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هشدار جدى لردگان !
 1- چند روز پيــش خبرى در فضاى 
مجازى منتشر شد كه از ابتالى همه اهالى 
يك روستا در لردگان به ايدز توسط مركز 
بهداشت روســتا حكايت داشــت و باز 
هم مثل هميشه كســى اين خبر را جدى 
نگرفت و وزارت بهداشت هم توضيحاتى 

ارائه داد.

ايران ميزبان چهارمين نشست وزراى گردشگرى اكو 2021

همدان را براى ميزبانى دست كم نگيريد
■ سارى و اردبيل پايتخت گردشگرى اكو براى سال هاى 2022 و 2023 انتخاب شدند

برگزارى مراسم روز 
جهانى كودك با موضوع 
محيط زيست در همدان

دانش آموزان 
همدانى به كمپين 

جهانى تغيير 
اقليم پيوستند
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پيش بينى ها از رقابت باالى ثبت نام خبر مى دهد 

3هزار داوطلب 
انتخابات مجلس

■ 140 نفر در استان نامزد مى شوند

قطع تلفن بدون ارسال صورت حساب مردم را به صف كرد

شكست مخابرات در حذف قبوض
■ درآمد 72 ميليونى مخابرات از يك روز قطعى
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خبـرخبـر
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شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com
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هشدار جدى لردگان !
 1- چنــد روز پيش خبرى در فضاى مجازى منتشــر شــد كه از 
ابتالى همه اهالى يك روستا در لردگان به ايدز توسط مركز بهداشت 
روســتا حكايت داشت و باز هم مثل هميشه كسى اين خبر را جدى 
نگرفت و وزارت بهداشــت هم توضيحاتى ارائه داد كه اگر سكوت 

مى كرد، بهتر بود.
در ايــن بى توجهى اما نارضايتى ها باال گرفــت، مردم از بى آبرويى 
نسبت داده شده عصبانى شدند و آنچه نبايد مى شد، در لردگان اتفاق 

افتاد و اعتراضات، جنبه خشونت به خود گرفت.
2- مسئوالن از دخالت عوامل ضد انقالب مسلح در  اغتشاش لردگان 
و دســتگيرى يكى از آنها و آرامش در شهر با هوشيارى مردم سخن  
گفتند و وزير بهداشت هم كارى كه در ابتدا بايد انجام مى داد را انجام 
داد و از مــردم عذرخواهى كرد و از درمان مردم مبتال به ويروس اچ 
آى وى تا آخرين نفر در اين روســتا و شرافت مردم اين منطقه و بى 

گناهى اكثر مبتاليان سخن گفت.
اين ســير طى شده نشــان داد كه اين بار هم مسئوالن هوشيارى الزم 
براى تبديل نشدن يك مسأله اجتماعى به مسأله اى امنيتى را نداشته اند 
و با بى توجهى به موضوع و ســخنان احساسى و بى تدبيرى ميدان را 
براى باال گرفتن نارضايتى ها و موج سوارى ضد انقالب مهيا كرده اند.

3- نگاهى به حادثه لردگان نشان مى دهد، مسئوالن هنوز از حوادث 
گوناگون مشــابه پيشــين درس نگرفته اند و راه پيشگيرى از ايحاد 
نارضايتى در اينگونه موارد را بلد نيستند و به جاى حل مسأله خود به 

بخشى از مساله تبديل مى شوند.
در اين موضوع مسئوالن مى توانستند به خواسته اصلى مردم كه درمان 
است، سريعتر توجه كرده و با اقدام عملى راه را بر افزايش نارضايتى 

مى بستند.
4- ســواد رســانه اى حلقه مفقوده توانمنديهاى اكثر مديران در حل 

مسائل اينچنينى است.
اكثر مسئوالن هنوز راه تشخيص و مواجهه با خبرهاى دروغ كه براى 
بحران آفرينى و اغتشاش توليد مى شوند را نمى دانند و يا به آن اخبار 
بى توجهى مى كنند يا واكنشى احساسى نشان داده و در راستاى هدف 

طراحان خبر فيك حركت مى كنند.
گويا مديران يا مشــاور رسانه اى كار بلد و يا اعتمادى به مشاوران و 

عوامل رسانه اى همراه ندارند.
5- از پدافند غير عامل بســيار حرف زده مى شود اما در مواقع بروز 

مسأله اين پدافند ديده نمى شود.
در مساله لردگان پدافند غير عامل هم مى توانست نقش پيشگيرى ايفا 

كند و هم در نقش پدافندى سطح اغتشاش را كاهش دهد.
6- تحوالت عراق نشان مى دهد دشــمنان براى سرزمين هاى شيعه 
نشين منطقه برنامه دارند و  ايجاد اغتشاش با استفاده از اخبار دروغ و 
ســوار شدن بر اين موج از برنامه هاى جدى آنهاست، البته هوشيارى 
هميشگى شــيعيان، به خصوص مردم ايران نا اميدكننده آنها و برهم 
زننده برنامه ها و توطئه گرى دشمنان بوده است اما ضرورت افزايش 

آمادگى مسئوالن را نفى نمى كند.
7- انتخابات مجلس در اسفند ماه برگزار خواهد شد و مى توان چنين 
ارزيابى كرد كه حادثه لردگان يك هشــدار جدى براى مراقبت بيشتر 
از امنيت و آرامش كشــور در شرايط پيش از لنتخابات بود و اگر اين 
حادثه آسيب شناســى به خصوص در حوزه بى توجهى به شايعات 
و خبرهاى دروغ فضاى مجازى نشــود و آســيب ها رفع نشود و به 
خصوص  سواد رسانه اى مديران افزايش نيابد و مسئوالن راه استفاده 
از ظرفيت رســانه ها براى تاثير گذارى بر افكار عمومى را فرا نگيرند 
و پدافند غير عامل ورود جدى به مســائل نداشته باشد، اين حادثه در 

سطحى وسيع تر امكان تكرار خواهد داشت.
اين يك واقعيت است كه دشــمنان ما يك لحظه هم از برنامه ريزى 
براى برهم زدن امنيت و آرامش كشــور و مردم دست بر نمى دارند، 
پس بايد سطح آمادگى مسئوالن، به نقطه نااميدى كامل دشمنان حتى 

از دستيابى به مسأله سازى براى امنيت كشور، ارتقا يابد.

كالس درس طالب همدان در بام آرامگاه شيخ الرئيس
 طالب حوزه علميه همدان، كالس هاى درس خود را در بام آرامگاه بوعلى سينا برگزار 

كردند.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل بنياد بوعلى سينا، 6 كالس درس طالب مدرسه 
علميه آيت اهللا دامغانى شهر همدان صبح روز گذشته  به احترام شيخ الرئيس، ابوعلى سيناى 

بزرگ در آرامگاه اين فيلسوف و دانشمند اسالم و ايران برگزار شد.
بنا به اين گزارش، رئيس روابط  عمومى و امور بين الملل بنياد بوعلى سينا در اين باره گفت: 
با هماهنگى و مســاعدت اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و به همت 

معاونت تهذيب مدرســه علميه دامغانى، 6 كالس درس اخالق، اصول و فقه در پايه هاى 
اول، دوم و چهارم از 7 تا 9 صبح در آرامگاه حجت الحق، ابوعلى سينا برپا شد.

توكل دارائى افزود: اساتيد اين كالس ها حجج االسالم آقايان محمد سلطانى، على رسولى، 
على گروسى سعادت بصير، تراويده و يوسفى بودند و 35 نفر از طالب نيز در اين برنامه 

علمى- فرهنگى حضور داشتند.
دارائى هدف از برگزارى اين تدريس نمادين را اداى احترام و دين نســبت به شخصيت 
جهانى متفكر بزرگ اســالم و ايران ذكر كرد و افزود: ميراث فلســفى و پزشكى جناب 
ابن ســينا به همه بشريت تعلق دارد و به  ويژه كســانى كه بتوانند از اين اقيانوس معرفت 

بهره مند شوند.

بنابراين رشته هاى مختلف علمى حوزه و دانشگاه بايستى نسبت به شناخت مفاخر ملى و 
اســالمى و معرفى آن به دانشجويان و طالب اقدام عملى انجام دهند و حضور در چنين 
برنامه ها و كارگاه هاى علمى و آشنايى با مواريث ارزشمند نياكان دانشمندمان، هم نوعى 
اداى دين به اين بزرگان اســت و هم در جهت تحكيم هويت ملى و اسالمى نسل جديد 

مؤثر خواهد بود.
بنا به اين گزارش مدرســان مدرسه علميه دامغانى در پايان درس خود در دفتر بنياد 
علمى و فرهنگى بوعلى ســينا حضــور پيدا كردند و رئيس روابــط عمومى و امور 
بين الملــل اين بنياد در زمينه اهداف و برنامه هاى علمى و اجرايى بنياد بوعلى ســينا 

كرد. ارايه  توضيحاتى 

پيش بينى ها از رقابت باالى ثبت نام خبر مى دهد 

3هزار داوطلب انتخابات مجلس
■ 140 نفر در استان نامزد مى شوند

15 مهرماه
آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى

 15 مهرمــاه، آخرين مهلت 
ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش 

افزوده فصل تابستان 98 است.
مديــركل امور مالياتى اســتان 
مؤديان  قانــون،  مطابق  گفت: 
نظام  مشــمول  مالياتى  محترم 
افــزوده  ارزش  بــر  ماليــات 
مكلفنــد اظهارنامــه هر دوره 
ظرف 15  حداكثر  را  مالياتــى 
روز بعــد از پايان هر دوره (فصل) تســليم و ماليــات متعلقه را 

نمايند. پرداخت 
محمد دلشادى افزود: بر اين اســاس آخرين مهلت ارسال اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده فصل تابســتان، تا پانزدهــم مهرماه بوده كه 
مؤديــان محترم ميتوانند اظهارنامه مربوط به دوره تابســتان را ارائه و 

ماليات متعلقه را پرداخت نمايند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى اســتان، وى در پايان 
ضمن توصيه به اينكه مؤديان به منظور تسريع در انجام امور، تكاليف 
قانونى خود را به روزهاى پايانى اين مهلت موكول ننمايند، خاطرنشان 
كرد : مؤديان محترم ماليات بر ارزش افزوده مى بايســت با مراجعه به 
سامانه اينترنتى به نشانى www.evat.ir نسبت به ارائه اظهارنامه و 

پرداخت ماليات خود اقدام كنند.

مسافران  به  كه  همدانى  شهروند 
آدرس مى دهد را  ميهمان نوازى 

ناصرنژاد» مهدى 
 يك شــهروند نمونه همدانى در خيابان باباطاهر تقريباً روبه روى 
ورودى دوم ســبزه ميدان با خطى درشت روى شيشه هاى مغازه اش 

نوشته است «گردشگر عزيز از من بپرس». 
براى من كه بيشــتر از 40 سال است خبرنگار هستم و نسبت به هر 
موضوع متفاوتى حساســيت به خرج مى دهم، چنين حركت جالبى 
از جانب يك شــهروند مسئوليت شــناس همدانى بســيار مى تواند 
جالب توجه باشــد، خصوصًا اينكه شهر تاريخى و زيباى ما يكى از 
قطب هاى غيرقابل انكار گردشــگرى در ايران است و گردشگران و 
مردمان اهل ذوق و هنر و مدنيت از تمام دنيا به همدان چشم دارند 
و قطعًا تمام كسانى كه اين همه نشانه هاى تمدن بشرى را در همدان 
و پايتخت تاريخ و تمدن ايران مشــاهده كرده اند، تحسين مى كنند و 
آنهايى هم كه از هر گوشــه از جهان تاكنون موفق به مســافرت به 
ايران و همدان نشــده اند، آرزوى چنين فرصت گرانبها و تاريخى را 

در عمر خود دارند.
البته اين شــهروند خوب همدانى كه از كسبه قديم شهرمان است 
و قبًال و ســاليان طوالنى در محل همين مغازه اش كار و كســب 
قنادى داشته است، براى بيشــتر همدانى ها فردى شناخته  شده و 
خوشنام به شــمار مى آيد و چنانچه ما در اين يادداشت نام او را 
درج نمى كنيم به اين دليل اســت كه خود اين آقا اهل خودنمايى 
نيست و مى گويد: شهروندان حق شــناس همدانى به اندازه كافى 
مرا مى شناســند و اظهــار لطف و محبت مى كنند و از مســئوالن 
عزيز هم در مواردى از من قدردانى به عمل آمده اســت كه جاى 

دارد. تشكر 
او مى گويد: خوش خلقى و مدارا كردن با مســافران و گردشگران 
يك ســرمايه گذارى اصلــى و بنيــادى براى پيشــرفت صنعت 
گردشــگرى شــهر و اســتان همدان است. از او ســوال مى كنم 
معموالً گردشــگرانى كه راهشــان بــه مغازه شــما مى افتد، چه 
مى پرسند و چه ســوالى مى توانند داشته باشند؟ و پاسخ مى شنوم 
كه گردشــگران اغلب آدرس نقاط ديدنى و غذاخورى هاى قابل 
اطمينان و مكان هاى احتماالً ناشــناخته را مى خواهند كه كمكشان 
مى كنم و معموالً دســت خالى و بدون آدرس و نام و نشان دقيق 

برنمى گردند.
شايد اين شهروند پرصبر و حوصله و مسئوليت شناس كه از تمام 
وقت و حســن نظرى كه براى راهنمايى مســافران و ميهمان هاى 
بــه ظاهر غريبه شــهرمان، چيــزى دريافت نمى كنــد و به ظاهر 
ســودى نصيبش نمى شــود اما در واقع همين انسان ها هستند كه 
بــا قطره هاى انسان دوســتى و مهر و محبت خالصانه نســبت به 
هــم ميهنانى كه به اين شــهر ســفر مى كنند، دريايــى از فرهنگ 
زالل اجتماعى به وجود مى آورند. بــه عبارتى ديگر همين خرده 
فرهنگ هاى صحيح و خودجوش انســانى است كه تابلوى بزرگى 
از فرهنگ و خصوصيات شيرين مردم مدارى و مردمدارى از يك 

شهر و كشور را به نمايش مى گذارد. 
ــد  ــا نباي ــاى دان ــل و همدانى ه ــهروندان عاق ــن ش ــال اي ــا امث آي
ــن شــهر  ــخ اي ــه در تاري ــن شــهروند نمون ــوان واقعى تري ــه عن ب

و اســتان بدرخشــند؟

1- هزينه اجاره خودروهاى لوكس كاروان وزير كار در سفر به استان 
در ابهام اســت.گويا اين خودروها توسط استان و از تهران كرايه شده 
اند. گفتنى است راه اندازى كاروان با خودروهاى لوكس خارجى كرايه 
اى و خودروهاى مديران اســتانى از آسيبهاى سفر مسئوالن به استان 

است كه هنوز تدبيرى براى آن انديشيده نشده است.
2- نماينــده همدان به دليل اختالف بــا وزير كار در برنامه هاى وى 
غائب بوده اســت. گويا خجسته اختالفات بســيارى با وزير كار به 
خصوص در حوزه كه وى بى توجهى به فســاد و اقدامات فسادزا از 
سوى شريعتمدارى در مسئوليت سابق و فعلى مى خواند، دارد. گفتنى 
است شــريعتمدارى به رغم عملكرد نامطلوب در آستانه استيضاح از 
وزارت صنعــت، به مجلس براى تصدى وزارت كار معرفى شــد و 
در اقدامى قابل تامل از ســوى نمايندگان با راى اعتماد مواجه شد تا 

شفافيت مجلس بيشتر عيان شود!
3- مزايده هاى دولتى در اســتان افزايش يافته اســت. گويا نهادهاى 
دولتى و شــهردارى ها براى جبران كســرى بودجه به فروش اموال 
منقول و غير منقول با برگزارى مزايده روى آورده اند. گفتنى اســت 
گويا بخشــى از درآمد فروش امالك و... به حســاب مدير دستگاه و 
عوامل فروش واريز مى شود و اين عامل در افزايش عالقه مديران به 

مزايده بى تاثير نبوده است.

 طبيعــت و محيــط زيســت، موهبتى 
خداوندى اســت كه از مجموعه موجودات، 
منابــع و عوامل و شــرايط هماهنگى كه در 
اطراف هــر موجود زنده وجود دارد و ادامه 
حيات به آن وابسته است به وجود مى آيد.

آلودگى محيط زيســت بر كيفيت و چرخه 
طبيعــى اثر مى گذارد و پــى آمدهاى زيان 
بارى براى زندگى انســان، حيــوان، گياه و 
بناها دارد. در جهان امروز، مســئله آلودگى، 
يكى از مهم ترين و حادترين مشــكل تمدن 
انسانى است و نقش انسان در آلودگى محيط 
زيست بسيار چشم گير است. طبيعت، براى 
بقاى نسل بشر آفريده شده است و پيوندى 
ناگسستى ميان انسان و طبيعت وجود دارد. 
اين روزهــا در حالى كــه 18 روز از تغيير 
مديركل حفاظت محيط زيســت همدان مى 
گذرد همزمان با از راه رســيدن مناســبت 
ملى هفته كودك صبح روز گذشــته جمعى 
از دانش آموزان همدانى با برگزارى مراسم 
نمادين و در دست داشــتن پالكاردهايى با 
شعارهاى محيط زيستى، در بوستان ارم شهر 
همدان خواســتار توجه مسئوالن و تصميم 
گيــران به حوزه محيط زيســت براى حفظ 

آينده كودكان شدند.
ايــن دانش آموزان به دنبال تشــكيل كمپين 
جهانــى و دانش آموزى تغييــرات اقليمى، 
شــعارهاى "ما همه حافظ محيط زيســت 
هســتيم، براى حفظ محيط زيســت فرياد 
بكشيد، محيط پاك اساس گردشگرى پايدار 
اســت، حفظ طبيعت حفظ آينده ماســت، 
تغيير اقليم مديريــت آب نجات زمين و به 

پالستيك نه بگوييد" را در دست داشته و در 

پارك ارم همدان مسيرى را به صورت پياده 
طى كرده و زنجيره انسانى در دفاع از محيط 

زيست تشكيل دادند.
مديران كل حفاظت محيط زيســت استان و 
كانون پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان 
اســتان همــدان، جمعى از محيــط بانان و 
نمايندگان دســتگاه هاى دولتــى نيز به اين 
جمع پيوســتند و دست در دست كودكان از 

حق حفظ محيط زيست دفاع كردند.
در پايان اين برنامه بيانيه اى توســط يكى از 
دانش آموزان حاضر به نمايندگى از ســاير 
دانش آموزان قرائت شد. متن بيانيه به شرح 

زير است: 
 بيانيه دانش آمــوزان همدانى در 
هفته كودك بــراى حفاظت از محيط 

زيست
گرمايــش زميــن و تغييــر اقليــم، تمامى 
كشورهاى روى سياره آبى ما را، در معرض 
نابودى قرار داده اســت. توجــه نكردن به 
توســعه پايدار و محيط زيســت و ماشينى 

شــدن و تمدن صنعتى باعث شده است تا 

ســياره زيباى ما دچار افزايــش حرارت و 
ذوب شدن يخ هاى قطبى شود.

ســطح آب درياها باال برود و بى نظمى در 
پديده هاى آب و هوايى رخ دهد.

جزيره ها و كشــورهاى ســاحلى در نتيجه 
گرمايش زميــن به طور كامــل به زير آب 
خواهند رفت و در كشــور پهناورمان ايران، 
شاهد خشكســالى و سيل و اتفاق هاى غير 

عادى آب و هوايى خواهيم بود.
ما كودكان و آينده ســازان اين سرزمين, از 
مديران گذشــته و حال ايــن را به ارث مى 
بريــم: يك زمين در حال تخريب و تخريب 

شده.
آينــده ما و آينده ســرزمينمان بــه هم گره 
خــورده اســت و در نتيجه بــى توجهى به 
گرمايش زميــن و تغيير اقليــم, همه ما در 
خطريم. با اين حال هنوز ســوخت نيروگاه 
هايمان فسيلى است و مصرف آب و انرژى، 
در كشورمان بيشتر از بقيه نقاط جهان است.
درختان قطع مى شوند و فضاى سبز و تاالب 

ها, جاى خود را به ســنگ و سيمان و زمين 
هاى زراعــى مى دهند و همه ما،خواســته 
و ناخواســته به ســمت گرم تر شدن زمين 
حركت مى كنيــم. اتفاقى كه باعث انقراض 

ميليون ها گونه مى شود.
مسئوالن استان همدان و بزرگترهاى ما:

امانتى در دست داريد كه بايد به ما بسپاريد 
تا ما نيز آن را به نســل هــاى آينده بدهيم. 
يك زمين سبز, پويا و زنده و ما از شما بايد 
اين زمين را تحويل بگيريم تا كشــورمان را 
بســازيم. نه زمينى كه پر از فروچاله است، 
رودخانه ها و تاالب هايش خشــك و آلوده 
شــده اند ، پر از زباله و پالستيك است و با 
خشكســالى و سيل و تغييرات آب و هوايى 

دست و پنجه نرم مى كند.
وقت آن رســيده است كه شــاهد تغيير در 
سياست ها باشيم و فكرى به حال آينده بچه 

هاى اين سرزمين شود.
ما دانش آموزان بــه نمايندگى از بچه هاى 
سرزمين زيباى ايران و همدان، مهد تاريخ و 
تمدن كشورمان ميخواهيم كه قبل از هرچيز 
درجهت دســتيابى به توسعه استان حتما به 
فكر حفظ محيط زيســت و داشــتن شهر و 
روســتاى پاك عارى از زباله و آلودگى هوا 

باشيم.
بــى تفاوتى را پايان دهيد و زمين را گرم تر 
از اين نخواهيد. زيرا ما در اينده, پس از شما 
حق زندگى در يك سرزمين سالم و سبز را 
داريم. زمينى كه جايگزين ندارد و با هم بايد 

آن را حفظ كنيم.
 *دانش آموزان استان همدان

 تا پايان شــهريورماه حداقــل 2 هزار و 
831 نفر در سراســر كشــور براى داوطلبى 
مجلــس  دوره  يازدهميــن  انتخابــات  در 
شوراى اسالمى شناسايى شــده اند كه تعداد 
اصولگرايان از اصالح طلبان و مستقلين بيشتر 

است.
شــوراى  مجلس  انتخابات  دوره  يازدهمين 
اســالمى در روز دوم اســفند 98 برگــزار 
خواهــد شــد و  ثبت نــام از داوطلبان اين 
انتخابات نيــز در حدفاصل روزهاى 10 تا 
16 آذر انجام مى شــود. با نزديك شدن به 
فعاليت  تدريــج  به  انتخابات  ثبت نــام  ايام 
غيررسمى داوطلبان انتخابات نيز آغاز شده 
است. براين اساس تاكنون در سراسر كشور 
2 هزار و 831 داوطلب احتمالى شناســايى 
شــده اند. البته تعداد دقيق داوطلبان پس از 
پايان دوره ثبت نام مشــخص خواهد شد. 
اين امكان هم وجود دارد كه همه اين افراد 
شناسايى شــده در انتخابات ثبت نام نكنند. 
شــوراى  مجلس  دهم  دوره  انتخابــات  در 
اســالمى، بيــش از 12 هزار نفــر ثبت نام 
كرده بودند كه بررســى صالحيت آنها براى 
هيأت هــاى اجرايــى و نظارت مشــكالتى 
ايجــاد كرد. اكنون كــه در فاصله دو ماه تا 
زمان ثبت نام انتخابات باقى مانده اســت، 
ايــن احتمال وجود دارد كه تعداد داوطلبان 
انتخابــات مجلــس يازدهــم بــه صورت 

چشمگيرى كمتر از دوره دهم باشد.
ــنا، براســاس بررســى هاى  ــزارش ايس ــه گ ب
ــى  ــان احتمال ــترين داوطلب ــده بيش ــام ش انج

بــا 501  شــرقى  آذربايجــان  اســتان  بــه 
داوطلــب احتمالــى و كمتريــن داوطلبــان 
هــم بــه اســتان قــم بــا 6 داوطلــب احتمالــى 
 88 نيــز  تهــران  اســتان  در  دارد.  تعلــق 

ــد . ــده ان ــايى ش ــب شناس داوطل
از 2 هزار و 831 داوطلب احتمالى شناسايى 
شــده، 2 هزار و 728 نفر مرد و 103 نفر زن 
هســتند. همچنين هــزار و 182 نفر گرايش 
اصولگرايى، 793 نفر گرايش اصالح طلبى و 
856 نفر گرايش مستقل دارند. 590 نفر سابقه 
نمايندگــى دارند  و 2 هــزار و 241 نفر هم 
ســابقه حضور در مجلس شوراى اسالمى به 

عنوان نماينده را ندارند.
هزار و 857 نفر مدرك كارشناســى ارشــد، 
879 نفر مدرك دكتــرا و 95 نفر تحصيالت 

حوزوى دارند.
 پيش بينى نامزد شدن 140 نفر 

در انتخابات همدان
در اســتان همدان هــم به گفته دبير ســتاد 
يازدهميــن دوره انتخابات مجلس پيش بينى 
مى شــود 140 نفر در اين انتخابات داوطلب 

شوند.
ابوالقاســم الماســى اظهــار داشــت: ايــن 
ــه  ــى اســت ك ــى هاي ــش بين ــط پي ــار فق آم

ــن  ــردم تخمي ــى و م ــاالن سياس ــط فع توس
ــت  ــان ثب ــن اســت در زم ــده و ممك زده ش
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــات مجل ــام انتخاب ن

ــد. ــر كنن تغيي
وى با بيــان اينكه تا پيــش از زمان ثبت نام 
نامزدهــاى انتخاباتــى و طــى مراحل تعيين 
صالحيت آنان نمى تــوان آمار دقيقى عنوان 
كرد: بــا توجه به گفت و  گوهاى شــفاهى 
و نوع عملكرد افــرادى كه هدف حضور در 
انتخابات را دارند، برآورد مى شود در حدود 
140 نفر در اســتان همدان نامزد حضور در 

انتخابات شوند.

برگزارى مراسم روز جهانى كودك با موضوع محيط زيست در همدان

دانش آموزان همدانى به كمپين جهانى تغيير اقليم پيوستند

رسانه ها
 بايد  تمدن ساز باشند

 رســانه ها صرفاً نبايد خبررســان باشــند بلكه 
بايد بر اســاس آرمان هاى انقالب تمدن ساز بوده و 
مسائل مختلف در بطن جامعه را بررسى كرده و در 

تصميم گيرى هاى مختلف و كالن موثر باشند.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان روز گذشته 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به ظرفيت تأثيرگذار 
رســانه در جامعه خاطرنشان كرد: دشمنان اسالم و 
انقالب از رسانه ها و تأثيرگذارى آنان به عنوان يك 

ابــزار مهم در جهت حمله به  اركان مختلف جامعه 
اســتفاده ميكنند، در مقابل جامعه مــا نيز بايد براى 
خنثى كردن حمالت از اين ابزار مهم بهره ببريد كه 
در نهايت به پيشــبرد اهداف انقالب اسالمى كمك 

بسزايى خواهد كرد..
حجت االسالم و المسلمين محمدهادى نظيرى با بيان 
اينكه در بيانيه گام دوم انقالب موضوع جوانگرايى 
و اســتفاده از ظرفيت نخبگان جايگاه ويژه اى دارد 
تصريح كرد: اين اقشــار با فكرى نو و تحرك بيشتر 

در جامعه اميد و نشاط را ايجاد خواهند كرد.
نظيرى ادامه داد: ايجاد نگاه اميدوار كننده به انقالب 
و نظام اســالمى يكى از رويكردهاى اساسى تمامى 

ارگان هاى مربوط اســت كه با ترسيم اين فضا  در 
جامعه مى توان شرايطى مناسب را در اين راستا ايجاد 
بكنيــم و در نهايت هم بايد بــا فضايى كه يأس و 

نااميدى را ايجاد كند مقابله نمود.
وى گفت: فعاليت رسانه ها در جامعه اساسى ترين 
و كاربردى  تريــن موضــوع حركــت رو به جلو 
انقــالب به شــمار مى روند و به نوعــى  آنان در 
خــط مقدم جهاد در مســير انقالب قــرار دارند.
وى با بيان اينكه رســانه ها در وهله نخســت بايد 
جلوتــر از وقايع حركت كنند اظهــار كرد: نقش 
انتقال واقعيات در جامعه بر اســاس حركت پيش 
روى   آنان  بســيار مهم است ، همچنين ارزيابى 

اجراى برنامه هاى مختلف نيز از ديگر رسالت هاى 
رسانه است.مدير كل تبليغات اسالمى اضافه كرد: 
رسانه ها فرهنگ ســاز و گفتمان ســازند و نقش 
موثــرى در اصــالح و ارتقا ســبك هاى زندگى 
دارند همچنين تحليل و ارزيابى برنامه هاى اركان 
مختلف نظام اسالمى هم جزو وظايف اصلى آنان 
به شــمار مى رود.نظيرى در ادامه با اشاره به نقش 
سازان تبليغات در فضاى فكرى جامعه و رويكرد 
اين ســازمان ابراز داشت: در جامعه امروز نه تنها  
نقش اين ارگان كمرنگ نشــده بلكه ضرورت آن 
بيشــتر نيز شده اســت كه در نتيجه مى تواند  در 
تبيين انديشــه ناب اســالم در جامعه بسيار حائز 

اهميت باشد.
وى ايســتادگى و مقاومت را يكى از اصول اساسى 
اســالم ناب محمدى دانســت و ادامه داد: يكى از 
آســيب هاى جدى جامعه اســالمى نهادينه نشدن 
ايده آل آرمان هاى انقالب و اســالم است كه باعث 
شــده دشــمنان از اين حربه براى ضربــه به اركان  

اساسى اسالم بهره ببرند.
وى استفاده از ابزار روز و انديشه هاى كارآمد را براى 
مواجه با جبهه اســتكبار الزم دانست و اضافه كرد: 
بايد راه هاى نفوذ دشمن به خصوص مسائل فكرى، 
فرهنگى و اقتصادى را شناسايى كرده و در مقابله با 

آنان راهكارهاى مناسب اتخاذ شود.
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نيم درصد جرايم در استان همدان 
مربوط به شهرستان درگزين است

 درگزين- يوسف امينى - خبرنگار همدان پيام: شهرستان درگزين 
با سهم نيم درصدى جرايم در كل استان همدان شاهد كمترين وقوع 

جرايم است.
فرمانده انتظامى شهرستان درگزين با تبريك هفته نيروى انتظامى هدف 
از گراميداشت اين هفته را افزايش تعامل، همكارى و مشاركت هاى 
اجتماعى در برقرارى نظم و امنيت جامعه عنوان كرد و گفت : نيروى 
انتظامى با رويكرد جامعه محورى نيازمند همكارى و مشــاركت همه 
نهادها ، سازمانها ، مردم و مسئولين براى برقرارى نظم و امنيت است.

عليجانى با اشــاره به امنيت شهرســتان درگزين اضافــه كرد : ما در 
شهرستان درگزين شــاهد امنيت پايدار و مطلوبى هستيم كه حاصل 
تالشهاى شبانه روزى نيروى هاى انتظامى و حمايت مردم و مسئوالن 

است.
عليجانى با بيان اينكه دشــمن در جنگ نرم قصد نابودى هويت ما را 
دارد و در دو حوزه ســرمايه گذارى كرده است ، گسترش مواد مخدر 
در جامعه مخصوصا در بين جوانان و دنياى مخرب مجازى ، ماهواره 
را برشمرد و تأكيد كرد : خانواده ها بايد هوشيار باشند و با آنان مقابله 

كنند و اين مهم نيازمند بسيج همگانى است.
وى به مخرب بودن اســتفاده از ماهواره و دنياى مجازى اشاره كرد و 
گفت : دشمن از اين ابزارها مادران خانواده ها را نشانه گرفته تا بنيان 

خانواده ها را به خطر نابودى و فساد بكشاند.
فرمانده نيروى انتظامى درگزين با اشاره به گسترش استفاده مواد مخدر 
گل در شهرستان خاطرنشان كرد : پليس هاى تخصصى روزانه با آنان 

برخورد مى كنند .
وى به توقيف موتورســيكلت ها نيز اشــاره كرد و افزود : توقيف ها 
بيشــتر به خاطر نداشتن كاله ايمنى است و اگر راكبان نكات ايمنى و 

قانونى را رعايت كنند توقيفى صورت نمى گيرد.
وى در ادامه بيان كرد : با به پايان رســيدن فصل تابستان از كشاورزان 
تقاضا داريم تجهيزات كشــاورزى را از مــزارع جمع آورى نمايند تا 
شــاهد سرقت تجهيزات كشاورزى نباشــيم وى افزود :در مقايسه با 
شش ماه اول سال گذشــته كشفيات و برخورد با سارقان 238درصد 
افزايش يافته است و در كشف مواد مخدر نيز با افزايش 25 درصدى 
روبرو هستيم. وى در پايان  گفت : در حوزه راهور تصادفات فوتى 50

درصد و 35 درصد تصادفات جمعى نسبت به مشابه سال قبل كاهش 
داشــته است همچنين در مبارزه با قاچاق 64 درصد افزايش كشفيات 

در شش ماهه نخست سال به ثبت رسيده است.

يافته هاى علمى پژوهشكده انگور و كشمش 
مالير توسعه مى يابد

 بر اســاس امضــاى تفاهم نامه همكارى بين پژوهشــكده گياهى 
دانشگاه فردوسى مشهد و پژوهشكده انگور و كشمش دانشگاه مالير، 

دانش و يافته هاى نوين علمى اين پژوهشكده توسعه پيدا مى كند.
رئيس پژوهشــكده انگور و كشمش دانشگاه مالير بيان كرد: برقرارى 
ارتباطات و تبادالت علمى با اســاتيد ملــى و بين المللى و نهادهاى 

دانشگاهى از اهداف مهمى است كه پژوهشكده دنبال مى كند.
مجيد رستمى با اشاره به ثبت انگور مالير در سازمان جهانى خواروبار 
و كشــاورزى ملل متحد (فائو) به عنوان پنجاه و سومين ميراث مهم 
كشــاورزى جهان افزود: پژوهشــكده تمام تالش خود را براى حل 
برخى مسايل و مشــكالت توليد انگور در باغ هاى اين منطقه به كار 

گرفته است.
وى به برخى موارد ذكر شــده در اين تفاهم نامه اشــاره و بيان كرد: با 
توجــه به لزوم برقرارى ارتباط منظم، ســازمان يافته و تعامل هر چه 
بيشــتر بين 2 نهاد دانشگاهى و پژوهشــى، تبديل يافته هاى علمى و 
پژوهشى به راهبرد و ابزارى براى حل مشكالت در حوزه هاى مختلف 

ضرورى است.
رئيس پژوهشــكده انگور و كشــمش دانشــگاه مالير تبادل دانش، 
يافته هاى نوين علمــى و تجربه هاى بين دو پژوهشــكده و هدايت 
توليدات علمى و تحقيقات مشترك در حوزه هاى مورد نياز را از جمله 

اهداف ديگر اين تفاهم نامه عنوان كرد.
رستمى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: در قالب اين تفاهم نامه مشاوره 
در تصميم ســازى و تصميم گيرى در حوزه هاى مشــترك تحقيقاتى 
در قالب كارگروه هاى تخصصى و بسترســازى براى ايجاد و توسعه 

فناورى و تجارى سازى يافته هاى پژوهشى صورت مى گيرد.
وى گفت: ابراهيم ايزدى رئيس پژوهشــكده علوم گياهى دانشــگاه 
فرودســى مشــهد با حدود چهار دهه فعاليت علمى و پژوهشى اين 
پژوهشكده، به عنوان مهمترين مركز گياه شناسى شرق كشور، آمادگى 
اين پژوهشــكده را براى هرگونه همــكارى و ارائه خدمات علمى و 

پژوهشى به پژوهشكده انگور و كشمش دانشگاه مالير اعالم كرد.
سال 1390 وزارت علوم، تحقيقات و فناورى موافقت اصولى خود را 
براى استقرار و فعاليت پژوهشكده انگور و كشمش در دانشگاه مالير 
اعالم كرد و پايان سال گذشته شوراى گسترش و برنامه ريزى آموزش 
عالــى با تبديل وضعيت اصولى به قطعى اين پژوهشــكده به منظور 

اختصاص رديف بودجه از اعتبارات ملى موافقت كرد.
پژوهشــكده انگور و كشمش دانشگاه مالير سال 1392 موفق به اخذ 
مجوز پذيرش 16 دانشــجوى دكترى در هشت رشته تحصيلى شد و 

سال گذشته نيز 12 دانشجوى دكترى را پذيرش كرد.
تاكنون هشت تن از دانشجويان دكترا براى نخستين بار در ايران از اين 

پژوهشكده دانش آموخته شده اند.

كاشت 100 هكتار جنگل در شهرستان هاى 
رزن و درگزين

 امســال 100 هكتار جنگل درست كاشــت در شهرستان  رزن و 
درگزين كاشته مى شود.

رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان هاى رزن و درگزين 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: 50 هكتار جنگل در 
مراتع شهرســتان رزن و 50 هكتار جنگل در مراتع شهرستان درگزين 

كاشته مى شود.
ناصر محققى در با بيان اينكه در حفظ منابع طبيعى مشــاركت مردم 
نقش مهمى را ايفا مى كند افزود: ما در اين جنگل هاى دســت كاشت 

درخت هاى كم آب بر را مى كاريم. 
محققــى ادامه داد: ما در طرحى براى احيــاى مراتع و حفظ آن ها به 
مردم نهال و زمين را از مراتع منابع طبيعى مى دهيم و آن ها با كاشــت 
و نگهدارى آبيــارى از درختان مى توانند بهره بردار محصول درختان 

باشند.
او بــا تاكيد بــر اينكه اين زمين ها به منابع طبيعــى اختصاص دارد و 
اراضى ملى محســوب مى شــود افزود: ما به مردم نهال درختان بادام 
شــيرين را مى دهيم كه تنها در سال اول كاشت نياز به آبيارى دارند و 
طى سال هاى آينده كه بارور شدند افرادى كه آن ها را كاشته و مراقبت 

كردند مى توانند محصول آن را برداشت كنند.

مدير بنياد مسكن اسدآباد:
64 درصد مسكن هاى روستايى اسدآباد 

بى دوام هستند
 مدير بنياد مســكن انقالب اسالمى اســدآباد گفت: از 13 هزار و 
400 واحد مســكن روستايى اين شهرستان تنها 5 هزار و 200 واحد 
مقاوم سازى شده و 64 درصد از مساكن روستايى شهرستان بى دوام 

و غيرمقاوم هستند.
محمد كرم معصومى در گفت وگو با  ايســنا، با اشــاره به مساكن 
روســتايى آســيب ديده از ســيل اوايل امســال اظهار كرد: براى 
بازسازى و تعمير اين مساكن روستايى شهرستان تا كنون 43 هزار 
و 840 حواله ســيمان رايــگان از محل هديه مقــام معظم رهبرى 
صادر شــده كه از اين تعداد حواله 38 هزار و 800 كيســه تحويل 

متقاضيان شده است.
وى با بيان اينكه در ســيل اوايل امســال از 2500 واحد آسيب ديده، 
تعداد 1800 واحد از مســاكن روســتايى اين شهرستان در ارزيابى ها 
قابل تعمير و احداث شناســايى شــد، افزود: از 1800 واحد، 1237
واحد احداثى و 563 واحد تعميرى هستند كه در مرحله اول 308 فقره 

احداثى و 102 فقره تعميرى به شهرستان اختصاص يافت.
معصومى ســهميه مرحله دوم را نيز 700 واحد احداثى و 400 واحد 
تعميرى برشمرد و عنوان كرد: تا كنون 438 واحد احداثى آواربردارى، 
347 واحد پيسازى، 232 واحد اسكلت اجرا و 30 واحد از اين مساكن 

روستايى به بهره بردارى رسيده اند.
وى رقم ريالى گردش مالى تسهيالت بازسازى اين مساكن روستايى 
در شهرستان را 28 ميليارد و 800 ميليون تومان برشمرد و تصريح كرد: 
در همين راستا 5 ميليارد و 650 ميليون تومان تسهيالت بانكى در قالب 
تسهيالت معيشتى، احداثى و تعميرى و 4 ميليارد و 600 ميليون تومان 

تسهيالت بالعوض به اين مساكن پرداخت شده است.
مدير بنياد مســكن انقالب اسالمى اسدآباد همچنين با اشاره به اينكه 
86 درصد تسهيالت ابالغى تا كنون عقد قرارداد و 60 درصد سهميه 
1800 واحد شهرســتان تا كنون ابالغ شده است، بيان كرد: از 1237
واحــد احداثى تا كنــون 607 مورد به بانك هــا معرفى و 521 عقد 

قرارداد شده اند.
وى با اشــاره به معرفى 270 مــورد از 563 واحد تعميرى به بانك ها 
و عقــد قرارداد 191 مورد از اين موارد خاطرنشــان كرد: در رابطه با 
تسهيالت معيشتى نيز تا كنون 152 مورد به بانك معرفى شده و به اين 

موارد تسهيالت اختصاص يافته است.

هيچ ارگانى يك مثقال قير نگرفته است!
 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى گفت: در سهميه سال 98 يك مثقال قير به هيچ ارگانى داده نشده است.

محمد كاظمى با بيان اينكه يكى از مباحث مهم در حوزه عمران و توسعه روستاها تامين قير است، افزود: وزارت نفت بايد 4 ميليون 
تن قير تصويب شده را در اختيار وزارت راه و شهرسازى قرار دهد و بانك ها بايد همراهى و صميميت خود را در زمينه پرداخت 

تسهيالت بانكى تقويت كنند.
كاظمى با بيان اينكه در هر يك از 200 روســتاى مالير باهمت فرماندار اين شهرستان شغل پايدار ايجاد شده است، اضافه كرد:مبل 
منبت مالير نيازمند تامين اعتبار است و بانك ها و وزارت خانه كار  و رفاه اجتماعى بايد به طور جدى براى تامين اين اعتبار ورود 
پيدا كنند.وى با بيان اينكه افراد تحت پوشش تامين اجتماعى در تامين دارو با مشكالت فراوانى مواجه هستند، گفت: اغلب افرادى 

كه تحت پوشش تامين اجتماعى كارگرها هستند و مشكالت موجود در حوزه درمانى بايد به سرعت رفع شود.

واكسن «كربال» وجود ندارد
 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا گفت: واكسنى با عنوان «كربال» وجود ندارد و برخى شركت هاى خصوصى واكسن 

آنفلوانزا را با اين عنوان به فروش مى رسانند.
منوچهر كرمى  به ايسنا گفت: برخى شركت هاى دارويى و شركت هاى خصوصى واكسن آنفلوانزا را با عنوان واكسن كربال به زائران 

اربعين عرضه مى كنند اما مردم بايد بدانند كه واكسنى با فرمول و خاصيت دارويى خاص به اين عنوان ساخته نشده است.
وى افزود: تزريق واكســن آنفلوانزا براى گروه هايى كه به لحاظ شــغلى بيش از ســاير افراد در معرض خطر هستند، مانند پزشكان، 

پرستاران، نيروهاى نظامى، نيروهاى خدماتى شهردارى و سالمندان توصيه مى شود.
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا تأكيد كرد: واكسن آنفلوانزا واكسنى فصلى است كه در ماه هاى شهريور و مهر براى 

پيشگيرى از ابتال به بيمارى آنفلوانزا تزريق مى شود و تنها براى افرادى كه سيستم ايمنى ضعيفى دارند، توصيه مى شود.

آگهى ارزيابى كيفى نوبت اول 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

موضوع مناقصه: گازرسانى به 14 مورد صنايع شهرستان تويسركان  
شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايى پروژه مذكور را از طريق 

مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 9/687/192/000 (نه ميليارد و ششصد و هشتاد و 
هفت ميليون و يكصد و نود و دو هزار) ريال مى باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 484/360/000 (چهارصد و هشتاد و چهار 
ميليون و سيصد و شصت هزار) ريال مى باشد كه به صورت يكى از تضامين قابل 

قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتى مى باشد.
3- مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4
www.setadiran.ir باشند.

مورخ  از  روز    7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
1398/7/17 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابى كيفى به 
www.setadiran.ir آدرس   به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى  سامانه  سايت 

مراجعه نمايند.
تاريخ تحويل اسناد ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت15 روز شنبه 1398/8/11 از 

طريق سامانه ستاد قابل دسترسى مى باشد.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

شركت ملى گاز ايران 
شركت گاز استان همدان (سهامى خاص )

مناقصه شماره 44-98 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 4235,1398

 كهــن شــهر مالير بــا برخــوردارى از 
موقوفات متعدد حســينى، افتخار ميزبانى از 
زائران اربعين را دارد تا جايى كه تنها از محل 
يك موقوفه چندين هــزار زائر ايرانى و غير 

ايرانى اطعام مى شوند.
كهن شهر مالير هم با 160 موقوفه، وقف هاى 
متعددى مرتبــط با امام حســين(ع) دارد و 
زيبايى آن ها صد چندان مى شــود؛ وقتى كه با 

عاشقانه «اربعين» گره مى خورد.
ــوم  ــه مرح ــش وقتى ك ــال پي ــايد صدس ش
از  بخشــى  ســيف الدوله  محمــد  ميــرزا 
و  اطعــام  بــراى  را  خــود  دارايى هــاى 
ــهدا(ع)  ــران حضــرت سيدالش ــى زائ پذيراي
ــرد  ــور نمى ك ــز تص ــرد؛ هرگ ــف مى ك وق
دامنــه ايــن وقــف تــا قافلــه عشــاق اربعيــن 

ــد. ــداوم ياب ت
حــاال بــا گذشــت ده هــا ســال از آن زمــان، 
عدالت خــواه  حاكــم  مانــدگار  ميــراث 
ــينى  ــن حس ــران اربعي ــى از زائ ــه پذيراي ب
ــژه اى  ــال وي ــور و ح ــه و ش اختصاص يافت
ــرده  ــا» ايجــاد ك ــى ه را در «ســرزمين آرياي

ــت. اس
ــا  ــون ب ــش تاكن ــال پي ــر از 4 س ــردم مالي م
برپايــى موكبــى بــه نــام بلنــد مــادر ســادات 
زائــران  اســتقبال  بــه  شــهر  ورودى  در 
ــى  ــا پذيراي ــان و دل از آن ه ــا ج ــه و ب رفت
مى كننــد؛ موكبــى كــه هزينه هــاى آن از 
ــون  ــط چ ــات مرتب ــردم و موقوف ــرف م ط

مى شــود. تأميــن  ســيف الدوله 
رئيــس اداره اوقــاف و امــور خيريــه ماليــر 
بــا اشــاره بــه بــركات فــراوان موقوفــه 
ــد:  ــتان مى گوي ــن شهرس ــيف الدوله در اي س
ــه  ــر، موقوف بيــش از 63 درصــد شــهر مالي
مرحــوم ســيف الدوله اســت كــه شــامل 
ــاورزى، تجــارى،  ــرى كش ــا كارب ــى ب امالك

ادارى و تعــدادى روســتا مى شــود.
ــنيم  ــا تس ــو ب ــرى در گفت وگ ــان جعف پژم
مى افزايــد: ايــن واقــف خيرانديــش 3 نيــت 
اصلــى بــراى كار خــود تعريــف كــرده كــه 
ــراى  ــزادارى ب ــم ع ــزارى مراس ــامل برگ ش
شــب هاى  در  سيدالشــهدا(ع)  حضــرت 
حضــرت،  آن  زائــران  اطعــام  و  جمعــه 
ســاخت بيمارســتان و درمــان بيمــاران و 

ســاخت مدرســه مى شــود.
فرعــى  نيت هــاى  مى كنــد:  بيــان  وى 
ــن  ــامل تأمي ــم ش ــيف الدوله ه ــه س موقوف
حضــرت  حــرم  روشــنايى  و  چــراغ 
اميرالمؤمنيــن(ع) و مســجد پشــت حــرم 
ــرم  ــا ح ــون ب ــه اكن ــين(ع)- ك ــام حس ام
زائــران  از  دســتگيرى  و  شــده-  يكــى 
ــاس  ــه لب ــتان و تهي ــال در زمس ــد كرب نيازمن

گــرم و كفــش بــراى آنهــا مى شــود.
ــر  ــه مالي ــور خيري ــاف و ام ــس اداره اوق رئي
اعــالم مى كنــد: ســال گذشــته از محــل ايــن 
موقوفــه بــراى 112 زائــر نيازمنــد لبــاس گــرم 
و كفــش در فصــل زمســتان تهيــه شــد و 65

ــه موكــب پذيرايــى از  ــان هــم ب ــون توم ميلي
زائــران اربعيــن كمــك شــد.

ــه  ــه ب ــا توج ــد: ب ــح مى كن ــرى تصري جعف
ــر  ــى و غي ــران ايران ــه زائ ــور قابل توج عب
ــال  ــر س ــر، ه ــور اراك-مالي ــى از مح ايران
ــراى  از محــل نيــت مرحــوم ســيف الدوله ب
اطعــام زائــران حضــرت سيدالشــهدا(ع) 
نســبت بــه پذيرايــى از زائــران اربعيــن 

اقــدام مى كنيــم.
وى مى افزايد: مردم مالير 4 سال است كه با 
برپايــى موكب فاطمه الزهرا(س) در ورودى 
شــهر از سمت جاده اراك نســبت به اطعام 

و اســكان زائران اقدام مى كنند و امســال دو 
موكب ديگر هــم در محور آورزمان-نهاوند 
و روستاى «توچغاز» در 6 كيلومترى مالير و 

مسير عبور زائران برپا مى شود.
جعفــرى مطرح مى كند: تاكنــون 75 ميليون 
تومان از محل موقوفه سيف الدوله شامل مواد 
غذايى و اقالم موردنيــاز براى اين 3 موكب 

تأمين شده است.
 اطعام 135 هزار زائر اربعين 

در مالير
مسئول موكب فاطمه الزهرا(س) شهر مالير 
هم در گفت و گو با «تســنيم» بيــان مى كند: 
موكب فاطمه الزهرا(س) شــهر مالير براى 
چهارمين سال متوالى از 17 مهر فعاليت خود 
را آغــاز كرده و تا 5 روز پس از اربعين ادامه 

مى دهد.
حميدرضا زمانى مى افزايــد: روزانه 5 هزار 

وعده غذا بــراى نهار، 4 هــزار وعده براى 
شــام، 2 هزار وعده براى صبحانه و 2 هزار 
و 500 ميان وعده در اين موكب توزيع شده 
و ظرفيت اسكان 2 هزار نفر در هر شبانه روز 

هم وجود دارد.
وى مى گويد: اين موكب ظرفيت اسكان 500
نفر را داشــته و 5 مسجد و حسينيه هم پيش 
بينى شده كه در صورت نياز از آن ها استفاده 

مى شود.
زمانى با بيان اينكــه همه هزينه هاى پذيرايى 
از زائران به كمك مــردم و موقوفات مرتبط 
تأمين شــده، اعالم مى كند: مــردم مى توانند 
هدايا و نــذورات نقدى خود را به شــماره 
كارت 6273811097169723 نــزد بانــك 
انصــار واريز كرده و هداياى غير نقدى را به 
كانكس برپاشــده در ميدان امام خمينى(ره) 

مالير تحويل دهند.

پروين سليمى »
 فعله گرى سكان دارى شهرى را به دست 
گرفته كه در طول 2 سال اخير دست خوش 
تغييراتى شــده و اميد است با مديريت اين 
شهردار جوان و خوش فكر، شهر اسدآباد به 
جايگاه خود دست يابد و مردم اين شهر از 

بالتكليفى نبود شهردار خالصى يابند.
شهردار صالح آباد نخستين كار اجرايى خود 
را سال 94 با مديريت در شهردارى شيرين 
سو آغاز كرد و پس از 3 سال فعاليت در آن 
شهر ســال 96 به عنوان شهردار صالح آباد 
انتخاب شد و تا به امروز با فعاليت جهادى 
و  مهندسى خود توانسته تغييرات زيادى در 

شهر صالح آباد ايجاد نمايد.
ليســانس  مدرك  داراى  فعله گرى  عليرضا 
مديريت شــهرى و فوق ليســانس حقوق 
متولد ســال 60 يكى از شهرداران جوان و 
مردمى و خوش فكر استان همدان است كه 
در طول فعاليت خود فراتر از وظيفه شغلى 
ايفاى نقش نموده چرا كه اين موضوع مورد 
تأييد مردم شهر صالح آباد و اعضاى شوراى 

شهر است.
از ديگر فعاليت هاى وى مى توان به پيگيرى 
و ايجاد شهر كاميون كه جزو اولويت دوم 
شهرســتان بهار و سند توســعه استان به 
شمار مى رود اشــاره كرد كه اين موضوع 
از اولويــت هاى شــهردار صالح آباد بوده 
اســت. همچنين پروژه دســتكند كه يك 
فصل كاوش آن به اتمام رســيده و به هم 

اكنون جزو فضا هاى گردشگرى محسوب 
مى شود.عالوه بر كارهاى اجرايى، نيازهاى 
تفريحى و ورزشــى مردم نيز در اين شهر 
ديده شــده كــه از جملــه آن مى توان به 
احداث دو پارك بزرگ القدير و شــهداى 
گمنام و اجراى جشــنواره نقاشــى براى 
نخستين بار  در2 هزار متر و در معابر اصلى 
شــهر را از جمله كارها در مبلمان شهرى 

صلح آباد برشمرد.
 بازگشايى معابر قديمى شهر و خارج كردن 
فضااز حالت روستايى و مخروبه روستايى، 
آسفالت ريزى به صورت گسترده درمعابر 
و خيابان هاى اصلى سطح شهر را مى توان  
از ديگر فعاليت هاى عمرانى شهردار صالح 
آباد برشــمرد.از جمله اقدامات انجام شده 
در بخش كشاورزى نيز مي توان به اليروبى 
رودخانه قورى چاى يكى از رود خانه هاى 
اســتان كه از دل كــوه الوند سرچشــمه 
مى گيرد و از آب آن براى آبيارى زمين هاى 

كشاورزى استفاده مى شود نام برد.
اسدآباد شهريست كه در طول چندين ماه 
توسط سرپرست شــهردارى اداره مى شد 
و اعضاى شــوراى اين شهرســتان گزينه 
مناسبى را براى هدايت اين پست انتخاب 
نكرده بودنــد. كه اكنون با تجميع اكثريت 
آراء شــوراى شــهر عليرضــا فعله گرى 
سكاندارى  براى  آباد  صالح  سابق  شهردار 
شــهردارى شــهر اســدآباد انتخاب شده 

است.

موقوفه سيف الدوله ميزبان دوستداران اهل بيت

اطعام 135هزار زائر اربعين

فعله گرى شهردار اسدآباد شد

 هرچند مرحوم محمد ميرزا سيف الدوله از خانواده قاجار بود، اما همواره از بى عدالتى دولت قاجار شكايت داشت تا جايى كه بسيارى از اموال 
خود را براى رفاه حال اهالى شهرى كه خود اهل آن نبود؛ وقف كرد.

وى كه صدارت «امير تومان» كرمانشاه را بر عهده داشت در سفرى از كرمانشاه به تهران وارد مالير شده و وضعيت بد شهر از فقر گرفته تا بيمارى 
و نبود مدرسه او را متأثر مى كند.

او در بين الصالتين با خداوند عهد و پيمان مى بندد تا پيشنهاد خريد مالير را به دولت داده و در صورت موافقت، آن را وقف بيمارستان، بهداشت 
و درمان، تعليم و تعلم، كمك به زائران عتبات عاليات و رسيدگى به فقرا كند.

مرحوم ســيف الدوله وقف نامه اى در 24 فراز تنظيم كرده و اصل درآمد حاصل از موقوفات متعدد را به ســاخت بيمارستان و كمك هزينه بيماران 
نيازمند، ســاخت مدرســه عالى و تعليم و تدريــس، كمك به فقرا، كمك به زائران عتبات عاليات و اطعام زائــران عبور كننده از مالير به عتبات 

اختصاص مى دهد.
از نكات جالب اين وقف نامه اين اســت كه واقف حتى بر تأمين علوفه موردنياز چهارپايان كاروان هاى زيارتى و خرج سفر آن ها هم تأكيد كرده 

است.
با اين حساب مى توان گفت كه 4 دانگ و نيم شهر مالير موقوفه سيف الدوله بوده و با به شمار آوردن چند روستاى وقفى، مساحت بزرگى را به 

خود اختصاص مى دهد.
او وصيت كرد كه اگر مرگش در مالير سر رسيد؛ بدنش را در تپه «مناجات» همان جايى كه با خداوند براى خريد شهر از دولت و وقف آن عهد 

كرد به خاك بسپارند و چنين شد و اكنون آرامگاهش در بوستان سيف الدوله كه خود آن را ساخته واقع شده است.
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مصوبه محل تجمعات اجرا نشده 
باطل شد

 به نظر مى رســد اصل 27 قانون اساسى بيش از هر اصل ديگرى 
قربانى تفســير و استانداردهاى دوگانه اى شده كه يك جا، اخذ مجوز 
براى راهپيمايــى را محدودكننده آزادى نمى داند و جايى ديگر تعيين 

مكان براى تجمع را محدودكننده اين حق مى خواند.
هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى در تاريخ 26 شهريور 1398 مصوبه 
20 خرداد 1397 هيأت دولت كه به پيشنهاد وزارت كشور محل هاى 
مناســب براى تجمع هاى گروه هاى مختلف مردمــى را در تهران و 

شهرستان ها تعيين و تصويب كرده بود را ابطال كرد.
اين اتفاق پس از آن صورت گرفته كه ســه شــهروند در دادنامه هايى 
جداگانه نســبت به اين مصوبه شــكايت كردند و خواهان ابطال آن 
شــدند. در رأى هيأت عمومى آمده است: تصويب نامه مورد شكايت 
اوالً: با اصل 27 قانون اساسى كه تشكيل اجتماعات و راه پيمايى ها را 
از حيث محل هاى اجتماعــات على االطالق آزاد اعالم كرده مغايرت 
دارد و ثانياً: با ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى 
مصــوب 4-11-1394  مغايرت دارد. ايــن ماده وظايف و اختيارات 
كميســيون احزاب موضوع ماده 10 قانون مذكــور را احصاء كرده و 
مطابق بند 6 ماده 11 قانون مرقوم بررسى و اتخاذ تصميم در خصوص 
درخواست برگزارى تجمعات و راهپيمايى ها كه مستلزم تعيين محل 
برگزارى آن نيز خواهد بود، يكى از وظايف و اختيارات كميســيون 

مذكور مى باشد.
در واكنش به اين موضوع، لعيا جنيدى، معاون حقوقى رئيس جمهور، 
امــروز به خبرگزارى پانا گفته: «هيأت عمومــى ديوان عدالت ادارى 
در حالــى اقدام به لغــو مصوبه دولت براى تعييــن محل هايى براى 
برگزارى تجمعات مردمى كرده اســت كه بارها و بارها شاهد بوده ايم 
كــه به بهانه هاى مختلف از جمله مســائل امنيتــى و ترافيكى اجازه 
برگزارى تجمع به مردم داده نشــده است. در برخى موارد نيز شاهد 
بازداشت هايى از ميان تجمع كنندگان بوده ايم، گفته اند كه تجمع برگزار 
شده در محل غير مناســبى بوده است. بعضا مى گويند اين تجمع در 
محل حساسى برگزار شده است يا اينكه مسائل و مشكالت ترافيكى 
را براى ســاير شهروندان ايجاد كرده است.» جنيدى در پايان مصاحبه 
خود با اشاره به اينكه اين نظر از «استحكام حقوقى» مناسبى برخوردار 
نيســت، گفته دولت ايــن موضوع را در ديوان عدالــت ادارى مورد 

بررسى قرار خواهد داد.
اما فارغ از هرگونه نتيجه اى كه در اين زمينه به دســت آيد؛ نوع نگاه 
بخش هايى از حاكميت به اصل 27 قانون اساسى، داراى استانداردهايى 
كامًال دوگانه اســت. اصل بيســت و هفتم قانون اساســى مى گويد: 
«تشكيل اجتماعات و راه پيمايى ها، بدون حمل سالح، به شرط آن كه 

مخل به مبانى اسالم نباشد آزاد است.»

ممنوعيت انتقال كاركنان نهاد ها به 
دستگاه هاى اجرايى دولتى

ــن  ــنهاد اصــالح آيي ــور، پيش ــتخدامى كش ــازمان ادارى و اس  س
نامــه اجرايــى تبصــره (2) مــاده (21) و مــاده (121) قانــون 
مديريــت خدمــات كشــورى بــا موضــوع انتقــال كاركنــان نهاد هــا و 
موسســات عمومــى غيــر دولتــى بــه دســتگاه هاى اجرايــى دولتــى 

ــوده اســت. ــه نم را ارائ
به گزارش فارس، ســازمان ادارى و اســتخدامى كشــور، پيشنهاد 
اصــالح آيين نامه اجرايى تبصــره (2) مــاده (21) و ماده (121) 
قانون مديريت خدمات كشــورى با موضوع انتقال كاركنان نهاد ها 
و موسســات عمومى غير دولتى به دســتگاه هاى اجرايى دولتى را 

ارائه نموده است.
سازمان ادارى استخدامى كشــور با توجه به افزايش درخواست از 
سوى دستگاه هاى اجرايى مشمول قانون مديريت خدمات كشورى 
براى تخصيص شــماره مســتخدم به كاركنان انتقالــى از نهادها و 
موسســات عمومى غير دولتى (دستگاههاى مستثنى شده از قانون) 
به دستگاههاى اجرايى مشمول قانون، پيشنهاد اصالح عبارتى آيين 
نامــه اجرايى تبصره (2) ماده (21) و مــاده (121) قانون مديريت 

خدمات كشورى را به دولت ارائه كرده است.
گفتنى اســت، ورود بــه خدمت افراد در دســتگاههاى اجرايى 
مشــمول قانون خدمــات مديريت كشــورى بر اســاس ماده 
51 ايــن قانــون از محل مجوز هاى اســتخدامى كــه منطبق بر 
سياســت هاى دولت مبنى بر چابك ســازى و مطابق با ضوابطى 
نظير دستورالعمل  ساماندهى نيروى انسانى دستگاه هاى اجرايى 
موضوع مصوبه 206/ 172556 تاريخ 26 اســفند 1393  شوراى 
عالى  ادارى، توســط سازمان متبوع در اختيار آنها قرار مى گيرد 
انجام مى شود، درحالى كه در دستگاههاى مستثنى شده از قانون 
به لحــاظ اينكه داراى قوانين و مقررات اســتخدامى خاص مى 
باشــند، مبانى ورود به خدمت و مراجع صدور مجوز استخدامى 

آنها اغلب چندان مشخص نيست.
به همين جهت، انتقال اين كاركنان به دســتگاه هاى اجرايى دولتى 
خالف عدالت استخدامى، شايســته گزينى و جذب نيروى انسانى 

توانمند در اين دستگاه هاست.
لذا ســازمان ادارى و استخدامى جهت جلوگيرى از انتقال كاركنان 
اين گونه موسسات كه فاقد شماره استخدامى بوده و نحوه ورود به 
خدمت ايشان نيز مشخص نيست، خواستار افزودن تبصره اى  مبنى 
بر ممنوعيت انتقال كاركنان موسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى 

به دستگاه هاى اجرايى دولتى شده است.
گفتنى اســت، اين پيشــنهاد در حال بررســى در كميســيون امور 

اجتماعى و دولت الكترونيك دفتر هيأت دولت است.

اروپايى ها در موقعيتى نيستند كه از 
برجام خارج شوند

 وزير امور خارجه گفت: اروپايى ها در موقعيتى نيستند كه بتوانند از برجام خارج 
شــوند و از نظر حقوقى حق اين كار را ندارند.به گزارش خانه ملت، محمدجواد 
ظريف تصريح كرد: برجام يك توافق بين المللى است كه در سازمان ملل به تصويب 
رســيده و چارچوب مشخصى دارد و آمريكا خالف قوانين بين المللى از آن خارج 
شده است.وى افزود: اروپايى ها در انجام تعهدات در برجام خود كوتاهى كرده اند و 
در مواردى آن را نقض كرده اند عالوه برآمريكا كه صراحتا با خروج خود اين توافق 
را نقض كرده اروپايى ها نيز اين رفتار را در مواردى تكرار كرده اند.وزير امور خارجه 
تاكيد كرد: در مواجهه با اين اقدامات جمهورى اســالمى بر اســاس پيش بينى هاى 
صورت گرفته در متن برنامه جامع اقدام مشترك اقداماتى كرده و آن را دنبال مى كند 

اما همانطور كه ذكر شد اروپا نمى تواند از آن خارج شود.

مجلس با افزايش قيمت دارو مخالف است
 ســخنگوى كميسيون بهداشــت و درمان مجلس تأكيد كرد كه با توجه به 

افزايش قيمت دارو در چند ماه گذشته اصالح مجدد نرخ آن منطقى نيست.
اكبر تركى در گفت وگو با ايسنا در واكنش به اظهار نظر اخير رئيس سازمان غذا 
و دارو مبنى بر اصالح قيمت دارو به عنوان گام اول وزارت بهداشت براى درمان 
اقتصاد دارو گفت: اخيراً آقاى شانه ســاز رئيس سازمان غذا و دارو در كميسيون 
بهداشت اعالم كرد كه با توجه به عدم افزايش قيمت دارو در طول سه چهار سال 
گذشــته نرخ آن را اخيراً بين 10 تا 15 درصد افزايش دادند.سخنگوى كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس در پايان اظهار كرد:  اگر بخواهند مجدداً قيمت دارو را 
افزايش دهند با اين اســتدالل كه قيمت فعلى براى توليدكننده صرفه ندارد و در 
صورت عدم توليد آن در داخل بايد از خارج وارد كنيم قابل قبول نيســت چون 

واردات به معنى افزايش بيشتر قيمت دارو خواهد بود.

«ممنوعيت انتشار اعترافات در رسانه ها» 
غير قانونى است

 يك حقوقدان از طرح "ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سيما 
و ديگر رســانه ها" انتقاد كرد.على نجفى توانا در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با طرح 
"ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سيما و ديگر رسانه ها" كه تقديم 
مجلس شده، اظهار كرد: متاسفانه در كشور ما هميشه مسائل به دليل تعميم يك نوع 
فرهنگ خاص صفر يا صد مى باشد. در بحث مربوط به انتشار مصاحبه هاى اشخاص، 
ما بدون توجه به اصل مشكل و بدون عنايت به راه حل هاى منطقى براى حل مشكل 
اَبرو، سعى در كور كردن چشم داريم.وى افزود: بحث انتشار مصاحبه هاى متهمين به 
ارتكاب جرايم به ويژه جرايمى كه حاكميت نســبت به آن حساس است، از قبل از 
انقالب وجود داشته و به هر حال هميشه اين نقد حاكم بوده كه اين نوع اعترافات نه از 

باب تمايل شخص بلكه با اعمال فشار يا با جبر انجام گرفته است.

آگهى مزايده  (فروش فوق العاده امالك و مستغالت كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان)
 (مزايده شماره يك امداداستان همدان)- نوبت دوم

اداره روابط عمومى واطالع رسانى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر دارد بر اساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى به 
شماره 1/1506169تاريخ98/6/9 پنج فقره  از امالك و مستغالت مازاد خود را به شرح ذيل از طريق برگزارى مزايده 
كتبى با شرايط نقد و اقساط بدون دريافت كارمزد در معرض فروش  قرار دهد. لذامتقاضيان خريد مى توانند براى 
بازديد از امالك مورد نظر وكسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده  از 
تاريخ98/07/10  لغايت 98/07/20  همه روزه به غير از روزهاى تعطيل در ساعات ادارى 8صبح الى 14 با اداره ى 
پشتيبانى اين نهاد  و تماس با شماره تلفن  08131449332و تلفن همراه 09188082400  نسبت به بازديد از امالك 

مورد نظر خود اقدام نمايند.
نكات قابل توجه:

1) متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود راطى 
چك بانكى رمزدار در وجه كميته امداد امام خمينى(ره)استان همدان تهيه  وتحويل اداره امور مالى امداد نموده 

ورسيد دريافت نمايند.
2)متقاضيان مى بايست  رسيد سپرده مآخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء 
شده شرايط شركت در مزايده را در داخل تمامى اسناد و مدارك مربوط به مزايده (منجمله فرم پيشنهاد قيمت و 

فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده )را دريافت نموده و پس از مهر و امضاء و درج نام و نام خانوادگى بر روى 
آن داخل صنوق پيشنهادات كه در اداره تداركات و خدمات پيش بينى شده است، انداخته شود. 

3) فروشنده در رّد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل 
مجاز و مختار است.

4) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط بوده و تكميل و رعايت مفاد فرم 
هاى شركت در مزايده كه از طريق سايت  www.emdadimam.ir  قابل رؤيت و دريافت است، الزامى مى باشد. 
5) متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين 

ذيربط برسانند .
6) حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت 

كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.
7) مذكوراً توصيه ميشود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت 

مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده از ملك مورد نظر حتما بازديد بعمل آورند.
8) دريافت اقساط طى چك هاى  جديدصادره طرح صياد از سوى بانك ها ( بجز صندوق قرض الحسنه ) قابل 

دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به حسابهاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.
9) درصورت برنده نشدن در مزايده ، سپرده متقاضى پس از ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى 

مزايده گر ظرف مدت 5 روز كارى به وى عودت داده خواهد شد.
10 )پرداخت هزينه هاى دارايى،شهردارى ،عوارض و ساير هزينه هاى مربوطه به مراجع ذيصالح بر عهده خريدار 

مى باشد.
ــه  ــنبه مورخ ــاعت 14 روز ش ــا س ــناد ت ــت اس ــخ درياف ــنهادات از تاري ــه پيش ــت ارائ ــًا مهل 11)ضمن
 20 /1398/07 بــوده و جلســه بازگشــايى پاكــت هــا در روزســه شــنبه مورخــه1398/07/23 رأس ســاعت 
10 صبــح در محــل اداره پشــتيبانى ســاختمان ادارى كميتــه امــداد امــام خمينــى(ره) اســتان همــدان بــه 
آدرس بلــوار فلســطين جنــب بــاغ ايرانيــان  روبــروى بــرق ناحيــه 2 برگــزار مــى گــردد. بــه پيشــنهاد 
هــاى فاقــد ســپرده، اســناد مشــروط، مخــدوش و پيشــنهاداتى كــه بعــد از انقضــاء مهلــت وصــول شــود 
،ترتيــب اثــر  داده نخواهــد شــد. ســاير اطالعــات و جزئيــات مربــوط بــه نحــوه شــركت در مزايــده در 

اســناد مزايــده منــدرج مــى باشــد.
يادآورى:كاربرى كليه امالك بر اساس طرح تفصيلى شهردارى تعيين شده است

مساحت آدرسشهررديف
عرصه

مساحت اعيان
(مترمربع)

نوع ملك
قيمت پايهشرايط پرداختنحوه انتقال سندتوضيحاتكاربرى(مترمربع)

(ريال )

1
ساختمان 47121387خوابگاه امداد جنب مدرسه امام حسين (ع)گل تپه

خوابگاه 
امداد

ساختمان باانشعابات كامل با توجه به طرح آموزشى
تفصيلى شهردارى كاربرى آموزشى

پس از دريافت ٪100ثمن 
9,900,000,000٪50 نقد ومابقى در اقساط24 ماههمعامله

900,000,000 ٪70 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههمبايعه نامهزمين فاقد سند وداراى مبايعه نامه ميباشد تفصيلى شهردارى مسكونىزمين----500صالح آبادمقابل شهردارى –كوچه آتش نشانىصالح آباد2

ساختمان 454،15137,15فامنين-خيابان امام-كوچه رضوانفامنين3
137,15مترمربع سهم امداد كه مابقى در طرح ادارىقديم امداد

تعريض قرار دارد
1,000,000,000٪50 نقد ومابقى در اقساط12 ماههبرگ واگذارى

ساختمان انبار-بلوار شهيد بهشتى جنب مالير4
فرماندارى(عرصه اوقافى)

قديم حمل ونقل وجديد فضاى سوله580580
سبز

كل عرصه سوله با كاربرى قديم حمل ونقل 
وجديد فضاى سبزميباشد

پس از دريافت ٪100ثمن 
7,800,000,000٪50 نقد ومابقى در اقساط12 ماههمعامله

ساختمان 2طبقه كه طبقه پايين تجارى خدماتى تجارى خدماتىساختمان150300پارك چمران-ساختمان داروخانهمالير5
استفاده ميشود

پس از دريافت ٪100ثمن 
47,000,000,000٪70 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههمعامله

پس از دريافت ٪100ثمن ملك داراى كاربرى مسكونى مى باشدمسكونىزمين--319پارك چمران زمين جنب  ساختمان داروخانهمالير6
36,000,000,000٪70 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههمعامله

خيابان عين القضات –ابتداى بلوارهگمتانه-همدان7
ملك داراى ساختمان تجارى بر اساس طرح تجارىساختمان192310ساختمان تعاونى امداد

تفصيلى شهردارى
پس از دريافت ٪100ثمن 

36,000,000,000٪70 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههمعامله

زمين به 2قطعه تقسيم كه يك قطعه با كاربرى باغ وفرهنگىزمين-582زمين 582مترمربعى خيابان انقالب تويسركانتويسركان8
باغ داراى سند وديگرى سند ندارد

پس از دريافت ٪100ثمن 
معامله

7017,460,000,000 نقد ومابقى در 2قسط دو ماهه

704,180,000,000 نقد ومابقى در 2قسط دو ماههبرگ واگذارىزمين فاقد سند وداراى برگ واگذارى ميباشدتفصيلى شهردارى فضاى سبززمين--190زمين 190مترى بلوار شهيد بهشتى تويسركانتويسركان9

 معــاون امــور بيــن الملل، 
حقوقى و مجلس سازمان انرژى 
اتمى با بيان اين كه تصميم ايران 
بر كاهــش بخشــى از تعهدات 
برجامى در پاســخ به اقدام يك 
طرفه خــروج آمريكا از توافق و 
بمنظور ايجــاد توازن بين حقوق 
است،  گرفته  صورت  تعهدات  و 
تاكيــد كرد: گام هــاى بعدى در 
صــورت عدم اقــدام طرف هاى 
اســت.بهروز  راه  در  مقابــل 
كمالونــدى در مراســم افتتاحيه 
دوره آموزشى حقوق هسته اى با 
تأكيد بر برنامه همكارى بين ايران 
و اتحاديه اروپا، تمركز بر ايمنى 
هسته اى و پروژه هاى مربوطه و 

برگزارى 3 دوره سمينار سطح باالى ايران و 
اتحاديه اروپا گفت: به رغم تمامى معضالت 
و مشــكالت، با هدف بهبــود همكارى ها و 
تبادل اطالعات در راستاى اجراى پروژه هاى 
مربوط به ضميمه ســوم برنامــه جامع اقدام 

مشترك (برجام) همكارى ها ادامه دارد.
وى برگزارى دوره هاى حقوقى و تخصصى 
را نقطه عطفى دانســت و ادامه داد: برگزارى 
ايــن دوره ها در راســتاى تبــادل اطالعات 

حقوقى مربوطه بويــژه در ارتباط با موضوع 
حل معضل خلع ســالح بسيار حايز اهميت 

است.
معــاون امور بين الملل، حقوقى و مجلس در 
ادامه ســخنانش افزود: در سطح بين المللى 
حقوق هســته اى بايد واجد الزاماتى به مثابه 
قانون اساسى جهانى باشــد، به گونه اى كه 
براى همه كشورها حقوق و تكاليفى مشابه و 
بدون تبعيض قائل باشــد از جمله اين موارد 

خلع ســالح به عنوان خواسته جهانى است 
كه جهان را در ابهام و آينده تاريكى فروبرده 

است.
كمالونــدى در ادامه با بيان اين كه شــعار ما 
آن طوريكه رهبرى معظم انقالب فرموده اند 
فناورى هســته اى براى همه و سالح هسته 
اى براى هيچكس است، اظهار كرد: با توجه 
به تحــوالت اخير، تصميم ايــران بر كاهش 
بخشى از تعهدات برجامى، بعد از يك صبر 

استراتژيك يكســاله در پاسخ به 
اقدام يك طرفه خروج آمريكا از 
توافق و بمنظور ايجاد توازن بين 
حقــوق و تعهدات صورت گرفته 

است.
وى بــا يــادآورى ايــن كه در 
صــورت عملكرد مشــابه طرف 
مقابل، ايران آماده بازگشــت مى 
باشــد، تاكيد كــرد: در غير اين 
صورت كاهــش تعهدات، تداوم 
شود  مى  داشــت.يادآور  خواهد 
دوره 5 روزه حقوق هسته اى با 
ســخنرانى هايى در مورد مسائلى 
ون حفاظــت در برابر اشــعه و 
ايمنى هســته اى، چارچوب هاى 
ملى و بين المللى ايمنى هســته 
اى، كنوانســيون حفاظــت فيزيكى از مواد 
هســته اى ، تهيه پيش نويس قوانين هسته 
اى، كنوانســيون هاى بيــن المللى و اصول 
مســئوليت در موضوع هســته اى، چرخه 
ســوخت هسته اى و اقتصادى انرژى هسته 

اى ادامه خواهد داشت.
مدرسين دوره از صاحب نظران حقوق هسته 
اى در سطح آژانس بين المللى انرژى اتمى و 

اتحاديه اروپا برگزيده شده اند.

هشدار ايران به اروپا:

 گام هاى بعدى در راه است

روحانى در مراسم تجليل از 
دانش آموزان مدال آور المپيادهاى 

علمى جهانى:

جذب نخبگان 
هزينه اداره كشور را 
كاهش مى دهد
 رئيس جمهورى روز يكشنبه در مراسم 
المپيادهاى  مدال آور  دانش آموزان  از  تجليل 
علمى جهانى ســال 2019 ميــالدى با بيان 
اينكه اســاس اين رقابت ها در علم و دانش 

بــوده و از اين رو تقديــر از برترى ها مهم 
عادالنه  ســالم،  رقابت  اظهارداشت:  است، 
و برمبنــاى مبانى درســت در همه زمينه ها 

موجب تحرك و پيشرفت خواهد بود.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت 
جمهورى، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى با اشــاره به اينكه بايد در مشاغل 
گوناگون و حســاس كشور به دنبال جذب 
افراد نخبه باشــيم، گفت: اگر نخبگان را در 
هزينه هاى  كنيم،  جذب  گوناگون  زمينه هاى 
اداره كشــور پايين آمده و شرايط بهترى در 
راستاى توسعه و پيشرفت ايجاد خواهد شد 

كه امروز خوشــبختانه در سيستم جذب از 
ســوى سازمان ادارى و اســتخدامى كشور 
نســبت به جذب نخبــگان اقدامات خوبى 

صورت گرفته است.
روحانــى بــا بيــان اينكــه اســتعداد و هــوش 
ذاتــى انســان ها در زمينه هــاى مختلــف 
و  توســعه  بــه  رو  حركــت  مى توانــد 
ــزود:  ــد، اف پيشــرفت كشــور را تســريع كن
امــروز در دولــت شــاهد نظــرات گوناگــون 
حوزه هــاى  در  وزرا  برخــى  ســوى  از 
ــى  ــان از آگاه ــه نش ــتيم ك ــف هس مختل
ــايل در  ــه مس ــبت ب ــا نس ــت آنه و جامعي

بخش هــاى گوناگــون اســت.
وى ادامــه داد: در دوران دفــاع مقدس نيز 
فرماندهان نخبــه اى بودند كه عليرغم آنكه 
در مســايل جنگى تحصيل نكــرده بودند، 
امــا عمليات هــا را بــه طــور خارق العاده 
برنامه ريــزى مى كردند و نشــان دادند كه 
يــك نخبه مى تواند موجب پيروزى در يك 

عمليات شود.
رئيــس جمهورى افزود: يكــى از اقدامات 
دولت در اين راستا حمايت از شركت هاى 
دانش بنيان بوده كه زمينه بسيار مناسبى براى 

آينده نخبگان بوجود خواهد آورد.
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بهداشتنكتهدانشگاه
16 درصد ظرفيت مراكز آموزش عالى به دانشگاه هاى 

دولتى اختصاص دارد
 فقط 16 درصد مراكز آموزش عالى به دانشــگاه هاى دولتى اختصاص دارد و بر 
اســاس قانون مصوب مجلس شوراى اســالمى در حال حاضر 85 درصد پذيرش 

دانشگاه ها امسال بدون آزمون انجام شد.
معاون خط مشى گذارى و راهبرى اجرايى ستاد علم و فناورى شوراى عالى انقالب 
فرهنگى با بيان اينكه عمده ظرفيت آموزش عالى در مراكز ديگر به جز دانشگاه هاى 
دولتــى اختصاص دارد گفت: با اين كه بيــش از 85 درصد پذيرش ها بدون آزمون 

صورت گرفت اما مشكل سنجش و پذيرش كشور حل نشد.
ابراهيم سوزنچى كاشانى اظهار داشت: با توجه به گسترده شدن انتقادات از سنجش و 

پذيرش در كشور اين شورا بررسى موضوع را در دستور كار خود قرار داد.
وى افزود: بر اســاس تاكيد دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى، ساماندهى كنكور تا 

پايان امسال بايد تعيين تكليف شود.

رباتى كه مهارت هاى نوشتارى كودكان 
را افزايش مى دهد

 محققــان سوئيســى و پرتغالــى بــا همــكارى يكديگــر يــك سيســتم خــودكار 
رباتيــك ابــداع كــرده انــد كــه بــه كــودكان كمــك مــى كنــد تــا توانايــى هــاى 

نوشــتارى خــود را بهبــود ببخشــند.
به گزارش مهر ، اين ربات اجتماعى مانند يك معلم عمل كرده و مى تواند به صورت 
جلســه به جلســه با بچه ها كار كرده و نقاط ضعف و قوت آنها را در زمان نوشتن 

مطالب مختلف تذكر دهد.
ربــات انســان نمــاى جديــد ضمــن بررســى كيفيــت نــگارش كــودكان، دروســى 
ــج  ــه تدري ــد و ب ــى كن ــا تدريــس م ــه آنه ــه ب ــه مرحل ــه ب ــه صــورت مرحل را ب
قابليــت هــاى نگارشــى آنهــا را تقويــت مــى كنــد. ايــن ربــات معلــم بــا بررســى 
دستنوشــته هــاى هــر كــودك بــه طــور خــودكار بــراى مرحلــه بعــدى تدريــس 

تصميــم مــى گيــرد و نيــاز بــه هيــچ گونــه دخالتــى نــدارد.

عامل ايجاد اختالل شنوايى در نوزادان چيست؟
 عفونت   هاى  باردارى عامل ايجاد اختالل شنوايى مى شود.

متخصص گوش، حلق و بينى در رابطه با انواع ناشــنوايى، گفت: ناشــنوايى داراى 
انواع مختلفى از جمله ناشــنوايى انتقالى يا هدايتى است؛ تشكيل نشدن هر قسمتى 
از گوش ممكن اســت، اختالل شنوايى به صورت مادرزادى يا پس از تولد را ايجاد 
كند. ضربات مختلف به گوش ناشــى از تصادفات نيز گاهى سبب ايجاد اختالل در 

گوش و ناشنوايى مى شود.
مشــهود تقيلــو در گفت وگــو بــا ايســنا، در رابطــه بــا نــوع دوم اختــالل شــنوايى، 
ــوع دوم كاهــش شــنوايى و ناشــنوايى، ناشــنوايى حســى - عصبــى و  افــزود: ن
مغــزى اســت. ناشــنوايى حســى - عصبــى و مغــزى بــه صــورت مــادرزادى يــا 
در اثــر عوامــل مختلــف ممكــن اســت عصــب شــنوايى را دچــار آســيب كنــد 
ــرد را از  ــز درك شــنوايى در مغــز شــود و ف ــالل در مرك ــا ســبب ايجــاد اخت ي

درك كلمــات و شــنيدن عاجــز كنــد.

صدور «مجوز» مراكز مشاوره و روان شناسى 
بر عهده كدام ارگان است؟

 معاون توســعه پيشگيرى و درمان سازمان بهزيســتى كشور تاكيد كرد كه سازمان 
بهزيســتى تنها صادر كننــده مجوز فعاليت مراكــز ارائه دهنده خدمات مشــاوره و 
روانشناســى در كشور اســت.مجيد رضا زاده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه  
براساس ماده 57 قانون احكام دائمى برنامه ششم توسعه كشور و ماده 26 قانون تنظيم 
بخشى از مقررات مالى دولت، سازمان بهزيستى تنها صادركننده مجوز اين مراكز است، 
گفت: سازمان نظام روانشناســى تنها مى تواند براى روان شناسان مجور كار و پروانه 
كســب صادر كند. به عبارت ديگر نسبت نظام روان شناسى با سازمان بهزيستى مانند 

وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشكى است. 

فرايند هدايت تحصيلى بايد از دبستان آغاز شود
 رئيس مركز ســنجش آموزش و پرورش معتقد اســت اگر هدايت تحصيلى مسير 
فرايندى را طى كند، خانواده ها براى برآورده شدن آرزوهاى خود به فرزندانشان فشار 

نياورند، مى توانيم به مساله كنكور هم سامان دهيم.
خسرو ساكى در گفتگو با مهر در خصوص اينكه آيا آمارى در دست هست كه بدانيم 
چه تعداد دانش آموزان در كد رشته هاى بدون آزمون در سال تحصيلى جديد ثبت نام 
كرده انــد يا نه گفت: ثبت نام در رتبه محل هاى بدون آزمون هنوز آمار و اطالعاتش 

احصا نشده است تا بدانيم چه تعداد دانش آموز در اين رشته ها ثبت نام كرده است.
وى اضافه كرد: در حال حاضر انتخاب رشته هاى ما در كنكور بيشتر تحت تاثير بازار 

كار است. 

افزايش 4 برابرى صدور گذرنامه از ابتداى ماه صفر
 رئيس پليس گذرنامه ناجا از افزايش 4 برابرى صدور گذرنامه از ابتداى صفر خبر 
داد. به گزارش ايلنا، ســيد محمدرضا طبائى، با بيان اينكه امســال در حوزه گذرنامه با 
تراكم چندبرابرى مردم مواجه بوديم، گفت: نســبت به سال گذشته سه تا چهار برابر 
افزايش داشــتيم.وى ادامه داد: طبق تصميم گيرى ها و بــه دليل اينكه ظرفيت صدور 
گذرنامه محدود بود با هماهنگى هاى صورت گرفته و توافق با دولت عراق براى سفر 

اربعين برگ تردد اربعين طراحى شده است.
رئيس پليس گذرنامه ناجا تصريــح كرد: از ابتداى صفر تاكنون بيش از يك ميليون و 
100 هزار گذرنامه صادر شده است. همچنين صدور گذرنامه بيش از 77 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است.

سقط چه بر سر زنان مى آورد
 بر اســاس مطالعات انجام شده، مادرانى كه اقدام به سقط جنين 
مى كنند بيش از ديگر زنان به رفتارهاى ناســالم ازجمله خودكشى، 

اعتياد، اضطراب و اختالالت روانى گرايش پيدا مى كنند.
دعوا باال گرفته و مدت هاســت مساله ســقط جنين به جدالى چند 
بعدى تبديل شــده اســت. دين، اخالق، حقوق، فمينيسم، بهداشت 
و ســالمتى به پاى ميز بحث آمده اند. فارغ از امكان، مجوز قانونى 
و حتى مخاطراتى كه بر اثر ســقط متوجه جسم مادر مى شود، روح 
و روان مادران را تحت تاثير قرار داده و به شــدت به آن ها آســيب 

روحى مى زند.  
بــه گــزارش مهــر، نــرخ خودكشــى يكــى از فاكتورهــاى بررســى 
ــى  ــرايط بحــران روان ــه از ش ســالمت و بهداشــت روان اســت ك
خبــر مــى دهــد.  نــرخ خودكشــى زنــان در 12 مــاه پــس از ســقط 
ــاى  ــورهاى اروپ ــر در كش ــدود 6 براب ــان، ح ــا زايم ــه ب در مقايس
شــمالى (اســكانديناوى) انــدازه گيــرى شــده اســت. در پژوهــش 
هــاى مشــابه در انگلســتان و ايــاالت متحــده،  نــرخ هــاى 3.25 و 

2.6 برابــر بــه دســت آمــده اســت.
 بيمارى هاى روانى در كمين سقط كنندگان جنين

فاكتور ديگرى كه بيانگر شــرايط بحرانى روان اســت، تعداد افراد 
بسترى شده در بيمارستان هاى روانپزشكى است. پژوهش ها نشان 
مى دهد در ســه ماه اول پس از ســقط جنين نرخ بسترى مادران در 
بيمارستان روان پزشكى، بيش از 5 برابر جمعيت گواه گزارش شده 

است.
ــد انجــام شــده اســت حاكــى از  ــه در نيوزيلن ــج پژوهشــى ك نتاي
ــه صــورت خودخواســته و عمــدى  ايــن اســت كــه زنانــى كــه ب
بــه بــاردارى خــود خاتمــه داده انــد، بيشــتر از زنانــى كــه بــاردار 
ــه  ــود را ب ــاردارى خ ــه ب ــى ك ــتر از زنان ــن بيش ــتند و همچني نيس
پايــان مــى رســانند از مشــكالت روانــى ماننــد افســردگى اساســى، 
ــه  ــدن ب ــته ش ــى، وابس ــرات خودكش ــى، تفك ــالالت اضطراب اخت

ــه مــواد رنــج مــى برنــد. الــكل و مشــكالت مربــوط ب
 مادران سقط كننده و درگيرى با اعتياد

در زمينه مشكالت رفتارى مادران، نتايج آمارى نشان دهنده تفاوت 
هاى چشمگير در ناسازگارى هاى رفتارى در ميان خانواده است.  بر 
اســاس نتايج يك پژوهش كانادايى زنان پس از بحران سقط، اغلب 
مشــكالتى در ارتباط با فرزندان ديگر خود دارند و ريسك احتمال 
سوء رفتار با ديگر فرزندان در اين زنان باالتر است.  همچنين سقط 
عمد فرزند با رفتارهاى پرخطر و خود تنبيه كننده ناشى از احساس 
گناه مانند خودعقيم ســازى، ســوء مصرف مواد مخدر،عادت هاى 
غيرعادى خوردن (كه منجر به چاقى يا الغرى غير طبيعى شــده) و 

افكار خودكشى همبسته است.
ــر  ــر و ديگ ــا همس ــط زن ب ــقط رواب ــس از س ــر پ ــوى ديگ از س
اعضــاى خانــواده اش بــه طــور معنــادارى دچــار تغييــر مــى شــود. 
ــى، ســردرگمى، اضطــراب و خدشــه دار  ــرس، ناراحت احســاس ت
شــدن رابطــه بــا والديــن برخــى عالئــم مشــاهده شــده در ديگــر 

كــودكان ايــن خانــواده هــا اســت.  
 درگيرى مادران پس از سقط با اضطراب مرگ

يكى از مشكالت اضطرابى زنان پس از سقط جنين انواع فوبيا است. 
تحقيقات نشان داده اند كه زنان با يك بار سقط جنين كمتر از زنانى 
كه بارها به اين عمل مبادرت ورزيده اند دچار ترس هاى غيرعادى 

مى شوند.
اضطراب مرگ نيز در دوران ســوگوارى پس از ســقط افزايش مى 
يابد.  همچنين اختالل اضطراب فراگير كه با احساس نگرانى بدون 
منبع مشــخص و در اكثر ساعات روز همراه است (GAD) در اين 

زنان بيشتر گزارش مى شود.  
برخى پژوهش ها به صورت مقايســه اى به مشكالت روحى زنانى 
كه به صورت غيرعمد با ســقط فرزندشان روبه رو شده اند با زنانى 
كه به ســقط عمدى مبادرت ورزيده، پرداخته اند. در پژوهشــى كه 
در ســال 2005 به چاپ رســيد ميزان اضطراب تا يك سال پس از 
ســقط در سقط عمد بسيار باالتر از سقط هاى خود به خودى اندازه 

گيرى شده بود.  
 سقط و بروز اختالالت خواب 

ــان پــس  اختــالالت خــواب، از جملــه مهــم تريــن مشــكالت زن
از ســقط اســت. 23 درصــد از زنــان روياهــاى تكــرارى اضطــراب 
ــه را  ــى واقع ــد گوي ــى گوين ــد م ــد، 45 درص ــزارش داده ان زا گ
دوبــاره زنــده تجربــه مــى كننــد، 29 درصــد مــى گوينــد خاطــرات 
ــدت  ــا م ــان ت ــى آورد و 35 درصــد از زن ــا هجــوم م ســقط باره
ــه  ــاد ســقط فرزندشــان انداخت ــه ي هــا از هــر آن چــه آن هــا را ب

اجتنــاب مــى كننــد.
* طيبه خدابخشى
كارشناس ارشد روانشناسى

ايرنا: ايران چند بار همسايگانش را به آتش بس دعوت كرده است؟
 آخه كمبود آب هست نميشه همه رو با هم خاموش كنن 

كيهان: 7 شــعبه يك بانك خصوصى ايرانــى در عراق مجوز فعاليت 
گرفت 

 از اين به بعد از كشور عراق وام بگيريد
همدان پيام: امنيت عمومى توجيه حضور در پياده راه 

 پليس ها كه نمى تونن بشــينن تو كيوسك در و ديوار رو نگاه 
كنند

جام جم: آشفته بازار تبليغات در فضاى مجازى 
 جنسشون زياد شده وقت ندارن مرتب كنن 

ايرنا: يارانه ثروتمندان بايد قطع شود 
 اين هم يكى از شعارهاى شاخدار 

ابرار اقتصادى: تصويب يك فوريت اليحه حذف 4 صفر از پول ايران 
 مى خوان اين صفرها رو به كدام وزير بدن 

همدان پيام: اجاره ها ارزان شد 
 فعًال بنگاه دارها از خواب بيدار نشدن!!

ايران: آستارا ديگر نه «قو» دارد نه «پريان»
 جاشونو دادن به گوش ماهى ها 

صمت: بى سر و سامانى نظام توزيع پايان مى يابد؟
 تو خودت اين كاره اى از ما مى پرسى؟

كسب و كار: 9 درصد چك ها برگشت خوردند 
 چك ها عالقمندند در بانك بمونن 

همدان پيام: برابرى قيمت مرغ گرم و منجمد در بازار همدان 
 نظام همسان سازى داره پياده ميشه!

همدان پيام: نارضايتى مردم از خودروســازان بابت تأخير در تحويل 
خودرو 

 اول از دادن چرخ ها آغاز ميكنن
رسالت: تصميم غبار آلود دولت 

 هوهو خانو دعوت كنه هواش پاك مى شه 
ايسنا: آمريكايى ها اميدوارند ترامپ در انتخابات شكست بخودر 

 اونا فعال هديه ترامپو نگرفتن

انتقاد از آزاد شدن استعمال دخانيات 
در قهوه خانه ها و فرودگاه ها

 دبيركل جمعيت مبارزه با اســتعمال دخانيات ايران نســبت 
به استفســاريه اخيــر مجلس درباره يك بخــش از قانون كنترل 
دخانيات، واكنش نشــان داد و گفت: متاســفانه در زمينه كنترل 
دخانيات در كشــور در مقايسه با كشــورهاى همسايه روند رو 
بــه عقبى را در پيــش گرفته ايم و اين عقب گــرد تهديدى براى 

بود. خواهد  مردم  سالمت 
با مصوبه اخير مجلس در حالى استعمال دخانيات در اتاق هاى مستقر 
در فرودگاه ها و قهوه خانه ها مشــمول مجازات نمى شود كه طبق ماده 
13 قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات در سال 1385 استعمال 

دخانيات در اماكن عمومى منع شده بود.
محمدرضا مســجدى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه متاسفانه 
اخيرا در زمينه قوانين بازدارنده اســتعمال دخانيات در كشــور شاهد 
شرايط بازگشت به عقب هستيم، گفت: طبق قانون مصوب سال 1385

مجلس شوراى اسالمى اســتعمال دخانيات، ممنوع است و مصاديق 
جرايم براى آن تعريف شده است.

وى ادامــه داد: على رغم تصويب اين قانون در ســاليان گذشــته، اما 
همواره شاهد عدم اجراى آيين نامه هاى مختلف ابالغ شده به دولت در 
اين زمينه بوده ايم. اكنون نيز با استفساريه اى كه بر قانون جامع كنترل 
و مبارزه ملى با دخانيات اعمال مى شــود، بايد شــاهد از بين رفتن و 

كم رنگ شدن ساير بندهاى قانون نيز باشيم.
دبير كل جمعيت مبارزه با اســتعمال دخانيات ايران با بيان اين كه در 
مقايسه با كشورهاى همســايه روند روبه عقبى را در پيش گرفته ايم، 
اظهار كرد: قطعا اين عقب گرد تهديدى براى سالمت مردم خواهد بود.

وى در ادامــه از نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى درخواســت 
كــرد: نمايندگان بايد به جاى مباحث اقتصادى، ســالمت مردم را در 
قانون گذرارى در اولويت قرار دهند؛ استفســاريه هاى گوناگون كه به 

قانون مى خورد خود قانون را زير سوال مى برد.
مسجدى با اشــاره به اينكه ايران ميزبان نشست هاى كنترل دخانيات 
سازمان بهداشت جهانى در سال آينده است، افزود: اين دست اتفاقات 
تنها مى تواند وجهه كشــور را براى اجالس سال آينده زير سوال ببرد 

و به ضرر ما خواهد بود.
وى در پايان با اشــاره به نظر مراجــع در خصوص تعريف مكان 
عمومى متذكر شــد: طبق تعريف مراجع هر محلى كه دو نفر بدون 
نياز به مجوز در آن تردد كنند، مكان عمومى است. فلذا طبق قانون، 
قهوه خانه ها و فرودگاه ها مكان عمومى ناميده مى شــوند و استعمال 
دخانيــات در اين مكان ها ممنوع اســت. از طرفى طبق تعريفى كه 
ماده مصوب  معاونــت حقوقى قوه قضاييــه دارد، قهوه خانه يك 

مكان عمومى است.

شكوفه رنجبر»
 چيزى حدود يك هفته از انتشار ويديوى 
جنجالى اهالى روستاى چنارمحمودى از توابع 
لــردگان چهارمحال وبختيــارى مى گذرد اما 

اوضاع همچنان ملتهب است.
اهالى اين روستا مى گويند عده اى از ساكنان در 
اثر استفاده از سرنگ آلوده هنگامآزمايش قند 
خون به "اچ آى وى" مبتال شده اند. اين افراد 
از روز سه شنبه هفته گذشته مقابل فرماندارى 

در اعتراض به اين اتفاق تجمع كردند.
بنا بر برخى ويديو هاى منتشر شده در فضاى 
مجازى معترضان شيشه هاى ساختمان شبكه 
بهداشــت روستا را شكستند بعد از اين اتفاق 
از  چهارمحال و بختيارى  دادگســترى  كه  بود 
تشكيل پرونده قضايى و دستگيرى بهيار خانه 

بهداشت روستا خبر داد.
بعد از اين اتفاقات بود كه وزير بهداشــت در 
واكنش به انتشــار اين خبر، موضوع سرنگ 
آلوده خانه بهداشــت را تكذيــب كرد و در 
نامه اى به وزير دادگســترى خواستار پيگيرى 
محرمانه به دليل حفظ شئونات مردم چنار شد.

 حــاال بعد از چند روز از اين ماجرا، به تازگى 
ويديوى ديگرى از آن روستا منتشر شده است 
كه نشــان از حال بد روحى اهالى دارد؛ اين 
ويديو درســت پس از توضيحــات وزارت 
بهداشت درباره راه هاى انتقال ايدز و تكذيب 
استفاده از سرنگ مشترك منتشر و باعث شده 
اهالى روســتا خودشان را مبرا از اين اتهامات 
بدانند. آنها تاكيد مى كنند روستايشان پاك ترين 

روستاست و آن جا از اين خبرها نيست.
 آيا هــدف از اخبار گنگ انحراف از 

حقيقت است؟
گذشــته  روز  ســه  در  بهداشــت  وزارت 
توضيح هاى سربســته اى درباره شــرايط آن 
منطقه داده اســت. مصاحبه هاى رئيس مركز 
مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت، 
مدير روابط عمومى اين وزارتخانه و مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشــكى منطقه حكايت از اين 
دارد كه در روستا اتفاق ديگرى افتاده و ماجرا 
اصال به استفاده از سرنگ مشترك براى انجام 
تســت قند خون يا برنامه هاى ديگر ارتباطى 

ندارد. 
اما آن چه از سوى اين وزارتخانه تاكيد مى شود 
اين اســت كه در اين مدت هيچ گونه طرحى 
براى ســنجش قندخــون در آن منطقه انجام 
نشده و آن چه به گفته يك منبع آگاه در وزارت 
بهداشت اعالم شده، اين بوده كه از چند وقت 
پيش بهيار روســتا متوجه عاليمى ميان اهالى 
شده و از مركز اســتان درخواست بيماريابى 
ايدز كرده، پــس از گرفتن آزمايش هاى الزم 
مشخص مى شــود تعدادى از اين اهالى مبتال 

به ايدز هستند.
 تائيد مجلسى، 26 نفر مبتال 

اين در حالى اســت كه نايب رئيس كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى خبر 
ابتال به ويروس ايــدز در منطقه را تاييد كرد 
و گفت: 26 نفر از اهالى روســتا مبتال به ايدز 
هســتند كه در ميان آنها يك نوزاد 7ماهه هم 

ديده مى شود.

بــه گفته محمد حســين قربانى، اين روســتا 
1800نفر جمعيت دارد كه حدود 240 نفر از 
آنها اعتيــاد دارند و 20 نفر هم اعتياد تزريقى 

داشته اند.
وى اين را هم اضافــه كرد كه تنها 42 درصد 
از مردم روستا تست بيماريابى ايدز شده اند و 
58 درصد بقيه به دليل نگرانى هايى كه داشتند، 

حاضر به مراجعه نشده اند.
اما بنا بر گزارشات منتشر شده در رسانه هاى 
كشــور در اين ميان همــه تقصيرها به گردن 
بهيــارى افتاد كه اقــدام بــه بيماريابى كرده 
بود. اين گونه به نظر مى رســد كــه بهيار در 

بود،  بيماريابى  بــراى  تالش 
اطالعات  دليل  بــه  اهالى  اما 
ناكافى تصــور كرده اند او از 
استفاده  مشتركى  سرنگ هاى 
كرده و همين سرنگ ها منجر 
به انتقال بيمارى شــده است. 
همين امر باعث شد تا ساعتى 
بعد از انتشار ويديوى جنجالى 
روز چهارشنبه، خبر بيايد كه 
بهيار روستا دستگير شده و در 

بازداشت به سر مى برد.
نامه  شدن،  جنجالى   

محرمانه اعاده حيثيت 
ماجرا اما زمانى داغ شــد كه 
وزير بهداشت در نامه محرمانه 
خود به وزير دادگســترى از 
خبر  متخلف  بهيار  دستگيرى 

داد و خواســتار پيگيرى و بررسى پرونده به 
صورت محرمانه شد با اين حال هنوز خبرى 
مبنى بر آزادى اين بهيار منتشر نشده، اما آن چه 
شنيده مى شــود اين است كه ماجرا از ابتدا با 
مثبت شــدن جواب آزمايش ايدز همسر معلم 
مدرسه فرزند اين بهيار آغاز شد، وقتى معلم 
فرزند بهيار را از مدرســه اخراج كرد و ماجرا 
به خارج از مدرســه كشــيده شد. حتى گفته 
مى شــود در آن شرايط متشــنج، بازداشتگاه، 
امن تريــن مكان بــراى بهيار بوده اســت. به 
گفته يك منبع آگاه در وزارت بهداشــت، جو 

متشنج روستا از حدود 10 روز پيش به گوش 
مســئوالن وزارت بهداشت رســيده و آنها از 
همان زمان در حال پيگيرى و اطالع رسانى در 
منطقه بودند تا جايى كــه آنها حتى مى دانند 
كه روابط نامطلوب از ســوى چه كسانى رخ 
داده و چگونه افراد آلوده شده اند، اما به دليل 
محرمانه بودن ايــن اطالعات، جزيياتى عنوان 

نمى شود.
خواستار  پزشــكى  نظام  سازمان   

آزادى بهورز است
ديروز اما خبرگزارى ايرنا خبرى را منتشر كرد 
مبنى بر اينكه ســازمان نظام پزشكى خواستار 
بازداشت  بهورز  آزادى 
روســتاى  در  شــده 
شده  لردگان  شهرستان 

است. 
عمومى  مجمــع  رئيس 
پزشكى  نظام  ســازمان 
گفتــه اســت: نحــوه 
 ،HIV انتشــار ويروس
عالئم  و  كمــون  دوره 
كه  مزمن  بيمارى هــاى 
منجر بــه انتشــار اين 
ويــروس مى شــوند از 
يك غربالگــرى ديابت 
آغــاز نشــده و تجمع 
عده كثيرى از اهالى اين 
پالكاردهاى  با  روســتا 
چاپ شــده و عباراتى 
كه نشــان دهنده ســطح بااليى از اشراف به 
اصطالحات پزشــكى است،  نشان از دخالت 
محافــل خاص و هدفدار بودن اين داســتان 

دارد.
وى با تاكيد بر عوام فريبى رسانه هاى مخرب 
اظهار داشــته اســت كه غربالگرى ديابت با 
سرنگ انجام نمى شــود و اين كه تصاويرى 
از ســرنگ آلوده در دســت فردى كه سرتاپا 
مشكى پوشيده و در حال خون گيرى از مردم 
است،  تنها نشان از عوام فريبى و خدشه دار 
كردن ذهنيت مردم نسبت به مسائل بهداشتى 

و درمانى دارد.
وى همچنين  شــايعه پراكنى هاى انجام شده 
در خصوص ابتالى اهالى يكى از روستاهاى 
شهرستان لردگان به ويروس ايدز دستاويزى 
براى رســانه هاى دروغ پرداز است خوانده و 
معتقد است اين شايعه پراكنى و عوام فريبى ها 
از ســوى افراد و مراكزى است كه با پزشكى 
كشور و سالمت مردم دشمنى دارند و خواهان 
عقب گرد دستاوردهاى پزشكى كشور هستند.
وى همچنين تاكيد دارد كه جامعه پزشكى و 
سازمان نظام پزشــكى خواستار آزادى بهورز 
روستاى شهرستان لردگان و پيگيرى اقدامات 
كارشناســانه ى اپيدميولوژيك در اين رابطه 
اســت؛ ضمن آن كه بايد اطالع رسانى قطره 
چكانى در خصوص مســائل سالمت از ميان 

برداشته شود.
 پاك كردن صورت مساله

 تنها راه حل
روند رخــداد اين اتفاقــات و اظهار نظرات 
وقتى چهره دوگانه تــرى به خود مى گيرد كه 
اجتماعى  اعتراضات  بهداشــت  وزير  معاون 
و ناآرامى ها را مرتبــط با موضوع نمى داند و 
مدعى اســت: اهالى روستا اين روزها با ميل 
و رغبت شخصى در حال مراجعه به مساجد 
و پايگاه ها براى انجام تســت و آزمايشــات 
تشخيصى هستند و تمام اقدامات تشخيصى 
براى شناســايى مبتاليان بــه اچ اى وى در 
چهارمحــال و بختيارى مطابــق با پروتكل و 

استاندارد است.
بنابــر اعالم وبدا، عليرضا رئيســى با تاكيد 
بر ضــرورت حفظ آرامــش و محرمانگى 
و رازدارى در خصــوص ايــن بيمــارى 
خواسته اســت مســائل حوزه سالمت به 
مســائل امنيتى تبديل نشود. و معتقد است 
كه اقدامات جاهالنه و منحرفانه از ســوى 
دشــمنان هدايــت مى شــود و ارتباطى با 
اهالى روســتا ندارد و اهالــى محترم چنار 
مســائل  پيگير  حاضر  حــال  در  محمودى 

هستند. درمانى  و  تشخيصى 

تصادف زنجيره اى
 13 خودرو در زيرگذر 
بعثت همدان

 روز گذشــته بار ديگر در ســطح شهر 
همدان حادثه اى تازه به وقوع پيوســت كه 
در آن با شكل گيرى يك تصادف زنجيره اى 

زيرگذر بعثت شهر همدان، 13 خودرو بهم 
خوردند.

به گزارش ايسنا، قبل از اين وقوع اين اتفاق 
خودرويــى در محل حادثه دچار نقص فنى 
شــده بود، كه بنا به گفته كارشناسان نيروى 
راهور، ريــزش روغن اين خــودرو باعث 
لغزندگــى معبر شــده و خودروها به علت 
ســرعت باال و پس از عبور از روى روغن 

ليز خورده و با همديگر برخورد كرده اند.
خوشــبختانه اين تصادفات مورد جرحى و 
فوتى نداشته است و از آنجايى كه اين معبر 
در كمربندى شهر واقع شــده، خودروها با 

سرعت بااليى در آن تردد مى كنند.
يكى از مشــكالت اين مســير بنــا بر گفته 
كارشناسان تعداد محدود دوربين هاى كنترل 
سرعت اين معبر است كه متاسفانه با توجه 

به تعداد ترددها جوابگو نيست.
از آنجا كه يكى از وظايف شــهردارى تامين 
تجهيزات امنيتى در خيابان هاى شــهر است 
به نظر مى رســد تا بار ديگــر در اين منطقه 
و مناطق مشــابه شاهد اتفاقات ناگوارى اين 
چنينى نباشــيم تجهيزات مورد نياز از جمله 
دوربين هاى كنترل سرعت در معابر به زودى 

توسط اين نهاد تامين و جانمايى شود.

ابهام هاى حوادث لردگان برطرف شود

«چنار»حاشا بلند است!

و  پراكنى  شــايعه  اين 
سوى  از  فريبى ها  عوام 
اســت  مراكزى  و  افراد 
كه با پزشــكى كشور و 
ســالمت مردم دشمنى 
عقب  خواهان  و  دارنــد 
دســتاوردهاى  گــرد 

پزشكى كشور هستند
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آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  10 ب ــماره شناس ــور داراى ش ــد قلى پ ــا صي ــاى رض آق
ــوده  ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 392/98/112 از اي ــه كالس ب
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان والى الــه صيــد قلى پــور بــه شــماره 
ــدرود زندگــى  ــگاه دائمــى خــود ب ــخ 1363/1/4 در اقامت شناســنامه  3297 در تاري

ــه: ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث گفت
شــماره  بــه  متولــد1315/10/1  ولى الــه  فرزنــد  نجفــى  1-اســداله   

متوفــى  فرزنــد  شناســنامه405095464 
شــماره  بــه  متولــد1329/11/2  ولى الــه  فرزنــد  قلى پــور  صيــد  2-فتح الــه 

متوفــى فرزنــد  شناســنامه4051728684 
 3-نصرت الــه صيــد قلى پــور فرزنــد ولى الــه متولــد1336/2/10 بــه شــماره 

ــى  ــد متوف ــنامه4051734110 فرزن شناس
ــنامه10  ــماره شناس ــه ش ــد1340/1/1 ب ــه متول ــد ولى ال ــور فرزن ــد قلى پ ــا صي 4-رض

فرزنــد متوفــى 
شــماره  بــه  متولــد1342/1/1  ولى الــه  فرزنــد  قلى پــور  صيــد  5-جمشــيد 
ــماره  ــه ش ــد1302 ب ــيرعلى متول ــد ش ــرا فرزن ــى 6-صغ ــد متوف ــنامه61 فرزن شناس
ــي درخواســت  ــا انجــام تشــريفات مقدمات ــد متوفــى اينــك ب شناســنامه673 فرزن
ــا  ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي مزب
ــك  ــرف ي ــي ظ ــخ نشــر نخســتين آگه ــزد او باشــد از تاري ــي ن ــه از متوف وصيتنام

ــف 3000) ــد. (م ال ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدي م
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى سند مالكيت المثنى 
ــد و  ــادره از نهاون ــد ص ــد على محم ــى فرزن ــى خزائ ــاى عل ــك آق ــه مال ــه اينك ــر ب نظ
بــه شــماره ملــى 3960472897 بــا ارائــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفتــر اســناد 
رســمى شــماره 81 فيــروزان نهاونــد اظهــار نمــوده  مقــدار ششــدانگ پــالك 14 فرعــى 
ــل  ــت آن ذي ــند مالكي ــه س ــد ك ــت نهاون ــش 4 ثب ــى بخ ــزى از 17 اصل ــروز و مج مف
ثبــت 977 صفحــه 327 دفتــر جلــد 6 ثبــت و ســند مالكيــت دفترچــه اى بــه شــماره 
ســريال 486893 ســرى الــف 80  صــادر و تســليم مالــك گرديــده اســت، و بــه علــت 
نقــل و انتقــال مفقــود گرديــده اســت تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى نمــوده 
ــوق  ــه شــرح ف ــب ب ــون ثبــت مرات ــه قان ــاده 120- آيين نام ــه اســتناد م ــذا ب اســت. ل
يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت اطــالع عمــوم آگهــى مى گــردد 
چنانچــه كســى نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى اعتــراض داشــته يــا مدعــى 
ــزد خــود مى باشــد مى توانــد  ــا وجــود ســند مالكيــت ن ــزد خــود او ي انجــام معاملــه ن
اعتــراض خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف مــدت 10 روز بــه ايــن اداره 
ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مقــرر ســند مالكيــت المثنــى صــادر 
خواهــد شــد. ضمنــاً ششــدانگ پــالك مذكــور به موجــب ســند رهنــى شــماره 119383 
ــغ پانصــد و  ــال مبل ــد در قب ــماره 4 نهاون ــمى ش ــناد رس ــر اس ــورخ 1384/7/12 دفت م
پنجــاه ميليــون ريــال نــزد بانــك كشــاورزى فيــروزان در رهــن مى باشــد و مــازاد اول 
ششــدانگ پــالك مذكــور بــراى ســند رهنــى شــماره 125125 مــورخ 1394/6/2 دفتــر 
اســناد رســمى شــماره 4 نهاونــد در قبــال مبلــغ هفتصــد و ده ميليــون ريــال نــزد بانــك 

ــد. ــن مى باش ــروزان در ره ــعبه في ــاورزى ش كش
(م الف 167)

محمدعلى جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

برابــر رأي شــماره 387 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ــن  ــاى عي ــارض متقاضــى آق ــه و بالمع ــات مالكان ــك تصرف ــه ي ــك همدان-ناحي مل
ــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از بيجــار در يــك  ــد شــكرا.. ب ــان فرزن ــه پورزم ال
ــع در  ــع قســمتي از پــالك 13  اصلــي واق ــه مســاحت 97/38 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
ــب حســينه  ــام جن ــان گلف ــى عصــر، خياب ــدان شــهرك ول ــه بخــش ســه هم حوم
ــاى شــمس ا.. باشــباغى  ــك رســمى آق ــا واســطه از مال ــدارى ب ــاس خري بيــت العب
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت.  ل ــرز گردي مح
فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــن  ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض مالكي
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــي ب
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 988)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/15

على زيورى
 رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهى ابالغ اجرائيه 
ــماره  ــد 1373/3/31 ش ــر متول ــدر جعف ــام پ ــى ن ــوره امرائ ــه منص ــيله ب بدينوس
ملــى3950312285 شــماره شناســنامه 3950312285 بــه نشــانى نهاونــد كــوى گلشــن 
ســه راهــى نانوايــى و و حســين امرائــى نــام پدر جعفــر تاريــخ تولــد 1382/10/16 شــماره 
ملــى 3950623221 شــماره شناســنامه 3950623221 بــه نشــانى نهاونــد كــوى گلشــن 
ــرار خــاص تاريــخ تولــد 1327/3/3  ســه راهــى نانوايــى اســماعيل امرائــى نــام پــدر ب
ــوى گلشــن  ــد ك ــانى نهاون ــه نش ــنامه 7 ب ــماره شناس ــى 3962185135 ش ــماره مل ش
ســه راهــى نانوايــى و نازنيــن زهــرا امرائــى نــام پــدر جعفــر تاريــخ تولــد 1387/3/22 
ــد  ــانى نهاون ــه نش ــنامه 3950759727 ب ــماره شناس ــى 3950759727 ش ــماره مل ش
ــدر اســماعيل  ــام پ ــى ن ــر امراي ــى وراث مرحــوم جعف ــوى گلشــن ســه راهــى نانواي ك
تاريــخ تولــد 1351/4/10 شــماره ملــى 3961788871 شــماره شناســنامه 182 (متعهــد) 
ــد 1354/12/6  ــخ تول ــيرويه تاري ــدر ش ــام پ ــى ن ــژگان زرين ــم م ــردد خان ــالغ مى گ اب
ــى  ــده اجراي ــب پرون ــه موج ــنامه 25618 ب ــماره شناس ــى 3960256401 ش ــماره مل ش
كالســه 9800221 تشــكيل در اجــراى ثبــت نهاونــد موضــوع ســند ازدواج شــماره 9803 
ــه  ــوق علي ــه منــدرج در ســند ف ــد جهــت وصــول مهري ــر ازدواج شــماره 12 نهاون دفت
شــما مبــادرت بــه صــدور اجرائيــه نمــوده اســت و چــون برابــر گــزارش مامــور ابــالغ 
(اداره پســت) ابــالغ واقعــى در اقامتــگاه مــورث بــه شــما ميســور نگرديــده لــذا برابــر 
ــه فقــط  ــاد اجرايي ــرا مف ــه اج ــاده 18 آيين نام ــق م ــده بســتانكار طب درخواســت نماين
يــك مرتبــه در يكــى از روزنامه هــاى كثيراالنتشــار محلــى آگهــى مى شــود و چنانچــه 
ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز ابــالغ مى شــود بــه پرداخــت بدهــى 

خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات اجرايــى جريــان خواهــد يافــت. (م الــف 166)
تاريخ انتشار: 98/7/15

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

طرحى كه "ربا" را قانونى مى كند!
 در حالى كميسيون اقتصادى مجلس طرح جامع بانكدارى اسالمى 
را براى تصويب در دستوركار مجلس قرار داده است كه يك اقتصاددان 
معتقد است كه اين قانون نه تنها مشكل ربا را از سيستم بانكى حل نمى 
كند بلكه با قانونى كردن سود على الحساب باعث تشديد مشكالت در 

رابطه با حذف ربا مى شود.
در روزهاى گذشته كميسيون اقتصادى مجلس طرحى را با عنوان "طرح 
جامع بانكدارى اسالمى" براى تصويب به مجلس فرستاده است كه اخيراً 
نيز 21 تن از اقتصاددان ها با انتشار نامه اى هشدارآميز نسبت به اين طرح 
جديد مجلس واكنش نشان داده اند. يكى از اقتصاددانانى كه اين نامه را 
امضا كرده معتقد است كه طرح جديد مجلس نمى تواند بحث "ربا" را 

در سيستم بانكدارى فيصله دهد.
 طرح جديدى بانكدارى از طرف خود مجلس صادر شده 

است
وحيد شقاقى شهرى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه طرح جديد 
مجلس از جانب دولت ارائه نشــده اســت، اظهار كرد: قانون بانكدارى 
بدون ربا كه در ســال 1362 تصويب شــد به دليل صورى سازى عقود 
توســط بانك ها در عمل نتوانست مســاله ربا را از سيستم بانكى حذف 
كند، مجلسى ها قرار بود با طرح جديد خود اين مساله را حل كنند اما در 
عمل هيچ بندى از اين طرح جديد به حل اين مشــكل نمى پردازد و چه 
بسا وضعيت را بدتر هم مى كند.او با بيان اينكه بحث سود على الحساب 
در قانون سال 1362 وجود نداشت اما در طرح جديد مجلس تاييد شده 
اســت، درباره اين نوع سود و تاثير آن بر قانونى شدن ربا اظهار كرد: در 
سود على الحساب بانك ها ميزان ســودى كه مى توانند به سپرده گذاران 
بدهند را پيش بينى مى كنند و معادل 70 درصد از آن را به صورت قطعى 
به حســاب مشتريان خود واريز مى كنند، اين در حالى است كه اگر قرار 
باشد طبق اصول بانك دارى اسالمى حركت كنيم چنين سودى اساسا نبايد 

پرداخت شود بلكه بانك ها بايد بر اساس سود يا زيان خود عمل كنند.
 بانكدارى بدون ربا چه مى گويد؟

عضو هيئت علمى دانشــگاه خوارزمى تهران با بيان اينكه در ســاختار 
كنونى امكان حذف صورى سازى قراردادها وجود ندارد و طرح جديد 
مجلــس هم آن را حل نمى كند، درباره اصول بانكدارى اســالمى نيز 
توضيــح داد: در بانكدارى بدون ربا نظام بانكى بايد به ســمت عقود 
مشاركتى و مبادله اى برود و بر اين اساس سود و زيان كسب شده را بين 
سپرده گذاران تقسيم كند و خود نيز مبلغى را به عنوان حق الوكاله بردارد.

شــقاقى شــهرى با بيان اينكه ســاختار بانكى فعلى توان حذف ربا را 
ندارد گفت كه براى حل اين مساله بانك ها بايد در فعاليت هاى واقعى 
اقتصادى سرمايه گذارى كنند و سپرده گذاران خود را هم در سود و زيان 

فعاليت هاى خود شريك كنند.
ايــن اقتصــاددان همچنين با تاكيــد بر ضرورت تشــكيل بانك هاى 
سرمايه گذارى براى به عهده گرفتن عقود و قراردادها، اين اقدام را براى 
پرداختن ديگر بانك ها به وظايف اصلى خود يعنى ارائه خدمات پولى و 

بانكى ضرورى توصيف كرد.
 ساختار فعلى نظام بانكى براى حذف ربا مناسب نيست

به گزارش ايســنا، پيش از اين 21 تن از اقتصاددان ها با انتشار عمومى 
نامه اى خطاب به نمايندگان مجلس شوراى اسالمى نسبت به تصويب 
طرح جديد بانكدارى جامع اسالمى هشدار داده  بودند. در بخشى از اين 

نامه درباره ايده بانكدارى بدون ربا آمده است:
«اصل ايده بانكدارى بدون ربا بر اين فرض استوار است كه بانك ها به جاى 
دريافت ربا از تسهيالت گيرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طريق 
به كارگيرى عقود اســالمى و با فعاليت در بازار واقعى به سود مورد نظر 
دست يابند. تا زمانى كه سود از ورود به فعاليت هاى بخش واقعى حاصل 
نشود، امكان ربازدايى وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانكى براى اين هدف 
مناسب نيست. ساختار اصلى بانكهاى تجارى بر يك امر استوار است (مبلغ 
– مــدت - نرخ - جريمه) مطالعه تاريخچه و عملكرد بانكدارى از قديم 
تاكنون به خوبى بيانگر اين واقعيت اســت. بانك در برابرتغيير كاركردش 
مقاومت مى كند. دليل اصلى اينكه در 35 سال گذشته بانكها عقود شرعى را 
غالبا بصورت صورى اجرا كرده اند همين امر است. ريشه اصلى مشكالت 
بانكدارى بدون ربا را بايد در اين جا جست و جو كرد. همين ساختار است 
كه اجازه نمى دهد ربا به طور واقعى از نظام بانكدارى كشور حذف شود. 
در اين طرح براى تغيير ساختار بانك ها تدبيرى انديشيده نشده است؛ حتى 
از اصالحات جزئى و مــوردى، مثل جدا كردن نهادهاى متكفل پرداخت 
قرض الحسنه از نهادهاى پرداخت تسهيالت در قالب عقود اسالمى- كه 
فعاليتى انتفاعى اســت- غفلت شده است.  به بيان دقيق تر بايد گفت اين 
طرح در چارچوب و با حفظ همين ســاختار طراحى شده و پيش فرض 
قانون فعلى نيز همين امر اســت و اين همه تخلف و صورى سازى و ... 
معلول آن است. برخى از امورى كه در اين طرح آمده، قانونى نمودن امورى 

است كه تاكنون تخلف محسوب مى شد».

يك مسئول مطرح كرد
گرفتارى تعاونى هاى مسكن مهر همدان براى صدور سند

 دبيــر اتاق تعاون اســتان همدان با بيــان اينكه بيش از 8400 واحد مســكن مهر در 
شــركت هاى تعاونى مســكن مهر همدان ساخته شــده اســت، گفت: قريب به اتفاق 

شركت هاى تعاونى مسكن مهر استان همدان براى صدور سند گرفتارند.
رحمان نــادى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: بيش از 8400 واحد مســكن مهر در 
شــركت هاى تعاونى مســكن مهر استان همدان ساخته شــده و مراحل كار پيش رفته و 
ساختمانها تحويل اعضا شــده و تعداد محدودى از واحدهاى تعاونى مسكن مهر شاهد 

نيمه كاره باقيمانده است.
وى با بيان اينكه هيئت مديره شــركت هاى تعاونى مسكن مهر بيش از 5 سال نمى توانند 
فعاليت داشــته باشند، تصريح كرد: با توجه به اينكه مســاكن مهر در شرف صدور سند 

هستند نيازى به تمديد هيئت مديره ندارند و به هيئت  تسويه تحويل داده شده اند.
دبير اتاق تعاون استان همدان خاطرنشان كرد: در حال حاضر قريب به اتفاق شركت هاى 

تعاونى در مرحله هيئت تسويه هستند و براى صدور سند گرفتارند.
وى با اشاره به اينكه تعدادى از اعضاى تعاونى بدهى دارند، افزود: بعضاً افرادى كه بدهى 
دارند، همكارى نمى كنند تا بدهى هاى خود را تســويه كننــد در حاليكه اگر خود اعضا 
همكارى داشــته باشند و بدهى هاى خود را تسويه كنند، شركت هاى تعاونى مسكن مهر 

مشكلى ندارند.
نادى با تأكيد بر اينكه در صورت عدم تســويه بدهى، اعضــاى ديگر مى توانند به مركز 
داورى اتاق تعاون شكايت كنند، يادآور شد: در مركز داورى اتاق تعاون رأى صادر شده 

و بدهكاران ملزم به پرداخت بدهى خود مى شوند.
وى با بيان اينكه هر چه اعضا بيشــتر معطل كنند قيمت مسكن باالتر مى رود، عنوان كرد: 
هرچه اعضا معطل كنند قيمت باالتر مى رود به طوريكه مسكن مهر كارگرى تويسركان در 

حال حاضر براى اعضا بيش از يك ميليون تومان تمام مى شود.
دبير اتاق تعاون استان همدان خاطرنشان كرد: حدود 100 واحد مسكن مهر به علت بدهى 

به مركز داورى اتاق تعاون استان همدان آمده و براى آنها رأى صادر شده است.

غزل اسالمي »
 از شــنبه شــب تلفــن ثابت بســياري از 
شهروندان، شركت هاي خصوصي و ادارات قطع 
شد. دفاتر پيشخوان از صبح تا ظهر پاسخگوي 
مشتركاني بودند كه تلفن شان بدون اطالع قبلي 

توسط شركت مخابرات قطع شده بود. 
حذف قبوض طرحي است كه از سال گذشته 
مصوب شده و قابل اجرا است كه اجراي قطعي 
آن به مهرماه سال جاري موكول شد. با اجراي 
اين طرح قرار اســت صورتحساب هر دوره با 
پيامك به تلفن همراه مشتركين ارسال شود. اين 
خبر بارها توسط وزير و مديران استاني اعالم 
شــد. اما در نهايت با اجــراي ناقص يا بدون 
برنامه آن از ابتداي مهرماه، بسياري از مشتركان 
تلفن ثابت با مشكل مواجه شدند كه هزينه اين 

نواقص از جيب مشتركان درآمد. 
مردم در چند روز گذشته منتظر دريافت پيامك 
صورتحساب مكالمات تلفن ثابت خود بودند 
تا هزينه آن را پرداخت بودند اما بســياري از 
مشــتركان اين پيامك ها را دريافت نكرده ولي 
تلفن ثابت شــان قطع شــد. ديروز بسياري از 
مشــتركان براي وصل كــردن تلفن خود هم 
متحمل صرف وقت و تعطيلي كسب وكارشان 
در شركت ها شدند و هم هزينه صدور قبض و 

وصل كردن تلفن را پرداختند.
در يكي از پيشخوان ها در خيابان شريعتي صف 
طوالني براي مشتركاني كه با قطعي تلفن خود 
مواجه شــده ايجاد شــده بود و پشت سرهم 
به تعداد آنها اضافه مي شــد. بســياري از آنها 
معترض بودند كه بدون دريافت پيامك يا قبض 

تلفن شان قطع شده است. 
خانمي كه بچه به بغــل آمده بود، به متصدي 
پيشخوان مي گفت: چرا صورتحساب برايمان 
نيامده؟ يعني قرار است از اين پس هرماه براي 
وصل كردن تلفن تا اينجا بياييم؟ خانم ديگري 
هم مي گفت: هزينه تلفن تير و مرداد را پرداخت 
كرده ام، يعني براي 14 روز تأخير در پرداخت 
قبض شــهريور تلفن ما را قطع كرده اند؟ مگر 
مي شود بدون اينكه هزينه تلفن را اطالع بدهند 
يك دفعه تلفن ها را قطع كنند؟ قبًال قبض مي آمد 
براي پرداخت هم مهلــت مي دادند اما االن نه 
مهلت مي دهند نه صورتحســاب مي فرستند. 
خودشان بدون برنامه كار مي كنند ولي مردم را 
درگير مي كننــد. كارمند يكي از ادارات هم كه 
منتظر بود تا بدهي خط هاي قطع شده اداره شان 

را پرداخت كند وقتي اعتراض 
مردم را ديد گفت: اين بندگان 
خدا كه مقصر نيستند كوتاهي 
شــركت مخابرات بــوده كه 
خود  مشــتركان  براي  پيامك 

ارسال نكرده است.
متصدي پيشــخوان هم  گفت: 
تلفن منزل ما هم ديشب قطع 
شــد كه امروز وصل كرديم. 
براي خط ما هم هيچ پيامكي 

ارسال نشده است.
در پيشــخوان هاي خيابان اكباتــان و آرامگاه 
بوعلي هم شرايط به همين شكل بود. در دفاتر 
ازدحام وجود داشت و مشتركان از قطع شدن 
تلفن شان عصباني بودند. مرد جواني كه منتظر 
بود تا قبض تلفن برايش صادر شود تا هزينه آن 
را پرداخت كند، مي گفت: اينها هركاري انجام 
بدهند به ضرر مردم اســت. مردم هزينه  اشتباه 
دولت را بايد از جيب خودشــان بدهند و هم 
وقتشــان را بگذارند تا آن اشتباه  اصالح شود. 
مردم اين روزها درگيري ها و مشكالت زيادي 
دارنــد از صبح هــم كارو زندگي مان به خاطر 
قطعي تلفن ها تعطيل شده است. مگر كشوري 
بخواهد صرفه جويي كند جيب مردم را خالي 
مي كند؟ امروز با قطع شــدن تلفن ها من چند 
ميليون تومان تاحــاال ضرر كرده ام االن هم كه 
براي وصل شــدن براي هر خــط بايد 2 هزار 

تومان بدهم.
بسياري از شركت هاي خصوصي هم ديروز با 

مشكل قطعي تلفن مواجه 
بودند. مدير يكي از اين 
يكي  در  كه  شــركت ها 
از پيشــخوان ها مشغول 
رفع مشــكل بود، گفت: 
34 خــط ثابت داريم كه 
16 خــط از صبح قطع 
است و اگر فقط دو خط 
تلفن ما قطع باشد روزانه 
ميليوني ضــرر مي كنيم. 
وي مي گفت: 4 روز قبل فقط براي 4 خط پيام 
هزينه مكالمه آمده، درصورتي كه همه خطوط 
بدهي دارند و بايد صورت حســاب پيامك و 
مهلت زمان آن مشخص مي شــد. وي اضافه 
كرد: براي دريافت صورتحساب هر قبض 500
تومان و براي وصل كردن شان 1500 تومان بايد 
پرداخت كنم. يعني به خاطر اشتباه مخابرات 32

هزار تومان از جيب من درآمده است.
 مخابرات: بررسى مى كنيم!

محمدعلي گرزين، مدير مخابرات منطقه همدان 
هم گفــت: طرح حذف قبوض به تازگي اجرا 
شــده و در ابتداي كار ممكن است با نواقصي 
مواجه باشيم اما بررسي مي كنيم و ان شاا... نقاط 

ضعف را رفع مي كنيم.
716 هزارو 500 شــماره منصوبه در اســتان 
همدان و 30 ميليون شــماره تلفن در كشــور 
وجود دارد كه اگر فقط 5 درصد اين شماره ها 
به اين شكل قطع شوند مبلغي بالغ بر 72 ميليون 
تومان درآمد يك روز شركت مخابرات همدان 

فقط از طريق قطع كردن تلفن مشتركان است. 
درصورتي كه قرار بــوده با حذف قبوض 72
هزار ميليارد تومان در سال صرفه جويي شود اما 
اگر اين پروژه درست اجرا نشود و فرهنگسازي 
الزم صــورت نگيرد قطعاً بيــش از 72 هزار 
ميليارد تومان در سال از جيب مردم درمي آيد. 
يعني دولت عالوه بر هزينــه نكردن 72 هزار 
ميليارد، به همين اندازه هم از مشــتركان براي 
وصل كردن تلفن ها دريافت مي كند. اما از همه 
اينها مهم تر اين اســت كه هم وقت مردم تلف 
مي شود و هم اعصاب روان آنها به هم مي ريزد.

شــركت مخابرات بايد پيــش از اجراى طرح 
حذف قبوض اطالع رسانى گسترده و آموزش 
پيشگيرانه انجام مى داد تا مشتركان خسارت هاى 
چندجانبه نبينند. حاال شــركت مخابرات بايد 
خســارت هاى ديروز را جبران كند و هزينه ها 

را به مشتركان برگرداند.
البته اين تنها شركت مخابرات نيست كه مردم را 
با چالش قطعي مواجه كرده بلكه ممكن است 
در روزها يا ماه هاي آينــده همين اتفاق براي 
شركت هاي خدمات رسان ديگر نيز رخ بدهد. 
چون تاكنون براي بســياري از مشتركان هنوز 
پيامك صورتحساب هيچ يك از خدمات ارسال 
نشده است. درصورتي كه قطعي آب، برق و گاز 
به مراتب تبعات بدتري دارند و ممكن اســت 
ادامه اين روند مردم را عصباني تر كند. بنابراين 
دولــت اگر اقدام به حذف قبوض مي كند ابتدا 
بايد زيرســاخت ها را آماده كند نه اينكه براي 

اجراي آن از مال و جان مردم هزينه كند.

قطع تلفن بدون ارسال صورت حساب مردم را به صف كرد

شكست مخابرات در حذف قبوض
■ درآمد 72 ميليونى مخابرات از يك روز قطعى

رمِز گران!
خدمات رمز دوم 
پويا انحصارى 
است؟

 برخــى بانك ها در حالى اســتفاده از 
رمز دوم يك بار مصرف براى مشــتريان 
خود را اجبارى كرده اند كه اين سرويس 
در مقايسه با ساير خدمات بانكى كارمزد 
بااليى دارد؛ موضوعى كه برخى دليل آن 
را انحصار در ارائه اين خدمات توســط 

يك شركت خصوصى مى دانند.
به گزارش ايســنا، نيمه دوم سال گذشته 
بود كــه بانك مركزى اعــالم كرد كه از 
خرداد ماه ســال 1398 مــردم بايد براى 

پرداخت هــاى اينترنتى خود به جاى رمز 
دوم ثابت از رمــز دوم يك بار مصرف يا 

پويا استفاده كنند.
بر اين اســاس، قرار شــد كــه برخى از 
بانك ها از همان زمان به صورت اختيارى 
رمــز دوم يك بار مصــرف را در اختيار 
مشــتريان خود قرار دهند و از خرداد ماه 
سال جارى استفاده از اين رمزها اجبارى 

شود.
اما با رسيدن به زمان موعود بانك مركزى، 
اجبارى شدن رمزدوم پويا به تعويق افتاد، 
چراكه شــركت اپل برخى اپليكيشن هاى 
ايرانى را حذف كــرد و با توجه به اينكه 
بخشــى از مردم ايران از گوشــى آيفون 
استفاده مى كنند، اين احتمال مى رفت كه با 
اجبارى شدن رمز دوم پويا، پس از مدتى 
اين اپليكيشــن هاى بانكى حذف شده و 

براى مردم مشكل ايجاد شود.
در آن زمان گفته شــد كــه بانك مركزى 
به دنبال راهكار ديگرى از جمله پيامك، 
براى رمزهاى دوم يك بار مصرف اســت 
و در عين حــال برخى اختالف نظرها با 
وزارت ارتباطات درباره قيمت اســتعالم 
شــماره تلفــن همراه وجود داشــت كه 

هزينه هاى اين كار را افزايش مى داد.
هرچنــد كه هنــوز اســتفاده از رمز دوم 
پويا اجبارى نشــده و بانك مركزى از آن 
زمان اين موضوع را مســكوت گذاشته و 
اظهارنظــرى درباره آن نكرده اســت، اما 
برخى بانك ها استفاده از رمز دوم پويا را 
در دستور كار خود قرار داده اند؛ حال آنكه 
بر اســاس اطالعات به دست آمده هزينه 
راه اندازى اين ســرويس براى مشــتريان 

اندكى باالست.

آنطور كه گفته مى شــود مشتريان بانكى 
بايد براى راه اندازى ســرويس رمز دوم 
يك بــار مصرف خود ســاالنه حدود 33 
هزار تومان كارمزد به بانك پرداخت كنند 
كه اين رقم در مقابل ســاير كارمزدهاى 

بانكى رقمى باالست.
اين در حالى اســت كه اســتفاده از اين 
خدمات مربوط به يك قشر خاص نبوده 
و بخش عمده اى از مشــتريان بانكى در 
حال حاضر نســبت به پرداخت اينترنتى 

اقدام مى كنند.
اما نكتــه مهم تر آنكه شــعب بانكى در 
اعتراض به باال بودن قيمت راه اندازى رمز 
دوم يك بار مصرف، دليل آن را باال بودن 
هزينه شــركت ارائه دهنــده اين خدمات 

مى دانند.
گفته مى شود كه اين خدمات به صورت 

توسط يك شركت خصوصى  انحصارى 
انجــام مى شــود و اين شــركت هزينه  
زيادى را براى راه اندازى و نگهدارى اين 

سرويس از بانك ها مى گيرد.
اين در حالى اســت كه اگر شركت هاى 
مختلفــى مجــوز ارائــه ايــن خدمات 
را داشــته باشــند، با ايجــاد رقابت بين 

خدمات دهندگان، ممكن است هزينه هاى 
اجراى اين طرح كاهش پيدا كند.

به نظر مى رســد كــه در حــال حاضر، 
انحصارى در ارائه خدمات رمز دوم پويا 
وجــود دارد كه اين امــر مى تواند قيمت 
باالى راه اندازى اين ســرويس را توجيه 

كند.

نرخ  بليط پروازهاى اربعين اعالم شد
 مديركل نظارت بر خدمات ســازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با اعالم نرخ هاى بليط پروازهاى اربعين، تصريح كرد كه 

بر فروش بليط سفر به عتبات عاليات نظارت مى شود.
سيدجواد احمدى در گفت وگو با ايسنا، از برنامه ريزى براى سفرهاى 
زائران به عتبات عاليات خبر داد و گفت: تيم هاى بازرســى ســازمان 
حمايت آماده نظارت جدى و پيشگيرانه بر عملكرد آژانس هاى فروش 

بليط و شركت هاى هواپيمايى در سراسر كشور هستند.
وى با اشــاره به برنامه ريزى هاى سازمان حمايت در راستاى سفرهاى 
زائران در ايام اربعين حســينى با بيان اينكه با توجه به نزديك شدن به 
ايام اربعين حسينى و افزايش تقاضا براى عزيمت به عتبات عاليات و 
اهميت موضوع ساماندهى قيمت بليط هواپيما به مقصد نجف اشرف 
و بغداد، تمهيدات الزم از ســوى اين ســازمان انديشيده شده است، 
اظهار كرد: به منظور پيشــگيرى از تخلفات احتمالى و جلوگيرى از 
تضييع حقوق متقاضيان بــر نحوه فروش بليت ها نظارت كامل انجام 
مى شود.به گفته اين مقام مســئول امسال با تشكيل كارگروه مشترك 
حوزه هاى نظارتى و اجرايى به منظور جلوگيرى از افزايش قيمت اين 
مسيرها با هماهنگى هاى انجام شــده، همچون سال قبل قيمت ثابتى 

براى مقاصد پروازى نجف و بغداد تعيين شد.
احمدى با اشاره به اعالم نرخ هاى تعيين شده توسط سازمان هواپيمايى 
كشــورى به آژانس ها، تصريح كرد: شــركت هاى هواپيمايى در بازه 
زمانى بيســتم تا سى ام مهرماه ســال جارى در ايام اربعين موظف به 

ارائه بليط با نرخ هاى تعيين شده هستند.
 حداكثر نرخ بليط رفت و برگشت اربعين

به گفته وى، حداكثر قيمت براى مسير تهران - نجف / بغداد - تهران 
(بصورت رفت و برگشــت)، 22 ميليون ريال و براى مسير مشهد - 
نجف / بغداد - مشــهد (بصورت رفت و برگشت)، 28 ميليون ريال 

تعيين شده است.
مديــركل نظارت بر خدمات ســازمان حمايــت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با بيان اينكه نرخ بليط در مسيرهاى يك طرفه معادل 50
درصد نرخ بليط مسير دو طرفه بوده، نرخ بليط كودكان را 75 درصد 

نرخ بليط بزرگساالن عنوان كرد.
احمدى همچنين خاطرنشان كرد كه در صورت خريد بليط در كشور 
عراق نرخ بليط در مســير نجف - بغداد - تهران معادل 100 دالر و 

مسير نجف - بغداد - مشهد معادل 130 دالر خواهد بود.
اين مقام مسئول با تاكيد بر نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان بر نحوه فروش بليط عتبات عاليات،  تصريح كرد كه در 
صورت احراز هرگونه تخلف با متخلفان برخورد قانونى الزم صورت 
خواهد گرفت.وى در ادامه به زائران عتبات عاليات توصيه كرد كه هيچ 
بليطى حتى براى پروازهاى فوق العاده و چارترى را به نرخ هاى باالتر 
از نرخ هاى اعالمى نخرند، چراكه قيمت اعالم شــده به عنوان سقف 

نرخ تعيين شده است.
مديــركل نظارت بر خدمات ســازمان حمايــت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در پايان تصريح كرد: در طول برگزارى طرح نظارت بر 
نرخ بليط ها در اين ايام، هموطنان گرامى مى توانند در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف مراتب را به شماره تلفن 124 يا سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان ها اعالم كنند، يا از طريق سايت سازمان هواپيمايى 
كشورى  به نشانى  www.cao.ir در ميان بگذارند تا در اسرع وقت 

مورد بررسى و رسيدگى قرار گيرد.

بخواهد  كشــوري  مگر 
جيب  كند  صرفه جويــي 
مــردم را خالي مي كند؟ 
شــدن  قطع  با  امــروز 
ميليون  چند  من  تلفن ها 
تومان تاحاال ضرر كرده ام 
االن هم كــه براي وصل 
شدن براي هر خط بايد 2
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■ آزادي تويسركان- زهرمار - شبى كه ماه كامل شد 

گوگل سوءاستفاده از بى خانمان ها
 را كنار گذاشت

 به دنبال اعتراض گسترده فعاالن مدنى، گوگل سواستفاده از افراد 
بى خانمان براى تحقيق ميدانى در مورد فناورى تشــخيص چهره را 
متوقــف كرد.به گزارش مهر ، گوگل با همــكارى يك آژانس ثالث 
افرادى را به خدمت گرفته بود تا با پرســه زدن در خيابان هاى چند 
شــهر بزرگ آمريكا از برخى اشــخاص و به خصوص اشخاص بى 
خانمان بخواهند تا با دريافت كارت هديه 5 دالرى اطالعات مربوط 

به چهره خود را به گوگل بفروشند.
انتشــار اين نــوع رفتار گوگل بــا افراد بى خانمــان و تالش براى 
سواســتفاده از فقر و ندارى آنها واكنش هاى تند و گسترده اى را در 

رسانه هاى امريكا ايجاد كرد و گوگل را به عقب نشينى واداشت.

امكانات ارتباطى فيبرنورى در شهرك 
صنعتى پاكدشت راه اندازى شد

 مخابرات منطقه تهران از راه اندازى امكانات ارتباطى تلفن ثابت 
و پهنــاى باند فيبرنورى (FTTH ) در شــهرك صنعتى خوارزمى 

پاكدشت خبر داد.
به گزارش مهر ، در راســتاى تحقق شــعار سال 98 (رونق توليد) و 
با هدف تامين زيرســاخت هاى فنى، امكانات ارتباطى تلفن ثابت و 

خدمات باند پهن FTTH بر بستر فيبرنورى راه اندازى شد.
اين خدمات به توليدكنندگان داخلى و صاحبان مشاغل و صنايع در 
شــهرك صنعتى خوارزمى اختصاص مى يابد كه مراسم راه اندازى 
آن با حضور ملك جعفريان مدير مخابرات منطقه تهران و مسئوالن 

شهرستان پاكدشت برگزار شد.

اولويت كارى وزارت ارتباطات چيست
 وزارت ارتباطات با انتشار يك نظرسنجى از كاربران خواست تا 
به اولويت هاى كارى اين وزارتخانه راى دهند. در اين نظرســنجى 
موضــوع توجه به كيفيت ارتباطــات در كنار كميت در صدر مطالبه 
كاربران قــرار دارد.به گــزارش مهر، وزارت ارتباطــات و فناورى 
اطالعات با هدف دريافت نظرات مخاطبان نســبت به اولويت هاى 

كارى خود، اقدام به تهيه نظرسنجى در اين زمينه كرده است.
در اين نظرســنجى 4 گزينه گسترش ارتباطات روستايى، ساماندهى 
يا تعطيلى خدمات ارزش افزوده، توجه به كيفيت ارتباطات در كنار 
كميت و هوشمندســازى مدارس به عنــوان برنامه هاى در اولويت 
وزارت ارتباطات آمده و از كاربران خواسته شده كه به گزينه نخست 

اين برنامه ها راى دهند.

اولويت كارى وزارت ارتباطات چيست
 وزارت ارتباطات با انتشار يك نظرسنجى از كاربران خواست تا 
به اولويت هاى كارى اين وزارتخانه راى دهند. در اين نظرســنجى 
موضــوع توجه به كيفيت ارتباطــات در كنار كميت در صدر مطالبه 

كاربران قرار دارد.
به گــزارش مهــر، وزارت ارتباطات و فنــاورى اطالعات با هدف 
دريافت نظرات مخاطبان نســبت به اولويت هاى كارى خود، اقدام 
به تهيه نظرسنجى در اين زمينه كرده است.در اين نظرسنجى 4 گزينه 
گسترش ارتباطات روستايى، ســاماندهى يا تعطيلى خدمات ارزش 
افزوده، توجه به كيفيت ارتباطات در كنار كميت و هوشمندســازى 
مدارس به عنوان برنامه هاى در اولويت وزارت ارتباطات آمده و از 

كاربران خواسته شده كه به گزينه نخست اين برنامه ها راى دهند.

3 بيمارستان آمريكايى به هكرها باج دادند
 حمله باج افزارى به سيستم هاى رايانشى 3 بيمارستان در آمريكا 
سبب شد آنها از پذيرش بيماران جديد خوددارى كنند. البته با پرداخت 
باج، بيمارســتان ها به اطالعات خود دسترسى يافتند.به گزارش مهر ، 
حمله يك باج افزار به سيســتم هاى رايانشــى 3 بيمارستان در آالباما 
سبب شد اين بيمارستان ها از پذيرش بيماران جديد خوددارى كنند.
سازمان دولتى DCH Health System كه سيستم هاى خدمات 
درمانى  منطقه اى را در آمريكا اداره مى كند، روز گذشــته اعالم كرد، 
سيستم هاى رايانشى بيمارستان ها دوباره آنالين شده است.البته در اين 
بيانيه ذكر نشده چگونه سيستم هاى رايانشى بيمارستان ها به اطالعات 
خود دسترسى يافته اند اما به نوشته يكى از نشريه هاى خبرى محلى،  

DCH Health System به هكرها باج پرداخت كرده است.

بنويسيد گالرى بخوانيد مكانى 
براى پول  درآوردن!

 يك هنرمند و مدرس دانشگاه بر اين باور است 
كه برخى از گالرى ها فقط اسمشان گالرى است و 
عمــال كار گالرى را انجام نمى دهند؛ در واقع صرفا 
مكانى بــراى نمايش آثار هســتند و چون بايد از 
آن مــكان پول دربياورنــد، از هنرمند پول دريافت 

مى كنند.
بهنــام كامرانى، هنرمند هنرهاى تصويرى و مدرس 
دانشــگاه كه كيوريتورى برخى از نمايشــگاه هاى 
هنــرى را نيز بر عهده دارد، در گفت وگو با ايســنا 
درباره نحــوه تعامل گالرى ها بــا هنرمندان جوان 
و تــازه كار اظهار كرد: قطعًا حمايــت از هنرمندان 
جوان وظيفه گالرى هاســت، ولى نه هر گالرى. به 
طور كلى هدف و رســالت برخــى از گالرى ها در 
معرفى استعدادهاى تازه تعريف شده است يا اينكه 
گالرى هاى دانشجويى هستند و اغلب آثار هنرمندان 

جوان را به نمايش مى گذارند.
او در ادامــه درباره اينكه برخــى از گالرى ها براى 
برگزارى نمايشــگاه از هنرمندان جــوان ورودى 
دريافت مى كنند، خاطرنشان كرد: برخى از گالرى ها 
فقط اسمشــان گالرى اســت و عمال كار گالرى را 
انجام نمى دهند. در واقع صرفا مكانى براى نمايش 
آثار هستند و چون بايد از آن مكان پول دربياورند، 
از هنرمنــد پول دريافت مى كننــد. البته بايد به اين 
نكته نيز توجه داشت كه به هر حال دريافت هزينه 
از ســوى هنرمند بر اســاس يك توافــق دوطرفه 

صورت مى گيرد.
به گزارش ايســنا ، اين استاد دانشــگاه بيان كرد: 
اما به طور كلى مرســوم اســت كــه گالرى ها بايد 
براى معرفــى هنرمند جوان تــالش بكنند، قيمت 
آثار هنرمند را ارتقــاء  و در رويدادهاى بين المللى 
شركت بدهند؛ در واقع اگر يك گالرى خبره باشد، 
بايــد بتواند ايــن خدمات را ارائه دهــد. البته اين 
جريان كامال دو طرفه است و طبيعتا اگر هنرمندى 

موفق شود، گالرى هم سود بيشتر خواهند برد. 
كامرانى يادآور شد: برخى از گالرى ها در خارج از 
كشور هنرمندان خوب و جوان را شناسايى و آنها را 
در يك بازار قدرتمند معرفى مى كنند. به طور كلى 
در كشــورهاى ديگر عالوه بــر گالرى ها نهادهايى 
هســتند كه آثار هنرمندان پيشــرو را شناســايى و 
هنرمنــد را به بازارهاى جهانى معرفى مى كنند. اين 
كار در ايران اغلب توســط كيوريتورها و اســتادان 

دانشگاه انجام مى شود.

اعالم معيارهاى انتخاب ناشر 
نمونه 97

 معيارهاى انتخاب ناشــر نمونه 1397 از سوى 
دبيرخانه ناشران اعالم شد.

بــر اســاس اعــالم دبيرخانــه، ناشــران حائــز شــرايط 
مى تواننــد اطالعــات و مســتندات خــود را مطابــق با 
شــاخص هاى انتخــاب ناشــر نمونــه كــه در پورتــال 
معاونــت امــور فرهنگــى و دفتــر توســعه كتــاب و 
كتابخوانــى اعــالم شــده، بــه دبيرخانــه ارســال كنند. 
ــا 30 مهــر مــاه نســبت  ناشــران فرصــت دارنــد ت
ــدان  ــه آدرس مي ــود ب ــتندات خ ــال مس ــه ارس ب
ــگ  ــزى وزارت فرهن ــاختمان مرك ــتان، س بهارس
ــدام  ــاق 243 اق ــه دوم، ات ــالمى، طبق ــاد اس و ارش
ــا  ــتر ب ــات بيش ــب اطالع ــراى كس ــا ب ــد و ي كنن

ــد.  ــاس بگيرن ــماره 38513348-021 تم ش
 معيارهــاى ارزيابــى ناشــران برگزيــده ســال 
ــداد  ــامل تع ــه ش ــت ك ــد اس 1397 داراى 14 بن
ــرارداد  ــد ق ــار منتشــر شــده توســط ناشــر، عق آث
در  كتــاب  حضــور  خارجــى،  ناشــران  بــا 
زبــان  از  پاســدارى  خارجــى،  جشــنواره هاى 
فارســى، انتشــار آثــار علمــى بــه زبــان ســاده و... 

ــت. اس
ــده  ــران برگزي ــى ناش ــاى ارزياب ــى معياره  تمام
ســايت  اطالع رســانى  بخــش  در   1397 ســال 
معاونــت امــور فرهنگــى وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

ــرار دارد. ــالمى ق اس

بازتاب گسترده بازگشت 1783 لوح 
هخامنشى به ايران در رسانه هاى جهان

 بازگشت 1783 لوح هخامنشى ايران از آمريكا كه بعد از رايزنى هاى 
فراوان در حوزه ديپلماســى فرهنگى صورت گرفت، باعث شد تا اين 
خبر به عنوان يكى از مهم ترين اخبار حوزه ميراث فرهنگى در رسانه هاى 
داخلى و خارجى بازتاب فراوان و چشمگيرى داشته باشد، به گونه اى كه 
حتى مى توان از آن به عنوان مهم ترين خبر حوزه ميراث فرهنگى دنيا در 

هفته گذشته نام برد.
اين الواح كه 84 ســال پيش به صورت امانت به موسســه شرق شناسى 
شــيكاگو تحويل شــده بود، بنا به داليلى روند بازگشت آن ها به ايران 
با مشــكالتى روبه رو شد كه با پيگيرى هاى مستمر بخشى از اين الواح 
به كشــور بازگشت كه در هفته گذشــته 1783 لوح هخامنشى به عنوان 
چهارمين محموله الواح هخامنشــى از موسسه شرق شناسى شيكاگو به 

ايران بازگشت.
اين خبر عالوه بر رســانه هاى داخلى، بازتاب بســيار گســترده اى در 
رسانه هاى مختلف جهان داشت و ميراث فرهنگى ايران، در هفته گذشته 

در صدر اخبار دنيا قرار گرفت.
آنچه در ادامه مى آيد، نگاهى به برخى از اخبار منتشرشده در رسانه هاى 

مختلف جهان است:
■ فرانس 24 (فرانســه):  ايران الواح گلى باستانى بازگشته از آمريكا را 

به نمايش مى گذارد
موزه ملى ايران در روز چهارشــنبه نمايشگاهى از حدود 300 لوح گلى 
با نوشــته هاى ميخى را كه بعد از يــك كارزار قانونىِ طوالنى از آمريكا 

بازگشته بود، در معرض نمايش قرار داد.
اين الواح كه در ويرانه هاى پرســپوليس، پايتخت امپراطورى هخامنشى 
(قرن ششم تا چهارم پيش از ميالد) در جنوب ايران پيدا شده اند، بخشى 
از آثارى به شــمار مى روند كه از ســوى موسسه شرق شناسى دانشگاه 

شيكاگو به ايران بازگردانده شده اند.
كريستوفر وودز، مدير موسسه شرق شناسى دانشگاه شيكاگو با اشاره به 
هزينه هاى قانونِى متحمل شده از سوى موسسه تا زمان صدور راى دادگاه 
عالى، گفت:  «ما ميليون ها دالر هزينه كرديم تا از اين اشيا محافظت كنيم 

و سخت جنگيديم تا بتوانيم آنها را بازگردانيم.»
وى اضافــه كرد:  «اميدواريم بتوانيم محموله دوم را ســريع تر و با تعداد 

لوح بيشترى بازگردانيم.»
پروفسور متيو استوپلر، از اساتيد موسسه شرق شناسى بر اهميت علمى 
اين اشيا تاكيد كرد و عنوان داشت كه اين الواح به درك ما از «چگونگى 
سازماندهى جامعه {هخامنشى} و شيوه  كار نهادهاى كنترلى و حمايتى» 
كمك شايانى كردند. وى اضافه كرد:  «ما نام برخى از افراد مهم در طبقه 
حكما را آموخته بوديم، اما مهم تر اين اســت كــه حاال آموخته ايم آنها 

چطور حكمرانى مى كردند.»
■ تله سور (آمريكاى التين): الواح هخامنشى از آمريكا به ايران بازگشتند
تقريبا 2هزار گل  نبشــته مربوط به دوران هخامنشى، كه نوشته هايشان 
جزئياتى از تمدن پارسى مربوط به حدود 2500 سال پيش را آشكار مى 
كند، اكنون بعد از هشــت دهه حضور در اياالت متحده، در موزه ملى 
ايران به نمايش گذاشته شده اند. آقاى نوكنده، رئيس موزه ملى ايران، به 
افه گفت: «اين اســناد يكى از مهم ترين منابع اطالعاتى در مورد جامعة 

هخامنشى هستند، از كارگران گرفته تا خود شاه و درباريانش.»
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى ايران، على اصغر 
مونســان عنوان كرد كه اين الواح «مســيرها، تبادالت مالى و وضعيت 
كارگران در دولت هخامنشــى» را به نمايش مى گذارند و نشــان از آن 

دارند كه در آن زمان خبرى از برده دارى نبوده است.
به گفته پروفســور وودز، مدير موسسه شرق شناسى دانشگاه شيكاگو، 
هنوز حدود 17 هزار لوح ديگر در اياالت متحده باقى مانده اســت كه 
ممكن اســت ارســال آنها به ايران، به خاطر «دشوار بودن» محافظت از 

آنها، سال ها طول بكشد.

■ حديث:
امام حسن (ع):

 خطاب به يكى از فرزندان خود :فرزندم! با هيچ كس برادرى مكن تا آن كه او را نيك بشناسى، 
و چون او را آزمودى و معاشرت با او را پسنديدى، بر پايه گذشت از لغزش ها و مواسات در 

سختى ها با او برادرى كن. 
تحف العقول: ص 233

مريم مقدم  »
 سومين نشســت وزراى گردشگراى كشورهاى 
عضو اكــو در 12 مهر به ميزبانى تاجيكســتان در 
حالى برگزار شد كه على اصغر مونسان وزير ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى ايران نيز در 
آن حضور داشــت. در اين نشســت ايران به عنوان 
ميزبان نشست وزراى گردشگرى كشورهاى عضو 
اكــو در ســال 2021 و همچنين ســارى و اردبيل 
پايتخت گردشگرى اكو در سال هاى 2022 و 2023 
انتخاب شــدند. با توجه به ســوابق ميزبانى همدان 
از رويدادهاى جهانى ايــن توقع در پايتخت تاريخ 
و تمدن ايران زمين مطرح ميشــود كه شايد همدان 
بتواند در سال 2021 ســهمى در ميزبانى از وزراى 
گردشگرى كشورهاى عضو اكو داشته باشد . به هر 
ترتيب حاال كه ايران ميزبان چهارمين نشست وزراى 
گردشگرى اكو 2021 است كارشناسان بر اين باوران 
كــه برنامه ريزان حوزه گردشــگرى نبايد از تجربه 
و زير ســاختهاى محيا براى ميزبانى از رويدادهاى 

جهانى در همدان غافل شوند .
 وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
كشــورمان در ســفر دوروزه خود به تاجيكســتان 
عالوه بــر حضــور در ســومين نشســت وزراى 
گردشگرى كشورهاى عضو اكو، با وزير امور خارجه 
و رئيس كميته گردشگرى تاجيكستان (باالترين مقام 
گردشــگرى اين كشــور) ديدار و در حاشــيه اين 
نشست با رسانه هاى اين كشور درخصوص گسترش 
همكارى گفت وگو كرد. از مصوبات اصلى نشست 
وزراى گردشــگرى كشورهاى عضو اكو مى توان به 
تصويب اصول توسعه پايدار در حوزه گردشگرى و 
تصويب برنامه اقدام و عمل در راستاى اصول توسعه 
گردشگرى پايدار در بين كشورهاى اكو اشاره كرد. 

پروپــوزال انتخاب پايتخت گردشــگرى اكو كه به 
ابتكار ايران مطرح شــده بود مورد تصويب وزيران 
گردشگرى قرار گرفت و شهرهاى سارى و اردبيل از 
ايران به عنوان پايتخت گردشگرى اكو براى سال هاى 
2022 و 2023 انتخــاب شــدند. همچنين در اين 
نشست ميزبانى ايران از نشست وزراى گردشگرى 
كشــورهاى عضو اكو در سال 2021 مورد تصويب 

قرار گرفت.
 « سارى 2022»

 گردشگرى به وقت جهانى
انتخاب همدان  به عنوان پايتخت گردشگرى آسيا در 

سال 2018  صنعت گردشگرى همدان را روى ريل 
بين المللى شــدن قرار داد، اما اين ريل نيازمند پويا 

بودن در سالهاى متمادى را داشته و دارد 
در حــال حاضر ســهم همــدان  از گردشــگران 
كشــورهاى عضو اكو اندك و ناچيز اســت و اين 
درحالى كه در چهار ماه ســال گذشته 5 هزار و 164 
نفر و در مدت مشابه امسال 6 هزار و 137 نفر بوده 
است آمار ميگويد ، تعداد كمى از آنان از كشورهاى 

اكو بوده است.
پــس از ميزبانى همدان از اجالس ســازمان جهانى 
گردشگرى در همدان و انتخاب اين شهر  به عنوان 
پايتخت گردشگرى آســيا و ميزبانى از اجالس راه 
ابريشــم به نظر ميرسد غفلت از كسب ميزبانى هاى 
بين المللى از رويدادهاى جهانى  براى تبديل شــدن 
به پايتخت گردشــگرى در زمينه هاى متعدد برنامه 
ريزان در استان و متوليان اين حوزه  در كشور  بايد 
نگاه برنامه محورى داشته باشند تا بتوانيم  در رقابت 
با ديگر شــهرهايى كه عنوان گردشــگرى را يدك 
ميكشــند و در بين اعضاى وابســته سازمان جهانى 
گردشگرى و كشورهاى حوزه راه ابريشم سهم خود 

را از اقتصاد توريسم كسب كند.
انتظار كارشناســان در حوزه گردشــگرى در استان 
همدان اين اســت كه بايد بنا داشــته باشيم  همدان  
را در ســال هاى متمادى پس از رويدادهاى جهانى 
2018 و ...به  هدف پايتخت گردشگرى رويدادهاى 
متعــدد تبديل كنيم و يكى از طرح هاى در دســت 
اقدام، برگزارى اجالس متعدد از كشــورهاى عضو 
اكو اســت كه همدان با ســوابق اجرايى در سالهاى 
اخير از ميزبانى رويدادهــاى جهانى نبايد از آن بى 

بهره باشد .
معرفى ظرفيت ها و پتانسيل هاى گردشگرى ازجمله 
اهدافى اســت كه بايد مقدمه اى مطالعه شــده براى 
تبديل همدان  به پايتختهاى گردشگرى متفاوت در 
سالهاى متمادى به بهانه برگزارى رويدادهاى جهانى 
باشد تا بتواند ســهم خود را در اين حوزه به مرور 

كسب كند  
هدف غايى همدان مى تواند اين باشــد كه با جذب 
گردشــگران خارجى در سالهاى پيش روى به بهانه 
برگزارى رويدادهاى مختلف  كشــورهاى متعدد را  
به بازار هدف ما تبديل كند ، پر واضح است كه  در 

افق 2022 بايد ســهم ما از گردشگرى اين كشورها 
افزايش يابد.

آمار ميگويد ، امســال شــمار گردشگرى خارجى 
به ويژه از كشــورهايى نظير پاكســتان و كشورهاى 
عربى به استان رشــد يافته است و زمينه آن وجود 
دارد كه بتوانيم همدان را نيز  پايلوت گردشــگرى 

چند كشور عضو اكو قرار دهيم.
امسال شــمار گردشــگران خارجى به استان زياد 
بوده و مى توانيم بگوييم كه بستر و زيرساخت الزم 
را براى جذب گردشــگر از كشــورهاى عضو اكو 
دارا هستيم. بر اســاس مكانيزم بين المللى؛ انتخاب 
پايتخت گردشــگرى با عنوان شهرهاى مركزى در 
كشورها امرى مرســوم و نهادينه شده است تا بتوان 
به صورت فراگير تمام شــهرها و مناطق روســتايى 
استان ها را به سوى توسعه پايدار و همسوى صنعت 
گردشــگرى هدايت كرد و اســتان همدان به عنوان 
يكــى از اهداف گردشــگرى با تعــدد جاذبه ها و 
زيرساختهاى محيا براى ميزبانى رويدادهاى جهانى 
و بر نامه هاى  منســجم ســهم به سزايى در توسعه 

صنعت گردشگرى آينده كشور خواهد داشت.

اجالس جهانى 
راه ابريشم براى 
مديريت شهرى 
آورده داشته باشد 
 رئيــس كميســيون اقتصاد ســرمايه گذارى و 
گردشــگرى شوراى اسالمى شــهر همدان پس از 
بر گزارى اجالس راه ابريشــم در نشســت كميته 
گردشــگرى مركز مطالعات گفــت : هدف از اين 
رويداد كســب آورده از اجالس جهانى راه ابريشم 

براى مديريت شهرى باسد باشد 
حســين قراباغــى اظهار كــرد: توســعه صنعت 
گردشگرى و رفع موانع آن از دغدغه هاى اعضاى 
شــوراى اسالمى شهر اســت و برگزارى اجالس 
جاده ابريشــم ظرفيت خوبــى در تحقق اين مهم 

است.
قراباغى با اشــاره به ظرفيت هاى همدان در حوزه 
گردشــگرى و آثار تاريخى فاخر افــزود: بايد از 

ظرفيت هاى شــهر همدان براى معرفى اين شهر و 
جذب گردشگر اســتفاده كنيم كه اجالس جهانى 
راه ابريشــم به خوبى قادر به تحقق سياســت هاى 
گردشگرى و جذب سرمايه گذار داخلى و خارجى 
خواهد بود و بايد از اين ظرفيت بهره الزم را ببريم.

وى به نقش مديريت شهرى در حوزه گردشگرى 
و سرمايه گذارى اشاره كرد و گفت: انتظار مى رود 
شناســاندن بهتر همدان براى جذب گردشــگران 
داخلــى و خارجى از دســتاوردهاى اين اجالس 

جهانى باشد.
وى با بيــان اينكه همايش جهانى راه ابريشــم با 
همكارى شــهردارى همدان و يونســكو برگزار 
مى شــود، افزود: اين همايش از روز يكم تا هفتم 

مهرماه در كهن شهر همدان برگزار مى شود.
قراباغى مهمانــان همايش را در دو بخش مهمانان 
خارجى و داخلى بيان كرد و يادآور شــد: مهمانان 
خارجى از كشورهاى فرانســه، سوئيس، روسيه، 
آذربايجان،،ازبكســتان،  ژاپن،  تركيه،چين،،كــره، 
قرقيزستان، تاجيكستان، قزاقستان، بوتان و نپال در 

همدان حضور داشتند 
رئيس كميسيون اقتصاد سرمايه گذارى و گردشگرى 

شوراى اسالمى شــهر همدان همچنين به موضوع 
نشســت هاى اين همايش اشاره كرد و يادآور شد: 
موضوعات شامل نشست كميته تخصصى معرفى 
ميراث براى ثبت هاى زنجيره اى در كشورهاى مسير 
جاده ابريشم، نشست گفتگو و تأثيرات متقابل اديان 
و معنويات در مســير جاده ابريشم در چهارچوب 
اطلس تعامالت فرهنگى در مســير جاده ابريشم و 
نيز گفتگوى بين اديان و گفتگوى بين فرهنگى در 
مسير جاده ابريشم با تأكيد بر تأثير ميراث فرهنگيبود 
.منصور عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى سينا و 
عضو كميته گردشــگرى ، گفــت: اجالس جاده 
ابريشــم يك رويداد حائز اهميت در حوزه باستان 
شناســى بود با كمك باستان شناســان سايت هاى 

تاريخى جاده ابريشم را شناسايى كرده است.
صاحب محمديــان  در زمينه ثبــت زنجيره اى در 
كشــورهاى مسير جاده ابريشــم افزود: طرح ثبت 
ميراث جهانى راه ابريشــم از سه سال پيش توسط 
يونســكو آغاز شده و براى رقم خوردن اين  اتفاق 
برنامه هاى مدونى  بين كشــورهاى ذينفع در ثبت 

اين جاده صورت گرفته است.
وى با بيان اينكه جاده ابريشــم بــه 51 كريدور با 

موقعيت هاى مشخص تقسيم شده است، افزود: نوع 
تعامل و ارتباط كشورها وجه مشترك كريدورها در 

اين جاده است.
وى اضافه كرد: جاده ابريشم مسير اصلى تعامالت 
چين، نپــال، ايران و افغانســتان و برخى ديگر از 
كشورها بوده است و مسير غربى جاده ابريشم در 
چين از قرن چهارم تا بيســتم به راه چاى و اسب 
معروف بوده اســت.پس الزم بــود در كنار برنامه 
هاى مدونى كه براى اجراى اجالس در نظر گرفته 
شده است الزم بود از حضور كارشناسان مسلط در 
حوزه باستان شناســى در اين رويداد براى معرفى 
ظرفيتهاى تاريخى همدان به صورت كارشناســى 

شده به ميهمانان حاضر ورود ميكرد 
وى  افــزود: همانطور كه چين اهميت زيادى براى 
حفاظت تاريخى و مديريت ســايت ها در استان 
هاى غربى جاده ابريشــم قائل اســت و ايران  با 
حفاظت تاريخى از سايت هاى باستانى قصد حفظ 
سنت تاريخى و فرهنگى گذشتگان را دارد الزم بود 
با حضور باستان شناسان با ميهمانان حاضر نشست 
هاى مشترك بيشترى در همدان در حاشيه اجالس 

جاده ابريشم برگزار ميشد. 

ايران ميزبان چهارمين نشست وزراى گردشگرى اكو 2021

همدان را براى ميزبانى دست كم نگيريد
■ سارى و اردبيل پايتخت گردشگرى اكو براى سال هاى 2022 و 2023 انتخاب شدند
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3 امتياز شيرين تر از عسل براى سامن
هالل احمر تويسركان2- شهداى سامن 3

گل ها: ايمان ســورى (2) و محمدرضا پيرى(87) براى هالل احمر و 
مجيد تركاشوند (45)، مسعود روستايى (75)  و محمدجواد عسگرى 

(85)
اخطار: رضا پيرى، مصطفى سورى (مربى)، محمد تركمن و عليرضا 
آقا بابايى از هالل احمر و شــيث خدابخشــى، حســن على بشيرى، 

محمدرضا ندافى و على يزدى از شهداى سامن
اخراج: مهدى سورى از هال احمر 

داوران: على اصغر گوهرى، سامان سحاب منش و عرفان ملكى 
نماينده هيأت: غالمرضا شفيعيان 

بازيكنان هالل احمــر: مجيد عبدالمالكى، جواد آقــا بابايى، (ابراهيم 
الوندى 60) حسين شيرى، مهدى سورى، حامد عبدالمالكى، ابراهيم 
الوندى، اشكان موســيوند، رضا پيرى، (محمدرضا پيرى 97)، ايمان 

سورى، اميرحسين پورولى و محمد تركمند 
سرمربى: احمد زنگنه 

اسامى شهداى سامن: فرزاد طاووسى، امير عزيزى، محمد تركاشوند، 
ميالد روستايى، محمدرضا ندافى، مجتبى آقاجانى، فريد خدابخشى، 
ميالد آرام پناه، حسن على شيرى، شيث خدابخشى و رسول جوادى 

سرمربى: حسين ملكى 
تويسركان ورزشگاه شهيد فرشيد هرمزى هفته ششم ليگ برتر استان 

يادواره شهيد شمسى پور 
 تيم فوتبال شــهداى سامن در يك بازى پرگل و جذاب موفق شد 
در تويسركان هالل احمر اين شــهر را شكست دهد و از قعر جدول 
فاصله بگيرد در اين بازى پربرخورد و خشن داور به بازيكنان دو تيم 

7 اخطار داد و يك بازيكن هالل احمر را نيز اخراج كرد.

وحدت مالير مزه شيرين پيروزى را چشيد
وحدت مالير 2- پاسارگاد نوين نهاوند صفر 

گل ها: مجيد رستمى (49) و بهزاد ندافى (76) براى وحدت 
اخطــار: مرتضى ميرزايى، عباس جمشــيدى و اميرحســين طاهرى 
ازوحدت و محمد موميوند، حامد بازوند و احسان ظفرى (پاسارگاد) 

داوران: رحمان راستين، على وزينى و محمد فرهمند 
نماينده هيأت: جعفر فرهمند 

بازيكنان وحدت: سينا اميرى، مسعود بروجردى، بهزاد ندافى، مرتضى 
ميرزايى، ســيدمحمدمهدى موســوى، (على روزبهائــى 78)، عباس 
جمشــيدى، محمد زنگنه، اميرحســين طاهرى، سعيد الماسى، سعيد 

رستمى و مجتبى زنديه (عباس نعمتى 63)
سرمربى: احمد بروجردى 

بازيكنان پاســارگاد: حســين زرين فام، ميثم راستگو، احسان ظفرى، 
حامد بازوند، محمدمتين، محمود مولــوى، محمد پيرزادى، (ابراهيم 
كوليوند )50، شــايان كوليوند، (احمد خدارحمى 59)، رضا آذر نيوا 

و ميالد شيواند 
سرمربى: على احسان كوليوند 

ورزشگاه تختى مالير هفته ششم ليگ برتر استان يادواره شهيد عليرضا 
شمسى پور 

 تيم فوتبال وحدت مالير ســرانجام پس از شش هفته انتظار مزه 
پيروزى را چشــيد و در مصاف با ميهمان خود پاسارگاد نوين نهاوند 
پيروز شد و 3 امتياز حساس كسب كرد. نيمه نخست ديدار بدون گل 
خاتمه يافت و اما در نيمه دوم تيم وحدت از اشــتباهات خط دفاعى 
پاسارگاد نهايت سود را برد و ابتدا سعيد رستمى در دقيقه 49 و سپس 
بهــزاد ندافى در دقيقه 76 گل هاى تيم وحدت را به ثمر رســاندند تا 
اين تيم نخســتين پيروزى خود را جشــن بگيرد و به بازى هاى آينده 

اميدوار گرديد.

كشتى همدان به روزهاى خوب خود
نزديك مى شود

 مدير كل ورزش و جوانان اســتان ضمن تقدير از عملكرد رو به 
جلو هيأت كشــتى استان گفت: كشتى استان به روزهاى خوب خود 

نزديك مى شود.
محسن جهانشير اظهار كرد: كشتى استان همدان در گذشته افتخارات 
جهانى و المپيكى را به خود ديده اســت و شايد ضعف مديريت ها و 
عدم توجه و نبود منابع مالى، اين رشــته را بــا روزهاى پرافتخارش 

فرسنگ ها دور كرده است.
وى با بيان اينكه عملكرد چند ماهه گذشــته هيأت كشــتى استان و 
زحمات و شــور و حال قهرمانان قابل تقدير اســت از رئيس هيأت 
كشتى براى ايجاد اين فضا تقدير كرد.مديركل ورزش و جوانان استان 
همدان با اشــاره به برنامه ريزى ها و اردوهاى منسجم در همه رده ها 
گفت: كشــتى ورزش اول و پرافتخارترين ورزش استان همدان است 
و انتظار ما از اين رشته با توجه به پتانسيل موجود بيش از اين است.

وى با اشاره به كسب دو مدال نقره و دو مدال برنز گفت: اين عناوين 
نشانگر حركت رو به جلو و قرار گرفتن كشتى استان بر ريل موفقيت 
است.جهانشير گفت: يقين دارم كشتى استان با تالش و پيگيرى رئيس 
هيأت و مربيان و كشــتى گيران در آينده اى نه چندان دور به آنچه كه 

استحقاق دارد خواهد رسيد.

حضور داوران بدمينتون همدان 
در مسابقات كشورى

 داوران بانوى همدانى مسابقات جام واليت را قضاوت كردند.
خانم ها فتحيان و تورتيز مســابقات ليگ دســته اول بدمينتون بانوان 
كشــور را قضاوت كردند . اين مســابقات با عنــوان جام واليت در 
كرمانشــاه برگزار و داوران فوق از ســوى كميته داوران فدراســيون 

بدمينتون به اين مسابقات دعوت شده بودند.

فرار گرين كشاورز از يك شكست خانگى
گرين كشاورز نهاوند 2- علم و ادب همدان 2

گل ها: داوود حســينى(73) و مجيد موميوند (5+90) براى گرين و 
بهنام ملكى دقايق 5 و 28 براى علم و ادب 

اخطار: احمد سياوشى و بابك سلطانى نيا (گرين) وداوود طاهرى و 
على گمار (علم و ادب)

داوران: اميد جمشيدى، مرتضى فاطمى صدر و ابوالفضل بيات 
نماينده هيأت: باقر عارفى 

بازيكنان گرين كشاورز: ابوالفضل روزبهانى، وحيد سليمانى نژاد، 
(على ظفرى 45) احمد سياوشــى، داوود حسينى، احمد جاللوند 
(حامد مولوى 49) اميد ظفرى، رضا گيوى، ســهراب ذوالفقارى، 

محمود موميوند و على زمانيان( امين يراقى 35)
سرمربى: على گروسى 

تيم علم و ادب: ميالد حيدرى، محمدرضا اقبالى، بهنام ملكى (على 
زارعى 67)، بهنام رســولى، داوود طاهرى، اميرحسين آقامحمدى، 
على آقامحمدى (اميرحسين فرهادى 84)، محمدرضا حيدرى (امير 
قربانى كيا 69) على گمار، محمدامين صفرى و اميرمحمد تركمن

سرمربى: باقر جنتى 
نهاوند ورزشگاه عليمراديان هفته ششــم ليگ برتر استان يادواره 

شهيد عليرضا شمسى پور 
 تيم فوتبال گرين كشــاورز نهاوند در هفته ششم ميزبان تيم علم و 
ادب همدان بود تيم نهاوندى كه براى تداوم صدرنشينى قدم به ميدان 
گذاشته بود تا آستانه شكست پيش رفت و در وقت هاى تلف شده از 
شكســت گريخت. در اين ديدار شــاگردان باقر جنتى در علم و ادب 
فوتبــال روان و قابل قبولى ارائه دادند و تيم صدرنشــين رقابت ها را 
مبهوت خود كردند. علم و ادب در همان نيمه نخست نسخه تيم گرين 
كشــاورز را پيچيد و با دو گل نيمه اول را به سود خود به پايان برد در 
اين نيمه بهنام ملكى دو بار در دقايق 5 و 28 دروازه گرين را باز كرد.

با آغاز نيمه دوم علــم و ادب براى حفظ نتيجه به بازى تدافعى روى 
آورد و همين باعث شد تا تيم ميزبان بر شدت حمالت خود بيافزايد و 
سرانجام داوود حسينى در دقيقه 73 بازى اختالف را به حداقل رساند.

بازى مى رفت تا با شكســت گرين همراه شود و علم و ادب در آستانه 
خلق شگفتى در خانه حريف بود كه در ثانيه هاى پايانى وقت هاى تلف 
شده اشتباه مدافعان تيم همدانى باعث شد تا مجيد موميوند از فرصت 
به دســت آمده براى زدن گل تساوى نهايت استفاده را ببرد و گرين از 
يك شكست خانگى به ســالمت گريخت با اين حال گرين همچنان 

صدرنشين است و علم و ادب خود را به جدول باال كشيد.

مهر در تويسركان مزه شكست را چشيد
ستاره سرخ تويسركان 2- مهر همدان يك 

گل ها: منصور جامه بزرگ (78) و رضــا عبدالمالكى (80) براى 
ستاره سرخ و ابراهيم يارمطاقلو دقيقه 13 براى مهر 

اخطار: اميرحسين نجفى، حميدرضا عبدالمالكى و بهرام روحانى نژاد 
(مربى) از ستاره سرخ و على خدابنده لو از مهر 

داوران: حامد رنجبر، محسن دوستان و مجيد حبيبى (هر سه از بهار)
نماينده هيأت : محمد متقى 

تيم ســتاره سرخ تويسركان: ســيدميثم ميرمعينى، معراج بهرامى، 
افشين منيعى، سجاد قربانى، (فرزاد بيات 64)، محمود جامه بزرگ، 
مهدى مالمير (رضا عبدالمالكى 55)، اميرحسين نجفى، هادى قمرى 
(مهندس حسن وند 78)، محمدرضا بختيارى،عليرضا زند و فريدون 

زندى 
سرمربى: بهنام روحانى نژاد 

اســامى مهر: ســيد موســى حسينى،ســيروس كام جا،حميد 
خدابندلو،حسين شاه حسينى، ســيدمحمد طباطبايى،ابراهيم يارم 
طاقلو،اســماعيل يارم طاقلو،رضا على پناه،شــهاب زارعى،على 

خدابنده لو و حسين احمدى
سرمربى:مصطفى اميرى نيك

تويسركان ورزشگاه شهيد فرشيد هرمزى هفته ششم ليگ برتر استان 
يادواره شهيد شمسى پور 

 تيم فوتبال مهر همدان كه همراه گرين كشــاورز نهاوند از مدعيان 
قهرمانى ليگ برتر استان مى باشد در هفته ششم در گرداب ستاره سرخ 

تويسركان گرفتار آمد.
شــاگردان اميرى نيك كه با انديشه يك بازى راحت قدم به ورزشگاه 
شهيد هرمزى تويسركان گذاشــتند در دقايق پايانى گرفتار هوشيارى 

حريف شدند و بازى برده را با شكست عوض كردند.
تيم مهر بازى را خوب آغاز كرد و خيلى زود در دقيقه 13 بازى به گل 

برترى دست يافت و نيمه اول با همين برترى به پايان رسيد.
در نيمه دوم شــاگردان على گروسى نبض بازى را در دست گرفتند و 
حمالتى را روى دروازه مهر تدارك ديدند. مهرى ها كه عقب نشســته 
بودند تا در تك گل خود محافظت كنند در دقيقه 78 بازى اسير گلزنى 
ستاره سرخ شــدند و منصور جامه بزرگ گل تساوى را به ثمر رساند. 
هنوز تيم مهر در شوك اين گل بود كه دروازه اش براى بار دوم باز شد 
و اين بار رضا عبدالمالكى در دقيقه 80 گلزنى كرد تا مهر بازى برده را 

از دست بدهد و با شكست تويسركان را ترك كند.
مهر با اين شكســت امتياز از رغيب خود گرين كشاورز نهاوند عقب 
افتاد تا در هفته آخر دور رفت و در ديدار فينال گونه براى رســيدن به 

صدر جدول به دنبال شكست تيم نهاوندى باشد.
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پيشخوان
سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان:

نبايد به راحتى امتيازات را از دست بدهيم
 ســرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان بابيان اينكه نبايد امتيازات را 
به راحتى از دســت داد، گفت: مساوى در ديدار هفته گذشته برابر تيم 

استقالل مالثانى عادالنه ترين نتيجه بود و نبايد مى باختيم.
هادى گل محمدى با اشــاره به شكســت شــهردارى برابر تيم فوتبال 
اســتقالل مالثانى اظهار داشت: تيم اســتقالل مالثانى يكى از تيم هاى 
خوب گروه ما است كه در هفته ابتدايى هم به پيروزى رسيده بود و ما 

مى دانستيم كه ديدار سختى برابر اين تيم خواهيم داشت.
وى خاطرنشــان كرد: ما بــه خوبى اين تيم را آناليــز كرده بوديم 
و مى دانســتيم از چه نقطه به مــا مى توانند گل بزنند و متاســفانه 
از همان نقطه اى كــه پيش بينى كرده بوديم با غفلــت بازيكنانمان 

خورديم. گل 
سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان با بيان اينكه در اهواز با 3 حريف 
مبارزه مى كرديم، گفت: شرايط آب و هوايى و گرماى استان خوزستان 
بازيكنان ما را اذيت كرد و نخســتين حريف ما گرماى هوا نســبت به 
همدان بود همچنين حضور تماشاگران و جو ورزشگاه مالثانى نيز در 

كنار اين تيم يكى از حريفان جدى ما بود.
گل محمدى با بيان اينكه تســاوى عادالنه تريــن نتيجه بود، بيان كرد: 
بازيكنان در 15 دقيقه ابتدايى دو موقعيت تك به تك را از دست دادند 
و اگر بيشــتر قدر اين موقعيت ها را در هر دو نيمه مى دانستيم كمترين 

حقمان نتيجه تساوى بود
وى عنوان كرد: نمى خواهم اين باخت را توجيه كنيم و اين شكســت 

به گردن من است اما مى توانستيم با حداقل امتياز به همدان بازگرديم.
سرمربى شهردارى مدعى شد با هماهنگ شدن بيشتر بازيكنان در هفته 

پنجم و ششم شهردارى واقعى را خواهيد ديد.

دور دوم ليگ  جوانان 
استان قرعه كشى شد

 دور دوم مســابقات فوتبــال ليگ 
اســتان  باشــگاه هاى  قهرمانى  جوانان 
يادواره شهيد محسن حججى با حضور 
نماينــدگان 6 تيم صعود كرده از مرحله 

مقدماتى قرعه كشى شد.
در اين رقابت ها تيم هاى جوانان ياوران 
مالير، علم و ادب همدان، شــهردارى 
همــدان، پاس همدان، يــاران كوروش 
نهاوند و شهردارى مريانج حضور دارند 
كه مســابقات خود را بــه صورت تك 
دوره اى و در يك گروه برگزار خواهند 

كرد.
كميتــه مســابقات بالفاصلــه پس از 
قرعه كشى برنامه هفته اول اين رقابت ها 
را اعالم كرد و اين مســابقات از امروز 

دوشنبه 15 مهر آغاز مى شود.
در هفته نخســت اين رقابت ها امروز 
شــهردارى مريانج در ورزشگاه شهيد 
حاجى بابايى اين شــهر ميزبان علم و 
ادب همدان اســت و فردا سه شــنبه 
16 مهرماه تيــم ياران كوروش نهاوند 
از تيم جوانان يــاوران مالير پذيرايى 
مى كنند و آخرين بازى هفته نخســت 
روز چهارشنبه 17 مهرماه دو تيم پاس 
و شهردارى همدان در ورزشگاه شهيد 
شمســى پور به مصاف هــم مى روند 
اين رقابت هــا 5 هفته به طول خواهد 

انجاميد.

بانوان پومسه استان در 
مسابقات ليگ دسته سه

 هفته هاى اول تا ســوم ليگ دســته 
يك بانوان كشور در شهر رودسر استان 
گيالن برگزار شــد كه تيم پومسه بانوان 
اســتان همدان در اين رقابت ها حضور 

داشت .
در رقابت هــاى ليــگ منطقــه يــك، 
پومســه روهايى از آذربايجان شــرقى ، 
آذربايجــان غربى ، اردبيــل - زنجان ، 
گيالن ،مازندران ،گلســتان، خراســان 
شمالى، خراسان رضوى، سمنان، تهران، 
قم، قزوين، همدان، مركزى، كردستان و 
البرز با يكديگر به رقابت مى پردازند.اين 
رقابت ها در بخش انفرادى اســتاندارد 
در رده هاى ســنى كمتر از 12 سال، 12
تا 14 ســال، 15 تا 17 ســال، 18 تا 30

سال، 31 تا 40 سال پيگيرى مى شود. در 
بخش ابداعى رده هاى سنى كمتر از 14

سال، 15 تا 17 سال و باالى 18 سال به 
اجراى فرم مى پردازند و در بخش تيمى  
نيز مسابقات ميان رده هاى سنى كمتر از 
14 سال، 15 تا 17 سال، 18 تا 30 سال 
و باالى 31 سال انجام مى شود.الزم بذكر 
است مربى تيم استان همدان فروزان بابا 
حيدرى در اين دوره مسابقات هستند .

نتايج كســب شــده تا پايان هفته سوم 
(مرحله پايانى) اين رقابت ها تيم همدان 

هيچ مقامى كسب نكرده است.

تيم پومسه آقايان 
در كالچاى

 هفته اول و دوم مســابقات پومسه 
ليگ دسته يك كشــور در استان گيالن 

برگزار شد .
در رقابت هــاى ليــگ منطقــه يك، 
شرقى  آذربايجان  از  پومســه روهايى 
، آذربايجان غربــى ، اردبيل ، زنجان 
،گيالن ، مازندران،گلســتان ،خراسان 
 ، سمنان  رضوى،  خراســان   ، شمالى 
تهــران ، قم ،قزوين ، همدان، مركزى 
،كردســتان ،البرز با يكديگر به رقابت 
مى پردازند.ايــن رقابت هــا در بخش 
انفرادى اســتاندارد در رده هاى سنى 
كمتر از 12 سال، 12 تا 14 سال، 15

تا 17 ســال، 18 تا 30 ســال، 31 تا 
40 ســال پيگيرى مى شود. در بخش 
ابداعــى رده هاى ســنى كمتر از 14

سال، 15 تا 17 سال و باالى 18 سال 
به اجراى فرم مى پردازند و در بخش 
تيمى  نيز مسابقات ميان رده هاى سنى 
كمتر از 14 سال، 15 تا 17 سال، 18

تا 30 ســال و باالى 31 ســال انجام 
مى شود.

عناوين كسب شده ورزشكاران همدانى 
در اين رقابت ها به شرح زير است.

رده ســنى 12 تا 14 ســال:  آرتين گمار 
مقــام دوم،رده ســنى 18 تا 30 ســال: 
محمدمهدى جمشــيدى عنوان نخست 
وعرشيا لطفيان مقام سوم،رده سنى 31 تا 

40 سال: مجتبى همتى مقام سوم

 ديدار معوقه دو تيم ايران جوان بوشــهر 
و پاس همــدان از هفته دوم رقابت هاى ليگ 
دسته دوم كشــور در بوشهر انجام شد و تيم 
فوتبال پاس پس از 90 دقيقه تالش به تساوى 
يك بر يك رضايت داد تا با كسب يك امتياز 

به همدان باز گردد.
تيم فوتبال پاس پس از انجام بازى زيبا مقابل 
تراكتــور تبريز در جام حذفــى با روحيه اى 
مضاعف قدم به ميدان گذاشت و به دنبال آن 
بودند كه بازى زيبا برابر تراكتور را در بوشهر 

دنبال كنند.
جمشــيديان در ايــن ديدار محمــد صادق 
نادرپور، مهدى نصيرى، رضا كاشــفى، بهزاد 
ســلطانى، حســين جودكى، ميالد داوودى، 
عرفان فتاحى، حميد حيدرى، سهيل رفيع زاده، 
دانيال پور ايران و امير خدامرادى را در تركيب 

يازده نفر ابتداى بازى قرار داد در آن ســوى 
ميــدان نيز ايران جوان بوشــهر چند بازيكن 
ســابق پاس را در تركيب خود داشت. عباس 
كاظميان، نيما پرتوتى و امين كعبى بازيكنانى 
بودند كه ســال ها قبل پيراهن پاس را به تن 
كرده بودند كه اين حكايت از يك بازى زيبا 

داشت.
تيم پاس آغــاز خوبى داشــت و از همان 
دقايــق ابتدايــى يــورش به قلــب دفاعى 
حريف را در دســتور كار خود قرار داد كه 
حاصــل آن گل زود هنگام بهزاد ســلطانى 
بود. هافبك متعصب پــاس به دنبال حمله 
حريف  دروازه  به  جمشــيديان  شــاگردان 
صاحب توپ شــد و با ضربه اى ديدنى گل 

اول بازى را به ثمر رساند.
پــس از اين گل ايران جــوان و هوادران اين 

تيم كه باخت را دوســت نداشتند حمالتى را 
روى دورازه پــاس تدارك ديدند و در دقايق 
پايانى نيمه اول به گل تســاوى دست يافتند. 
امين كعبى بازيكن ســابق پاس در دقيقه 43
زننده گل مساوى بود تا نيمه اول بازى يك بر 

يك به پايان برسد.
بــا آغاز نيمــه دوم هر دو تيم براى كســب 
پيروزى قدم به ميدان گذاشتند و حمالتى را 
روى دروازه هم تدارك ديدند اما نتوانستند از 
اين حمالت سودى ببرند و در نهايت به همان 

يك امتياز از اين بازى بسنده كردند.
پاس از دو بــازى انجام داده خود صاحب 2
امتياز اســت و در زده دهم جدول قرار دارد 
ايران جوان نيز بــا 6 امتياز از 3 بازى چهارم 
است اين رقابت ها اين هفته با انجام بازى هاى 

هفته چهارم دنبال خواهد شد.

ــر  ــاى برت ــى ه ــط عموم  رواب
هيــأت هــاى ورزشــى اســتان 
ــال  ــه نخســت امس در شــش ماه

ــدند. ــى ش معرف
ــى اداره كل  ــط عموم ــر رواب مدي
اعــالم  بــا  جوانــان  و  ورزش 
ــاط  ــاد ارتب ــت: ايج ــن خبرگف اي
ــا و  ــردم و ســاير دســتگاه ه ــا م ب
ــن  ــاط از مهمتري ــن ارتب ــظ اي حف
ــى اســت. ــط عموم ــف رواب وظاي

ــش  ــه نق ــايى ب ــدا... چاروس حم
روابــط  محــورى  و  مهــم 

ــد  ــى تاكي ــاى ورزش ــا در هيأت ه عمومى ه
ــد  ــى مى توانن ــط عموم ــزود: رواب ــرد و اف ك
در انعــكاس عملكــرد ورزش اســتان نقــش 

ــند. ــته باش ــى داش مهم
ــتان هاى  ــدان از اس ــه هم ــان اينك ــا بي وى ب
برتــر كشــور در حــوزه اطــالع رســانى 
ســال  چنــد  در  كــرد:  اضافــه  اســت، 
اخيــر همــدان همــواره در بيــن روابــط 
ــته و  ــرار داش ــور ق ــر كش ــاى برت عمومى ه
امــروز 45 هيــأت ورزشــى اســتان داراى 

روابــط عمومــى اســت.
در  كــرد:  تصريــح  چاروســايى  حمــدا... 
ارزيابــى صــورت گرفتــه روابــط عمومى هــاى 
ماهــه  شــش  در  ورزشــى  هيأت هــاى 
نخســت امســال هيأت هــاى گلــف، شــطرنج، 
ــه  ــس ب ــودو و تني ــون ، ج ــدو، بدمينت تكوان
ــدند. ــى ش ــر معرف ــاى برت ــوان هيأت ه عن

ارزيابــى  ايــن  در  كــرد:  تاضافــه  وى 
ــكواش،  ــكيت، اس ــكى، اس ــاى اس هيأت ه
پزشــكى ورزشــى، پينــگ پنــگ، روســتايى 

و عشــايرى و دوچرخــه 
ســوارى عملكــرد ضعيفــى 
در ارســال اخبــار و اطــالع 

ــد. ــته ان ــانى داش رس
مديــر روابــط عمومــى اداره 
ــان گفت:  كل ورزش و جوان
عمومــى  روابــط  فعــاالن 
ورزشــى  هيأت هــاى 
بايــد  شهرســتان ها  و 
ــان  ــناخت الزم از مخاطب ش
ارتبــاط  فناورى هــاى  و 
داشــته باشــند و واقــع بينــى 
در فرايندهــاى ارتباطــات كــه از اصــول روابط 
ــرا اســت، را ســرلوحه كار  عمومــى عمــل گ

ــد. ــرار دهن ــود ق خ
وى بــا انتقــاد از عملكــرد ســازمان هاى 
ــا  ــانى برنامه ه ــالع رس ــاد در اط ــردم نه م
بايــد  موفــق  عمومــى  روابــط  گفــت: 
كــه  اســت  انتظــار  و  باشــد  پاســخگو 
ماننــد  نيــز  نهــاد  مــردم  ســازمان هاى 
روابــط  داراى  ورزشــى  هيأت هــاى 

عمومــى فعــال باشــند.

جدول رده بندى ليگ برتر استان (هفته ششم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1816+246-651گرين كشاورز نهاوند1
915+1145-65مهرهمدان2
29-379-63ستاره سرخ تويسركان3
67-6213915پاسارگاد نوين نهاوند4
25-4911-62شهداى سامن 5
45-5122913علم و ادب همدان6
45-6123610هالل احمر تويسركان7
93-4615-51وحدت مالير8

پاس در اسكله بوشهر 
متوقف شد 

روابط عمومى هاى برتر هيأت هاى ورزشى 
معرفى شدند

زور بازيكنان جوان 
واليبال ايران به 
برزيل نرسيد

 تيم ملى واليبال ايران در پنجمين مســابقه 
خود در جام جهانى، با نتيجه سه بر يك مقابل 
يكى از بهترين تيم هاى جهان شكست خورد.

تيم ملى ايران در پنجمين بازى خود در جام 
جهانى واليبال به مصاف برزيل رفت. ســت 
اول اين بازى با امتياز 27 بر 25 به سود ايران 
رقم خورد اما برزيل در ســه ســت بعدى با 
امتيازات 25 بر 21 و 27 بر 25 و 25 بر 22به 

برترى رسيد.
ايگور كوالكوويچ در ايــن بازى تيم خود را 
با تركيب جواد كريمى، پوريا يلى، مســعود 
غالمى، اميرحسين اســفنديار، پوريا فياضى، 
على شــفيعى و محمدرضــا حضرت پور به 

ميدان فرستاد.
در سوى ديگر ميدان،  برزيل همه ستاره هايش 
را در اختيار داشــت. رنال دال زاتو ســرمربى 
ايــن تيم، لئال هيدالگو، آالن ســوزا، لوكاس 
مائوريســيو  لوكارلى،  ريكاردو  ســاتكمپ، 
دســوزا، برونو رزنده و تالــس هوس را در 

تركيب اصلى قرار داد.

برزيل تمام چهار بازى قبلى خود را با پيروزى 
پشــت سر گذاشــته بود و فقط يك ست به 
حريفان واگذار كرده بــود، با اين پيروزى با 
5 بــرد و 15 امتياز، مقتدرانه در صدر جدول 
رده بندى باقى ماند. ايران هم يك پله پايين تر 
رفت و در رده هشتم قرار گرفت.ايران امروز 

ساعت 12:30 به مصاف امريكا مى رود.


