجهيزات درمانى 

و فوريت هاى پزشكى بيانديشند.
در اوليــن مكاتبه مردم صالح آباد در اين ارتبــاط با رئيس وقت اداره 
بهداشــت و درمان و آموزش پزشكى شهرســتان بهار كه تاريخ سال 
1394 را نشــان مى دهد، مى خوانيم، بخش صالح آباد از نظر امكانات 
درمانى و آمبوالنس محروم اســت و ساكنان شهر و روستاهاى تابعه 
با مشكالت فراوانى مواجه هســتند و پيگيرى ها و تماس هاى مكرر 
با مســئوالن جاى هيچ اميدوارى براى مردم باقى نگذاشته است. اين 
نامــه كه امضاى حدود 20 نفر از فعاالن اجتماعى شــهر صالح آباد و 
نمايندگان اين شــهر را در بر دارد به شوراى اسالمى شهر، بخشدارى 
مركزى و و رئيس بهداشــت و درمان و آموزش پزشــكى همدان نيز 

تحويل داده شده است.
رونوشــت نامه هاى ديگرى از جانب مردم شــهر صالح آباد براى 
هاشمى وزير سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشكى كشورمان، 
همچنين مكاتبه هاى جداگانه شــوراى اسالمى شهرستان صالح آباد 
و بخشدارى صالح آباد با مسئوالن استانى براى رسيدگى و پاسخ به 
نياز مردم اين بخش، ضميمه مدارك ارســال شده به دفتر روزنامه 

مى باشد. همدان پيام 
در يكى از اين مدارك و در پاسخ به نامه سرپرست بخشدارى صالح آباد 
توسط سيدحبيب ا... موسوى بهار رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكى 
همدان آمده اســت، مركز بهداشــتى و درمانى شبانه روزى صالح آباد 
داراى 4 نفر پزشك، 2 نفر ماما مى باشد و مجهز به تجهيزات پزشكى 
نظير DC شــوك و ECG و همچنين CPR اســت، اما اين مركز 
فاقد آمبوالنس است و بيماران اورژانسى با استفاده از آمبوالنس مركز 
فوريت هاى پزشكى شهر «بهار» و بخش «همه كسى» به بيمارستان هاى 

همدان اعزام مى شوند!
البتــه چنين جوابيــه اى خوانندگان را ياد آن مصــداق طنز و قديمى 
مى اندازد كه از يكى پرســيدند پدرت چه كاره است و او جواب داد، 

«دايى» بنده صاحب فالن عنوان و فالن مقام مى باشد!

توزيع اقالم بهداشتى در مدارس شهرستان مالير در راستاى پيشگيرى از آنفلوانزا
 اداره اوقاف و امور خيريه مالير در راستاى پيشگيرى از آنفلوانزا و تأمين سالمت دانش آموزان، اقالم بهداشتى تهيه و بين مدارس 

شهرستان مالير توزيع كرد.
مسئول فرهنگى اداره اوقاف و امورخيريه مالير با اشاره به اينكه يكى از راه هاى مؤثر پيشگيرى از امراض، ضدعفونى كردن محيط است 
اظهار كرد: با توجه به شيوع ويروس آنفلوانزا، بر اساس نيت درمانى واقف بزرگ مالير "سيف الدوله" اداره اوقاف و امور خيريه مالير به 
اداره آموزش و پرورش پيشنهاد اجراى اين طرح را داد.حميدرضا نوروزى با بيان اينكه اولويت توزيع اقالم بهداشتى با مدارس ابتدايى 

است افزود: اين اقالم به ارزش 15 ميليون تومان است و شامل 75 گالن مايع ضدعفونى كننده و 10 هزار ماسك مى شود.
وى گفت: با معرفى اداره آموزش و پرورش، اقالم بهداشتى تهيه شده در 40 مدرسه مالير و 30 مدرسه در بخش جوكار و سامن توزيع 
مى شود.نوروزى همچنين به توزيع 3 هزار بسته مهر تحصيلى به ارزش 500 ميليون تومان اشاره كرد و گفت: در ابتداى سال تحصيلى 

بسته ها بين دانش آموزان بى بضاعت و نيازمند مناطق 3 گانه آموزش و پرورش توزيع شد.

پيش بينى147 شعبه اخذ رأى در نهاوند
 147 شعبه اخذ رأى در نهاوند فعال خواهد شد تعداد داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى در نهاوند به 44 نفر 
افزايش يافت.فرماندار نهاوند گفت: 147 شعبه ثابت و سيار اخذ رأى براى برگزارى يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
كه 2 اســفند ماه سالجارى برگزار خواهدشد در شهرستان نهاوند فعال مى شود.مراد ناصرى بابيان اينكه از مجموع اين شعب 93 شعبه 
ثابت و 54 شعبه سيار خواهد بود و آراى مردم نهاوند را اخذ مى كنند، افزود: حدود 3 هزار نفر عوامل اجرايى هستند كه وظيفه برگزارى 
انتخابات را بر عهده دارند.فرماندار نهاوند در ادامه بيان كرد: مجموع تعداد داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 
در شهرســتان نهاوند پيش از اين در نشســت خبرى 41 نفر اعالم شده كه به 44 نفر افزايش يافته است.وى گفت: با توجه به احتساب 
داوطلبينى كه تا پايان مهلت 7 روزه ثبت نام شده و ثبت نام 2 نفر در ستاد انتخابات وزارت كشور كه نقص مدرك داشته و نسبت به رفع 
نقص اقدام كرده و ثبت نام آنها تكميل شده است شمار داوطلبين حوزه انتخابيه شهرستان نهاوند در انتخابات يازدهمين دوره مجلس 

شوراى اسالمى به 44 نفر افزايش يافت.

آگهي مزايده 

شهردارى همدان

آدرس مبلغ سپرده به ريالمبلغ ( ريال ) مساحت ( مترمربع) كاربريموقعيت رديف 
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 800 / 904تجاريقطعه شماره 15
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 800 / 904تجاريقطعه شماره 26
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 800 / 904تجاريقطعه شماره 37
مجتمع تجاري كشاورز00050/000/000 / 000 / 700 / 904تجاريقطعه شماره 48
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 700 / 904تجاريقطعه شماره59
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 700 / 904تجاريقطعه شماره 610
مجتمع تجاري كشاورز500/000/000 000 / 000 / 600 / 904تجاريقطعه شماره 711
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 400 / 864تجاريقطعه شماره812
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 900 / 723تجاريقطعه شماره 917
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 900 / 723تجاريقطعه شماره 1018
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 900 / 723تجاريقطعه شماره 1119
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 820 / 723تجاريقطعه شماره20 12
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 820 / 723تجاريقطعه شماره 1321
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 820 / 723تجاريقطعه شماره 1422
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 900 / 1165تجاريقطعه شماره  1523
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 600 / 1085تجاريقطعه شماره 1624
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 890 / 723تجاري قطعه شماره 1725
000500/000/000 / 000 / 890 / 723تجاريقطعه شماره 1826
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 960 / 723تجاريقطعه شماره 1927
مجتمع تجاري كشاورز000500/000/000 / 000 / 960 / 723تجاريقطعه شماره 2028

شهردارى همدان باستناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 20  قطعه زمين با كاربرى تجارى ازطريق 
مزايده كتبى اقدام نمايد . متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند .

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه 

را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى  98/9/30 تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار 

داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-عوايد حاصله از فروش امالك فوق صرفاً جهت تامين مالى پروژه هاى عمرانى در دست اجراى شهردارى ستاد بوده و مطالبات ساير متقاضيان و پيمانكاران كه به هر نحوى از شهردارى 

طلبكار مى باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مى بايست نقداً به حساب شهردارى واريز گردد. 
4- قرارداد واگذارى (حق مالكيت ) پس از  تسويه حساب كامل و طى ساير مراحل قانونى به برنده مزايده انتقال خواهد يافت .

5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 

7-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شهرك كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 
8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

9- پيشنهادات رسيده در تاريخ   98/10/1 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 
(م الف 1489)

سحريوسفى »
 پس از اجــراى قانون اصالح قيمت بنزين 
و مديريت مصرف ســوخت، مســافربرهاى 
شخصى كرايه ها را افزايش دادند و از آنجايى كه 
سامانه غيررسمى محسوب مى شوند تابع هيچ 
قانون و مقرراتى نيستند و كسى هم نمى تواند 
در اين خصوص پاسخگو باشد، بر اين اساس 
روز گذشته در دفتر معاون برنامه ريزى و توسعه 
فرماندار جلســه ســتاد تنظيم و كنترل بازار با 
محوريت سامان دهى مسافربرهاى برون شهرى 
و پيگيرى مصوبات جلســه قبل تشكيل شد تا 

راهكارى براى اين معضل پيدا شود .
در اين جلســه معاون برنامه ريزى و توســعه 
فرماندار مالير با اشــاره به گاليه مندى مردم از 
افزايش كرايه هاى مســافربرهاى برون شهرى 
اظهار داشــت: نظارت بر تاكسى ها و آژانس ها 
اعمال مى شــود و مشكل خاصى تا كنون ديده 
نشده اســت اما با توجه به اينكه مسافربرهاى 
شــخصى و برون شــهرى تحت نظارت هيچ 
ارگانى نيســتند ضــرورت دارد هرچه زودتر 

ساماندهى آنها انجام شود.
ليــال غفارى با بيان اينكه طبق مصوبه جلســه 
قبل مقرر شــده بــود بخشــدارى ها با كمك 
دهيارى ها ليست مسافربرهاى برون شهرى را 
به فرماندارى اعالم كنند خطاب به بخشدارها 
گفت : اعتراضاتى مبنى بر اينكه تعدادى مسافربر 
واقعى در ليست نام نويسى نشدند و در عوض، 
افرادى غير از اينها ثبت نام شده اند وجود دارد ، 
بخشدارى ها بررسى كنند مشكل كار كجاست ؟ 
و چرا دهيارى ها اطالع رســانى درست انجام 
نــداده و كوتاهى كردنــد ؟ وى تأكيد كرد: با 
توجه به افزايش كرايه تا زمانى كه مسافربرهاى 
شخصى ســامان دهى مى شوند تشديد نظارت 
صــورت گيرد و با توجه بــه در پيش رو بودن 
شب يلدا، بازار بايد با حساسيت بيشترى رصد 
شود و بازرسى ها با جديت بيشترى انجام شود.

رئيس صنعت، معدن و تجارت مالير به گشت 
مشــتركى كه با همكارى تعزيــرات، صنعت، 
معــدن وتجارت و اداره راهــدارى و حمل و 
نقل جاده ايــى در اين خصوص انجام شــده 
اشاره كرد و گفت: طبق بازرسى هاى انجام شده 
ازمسيرهاى مختلف، افزايش 15 تا 20 درصدى 
در 80 درصد مســيرها گزارش شده اســت و 
مى توان گفت در مجموع افزايش قيمت، خيلى 
پررنگ و افسارگســيخته نيست اما بايد تالش 

كنيم اين موارد را به قيمت قبل برگردانيم.
ايــن درحالى بود كه با اعتــراض حاضران در 
جلسه روبه رو شــد كه افزايش قيمت بيشتر 
از 20 درصد اســت و گاهى تا 50 درصد هم 
مى رســد و حتى آژانس ها هم افزايش قيمت 

داشتند.
كامران زنگنه در پاسخ به اين اعتراض ها گفت: 
اگــر بر اســاس اطالعات شــخصى بخواهم 
صحبت كنم، حرف شــما را تأييد مى كنم ولى 
تخلف چنــد نفر را نمى تــوان به كل جامعه 
تعميم داد، آمارى كه اعالم شد بر اساس گشت 

مشترك بوده است . 
وى اضافــه كرد: با كنترل و تشــديد نظارت، 
شرايط بهتر شــده و قيمت ها تقريباً به قبل از 
گران شدن بنزين نزديكتر شده اند، گزارش هايى 
از افزايش كرايه آژانس ها داده شده، هيچ آژانسى 
كه رســمى است و از ســهميه بنزين استفاده 
مى كند حق افزايش كرايه را ندارد، اين موضوع 

اگر محرز شود راننده جريمه خواهد شد.
رئيس راهــدارى و حمل ونقل جاده ايى هم در 
اين جلســه با اشــاره به اينكه حمل مسافر با 
سوارى شخصى خالف قانون است و تخلف 
محسوب مى شود بيان كرد: افزايش نرخ اتفاق 
افتاده و ما منكر آن نيستيم از آنجائيكه مسافربرها 
تحت پوشش هيچ ارگانى نيستند تعزيرات و يا 
جايى ديگرى نمى تواند با اين موضوع برخورد 

كند. 
سيد اسماعيل صفوى زاده با تأكيد براينكه بايد 
آنها شناسايى و شناسنامه دار شوند گفت: طبق 
مكاتبه ايى كه با مديركل داشــتيم مقرر شد با 
هماهنگى دهيــارى ها و بخشــدارى ها اين 
سوارى ها شناســايى و در سامانه ثبت شوند، 
تا كنون 144 دستگاه به صورت واقعى شناسايى 
شــدند اما حــدود 250 دســتگاه به صورت 

غيرقانونى در حوزه شهرستان كار مى كنند.
وى خاطرنشــان كــرد: فقط اين ســوارى ها 
شناسايى مى شوند و تضمينى وجود ندارد كه 
به آنها سهميه بنزين اختصاص پيدا كند يا اينكه 
اختصاص ســهميه چه زمانى صورت مى گيرد 

معلوم نيست.

نيز  فرماندارى  ترافيك  هماهنگى  كارشــناس 
با اشــاره به پيشتاز بودن مالير در سامانه سپند 
تصريح كرد: درست است افزايش غير قانونى 
در كرايه مسافربرهاى برون شهرى داريم اما اين 
موضوع نشــان مى دهد ما كوتاهى كرديم ، اين 
افراد ، بار حمل و نقل را به دوش مى كشند و اگر 

يك روز كار نكنند ما همه زير سؤال مى رويم .
محمدرضا احمدى با تأكيد براينكه بايد تالش 
كنيم مشــكل اين قشــر را حل كنيــم افزود: 
مقرر شــده تمام بخش ها ليست اين افراد را به 
فرماندارى تحويل دهند و راســتى آزمايى اين 

افراد نيز با بخشدارى هاست.
رئيــس اداره تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى 
پيشــنهاد داد: بهترين راهكار حل اين مشكل 
تشكيل شــركت تعاونى در هر بخش (وانت 
بار، مسافربرهاى درون شهرى و برون شهرى 
) است چرا كه با تبديل شدن يك فرد حقيقى 
به حقوقى مشــكالت راحت تر قابل پيگيرى 
مى شود.غالمرضا كارگر اضافه كرد : با تشكيل 
شركت تعاونى، ساماندهى و درخواست هاى 
صنفى از جمله افزايش كرايه، ســهميه بنزين ، 
الستيك ، روغن و غيره بهتر قابل پيگيرى است 

و همه اعضاى تعاونى بدون پرداخت هزينه ايى 
ذى نفع خواهند شد .

گفتنى است وى قول مســاعدت داده كه اداره 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعــى از صفر تا صد 

تشكيل شركت تعاونى را انجام مى دهد. 
در پايان جلســه ســتاد تنظيم و كنترل بازار، 
مصوبات جلســه قبل بررسى شد و مقرر شد 
اداره راهــدارى و حمل و نقل جاده ايى و اداره 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى موضوع ساماندهى 
و تشكيل شركت تعاونى را پيگيرى و در جلسه 

بعدى نتيجه را اعالم كنند. 

مسافربرهاى شخصى مالير ساماندهى شوند

55 واحد دامدارى 
در اسدآباد تعطيل است

 فرماندار شهرستان اســدآباد روز گذشته در جلسه بررسى ميزان 
وضعيت توليد گوشت قرمز از تحقق 67 درصدى توليد گوشت قرمز 
اسدآباد در سند راهبردى استان خبر داد وگفت: 55 واحد صنعتى دام 

سنگين اسدآباد غيرفعال و نيمه فعال است.
مجيد درويشى افزود: براساس سند راهبردى سه ساله استان در برش 
شهرســتانى ميزان سهميه تعهد شده توليد گوشــت قرمز اسدآباد در 
ســال جارى 117 هزار و 896 كيلوگرم بوده كه تا كنون از اين ميزان 
سهميه توليدى شهرســتان، توليد 78 هزار كيلوگرم آن محقق شده و 
براساس پيش بينى ها تا پايان سال عالوه بر تحقق كل سهميه، اسدآباد 
10 درصد بيش از ســهميه تعهد شده در رابطه با توليد گوشت قرمز 

اقدام كند.
درويشى ادامه داد:  ســهميه توليد گوشت قرمز شهرستان اسدآباد را 
برابر با برنامه پنج ســاله ششم توســعه به ميزان 405 كيلو گرم است 

كه تا سال 1400 كل اين سهميه تعهد شهرستان محقق خواهد شد.
وى با بيان اينكه 92 درصد توليدات گوشــت قرمز اســتان توســط 
واحدهاى ســنتى و هشت درصد توسط واحدهاى صنعتى تأمين مى 
شود، خاطرنشان كرد: تا پايان سال از 142 هزار و 302 رأس گوسفند 
شهرستان 17 هزار و 361 رأس و از 28 هزار و 371 رأس دام سنگين 

شهرستان تعداد 1600 رأس قابليت كشتار خواهند داشت.
فرماندار اســدآباد گفت:  تعداد واحدهاى صنعتى دام سنگين اسدآباد  
85 واحد اســت و از اين تعداد 30 واحد فعال و مابقى غيرفعال و يا 
نيمه فعال هســتند كه بايد در ستاد تســهيل نسبت به مشكالت اين 

واحدها رسيدگى شود.
وى گفت: شهرستان اســدآباد داراى 30 واحد مرغدارى بوده كه 17
واحد آن فعال و مابقى به داليل مختلف از جمله مشــكالت اعتبارى 
غيرفعال و راكد هســتند. وى با تأكيد بر فعال شدن مجدد واحدهاى 
مرغدارى و گاودارى هاى صنعتى راكد شهرستان ادامه داد: فعال شدن 
دوبــاره اين واحدها و ورود به چرخــه توليد آنان از نقش مؤثرى در 
بحث اشتغال و ارتقاى توليد شهرستان دارد كه با بررسى مشكالت اين 
واحدها بايد سعى كنيم تا در فصل بهار سال آينده كار خود را دوباره 

شروع كرده و به چرخه توليد بازگردند.
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«فرهنگ سياسى» در تاريخ
 دانش واژه «فرهنگ سياســى» كه ديرزمانى است در ادبيات سياسى 
و اجتماعى غرب جايگاهى ويژه يافته و به نگرش ، باور و رويكردهاى 
يك جامعه نسبت به نظام سياسى خود معطوف است؛ در ايران همچنان 

ابعادى ناشناخته دارد.
يكى از مفاهيم كالن در علوم سياســى و اجتماعى،  «فرهنگ سياسى» 
است؛ مفهومى كه از تركيب دو مولفه فرهنگ و سياست پديد آمده و در 
يك تعريف كوتاه و ساده مى توان آن را مجموعه نگرش ها و باورهاى 
يك جامعه نسبت به نظام سياسى خود دانست. از اين رو، براى شناخت 
فرهنگ سياسى هر جامعه اى بايد مطالعات مجزا داشت و در اين مسير 
با استخراج رويكردها، تحليل رهيافت هاى مطالعاتى، ترسيم الگوها و 

قالب هاى متناسب آن جامعه گام برداشت.
 فرهنگ سياسى چيست؟

فرهنگ سياســى را در يك عبارت كلى مى توان به عنوان بخشــى از 
فرهنگ اجتماعى، مجموعه اى از نگرش ها و جهت گيرى هاى اعضاى 
يك جامعه نسبت به نظام سياسى، نخبگان سياسى و قدرت هاى سياسى 
تعريف كرد. فرهنگ سياســى به طور كلى در طول حيات سياســى و 
اجتماعى يك جامعه و تحت تاثير عوامل مختلفى چون وضعيت اقليمى 
و جغرافيايى، ســاختار نظام سياسى و اجتماعى، شرايط تاريخى، نظام 
اعتقادى، آداب و رسوم، نظام اقتصادى و... شكل مى گيرد و سپس در 
يك فرايند مســتمر جامعه پذيرى سياسى نهادينه مى شود و از نسلى به 

نسل ديگر منتقل مى شود. 
 مطالعات آلموند و وربا و تثبيت رهيافت «فرهنگ سياسى»

در مجموع مى توان گفت تحت تاثير نظرياتى كه از ســوى فالسفه و 
انديشمندان مختلف از دوران باســتان تا دوران جديد درباره فرهنگ 
سياسى ارائه شده اند و همچنين آنگونه كه پيشتر نيز به آن اشاره شد، در 
پى انتقاداتى كه در دوران باســتان تا دوران جديد بر رهيافت خصيصه 
ملى وارد شد، زمينه براى شــكل گيرى يك چارچوب نظرى مستقل 
تحت عنوان  «رهيافت فرهنگ سياسى» در كنار ساير رهيافت هاى تبيين 

و تحليل مسائل و تحوالت سياسى در دهه 1950 فراهم شد.
 جايگاه فرهنگ سياسى در ايران؛ از گذشته تا امروز

متفكران سياســى در مشرق زمين مباحثى را در زمينه فرهنگ سياسى 
مطرح كرده اند. بر اين اساس، توجه به فرهنگ سياسى در آثار فارابى و 
خواجه نصيرالدين طوسى مشاهده مى شود. فارابى در تبيين آراى اهل 
مدينه فاضله فرهنگ را ترسيمات ذهنى و خيالى ملت ها كه در نفوس 
و عقول آنها منعكس است معرفى مى كند. خواجه نصيرالدين طوسى 
ضمن تشــريح اليه ها و ويژگى هاى مختلف فرهنگى، جوامع سياسى 
متفاوت را مبتنى بر روحيات، باورها و الگوهاى رفتارى متناوب قلمداد 
مى كند.(سريع القلم،20:1387)با اين حال اگرچه مفهوم فرهنگ سياسى 
همواره به نوعى در دوران گذشته مباحث متفكران مشرق زمين وجود 
داشــته، در ايران هنوز چندان شناخته شده نيست اين در حالى است 
كه شــناخت نگرش هاى سياسى و اجتماعى يكى از مسائل مهم براى 
برنامه ريزان سياســى و اجتماعى و حتى انديشمندانى است كه دغدغه 

اصالح امور كشور را دارند.

برخورد با فساد و مفسدين به  تنهايى كافى نيست
 معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه برخورد با فســاد و مفسدين به 
تنهايى كافى نيســت و حتماً بايد در زمينه پيشگيرى از فساد نيز حركت كنيم 
تصريح كرد: شناســايى و رفع گلوگاه هاى فسادزا نقش مهمى در پيشگيرى از 
فساد دارد. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيرى، با اشاره به اينكه حساسيت افكار 
عمومى جامعه نسبت به فساد و نيز وجود اراده جدى براى مقابله با فساد در رأس 
نظام گفت: بايد با همراهى و همكارى قواى 3 گانه، نهادها و تشــكل هاى مردمى 
كارى كنيم كه هزينه فســاد را در كشــور باال ببريم تا سوءاستفاده و تخلف براى 
مفسدين پرهزينه باشد. جهانگيرى در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با 
مفاسد اقتصادى خاطرنشان كرد: زمانى كه اين فرمان صادر شد، بى ترديد دامنه فساد 
به اندازه امروز گسترده نبود، اما يكى از دغدغه هاى اصلى رهبر معظم انقالب اين بود 

كه با مصاديق فساد هر چند هم كه مقدار آن كم باشد بايد مبارزه كرد.

پمپئو بار ديگر مدعى حمايت آمريكا
 از مردم ايران شد

 وزير امــور خارجه آمريكا بــارى ديگر اظهاراتــى مداخله جويانه درباره 
ناآرامى هاى اخير ايران مطرح كرده و مدعى حمايت از مردم ايران شد.

به گزارش ايســنا، پمپئو در پيامى توييترى، اظهارات مداخله جويانه ديگرى از 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه اين كشور درباره ناآرامى هاى اخير ايران منتشر 
كرده و نوشــت: "مردم ايران، رســا و به وضوح سخن گفته اند. آن ها 40 سال 
فســاد و سوءاســتفاده حكومت را رد مى كنند. آن ها حكومتى كه شبه نظاميان 
خارجى را به رفاه ايرانيان ترجيح مى دهد، رد مى كنند. آمريكا در كنار مردم ايران 
ايستاده است."محمدجواد ظريف، پيشــتر در پاسخ به چنين اظهارات مداخله 
جويانــه اى از جانب پمپئو گفته بود: «اعالم حمايت مقامات آمريكايى از"مردم 

ايران" دروغى شرم آور است. 

درخواست 38 مورد استيضاح در مجلس دهم
 يك عضو هيأت رئيســه مجلس گفت كه در مجلس دهم درخواست 38 

مورد استيضاح مطرح شده است.
به گزارش ايســنا، على اصغر يوسف نژاد افزود: در مجلس دهم وزير آموزش 
و پرورش 4 بار، وزير اقتصاد 3 بار، وزير نيرو 4 بار، وزير راه و شهرســازى 
3 بار، وزير علوم 3 بار و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 4 بار، وزير كشور 
6 بار، وزير جهاد كشــاورزى 4 بار، وزير نفت 2 بار، وزير صنعت و معدن و 
تجارت 2 بار، وزير ورزش 2 بار، و وزير خارجه 1 بار استيضاح شدند كه به 

طور كلى در مجلس دهم 38 مورد استيضاح داشتيم.
يوســف نــژاد گفــت كــه وزراى ارتباطــات، اطالعــات، دادگســترى، 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمى، بهداشــت و درمــان و دفــاع در مجلــس دهــم 

ــدند. ــتيضاح نش اس

آگهى تغييرات شركت پوشش راه هگمتانه شــركت سهامى خاص به شماره ثبت 5840 و شناسه 
ملى 10820058824 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/05/19 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد : 
1 - به موضوع شركت موارد ذيل الحاق يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: اجراى عمليات 
پيمانكارى در زمينه هاى ساختمان و راهسازى -آب، برق، تاسيسات و تجهيزات - اجراى آسفالت - 

توليد آسفالت (در صورت لزوم در كليه موارد پس از اخذ مجوز هاى الزم. 
(691463) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان 

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

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

برابر رأي شماره 139860326034000762 مورخه 98/7/10  هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
صادق حليمى فرزند محمد به شــماره شناســنامه 105631 صادره از همدان در  
ششدانگ يك باب انبار به مساحت 204/87 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 
81 فرعى از 15 اصلى تحت پالك 15/357 واقع در همدان حومه بخش 2 خريداري 
مع الواسطه از وراث محمد صائين قلعه چيان و محمد قاسم صداقت همدانى محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 1366)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/20
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

برابر رأي اصالحى شــماره 1398603260060001152 مورخه 1398/9/16 هيأت 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاى كمال بيات فرزند فرمان به شماره شناسنامه 3920061004   صادره 
از مالير ششدانگ اعيانى بانضمام 92 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ عرصه 
يك باب ســاختمان دامدارى به مســاحت 2200  مترمربع قسمتي از پالك 26  
اصلي واقع در روســتاى كمرى بخش دو مالير  خريدارى از مالك رسمى آقاى 
فرمان بيات محرز گرديده اســت كه در آگهى قبلى اشتباها يك باب ساختمان 
دامدارى قيد گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در يك نوبت آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي اصالحى به مدت يك  ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 353)

تاريخ انتشار :1398/9/20
محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى تغييرات شــركت بنا راد آســا شركت سهامى خاص به شــماره ثبت 12062 و شناسه ملى 
14005147624 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/1 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد : 
محل شــركت از آدرس قبلى به آدرس جديد: استان همدان، شهرستان همدان، بخش مركزى، شهر 
همدان، پاســتور، كوچه شــهيد على اصغر قهرمانى مطلق، خيابان پاستور، پالك 0، برج مركز خريد 
پاستور، طبقه 11، واحد 1105،كدپستى 6516658163 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گرديد. (691465)
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان

آگهى دعوت از مجاورين
چــون آقــاى كيانــوش جهانيــان مالــك دو دانــگ 1فرعــى از 1080-
ــماره5139/ ــت ش ــر درخواس ــد وبراب ــى باش ــد م ــك نهاون ــش ي ــى بخ اصل

ن/98مــورخ1398/09/19 تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى پــالك فــوق را از 
ــورخ 1398/09/19  ــماره 5139/ن/98م ــه ش ــر نام ــد وبراب ــوده ان ــن اداره نم اي
متقاضــى مدعــى مــى باشــد كــه مجاوريــن را نمــى شناســد و دسترســى بــه 
مالكيــن نــدارد ،لــذا بــه اســتناد كــد914 مجموعــه بخــش نامــه هــاى ثبتــى 
ــت  ــناد مالكي ــردن اس ــاحت دار ك ــالع ومس ــول اض ــن ط ــوص تعيي در خص
ــرا  ــناد رســمى الزم االج ــاد اس ــى مف ــه اجراي ــن نام ــاده 18آيي ــن م وهمچني
ــالغ مــى گــردد كــه در  ــه كليــه مالكيــن مجاوريــن پــالك فــوق الذكــر اب ب
ــع  ــك واق ــوع مل ــاعت10:00در محــل وق ــورخ1398/11/12 س ــنبه م ــخ ش تاري
در نهاونــد خيابــان جوانــان كوچــه امامــزاده مهــدى خياطــى كيانــوش حضــور 
يابنــد. بديهــى اســت عــدم حضــور مجاوريــن ومالكيــن مشــاعى مانــع از انجام 
عمليــات نقشــه بــردارى نمــى گردد،چناچنــه نيــاز بــه آگهــى مجدد باشــد در 

ــردد. ــى گ ــه درج م ــن روزنام همي
( م الف 230 )

تاريبخ انتشار1398/9/20
جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهــى تغييــرات شــركت بنــا راد آســا شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره 
ثبــت 12062 و شناســه ملــى 14005147624 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1397/12/1تصميمــات ذيــل اتخــاذ 
ــخ  ــا تاري ــال (ت ــدت 2 س ــه م ــراى بقي ــره ب ــأت مدي ــاء هي ــد: 1 - اعض ش

ــد:  ــل انتخــاب گرديدن ــرار ذي ــه ق 1398/05/8 ) ب
آقــاى مهــدى عقيقــى باكدملــى 3873581442 خانــم مينــا برفــى باكدملــى 

3875447808 آقــاى عليرضــا عقيقــى باكدملــى 3875470664 
2 - خانــم مهــرى عنابــى باكدملــى 3871265462 بــه عنــوان بــازرس اصلــى 
و خانــم پرويــن رســتگاران باكدملــى 3873262274 بــه عنــوان بــازرس علــى 

البــدل بــراى مــدت يــك ســال مالــى انتخــاب گرديدنــد. 
ــورد  ــه ســال 96 م ــان شــركت منتهــى ب ــه و حســاب ســود و زي 3 - ترازنام

ــت.  ــب قرارگرف تصوي
(691467)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهــى تغييــرات شــركت بنــا راد آســا شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره 
ــه اســتناد صورتجلســه هيــأت  ثبــت 12062 و شناســه ملــى 14005147624 ب

مديــره مــورخ 1397/12/1 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد: 
ــد:  ــن گردي ــل تعيي ــه شــرح ذي ــره ب ــأت مدي ــى هي 1 - ســمت اعضــاى اصل
ــأت  ــل و عضــو هي ــى 3873581442 مديرعام ــى باكدمل ــدى عقيق ــاى مه آق
ــره  ــأت مدي ــى 3875447808 رئيــس هي ــى باكدمل ــا برف ــم مين ــره خان مدي

ــره  ــأت مدي ــى 3875470664 عضــو هي ــى باكدمل ــا عقيق ــاى عليرض آق
2 - دارندگان حق امضاء : 

كليــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــركت از قبيــل چك، ســفته، بــروات، 
ــى)  ــدى عقيق ــاى مه ــل (آق ــاء مديرعام ــا امض ــالمى ب ــا و عقوداس قرارداده

همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد.
(691466) 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهى اعالن نظر افراز 
پيرو آگهى مندرج در روزنامه حمايت به شــماره 4290 مورخ 97/6/20 مورد درخواست خانم مريم 
على بخشــى فرزند محمد به شماره ملى 3950016155 برابر يك فقره سند به شماره 21712 مورخ 
95/10/13 دفتر اســناد رسمى شماره 21 نهاوند به مقدار 12 صدم شعير مشاع از دو شعير مشاع از 
96 شــعير ششدانگ پالك 1021 فرعى از 7 اصلى بخش دو نهاوند قريه شعبان كه عمليات افراز در 
موعد مقرر 1398/7/12 ســاعت 9 صبح به عمل آمده و جهاد كشــاورزى نهاوند برابر نامه شماره 
7/10797 مورخ 97/7/19 با افراز مقدار فوق موافقت خود را اعالم نموده اســت. كه حدود و حقوق 

به شرح ذيل مى باشد: 
ششــدانگ يكواحد گلخانه قسمتى از پالك 1021 فرعى از 7 اصلى بخش 2 نهاوند به مساحت 4000 
مترمربع با حدود اربعه :شــماال بطولهاى 47متر و 9/25 متر .و 9/45 متر ديواريست به باقيمانده 
1021 فرعى شــرقا بطول 59/7 متر پى است به زمين باقيمانده 1021 فرعى از 7 اصلى جنوبا بطول 
68/45 متر ديواريســت به زمين باقى مانده 1021 فرعى از 7 اصلى غربا بطول 60/54 متر پى است 
به باقيمانده 1021 فرعى از 7 اصلى حقوق ارتفاعى:  راه عبور  مورد افراز در ضلع غربى از باقيمانده 
پالك 1021 فرعى از 7 اصلى  كه مفروزالرعيه نامبرده مى باشد و در تصرف متقاضى است. كه با افراز 
مقدار فوق برابر تصميم شــماره 5012/ن/98 مورخ 98/9/14 مبنى بر قبول افراز موافقت گرديده 
است و نظر به اينكه متقاضى اعالم نموده است كه اسامى و نشانى ساير مالكين مشاعى را نميداند 

لذا به ســاير افراد حقيقى و 
حقوقى كه بــه هر نحو خود 
را داراى حقــى مــى دانند 
اجراى  در  كه  گردد  مى  ابالغ 
مــاده 2 قانون افراز و فروش 
آئين   6 ماده  مشــاع  امالك 
به  چنانچه  قانون  همان  نامه 
مى  معترض  افــراز  عمليات 
ظرف  را  خود  اعتراض  باشند 
انتشار  تاريخ  از  روز  ده  مدت 
محل  شهرســتان  دادگاه  به 
وقوع ملــك تقديم و گواهى 
اخذ  را  دعوى  طرح  بر  مشعر 
تقديم  نهاوند  ثبت  اداره  به  و 
نمايند در غير اينصورت پس 
از سپرى شــدن موعد مقرر 
نسبت به صدور سند مالكيت 

افراز اقدام خواهد شد. 
(م الف 231)

جليلوند - رئيس ثبت اسناد 
و امالك نهاوند

 جداى از اينكه چه كسانى وارد عرصه 
انتخابات مجلس شدند چهره هاى شاخص 
زيــادى از 2 جريان اصولگــرا و اصالح 
طلب ثبت نام نكردند. مشــهورترين آن ها 
على الريجانى از اصولگرايان و محمدرضا 
عــارف از اصالح طلبــان اســت. ظاهرا 
الريجانى از ســال ها رياســت بر مجلس 
خسته شده و عارف هم گوشه چشمى به 

رياست جمهورى دارد.
ثبت نام انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 
مانند تمام انتخابات هاى ديگر در روز آخر 
به اوج خود رســيد. سياستمداران نامدار و 
گمنام يكى پس از ديگرى به وزارت كشور 
و يــا فرماندارى رفتند تــا نامزد انتخابات 
شوند. مشــهورترين اين افراد محمد باقر 
قاليباف شهردار پيشين تهران بود كه عصر 
شنبه ثبت نام كرد. چهره هاى مشهورى هم 
بودند كه به داليل مختلف ثبت نام نكردند، 
على الريجانى و محمد رضا عارف از اين 

دسته اند.
بــه گزارش فرارو، پــس از 7 روز ثبت نام 
نامزدهاى انتخابات مجلس به پايان رسيد 
و وزارت كشور آمار اوليه تعداد نامزد ها را 
اعالم كرد. سخنگوى ستاد انتخابات كشور 
از نهايى شــدن نام نويسى 13 هزار و 896
داوطلب در انتخابات مجلس يازدهم خبر 

داد.
از اين تعداد يك هزار و 605 نفر از داوطلبان 
زن و 12 هزار و 291 نفر مرد هستند. به اين 
ترتيب فقط 12 درصد نامزد هاى انتخابات 

زن هستند.
همچنين 601 نفر از داوطلبان يعنى 4درصد 
داراى تحصيالت حــوزوى، 14درصد با 
تحصيالت در مقطع دكترا، 77 درصد داراى 
مدرك كارشناسى ارشد و بقيه داراى مدرك 

كارشناسى و پايين تر هستند.
استان هاى تهران با 3 هزار و 138، اصفهان 
با هزار و 99، خراســان رضــوى با 980، 
خوزستان با 800 و فارس با 739 داوطلب 
بيشترين داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى 

اسالمى را به خود اختصاص داده اند.
فرآيند ثبت نام تا ســاعات پايانى روز شنبه 
ادامه داشت. عباسعلى كدخدايى سخنگوى 
شوراى نگهبان در توييتى از نامزدى شانزده 
هزار نفر خبر داد. آمارى كه تاريخى است و 

ركوردهاى پيشين را شكسته است.
البته اين آمار اوليه اســت و قرار است آمار 

دقيق به زودى اعالم شود.
متنوع  ســبد  مجلس؛  انتخابات  نامزدهاى 
اصولگرايان و تكرار اصالح طلبان زاكانى، 

ذوالنورى و اميرآبادى از قم نامزد شدند
چهره هاى سرشناسى كه آمدند

در روز هاى ثبت نــام انتخابات چهره هاى 
سرشــناس زيادى آمادگى خــود را براى 
نامزدى اعالم كردند. مهمترين آن ها محمد 
باقر قاليباف شــهردار پيشين تهران بود كه 

در آخرين ساعت ثبت نام به وزارت كشور 
رفت و با انتشــار بيانيه اى عليه دولت وارد 
فرآيند انتخابات شد. قاليباف از تهران نامزد 
شد و اعالم كرد با طرح "مجلس نو" پا به 

عرصه گذاشته است.
قاليباف تاكيد كرد كــه مى خواهد "با وارد 
كــردن جمعى از چهره هاى نــو، مومن و 
متخصــص در تهــران و برخــى ديگر از 
شهر هاى كشور به مجلس، در يك سال و 
نيم باقيمانده اين دولت خسته را مجبور به 

حركت كنيم."
ورود قاليبــاف بــه عرصــه انتخابات با 
حاشيه اى هم همراه بود. او عصر شنبه وقتى 
به وزارت كشور رفت بدون رعايت نوبت 
ثبت نام كرد، در همين رابطه الياس حضرتى 
نماينده اصالح طلب تهران اين رفتار قاليباف 
را تاسف آور خواند و گفت: "رعايت حقوق 
مدنى توسط شخصيت ها، نشانه اين است 
كه آيا در سطح جامعه يا قدرت از جمله در 
مسئوليت نمايندگى مردم مى توانيم، همراه و 

همدوش مردم حركت كنيم يا خير؟"
غير از قاليباف چهره هاى سرشناس زيادى 
نامــزد انتخابات شــده اند. عليرضا زاكانى 
فعال سياســى اصولگرا كه برخى معتقدند 
در صورت پيــروزى در انتخابات يكى از 
گزينه هاى رياست مجلس است از قم نامزد 
شده است. او امروز ثبت نام كرد و از نكات 
حاشيه اى ثبت نامش اين بود كه در پاسخ به 
خبرنگاران نتوانست حتى نام يك محله قم 

را بيان كند و آن را به آينده موكول كرد.
از ديگر اصولگرايان مشــهورى كه ثبت نام 
كرده اند مى توان به الياس نادران، حســين 
مظفر، روح االمينى، حميد رسايى، مجتبى 
ذوالنــورى، محمــود نبويــان، نظام الدين 
موسوى، مهدى كوچك زاده و... اشاره كرد. 
مصطفــى ميرســليم، از اعضــاى شــاخص 
حــزب مؤتلفــه و نامــزد شكســت خــورده 
دوره  جمهــورى  رياســت  انتخابــات 

دوازدهــم نيــز يكــى از افــرادى بــود كــه 
ــا  ــرد. غالمرض ــام ك ــم ثبت ن در روز پنج
شــاخص  اعضــاى  از  مصباحى مقــدم 
ــز  ــران ني ــارز ته ــت مب ــه روحاني جامع
درســاعات پايانــى ثبت نــام كــرد او گفــت 
كــه بــا اصــرار آيــت ا... موحــدى كرمانــى 
امــام جمعــه تهــران نامــزد انتخابات شــده 

اســت.
انصــار  رهبــران  از  كــرم  ا...  حســين 
ــا حضــور در وزارت كشــور  حــزب ا... ب
نامــزد شــد ايــن در حالــى اســت كــه او 
پيشــتر اعــالم كرده بــود كــه در انتخابــات 

نمى كنــد. ثبت نــام 
شــمارى از همــكاران ســابق محمــود 
در  او  كابينــه  اعضــاى  و  احمدى نــژاد 
دولت هاى نهم و دهم نيز ثبت نام كرده اند.

و  فرهنــگ  وزيــر  حســينى،  محمــد 
ارشــاد اســالمى در دولت دهــم يكى از 
ثبت نام كنندگان روز ششــم نام نويسى بود 
و علت اين اقــدام را "بى خاصيت بودن"

مجلس كنونى و نياز كشور به تغيير و تحول 
عنوان كرد. على نيكزاد وزير مسكن دولت 
احمدى نژاد و رييس ستاد انتخاباتى ابراهيم 

رئيسى در سال 96 نيز ثبت نام كرده است.
صادق خليليان، محمد عباسى و شمس الدين 

حسينى وزيران جهاد كشاورزى، ورزش و 
جوانــان و اقتصاد دولت دهــم و فاطمه 
واعظ جوادى، معــاون رئيس جمهورى در 
دولت نهم از ديگر همكاران سابق محمود 
احمدى نژاد هســتند كه در تهران ثبت نام 

كردند.
مســعود زريبافان رئيس بنياد شــهيد در 
دولــت دهــم، از ديگر نزديكان ســابق 
احمدى نژاد است كه براى ثبت نام به ستاد 
انتخابات وزارت كشــور مراجعه كرد و 
در پاســخ به اين پرســش كه آيا حضور 
سابق  جمهورى  رئيس  همكاران  گسترده 
با هماهنگى انجام شــده اين مســئله را 

تكذيب كرد.
ســبد متنوع  نامزدهاى انتخابات مجلس؛ 
اصولگرايان و تكــرار اصالح طلبان مجيد 
انصارى شاخص ترين نامزد اصالح طلب

اما در ميان اصالح طلبان نيز، مجيد انصارى 
معروف ترين نامزد اســت. انصارى كه دو 
ســال اســت از دولت روحانى جدا شده، 
حاال قصد دارد وارد مجلســى شــود كه 
احتماال اصالح طلبان در انتخابات آن بازنده 
هستند. شايد سرنوشت انصارى در مجلس 
آينده شــبيه به مجلس پنجم باشد، رييس 

فراكسيون اقليت.
در كنارى انصارى، شهيندخت موالوردى 
كه او نيز به تازگى از دولت جدا شــده در 
انتخابات شركت كرده است. على شكورى 
راد، الياس حضرتى، محمود صادقى، احمد 
نقيب زاده، على افشــانى، علــى مطهرى، 
قدرت ا... عليخانى، حســين راغفر، جالل 
جاللى زاده و ... از ديگر نامزد هاى مشهور 

اصالح طلب و ميانه رو هستند.
اصالح طلبان نتوانســتند چهره هاى تازه اى 
را براى انتخابات مجلس رو كنند و به نظر 
مى رســد پس از ردصالحيت چند چهره 
شــاخص احتماال ليست نهايى اين جريان 
همان روند ليست اميد را تكرار خواهد كرد.

ســبد متنوع  مجلس؛  انتخابات  نامزدهاى 
اصولگرايان و تكــرار اصالح طلبان مجيد 
حسينى از منتقدان درآمد پزشكان و مافياى 

كنكور از مشهد نامزد شده است
 جوان هاى جنجالى اصولگرا

در ميان نامزد هاى باسابقه اصولگرايان خيل 
عظيمى از جوانان وابســته بــه اين جناح 
انتخاباتى نيز كانديدا شــده اند. جوانانى كه 
بسيارى از آن ها رويكرد هاى تندى دارند و 
تاكنون جنجال هاى فراوانى ايجاد كرده اند. 
وحيد ياميــن پور از مجريــان برنامه هاى 
سياسى تلويزيونى به ويژه شبكه افق يكى از 

اين نامزدهاست.
محمد صادق كوشكى كه او هم نزديك به 
جريان انصار حزب ا... است در اين طيف 

جوان قرار مى گيرد.
برخى چهره هاى جــوان نزديك به محمد 
باقــر قاليباف نيــز در انتخابــات ثبت نام 
كرده اند كه شايد بتوان گفت معروف ترين 
آن ها مجيد حســينى است. او كه در دوران 
شهردارى قاليباف از مشــاوران و مديران 
فرهنگى شــهردارى به حساب مى آمد در 
2 سال اخير از منتقدان پرسروصداى درآمد 
باالى پزشكان بوده است. سخنان او درباره 

مافياى كنكور نيز بار ها جنجالى شده است.
ســبد متنوع  مجلس؛  انتخابات  نامزدهاى 
اصولگرايان و تكرار اصالح طلبان ســعيد 
زيبــاكالم برادر صادق زيبــاكالم از تهران 

ثبت نام كرد
 ژن هــاى خــوب و دو اســتاد 

برجسته دانشگاه
در اوليــن روز هــاى ثبت نــام، توحيد 
نوبخت پسر محمد باقر نوبخت از رشت 
نامزد انتخابات شده است. توحيدنوبخت 
پيشــتر به خاطر يك پرونده نزاع نامش 
در رسانه ها مطرح شــده بود. او يكى از 
ژن هاى خوب نامزد شــده در انتخابات 

است.
كامبيزمهــدى زاده داماد رئيس جمهور روز 
پنجــم ثبت نام به همراه همســر و جمعى 
از همراهانــش وارد فرماندارى تبريز و از 
حوزه انتخابيه تبريز، آذرشهر و اسكو قصد 
در  فرســاد  مهدى زاده  دارد.  كانديداتورى 
پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه آيا به پشتوانه 
داماد رئيس جمهور بودن كانديدا مى شويد؟ 
گفت: "خــود رئيس جمهور محترم نيز به 
پشــتوانه مردم پيروز شــدند و بنده نيز به 
پشتوانه مردم و جوانان در انتخابات شركت 
مى كنم. جوانان خط شــكن و آنتى فســاد 
هســتند، به همين جهــت وارد اين ميدان 

شده ام."
از نكات جالب توجه ديگر اين اســت كه 
اگرچه محسن رضايى ميرقائد دبير مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام خــود را وارد 
انتخابات نكرد اما همچنان يكى از اعضاى 
خانواده او در فهرست كانديداهاست. على 
رضايى ميرقائد فرزند دبير مجمع تشخيص 

مصلحت 
در  نظــام 
بات  نتخا ا
مجلــس 

از حــوزه 
مســجد 

ســليمان، 

اللــى و هفتكل كانديدا شده اســت. على 
رضايى بعــد از پدر و عمويــش اميدوار 
رضايى ســومين عضو خانــواده رضايى 
ميرقائد است كه در رقابت انتخاباتى شركت 

مى كند.
همچنين امسال كمتر از ورزشكاران خبرى 
بود و تعداد اندكى از آنها نامزد شــدند. با 
اين حالى عباس جديدى كشتى گير سابق 
و عضو پيشين شوراى شهر تهران ثبت نام 

كرد.
نامــزدى دو چهره مشــهور دانشــگاهى 
در انتخابــات مجلــس از اتفاقات جالب 
توجه بود. احمد نقيب زاده عضو شــوراى 
مركزى حزب كارگزاران و اســتاد برجسته 
علوم سياســى دانشگاه تهران روز شنبه در 

انتخابات ثبت نام كرد.
اما نامزد ديگرى كه مى تواند حضورش در 
مجلس بحث برانگيز باشد، سعيد زيباكالم 
استاد فلسفه دانشگاه تهران و برادر صادق 
زيباكالم است. ســعيد زيباكالم بر خالف 
برادرش اصولگرايى تند و تيز به حســاب 
مى آيــد. او را مى تــوان در جبهه عدالت 

خواهان قرار داد.
ســبد متنوع  مجلس؛  نامزدهاى انتخابات 
اصولگرايان و تكــرار اصالح طلبان كامبيز 
مهدى زاده داماد رئيــس جمهور در تبريز 

ثبت نام كرد
 چهره هايى كه نيامدند

جــداى از اينكــه چــه كســانى وارد عرصه 
انتخابــات مجلــس شــدند چهره هــاى 
شــاخص زيــادى از دو جريــان اصولگــرا 
و اصــالح طلــب ثبــت نــام نكردنــد. 
ــى از  ــى الريجان ــا عل ــهورترين آن ه مش
از  عــارف  محمدرضــا  و  اصولگرايــان 
اصــالح طلبــان اســت. ظاهــرا الريجانــى 
ــته  ــس خس ــر مجل ــال ها رياســت ب از س
شــده و عــارف هــم گوشــه چشــمى بــه 

ــورى دارد. ــت جمه رياس
سعيد جليلى نيز كه پيشتر احتمال نامزدى 
او مطرح بود، ثبت نام نكرد تا گمانه زنى ها 
درباره تقســيم كار طيف جليلى و قاليباف 
تقويت شود. احتماال جليلى خود را آماده 

انتخابات رياست جمهورى مى كند.
 عــده اى معتقدنــد با عــدم حضور اين 
چهره ها راه براى رياست محمد باقر قاليباف 
بر مجلس باز شده است. البته برخى هم بر 

اين باور نيستند.
كال در جمــع نماينــدگان كنونى مجلس 
حــدود 16 نماينده از حضــور دوباره در 
مجلس انصراف داده اند. پرسرو صداترين 
انصراف نيز مربوط به پروانه سلحشــورى 
نماينده تهران بود كه روز گذشته با انتشار 
بيانيــه اى از جمله داليل ايــن تصميم را 
"ساختار هاى محدود كننده اقتدار مجلس، 
ناديده گرفتن نظر و خواســت مردم، رويه 
نامناسب نظارت استصوابى و اتفاقات پاييز 

98" اعالم كرد.

سرشناس ها، ژن هاى خوب و جنجالى ها
■ نامزدهاى انتخابات مجلس؛ تنوع اصولگرايان و تكرار اصالح طلبان
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امروز آخرين مهلت ثبت نام مسكن فرهنگيان
 ثبت نام متقاضيان مســكن فرهنگيان در سامانه maskan.medu.ir كه از 14آذر 
ماه شــروع شده بود امروز به پايان مى رسد.مديركل تعاون و پشتيبانى وزارت آموزش و 
پرورش درباره شــرايط متقاضيان مسكن گفت: متقاضى بايد متأهل يا سرپرست خانوار 
باشد. همچنين زنان خودسرپرست مشــروط به داشتن 35 سال سن مى توانند در زمره 
متقاضيان قرار بگيرند. همچنين فرد متقاضى بايد حداقل داراى پنج سال سكونت متوالى 
در شــهر مورد تقاضا باشــد. عموم فرهنگيان فاقد مسكن اعم از كاركنان شاغل رسمى، 
پيمانى، قراردادى و بازنشستگان فرهنگى مى توانند متقاضى مسكن باشند. اگر به  جز اين 
اولويت ها، افراد ديگر مانند فرهنگيان بدو استخدام خواستار اين خدمات باشند و هنوز 

سقف 170 هزار نفر را پر نكرده باشيم، آن ها نيز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

چه كسانى تحت پوشش رايگان «بيمه سالمت» 
قرار مى گيرند؟

 سازمان بيمه سالمت فقط كســانى را مى تواند رايگان بيمه كند كه وزارت رفاه به 
صورت رسمى اعالم كند كه در دهك يك تا سه قرار دارند.

مديرعامل سازمان بيمه سالمت در گفت وگو با فارس، گفت: بر اساس آيين نامه، وزارت 
رفاه بايد بر اساس اطالعات ثبت شده در پايگاه اطالعات ايرانيان ظرف يك ماه ارزيابى وسع 
را انجام داده و به بيمه سالمت اعالم كند.طاهر موهبتى، عنوان كرد: فقط پوشش بيمه اجبارى 
سالمت بر عهده سازمان بيمه سالمت است. اگر كسى مى خواهد از يارانه دولت استفاده كند 
بايد فرم مربوطه را پر كند و اين فرم براى وزارت رفاه ارسال مى شود. اگر وزارت رفاه دهك 

فرد را يك تا سه اعالم كرد، همه حق بيمه توسط دولت پرداخت مى شود.

رديف حق الوكاله وكالى معاضدتى و تسخيرى 
به بودجه 99 اضافه شد 

 رديف بودجه، تأمين بخشــى از حق الوكاله وكالى معاضدتى و تسخيرى در اليحه 
بودجه سال 1399 پيش بينى و به اين اليحه اضافه شد.به گزارش ايرنا، در اليحه بودجه 
ســال 1399، رديف بودجه مربوط به «تأمين بخشى از حق الوكاله وكالى معاضدتى 
و تســخيرى» ظاهراً به دليل محدوديت منابع حذف شده بود اما با پيگيرى هاى معاون 
حقوقى رئيس  جمهورى رديف مربوط به حق الوكاله وكالى معاضدتى و تســخيرى 
در طبقه بندى (34) جدول شماره (9) اليحه اضافه شد. بودجه مربوط به تأمين بخشى 
از حق الوكاله وكالى معاضدتى و تســخيرى در قانون بودجه سال 1398 در طبقه بندى 

(36) جدول شماره (9) به مبلغ 80 ميليارد ريال درج شده بود.

افزايش 4 برابرى كودك همسرى در برخى 
نقاط كشور بدنبال افزايش وام ازدواج

 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نســبت به افزايش 4
برابرى كودك همسرى در برخى نقاط كشور به دنبال افزايش وام ازدواج 
هشدار داد و گفت: بررسى ها نشان مى دهد كه در برخى از نقاط كشور 
كه با فقر فرهنگى و اقتصادى رو به رو هستيم، از وام ازدواج براى معامله 

كودكان زير 15 سال استفاده مى شود.
محمدمهدى تندگويان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه پيشنهاد دولت 
براى تســهيالت ازدواج در اليحه بودجه ســال آينده براى هر نفر 30

ميليون تومان و بدون تغيير نسبت به سال گذشته بوده است، گفت: البته 
طى دو سال گذشته رقم وام ازدواج در مجلس بعد از مطرح شدن رقم 

پيشنهادى اليحه بوجه افزايش يافت.
وى با بيان اينكه"با افزايش وام ازدواج با شــرايط بازپرداخت كنونى آن 
موافق نيستم" اظهار كرد: به نظر مى رسد با شرايط كنونى افزايش رقم وام 
ازدواج كمكى به افزايش ميزان ازدواج در كشور نمى كند، بلكه ممكن 

است زمينه ساز مشكالت و آسيب هاى ديگرى نيز شود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: مشكل اين است 
كه جوانان بايد بتواننــد از پس بازپرداخت اين وام بربيايند، به طوريكه 
همين االن هم با دريافت وام 30 ميليون تومانى، برخى از جوانان اظهار 
مى كنند كه نمى توانند از پس بازپرداخت و اقساط اين وام بربيايند. هر 
زوج بــا دريافت 60 ميليون وام ازدواج حدود يك ميليون و 100 هزار 

تومان قسط ماهيانه پرداخت مى كند كه رقم زيادى است. 
تندگويان تاكيد كرد: اگر به جايى برســيم كه نحوه بازپرداخت اين وام 
تسهيل شود، براى مثال مدت زمان بيشترى براى اقساط در نظر گرفته 
شــود يا حتى بين دريافت وام و آغــاز بازپرداخت آن فرصتى در نظر 
گرفته شود، در اين صورت افزايش آن مى تواند براى جوانان موثر باشد.

وى در ادامه نسبت به سوء استفاده از تسهيالت ازدواج نيز هشدار داد 
و گفت: آمارها نشــان مى دهد كه بعد از افزايش وام مذكور، موضوع 
كودك همســرى نيز در برخى نقاط به شدت افزايش يافته و حداقل 
نســبت به سال گذشــته اين موضوع در برخى نقاط كشور تا 4 برابر 

بيشتر شده است.
معاون امور جوانان توضيح داد: بررسى ها نشان مى دهد كه در برخى از 
نقاط كشور كه با فقر فرهنگى و اقتصادى رو به رو هستيم، از وام ازدواج 
براى معامله كودكان زير 15 سال استفاده مى شود. به نظر مى رسد كه اگر 
قصد داريم براى وام ازدواج تمهيداتى بينديشيم كه جوانان بتوانند از پس 
بازپرداخت آن بريايند بايد قواعدى هم در مورد سنينى كه مى توانند اين 

وام را دريافت كنند وضع شود تا چنين آسيب هايى نيز به وجود نيايد.
تندگويان افزود: آمارهايى موجود است كه كودكان زير 15 سال به ويژه 
دختران زير اين ســنين از اين وام استفاده كرده اند و اين آمار نسبت به 
سال گذشــته 4 برابر شده است. آمارهايى هم به دست آمده كه عده اى 
با بيش از 40 تا 45 ســال سن نسبت به دريافت اين وام اقدام كرده اند، 
به همين دليل فكر مى كنم اگر قانونگذار قصد دارد اين مبلغ را افزايش 
دهد بايد نسبت به اين موضوع هم فكر كند كه هم پرداخت وام تسهيل 
شود و هم برخى قيود سنى در مورد رعايت سن جوانان براى دريافت 

وام نيز لحاظ شود.

كاربران در آستانه شب يلدا مراقب 
خريدهاى اينترنتى باشند

 معــاون اجتماعــى پليــس فتــا بــه مــردم هشــدار داد در 
ــا در دام  آســتانه شــب يلــدا مراقــب خريدهــاى اينترنتــى باشــند ت

كالهبــرداران نيافتنــد.
ــا نزديــك شــدن  ــزود: ب ــا اف ــا ايرن راميــن پاشــايى در گفت وگــو ب
بــه شــب يلــدا، ظرفيــت فضــاى مجــازى فرصــت مناســبى اســت 
تــا شــهروندان بــا اســتفاده از ايــن ظرفيــت، خريدهــاى ويــژه ايــن 
ــان  ــن اســاس مجرم ــر اي ــد، ب ــام دهن ــق انج ــن طري شــب را از اي
ســايبرى از عــدم آگاهــى كاربــران سوءاســتفاده كــرده و اقــدام بــه 

ــد. ــردارى مى كنن كالهب
از  اســتفاده  امــروزه  اينكــه  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وى 
افزايــش  كاال  خريــد  بــراى  مجــازى  فروشــگاه هاى 
ــان  ــى مجرم ــراد ســودجو و حت چشــمگيرى داشــته، برخــى اف
ــاى ارزان   ــه كااله ــا ارائ ــرده و ب ــتفاده ك ــن بســتر سوءاس از اي
قيمــت و بــا تبليغــات گســترده كــذب، اقــدام بــه كالهبــردارى 

مى كننــد. شــهروندان  از  اينترنتــى 
ســرهنگ پاشــايى ادامــه داد: صفحاتــى كــه بــه طــور ناخواســته در 
هنــگام خريــد اينترنتــى بــاز مى شــوند و حــاوى تبليغــات فــروش 
ــن  ــوده و ممك ــاد نب ــل اعتم ــتند، قاب ــت ارزان هس ــه قيم ــا ب كااله
اســت ايــن صفحــات جعلــى باشــند، از ايــن رو كاربــران بــه هيــچ 
وجــه از ايــن ســايت ها خريــد نكــرده و اطالعــات بانكــى خــود را 

در ايــن صفحــات وارد نكننــد.
ــا حفــظ هوشــيارى، فريــب تبليغــات  ــد ب ــران باي ــزود: كارب وى اف
ــبكه هاى  ــژه در ش ــه وي ــالم ارزان قيمــت را ب ــروش اق ــن ف دروغي
اجتماعــى نخــورده و بــه گــروه يــا كانال هايــى كــه قيمــت اجنــاس 
آنهــا زيــر قيمــت اصلــى بــازار اســت، مشــكوك باشــند، زيــرا هــر 
ــكان از  ــورت ام ــد در ص ــعى كنن ــت و س ــل نيس ــى بى دلي ارزان
ــر  ــگاه هاى معتب ــرده و از فروش ــد نك ــى خري ــبكه هاى اجتماع ش

ــد. ــود را انجام دهن ــد خ خري
معــاون اجتماعــى پليــس فتــا تصريــح كــرد: كاربــران بــراى خريــد 
اقــالم خــود بــراى شــب يلــدا بــه آدرس فروشــگاه اينترنتــى دقــت 
داشــته باشــند و بــا كليــك بــر روى نمــاد اعتمــاد، اعتبــار آن را بــه 

صــورت مشــخص بررســى كننــد.
پاشــايى گفــت: هموطنــان در زمــان وارد كــردن اطالعــات حســاب 
بانكــى خــود از اصالــت ســايت مــورد نظــر، اطمينــان حاصــل كنند، 
ــى  ــا و طراح ــل درگاه بانك ه ــا جع ــى ب ــرداران اينترنت ــرا كالهب زي
صفحــات جعلــى يــا همــان فيشــينگ اقــدام بــه ســرقت اطالعــات 

ــد. ــاب مى  كنن حس

همشهرى: چشم هاى بسته جامعه روى معلوالن 
 بدون شرح 

ابرار ورزشى: ايران با 5 شانس دست خالى ماند
 شانس واقعيت نداره 

استقالل: افتتاح رستوران جديد رونالدو شبى كه مسى  بهترين شد!
 سفارش غذاهايى با ليبل رونالدو

جام جم: آقاى ظريف، نوچه ها را سفير نكنيد
 اونا زبان انگليسى و تركى بلدن 

همدلى: چالش جديد بنزين 
 همه وقتتونو زوم رو بنزين نكنيد تموم مى شه 

همشهرى: بازتاب صداى مردم چه شد 
 افتاد رو آينه 

ايران ورزشى: چرا ما بايد در ميان بهترين ها انتخاب مى شديم؟
 يه بار تحويلتون گرفتن بده؟؟!

مردم ساالرى: عزم بهارستان براى استيضاح وزير كشور 
 اراده ها بيدار شدن!!

جام جم: بعضى ها بر نمى تابند زبان مردم باشيم
 قرار نيست شما به همه آرزوهاتون برسيد

اعتماد: وام آنى، بدون ضامن 
 اين ديگه رسيدن به آرمان هاست !!

خبر ورزشى: پارسال بايد توپ طال را به بيرانوند مى دادند
 يعنى مى خواست گل طاليى بزنه ؟

آرمان: دولت روحانى نبايد پول پاشى كند 
 اين كه خوبه فرصتيه مردم پول جمع كنن 

خبر ورزشى: از تهران روحيه بيرانوند را خراب كردند 
 بياد همدان ما بهش روحيه مى ديم 

همدلى: بعضى از وزرا،  باج دادن به نمايندگان عادتشان شده است
 شما چرا هر هديه اى رو بد مى بينيد

آرمان: هواى آلوده سياست عملى در كشور 
 بارون بياد مغز ها به كار مى افتن 

كارت دانشجويى محمد امين پيريان فرزند داريوش به شماره ملى 
3860906046 رشته مهندسى صنايع دانشگاه بوعلى سينا به 

شماره دانشجويى 9512175003 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

 ماجرا ســاده اســت. نيازهايى در زندگى 
روزانــه داريم كــه با درآمدهايمان ســازگار 
نيســت، اما مى توانيم در مدت زمان چند ماه 
يا چند ســال، با پرداخت ماهانــه مبلغى از 

حقوقمان به خواسته هايمان برسيم. 
اين روزها بار ها شــنيده ايم اين شيوه زندگى 
از زمانى سراغمان آمده كه «چقدر داشتن» از 

«چه كسى بودن» مهم تر شد. 
رواج فرهنگ مصرف گرايى، در سايه اقتصاد 
نفتى، مى تواند روز به روز بيشتر ما را به سمت 

بيشتر داشتن بكشاند. 
راه هاى  از  يكــى  مى گويند  جامعه شناســان 
رســيدن به هدف، در حالى كــه روش هاى 
معمــول جــواب نمى دهند اين اســت كه 
روش هــاى جديد خلق كنيم. از همين جهت 
است كه با افزايش نيازهايمان راه هاى تازه ترى 
براى تامين شان پيدا مى كنيم. زمانى كه درآمد 
ما پاســخگوى نيازهايمان نيســت، قسط كه 
هســت. و البته قســط تقريبا در تمــام ابعاد 
اقتصادى زندگى ما نفوذ كرده است. آن قدر كه 

گاهى ناچاريم تا پايان عمر قسط بدهيم.
يك كارشــناس اجتماعى معتقد اســت در 
قسطي  شــهروندان،  نيازهاي  افزايش  كنار 
شــدن زندگي ها روي ديگــري هم دارد. 
با  خارجي  و  داخلي  توليدي  شــركت هاي 
اين روش خريد و فروش، مي توانند ســود 

كنند.  كسب  بيشتري 
البته از نظر اين كارشــناس، خريد قسطي به 
خودي خود امر نامطلوبي نيست، چرا كه در 
زمان ركود اقتصادي مي تواند موجب افزايش 
ميزان پول در گردش باشد. در چنين شرايطي 
حتي دولت هم از مــردم مي خواهد مايحتاج 
خود را به خاطر نداشــتن پــول كافي ناديده 

نگيرند و قسطي خريد كنند. 
امــا زماني كه ميزان قســط ها بــا درآمد فرد 
هم خواني نداشته باشد، مشكالتي را براي او 
ايجاد خواهند كرد. از طرف ديگر، از آن جايي 
كه بســياري از افراد هميشه در وضعيت مالي 
يكساني قرار ندارند، به توصيه اين كارشناس 

بهتر است موقع تهيه كاالي قسطي يا دريافت 
وام، به بازپرداخت آن هم فكر شود.

براي خريد خيلي چيزها ممكن است از شيوه 
قســطي را اســتفاده كنيم. براي مثال خانه و 
لوازمش، تلفن همــراه، كامپيوتر و لپ تاپ و 
اتومبيل. گاهي هم بخشــي از زندگي مان را با 
قسط مي خريم، مثل سربازي، مهريه و بعضي 

محكوميت هاي قضائي. 
اما در اين بين پرداخت هاي قســطي ديگري 
هــم وجود دارند كه كمي نســبت به قبلي ها 
عجيب ترند مانند قســطى عمــل كردن هاى 
زيبايى. از صورت يا بدنتان ناراضي هســتيد، 
كلينيك هايي هستند كه شــما را به وضعيت 
مطلوبتان نزديك مي كنند و پولش را قســطي 

دريافت مي كنند. 
دندانپزشكي هم يكي ديگر از جاهايي است 
كه مي توان كار را به شيوه پرداخت قسط راه 
انداخت. برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند 
زندگي به شيوه قســطي، مي تواند شركت ها 
و كارخانه ها و كارگاه هــا را در دوران ركود، 

از ورشكســتگي نجات دهد. از طرف ديگر، 
اين شــيوه زندگي اضطراب هايي را هم به ما 

تحميل خواهد كرد.
 مي دانيم ماه كه به ســر برسد و حقوقمان را 
كه دريافت كنيم، شــايد بخش اعظمي از آن 
را نديده بايد به حساب ديگران بريزيم. يعني 
هر ماه حقوقمــان را از پيش خرج كرده ايم و 
انگار خرج هايمان هميشه زودتر از دخل به ما 

رسيده است.
جامعه شناسان معتقدند زندگي قسطي موجب 
شــده ما در جامعه مدرن دچــار بحران هاي 
عصبي، افســردگي و اختالالت رواني شويم. 
دردسرهاي خريد قسطي، گاهي شادي حاصل 

از خريد كاالي تازه را از ما مي گيرد. 
بســياري از فروشــندگان و ارائه دهنــدگان 
خدمات، پرداخت قســط را طــوري تنظيم 
مي كننــد كه خريدار بايد دســت آخر چيزي 
بيشــتر از مبلــغ اصلــي بپــردازد و كمتــر 
فروشنده اي حاضر است كااليي را بدون سود 

اضافي به صورت اقساط بفروشد. 

اگر در طول ماه اقســاط كوتاه و بلندمدت به 
ساير مخارج خانوادگي اضافه شود، سرپرست 
خانواده ناچار اســت براي تامين هزينه بيشتر 
كار كند و اين فشار بسياري بر جسم و روان 
او وارد خواهد كرد. ضمــن اين كه بيماري، 
بيكاري و چيزهايي از اين دست هم محتمل 
اســت و بعيد نيســت اين شــيوه زندگي، 

خانواده اي را از هم بپاشد.»
با اين حســاب، اگر نخواهيم به شيوه قسطي 
زندگــي كنيم، بايــد چه كنيــم؟ گروهي از 
اقتصاددانان معتقدند، مسأله اصلي در اقتصاد 
اين است كه گاهي در مواردي توليد بي رويه 
و واردات بي رويــه موجــب مي شــود كــه 
توليدكننــدگان و واردكنندگان به شــيوه هاي 
مختلــف مردم را بــه خريد تشــويق كنند. 
برنامه ريزي در عرضه و تقاضا مي تواند اوضاع 
اقتصاد را بهبود دهد. ضمــن آنكه در دنياي 
مدرن و با افزايش شهرنشــيني و به دنبال آن 
افزايش نيازهاي زندگي، راهي غيراز قســط 

نداريم.

بررسى بازخورد گرانى در جامعه

زندگى قسطى 
روان مردم را به هم ريخته است

 در هفدهم ارديبهشت ماه 1350 ديده 
به جهان گشود و به چشم انتظارى براى 
تولد فرزند پسر پس داشتن 7 دختر پايان 
داد. نــام او را بيت ا... گذاشــتند به اميد 
روزى كه بزرگ شــود، حج رود و حاج 
بيت ا... صدايش زنند و به بركت وجودش 
جشن ها به پا داشــتند و قربانى ها نذرى 

كردند. 
مادر از شــوق هديه خداوندى در پوست 
خــود نمى گنجيد و تمام انــرژى و توان 
خود را براى رشد و كمال فرزند دلبندش 
به كار مى بســت و اين احساس شعف و 
شــادى و دلبســتگيش را پيش همه جار 
مى زد. بيــت ا... در اين فضاى عاشــقانه 
بزرگ مى شــود به بركت وجودش رزق 
و روزى خانــواده افزون و با آمدن ســه 
برادر ديگر تكميــل مى گردد. او همچنان 
مهربان ترين و دلسوزترين عضو خانواده 
بود دوران ابتدايى را در مدرســه ابتدايى 
روســتاى ملحمــدره اســدآباد تحصيل 
كرد و رضايتمندى معلمان را هميشــه به 
همراه داشــت براى ادامــه تحصيل دوره 
راهنمايى عازم شهرســتان اسدآباد شد و 
مدت كوتاهى را در خانه بســتگان اقامت 
كرد نظم و انضباط درسى و ادب و تالش 
تحصيلى اش،مهاجــرت خانواده اش را از 
روستا به شهر فراهم كرد. بيت ا... در بستر 
آرام خانواده دوران سه ساله راهنمايى را 

هم با موفقيت به پايان رسانيد. 
با شــروع دوره متوسطه بيت ا... كه از نظر 
سنى به بلوغ رسيده بود و شرايط حضور 
در جبهه را پيدا كرده بود ديگر آرام و قرار 
نداشت و بعد كلى پيگيرى و فعاليت در 
پايگاه هاى بســيج شهرستان و دستكارى 

جــزء   ســالگى   15 در  شناســنامه اش 
بســيجى هاى داوطلب به جبهه اعزام شد 
او كه در سال 65 عازم جبهه شده بود در 
مناطق عملياتى جبهه جنوب و غرب در 
دوره هاى مختلف خدمت كرد و آخرين 
عملياتى كه شركت داشت عمليات مرصاد 
بعد از اعالم پايان جنگ و قطعنامه 598) 
بود. بيت ا... در دوره يكساله كه در جبهه 
حضور داشــت با توجه به لطافت روحى 
و شخصيت هنرى اش به اذعان همرزمان 
هيچگاه دست به اسلحه نبرد و در قسمت 
مخابرات (بسيم چى) انجام وظيفه مى كرد 
و يكبار با راكت موشــك كه به اين سيم 

اصابت كرد زخمى شد. 
بيت ا... پس پايان جنگ براى ادامه تحصيل 
به اســدآباد برگشــت و در رشته علوم 
تجربى دو ســال در دبيرستان و دو سال 
در دانشسراى تربيت معلم شهرستان بهار 
تحصل كرد كه به استخدام وى در آموزش 
و پرورش ختم گرديد بيت ا... به مدت 2 
ســال در روســتاهاى كبودراهنگ معلم 
ابتدايى بود و تجربيات ارزشــمندى را از 
مردم روســتا و فقر اقتصادى خانواده ها و 
اراده هاى محكم دانش آموزان كسب كرد 
و مصمم شــد تا بــراى ادامه تحصيل در 
مقاطع باالتر اقدام كند و به همين منظور 
شروع به مطالعه در كنار شغل معلمى كرد 
و الحمدا... در سال 1370 در رشته علوم 
تربيتى (تكنولوژى و آموزشــى) دانشگاه 
تبريز پذيرفته شــد و خوشحالى مادر و 
اعضاى خانواده را مضاعف كرد. در تبريز 
با چند تن از دوســتان هم اســتانى خود 
آشنا شد و در راستاى هم افزايى همديگر، 
زندگى دانشجويى پرنشاطى را رقم زدند 

كه هنوز عمق دوســتى ها ادامه دار است. 
در بين اين دوستان بيت ا... در هر فضايى 
كه قرار مى گرفت چون از نگاه عاطفى به 
مسائل مى نگريست و از هوش اجتماعى 
خوبى برخوردار بود تجارب ارزشمندى 
كســب كرد و بر غناى رفتار و گفتارش 
مى افزود. وى بســيار اهــل مطالعه بود و 

كتابخانه بزرگى را گردآورى كرده بود.
در  تحصيــل  دوران  طــى  در  بيــت ا... 
دبيرستان و دانشگاه به علت عالقه مندى 
بــه هنر و اعتقاد بــه تأثيرگذارى هنر در 
هدايت و اصالح مخاطب در رشته تئاتر 
و نمايشنامه نويسى دســت به قلم بود و 
نمايشــنامه هاى متعددى را نويسندگى و 
كارگردانى نمــود. در دوران تحصيالت 
دانشــگاهى نيز در قســمت ســمعى و 
بصرى دانشگاه مســئوليت فيلم بردارى، 
ميكس و مونتاژ برنامه هــاى فرهنگى و 
هنرى دانشــگاه را عهــده دار گرديد. در 
جشنواره هاى مختلف دانشجويى شركت 
مى كــرد و در اكثريت مــوارد مقاالتش 

برگزيده مى شد. 
در رشته خوشنويسى از دوران راهنمايى 
شــاگرد اســتاد ســجادى، خوشنويس 
معــروف بود و به ســه خط نســتعليق، 
كوفى و شكسته اشرافيت يافت. در سال 
ازدواج  خود  دانشگاهى  تحصيالت  آخر 
كرد و در ســمت مشــاور تحصيلى در 
خدمت  مشغول  اســدآباد  دبيرستان هاى 
شــد و به مدت 10 ســال در اين سمت 
فعاليت كرد و بــا تجاربى كه از مدارس 
كســب كرده بود اقدام به تأسيس مدرسه 
راهنمايــى غيرانتفاعى نمــود تا آنچه در 
ضميــر دل دارد و از هنــر مايه مى گيرد 

را در مســير تربيت دانش آمــوزان بكار 
گيرد و مدرسه موفقى (غيرانتفاعى صبا) 
را به مدت 6 ســال اداره كرد. با پذيرش 
مســئوليت رياســت اداره ارشاد اسالمى 
اســدآباد از مديريت مدرسه كناره گيرى 
كرد در طول 3 ســاله رياســت ارشــاد، 
تغيير و تحــول عظيمــى در برنامه هاى 
ارشــاد رقم زد، از جمله مراسم با شكوه 
نكوداشــت ســيدجمال الدين اسدآبادى 
و ثبــت زاد روز ســيدجمال در تقويم. 
اما روح ســيرى ناپذير او و انگيزه هايش 
براى كسب تجارب بيشــتر و بهتر او را 
از فضاى كارى اداره ارشاد  بيرون كشيد 
و بــه درخواســت اداره كل آموزش و 
پرورش استان همدان در حوزه معاونت 
پرورشى در ســالتحصيلى 87 مشغول به 
كار شد و در اين حوزه بسيار حرف براى 
گفتن داشــت و با توانايــى و عالقه اش 
همخوانى داشــت و با انرژى تمام شروع 
به فعاليت نمود. پيگيرى نيازهاى تربيتى 
و هنرى دانش آموزان و بسترسازى براى 
تأمين آن، احداث و زيباســازى فضاهاى 
آموزشــى، تربيتى كه به اذعان همكاران 
يك نيروى خارق العاده نيــاز بود تا اين 
حجم از برنامه را كســى مديريت نمايد 
و اين نيرو چيزى جز اراده برخواســته از 
توان هنرى و تجارب ارزشمند و خالقيت 
ايشــان نبود در تربيت فرزندانش پدرى 
مهربــان و با انگيزه بــود و عالقه خاصى 
به دخترانش داشــت و هميشــه از اينكه 
خداوند او را اليق داشــتن دختر دانسته 
شكرگزار بود. در مسير تحصيل فرزندان 
از كشف ايده ها و طرح ها بسيار استقبال 
مى كرد و خود طراح ايده هاى آموزشــى 

براى تســهيل امــر آموزش 
بود و در جشنواره هاى ادبى 
كشــورى  همايش هــاى  و 
صاحب مقاالت برگزيده بود 
و در اولين دوره پرسش مهر 
رياست جمهورى سال (78)، 
رتبه كشورى را كسب نمود.

بيت ا... در سال 1386 به اتفاق 
همسرش به زيارت خانه خدا 
مشرف شد و به زيور حاجيان 

آراسته شد و در دوران صلح و امنيت بعد 
از جنگ با عراق جهت زيارت قبر شش 
گوشــه امام حســين و برادر بــا وفايش 
حضرت ابوالفضل در مراســم اربعين با 
پاى پياده شركت مى نمود و اين توفيق تا 
سال 97 كه به كسالت ايشان ختم گرديد 
به مدت 4 ســال ادامه داشت و چه شور 
و نشــاطى از اين ســفر معنوى در خود 
احســاس مى كرد خدا مى دانــد كه او را 
هر بار براى سفر بعدى انگيزه مى بخشيد. 
دوران 30 ســاله خدمــت در آموزش و 
پرورش را در ســال تحصيلــى 96-97 
به پايان رســاند اما هنــوز انگيزه اجراى 
ايده هاى تربيتى و فرهنگى و هنرى او را 
رها نســاخته بود كه در كمتر از يك هفته 
بعد از بازنشستگى درگير بيمارى سرطان 
گرديد و يكسال با اين بيمارى درگير شد 
و تقدير الهى بر اين تعلق گرفت كه به لقاء 

پروردگار خويش نايل شود.
آثار و مقاالت ملى و بين المللى (پذيرش 

شده):
■ نقش روش آموزشى نمايش خالق در 
بهبود يادگيرى مفاهيم رايانه بر اســاس 

رويكرد سازنده گرايى اجتماعى 

■  نقــش پيش بينى كنندگى سرســختى 
روان شــناختى، انگيزه پيشرفت و نگرش 

معنوى در رضايت مندى شغلى معلمان 
■  آمــوزش مهارت هاى تفكر انتقادى به 

دانش آموزان چرا و چگونه؟
■ مقايسه امنيت روانى، انگيزه پيشرفت و 
اضطراب حالت و ارتباط آن با پيشــرفت 

تحصيلى 
■ روش هاى تدريس مشــاركتى از نظريه 

تا عمل 
■  نقش تئاتــر در تربيت دينى اجتماعى 

دانش آموزان 
■  نمايشنامه هاى: نويسندگى و كارگردانى 

■  عروج خونين 
■  صفحه آخر 

■  بازگشت 
■  اسوه  
■  پيله 

■  مجلس نقل اسماعيل
■  همراه اذان 

■  ليال 
■  مهندس 50

■ جايى براى زندگى 
روحش شاد و يادش گرامى

نگاهى گذرا به زندگى فرهنگى هنرى مرحوم بيت ا... اسدى 

يادى از يك معلم و هنرمند متعهد
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي اصالحــى شــماره 1398603260060001152 مورخــه 1398/9/16 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى كمــال بيــات فرزنــد فرمــان بــه شــماره شناســنامه 3920061004   صــادره از ماليــر ششــدانگ اعيانى 
بانضمــام 92 شــعير مشــاع از 96 شــعير ششــدانگ عرصــه يــك بــاب ســاختمان دامــدارى بــه مســاحت 2200  مترمربــع قســمتي از پــالك 26  اصلــي واقــع در روســتاى كمــرى بخــش دو 
ماليــر  خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى فرمــان بيــات محــرز گرديــده اســت كــه در آگهــى قبلــى اشــتباها يــك بــاب ســاختمان دامــدارى قيــد گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در يــك نوبــت آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
اصالحــى بــه مــدت يــك  مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 

تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 353)
تاريخ انتشار :1398/9/20

محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

ميزان افزايش ماليات ها در سال آينده
 افزايش 68 درصدى ماليات ثروتمندان

 در اليحه بودجه سال 1399 درآمدهاى مالياتى نسبت به امسال 23
هزار ميليارد تومان بيشتر در نظر گرفته شده كه بيشترين ميزان افزايش 
را ماليــات بر ثروت با 68 درصد به خود اختصاص داده و ماليات بر 

واردات هم 39 درصد كاهش را تجربه خواهد كرد.
امسال حدود 172 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتى مصوب شده بود 
كه تا پايان هشــت ماهه اول ســال حدود 89 هزار ميليارد تومان آن 
محقق شد. اينك در اليحه بودجه سال 1399 دولت درآمدهاى مالياتى 
را حــدود 195 هزار ميليارد تومان پيش بينى كرده اســت. به عبارت 
ديگر درآمد مالياتى پيش بينى شده براى سال 1399 در مقايسه با رقم 

مصوب سالجارى 23 هزار ميليارد تومان افزايش دارد.
 ماليات اشخاص حقوقى كمترين افزايش را دارد

در اين راستا، ميزان درآمد حاصل از ماليات اشخاص حقوقى در اليحه 
بودجه ســال 1399 معادل 44 هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است 
درحالــى كه اين ميزان در قانون بودجه امســال 41 هزار ميليارد تومان 
است؛ بنابراين ميزان ماليات اشخاص حقوقى حدود 3000 هزار ميليارد 
تومــان و معادل 7.3 درصد افزايش داشته اســت.همچنين ميزان درآمد 
حاصل از ماليات بر درآمدها درحالى در قانون بودجه ســال جارى 24

هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه در اليحه بودجه سال آينده 
32 هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است. بنابراين در اين بخش نيز با 
افزايش حدود 8000 ميليارد تومانى و رشدى معادل 33 درصدى مواجه 
بوديم.بر اساس اين گزارش، ميزان ماليات بر ثروت نيز در اليحه بودجه 
سال آينده 6900 ميليارد تومان پيش بينى شده است كه در مقايسه با قانون 
بودجه امســال كه 4100 ميليارد تومان بود، حدود 2800 ميليارد تومان 

معادل 68 درصد افزايش يافته است.
 ماليات بر واردات 39 درصد كم شد

همچنين ميزان ماليات بر واردات در قانون ســالجارى 33 هزار ميليارد 
تومان است درحالى كه اين در اليحه بودجه سال آينده 20 هزار ميليارد 
تومان پيش بينى شده است. بر اين اساس ميزان ماليات بر واردات با كاهش 
13 هزار ميليارد تومان يعنى بيــش از 39 درصد كاهش مواجه خواهد 
شــد.ميزان ماليات بر كاال و خدمات نيز در اليحه بودجه ســال 1399
معادل 93 هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است كه نسبت به سالجارى 
كه 72 هزار ميليارد تومان است، افزايش 21 هزار ميليارد تومانى معادل 
29 درصد دارد.بر اين اســاس، ماليات بر ثروت بيشترين افزايش را در 
سال آينده خواهدداشت و پس از آن ماليات بر درآمد، ماليات بر كاالها و 
خدمات قرار دارند. همچنين ماليات بر اشخاص حقوقى كمترين افزايش 
را داشته و ماليات بر واردات هم 39 درصد كاهش را تجربه خواهد كرد.
 افزايش ماليــات حقوق بگيــران 66 درصد، افزايش 

ماليات ثروتمندان 16 درصد بود!
حيدر مستخدمين حســينى ضمن اعتقاد براينكه نظام مالياتى كشور 
بســيار ضعيف و ناكارآمد است، به ايســنا گفت كه از سال 92 تا 96
ماليــات حقوق بگيران 66 درصد و ماليات كاال و خدمات بيش از 80

درصد افزايش يافته است. در حالى كه ميزان افزايش ماليات بر ثروت 
فقط 16 درصد بوده و به پاى تورم هم نمى رسد. در واقع ثروتمندان در 
شرايط تورمى حداقل ماليات را هم پرداخت نكردند اما حقوق بگيران 
ماليات بيشترى پرداخت كردند.اين كارشناس اقتصادى تصريح كرد كه 
بــا اين اتفاق نيازى به درآمد حاصل از فروش نفت نداريم و مى توان 

درآمد نفت را صرف پروژه هاى عمرانى كرد.

روش هاى افزايش امنيت كارت هاى بانكى
 با افزايش ميزان سوءاستفاده  از كارت هاى بانكى، مشتريان مى توانند 

با اقدامات امنيتى، از احتمال قربانى  شدن در اين حمالت بكاهند.
به گزارش ايسنا، سوءاستفاده از حساب هاى بانكى يكى از چالش هايى 
اســت كه نظام بانكدارى كشور اين روزها بيش از هر موقع ديگرى با 
آن دســت و پنجه نرم مى كند و راهكارهاى موجود براى كاهش اين 
سوءاستفاده ها را مورد بررسى قرار مى دهد.الزامى شدن استفاده از رمز 
دوم پويــا يا يك بار مصرف از ابتداى دى  امســال يكى از طرح هايى 
اســت كه بانك مركزى با اجراى آن به دنبال كاهش سوءاستفاده ها از 

حساب هاى بانكى افراد و كاهش حمالت فيشينگ است.
 تلفن همراه خود را تنظيم كنيد

براى اســتفاده از رمز دوم پويا دو راه پيامك و اپليكيشــن هاى بانكى 
وجود دارد، اما با توجه به امنيت بيشتر اپ هاى بانكى، پيشنهاد مى شود 
تا جايى كه ممكن است، از سيستم پيامك اين سرويس استفاده نكنيد.
عالوه بر اين موضوع الزم است گوشى خود را به صورتى تنظيم كنيد 
كه محتواى پيامك و ساير اعالن ها در حالت قفل صفحه نمايش، قابل 

رؤيت نباشد.
 كارت تراكنش هاى اينترنتى را از ســاير كارت ها جدا 

كنيد
عالوه بر اين به مشــتريان بانك ها توصيه مى شــود كه كارت بانكى 
خريدهاى اينترنتى خود را از ساير كارت ها جدا كرده و مبالغ كمترى 
در كارت هاى بانكى كه از آن براى خريد اينترنتى اســتفاده مى كنند، 
داشته باشند.در واقع مشتريان بانكى بهتر است يكى از كارت هاى خود 
را بــه تراكنش هاى بدون حضور كارت اختصاص داده و ميزان مبلغى 

كه براى اين تراكنش ها نياز دارند را به اين كارت واريز كنند.
 از كيبورد هوشمند استفاده كنيد

كيبوردهاى هوشــمندى كــه در درگاه هاى پرداخــت اينترنتى ايجاد 
شــده، نقش موثرى در كاهش احتمال ســرقت اطالعات بانكى افراد 
را ايفا مى كنند، بنابراين به مشــتريان بانكى كه قصد پرداخت از طريق 
درگاه هاى اينترنتى را دارند، توصيه مى شود كه در زمان استفاده از اين 

درگاه ها از كيبورد هوشمند استفاده كنند.
 اطالعات خود را در اختيار سايرين قرار ندهيد

برخى افراد براى انجــام تراكنش هاى بدون حضور كارت، اطالعات 
كارت بانكــى و رمزهاى خود را در اختيــار افراد ديگر قرار مى دهند 
تا آن ها اين تراكنش را برايشــان انجام دهند.با توجه به اينكه اين گونه 
تراكنش هــا، نيازى به در اختيار داشــتن كارت ندارد، ســودجويان 
مى توانند فقط با در اختيار داشتن اطالعات كارت، اقدام به سواستفاده 

از آن ها كنند.
 گرفتار پيامك هاى جعلى نشويد

هيچ يــك از بانك ها و بانك مركزى به هيچ عنوان نيازى به اطالعات 
حساب بانكى شما ندارند، بنابراين هيچ گاه بانكى از شما درخواست 
ارسال اطالعات حساب بانكى را نمى كند.در صورت دريافت تماس 
يا پيامك هايى با اين مضمون عالوه بر در جريان قرار دادن پليس فتا، 

از ارسال هرگونه اطالعات بانكى خود به اين افراد خوددارى كنيد.
 رمز كارت را خودتان وارد كنيد

براى استفاده از دستگاه هاى كارت خوان موجود در فروشگاه ها، طبق قانون 
بانك مركزى ورود رمز كارت بانكى الزاما بايد توسط مشترى انجام شود، 
بنابراين اگر فروشنده اى از شما تقاضاى رمز كارت را كرد، از او بخواهيد 

كه دستگاه ها را در اختيار شما قرار داده تا رمزتان را وارد كنيد.

پيش بينى ثبات قيمت مسكن را داريم
 معاون وزير راه و شهرسازى گفت: در حال حاضر هيچ دليل فنى و علمى براى گران 
شــدن مســكن وجود ندارد و برنامه هايى را براى كنترل اين بازار در آينده در دستور كار 

قرار داده ايم.
محمود محمودزاده بيان كرد: اگر مسكن را به شكل جداگانه از ساير حوزه ها بررسى كنيم 
به يك نتيجه مشــخص مى رســيم اما تحوالت بازار مسكن هميشه تحت تأثير بازارهاى 
ثانويه قرار دارد و همواره در ســال هاى گذشته اين گونه بوده است.وى به ايسنا گفت: در 
حال حاضر براى گران شــدن مسكن هيچ دليل فنى و علمى نداريم ولى اگر تحت تاثير 
بازارهاى ديگر قرار گيرد بحث جداگانه اى است. با اين حال برآورد اين است كه مسكن 

از ثبات برخوردار خواهد بود تا پايان ســال بتوانيــم برنامه هاى جديد را براى كنترل آن 
ارائه كنيم.

 سامانه امالك و اسكان از سال آينده فعال مى شود
معاون مســكن و ساختمان وزير راه و شهرســازى خبر داد: در حال كار بر روى سامانه 
امالك هستيم كه اميدواريم تا پايان سال تمام شود. سپس بحث بارگذارى را با دستگاه هاى 
ذى ربط ديگر انجام مى دهيم و انشــاا... از ابتداى ســال آينده، فعاليت سامانه وارد مرحله 
اجرايى مى شــود. به گفته محمودزاده، هرچقدر بازار مسكن و ساختمان رونق داشته باشد 
براى اقتصاد كشور خوب اســت؛ چرا كه مسكن حوزه اى پيشران است. اما درخصوص 
اين احتمال كه رشــد معامالت منجر به افزايش قيمت شود بايد بگويم با توجه به حجم 
ساخت وســازى كه در كشور شروع شــده و افزايش خواهديافت اميدواريم بتوانيم بازار 

را مديريت كنيم.معاون وزير راه و شهرســازى تصريح كــرد: در طرح اقدام ملى بخش 
خصوصى فعال مى شود. باقى مانده مسكن مهر نيز كه تعداد قابل توجهى است در ماه هاى 
اخير تحويل متقاضيان شــده و 140 هزار واحد آماده اســت كه اگر مسائل انشعابات آن 
حل شود قابل واگذارى اســت. همكاران ما با تمام توان كار مى كنند كه واحدهاى آماده 
را تحويل دهند. محمودزاده درباره ميزان پيشرفت طرح اقدام ملى مسكن گفت: پيشرفت 
پروژه ها در استان هاى مختلف، متفاوت است و احتماال اواسط دى ماه، ميانگين پيشرفت 
را اعالم مى كنيم. وى با اشــاره به تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازى با ساير وزارتخانه ها 
از جمله آموزش و پرورش، وزارت دفاع و ديگر تفاهم نامه ها كه در شــرف امضا اســت 
براى توليد و عرضه مســكن گفت: با اين اقدامات اميدواريم بتوانيم تاثير تعيين كننده اى 

روى بازار مسكن بگذاريم.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى ترميم حوضچه و تكميل 
ابنيه و تأسيسات اكسيالتور شماره 5 تصفيه خانه اكباتان به شماره ع/ 98/197

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار ترميم حوضچه و تكميل ابنيه 
و تأسيسات اكسيالتور شماره 5 تصفيه خانه اكباتان با برآورد اوليه 4/291/550/319 ريال بر اساس فهرست بهاى ابنيه و 
خطوط انتقال آب سال 98 را به پيمانكارانى كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعى باشند از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازشگايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  الزم  شد.  خواهد  انجام  فراخوان 2098007001000025  شماره  به   www.setadiran.ir  
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

■ تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1398/9/20
■ هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ريال كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام 

شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
■ مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/9/20 لغايت 1398/9/26 تا پايان وقت ادارى 

■ آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1398/10/7 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)
■ تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/10/8 ساعت 10:30 سالن جلسات مناقصه گزار 

■ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 214/577/516 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع 
كار را طبق شركت در فرآيند ارجاع ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 1234/ت50659ه مورخ 1394/9/22 
ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر 
تا پايان وقت ادارى مورخ 1398/10/7 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و 

رسيد دريافت شود.
■  نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا 

چهارشنبه 7:45 تا 14:15 پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
■  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس 41934-21 دفتر ثبت نام 88969737 و 

85193768
■  ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

■  اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است
■  شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

آگهي مزايده

شهردارى همدان

شهردارى همدان باستناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه زمين ازطريق مزايده كتبى اقدام نمايد . 
متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند .

مشخصات ملك

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 98/9/30   تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 

را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-عوايد حاصله از فروش امالك فوق صرفاً جهت تامين مالى پروژه هاى عمرانى در دست اجراى شهردارى ستاد بوده و مطالبات ساير متقاضيان و پيمانكاران 

كه به هر نحوى از شهردارى طلبكار مى باشد در صورت برنده شدن در مزايده قابل تهاتر نبوده و مى بايست نقداً به حساب شهردارى واريز گردد. 
4- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
6-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شهرك كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
8- پيشنهادات رسيده در تاريخ   98/10/1ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1488)

مبلغ سپرده شركت كل قيمت كارشناسى به ريالمساحت  - متر مربعنوع ملكرديف
در مزايده – به ريال

آدر س ملك

زمين مسكونى پالك 1
ثبتى 7/19/1210 

اعتماديه جنب اردوگاه 11/322/210/000100/000/000 191/90 با معبر 12 مترى
فجر اراضى تعاونى مسكن 

دادگسترى

 در حالى كه بســيارى از متقاضيان طرح 
ملى مسكن در شهرها و استان هاى مختلف 
از ثبت نام جا مانده اند، وزير راه و شهرسازى 
از امــكان باز شــدن مجدد ســامانه براى 

شهرهاى تكميل ظرفيت شده خبر داد.
پــس از 3 هفته وقفه در ثبت نــام طرح ملى 
tem.mrud.ir مســكن، بار ديگر ســامانه
از روز شــنبه هفته جــارى (16 آذر) براى 
متقاضيان نام نويســى در اين طرح ملى در 5
اســتان همدان، چهارمحال و بختيارى، يزد، 
كرمانشــاه و خوزستان بازگشايى شد و قرار 
بود تا ســاعت 24:00 دوشنبه 18 آذر ادامه 

داشته باشد.
در ساعات نخست بازگشايى سامانه كه قرار 
بود از ســاعت 10 صبح آغاز شود، ظرفيت 
شــهرهاى مركز اين اســتان ها و پس از آن 
بالفاصله ظرفيت شهرهاى كوچكتر، تكميل 
شد و سامانه امكان دسترسى ساير متقاضيان 
را نمــى داد. ظرفيت همدان نيز پس از كمتر 
از 10 دقيقــه پر شــد. به طوري كه برخي از 
كافي نتي هــا به خبرنــگار  همدان پيام گفتند 
كــه يك نفر را ثبت نام كرديم و نام نويســي 
نفــر دوم نيمه كاره مانــد. برخي كافي نتي ها 
هم مي گفتند لحظه اي كه ســايت باز شــد 

نتوانستند ثبت نامي انجام بدهند.
همين اتفاق ســبب شــد تا در شــبكه هاى 
اجتماعــى اين گونه مطرح شــود كه برخى 
كافى نت هــا پيــش از ســاعت 10 صبح به 
ســامانه ثبت نام طرح ملى مسكن دسترسى 
داشته اند و پيش از بازگشايى آن براى ساير 
شهروندان، اقدام به ثبت نام كرده اند. برخي ها 
نيز معتقد هســتند كه مقدار زميني كه براي 
مسكن ملي آماده و به وزارتخانه معرفي شده 
با آماري كه منتشر شده يكي نبوده و احتماالً 
تعداد واحدها كمتر از آني اســت كه اعالم 

شده است. 
معاونت مسكن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازى با صدور اطالعيه اى، بازگشايى 
زودهنگام سامانه مســكن ملى براى برخى 
كافى نت ها را تكذيب كرد و گفت: هيچ فرد 
حقيقى يا حقوقى خاصى دسترســى به اين 
سامانه نداشــته و همه ثبت نام ها به صورت 
متمركز در ساعت مشخصى آغاز شده است.

نگرانى مردم از تبديل ثبت نام مسكن ملى به 
پيش فروش خودرو

با اين حال برخى شــهروندان اســتان هاى 

مذكور در گفت وگو با مهر از تبديل شــدن 
ثبت نام طرح ملى مســكن بــه پيش فروش 
اينترنتى خودرو از سوى خودروسازان ابراز 

نگرانى كرده و نسبت به آن اعتراض دارند.
يك شــهروند همداني به همدان پيام گفت: 
ظرفيــت ثبت نــام طــرح ملى مســكن در 
همدان ظرف 15 دقيقه پُر شد. من وقتي در 
كافي نت بودم به جز مــن 6 نفر ديگر منتظر 
بودنــد تا صاحب كافي نت آنهــا را ثبت نام 
كند. كه كافي نتي به ما گفت در حال ثبت نام 

خودم هســتم تمام شود نوبت شماست. 10
دقيقه بعد به شــخصي كه زودتر از ما آمده 
بود گفت مشــخصاتت را بده كه بعد از آن 
بالفاصله گفــت ظرفيت پر شــد و اخطار 

«تكميل ظرفيت» را به ما نشان داد.
مديــر كل وقت راه و شهرســازي پيش از 
اين اعالم كرد كه اگر در دور اول متقاضيان 
موفق به ثبت نام نشــدند منتظر باشند تا پس 
از تأمين زميــن در دوره هاي بعدي ثبت نام 
كنند. ضمن اينكه تعدادي از ثبت نام كنندگان 

ممكن است 
محمد اســالمى وزير راه و شهرســازى نيز 
در حاشيه مراســم تقدير از دست اندركاران 
تمتع 98 در ايران اير نيز در پاســخ به پرسش 
خبرنگار مهر مبنى بر اينكه تكليف متقاضيانى 
كه استان هاى آنها به سرعت تكميل ظرفيت 
شــده و ديگر امكان نام نويسى در اين طرح 
را ندارند، چيســت؟ گفت: بنــا داريم تا در 
صورتى كه متقاضيــان ثبت نام در طرح ملى 
مســكن در شهرهايى كه ظرفيت آنها تكميل 
شده، بيشتر باشد، بعد از غربالگرى ثبت نام 
شــده ها و حذف افراد فاقد شرايط مذكور 
در ســامانه و همچنيــن با ايجــاد ظرفيت 
جديد در شــهرهاى تكميل ظرفيت شده و 
بازســنجى امكان افزودن اراضى جديد به 
اين طرح، بار ديگر ثبت نام در اين استان ها 

از سر گرفته شود.

كنندگان  ثبت نام  از  بااليى  درصد   
شرايط الزم را ندارند

اين اظهارات وزير راه و شهرسازى مبنى بر 
غربالگرى و حذف برخــى ثبت نام كنندگان 
در كنار ســخنان محمود محمودزاده معاون 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى 
كه گفته اســت درصــد بااليــى از ثبت نام 
كننــدگان، شــرايط الزم را ندارند، اين اميد 
را افزايــش مى دهد كه جامانــدگان بتوانند 
به زودى با بازگشايى سايت ثبت نام، در اين 

طرح نام نويسى كنند. 
محمــودزاده با تأييد اينكــه احتمال ريزش 
برخى از ثبت نام كنندگان و باز شــدن مجدد 
ســايت براى تكميل ظرفيت در شــهرهاى 
ثبت نام شــده وجود دارد، اظهــار كرد: در 
يكى از شــهرها فرم «ج» 60 درصد ثبت نام 
كنندگان قرمز بود و به طور كلى اين شــرط 
براى 25 درصد ثبت نــام كنندگان تا كنون، 
رعايت نشده است كه در غربالگرى وزارت 
راه و شهرســازى، اين افراد ريزش خواهند 
داشــت. گفتنى اســت بــر اســاس قانون 
ساماندهى و توليد مسكن و همچنين اعالم 
وزارت راه و شهرسازى، آن دسته از افرادى 
كه در طرح ملى مســكن ثبت نــام مى كنند، 
مى بايست از ســال 1384 به بعد هيچ گونه 
تملكى در ســامانه ســازمان ثبت اســناد و 

امالك نداشته باشند.

رد رانت در ثبت نام مسكن ملى
■ متقاضيان مسكن ملي منتظر باشند

بعد از غربالگرى ثبت نام 
شده ها و حذف افراد فاقد 
شرايط مذكور در سامانه و 
همچنين با ايجاد ظرفيت 
جديد در شهرهاى تكميل 
ظرفيت شده و بازسنجى 
اراضى  افــزودن  امكان 
جديد به ايــن طرح، بار 
ديگــر ثبت نــام در اين 
گرفته  سر  از  اســتان ها 

شود
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بحران مديريت در فوتبال ايران
 مديريت فوتبال ايران روزهاى سياهى را تجربه مى كند. هر روز 
يك خبر و افتضاح جديد از مديران فوتبالى منتشر مى شود ولى آب 

از آب هم تكان نمى خورد.
به گزارش ايســنا، وضعيت فوتبال ايران طورى شده كه هر مربى يا 
بازيكــن خارجى اى كه به ايران مى آيد هيــچ تضمينى وجود ندارد 
كه تا پايان قراردادش در كشــور بماند. طى همين چند هفته گذشته 
3 مربى مطرح خارجى شــاغل در ايران تيم هايشان را ترك كردند. 
خروجى كه دستپخت مديران فوتبالى داخلى و همه عوايدش به نفع 
مربيان خارجى  اســت و دودش نيز به "چشم حيران" فوتبال ايران و 

هواداران آن مى رود.
ــران  ــال اي ــى فوتب ــم مل ــرمربى تي ــس، س ــارك ويلموت ــدا م در ابت
مطالباتــش  پرداخــت  در  فدراســيون  ديركــرد  بــه  كــه  بــود 
قــراردادش را يــك طرفــه فســخ كــرد. بعــد از آن دنيزلــى بــه خاطر 
برخــى مشــكالتى كــه هــم در ايــران و هــم در خانــواده اش داشــت 
ــتراماچونى،  ــدره آ اس ــم آن ــنبه ه ــدا شــد. روز دوش ــور ج از تراكت
ــه فســخ كــرد  ــراردادش را يــك طرف ســرمربى ســابق اســتقالل ق

ــرد. ــرك ك ــران را ت و ته
ــول بصــورت اينــك  ــز پ ــا مســاله اصلــى اســتراماچونى واري گوي
ــوده و  ــخصى ب ــاب هاى ش ــق حس ــابش از طري ــه حس ــدك ب ان
باعــث شــده در ايتاليــا حســابش بلوكــه شــود. ســوال اين جاســت 
كــه آيــا اســتراماچونى در زمــان عقــد قــرارداد از مشــكالت انتقــال 
پــول اطــالع نداشــته؟ يــا اينكــه باشــگاه اســتقالل ايــن موضــوع را 

از او پنهــان كــرده اســت؟
 حتمــا باشــگاه اســتقالل از ايــن موضــوع اطــالع داشــته و بــا ايــن 
ــا ايــن مربــى ايتاليايــى قــرارداد امضــا كــرده اســت.  وجــود بــه ب
ــه  ــول ب ــال پ ــا و مشــكالت در انتق ــتقالل از تحريم ه ــران اس مدي
اروپــا باخبــر بوده انــد و بــدون اينكــه راه چــاره اى بــدون دردســر 

ــته اند. ــرارداد بس ــتراماچونى ق ــا اس ــد ب ــى كنن پيش بين
در ماجــراى دنيزلــى مشــكالت مالــى تاثيــر چندانــى بــر جدايــى او 
نداشــت و او در مصاحبــه اى بعــد از رفتــن از ايــران از مشــكالت 
خانوادگــى و همچنيــن برخــى مســائلى كــه در ايــران باعــث برهــم 
خــوردن تمركــزش شــده بــود، بــه عنــوان داليلــى بــراى جدايــى 

از تراكتــور نــام بــرد.
ويلموتــس هــم كــه حقوقــش ديــر پرداخــت شــده بــود براســاس 
بنــدى، قــراردادش را پيــش از بــازى بــا عــراق يــك طرفــه فســخ 
ــد  ــكارى دارن ــر قصــد هم ــيون اگ ــران فدراس ــرد مدي ــالم ك و اع
ــيم  ــد بپرس ــد. باي ــا كنن ــا او امض ــد ب ــرارداد جدي ــك ق ــد ي باي
ــا اينكــه  ــم اطــالع نداشــته اســت؟ ي ــن حــد ه فدراســيون در اي
بــا خوش خيالــى كار را بــه دســت قضــا و قــدر ســپردند و پيــش 

ــد! ــد خــوش آي خودشــان گفتنــد هرچــه پيــش آي
هــر چنــد تجربــه ثابــت كــرده حضــور مربيــان بــا كيفيــت خارجى 
در ايــران باعــث جذاب تــر شــدن و افزايــش كيفيــت ليــگ برتــر 
و همچنيــن تيــم ملــى مى شــود امــا بــا وجــود تحريم هــا و 
مشــكالت مالــى ايــران، مديــران فوتبالــى وقتــى مى داننــد از 
ــراى  ــكارى ب ــا راه ــد ي ــان برنمى آين ــن مربي ــاى اي ــس هزينه ه پ
ــا  ــد و ب ــك مى كنن ــم ريس ــاز ه ــرا ب ــد چ ــول ندارن ــت پ پرداخ

ــد؟ ــا مى كنن ــرارداد امض ــا ق آن ه
ويلموتــس و اســتراماچونى هــم مثــل برانكــو و كــى روش و هــر 
شــخص خارجــى ديگــرى كــه تــا امــروز بــه فوتبــال ايــران آمــده، 
ــاال  ــد و احتم ــت مى كنن ــان را درياف ــنت قراردادش ــن س ــا آخري ت
پرونده هــاى جديــدى در فيفــا بــراى فوتبــال ايــران بــاز مى شــود 
ــا وجــود  ــم كــه چــرا ب ــه دهــان مى ماني و ايــن وســط انگشــت ب
ــه  ــى اى ب ــاد نظارت ــچ نه ــات هي ــن اتفاق ــاره اي ــن ب ــرار چندي تك

ــود؟ ــران وارد نمى ش ــال اي ــادهاى فوتب ــكالت و فس مش
ــكل  ــن ش ــور، همي ــران كش ــوب مدي ــال مطل ــم فوتب ــايد ه ش
ــت. ــون رخ داده اس ــه اكن ــت ك ــرى اس ــى در و پيك ــم و ب بى نظ

در ايــن 3 مــورد هــر علتــى دخيــل باشــد قطعــا ضعــف مديريتــى 
بيشــترين تاثيــر را دارد. مديرانــى كــه بيشترشــان تحصيــالت 
آكادميــك در حــوزه مديريــت ورزشــى ندارنــد و معلــوم نيســت 

ــيده اند. ــى رس ــن جايگاه هاي ــه چني ــى ب ــه اساس ــر چ ب
دنبــال كــردن فوتبــال در ايــران ديگــر لذتــى نــدارد، وضــع 
باشــگاه هاى ايرانــى روز بــه روز بدتــر مى شــود، هــواداران 
ــادى  ــاى زي ــال رنج ه ــردن از فوتب ــذت ب ــا 2 ســاعت ل ــراى تنه ب
را متحمــل مى شــوند. مقصــر اصلــى ايــن اتفاقــات افــرادى 
هســتند كــه در راه خصوصى ســازى ورزش و فوتبــال ايــران 
ســنگ اندازى مى كننــد و مديرانــى را بــر ســركار مى گذارنــد 
ــا مديريــت  كــه هيــچ تخصصــى در ايــن زمينــه ندارنــد و تنهــا ب
منحصــر بفردشــان زمينــه پادشــاهى خارجى هــا در فوتبــال ايــران 

را رقــم مى زننــد.

سرمربى پاس: 
ضربات زيادى از داورى خورديم 

 بازى پاس وچوكا كه باشكست پاس همراه شد حواشى فراوانى 
داشت وضعف داورى صداى سرمربى پاس را در آوردو

سرمربى تيم پاس همدان با انتقاد از شيوه داورى بازى مقابل چوكاى 
تالش گفت: نبايد تاوان اشــتباه پنالتى عليه شــهردارى آستارا را ما 

بدهيم.
احمد جمشــيديان افــزود: در روزى كه بيش از 5 هزار تماشــاگر 
صحنه پنالتى مسلم پاس را مشــاهده كردند ولى يك نفر نخواست 
اين صحنه را رويت كند. هيچ تيمى به اندازه پاس امســال از داورى 
لطمه نخورده هر چند ممطئن هســتم خيلى از اين اشتباهات داورى 
اتفاقى بوده  اما در روزى كه بيش از 5 هزار نفر پنالتى پاس را ديدند، 

يك نفر نخواست آن ببيند.
وى با اشاره به اينكه در داورى ها نگرفتن با نخواستن تفاوت بسيارى 
هست، گفت: اگر اين تفاوت برطرف شود، فوتبال ما درست خواهد 

شد.
جمشيديان به اتفاقات نشست سرپرســتان دو تيم و كادر داورى و 
هماهنگى بازى اشــاره كرد و گفت: در  اين جلســه مسئول هيأت 
فوتبال تالش صحنه پنالتى بازى شهردارى آستارا و شهردارى همدان 
را به نمايش گذاشــت و به عوامل برگزارى بازى و داورى گوشزد 

كرد و ما تاوان همين مساله را داديم.
وى خاطرنشان كرد: معتقدم چوكا تيمى پولدار با هواداران پرشمار و 
ســرمربى بزرگ است اما اگر قرار باشد هر تيمى كه به اينجا مى آيد، 
با گاليه و انتقاد از عملكرد داورى خارج مى شــود، ارزشمند نيست 
و هواداران چوكا ، ناظر داورى و نماينده فدراسيون هم پس از بازى 

ناراحت بودند!
 وى افــزود: 80 درصد بــازى در اختيار ما بــود و البته چوكا هم 
موقعيت هاى خوبى داشــت. به هر حال وقتى در بازى خانگى پيش 
مى افتــى، طبيعتا موقعيت ها از ضد حمله به دســت مى آيد كه براى 

چوكا اين جنين بود. 
ســرمربى پاس خطاب به داور اين بازى گفت: اى كاش داور پنالتى 
مســلم و صحيح پاس را اعالم مى كرد و ما توپ را بيرون مى زديم. 

يا حتى مى گرفت و ســپس حريف با دو ســه گل تيم ما را شكست 
مى داد! هر تيمى به تالش مى آيد از ســوى تيم چوكا و بوسيله داور 
به تيم هاى حريف فشــار مى آورند و به نظرم اين شرايط ارزشمند و 

زيبنده فوتبال نيست. 
وى افــزود: تيم ما با حداقل امكانات بــه تالش آمد تا فوتبال زيبا و 
جــذاب را به نمايش بگذارد كه همينطور هم شــد اما اى كاش دو 
ســه گل دريافت مى كرديم و صحنه پنالتى به ســود پاس هم اتفاق 
نمى افتاد تا با پايين انداختن سرهاى خود، اين شهر را ترك مى كرديم 

اما وقتى شاگردانم خوب بازى مى كنند، اين وضعيت سخت است.
وى يادآور شــد: به نظرم اينكه همه تيم ها اينجا بيايند و ناراحت از 
قضاوت داورى تالش را ترك كنند، اتفاقى نيســت  ضمن اينكه در 
شــرايطى كه مربيان، بازيكنان و باشگاه در زمين تمام تالش خود را 
مردانه بكار مى گيــرد و در مقابل حداقل قرارداد را دريافت مى كند، 
افراد كثيفى هســتند كه فوتبال را لكــه دار مى كنند و بيرون از زمين 

براى نتايج تعيين تكليف مى كنند.  
 جمشيديان افزود: تاســف بايد خورد كه چه عدد رقم هايى بيرون 
زمين رد و بدل مى شــود و افرادى در اين بين شــرف خود را به هر 

قيمتى زيرپا گذاشته و هزينه مى كنند.

داور بين المللى تكواندو استان 
راهى روسيه شد

 داور بيــن المللى جهت ارتقــا داورى وقوانين 2020 كيوروگى 
تكواندو راهى كشور روسيه شد

رضا صفر خانيان مربى و داور بين المللى شهرســتان مالير با هدف 
ارتقــاء داورى وقوانيــن 2020 داورى كيوروگى تكواندو و به روز 

رسانى اطالعات خود به كشور روسيه سفر كرد.
صفرخانيــان داور ومربــى بين المللى تكواندو ماليرى اســتان بعد 
از قضاوت و داورى خود در مســابقات بين المللى G١در كشــور 
صربســتان در ماه گذشــته به دليل باال بردن ســطح علمى و به روز 
رســانى اطالعات خود در كالس باز آموزى وارتقا داورى وقوانين 

2020 داورى كيوروگى تكواندو راهى كشور روسيه شد.
شــايان ذكر اســت شــركت كنندگان در اين دوره آموزشى پس از 
اخذ گواهينامه آن جهت داورى مسابقات بين المللى تكواندو 2020

انتخاب مى شوند.
گفتنى است صفر خانيان در كارنامه داورى خود سوابق درخشانى را 
دارد كه از آن جمله مى توان به قصاوت و داورى در ليگ هاى كشور 
خصوصا "ليگ برتردر ســال 2019 , داورى جام باشــگاهاى آسيا، 
جام بين المللى فجر و مســابقات بين المللى G١در كشور صربستان 

اشاره كرد .

1

2

3

4

پيشخوان
ليگ قهرمانان آسيا 2020 قرعه كشى

سپاهان در گروه مرگ
 مراســم قرعه كشــى مرحله گروهى رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا 

برگزار شد.
مرحله گروهى ليگ قهرمانان آســيا ديروز (سه شــنبه) در كواالالمپور 
مالزى قرعه كشى شد و تيم ها حريفان خود را شناختند. اين قرعه كشى 

در 8 گروه 4 تيمى در 2 منطقه غرب و شرق آسيا انجام  شد.
از ايــران، تيم هاى پرســپوليس و ســپاهان به صورت مســتقيم در 
مســابقات حضور دارند و تيم هاى استقالل و شهرخودرو با پيروزى 
در ديدارهاى پلى آف مى توانند به مرحله گروهى راه يابند.اســتقالل 

بايــد ابتدا در تهران با برنده ديــدار الفيصلى اردن و الكويت كويت 
ديــدار كند و در صورت پيروزى بايــد در امارات به مصاف الريان 
قطر برود. شــهرخودرو هم ابتدا با برنــده ديدار چناى هند و الرفاع 
بحرين مالقات مى كند و در صــورت پيروزى برابر حريف، بايد با 

السيليه قطر ديدار كند.
 گروه بندى منطقه غرب آسيا

1- الوحده امارات 2- الشــرطه عراق 3- برنده ديدار حذفى  : Aگروه
(الفيصلى، الكويت، استقالل ايران و الريان قطر)4- برنده ديدار حذفى 

(االهلى عربستان، لوكوموتيو ازبكستان و استقالل تاجيكستان)،
گروهB: 1- الهالل عربســتان 2- شــباب االهلى امارات 3-پاختاكور 

ازبكستان 4- برنده ديدار حذفى (نماينده هند، الرفاع، شهرخودرو ايران 
و السيليه قطر)

1- الدحيل قطر2- التعاون عربستان 3- الشارجه امارات 4-  : Cگروه
پرسپوليس ايران

1- ســپاهان ايران2- السد قطر3- النصر عربستان 4- برنده  : D گروه
ديدار حذفى (العين امارات، بنيادكار ازبكستان والزوراء عراق)،

برنامه زمان بندى بازى ها به اين شرح است:
مرحله مقدماتى پلى آف 24 دى و 1 بهمن 98

پلى آف دوم 8 بهمن 98
مرحله گروهى-  هفته اول: 21 تا 23 بهمن 98

نهاوند ميزبان ليگ 
نوجوانان كشتى استان

 شهرستان نهاوند ميزبان هفته دوم ليگ 
نوجوانان استان شد.

هفته دوم مسابقات ليگ نوجوانان استان 
فردا در شهرستان نهاوند برگزار مى شود. 
هفته نخست اين رقابت ها در شهرستان 

اسدآباد برگزار شد.
در اين مســابقات 7 تيم شــركت دارند 
كه هــر هفته اين رقابت هــا در يكى از 
شهرستان ها برگزار مى شود هفته دوم اين 
رقابت ها به ميزبانى نهاوند برگزار خواهد 
شــد.در هفته دوم تيم كشــتى محالت 
همــدان به مصاف تيم اســدآباد مى رود 
و در ديگر ديدار اين گروه تيم مشــترك 
فامنين، كبودراهنگ و رزن با تيم كشتى 
مالير سرشاخ مى شود و در گروه دوم نيز 
تيم نهاوند به مصاف تيم كشتى تويسركان 
مــى رود. در اين هفته تيم كشــتى بهار 

استراحت دارد.

3 كشتى گيراستان 
در مسابقات جام كودك

 3 كشــتى گير نونهال اســتان جواز 
حضور در مســابقات جــام بين المللى 

كودك را دريافت كردند.
دبيــر هيأت كشــتى اســتان از حضور 
كشــتى گيران همدانى در جام بين المللى 
كودك خبر داد و اظهار كرد: رقابت هاى 
بين المللى كشتى آزاد و فرنگى نونهاالن 
جــام «روز جهانى كــودك» با حضور 
كشورهاى مختلف دنيا در روزهاى 20 تا 
22 آذرماه جارى در استان قزوين برگزار 

مى شود.
قاســم ربيعيان گفت: تيم هاى ارمنستان، 
قرقيزســتان، آذربايجان و تركمنستان در 
دو رشته آزاد و فرنگى به همراه تيم هاى 
ملى كشورمان (در قالب چند تيم) در اين 

مسابقات به ميدان خواهند رفت.
وى تصريح كرد:: اميرسيف فيض اللهى، 
اميرعبــاس دارابى و عباس زنديه ســه 
كشــتى گير اســتان هســتند كه توسط 
فدراســيون بــه اردو آماده ســازى اين 
مسابقات دعوت شــده اند.اين مسابقات 
به ميزبانى ســالن يادگار امام(ره) شــهر 
الوند در اســتان قزويــن برگزار خواهد 
شــد خاطرنشان كرد: همچنين با دعوت 
داور  گيتى  مزدك  كشــتى  فدراســيون 
بين المللى اســتان به عنوان داور در اين 

مسابقات حضور دارد.

محروميت روسيه از 
تمامى رويدادهاى ورزشى

 تيم هاى ورزشــى روسيه از حضور 
در تمامى رويدادهاى ورزشى بين المللى 
محروم شد.براساس اعالم سازمان جهانى 
مبارزه با دوپينگ (وادا) روســيه به مدت 
چهار سال از حضور در كليه رويدادهاى 
ورزشى معتبر محروم شد.اين بدان معنا 
اســت كه پرچم و سرود ملى روسيه در 
رويدادهايى همچــون المپيك 2020 و 
جام جهانى 2022 جايى نخواهد داشت.

اما ورزشــكارانى كه بتوانند ثابت كنند 
كه از رســوايى دوپينگى مسكو مصون 
مانده اند، قادر خواهند بود تا زير پرچمى 
بى طرف در اين رويدادها حضور داشته 

باشند.

برترين هاى ليگ پومسه 
بانوان مشخص شدند

 برترين هاى هفته ششم دور برگشت 
پومسه جام ســتارگان در خانه تكواندو 

ايران مشخص شدند .
با پايان رقابت هاى هفته ششــم از دور 
برگشــت ليگ برتر پومسه زنان، نفرات 
برتــر اين رقابت ها مشــخص و معرفى 
شدند.مســابقات هفته چهارم تا ششم از 
دور رفت هفتمين دوره ليگ برتر پومسه 
زنان «جام ســتارگان»، بــا حضور 243
نفر در  بخش انفرادى اســتاندارد، تيمى 
استاندارد و انفرادى تركيبى در فدراسيون 
تكواندو كشورمان برگزار شد.اين دوره از 
رقابت ها در بخش هاى انفرادى استاندارد 
در رده هاى  سنى مختلف پيگيرى مى شود. 
با وجــود محروميت مذكــور، تيم ملى 
روســيه مى تواند در يورو 2020 حضور 
داشــته باشــد. در جريان اين تورنمنت 
سن پترزبورگ يكى از شهرهاى ميزبان 
است. اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) از حيث 
قوانيــن با دوپينگ و تخطــى از آنها در 
زمره نهادهــاى برگزار كننده رويدادهاى 

ورزشى بزرگ محسوب نمى شود.

 گل: ميالد داوودى دقيقه 21 گل به خودى 
اخطار: ميــالد داوودى، احمد جمشــيديان 

(سرمربى)، سهيل رفيع زاده از پاس
داوران: شبير بهروزى، منصور خواجه زارع و 

ناصر صالحى 
تيم چــوكا: مصطفى زينعلــى، رامين فالح، 
صاحب فرجى، محمد جعفرى، على سلطانى، 
كيوان محمدنژاد، جواد موالئى، رضا اعتمادى، 
ســامان نورمحمدى، بهزاد يوســفعلى پور و 

حامد عظيمى 
سرمربى: فرشاد پيوس 

تيم پاس: محمد صابــرى زاده، عارف اكبرى، 
(امين كاشفى 80)، مصطفى قيصرى، (دانيال 
پورايران 75)، سهيل رفيع زاده، ايمان شيرزاد، 
ميــالد داوودى، مســعود رمضانــى، عرفان 
فتاحــى، (حميد حيــدرى 60) على عزيزى، 

بهزاد سلطانى و مهدى نصيرى 
سرمربى: احمد جمشيديان 

تالش ورزشــگاه پورياى ولى هفته دوازدهم 
ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور جام آزادگان 
هفته دوازدهم ليگ دسته دوم كشور با انجام 
5 بازى در گروه دوم دنبال شد كه در يكى از 
ايــن ديدارها تيم فوتبال پاس همدان در قلعه 
عقاب ها بــه دام افتاد و در مصاف با چوكاى 
تالش تن به شكســت داد ولــى همچنان در 

جايگاه سوم باقى ماند.
شاگردان احمد جشميديان در اين ديدار بازى 
نسبتاً خوبى ارائه دادند و اگر اشتباهات داورى 
در ايــن بازى حاكم نبود پاس مى توانســت 

حداقل بازنده نباشد.
در نيمه نخســت تيم ميزبان برترى نســبى 
داشــت و با حمايت تماشــاگرانش موفق 
شــد به گل هم برسد البته در به ثمر رسيدن 
اين گل و تحت فشار قرار گرفتن مدافعين، 
پاســى ها به اشتباه دروازه خود را باز كردند 
به دنبال ارســال يك توپ روى دروازه بان 
پاس ميالد داوودى با ضربه ســر توپ را به 
اشتباه وارد دروازه خود كرد و با اين گل به 

خودى چوكا پيش افتاد .
پاس كه در اين ديدار چند مهره كليدى خود 
را به همراه نداشت بازى سردرگم و بى هدفى 
را ارائه داد و شــايد تنها ايمان شيرزاد بود كه 
باعث شد هافبك هاى بازيساز چوكا را از كار 
بياندازد در اين ديدار چوكا با ســود بردن از 
تجربه ســامان نورمحمدى چندين موقعيت 
خطرنــاك روى دروازه  پاس تــدارك ديد و 
بارها خط دفاعى و سنگربان پاس را آزار داد. 
خط دفاعى تيم ميزبان نيز در اين بازى فوتبال 
بى نقصى را به نمايش گذاشــت و اجازه نداد 
عارف اكبرى و مســعود رمضانى در موقعيت 

گلزنى قرار بگيرند. پاســى ها براى شكافتن 
خط دفاعى منسجم حريف شوت از راه دور 
را نيز آزمايش كردند اما سنگربان آماده چوكا 
مصطفى زينعلى با واكنش هــاى خود اجازه 
فروپاشــى قلعه عقاب ها را نداد تا پاس نيمه 

اول را به ميزبان خود با يك گل واگذار كند.
برخالف نيمه اول تيــم فوتبال پاس در نيمه 
دوم حاكــم مطلق زمين بود و با ارائه فوتبالى 
تهاجمى شاگردان فرشاد پيوس را عقب راند 
و چــوكا در اين نيمه تنهــا چند بار در زمين 
پاس آفتابى شــد و بيشــتر توپ در يك سوم 

دفاعى چوكا بين بازيكنان رد و بدل مى شد.
شاگردان جشميديان در نيمه دوم فوتبال روان 
و تماشاگر پســندى را به نمايش گذاشتند و 
بارها تا آســتانه فتح دروازه چوكا پيش رفتند 
كه ســنگربان آماده و كم اشــتباه تيم شمالى 
فرصت هاى گلزنى را يكى پس از ديگرى از 

پاس گرفت.
در اين نيمه دوندگى و تالش مسعود رمضانى 
و عارف اكبــرى بارها خط دفاعى حريف را 
آزار دادند و حتى رمضانى  در دقيقه 75 درون 
محوطه جريمه توسط مدافعان چوكا سرنگون 
شد كه داور بازى در ميان بهت و حيرت كادر 
فنى پاس و حتى تماشاگران رأى به ادامه بازى 
داد و گرفتــن پنالتى به ســود پاس به راحتى 

گذشت.
پاس در اين نيمــه به كرات صاحب ضربات 
ايســتگاهى و شــروع مجدد شــد كه از اين 
فرصت ها نتوانســت سودى ببرد در اين نيمه 
دروازه بان پاس كم كارترين بازيكن زمين بود 

و چند بار بيشتر توپ را لمس نكرد.
سبزپوشان همدانى على رغم شكست در اين 
ديدار سربلند بودند و آنچه در توان داشتند در 

طبق اخالص گذاشــتند و در روزى كه رضا 
كاشــفى، رضا ايار و حســين جودكى را در 
تركيب نداشتند فوتبال خوبى را ارائه دادند و 
مستحق بافت در اين بازى نبودند و اگر داور 
كمى منصف بود پاس مى توانســت حداقل 

بازنده نباشد.
كادر فنى پاس در اين ديدار از عملكرد داور 
بازى ســخت ناراضى بود و اعتقاد داشتند كه 
داور با حســاب و كتاب اين بــازى را براى 
چوكا به پايان رساند و از فوتبال كثيف و رقم 

خوردن نتايج خارج از مستطيل انتقاد كردند.
در ديگــر بازى هاى انجام شــده ســردار 
بــوكان مقابل ديگر تيم مدعى مس شــهر 
بابــك بدون گل متوقف شــد. نفت و گاز 
گچســاران در يك بازى پــرگل با 4 گل 
ميهمان خــود شــهردارى بندرعباس را با 
شكست ســنگين بدرقه كرد شهردارى بم 
با يك گل مقابــل ميزبان خود نفت اميديه 
به پيروزى رســيد و ايران جوان بوشهر نيز 
مقابــل ميهمان خود ملى حفارى اهواز يك 

بر يك به تساوى رضايت داد.
2 ديدار باقى مانده اين گروه نيز امروز برگزار 
مى شود. شــهداى رزكان كرج ميزبان بعثت 
كرمانشاه است و شــهردارى بندرماهشهر از  

شهداى بابلسر پذيرايى مى كند.
پس از بازى هاى اين هفته تيم چوكاى تالش 
با 24 امتياز به تنهايــى در صدد جدول قرار 
گرفت و از ديگر مدعيان فاصله گرفت. ايران 
جوان بوشهر با 19 امتياز دوم است و تيم پاس 
همدان نيز با 18 امتياز در رده سوم باقى ماند. 
در انتهاى جدول نيز تيم هاى بعثت كرمانشاه 
و شهردارى ماه شهر كابوس سقوط را بيش از 

ديگر تيم ها احساس مى كنند.

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته دوازدهم)  گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

423+12651139چوكاى تالش1
519+12544149ايران جوان بوشهر 2
418+12462117پاس همدان 3
415+11452117سردار بوكان 4
17-1245399شهردارى بم 5
315+11362107مس شهر بابك 6
213-11416911نفت اميديه7
213-113441618شهداى بابلسر8
116+105141211نفت و گاز گچساران 9
312-1033447شهداى رزكان كرج10
111-9324910بعثت كرمانشاه11
412-123361115ملى حفارى اهواز 12
110-924356شهردارى ماهشهر13
710 -113171421شهردارى بندرعباس 14

پاس در قلعه عقاب ها گرفتار شد
■ چوكاى تالش يك - پاس همدان صفر
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اينكه در همدان تنها و غريب هستيم و كسى احوال 
تيم ما را نمى پرســد، گفت: تاكنون تنها 20 درصد 
از قراردادهاى اعضاى تيم فوتبال شهردارى همدان 

پرداخت شده است.
هادى گل محمدى با اشــاره به تســاوى شهردارى 
همدان برابر شــهردارى آستارا اظهار داشت: در اين 
ديدار داور در نيمه نخســت يك پنالتى را براى تيم 
شــهردارى همدان نگرفت و بــه راحتى از كنار آن 

گذشت.
گل محمدى بااشــاره به صحبت هاى عنوان شــده 
پيرامون پنالتى دقيقه 80 براى تيم فوتبال شــهردارى 
همدان عنوان كرد: اگر داور مى خواســت به نفع ما 

پنالتى بگيرد به راحتــى از صحنه پنالتى تيم فوتبال 
شهردارى همدان در نيمه نخست نمى گذشت.

گل محمدى با بيان اينكــه در اين ديدار دروازه بان 
حريــف بارها و روى هر صحنــه اى وقت بازى را 
كشت، گفت: نبايد روح و سالمت فوتبال و داوران 
را زير ســئوال ببريم و بايد بــه تصميمات احترام 
بگذاريم.وى در ادامه با بيــان اينكه در همدان تنها 
هســتيم و كسى در همدان حتى احوال تيم ما را هم 
نمى پرســد و حتى نمى دانم اصال اعضاى شــوراى 
شــهر اطالع دارند كه شهردارى در فوتبال تيم دارى 
مى كند؟ گفت: تاكنون تنهــا 20 درصد قراردادهاى 

اعضاى تيم پرداخت شده است.
وى بــا بيان اينكه تيمى كه قــرارداد كل اعضاى آن 

از ســرمربى، كادر فنى و بازيكنــان و تداركات و 
پزشــكيار تيم با كمتر از يك ميليارد بسته شده يكى 
از 5 تيم كم هزينه ليگ دســته 2 اســت، گفت: در 
شهر خودمان زمين به ما نمى دهند و سه هفته است 
كه زمين مناســب براى تمرين نداريم و شايد يكى 

از عوامل افت تيم نداشتن تمرينات مناسب باشد.
ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با اشاره به 
نتايج تيم فوتبال شــهردارى همــدان تا به اين هفته 
بيان كــرد: در خانه 4 برد و 2 تســاوى در كارنامه 
داريم و 80 درصد امتيازها را كسب كرده ايم و از 5

بازى خارج از خانه نيز 3 تساوى و 2 باخت داشتيم 
كه بابت باخت به اروند خودم را نمى بخشــم اما تا 
اينجاى كار با يك بازى كمتر عملكرد بدى نداشتيم.
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تلويزيون هوشمند و ارزان 
به بازار آمد

 زمانــى كه نام نوكيا بر زبان جارى مى شــود، معموال تنها به ياد 
گوشى هاى هوشــمند مى افتيم؛ اما يك شركت هندى اجازه استفاده 

از اين نام را براى توليد تلويزيون هاى هوشمند كسب كرده است.
به گزارش مهر به نقل از ورج، تلويزيون هوشمند نوكيا داراى صفحه 
اى 55 اينچى و  LED  از نوع   K4 بوده كه نســبت بصرى آن 16 به 
9 و نرخ تازه سازى صفحه آن 60 هرتز است. همچنين دو بلندگوى 

24 واتى هم براى آن در نظر گرفته شده است.
سيســتم عامل اين تلويزيــون اندرويد بوده و براى آن ســه پورت 
HDMI، دو پورت USB و پشــتيبانى از فناورى هاى دالبى ويژن 

HDR١٠در نظر گرفته شده است. و1

مغز دانشمندان در قطب جنوب كوچك شد
 تحقيقى جديد نشان مى دهد مغز 9 محقق پس از 14 ماه اقامت در 

ايستگاهى اكتشافى در قطب جنوب كوچكتر شده است. 
به گزارش مهر به نقل از ديلى ميل، زندگى در يك ســازه كوچك با 
افرادى يكســان به مدت بيش از يك سال به مغز اين افراد فشار آورده 
اســت .اســكن هاى MRI قبل و بعد از اين سفر اكتشافى، نشان داد 
قسمت هايى از مغز اين افراد كه مربوط به يادگيرى، احساسات و حافظه 
است، طى اين سفر كوچكتر شده اند .تحقيقات نشان داده توانايى مغزى 
فضانوردان پس از سفر فضايى كاهش مى يابد و تغييراتى در فعاليت هاى 
الكتريكى مغز آنها رخ مى دهد. پژوهش مذكور نشــان مى دهد اگر از 
قسمت هاى مختلف مغز استفاده نشود، آنها از بين مى روند. مشابه اين 

اتفاق در عضالت بدن انسان نيز مى افتد.

سامانه هشدار زلزله به پااليشگاه ها 
ساخته شد

 محققان موفق به طراحى دستگاهى شدند كه قادر است به هنگام 
زلزله به اماكن مهم همچون پااليشگاه ها هشدار دهد تا گاز قطع شود.
محمدحســين حكيمــى مدير شــركت دانش بنيــان توليدكننده 
سنســورهاى هشــدار زلزله در گفتگو با مهر، خاطرنشــان كرد: 
هميشــه يك تأخير زمانى براى رسيدن امواج مخرب زلزله نسبت 
به امواج اوليه وجود داشــته در صورتى كــه مى توان در اين بازه 
زمانــى از وقوع زلزله در يك منطقه مشــخص مطلع شــد. براى 
ســايتى كه در فاصله 80 كيلومترى نسبت به مركز زلزله قرار دارد 
زمانى در حدود 15 ثانيه تنها ناشــى از اين اختالف سرعت امواج 

در اختيار خواهيم داشت.

كارآمدترين باترى هاى سال 2019
 در ســال 2019، باترى هــاى گوناگونى ابداع و ارائه شــده اند 
كــه كارآيى هــاى قابل توجهى دارنــد و مى تواننــد عملكرد ابزار 
خود را بهبود ببخشــند. به گزارش ايســنا و به نقل از گيزمگ، در 
ســالجارى، باترى هاى گوناگونى ارائه شده اند كه مى توانند وسايل 
نقليه الكتريكى را در 10 دقيقه شــارژ كنند، نوعى ديگر از باترى ها 
مى توانند به جذب دى اكسيد كربن از هوا بپردازند و خبرها حاكى 
از آن هســتند كه قرار است بزرگترين باترى جهان حتى بزرگتر از 
اندازه كنونى آن شــود. شركت "تســال" (Tesla) در سال 2017، 
قراردادى را امضا كرد كه قرار شد طى آن، بزرگترين باترى ليتيوم- 
يــون را ارائه دهد و تاكيد كرد اين باترى كه در اســترالياى جنوبى 

ساخته مى شود.

نجات اليه اوزون اثرات گرمايش زمين را 
كاهش داد

 امضــاى پروتكل مونترال در دهه 80 باعث بازســازى اليه ازون 
شــد. دانشمندان استراليايى مى گويند اين موفقيت باعث شد تا روند 
گرمايــش زمين در دهه هاى اخير 25 درصد كندتر شــود و فرصت 
بيشترى براى نجات زمين فراهم شود.به گزارش مهر اليه اوزون كه 
در بخش هاى فوقانى جو زمين قرار دارد، با منعكس كردن برخى از 
مخرب ترين تشعشعات خورشيد به سمت خارج موجب مى شود تا 
زمين كماكان قابل سكونت باقى بماند. ظرف مدت چند سال تقريبا 
200 كشــور عضو سازمان ملل، پروتكلى موسوم به مونترال را امضا 
كردند كه بر طبق آن استفاده از كلروفلوروكربن ها كه گازهاى اصلى 

عامل اين رويداد بودند، ممنوع شد. 

دانشگاه علمى- كاربردى اسدآباد 
بناى يادبود سيدجمال را ترك كرد

 اواخر هفته گذشــته دانشــگاه علمــى- كاربردى 
اسدآباد منحل شد و سرانجام پس از هشت سال اقامت 

بناى يادبود سيدجمال را ترك كرد.
مديــر اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرســتان 
اســدآباد گفت: اختصاص بخش اعظــم بناى يادبود 
سيدجمال الدين به دانشگاه علمى-كاربردى شهرستان، 
لطمات بسيارى به اين ســاختمان و عمارت با سبك 
قاجارى و رواق هاى زيباى آن زده و مجموعه تقريباً از 
زيبايى قبل خارج شده كه براى مرمت و احياى دوباره 

آن به اعتبارى افزون بر 400 ميليون نياز خواهد بود.
رضا قاســمى اظهار كرد: با بيان اينكه انتخاب اين بنا 
در ســال 90 براى فعاليت دانشــگاه علمى- كاربردى 
با تصميم مســئوالن وقت آن زمان اساســاً اشتباه بود، 
چرا كه هر جايى را مى توان به عنوان دانشگاه انتخاب 
و دانشــگاه را در آن راه اندازى و تأسيس كرد، افزود: 
در حال حاضر در نخســتين گام بــراى احياى دوباره 
بناى يادبود سيدجمال الدين كه متعلق به اداره فرهنگ 
و ارشاد اســت، اقداماتى انجام شــده كه در راستاى 
ساماندهى انجمن ها، انجمن موسيقى شهرستان در اين 
بنا مستقر شده و به زودى انجمن ادبى نيز در اين محل 

براى ادامه فعاليت هاى خود مستقر مى شود.
وى همچنين از راه اندازى كتابخانه تخصصى فرهنگ 
و ارشاد، گالرى و فرهنگسرا در بناى يادبود سيدجمال 
در گام هاى بعدى براى هنرمندان اســدآبادى خبر داد 
و تصريــح كرد: ايــن گام ها در راســتاى احياى بنياد 
سيدجمال الدين اســدآبادى از نقش مؤثرى برخوردار 

خواهد بود.

سينما حقيقت در همدان
 فيلم هاى جشــنواره بين المللى فيلم مستند ايران، 

«سينما حقيقت» در همدان اكران مى شود. 
بــه گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان همدان، مديركل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان همدان گفت: سيزدهمين دوره جشنواره 
بين المللى فيلم مســتند ايران «سينما حقيقت» از 18 تا 
25 آذرماه در پرديس ســينمايى چارسو تهران در حال 

برگزارى است.
احمدرضا احسانى اظهار كرد: با بيان اينكه با پيگيرى هاى 
انجام شــده 7 اثر از فيلم هاى جشنواره در همدان هم 
اكران خواهد شــد، افزود: طبق برنامه ريزى هاى انجام 
شــده سينما كانون در روزهاى 20 و 21 آذرماه ميزبان 

عالقمندان به سينماى مستند خواهد بود.
وى افزود: بر اين اســاس روز چهارشــنبه در سانس 
15 تا 17 دو فيلم «آشــو» به كارگردانى جعفر نجفى 
و «واكس» بــه كارگردانى كامــران حيدرى بر روى 
پرده مى رود. در ســانس دوم هم از ساعت 17 تا 19 
«بانو عصمت» به كارگردانى محمد حبيبى منصور به 

نمايش در مى آيد.
احسانى يادآور شد: «13هزار قدم» به كارگردانى اشكان 
احمدى، «آهسته و آرام» به كارگردانى دالور دوستانيان 
و «عروســكان» به كارگردانى على دلكارى فيلم هايى 
هســتند كه در سانس نخســت و «روايت رهبرى» به 
كارگردانى مهدى نقويان در سانس دوم روز پنجشنبه 

اكران مى شود.

معاون اول رئيس جمهور ظرفيت بازار توريسم را تشريح كرد
تامين ارز با تقويت بازار گردشگرى

 معاون اول رئيس جمهور ظرفيت بازار توريســم را تشــريح و بازار 
گردشــگرى و صنايع دســتى را بســيار تاثيرگذار بر توسعه اقتصادى و 
اشتغال زايى كشور دانست. اسحاق جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور 
در جلســه شوراى عالى ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كه با 
حضور وزراى گردشگرى، علوم، تحقيقات و فناورى، آموزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و همچنين رئيس اتاق بازرگانى ايران برگزار شد، 
عنوان كرد: حراســت و حفاظت از ميراث فرهنگى در واقع نگهدارى از 
هويت كشور است؛ زيرا افكار عمومى و نخبگان كشور حساسيت ويژه اى 
نســبت به ميراث فرهنگى، تمدنى و مفاخر كشور دارند و ضرورى است 
كه برنامه ريزى دقيقى براى حفاظت از اين آثار و تمدن ايرانى انجام شود.

 تامين ارز با تقويت بازار گردشگرى
معاون اول رئيس جمهور تبديل سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى به وزارت خانه را فرصتى پراهميت دانست و گفت: با مديريت 
منسجم تر و همه جانبه تر مى توان در سه بخش ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى تحول و بهبود قابل توجهى را ايجاد كرد؛ زيرا اين بخش ها 
نقش اثرگذارى بر توسعه اقتصادى و اشتغال زايى كشور دارد و توان تامين 
ارز مورد نياز كشــور و ايجاد فرصت هاى شغلى نيز در حوزه هاى صنايع 
دستى، ميراث فرهنگى و گردشگرى نهفته است. به گزارش «دنياى اقتصاد» 
آمار رســمى هفت ماهه امسال نشان مى دهد كه در اين مدت 5 ميليون و 
890 هزار و 952 گردشگر به ايران سفر كرده اند كه طبق اين آمار و با توجه 
به اينكه مسئوالن اين وزارت خانه اعالم كرده اند كه ماه هاى باقى مانده سال 
ماه هاى پرطرفدار براى توريست هاى خارجى است به احتمال خيلى زياد 
آمار يك ساله 98 ورود گردشگر به ايران در پايان امسال از 10 ميليون نفر 
عبور خواهد كرد. با توجه به اينكه هر توريســت خارجى به طور متوسط 
رقمــى معادل 1485 دالر در مدت زمان اقامت توريســتى خود در ايران 
هزينه مى كند، بنابراين تا پايان سال حداقل 14 ميليارد و 850 ميليون دالر 
درآمد از محل بازار گردشگر خارجى نصيب كشور خواهد شد و به همين 

ميزان ارز وارد كشور مى شود.
طبق آمارها 3 درصد از كل اشتغال زايى در كشور مربوط به حوزه گردشگرى 
است. عالوه بر آن 4 درصد از سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در كشور 
نيز به اين حوزه اختصاص مى يابد. به علت نياز به ســرمايه گذارى اندك 
براى راه اندازى يك كسب و كار در حوزه گردشگرى امروزه بسيارى افراد با 
سرمايه حداقلى 50 تا 100 ميليون تومان توانسته اند در حوزه اقامتگاه هاى 
گردشگرى يك اقامتگاه بوم گردى در يكى از روستاها راه اندازى و عالوه بر 

كسب درآمد، اشتغال زايى نيز بكنند.
در همين راستا على اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى گفت: اشتغال زايى فراوان بخش گردشگرى با سرمايه گذارى 
اندك و ايجاد فرصت هاى شــغلى پايدار در بخش گردشگرى، عالوه بر 
ارزآورى به جلوگيرى از مهاجرت روســتاييان به شهرها نيز منجر شده 
است. در اين شورا عالوه بر اينكه تاكيد و توصيه هايى از سوى معاون اول 
رئيس جمهور داشت، مصوبه مهمى نيز به تاييد رسيد كه در اين مصوبه به 
مراقبت و تاب آورى اماكن تاريخى و ميراثى در مقابل حوادث غيرمترقبه 
همچون آتش سوزى تاكيد شده اســت تا با برنامه جامع مديريت بحران 
بازارهاى تاريخى و تامين تجهيزات و ســاماندهى تاسيســات شهرى و 
روســتاهاى داراى بناهاى ارزشمند، در برابر حوادث و مخاطرات جدى 
و محيطى حفظ شــود تا ديگر حوادثى همچون آتش سوزى بازار تبريز 
و ميدان حســن آباد كه موجب ايجاد آسيب هاى جبران ناپذير به بناهاى 
تاريخى شد تكرار نشود.  وزير ميراث فرهنگى تصريح كرد: با تالش هاى 
صورت گرفته درخصوص جذب گردشگر به كشور در حال حاضر ايران 
به جايگاه دومين كشور دنيا در سرعت رشد جذب گردشگر دست يافته 
است. عالوه بر آن در بخش صنايع دستى نيز با اقدامات و برنامه ريزى هاى 
انجام شــده، از كشــور چين ســبقت گرفته ايم و هم اكنون رتبه نخست 
شهرهاى صنايع دستى جهانى را در اختيار داريم و در ثبت ميراث جهانى 

نيز از رتبه 11 به رتبه 9 در بين كشورهاى جهان ارتقا پيدا كرده ايم.
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و من 

 امــروز روز جهانــى كوهســتان و كوهنــوردى 
اســت. ســازمان ملــل متحــد روز 11 دســامبر كــه 
ــا 20 آذر مى شــود را در ســال 2002 مصــادف ب
بــه عنــوان روز جهانــى كوهســتان و كوهنــوردى 
را  فائــو  ســازمان  ايــن  كرده اســت.  عنــوان 
مســئول كــرده تــا هــر ســال يكــى از كشــورهاى 
ــش  ــا اجــراى نماي ــا ب ــد ت ــان را دعــوت كن جه
ــا و آئين هــاى فرهنگــى خودشــان، مســئوليت  ه
هماهنگــى مراســم روز جهانــى كوهســتان و 

ــد.  ــده بگيرن ــر عه ــوردى را ب كوهن
اســتان همدان به جهت موقعيت جغرافيايى خاص 
خود داراى كوه ها و قلل مرتفعى اســت كه در تمام 
فصول سال مورد بازديد كوهنوردان، صخره نوردان 
و طبيعت دوســتان قرار مى گيــرد و اين خصيصه 
موجب مى شود روز جهانى كوهستان زير آسمان اين 
ديار بيش از هر جايى خودنمايى كند. اين مناسبت 
بهانه اى است تا به واسطه آن يادمان بماند گريز زدن 
به الوند آنقدر براى همدان بس است كه از هر برندى 

بى نياز مى شود  
از مهم ترين ارتفاعات استان همدان مى توان به قله 
الوند با ارتفاع 3475 متر از سطح دريا كه بلندترين 
قله استان همدان است، كوه گرين (گرو) در جنوب 
نهاوند با ارتفاع 3316 متر، كوه لشــگر در جنوب 
شــرق مالير با ارتفاع 2928متر، كــوه خانگرمز با 
ارتفاع 2868متر، كوه سياه دره در تويسركان با ارتفاع 
2818، كوه سفيد در جنوب غربى مالير، كوه سرده 
و كــوه گرمه در مالير، كوه آلما قالغ در حد فاصل 
اسدآباد و بهار و كوه بوقاطى در كبودرآهنگ اشاره 

كرد.
رشته كوه الوند يكى از ويژگى هاى طبيعى و جذاب 
اســتان همدان است كه از شــمال غربى به جنوب 
شــرقى كشيده شده و اســتان همدان را به دو نيمه 

شمالى و جنوبى تقسيم كرده است.
اين كوهستان شــامل 12 قله مرتفع و زيباست كه 
به ترتيب از شــمال غربى به جنوب شرقى عبارتند 
از: آلما قــالغ، كركس، قزل ارســالن، دائم برف، 
چهارقله،  كمر لرزان،  تاريــك دره،  الوند،  كالغ الن، 
گاو بــره، شاه نشــين، ســرخ بالغ و كاله قاضى و 
بى ترديد نام هر كدام از اين قله ها نشــان از زيبايى 
پنهان آن و اشاره اى به فرهنگ كهن تاريخ و تمدن 

استان همدان دارد.
 روز جهانى كوهستان و كوهنوردى

زمانى كه ســازمان ملل متحد ايــن روز را به عنوان 
روز جهانى كوهستان و كوهنوردى نام گذارى كرد 
نمادى هم براى آن در نظر گرفتند. اين نماد از ســه 

مثلث متساوى االضالع تشكيل شده است. 

هر كــدام از اين ســه مثلث نمــادى از فرايند و 
نقش هايى اســت كه كوه در زندگــى ما دارد. اگر 
بخواهيم به اختصار هر كدام را شــرح دهيم اولين 
مثلث از سمت راســت كه عالمتى سبز رنگ دارد 
نشانى از سرسبزى و محصوالتى كه در دامنه كوه ها 
رشــد مى كند را همراه خــود دارد. دومين مثلث 
يك دايره نارنجى در دل خود دارد، كه اين نشــان 
مى دهد كه در دل كــوه گنج هايى به صورت منابع 

طبيعى نهفته است. 
در آخــر بــه نــوك قلــه كــوه مى رســيم كــه رســيدن 
بــه آن باعــث فتــح قلــه كــوه مى شــود، يــك 
ــرار دارد،  ــوه ق ــن ك ــاالى اي ــگ در ب المــاس آبى رن
ــط زيســت و  ــاى محي ــظ دم ــاى حف ــه معن ــن ب اي

ــت. ــن اس ــاى زمي ــظ دم ــور حف همين ط

 شيوه و تكنيك هاى تبليغات در گردشگرى همدان 
هدفمند مى شــود. اين مهم زمانى ضرورت پيدا كرد 
كه پس از رويدادهاى جهانى 2018 در گردشــگرى 
تبليغات اين حوزه با نام همدان در عرصه ملى پراكنده 

و كمرنگ شد .
وقتى ســال 2018 تمام شــد گويا تبليغات و معرفى 
ظرفيت هاى گردشــگرى در همدان مسير خود را گم 
كرد. در ســال 2019 موج تبليغات گردشگرى عارى 
از هدف مشترك توســط ارگان هاى تاثيرگذار در اين 

عرصه با فراز و نشيبى نامطلوب پيش رفت .
كارشناســان براين باورند در صنعت گردشگرى بايد 
از تبليغــات به عنوان مهمترين ابزار بصورت حرفه اى 
اســتفاده كرد، زيرا موفقيت تبليغ بــراى ارزش هاى 
فرهنگى و گردشــگرى كشور مبتنى بر درك صحيح 
و حرفــه اى از تبليغات و ارزش هاى آن اســت. زيرا 
تبليغات حرفه اى مى تواند به عنوان ابزار برنده اى براى 
پيشرفت اهداف فرهنگى در داخل و خارج مد نظر قرار 
گيرد و در غير اين صورت، هدر دادن وقت، سرمايه و 

انرژى است. 
 شيوه و تكنيك هاى تبليغات 

در گردشگرى همدان هدفمند شود
شــيوه هاى تبليغات بــا محوريت معرفــى حرفه اى 
ظرفيت هاى گردشگرى همدان، در پانزدهمين نشست 
اعضاى اتاق فكر حوزه گردشــگري ارائه شد. معاون 
عمرانى اســتاندار در اتاق فكر گردشــگرى همدان با 
عنوان اين مطلب گفت: شيوه و تكنيك هاى تبليغات 

در گردشگرى همدان هدفمند شود.
عراقي در اين نشســت با موردتوجه قرار دادن هدف 
مشــترك در برنامه ريزى هاى رويدادهاى گردشگرى 
همــدان افزود: در ايــن اتاق فكــر، از تمامي ايده ها 
و نظــرات بخــش خصوصي در حوزه گردشــگري 
استقبال مي شود. وي با بيان اينكه در اتاق فكر تشكيل 
شــده، نحوه تبليغات، همراســتا با شيوه هاى به روز و 
تكنيك هاى علمى در حال تحليل خواهد بود تا بتوانيم 
شــاهد اجراى رويدادهاى گردشگرى همدان با يك 

شعار و هدف مشترك باشيم. 
وى گفت: ارگان هاى مرتبط به گردشــگرى به عنوان 
متوليان بخش گردشگرى موظف هستند تا از ظرفيت 
افراد خالق و ايده پرداز براى توسعه اين بخش استفاده 
كنند كه در همين راســتا و بر اســاس پيش بينى هاى 
انجام شــده اســت محمودرضا عراقى افزود: از سال 
گذشته با تشكيل "اتاق فكرگردشگرى" به دنبال ايجاد 
ساختارهايى براى برقرارى ارتباط بين صنعت، دانشگاه 
و بــازار با حضور افراد فعــال و خوش فكردر حوزه 
گردشــگرى بوده و هستيم. بى شــك حضور فعاالن 
گردشــگرى دغدغه مند و پرانگيزه در يك ســاختار 
هدفمند، جريان مديريت و به اشتراك گذارى دانش و 

مهارت شبكه سازى را در پى خواهد داشت.

 مؤثرترين روش  تبليغاتى در گردشگرى 
مدير كل ميراث فرهنگى گردشگرى و صنايع دستى نيز 
در حاشيه اين نشســت، در گفت وگوى با همدان پيام 
با اشــاره به انواع تبليغات جاذبه هاى گردشگرى يك 
شهر گفت: در بين 3 روش  تبليغاتى محيطى، اينترنتى 
و رسانه اى و تبليغات سينه به سينه، نوع آخر تبليغات، 

مؤثرترين روش جذب گردشگر به شمار مى رود. 
على مالمير اظهار كرد: تبليغات ســينه به سينه زمانى 
است كه توريســت به يكى از جاذبه هاى گردشگرى 
يك مكان مى رود و پس از بازگشت، رضايت خود از 

اين سفر را براى اطرافيان ابراز مى كند. 
وى خاطرنشــان كرد: دانش گردشگرى از همان ابتدا 
به عنوان مجموعه مطالعات چندرشــته اى مطرح شد، 
زيرا اين رشته يك حوزه علمى- تركيبى است. تبعات 
اقتصــادى و آورده مالى نيز كه ناشــى از جابه جايى 
حجم قابل توجه اى از پول بود، گردشگرى را به يك 
صنعت تبديل كرد. مالمير درباره فرايند صنعتى شدن 
حوزه گردشــگرى افزود: زمانى يك حوزه به صنعت 
تبديل مى شــود كه در آن مواد و مصالح خام به منظور 
آماده ســازى براى توده انبوهى از مصرف كنندگان، در 

يك فرآيند به كاال تبديل شود. 
 بانك جامعه مطالعات گردشگرى 

تهيه مى شود
معاون برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزى 
اســتان همدان نيز در اين جلسه به وضعيت مطلوب 
گردشگرى استان و پيشــرفت در شناساندن ظرفيت 
هاى همدان اشــاره كرد و گفت: در ســال هاى اخير 
در زمينه گردشگرى در اســتان كم كار نشده است و 
بخش اعظم آن بــه دليل  توجه و نگاه ويژه مجموعه 

مديريت ارشــد اســتان و معاون 
عمرانى به اين حوزه بوده اســت.
وفائى به راهكارهاى مطلوب براى 
بهره گرفتن از ايده هاى جامعه در 
راستاى توسعه گردشگرى همدان 
اشاره كرد و گفت: ما مى توانيم با 
گردآورى مطالعات انجام شده در 
حوزه گردشــگرى و ايجاد بانك 
جامع مطالعات گردشــگرى يك 
منبع مســتند و مطلــوب براى به 
دست آوردن مسيرهاى توسعه در 
گردشگرى ايجاد كنيم. وى عنوان 

كرد: ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان اقدام به 
ايجاد بانك جامع مطالعات گردشــگرى با اين هدف 
كرده اســت.معاون برنامه و بودجه سازمان مديريت و 
برنامه ريزى استان همدان گفت: هر رويداد بايد خاص 
استان و منطقه مشخصى باشد تا بتواند گردشگران را با 
آن انگيزه جذب كند. وى تاكيد كرد در اين ميان يكى 
از ويژگى هاى مطلوب در گردشــگرى ارائه خدمات 
شايسته است به گردشگران است و ما بايد براى ارائه 
اين خدمات تمركز و تبليغات مطالعه شده ارائه دهيم.

وى به فضاى گردشــگرى شهر اشــاره كرد و عنوان 
كرد: فضاهاى مورد توجه گردشگران مانند ميدان امام 
همدان نيازمند توجه بيشترى است ، اين روزها ميدان 
مركزى همدان شبيه يك فضاى فوق امنيتى و كامًال ضد 
گردشگرى است كه اين مى تواند تصوير نامطلوبى در 

جذب گردشگر داشته باشد. 
معاون و برنامه و بودجه ســازمان مديريت و برنامه 
ريزى اســتان گفت: در همين شب هاى اخير هنگام 

عبور از مركز شــهر به شــخصه 
شــاهد توقف بيش از 10 ماشين 
امنيتى پليس راهنمايى و رانندگى 
بودم و با خود فكر مى كردم اگر 
گردشــگرى اآلن به ايــن منطقه 
بيايد چه تصورى در مورد ميدان 
پيدا خواهد كــرد. وى همچنين 
به پيشــرفت هاى معرفى همدان 
در حوزه گردشــگرى اشاره كرد 
و گفت: البته هميشــه نبايد نيمه 
خالى ليوان را ديد و نبايد از حق 
گذشت كه در سال هاى اخير به 
دليل توجه به گردشكرى سطح آن در  همدان حتى 
در حوزه اعتبارات نيز تغيير كرده اســت،  به گونه 
اى كه در ســال 1394 اعتبارات حوزه گردشگرى 
2 ميليــارد و 400 ميليون تومان بود و به دليل تغيير 
موقعيت گردشگرى همدان اين اعتبارات سال 1398

بــه 50 ميليارد تومان افزايــش يافت به اين افزايش 
نشان دهنده ميزان 20 برابرى اعتبارات در سال هاى 
اخير مى باشد. گفتنى است بحث در زمينه تبليغات 
هدفمند در اتاق فكر گردشگرى استان كه از 2 سال 
گذشــته با همكاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي، 
گردشگري و شــهرداري زير نظر معاونت عمرانى 
اســتاندار همدان تشــكيل و محوريت فعاليت هاي 
آن را بخــش خصوصي بر عهده گرفت در روزهاى 
اخير مورد تحليل قرار گرفت. در اين نشســتها قرار 
است براى برنامه ريزى تبليغات هدفمند و تخصصى 
گردشــگرى با بهره گيــرى از نظرات كارشناســان 

تصميمات جدى اتخاذ شود.

تبليغات گردشگرى همدان 
تكنيك محور نيست

■ وفايى: فضاى پياده راه مركزى يك فضاى فوق امنيتى است

امروز، روز جهانى كوهستان است

الوند همدان را بس


