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هوالباقی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز              مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

درگذشــت بزرگ خاندان آزادی آقای حاج غالم آزادی را خدمت 
سروران گرامی و فرزندان آن روان شاد، آقایان مجتبی و حسین و بانوان فروغ ، 

فریده و مهناز تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

حاج نصرا... مستقیمی فرزند حاج خیرا...

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

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

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

همدان شهر مسافران چادر خواب

اعطای نشان ملی 
به 3 اثر 

صنایع دستی 
استان

بازی خطرناک دالر دولتی 
با صادرات

 زمانی که در فروردین ســال گذشــته، 
دولــت نرخ ارز را 4200 تومان اعالم کرد، 
عموم کارشناســان اقتصادی آن را مخالف 
حرکت بازار توصیف کرده و شکســت آن 

را حتمی  دانستند.

چرا زبان نظارت بسته است؟

خون مردم در شیشه بانک ها 
■توليدکنندههمداني:بانکهازندگيضامنهاووامگيرندگانراميبرند

دو برابر شدن 
قیمت لوازم التحریر 

بازار را سرد کرد
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هر دم از این باغ »بانک ها« ياد
بری می رسد

 بدون شــک یکی از علت های اصلی تمام 
نابسامانی ها در ساختار مالی جامعه ما عملکرد 

100 درصد غلط بانکی و گردش...

2
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سکوت جامعه در برابر ظلم باعث جسارت ظالم می شود

 امــام جمعه همدان بابیان اینکه هدف بعثــت انبیاء الهی رفع ضاللت و گمراهی بوده 
است، گفت: سکوت جامعه در برابر ظلم باعث جسارت ظالم می شود.

حجت االســالم  حبیب ا... شــعبانی در خطبه های نماز جمعه همدان با بیان اینکه هدف 
بعثت انبیاء با هدف قیام امام حسین)ع( یکی بوده است، اظهار کرد: جامعه در زمان پیامبر 
)ص( با ضاللت و گمراهی همراه بود که همین شــرایط در زمان امام حسین)ع( دوباره 

حکمفرما شد.
وی با اشاره به اینکه هدف بعثت انبیاء الهی رفع ضاللت و گمراهی است و سکوت جامعه 

در برابر ظلم باعث جسارت ظالم می شود، عنوان کرد: وقتی جامعه در مقابل ظالم سکوت 
می کند، یزیدهای جامعه در ظلم جری تر می شوند.

به گزارش مهر، امام جمعه همدان احیای شــعائر دینی، تأمین امنیت مظلومان عالم، مورد 
ظلم واقع نشدن کسی و عمل کردن به فرائض الهی را مهمترین اهداف قیام امام حسین)ع( 

برشمرد و گفت: باید به سمت تحقق اهداف امام حسین)ع( حرکت کنیم.
شعبانی به لزوم توجه به اقامه نماز و احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اشاره 
کرد و گفت: وقتی در کوچه و بازار حرکت می کنیم باید احســاس کنیم که جامعه ای که 

در آن زندگی می کنیم اسالمی است.
وی با بیان اینکه حاکمیت دینی در جامعه به معنای تجلی والیت خدا در جامعه است و 

حکومت دینی مقدمه ای برای تحقق کالم خدا در جامعه است، گفت: برای اعتالی کالم 
خدا در جامعه حکومت دینی الزم است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه امام حســین)ع( آنچه در کربال انتخاب کرد مقاومت بود، 
افزود: امروز جبهه مقاومت استمرار دهنده شعار و حرکت اباعبداهلل)ع( است که در عراق، 

سوریه، لبنان و یمن ساری و جاری است.
شــعبانی با اشاره به اینکه در گذشــته وقتی رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی حمله 
می کرد هیچ کشوری جرأت مقابله نداشت، گفت: امروز کشورهای اسالمی آمریکا را هم 
تهدید می کنند چرا که این نترســیدن و قوت قلب از امام حســین)ع( گرفته شده و نظام 

اسالمی آن را فریاد زده است.

مدیر مؤسسه آیت ا... مدنی:

با عمل به شیوه شهید مدنی 
به جوانان میدان دهیم

بازی خطرناک دالر دولتی با صادرات
امیر بختیاریان «

 زمانی که در فروردین سال گذشته، دولت نرخ ارز را 4200 تومان 
اعالم کرد، عموم کارشناســان اقتصــادی آن را مخالف حرکت بازار 
توصیف کرده و شکست آن را حتمی  دانستند. این مخالفت محدود به 
آنها نبود؛ بســیاری از مردمی که جهش قیمتی ارز در دهه های متوالی 
را به خاطر می آوردند، باور داشتند نمی توان برای ارز قیمتی با شکاف 
قابل توجه نسبت به قیمت بازار قائل شد و انتظار داشت قیمت رسمی 
حرف درستی برای گفتن داشته باشد. با وجود تمام مخالفت ها قیمت 
رسمی ارز 4200 تومان ماند و نتایج منفی خیره کننده ای را به اقتصاد 
کشــور تحمیل کرد. یکی از این نتایج، افت شدید صادرات رسمی و 

افزایش غیرطبیعی واردات بود. 
صادر کننده ها اغلب در شرایطی که مجبور بودند درآمد ارزی حاصل 
از صادرات را به بانک مرکزی تحویل داده و به ازای هر دالر تحویلی 
در حــدود 4200 تومان تحویل بگیرند، این کار را خودکشــی تلقی 
نموده و عطای صادرات را به لقای آن بخشیدند. دولت انتظار داشت 
صــادر کننده محصول را با قیمت آزاد در داخل تولید و یا تامین کند 
و ارز آن را به قیمت رســمی به دولت بفروشد. این نامعادله موجب 
می شد که صادرات محصول نه تنها ســودی در برنداشته باشد بلکه 
صــادر کننده را بدهکار نیز بکند. در ســوی مقابــل حجم زیادی از 
واردات به صورت مصنوعی باال رفت و با توجه به اینکه ارز مورد نیاز 
برای واردات از طرف دولت تامین می شــد، همه حتی صادر کننده  ها 

هم وارد کننده شدند. 
حاال که سرپرست سازمان توسعه تجارت در همدان از افت قابل توجه 
صادرات همدان در ســال گذشته خبر می دهد، معلوم می شود دغدغه 
دلسوزان در مورد منطقی نبودن قیمت 4200 تومانی ارز درست بوده 
اســت و انصاف نبوده در حالی که قیمت ارز در بازار آزاد در ســال 
گذشته بیش از 2 تا 4 برابر قیمت رسمی آن بود، از صادر کننده انتظار 
داشته باشیم بی توجه به چنین شکاف قیمتی فاحشی، محصول خود 
را صادر کند و ارزی آن را با قیمت کم به دولت بفروشــد؛ تا دولت، 
ارز را به وارد کننده ها دهد تا صرف وارد کردن اقالم به ظاهر ضروری 
کنند؛ اقالمی که به تدریج آشــکار شد آنچنان ضروری هم نبوده اند و 
تنها بهانه ای بوده است برای پر کردن جیب فرصت طلبانی که از آب 
هم کره می گیرند، چه برســد به دالر 4200 تومانی که در فاصله چند 
صد متر باالتر از بانک مرکزی در چهارراه استانبول به چند برابر قیمت 

خرید و فروش می شد. 
البته بعد از سپری شدن یک ســال زیان بار، در ماه های اخیر سیاست 
بانــک مرکزی تغییر کرد و فاصله قیمت رســمی دالر با قیمت بازار 
آن تعدیل شــد. به همیــن دلیل جریان وارونه صــادرات و واردات 
تا حدودی ترمیم شــد. بدون شــک میزان صادرات همدان در سال 
جاری مشابه وضعیت سال گذشته نخواهد بود، ولی بسیاری از صادر 
کنندگان، بازار صادراتی خود را در اثر سیاست اشتباه دولت از دست 

داده اند و مجبورند دوباره برای گشایش بازار تالش کنند.
این ماجرای غم بار پرسشــی را در ذهن ایجاد می کند که آیا ماجرای 
غم بــار چند نرخی بودن ارز یک بار برای همیشــه با ما خداحافظی 
می کند یا این قصه هر چند سال یک بار قرار است عده ای را سرمست 

و عده ای دیگر را شرمسار کند؟

همدان در اربعین 
پایانه پنج استان می شود

 معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: زائران 
اربعین پنج استان قم، گلستان، مازندران، خراسان رضوی و خراسان 
شمالی هنگام بازگشت ابتدا در همدان حضور یافته و سپس به استان 

های مقصد عزیمت می کنند.
مصطفی آزادبخت در نشســت اعضای ســتاد اربعیــن تاکید کرد: 
تمهیــدات ترافیکی و مکان یابی برای اســتقرار بیش از یک هزار و 

۳00 دستگاه اتوبوس در همدان صورت گیرد.
ــال  ــن س ــر اربعی ــزار زائ ــون و ۳00 ه ــرد: 2 میلی ــادآوری ک وی ی
ــد و  ــردد کردن ــدان ت ــتان هم ــی اس ــای ارتباط ــته از محوره گذش
ــران  ــام زائ ــع و ازدح ــری از تجم ــور جلوگی ــه منظ ــز ب امســال نی
ــت از  ــگام برگش ــده هن ــاد ش ــتان ی ــج اس ــران پن ــرز، زائ در م
ــه  ــن اســتان ب ــه همــدان منتقــل شــده ســپس از ای ــدا ب عــراق ابت

ــد. ــی کنن ــت م ــر عزیم ــورد نظ ــای م مقصده
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار همــدان گفــت: بــا 
ــران  ــوری زائ ــیر عب ــتان در مس ــن اس ــن ای ــرار گرفت ــه ق ــه ب توج
اباعبــداهلل الحســین)ع(، بایــد زمینــه الزم بــرای  اســتقبال از زائــران 

ــا شــود. در همــدان مهی
آزاد بخت عاشورا و اربعین حسینی را ادامه راه تقویت مبانی اسالمی 
دانست و اضافه کرد: ظرفیت های خوبی در اربعین حسینی نهفته است 
و دشــمنان از جمله آمریکا با اعــزام 500 خبرنگار به عراق دنبال پی 

بردن علت حضور مردم در اربعین حسینی است.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار همــدان تاکیــد کــرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه مــردم خطراتــی را بــه عشــق حضــور در پیــاده 
ــز  ــد مســئوالن نی ــه جــان پذیرفتن ــن حســینی ب ــزرگ اربعی روی ب
بایــد زمینــه حضــور مــردم در ایــن آییــن معنــوی را فراهــم کننــد.

آزاد بخــت بــا بیــان اینکــه مســئوالن بایــد برنامــه اربعیــن را مافوق 
ــن  ــزود: ای ــد اف ــی بدانن کار تشــکیالتی و اداری و یــک کار عقیدت
ــق  ــور ح ــام و مح ــالم، نظ ــت اس ــتای تقوی ــم در راس ــه مه برنام
ــد و  ــدن آم ــان ش ــرای آس ــات ب ــی امکان ــن از تمام ــت بنابرای اس

ــران اســتفاده شــود. شــد زائ

هر دم از این باغ »بانک ها« بری می رسد
مهدی ناصرنژاد  «

 بدون شــک یکی از علت های اصلی تمام نابسامانی ها در ساختار 
مالی جامعه مــا عملکرد 100 درصد غلط بانکــی و گردش نامتوازن 
پول در چرخه اقتصادی کشــورمان می باشــد. در چنین شرایطی یکی 
از ناپایدارترین قانون و مقررات طی ســال های بعد از پیروزی انقالب 
مربوط به سیســتم بانکی کشورمان است که حداقل سالی یکبار اتفاق 
می افتد و خود کارگزاران بانکی هم هرگز مطمئن نیستند هر اول صبحی 
که کرکره بانک خود را باال می زنند، قانون روز قبل قابل اجرا هســت 

یا نیست!
تغییرات پی درپی و روزمره مقررات مالی در بانک ها قطعاً به سود خود 
بانک ها هم نیســت و بیشترین ضربه از چنین شرایط ناپایداری را خود 

بانک ها و در نهایت جامعه اقتصادی ایران تحمل می کند.
تا مادامی که قانونی جامع با پشتوانه اجرایی خلل ناپذیر و به سود اصولی 
و خداپســندانه هم مردم و هم سیستم بانکی مقرر نشود، تا ثریا می رود 

دیوار کج و آش همان و کاسه هم همان است.
در چنین اوضاع و احوالی هم معموالً بازی اول سر سپرده های مردمی 
در نزد بانک هاســت و بازی دوم هم موضوع درصدهای پایین و باال و 
متالطم و پرنوسان سودهای بانکی از یک طرف برای سپرده گذاران و از 
طرفی دیگر در ارتباط با تسهیالت بانکی برای تقاضا کنندگان می باشد.

خالصه اینکه بهانه تمام قوانین جدید و نامطمئن و ناپایدار در بســتر 
آزمون و خطا توســط بانک ها، مسئله گردش بهتر پول در چرخه داد و 
ســتدها و خروج پول از ریل غلط تورم آفرینی و هدایت آن به چرخه 
تولید و شــکوفایی اقتصادی است که مجوز آن توسط مجلس شورای 
اسالمی صادر می شود و البته که تا کنون هیچ مقررات جدیدی در این 

زمینه پالس مثبت نداده است و اوضاع بدتر و بدتر شده است.
آخریــن بار همین چند ماه پیش بود که طبق قانون جدید هر گونه نقل 
و انتقال در ســپرده های موقت مردمی در بانک ها از شمول سود سپرده 
روزشــمار خارج شد و بیشترین آســیب از ممر این قانون سلیقه ای و 
غیراصولی متوجه خیل سپرده گذاران خرد و آن دسته از کم درآمدهایی 
شد که به امید اندک سودهای روزشمار، سپرده ای در بانک ها داشتند و 
برای دخل و خرج قطره چکانی آن حساب ویژه ای برای خود باز کرده 
بودنــد که با طرح چنین قانونی هر یک ریال برداشــت در طول ماه به 

ضرر آنان شد!
اجــرای این قانون بنــا بر اذعان خود کارگــزاران بانکی باعث خروج 
ســپرده های بی شماری از بانک ها شــد و قطعاً خروج چنین منابعی از 
بانک ها نه تنها هیچ گاه به ســود جامعه تولیدی نمی شود، بلکه تورم زا 

هم خواهد بود!
گویا به تازگی هم قرار است بالی جدیدی برای سپرده های مردمی در 
بانک ها نازل شــود و داستان اینگونه است که مجلسیان خواب مالیات 
برای سپرده گذاران بانکی دیده اند و قانون جدیدی در راه است که برای 
هر ریال سپرده مردم در نزد بانک ها مبالغی مالیات مقرر شود و استدالل 
نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی این است که نباید پول ها و 
اندوخته های مردم در کیسه بانک ها باد بخورد و باید به سمت تولید و 
گردش پول در چرخه اقتصادی هدایت گردد و معلوم نیست صاحبان 
اندوخته های کوچک در بانک ها چه کار و تولید مفیدی می تواند داشته 
باشند که پول خود را از بانک ها و حالت رکود خارج کنند و البته که در 
صورت اجرای این قانون جدید اندک پول های مردم از بیم مالیات های 
غیراصولی از بانک ها خارج می شــود ولیکن هرگز و هرگز در بســتر 
تولیدی قرار نمی گیرد و بدین طریق شیوه ای دو سر ضرر هم برای مردم 

و هم برای بانک ها در جامعه رواج پیدا می کند. 
حال این گوی و این میدان و این هم هنگامه آزمون و خطایی جدید که 

تبعات خوبی برای جامعه اقتصادی کشورمان نخواهد داشت.
هرچند در شیوه گذشته هم بانکها بودند که از پول مردم سود می بردند.

1- مجمع گفتگوی ملی در مجلس تشــکیل شده است. گویا اعضای 
این مجمع نبود گفتگو بین احزاب و تشکل های سیاسی و جناح ها را 
دلیل مشکالت کشور می دانند. گفتنی است رئیس مجلس در نخستین 

جلسه این مجمع شرکت و از آن حمایت کرده است.
2- به رایتل حمله سایبری شــده است. گویا این اپراتور تلفن همراه 
متعلق به تامین اجتماعی دیروز برای ساعاتی کامال قطع و در اصطالح 
محو شــده بود. گفتنی اســت این اتفاق برای بخشی از شماره های 

ایرانسل نیز پیش از این رخ داده بود.
۳- گداها هم صاحب سامانه شدند.گویا قرار است. مشخصات گداها 
در ســامانه سراسری   آسیب  دیدگان اجتماعی ثبت شود. گفتنی است. 
مشــخصات فردی، اسکن قرنیه چشم و اثر انگشــت گدایان در این 
سامانه جامع درج و نگه داری خواهد شد تا سابقه و فعالیت آنها در ۳1 

استان کشور با توجه به سابقه مندرج در سامانه کنترل شود.

سپیده راشدی «

 رئیس دانشگاه بوعلی سیناگفت: دانشگاه 
بین المللی دی هشــت بعد از کش وقوس 
های فراوان به ســرانجام رسیده، و فعالیت 
های ما در دانشــگاه D8روند مناســبی را 
طی می کنــد واز مهرماه ســال98 پذیرش 
دانشــجو خواهد داشت. گروه هشت کشور 
اسالمی در حال توســعه، گروهی اقتصادی 
ایران،ترکیه،پاکستان،بنگالدش از  متشــکل 

این  اســت.  ونیجریه  ،اندونزی،مالزی،مصر 
گروه چند ســال پیش تصمیم به تاســیس 
المللی گرفت. اساســنامه  دانشــگاهی بین 
این دانشــگاه اردیبهشت ماه امسال تصویب 
شــده و دانشــگاه بوعلی ســینا نیز وظیفه 
عالقه  دانشجویان  واسکان  پذیرش،آموزش 
مند به تحصیل در دانشــگاه دی هشت را بر 

عهده دارد.
بــاره پذیرش  فــر در  یعقــوب محمدی 
تحصیلی  سال  برای  دانشــجویان خارجی 
جدیــد در دانشــگاه دی هشــت، گفت: 
مدت هاســت فعالیت هــای خود را برای 
فراهم سازی مقدمات امر پذیرش دانشجو 
آغاز کــرده ایــم وقرار اســت هریک از 
10تا20 دانشجورا  بین  کشــورهای عضو، 

بــرای تحصیل در دانشــگاه دی هشــت، 
بورس کنند. فعالیت های ما روند مناســبی 
را طی می کند اما مشــکالت ارزی موانع 
بســیار بزرگی را پیــش روی ما قرار داده 
اســت،چرا که به دلیل تحریم های آمریکا 
،تبــادالت مالی باید فقط بــه صورت نقد 

بگیرد. انجام 
وی با اشــاره به نبود مقطع کارشناســی در 
دانشــگاه دی هشــت ادامــه داد: فعال تنها 
مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری در دانشگاه 

دی هشت ارائه میشوند.
 ابتــدا قــرار بــود در مقطع کارشناســی 
هم پذیرش داشــته باشــیم، امــا وزارت 
مخالفــت  وفنــاوری  علوم،تحقیقــات 
کرد،چون معتقد بــود جذب تعداد زیادی 
دانشــجو در گام نخســت،ممکن است به 
افت کیفیت منجر شود، حتی 100 متقاضی 
بــرای تحصیل در مقطع کارشناســی  هم 
داشــتیم، البته سقفی برای پذیرش دانشجو 
نداریم،امــا برنامه ریزی ما در حال حاضر 
بر جذب بین150 تا200 دانشــجو متمرکز 

است.
رئیس دانشــگاه بوعلی ســینا بــا تاکید بر 

لزوم وجود اســتادان وابســته در آموزش 
عالــی ایران تصریح کــرد: در حال برنامه 
ریزی برای بهره گیری از اســتادان وابسته 
هســتیم تا به طــور مثال اســتادی که به 
پیوسته در دانشگاه تهران تدریس  صورت 
دانشگاه دی هشت  وابســته  استاد  میکند، 
اتفاقی  نیز باشــد،این موضــوع در دنیــا 
طبیعی است، در این مورد رایزنی هایی با 
یزد  طباطبایی،  تهران، عالمه  های  دانشگاه 
وغیــره به منظور اســتفاده از ظرفیت های 

این دانشگاه ها انجام داده ایم.
محمدی فرخاطر نشــان کرد: دروس مقطع 
Research-(محــور دکتری،پژوهــش 

based( هســتند و واحدهــای درســی 
چندانی ارائه نمی شــود، کالسها نیز به زبان 
انگلیسی برگزار می شود و اگر دانشجویانی 
مایــل بــه یادگیری زبان فارســی باشــند، 
آمــوزش های الزم را می بینند، این موضوع 
در اساســنامه ذکر شــده والبته مورد تاکید 

کشورهای عضو نیز بوده است.
وی با اشــاره به مشکالت پیش روی شکل 
گیری دانشــگاه بین المللی دی هشت ادامه 
داد:آموزش عالی کشــورمان به زیرساخت 

های ســنتی عادت کرده وبــه همین دلیل با 
مشــکالت زیادی مواجه شدیم که پیش تر 
به آنها فکر نشــده بود، با این وجود1۳رشته 
از جمله شــیمی ،مهندسی مکانیک وحقوق 
را ارائه خواهیم کرد وآمادگی افزایش رشته 
هارا نیز با توجه به اســتقبال دانشــجویان 
داریم، به طور مثال 20 دانشــجو از کشــور 
نیجریه برای تحصیل به دانشگاه دی هشت 
می آیند که 80درصــد خواهان تحصیل در 

رشته حقوق بین الملل هستند.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا اداده داد: سایت 
دانشگاه آماده است و دانشجویان امکان ثبت 

نام دارند.
قرار است100دانشــجو از ترکیــه به ایران 
بیایند و کشور های مالزی،اندونزی،پاکستان 
وبنــگالدش هم عالقــه مند بــه تحصیل 
دانشــجویان خود در دانشــگاه دی هشت 
هستند، .پاکســتان تصمیم به اعزام گروهی 
80 نفره برای تحصیل در مقطع کارشناســی 
داشت که منتفی شد، اگر محدودیت جذب 
نداشــتیم ، قــادر به پذیرش500 دانشــجو 
هم بودیم، اما فعال تمرکــز را روی کیفیت 

گذاشته ایم.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا:

مشکالت ارزی مانع جذب دانشجو در دانشگاهD8 است

سلیمی « پروین 

 یکــی از مهمتریــن روش هــای حــل 
مشــکالت کنونــی جامعــه حضورجوانان 
درعرصه هــای مدیریتــی کشــورو مجلس 
و موضوع جوان  اســت  اســالمی  شورای 
گرایی همان روشی است که شهید محراب 
آیت ا... مدنی به آن عمل نمود و با دســت 
جوانــان تحصیل  کرده ، متدیــن و توانمند 

کارهای بزرگی انجام داد.
دســت اندر کاران مؤسســه مهدیه همدان، 
همراهان آیت ا... مدنی ومردم قدرشــناس 
به پاس زحمات و فداکاری های این شــهید 
محراب دیارشــان با حضوردر حسینیه امام 
آیــت ا... مدنی را  یــادو منش  خمینی)ره( 
با آرمان هــای این عالم  گرامی داشــتند و 
وارسته و مرجع تقلید تجدید پیمان کردند.

در ابتــدای مراســم گروه ســرود خضرا با 
اجرای سرود بوی سیب گریزی بر شیوه و 
منشــی خدمتگذاران دینی زدند و با اجرای 
ارزنده شهید محراب آیت ا...  خود خدمات 

مدنی را برای نسل حاضر معرفی کردند.
مدیر موسســه آیــت ا... مدنــی در ابتدای 
مراسم با عرض تسلیت ایام سوگواری سید 
و ساالرشــهیدان آقا اباعبدا... الحسین)ع( و 
تقارن ســالگرد امسال گرامیداشت حضرت 
آیت ا... مدنی با ایــام محرم گفت: مدیریت 
و خدمت این شهید محراب با اهداف انبیاء 

و قیام کربال عجین بود.
ســید محمد کاظم حجازی آیت ا... مدنی را 
جزو اشــخاصی برشمرد که زندگی و لحظه 
لحظه عمر خود را با ســیره امام حسین)ع( 

انبیاء تنظیم کرده بود. و 
وی خاطرنشــان کرد: اگر امروز شاهد زنده 
مانــدن راه ومنش شــهید مدنی هســتیم و 
رفتار و فداکاری های آن عالم وارسته چراغ 
راه افراد تأثیرگذار جامعه قرار گرفته به این 
دلیل است که وی جریان ساز اهداف اسالم 
ناب محمــدی)ص( و احقاق کننده حقوق 
فقرا، نیازمنــدان و همه اقشــارجامعه بود. 
طوری که مردم وی را پدری دلســوز برای 
خود می دانستندو ساواک در قبل از انقالب 

از این موضوع حراس داشت.
حجــازی در ادامه گریزی به ســخنان مقام 
معظــم رهبری درخصوص مانــدگاری نام 
شــهید مدنی زد کــه می فرماینــد: خالص 
بودن عمــل  آیت ا... مدنــی، مردم داری 
ماندگاری  رمــز  عدالت  رعایــت  همچنین 
این عالم وارسته اســت وما امروز درجمع  
بندی شــخصیت های انسانی و خصوصیات 
نیاز بــه مطابقت اهداف  کارگذاران نظــام 

وعملکرد ســکان  داران تریبــون و مدیران 
کشور با مشی و روش شــهید مدنی داریم 
چرا که در شــرایط کنونی می طلبد مدیران 
به رفتار و اخالق ونوع  خدمت شهید مدنی 

کنند. رجوع 
وی اظهارکرد: طبــق فرمایش رهبر انقالب 
مــا امــروز باید اخــالص، روشــن بینی، 
شــجاعت، آگاهــی مشــی و منش شــهید 
مدنــی را به جریــان تبدیــل نماییم و می 
طلبد همه افراد که در اداره جامعه دســتی 
دارند درمسیراین شهید محراب قرار گیرند 
وجریان سازی خدمات جهادی و روش این 
روحانی مجاهــد نباید محدود به یک زمان 
خاص باشــد چرا که ضــرورت دارد نوع 
مدیریــت وی به طور مکرر درجامعه ظهور 

و بروزپیدا کند.
مهمترین  همــدان  مهدیــه  مؤسســه  مدیر 
ویژگی شهید مدنی را مرید ولی فقیه و مقلد 
رهبر خود و مراد مردم بودن دانست طوری 
که مردم وی را به مانند پدری دلســوز می 
پنداشتن و ســاواک ازاین موضوع حراسان 
بود. این عالــم دینی در انجام وظایف خود 
نه یک قدم از رهبر خود عقب می ماند و نه 

یک قدم جلوتر حرکت می کرد.
  حجازی شــهید محراب آیت ا... مدنی را از 
فعالترین نیروهــای دوران طاغوت و انقالب 
برشمرد که به خواسته ها و نیازهای ضروری، 
جامع عمل می پوشــاند به همیــن دلیل مردم 
همدان خدمات شایســته این عالم وارسته را 
از یاد نمی برند و در جای جای استان قدردان 

خدمات این روحانی مدیر و مدبر هستند.
 قائــم مقام مؤسســه داراالیتــام مهدیه ایجاد 

نهادهایی مانند مجموعه قرض الحسنه مهدیه، 
داراالیتام مهدیه، درمانــگاه مهدیه را از جمله 
خدمات این شــهید محراب دانست و افزود: 
اعتماد به جوانان از دیگر خصوصیات آیت ا... 
مدنی اســت چرا که اهدافش را بــا تکیه بر 
جوانان پیش می برد و نظر قشر جوان و عموم 
مردم در اداره جامعه برای این شخصیت دینی 

مورد احترام بود.
حجازی تأکید به بهره گیری از فکر و اندیشه 
جوانان در عرصه های مدیریتی را ارزشــمند 
دانســت و خاطرنشــان کرد: امــروز رهبر ما 
تأکیــددارد جوانان با روحیــه قدرتمند ایرانی 
خاکریز ها را اســتوار نگه دارند و با همه توان 
شاخ استکبار را بشکنند و این را باور کنند که 
با پشــت کار می توانند گــره های موجود در 
جامعه را بگشایند ایشان همچنین تأکید دارند 
باید امور کشــور در اختیــار جوانان تحصیل 

کرده، متعهد و متدین قرار گیرد.
افــزود: چرا در مجلس شــورای  حجازی 
چرا  نداریــم  جــوان  رویکــرد  اســالمی 
خود  از  نمی تواننــد  مجلــس  نماینــدگان 
عبــور کنند و راه را بــرای خدمت جوانان 
تحصیل کــرده و پویــا در مجلس شــورای 

بسته اند. اسالمی 
وی اظهار کرد: در شــرایطی می توانیم ادعا 
کنیم که مجلس ما در مســیر و اهداف شهدا 
از جمله شــهید مدنی حرکــت می کند که 
جوانان تربیت یافته مکتب اسالم و تحصیل 
کرده در مجلس شــورای اســالمی سکان 
مدیریت و قانون گذاری را به دست گیرند.

دردوران  مدنــی  افزود: شــهید  حجــازی 
مبــارزات حکومــت طاغــوت معتقد بود 

انقــالب بــا اعتماد بــه جوانان بــه نتیجه 
می رسد و همان هم اتفاق افتاد.

وی درادامه حضور امام جمعه جوان در شــهر 
همدان را نعمتی بزرگ دانســت که مردم این 
دیار باید قدردان این الطاف الهی باشند دراین 
مقوله ضرورت دارد مــردم موضوع رویکرد 
دولــت و مجلس به جوانان را جریان ســازی 
کنند. باشــد که جوان گرایــی در مدیریت و 

قانون گذاری ها جای خود را پیدا کند.
حجــازی در صحبــت هایــش وظایــف 
اینگونــه برشــمرد مــورد  نماینــدگان را 
اعتمــاد و اطمینان بودن، دوری از فســاد، 
مفیــد بودن برای مردم و اســالم ،توجه به 
های  ارزش  تبییــن  کشور،پیشــبردو  رفاح 
انقالبی در مقابل اهداف دشــمن بودن  از 
حصوصیــات نمایندگان  مجلس اســالمی 
اســت که امروزه می طلبد نمایندگان ما به 

این موارد بها دهند.
 ســنگ بنای اقدامات شهید مدنی 

کمک به فقرا و نیازمندان بود
قائــم مقام داراالیتــا م مهدیه بــا تأکید بر 
اینکــه کلمات و بیان ها ناتوان از تبیین ابعاد 
شــخصیت های بزرگی نظیر آیت ا... مدنی 
اســت، تصریح کرد: به همین دلیل  توصیه 
می شــود مخاطبان برای شناخت این شهید 
بزرگوار با مراجعه به معتمدان شهر به طور 
مســتقیم به دنبال شناســایی و پی بردن به 
دانــش، فضل و روحیه جهــادی و انقالبی 
شــهید مدنی باشند و با نوشــتن از چشمه 
زالل ســیره معنوی آیــت ا... مدنی،  برای 
خــود و دیگران حجتی تمــام در پیش رو 

باشند. داشته 

افزایش تدریجی دمای هوای همدان
 کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناســی اســتان همدان از افزایش 

تدریجی دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد .
محمدحسن باقری شــکیب با بیان اینکه در حال حاضر آسمان استان 
صاف تا قســمتی ابری است، اظهار کرد: طی چند روز آینده وضعیت 
جوی اســتان پایدار بوده و برای ساعات بعدازظهر افزایش سرعت باد 

پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه در این هفته دمای هوا به تدریج 4 یا 5 درجه افزایش 
خواهد یافت، افزود: گردوغبار رقیقی همراه با افزایش ســرعت باد در 

آسمان استان مشاهده می شود.
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

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

ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/5/19هی ــماره 139760326006000458  م ــر رأي ش براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
ــای  ــه و بالمعــارض متقاضــي آق ــات مالکان ــر تصرف واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک مالی
حمیــد غفــاری فرزنــد علــی قربــان بــه شــماره شناســنامه 5  صــادره از مالیــر  ســه دانــگ  
ــه مســاحت 51/24 مترمربــع در قســمتی از  ــه ب مشــاع از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب خان
ــر  ــمي براب ــک رس ــر  از مال ــک مالی ــش ی ــع در بخ ــي واق ــی از 2044 اصل ــالك 66 فرع پ
ــده  ــرز گردی ــر مح ــه مالی ــور خیری ــاف و ام ــاره 14314 – 81/10/23 اداره اوق ــرارداد اج ق
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش داش
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  خــود را ب
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
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محمدرضا امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر 

توزیع لوازم التحریر
 برای دانش  آموزان بی بضاعت

 دبیر سامان مردم نهاد "یاوران زندگی نو" در مالیر از توزیع لوازم 
التحریــر بین دانش آموزان خانواده های بدسرپرســت و بی بضاعت 

شهرستان مالیر، بخش ها و روستاهای تابع آن خبر داد.
فهیمه خلجی در گفت و گو با ایســنا، در این رابطه افزود: در آستانه 
ورود به سالتحصیلی جدید، در اقدام موثر و نیت خیرخواهانه توسط 
ســازمان مردم نهاد یاوران زندگی نو و با همــکاری  اداره ورزش و 
جوانان مالیر، 50 بسته نوشت افزار و لوازم التحریر بین دانش آموزان 

خانواده های بدسرپرست و بی بضاعت توزیع شد.
وی اظهارکرد: با پیگیری های مستمر صورت گرفته از طریق خیرین 
تهرانی و مالیری که همکاری خوبی با این ســازمان دارند، 50 بسته 
لوازم التحریر و نوشت افزار در مجموع به مبلغ 7 میلیون و 500 هزار 
تومان تهیه و بین دانش آموزان جامعه هدف توزیع شد تا این افراد با 

آرامش خاطر به سالتحصیلی جدید گام بگذارند.
خلجی با بیان اینکه هر بسته تهیه شده افزون بر 150 هزار تومان هزینه 
داشته است، افزود: این اقدام گامی موثر و سازنده در راستای کمک به 

همنوعانی است که چشم انتظار دست یاری دهنده ای هستند.
وی در ادامه عنوان کرد: ســمن ها، به تشکل هایی اطالق می شود که 
توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی و غیردولتی 
به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوط، تاسیس شده و داراي 

اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند.
دبیر ســامان مردم نهاد "یاوران زندگی نو" در مالیر یادآورشد: فراهم 
ســاختن شــرایط تجربه زندگی و تقویت روحیه مسئولیت پذیري، 
وظیفه شناســی و پیشــتازي اهداف اســالمی، ملی و آرمانی، فراهم 
ساختن شرایط مشــارکت عمومی در توسعه فعالیت هاي اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادي، کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی و فرهنگی 
و مدیریت بحران، محیط زیســت، امور خیریه بهداشتی و درمانی از 

جمله اهداف عمومی این تشکل ها به شمار می روند.

رشته دندانپزشکی در دانشکده علوم 
پزشکی اسدآباد راه اندازی می شود

 معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
اسدآباد از راه اندازی رشته دندانپزشکی این دانشکده در آینده نزدیک 

خبر داد.
حمیدرضا عادلی بهروز با اعالم این خبر، مطرح کرد: در حال حاضر 
این دانشکده دارای ســه رشته پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی 
با 251 نفر دانشــجو اســت که در آینده نزدیک رشــته دندانپزشکی 
دانشــکده هم راه اندازی می شــود و ثبت 4 رشــته جدید نیز شامل 
فناوری اطالعات سالمت، تغذیه، علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط 

در سامانه گسترش و تالش برای راه اندازی در دانشکده ادامه دارد.
وی در گفت و گو با ایســنا تعداد اعضای هیأت علمی این دانشکده 
را 12 نفر برشمرد و یادآور شد: تعداد مقاالت دانشکده علوم پزشکی 
اسدآباد پس از استقالل از 2 مقاله ISI به 60 مقاله که در مجالت معتبر 
ایندکس شده، رسیده و در همین فاصله و پس از انتزاع، این معاونت 
موفق به برگزاری و ایجاد کمیته اخالق در پژوهش و خریداری سامانه 
پژوهشیار شده است.عادلی بهروز در ادامه از استقالل سامانه سما این 
دانشکده خبر داد و گفت: نخستین گروه دانشجویان که بعد از استقالل 
دانشکده فارغ التحصیل می شوند، در آبان ماه سالجاری بوده که با راه 
اندازی این سامانه کلیه اقدامات الزم برای این دانشجویان از این طریق 

صورت خواهد گرفت.
وی از ایجاد تشــکل های دانشجویی این دانشکده خبر داد و تصریح 
کرد: در حال حاضر 4 کانون دانشجویی در این دانشکده شامل قرآن و 

عترت، عکس و فیلم، موسیقی و هالل احمرفعالیت دارند.

حاصلخیزی خاک با »کلزا«

 کشت کلزا عالوه بر درآمد اقتصادی خوب، موجب پایداری کشت 
بعدی و حاصلخیزی خاک می شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرســتان همدان گفت: با توجه به نیاز شدید 
کشور به روغن، کاشت دانه روغنی کلزا به عنوان محصول استراتژیک 
در دســتور کار وزارت جهادکشــاورزی قرار گرفته و باید در الگوی 

کشت قرار بگیرد.
حسین فضلی با بیان اینکه کاشت این محصول در شهرستان همدان از 
15 شــهریور ماه آغاز شده و تا پنجم مهر ماه ادامه دارد، افزود: قیمت 
پیشــنهادی وزارتخانه در پی خرید تضمینی کلزا در شــورای اقتصاد 

حدود 5 هزار تومان پیشنهاد شده است.
فضلی در گفت وگو با ایســنا، عنوان کــرد: از این پس  ارائه هرگونه 
خدمات به کشاورزان آبی کار منطقه اعم از کود، سم، بذر، تسهیالت 
کم  بهره، تســهیالت مکانیزاســیون و تمدید پروانه های بهره برداری 
منوط بر این است که کشــاورزان 10 درصد از کشت آبی خود را به 
کلزا اختصاص دهند و ارائه برگه قرارداد کشــت کلزا برای دریافت 

خدمات الزامی است.
وی خاطرنشــان کرد: کشــت کلزا عالوه بر درآمد اقتصادی خوب، 
موجب پایداری کشــت بعدی و حاصلخیزی خاک شده و در نهایت 

منجر به خودکفایی کشور در تأمین روغن خوراکی می شود.

50 هزار متر مربع فضای بهداشتی
 در نهاوند ساخته شده است

 هفته دولت امسال سه پروژه با ۳ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی 
شــد که در مجموع در زمینه زیرساخت های سالمت تاکنون 50 هزار 

متر مربع فضای بهداشتی در این شهرستان ساخته شده است.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند گفت: یکــی از برنامه های 
مدیریت شبکه بهداشــت نهاوند طی چند سال گذشته ترسیم نقشه 

سالمت شهرستان بوده است.
مومنعلی  دارابی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: ۳6 طرح بهداشتی 
از ابتدای سال 95 با اعتبار بیش از 100 میلیارد تومان کلنگ زنی شده 

بود که تعداد زیادی از آنها به بهره برداری رسیده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند از فعال بودن 9 پروژه بهداشتی 
در حال ســاخت خبــر داد و افــزود: در حال حاضــر از مجموع 
پروژه های کلنگ زنی شده 9 طرح بهداشتی در شهرستان فعال است.

وی گفــت: پنج طرح بیش از 98 درصــد و دو طرح بین 20 تا ۳0 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند و عملیات اجرایی دو طرح دیگر نیز 

به تازگی آغاز شده است.
دارابی بیان کرد: هفته دولت امســال ســه پروژه با ۳ میلیارد تومان 
افتتــاح و کلنگ زنی شــد که در مجموع در زمینه زیرســاخت های 
سالمت تاکنون 50 هزار متر مربع فضای بهداشتی در این شهرستان 

ساخت شده است.
وی از جذب اعتبارات الزم برای خرید تجهیرات پزشکی خبر داد و 
افزود: امســال با همکاری ریاست دانشگاه علوم پزشکی نزدیک به 2 
میلیارد تومان برای خرید تجهیزات جراحی عمومی، مغز و اعصاب و 

ارتوپدی از وزارت بهداشت جذب شده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: در راستای تامین تجهیزات 
پزشــکی، یک دســتگاه MRI که از تجهیزات ضروری و مورد نیاز 
شهرستان بود با پیگیری نماینده مردم در این شهرستان دریافت شده 

است.
وی از ارائه خدمات درمانی به مراجعین در مراکز جامع سالمت خبر 
داد و افــزود: در حال حاضر 15 مرکز جامع خدمات ســالمت و دو 
مرکز شبانه روزی در نقاط شــهری و روستایی خدمات الزم را ارائه 

می دهند.
دارابی افزود: عالوه بر این در ســایر روستاها نیز خدمات بهداشتی از 

طریق 87 خانه بهداشت و سه پایگاه سالمت به مردم ارائه می شود.
وی وجود 4۳ پزشک متخصص در شهرستان را یکی از فرصت های 
بی نظیر بهداشت و درمان عنوان کرد و افزود: 4۳ پزشک متخصص در 
رشته های مختلف جذب شد که در کلینیک تخصصی و بیمارستان ها 
خدمــات الزم را ارائه می دهند به طوری که ســاالنه 40 هزار نفر از 

خدمات کلینیک تخصصی این شهرستان بهره مند می شوند.

فرمانداری همدان نمونه شد

 بر اســاس اعالم وزارت کشــور، فرمانداری شهرستان همدان در 
ارزیابی عملکرد ســال 97 با کسب باالترین امتیاز در بین فرمانداری 

های استان رتبه اول را به دست آورد.
فرماندار همدان گفت: عملکرد سال 97 فرمانداری های سراسر کشور 
توسط مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور ارزیابی 
شد و فرمانداری شهرستان همدان در سطح استان رتبه اول را کسب 

کرد.
حسین افشــاری خاطرنشــان کرد: فرمانداری های استان همدان بر 
اســاس هشت محور ارتقای امنیت پایدار داخلی، توسعه مشارکت و 
نشاط، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، 
مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی، صیانت از حقوق شهروندی 

و ارتقا سالمت نظام اداری مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفتند.
وی اظهار داشــت: در فرایند ارزیابی پس از همدان فرمانداری های 
نهاوند، فامنین، مالیر، کبودراهنگ، بهار، تویسرکان، رزن و اسدآباد به 

ترتیب حائز رتبه های دوم تا نهم شده اند.

بازگشت دوباره میش مرغ به دشت اسدآباد تأیید شد

 طآزمایشات ارسالی DNA به خارج از کشور کوچ و بازگشت دوباره میش مرغ ها 
به دشت اسدآباد را تأیید کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان اســدآباد روح ا... زال پور ، اظهار کرد: 
اوایل زمستان سال 95 چندین مورد گزارش مردمی مبنی بر مشاهده میش مرغ در دشت 
اسدآباد اعالم شد و این درحالیست که بیش از 8 سال بود هیچ موردی از میش مرغ در 

دشت اسدآباد گزارش نشده بود.
به همین منظور شــواهد و مدارک الزم چون آثاری از پر و مدفوع این پرنده کمیاب در 

محل زیستگاه و محل خواب این پرنده نمونه برداری شد تا با این آزمایشات و بررسی ها 
زمان حضور این پرنده نادر در دشت اسدآباد مشخص شود.

زال پور در گفت و گو با ایسنا، افزود: آزمایشات داخل و خارج کشور کوچ و بازگشت 
دوباره میش مرغ به اســدآباد را تأیید کرده و در صورت مشاهده عینی خود گونه میش 
مرغ در دشــت این منطقه با برنامه های حفاظتی الزم توســط اداره کل حفاظت محیط 
زیســت استان همدان نسبت به احیای زیســتگاه این پرنده نادر در دشت اسدآباد اقدام 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیش از این در دشــت اسدآباد بین روستاهای مزرعه بید و سیف آباد و 
زمین های شهرک صنعتی بیشترین نقطه ای بود که میش مرغ مشاهده می شد، تصریح کرد: 

در حال حاضر براساس یک دستورالعمل ســازمانی شهرستان اسدآباد نیز جزومناطقی 
معرفی شده که در صورت وجود هر گونه آثار قطعی در رابطه با میش مرغ برای احیای 

زیستگاه این پرنده نادر باید برنامه ریزی و اقدام شود.
زال پور با بیان اینکه سال هاســت میش مرغ به علت عدم امنیت از دشــت اســدآباد 
کوچ کرده بود، عنوان کرد: طی ســال های اخیر اســتفاده از ســموم، وجود شهرک 
صنعتی در نزدیکی دشــت اســدآباد، توسعه کشــاورزی و صنعتی، ورود عشایر به 
دشــت و زیســتگاه میش مرغ، تردد مختلف افراد در دشت، خشکســالی و کمبود 
بارندگی و شــکار غیرمجاز از مهمترین دالیل کوچ و انقراض این پرنده کمیاب در 

دشت اسدآباد بوده است.

آگهي مناقصه عمومي)نوبت دوم(

محمدحسينپور-شهردارنهاوند

اعتبار اولیه شرح پروژهردیف
) برآورد پروژه(

سپرده شرکت در فرایند 
ارجاع کار

اعتبار پروژهگرید

اجرای کف فرش پارك نواری چهار باغ شامل: شفته آهک،بتن 1
متر،اجرای سنگ فرش،سنگ جدول و ... بر اساس فهرست بهاء 

ابنیه سال 98 بدون تعدیل

اعتبارت داخلیحداقل 5 ابنیه150/000/000 ریال3/000/000/000 ریال

به شماره  و عمراني شهرداري  اداره فني  به درخواست  بنا  و  مالي شهرداري ها  نامه  آیین  اجراي ماده 13  نظر دارد در  نهاوند در   شهرداري 
98/1/02/9565 مورخ 98/6/3 و رعایت قوانین و مقررات مالي پروژه اجراي کف فرش پارک نواري چهار باغ را که شامل شفته آهک، بتن متر،اجراي 
سنگ فرش،و سنگ جدول و ... بر اساس فهرست بهائ ابنیه سال 98 و بدون تعدیل و با شرایط ذیل و از طریق مناقصه عمومي به شرکت هاي واجد 

صالحیت و داراي گرید حداقل 5 ابنیه واگذار نماید.

■  متقاضیان جهت گرفتن اسناد مناقصه و اطالع بیشتر به امور قراردادها و اداره فني و عمراني شهرداري مراجعه و یا با شماره تلفن 33237445-7 داخلي 208 و 105 تماس 
حاصل نمایند.

■  متقاضیان مي بایست سه پاکت الف،ب،ج تهیه و به شرح ذیل تکمیل نمایند:
به شماره حساب  نقد  به صورت  را   ) پنجاه میلیون ریال  و  ) یکصد  به مبلغ 150/000/000 ریال  ارجاع کار  بایست مبلغ سپرده شرکت در فرایند  الف: متقاضیان مي  پاکت 
0104868466003 بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري واریز و فیش واریزي و داخل پاکت   ) الف ( قرار دهند و یا به جاي فیش نقدي از ضمانتنامه بانکي ) ضمانتنامه شرکت 

در مزایده ارجاع کار ( و یا اسناد خزانه  که اعتبار آن از تاریخ پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
پاکت ب: متقاضیان مي بایست اسناد مناقصه،گواهي،صالحیت شرکت از سازمان مدیریت برنامه ریزي ،آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمي و رزومه کاري و ... را در داخل 

پاکت ) ب ( قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
پاکت ج: متقاضیان مي بایست فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در داخل پاکت ) ج ( قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.

متقاضیان مي بایست هر سه پاکت الف،ّب،ج را در داخل پاکت دیگري قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
متقاضیان مي بایست عنوان پروژه،نام شرکت،آدرس،شماره همراه و کد پستي را بر روي پاکت ها رونویسي نمایند.

■ شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
■ هزینه انتشار آگهي مناقصه و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

■ کلیه کسورات قانوني بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
■ به پیشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

■ متقاضیان مي بایست تا پایان وقت اداري مورخ 98/7/6 پیشنهادهاي خود را تحویل دبیرخانه شهرداري نموده و رسید دریافت نمایند.
■ کمیسیون عالي معامالت شهرداري مورخ 98/7/7 ساعت 11 در محل شهرداري تشکیل و پیشنهادهاي رسیده چنانچه حداقل سه پیشنهاد باشد کمیسیون برگزار و برنده 

مشخص مي گردد.)م.الف 145(
آگهي چاپ نوبت اول: 98/6/13 - آگهي چاپ نوبت دوم: 98/6/24    

کارت دانشجویی علی جمشیدی واشوری فرزند احمدعلی به 
شماره ملی 4020420505 رشته حقوق دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9612260015 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

 مدیرکل حــج و زیارت همــدان گفت: 
تاکنون 406 هــزار نفر برای پیاده روی اربعین 
حسینی نامنویسی کردند که سهم این استان 6 

هزار و 547 نفر است.
محســن ساغرچی در نشســت اعضای ستاد 
اربعین بیان کرد: متقاضیان حضور در پیاده روی 
اربعین حســینی از طریق سامانه سماح برای 
ثبت نام اقدام کنند. وی اضافه کرد: کســانی 
که بدون نامنویسی در سایت سماح از کشور 
خارج می شــوند در صورت بــروز هر گونه 

حادثه ای زیر پوشش بیمه قرار نمی گیرند. 
مدیــرکل حج و زیــارت همدان بیــان کرد: 
بســیاری از افرادی کــه در حادثه اخیر کربال 
جان باختند در سایت سماح نامنویسی نکرده 

بودند بنابراین زیر پوشــش خدمات بیمه ای 
قرار نگرفتند.

ســاغرچی ادامه داد: از رســانه ملی و جراید 
انتظار می رود ضرورت و اهمیت نامنویســی 
از طریق سامانه ســماح را منعکس کنند تا از 
این طریق زائران زیر پوشش خدمات درمانی 
و خدمات کامل پزشــکی در نجف، کربال و 

کاظمین قرار گیرند. 
وی ببان کرد: افرادی که با سیســتم رایانه ای 
شــخصی اقدام به نامنویسی در سایت سماح 
می کنند با پرداخــت 220 هزار ریال بیمه می 
شــوند.  نامنویسی از زائران اربعین حسینی از 
یکم شهریور آغاز شــده و تا 2 روز مانده به 

اربعین حسینی ادامه دارد.

نام نویسی 6 هزار 
همدانی برای 
پیاده روی اربعین

افزایش 2برابری 
توریست مذهبی 
در مریانج
 شــهردار مریانــج از افزایــش دو برابری 

توریست مذهبی در شهر مریانج خبر داد.
بــه  اشــاره  بــا  معصوم علیــزاده،  محســن 
حضــور عــزاداران حســینی در شــهر مریانــج، 
اظهــار کــرد: مراســم عــزاداری دهــه اول مــاه 

محــرم در شــهر مریانــج بســیار متفاوت تــر از 
دیگــر شــهرهای اســتان و حتــی کشــور برگزار 
می شــود. برگــزاری ایــن مراســم هــا و توجــه 
ــبب  ــی س ــانه مل ــی و رس ــانه های گروه رس
ــمگیر  ــور چش ــاهد حض ــاله ش ــر س ــده ه ش
عــزاداران حســینی)ع( در شــهر مریانــج باشــیم 
ــتان  ــهرهای اس ــر ش ــا از دیگ ــب آنه ــه غال ک
اســتان های همجــوار و  همــدان و حتــی 

همچنیــن شــهر تهــران باشــد.
به گزارش ایســنا، وی تأکید کرد: با توجه به 

اینکه بیشتر مراسم های عزاداری شهر مریانج 
در ساعات آخر شب تا ابتدای بامداد صورت 
می گیــرد، خیل عظیمی از شــهروندان دیگر 
شــهرها به عنوان گردشگر مذهبی در مریانج 

حضور پیدا می کردند.
معصوم علیزاده بیان کرد: بر اساس آمار اولیه 
در هر شب و به ویژه شب های منتهی به روز 
عاشــورا، جمعیتی افزون بــر 12 هزار نفر با 
حضور در شهر مریانج نظاره گر عزاداری مردم 

این شهر بودند.

وی تصریح کــرد: خوشــبختانه موکب های 
شــهرمریانج نیز با توزیع غــذای گرم، غذای 
لقمــه ای، چای، میوه و ... نیــز از عزاداران و 
توریست های مذهبی پذیرایی می کردند که این 
نوع حرکت در کشور بی نظیر و بی مثال است.
معصوم علیزاده از فضاسازی ویژه شهر مریانج 
در ایام ماه محرم خبر داد و افزود: در مجموعه 
شهری مریانج تصمیم بر آن شد تا با فضاسازی 
بتوانیم در پرشور برگزار شدن عزاداری مردمان 

این شهر تأثیرگذار باشیم.

برگزاری 80 عنوان 
برنامه شاخص به 
مناسبت هفته دفاع 
مقدس در اسدآباد

 فرمانده ناحیه مقاومت ســپاه پاســداران 
اسدآباد از برگزاری بیش از 80 عنوان برنامه 
شاخص مختلف به مناسبت هفته دفاع مقدس 

در این شهرستان خبر داد.
امید علی الیاسی در ستاد هماهنگی هفته دفاع 
مقدس شهرستان اســدآباد، افزود: این تعداد 
برنامه فرهنگی ،عمرانی همزمان با هفته دفاع 
مقدس از ۳1 شــهریور تا 6 مهر ماه در سطح 
شهرســتان با همکاری سپاه و سایر ادارات و 

دستگاه های عضو ستاد برگزار خواهد شد.
به گزارش ایســنا، وی گفــت: دیدار با امام 
جمعه، برپایی ایســتگاه صلواتی، غبارروبی 
مزار شــهدا، نواختــن زنــگ مقاومت در 
مــدارس، برگــزاری صبحــگاه مشــترک 

نیروهــای انتظامی و ســپاه، نشســت های 
بصیرتــی، حضور راویان دفــاع مقدس در 
مدارس و دانشــگاه ها، یادواره شــهدا در 
محله محمودبیگی، مسابقات نقاشی و مقاله 
نویسی با موضوع دفاع مقدس، یادبود شهدا 
در مدارس، قرائت وصیتنامه شهدا، بازدید از 
طرح های اقتصاد مقاومتی، نمایشگاه عکس 
و پوســتر، برگزاری مراسم آبروی محله در 
روســتای لک لک، بازدیــد رایگان از موزه 
دفاع مقدس استان و کمک به دانش آموزان 
بی بضاعت از جملــه اهم برنامه های پیش 
بینی شــده به مناسبت هفته دفاع مقدس در 

این شهرستان خواهد بود.
الیاســی همچنین از افتتاح و بهــره برداری 
تعدادی از مســاکن روســتایی ســاخت و 
بازســازی شــده خبر داد و اظهار کرد: این 
مساکن روستایی در اوایل سال به علت بارش 
های سیل آسا تخریب شده بودند که بخشی 
از این مســاکن  بازســازی و دوباره ساخت 
شدند که در هفته دفاع مقدس به بهره برداری 

می رسند.

تویسرکان نیازمند 
احداث کتابخانه 
استاندارد

عمومــی  کتابخانه هــای  اداره  رئیــس   
تویسرکان با تاکید بر اینکه ساخت کتابخانه 
استاندارد برای شهر تویسرکان یک ضرورت 
است گفت: مشــکل فضای اطراف کتابخانه 

»عترت« برطرف شود.
مهدی کریمی در انجمن کتابخانه های عمومی 
با اعــالم فعالیت هشــت کتابخانه  عمومی 
شهری و روستایی در تویسرکان اظهار کرد: 
کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان »عترت« 
به عنوان تنها کتابخانه کودک در استان همدان 
و غرب کشور در تویســرکان احداث شده 
اســت.به گزارش فارس ، وی از کسب رتبه 
نخست تویسرکان در حوزه تعداد عضویت با 
توجه به جمعیت در استان خبر داد و افزود: 
6 هزار و ۳06 نفر در هشت کتابخانه عمومی 

شهری و روستایی عضو هستند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی تویسرکان با 
اشاره به پرداخت مبلغ 26 میلیون و 988 هزار 
و 595 تومان سهم نیم درصد شهرداری های 
تویســرکان به کتابخانه های عمومی در پنج 
ماهه امسال افزود:  988 هزار و 595 تومان از 
این مبلغ را شهرداری سرکان  پرداخت کرده 
و متاسفانه عملکرد شهرداری فرسفج در این 

زمینه صفر و  شهر سرکان نیز منفی است.
وی میزان اعتبــار مصوب کمیته برنامه ریزی 
امســال برای تعمیر و تجهیــز کتابخانه های 
عمومــی را مبلــغ 50 میلیون تومــان اعالم 
کرد و گفت: اعتبار مصوب ســال گذشــته 
کتابخانه های عمومی تویسرکان 120 میلیون 
تومــان بود که تنهــا 20 میلیــون تومان آن 

تخصیص یافت.
کریمی با اشاره به اینکه تجهیزات کتابخانه ها 
قدیمی شــده و نیازمند به روزرســانی است 
بیان کــرد: کتابخانه های عمومی شهرســتان 
نیازمند نگاه ویژه ای برای بهســازی امکانات 
و تجهیزات خود به منظور ارائه خدمات بهتر 

به جامعه هدف است.
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بین الملل

پــرورش  و  آمــوزش 
مســئولیت  مهمتریــن 
را در توســعه ســرمایه 
انسانی و علمی بر عهده 
دارد؛ بنابرایــن هزینه در 
و پرورش هزینه   آموزش 
ســرمایه ای محســوب 

می شود

ایران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/6/6هی ــماره 98/888  م ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي  وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي میثــم ملکــی وش 
فرزنــد نصرت الــه بــه شــماره شناســنامه 508 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 130/48 مترمربــع در قســمتی از پــالك 1144/5 اصلــي واقــع در 
اســدآباد خ 15 خــرداد کوچــه شــهید طائفــی زارع خریــداري بــا واســطه از مالــک رســمي 
آقــای چراغعلــی فــالح  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــخ انتشــار اولیــن  ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاری
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.)م الف 330(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/8

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326034000347 مورخه 1398/5/7  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
همدان منطقه دو تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضي باقر رفیعی هنر فرزند حیدر به شــماره 
شناسنامه 644 صادره از همدان در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 399/31 مترمربع تحت 
پالك175/10291 واقع در همدان حومه بخش 2 خریداري مع الواسطه از محمد رفیعی و غیره  محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد
.)م الف 798(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/9
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/24

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139860326034000355 مورخــه 1398/5/9  هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــی  ــارض متقاضــي محمدعل ــه و بالمع ــات مالکان ــه دو تصرف حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطق
صادقــی فرزنــد غــالم بــه شــماره شناســنامه 18 صــادره از همــدان در ششــدانگ یــک قطعــه 
ــع در  ــالك132/545 واق ــت پ ــع تح ــاحت 92347/25 مترمرب ــه مس ــی ب ــي آب ــن مزروع زمی
همــدان روســتای دشــته بخــش 5  خریــداري مع الواســطه از غــالم صادقــی  محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند 
مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.)م الف 805( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/24
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326005000170 مورخ 1398/3/11هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي امیرخســروی فرزند احمد به شماره شناسنامه 15 شماره ملی 
3962263829 صادره از نهاوند سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143/18 
مترمربع قســمتی ازپالك 83 اصلي واقع در بخش دو ثبت نهاوند واقع گلزرد خیابان اصلی پایین تر 
از حسینیه گلزرد پشت نانوایی لواشی حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي علیرضا ظفری 
تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 124(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/24
محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326005000169 مورخ 1398/3/11هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي احسان خسروی فرزند احمد به شماره شناسنامه 15 شماره ملی 3962284761 
صادره از نهاوند در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143/18 مترمربع 
پالك 83 اصلي واقع در بخش دو ثبت نهاوند واقع گلزرد خیابان اصلی پایین تر از حســینیه گلزرد 
پشــت نانوایی لواشی حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي علیرضا ظفری تصرفات مالکانه 
متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 125(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/24
محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

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

ــن تکلیــف  ــون تعیی ــأت اول موضــوع قان ــورخ 98/5/26هی ــر رأي شــماره 98/838  م براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــدی  ــای احم ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدآباد در  ــادره از اس ــنامه 458 ص ــماره شناس ــه ش ــین ب ــد حس ــر فرزن ــحاب قلی ف علی س
ششــدانگ یــک قطعه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت 50757/47 مترمربع در قســمتی 
از پــالك 96 اصلــي واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای آهوتپــه خریــداري از مالکان رســمي 
آقایــان عیســی فیــروزی و حســین ســحاب قلــی فــر محــرز گردیده اســت. لــذا بــه منظور 
ــه  ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضاي مــدت مذکــور و عدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. )م الــف 324(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/8

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/5/26هی ــماره 98/839  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقای حســن  ســحاب 
ــدانگ  ــدآباد در شش ــادره از اس ــنامه 588  ص ــماره شناس ــه ش ــین ب ــد حس ــر فرزن قلی ف
یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت 70000 مترمربــع در قســمتی از پــالك 96 
اصلــي روســتای آهوتپــه خریــداري از مالــک رســمي آقایــان حســین ســحاب قلــی فــر و 
وراث عیســی فیــروزی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
ــه صــدور  ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ــت ب نوب
ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید، ظــرف مدت 
ــم  ــي تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. )م الــف 322(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/8

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتي 
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 139760326006000450  مــورخ 98/5/16هیــأت اول موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ــه  ــم اله ــي خان ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــر تصرف ــک مالی ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
جــوادی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 1886  صــادره از مالیــر  ســه دانــگ  مشــاع 
از ششــدانگ اعیانــی یکبــاب خانــه بــه مســاحت 51/24 مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 
فرعــی از 2044 اصلــي واقــع در بخــش یــک مالیــر  از مالــک رســمي برابــر قــرارداد اجــاره 
14314 - 81/10/23 اداره اوقــاف و امــور خیریــه مالیــر محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظور 
ــه  ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. )م الــف 225(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/8

محمدرضا امینی
رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر 
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 روسیه و ایران 
در حال راه اندازی سامانه جایگزین سوئیفت هستند

■ تسنیم: دستیار والدیمیر پوتین در امور سیاست خارجی روز جمعه 
در یک نشست خبری اعالم کرد ایران و روسیه اقداماتی را در راستای 
راه اندازی یک سامانه پیام رســان بین  بانکی به عنوان جایگزینی برای 
سوئیفت در مبادالت مالی دو کشور انجام داده اند.»یوری اوشاکوف« به 
خبرنگاران گفت: »به منظور حفظ روابط تجاری و اقتصادی دو کشور 
در برابر تحریم های کشــورهای ثالث، ما در حال انجام اقداماتی برای 
تسویه مســتقیم مبادالت تجاری از طریق پول های ملی خود و ایجاد 
ارتباط بین سامانه پیام رسان ملی روسیه و سامانه ایرانی سپام ]سامانه 
پیام رسانی الکترونیکی مالی[ هستیم تا از این سامانه ]مشترک[ به جای 

سوئیفت در مبادالت خود استفاده کنیم.«
سامانه پیام رسان بین بانکی ســوئیفت که مقر آن در بروکسل بلژیک 
است، در آبان ماه گذشته تحت فشار آمریکا دسترسی بانک های ایرانی 

به خدماتش را قطع کرد.
 طرح فرانسه برای ایجاد ناوگان دریایی 

در خلیج فارس بدون انگلیس
■ مهر:دیپلمات ها از تصمیم فرانســه بــرای ایجاد ناوگان دریایی در 

خلیج فارس بدون حضور انگلیس خبر داده اند.
فرانسه در نظر دارد در روز 16 سپتامبر )25 شهریور( بار دیگر ایجاد 
نیرویی برای تامین امنیت کشتیرانی را در خلیج فارس پیگیری کند.

در همین رابطه ،رئیس جمهوری فرانســه در نظر دارد 15 کشــور 
اروپایــی را در پاریس گردهم آورد تا در مــورد راه های پیش رو 
برای ایجاد نیروی تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس با یکدیگر 
گفتگو کنند.با ایــن حال دیپلمات های اروپایــی تاکید می کنند که 
تصمیم دولت جدید انگلیس برای پیوســتن به ائتالف تحت رهبری 
آمریــکا تالش های دیگر قدرت های اروپایی را تحت الشــعاع قرار 

داده است. 
 تاکید طرف های اروپایی برجام ب

ر لزوم از سرگیری مذاکرات دیپلماتیک
■ ایلنا: کشــورهای اروپایی طرف برجام )انگلیس، فرانسه و آلمان( 
در بیانیه ای که به همراه مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صادر 
شده اســت، با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت برجام، تاکید کرده اند 
که تحوالت اخیر نیاز به »اقدام های دیپلماتیک« را نشــان می دهد.در 
این بیانیه آمده اســت که در شرایط فعلی نیاز به از سرگیری مذاکرات 
و گفت وگوهای دیپلمات احساس می شود.در ادامه این بیانیه با اعالم 
این  که آژانس بین المللی انرژی اتمی، نصب سانتریفوژهای پیشرفته را 
در تاسیسات نظنز تایید کرده اســت، از تهران خواسته شده است به 

تمامی تعهداتش در برجام پایبند بماند.
 تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا 

علیه کره شمالی
■ ایسنا: به تازگی سه گروه مرتبط با دولت کره شمالی هدف تحریم های 
وزارت خزانــه داری آمریکا قرار گرفت. طبق گفتــه این وزارتخانه، 
این گروه ها در حمالت به زیرســاخت های مالی و سرقت میلیون ها 
دالر پول از نهادهای مختلف دســت داشــته اند.به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، طبق اعالم وزارت خزانه داری آمریکا، این سه گروه -که طبق 
گزارشات به نام های لِزاروس، بلونوروف و انداریال شناخته می شوند- 
ســرقت های عظیمی از موسسات مالی و حساب های ارز دیجیتال به 
عمل آورده اند.طبق گفته همین وزارتخانه، هر سه این گروه ها با "اداره 
فرماندهی شناسایی" )اصلی ترین اداره اطالعاتی پیونگ یانگ( مرتبطند؛ 
همچنین اتهام ارسال ویروس های مخرب کامپیوتری در مواردی چون 
تالش به ســرقت آنالین میلیاردها دالر پول به نفع دولت کره شمالی، 

متوجه گروه های مذکور است.

تدوین گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس 
از روند کاهش تعهدات برجامی

 رئیس کمیته هســته ای مجلس از تدوین گزارش این کمیســیون 
از رونــد کاهش تعهدات برجامی خبــر داد. محمد ابراهیم رضایی،با 
اشــاره به اقدامات جمهوری اســالمی ایران مبنی بر کاهش تعهدات 
برجامی،گفت: کمیســیون امنیت ملی مجلس بــه طور قطع اقدامات 
دستگاه های مربوطه برای کاهش سطح تعهدات برجامی را رصد کرده 

و گزارش آن را به وکالی ملت ارائه می دهد.
به گزارش تســنیم، وی  افــزود: در آینده ای نزدیــک اعضای کمیته 
هسته ای از تأسیسات اراک، فوردو و همچنین نطنز بازدید و گزارش 
ایــن بازدید را نیز تهیه و در اختیار اعضای کمیســیون قرار می دهند.

رئیس کمیته هســته ای با تأکید بر اینکه بــا توجه به کاهش تعهدات 
برجامی ایران، این بازدیدها افزایش می یابد، اضافه کرد: قرار اســت 
در ایــن بازدید ها، میزان تعهدات ایــران در برجام و همچنین کاهش 
تعهدات برجامی را بررســی کرده و گزارش آن را در اختیار اعضای 

کمیسیون قرار دهیم.

 نمی توان با راه حل های سنتی به جنگ 
شرایط پیچیده امروز برویم

 رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: زمانی که بتوانیم مساله مبارزه با 
مواد مخدر را به یک گفتمان تبدیل کنیم آغاز کار جدی اســت برای 

همه اهداف مقدسی که دنبال می شود.
به گزارش ایســنا، محمود واعظی در همایش فصلی دبیران شوراهای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان های کشور گفت: مسئله مبارزه 
بــا مواد مخدر به دلیل تغییراتی که داشــته باید بیشــتر از پیش مورد 
توجه قرار گیرد. در دهه گذشــته جهان در وضعیتی بســر می برد که 
ســبک زندگی و شرایط اجتماعی و فرهنگی تغییر یافت. رئیس دفتر 
رئیس جمهور با بیان اینکه باید برنامه ریزی های مان بر اساس شرایطی 
باشد که با آن مواجه هستیم، اظهار کرد: امروز باید با توجه به شرایط 
پیچیــده راه حل هایمــان نیز به همان پیچیدگی باشــد، نمی توان با 
راه حل های سنتی به جنگ شــرایط پیچیده امروز برویم. وی گفت: 
گزارشی را مطالعه می کردم که کاهش سن اعتیاد و گسترش اعتیاد در 
بانوان را نشــان می داد و این نگران کننده است. بانوان کانون خانواده 
هســتند و اگر به اعتیاد دچار شــوند صدمات غیرقابل جبرانی را بر 
جای می گذارند. واعظی در بخش دیگری از ســخنانش اظهار کرد: با 
تجهیزات سنتی نمی توان به مبارزه برویم و باید تجهیزات مبارزه ایران 

در حوزه مواد مخدر مدرن و به روز شود.

صنعت دفاعی از توان طراحی سامانه ای 
برخوردار شده است

 وزیر دفاع گفت: صنعت دفاعی با توجه به پیشرفت های برجسته 
آن امروز از توان طراحی محصوالت و دستاوردهای بزرگ و سامانه ای 
برخوردار شده است که می تواند به عنوان پیشرو و پیشراِن تجمیع و 

تمرکز داشته های فناورانه کشور عمل کند.
بــه گزارش فارس،امیر حاتمی با بیــان اینکه ظرفیت ها و توان علمی 
و فناورانه زیادی در کشــور ایجاد شــده است که به صورت بخشی 
و جزء جزء مورد اســتفاده قرار می گیرند، افزود: تجمیع و تمرکز این 
ظرفیت ها می تواند آورده های بسیار بزرگتر و با اهمیت تری را  برای 
کشــور و ملت عزیز به ارمغان آورد که تاکنون کمتر به آن توجه و یا 
حداقل متناســب با اندازه این توان موجود، مــورد بهره برداری قرار 

نگرفته است.

فرانسه بدون موافقت آمریکا نمی تواند 
خط اعتباری را فعال کند

ــدون  ــس ب ــه پاری ــت ک ــه گف ــکا روز جمع ــه داری آمری ــر خزان  وزی
موافقــت واشــنگتن قــادر نخواهــد بــود تــا خــط اعتبــاری 15میلیــارد دالری 

ــا ایــران را فعــال کنــد. ب
اســتیون منوچیــن، در ســخنانی بــه تــالش فرانســه بــرای ایجــاد خــط اعتباری 
15میلیــارد دالری بــرای نجــات توافــق هســته ای اشــاره کــرد.وی کــه در یــک 
کنفرانــس خبــری صحبــت می کــرد، گفــت کــه بــدون موافقــت واشــنگتن، 
ــران  ــا ای ــارد دالری ب ــاری 15میلی ــا خــط اعتب ــود ت ــادر نخواهــد ب ــس ق پاری
را فعــال کند.بــه گــزارش تســنیم، پاریــس تــالش دارد بــا فعــال کــردن خــط 
اعتبــاری 15میلیــارد دالری بــه ایــران بــه ازای فــروش نفــت، تهــران را مجــاب 

کنــد کــه بــه تعهــدات برجامــی خــود بازگــردد. 

فرصت اروپایی ها برای حفظ برجام
 اندک است

ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــه کمیس ــأت رئیس ــو هی  عض
ــه اجرایــی شــدن گام ســوم کاهــش  مجلــس شــورای اســالمی،با اشــاره ب
تعهــدات برجامــی از ســوی ایــران اظهــار داشــت: قطعــا اجــرای گام هــای 
ــار و  ــر رفت ــران، تغیی ــوی ای ــی از س ــدات برجام ــش تعه ــه کاه چندگان

سیاســت های اروپایی هــا را در پــی خواهــد داشــت. 
بــه گــزارش تسنیم،ســید قاســم جاســمی بــا بیــان اینکــه مســئوالن اروپایــی 
بایــد بداننــد کــه فرصــت آنهــا بــرای حفــظ برجــام انــدک اســت، تصریــح 
کــرد: ایــران برخــالف اروپایی هــا بــه تمــام تعهــدات برجامــی خــود عمــل 
ــه آنهــا فرصــت جبــران داده  ــز ب کــرده و در بازده هــای زمانــی 2 ماهــه نی

ــم. ــدام عملــی از ســوی اروپایی هــا نبوده ای ــا در ایــن مــدت شــاهد اق ام

ایران تعهدات خود درباره کشتی آدریان دریا را 
نقض نکرده است

 دولت محلی جبل طارق ادعاها مبنی بر اینکه ایران با تحویل محموله نفت 
کشتی آدریان  دریا به سوریه تعهدات خود را نقض کرده را رد کرد.آدریان دریا 
بعد از آزادی از بازداشــت در روز 18 اوت به ســمت سواحل سوریه حرکت 
کرد. آمریکا و انگلیس مدعی شده اند اقدام ایران ناقض تحریم های اتحادیه اروپا 
و آمریکا و همچنین تعهدات ایران به دولت محلی جبل طارق بوده اســت.به 
گزارش فارس، با وجود این، روزنامه انگلیســی »دیلی تلگراف« به نقل از وزیر 
ارشــد دولت محلی جبل طارق این ادعاها را رد کرده است.  »فابیان پیکاردو« 
گفت: »ما تعهدی مبنی بر اینکه این نفت به سوریه نرود از ایران نگرفتیم. دولت 
ایران متعهد شــد که آن محموله نفت را به شرکت های تحت تحریم اتحادیه 

اروپا نمی فروشد.«

 معاون اول رئیس جمهور ، اظهار کرد: 
یکی از رویکردهــای آموزش و  پرورش 
باید این باشــد که کودکــی و نوجوانی به 
رسمیت شمرده شــود. کودک حق بازی ، 
ورزش و برخورداری از نشــاط و شادی 
دارد، مــا باید این حقوق را به رســمیت 

بشناسیم.
اســحاق جهانگیری در مراســم تودیع و 
معرفی وزرای پیشــین و فعلی آموزش و 
پــرورش، اظهار کرد:وقتــی این حقوق را 
به رسمیت نمی شــماریم در برابر حوادثی 
قرار می گیریم که باید برای حل آنها از کل 
حیثیت نظام اســتفاده کنیم. ما باید کاری 
کنیم که کــودکان و نوجوانان به کشــور، 
دین، مدرســه و خانواده خود حس تعلق 
زیادی پیدا کنند. ما به عنوان دولت مسئول 
کل ملت با همه تنوع و تکثر آن هستیم. ما 
از هر رنجی که هر دختر و پسر ایرانی دارد 
باید آزار ببینیم و احســاس آرامش نکنیم 
که چرا آنها در رنج هســتند. ما باید زمینه 
رنج کودکان، نوجوانان و جوانان را از بین 
ببریم. با نه گفتن به مطالبات آنها مشــکلی 
حل نمی شود باید روش های پیدا کنیم تا به 
مطالبات آنها پاســخ داده شود و هم اصول 

نظام حفظ شود.
وی در ادامه با اشاره به تالش آمریکا برای 
فشار به ایران خاطرنشــان کرد: آنها فشار 
حداکثری برای فروپاشی جمهوری اسالمی 
و حتــی ایران به کار بردند. هدف حداقلی 
آنها هم فروپاشــی اقتصاد ایران بود، ولی 
اکنــون به این نتیجه رســیدند که به ایران 
فشار بیاورند تا ایران پای میز مذاکره بیاید. 
آمریکا به کشــورهایی که باور نمی کردیم 
هم فشار وارد کرد تحت این فشارها برخی 
از کشورهای دوست هم در خرید نفت ما 
همراهی قابل قبولی نداشــتند. به هر حال 
یک سوم درآمد کشور از فروش نفت است 
و وقتی نفت کمتر فــروش می رود درآمد 

هم کمتر می شود.

بــه گــزارش ایســنا،معاون اول رئیــس 
جمهور بــا بیان این که راهبــرد نظام که 
رهبــری آن را تعیین کردند مقاومت فعال 
در مقابل فشــار حداکثری دشــمن بود،  
خاطرنشــان کرد: کشور اکنون شوک های 
روانی را پشــت سر گذاشته است و روند 
شاخص های اقتصادی رو به بهبود است. 
برخی می گفتند تورم چند ده درصدی در 
کشور حاکم می شود یا اقتصاد کشور شبیه 
ونزوئال می شــود یا این که از قیمت های 
نجومی برای نرخ ارز صحبت می کردند اما 
در حــال حاضر ثبات در اقتصاد به وجود 
آمده که یک دلیل مهم آن که در راس همه 
عوامل اســت، تحمل مردمی است که یک 
بار دیگر ثابت کردند یک ملت و یکپارچه 

هستند.
جهانگیــری با بیان اینکــه در حال حاضر 
اولویت برای ایران توسعه علمی و نیروی 
انسانی اســت، خاطرنشان کرد: آموزش و 
پرورش مهمترین مســئولیت را در توسعه 
ســرمایه انســانی و علمی بر عهده دارد؛ 
بنابراین هزینه در آموزش و پرورش هزینه  

سرمایه ای محسوب می شود.
وی ادامــه داد: تغییر و تحــوالت در دنیا 
خیلی ســریع اســت و آموزش و پرورش 
بایــد این جهان متغییر را شناســایی کنند. 
بایــد دانش آموزان را به جــای توصیه به 
ســکوت به گونه ای تربیــت کنیم تا خود 
را با شــرایط متغییر جهــان تطابق دهند. 
آموزش و پرورش باید مهارت های زندگی 
را به دانــش آموزان آموزش دهد. آموزش 
و پرورش باید کانون گفت وگو، استدالل، 
منطق و ترویج ارزش های اخالقی و دینی 
باشــد. آمــوزش و پرورش بایــد افرادی 

پرسشگر، نقاد و مشارک جو تربیت کند.
جهانگیری افزود: البته آموزش و پرورش با 
تنگناهایی از جمله فرهنگ حاکم، ساختار 
داخلــی خود این وزارتخانه و مشــکالت 
مالی مواجه اســت که دولت وظیفه خود 

را حل این تنگناها می داند. از شــش سال 
عمر دولت، چهار و نیم سال تحریم وجود 
داشته است، اما دولت با همه محدودیت ها 
تالش کرده تا بودجه آموزش و پرورش را 
تامین کند تا این ســهم از سایر دستگاه ها 
هم باالتر باشد. شرایط سخت زندگی معلم 
برای همه ما روشــن اســت معلم نیازمند 
زندگی شرافتمدانه است و ما امیدواریم با 
همه محدودیت ها سهم بیشتری به آموزش 
و پرورش اختصاص دهیم معلم مهمترین 
گروه مرجع جامعه اســت و تالش دولت 

هم باید براساس همین نگاه باشد.
معاون اول رئیس جمهــور در ادامه اظهار 
کرد: مدرســه کپری در کشــور نداریم یا 
خیلی کم داریم اما میان ســطح مدارس ما 
تفاوت زیادی وجــود دارد برخی مدارس 
به مدرنترین ابزار آموزشــی مجهز هستند، 
در حالی که برخی مدارس با شــرایط بد 
هم داریم ما باید ایــن فاصله را کم کنیم. 
در این راســتا هم باید دولت همت کند و 
هم یک ارتبــاط جدی میان دولت، جامعه 
و نهادهای مدنی با مدارس تعریف شــود. 
خیرین مدرسه ساز یکی از این ظرفیت ها 

هستند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: مسائل صندوق 
ذخیره فرهنگیان باید باز شود. به هر حال 
900 هزار فرهنگی در آن جا ســهم دارند. 
در کشور ظرفیت بسیار زیادی وجود دارد 
و ایران کشوری ثروتمند است که باید این 

ظرفیت ها را به فعلیت دربیاوریم.
معاون اول رئیس جمهوری با تشــکر از 
بطحائی وزیر پیشــین آموزش و پرورش 
گفــت: بطحائــی خودش اســتعفا داد و 
من وقتی خبردار شــدم که با اســتعفای 
او موافقت شــده بــود. این اســتعفا در 
ایام تعطیالت عیــد فطر بود و من آن را 
موبایــل دیدم و تعجب کــردم چرا وی 

هوس مجلس به سرش زده.

جهانگیری:

 گفتن نه 
مشکل حل نمی کند

حق مردم است بدانند 
کیفیت رای نماینده شان 

چگونه است
 عضو کمیســیون آموزش مجلس درباره 
شــفافیت آرا نمایندگان گفــت: این مطالبه 
عمومی مردم کامال به حق است زیرا منجر به 

شناخت بهتر وکیل خود در پارلمان می شود. 
محمد قمی افزود: تنها ایراد شــفافیت آرای 
نمایندگان که آفت هم محســوب می شــود 
آن است که نمایندگان شهرستانی در برخی 
طرح ها و لوایــح در صورتی که مخالفت یا 
موافقتی با موضوعی داشــته باشند در حوزه 

انتخابیه خود  دچار دردسر می شوند.

به گزارش فارس،عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس تصریح کرد: نماینده ای که 
به موضوعی رای مثبت یا منفی داده اســت 
می تواند از سوی مخالفین مورد بازخواست 
قرار گیرد و گاها هم ممکن اســت به مذاق 
این مخالفین خوش نیامده و انتقادات تندتری 

به این نماینده داشته باشند.

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلــس تصریــح کرد: رئیــس مجلس و 
اعضای هیأت رئیســه باید با بررسی تنها 
ایــراد موجــود در طرح شــفافیت آرای 
نمایندگان با ورود به این مســئله، موضوع 
را بــرای مردم تبیین کــرده و در این باره 

توضیحات الزم را ارائه کند.
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خبر

آگهی اعالن نظر افراز 
چون آقای نوراله سوری فرزند نصرت اله با شماره ملی 3962383182 برابر درخواست 
شماره 98/ن/2460 مورخ 1398/5/12 تقاضای افراز همگی و تمامت مقدار 0/47 صدم 
شــعیر مشاع از شش و یکصد و چهل و هفت هزارم شــعیر مشاع از 72 شعیر از 80 
شعیر مفروز ششــدانگ پالك 236 فرعی از 3871  برابر سند شماره 43002 مورخ 
1387/6/12 دفتر 15 نهاوند را از این اداره نموده که متقاضی مدعی می باشــد که به 
بقیه مشاعی دسترسی ندارد لذا استناد ماده 3 آیین نامه افراز و برابر ماده 18 آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی به کلیه مالکین مشــاعی افراد حقیقی و حقوقی ابالغ می گردد 
که در تاریخ 3 شنبه 98/7/16 ســاعت 12 ظهر در محل وقوع ملک نهاوند- میدان 
شــاطرآباد )میدان علیمرادیان( حضور یابند بدیهی است عدم حضور مالکین مانع از 
انجام عملیات افراز نمی گردد و چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد در همین روزنامه 

درج و مدت اعتراض آن 10 می باشد. )م الف150(
جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com
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بهداشتنکتهدانشگاه
نشریات دانشگاهی سهمیه کاغذ ندارند

 معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تاکنون سهمیه 
ای برای کاغذ نشریات دانشگاهی مانند آنچه که برای روزنامه ها و مجالت عمومی 
کشــور اختصاص می یابد در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در نظر گرفته نشده 

است.
»غالمرضا غفاری« در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: نشریات دانشجویی یکی از 
حوزه های بســیار مهم در فعالیت های دانشجویی است که ماهیت خود را در ابعاد 

مختلف فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی نشان می دهد.
وی تصریح کرد: تاکنون ســهمیه ای برای کاغذ نشــریات دانشگاهی مانند آنچه که 
برای روزنامه ها و مجالت عمومی کشــور اختصاص می یابد در وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی در نظر گرفته نشده است.
غفاری افزود: انتظار می رود تسهیالتی در این زمینه برای نشریات دانشگاهی در نظر 

گرفته شود که به رونق این نشریات کمک کند.

تاثیر مثبت نوشیدن چای بر سالمت مغز
 پژوهشگران "دانشگاه ملی سنگاپور" در مطالعه اخیرشان دریافته اند نوشیدن یک 
فنجان چای در روز نه تنها برای مغز خوب اســت بلکه از کاهش شناختی ناشی از 

باال رفتن سن نیز جلوگیری می کند.
به گزارش ایسنا پژوهشگران اخیرا دریافته اند چای عالوه بر خواص ضد پیری برای 
مغز نیز مفید است.نتایج نشــان داد افرادی که به مدت 25 سال حداقل چهار مرتبه 

در هفته چای چای نوشیده بودند، مغزشان سالم تر بود و عملکرد بهتری داشت.
دکتر "فنگ لی" پژوهشگر ارشد این مطالعه گفت: نتایج ما نخستین شواهد از نقش 
مثبت نوشــیدن چای در ســاختار مغز را ارائه می دهد. نوشیدن چای به طور مرتب 
عالوه بر محافظت از ساختار مغز، از کاهش عملکرد شناختی در پیری نیز جلوگیری 
می کند. عملکرد چای به این صورت است که با سالم نگه داشتن مغز کاری می کند 
که اتصاالت بین مناطق مغز ساختار یافته تر شده و در نتیجه پردازش اطالعات بهتر 

انجام می گردد.

با ارایه نمونه بزاق تان به شبکه اهداکنندگان 
سلول های بنیادی بپیوندید

 رئیس مرکــز مدیریت پیوند و بیمــاری های وزارت بهداشــت، نحوه اهدای 
سلول های بنیادین را تشریح کرد.

مهدی شادنوش در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روز جهانی اهداکنندگان سلول های 
بنیادین،   گفــت: باید توجه کرد که در هر یک میلیون نفر جمعیت، ممکن اســت 
بتوانیم سلول های مطابق ســلول های فرد گیرنده پیدا کرده و پیوند مغز استخوان را 

انجام دهیم. 
شادنوش ادامه داد: مردم می توانند صرفا با دادن یک نمونه بزاق دهانی، عضو ایثارگر 
شــبکه اهداکنندگان سلول های بنیادین شــوند تا اگر بعدها متوجه شدیم که سلول 
مناســبی برای یک بیمار نیازمند پیوند مغز استخوان وجود دارد، با فرد تماس گرفته 
و در صورت رضایت، میزانی از ســلول های بنیادین وی را در اختیار بیمار نیازمند 

قرار دهیم.

بررسی رایگان وضعیت ژنتیکی معلوالن کشور
 معاون توســعه پیشــگیری و درمان سازمان بهزیستی کشــور از آغاز برنامه فراگیر 
بررسی وضعیت ژنتیک همه معلوالن کشور تا سال 1400 خبر داد و گفت: امیدوارم با 

تامین بودجه مورد نیاز طی سه سال آتی طرح مذکور را به پایان برسانیم.
مجید رضازاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه این برنامه در خصوص همه معلوالنی 
که در بهزیســتی پرونده دارند و همه معلوالنی که از این بــه بعد می خواهند پرونده 
تشــکیل بدهند، اجرا می شــود، افزود: بعد از غربالگیری افرادی که احتمال معلولیت 
ژنتیکی دارند برای مشاوره ارجاع داده شده و پزشک مربوطه به بررسی شجره نامه آنها، 
آزمایش های الزم را تجویز می کند. تمام مراحل مربوطه از فرایند مشــاوره تا غربالگری 

و آزمایش های ژنتیک برای معلوالن نیز رایگان است.

رد الیحه تشکیل نظام مددکاري
 رئیــس انجمن مددکاري اجتماعي ایران با انتقاد از نمایندگان کمیســیون اجتماعي 
مجلس براي رد الیحه تشکیل نظام مددکاري اجتماعي گفت: در صورت تشکیل نظام 
مددکاري اجتماعي، امکان نظارت، بازآموزي، ارزیابي عملکرد و برخورد با تخلفات در 

حوزه اجتماعي به وجود مي آید. 
به گزارش ایسنا، سید حسن موسوي چلک افزود: این موضوع نشان مي دهد کمیسیون 
اجتماعي مجلس نسبت به مسائل اجتماعي هوشمندانه عمل نکرده است. این کمیسیون 

به جاي حمایت از تشکیل نظام مددکاري اجتماعي با آن مخالفت مي شود.
وی گفت: در حوزه اجتماعی تمام کاســتی ها از ســوی افراد و نهادهایی اســت که به 

اصطالح اجتماعی هستند.

2تا 3 درصد دانشجویان کشور درگیر اعتیاد هستند
 وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حال حاضر 2 تا۳ درصد دانشــجویان 

سراسر کشور درگیر موضوع اعتیاد هستند.
به گزارش فارس، منصور غالمی در همایش فصلی دبیران شــورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر سراسر کشور اظهار داشت: قطعا پیشگیری ارزان تر از درمان است و باید در 

این حوزه اقدامات بیشتری صورت بگیرد.
وی افزود: امروزه براساس بعضی از کنجکاوی ها، جوانان به سمت مصرف موادمخدر 

می روند و دانشجویانی نیز داریم که بعضاً به سمت مصرف مواد مخدر رفته اند.
وی با اشــاره به اینکه پدیده مصرف مواد مخدر جهانی است، گفت: نحوه رویکردها و 

برخورد با این موضوع می تواند منجر به بروز نتایج مختلفی شود.

واکاوي برخي پیامدهاي کودک همسري
 عضو انجمن علمي روانپزشکان گفت: مشکل عمده اي که براي 
زوج هایي که زیر 18سال ازدواج مي کنند این است که بعد از گذشتن 
مدتي از زندگي مشــترک، پشیمان مي شــوند. طرفین در این مواقع 
متوجه مي شــوند آن فردي که به همسري برگزیده، شخصي نیست 

که در نظر داشته است. 
بــه گزارش ایرنا مهشــید رابطیان اظهار داشــت: زوج هایي که زیر 
18سال ازدواج مي کنند، هنگامي که بزرگتر مي شوند، زندگي چندنفر 
دیگر را در اطراف خود مشــاهده کــرده و نارضایتي ها یکي پس از 

دیگري خود را نشان مي دهد. 
ــات عاطفــي  ــد توجــه داشــت کــه نوجــوان، ثب ــه داد: بای وي ادام
ــزد؛  ــم مي ری ــه ه ــکار او ب ــه اف ــد لحظ ــرض چن ــدارد و در ع ن
ــرح  ــود ط ــف خ ــس مخال ــا جن ــن ب ــن س ــه در ای ــي ک نوجوانان
ــد براســاس تصمیم گیري هــاي زودگــذر تصمیــم  دوســتي مي ریزن
ــان  ــاي نوجوان ــرایط، خانواده ه ــن ش ــد. در ای ــه ازدواج مي گیرن ب
اذعــان دارنــد کــه هیــچ اطالعــي از وضعیــت خانوادگــي یکدیگــر 
ندارنــد و در نهایــت ایــن رویــه بــه دلیــل تصمیم گیــري احساســي 
ــا  ــا مشــکالت و مخالفــت خانواده ه ــغ ب ــرد نابال و زودگــذر دو ف

ــود. ــراه مي ش هم
 لزوم تربیت و آموزش صحیح

رابطیان گفت: پدر و مادرها توجه داشــته باشند چنانچه فرزند خود 
را به درســتي تربیت کرده باشند، دوست یابي هاي احساسي هیچ گاه 
به وقوع نخواهد پیوســت و نیاز اســت که خانواده ها نوجوانان را 
راهنمایي کنند تا نوجــوان زمان بگذارد و در این مورد فکر کند که 
آیا براي ازدواج، همســر موردعالقه خود را برگزیده است یا خیر و 
آیــا مي تواند با این ازدواج، آینده خود را تضمین کند یا احساســي 

زودگذر است.
این متخصص روانپزشــک گفت: آغاز طالق عاطفي از زماني آغاز 
مي شــود که دو نفر دختر و پســري که ناپخته و از روي احســاس 
که هنــوز از لحاظ زندگي به تکامل نرســیده اند، تصمیم به زندگي 
مشــترکي مي گیرند و متاســفانه بعد از مدتي، قدم در مسیر جدایي 

مي گذارند.
 بازماندن از تحصیل

عضو انجمن علمي روانپزشــکان گفت: هنگامي که دو فرد نابالغ به 
عقد یکدیگر درآمدند اولین تاثیر منفي روي زندگي آنان بازدارندگي 
آنها از ادامه تحصیل اســت. دختر و پسرهایي که در سنین دبیرستان 
با یکدیگر ازدواج مي کنند براي کســب درآمــد باید وارد بازار کار 
شــوند مگر اینکه از خانواده اي متمول برخــوردار بوده و مایحتاج 
آنان را دیگران برعهده مي گیرند، که این دسته افراد در کشور بسیار 

نادر هستند. 
وي با بیان اینکه ازدواج زیر ســن بلوغ براي دختر 9ســال و پســر 
15سال به هیچ وجه از لحاظ پزشکي توصیه نمي شود، اظهارداشت: 
در برخي از خانواده ها و اقوام رسم غلطي باب شده که در این سنین 
یا به لحاظ قوم و خویش بودن دختر یا پســر قبل از رسیدن به سن 
بلوغ به عقد یکدیگر درمي آورند که از اصل این روشــي غلط است 
چراکه ممکن اســت این دو در آینده با مشکل عاطفي و اجتماعي با 

یکدیگر مواجه شوند. 
این متخصص روانپزشک کودک و نوجوان گفت: چرا باید کودکاني 
را که هنوز دوران کودکي را ســپري مي کننــد و به طور کامل آماده 
پذیرش بار مســئولیت زندگي نشــده اند، وادار به ازدواج ناخواسته 

کرد؟
 بارداري هاي پرخطر

عضو انجمن علمي روانپزشــکان گفت: کــودک و نوجواني که در 
سنین پایین به عقد و ازدواج یکدیگر درمي آیند، احتمال باردارشدن 
دختر بســیار است درحالي که از لحاظ پزشکي بارداري زیر 18سال 
ممنوع اســت چراکه جنین این دســت مادران به حد رشد نخواهد 
رسید و احتمال بروز بیماري ها در این دسته افراد بسیار زیاد است. 
رابطیان افزود: در این دوران با باردارشــدن مادر جوان، احتمال ابتال 
به فشار خون، زایمان زودرس یا دیابت زیاد است؛ این فرد از لحاظ 
جســمي و رواني صددرصد آمادگي براي فرزنــدآوري را نخواهد 

داشت. 
ــا  ــت: خانواده ه ــوان اظهارداش ــودک و نوج ــک ک ــن روانپزش ای
ــه  ــد ک ــن مي خواهن ــان از زوجی ــد از ازدواج فرزندش ــوال بع معم
هرچــه زودتــر فرزنــدي بــه دنیــا بیاورنــد و ایــن رویــه بیشــتر در 
ــن  ــه ای ــود و هنگامي ک ــده مي ش ــنتي دی ــته و س ــاي بس فرهنگ ه
ــن مقطــع،  ــد در ای ــا اصــال نمي خواهن ــاردار شــوند ی ــر ب زوج دی
بچــه دار شــوند، بــا مخالفــت اطرافیــان مواجــه خواهنــد شــد و از 
ایــن رو دختــر و پســر نوجــوان تحــت فشــار قــرار مي گیرنــد کــه 
فرزنــد بیاورنــد کــه بعــد از آن هــم مســائل و مشــکالت خــاص 

خــود را بــه همــراه خواهــد داشــت.

ایران: دندان لق نفت را باید کشید
 روش های دیگه ای هم هست مثل اینپلنت، کامپوزیت، لمینت

همدان پیام: مدرسه های رنگی، نه به محرومیت با رنگ جهاد
 مدارس شکرستانی می شوند

جمهوری اسالمی: مدیریت واحد کلید رفع تنش های آبی است 
  به نظر می خوای با روش های فیزیک و شیمی مشکالتو حل 

کنی 
زنگان امروز: برخورد جدی پلیس با پشت  نویسی خودروها 

 با احساسات مردم بازی نکنید
همدان پیام: کاسه زیر نیم کاسه 

 با وجود اینستاگرام کی می ره زیر کاسه !!
ایران: رصد پول های کثیف در انتخابات

 ذره بین کار گذاشتین ؟؟!
صدای زنجان: داور بین المللی فوتبال ایران مهاجرت می کند؟

  زیاد فیلم مهاجرانو دیده !! 
سخنگولرستان: مدیران فاصله خود را با مردم کم کنند 

   لباسشون چروک می شه!! 
ایران: با چشم باز خرید کنیم  

 تو خواب بری بازار بیشتر خرید می کنی!! 
همدان پیام: بررسی 70 واحد تولیدی غیر فعال

 چه قد کارگاه با بررسی های روی کاغذی فعال  شده؟!!
سیمره لرستان: ریشه فساد کجاست؟

 یا تو دخل یا تو خرج   !! 
اعتماد: جیب خالی، پز عالی 

 خوش تیپ کردن هم هنر می خواد دیگه
ایرنا: برجام جاده یکطرفه نیست 

 ببخشید قصد توهین نبود برجام فرودگاه چهار بانده است !!
اصالحات: مهاجرت با بلیت آقازادگی 

 بابای پولدار داشتن جرم؟! 
جام جم: چرا شکاف طبقاتی بیشتر شد؟

 مقصرخیاطا هستن، بعضی جیبا و گشاد می دوزن !!

نارضایتی از برخورد پزشکان و پرستاران 
فراوانی باالیی دارد

 مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
وزارت بهداشــت گفت: در ســال های اخیــر، نارضایتی از برخورد 
پزشکان و پرستاران فراوانی باالیی دارد و در سال جاری در رتبه دوم 

شکایات مردمی قرار دارد.
محمدحســین حیدری در همایش دفاتر بازرسی دانشگاه های علوم 
پزشکی افزود: دفاتر بازرسی دانشگاهها در سال جاری در زمینه پایش 

کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نقش مهمی ایفا کردند.  
وی به 57 برنامه عملیاتی دفاتر بازرســی دانشگاههای علوم پزشکی 
برای سال 98 اشاره کرد و افزود: پیشگیری از تخلفات و فساد اداری، 
اجرای پدافند غیرعامل و توسعه میز خدمت الکترونیک از موضوعاتی 

هستند که باید مورد توجه دفاتر بازرسی قرار گیرند.
حیــدری، ایجاد بانک اطالعاتی مدیران و ســامانه ثبت عملکرد آنها 
را در دســتور کار اعالم و ارجاع مســتقیم درخواست های مردمی از 
سامانه ســامد به دانشگاهها را عامل تسریع در رسیدگی به مشکالت 

مردم عنوان کرد.  
وی گفت: در حال به روز رسانی سامانه 190 هستیم تا بتوانیم گزارش 
گیری بهتری برای ارایه به مدیران جهت رفع مشــکالت مردم داشته 

باشیم.
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرســی و پاســخگویی به شکایات 
وزارت بهداشت اضافه کرد: نارضایتی از برخورد پزشکان و پرستاران، 
صالحیت نداشتن افراد برای ارایه خدمت پزشکی مورد نظر  و تغییر 
تعرفه ها یکی از موضوعاتی اســت که در سامانه 190 فراوانی دارد و 

این موضوع به وزارت گزارش شده است.   
وی گفت:صحبت کردن پزشــکان با بیمــار و توضیح دادن به همراه 
بیمار خیلی در جلب رضایت آنها تاثیرگذار است که حل این موضوع 

نیازمند مداخله است.
حیدری گفت: تماس با ســامانه 190 در زمینه دارو در ســال 98 
افزایش داشــت. وزیر تاکیــد دارد که هیچ بیمــاری نباید برای 
دریافت دارو و ملزومات پزشــکی به بیرون ارجاع داده شود که 
دفاتر بازرسی از طریق ســامانه 190 شکایات مربوطه را دریافت 

و پیگیری کرده اند.
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرســی و پاســخگویی به شکایات 
وزارت بهداشــت گفت: تقدیر سازمان بهداشــت جهانی از وزارت 
بهداشت به خاطر تالشها در مهار بیماریها در زمان سیل نشان داد که 

وزارت بهداشت عملکرد موثری در این دوره داشته است.

 مدیــر کل انجمن اولیاء و مربیان وزارت 
آموزش و پرورش از افزایش نرخ ســرویس 
مدارس از 10 تا 20 درصد در سراسر کشور 

خبر داد.
نورعلی عباســپور در گفت وگو با ایلنا، در 
خصوص افزایش قیمت ســرویس مدارس 
دانش آموزان در سال 98 توضیح داد: افزایش 
قیمت سرویس مدارس در کل کشور بین 10 
تا 20 درصد و در تهران نیز 20 درصد بوده 
اســت. البته ذکر این نکته ضروری است که 
هزینه سرویس مدارس توسط شورای شهر 

تصویب می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که با توجه به 
افزایــش قیمت کتب درســی، لبــاس فرم 
مــدارس و هزینــه ثبت نام آیــا افزایش 20 
درصدی ســرویس مدارس هزینه مضاعفی 
را به خانواده ها تحمیل نخواهد کرد؟ گفت: 

اینها جز وظایف آموزش و پرورش نیست. 
خانواده ای که برای ایــن خدمات داوطلب 
است، باید هزینه ها را پرداخت کند و تحمیل 

و اجباری در کار نیست.
مدیر کل انجمن اولیاء و مربیان اضافه کرد: 
طبــق فرآیند کار هر شــهری یک کارگروه 
دارد که مدیریت و ســاماندهی ســرویس 
مــدارس به عهده آن کارگروه اســت. این 
کارگروه هــا نماینده آمــوزش و پرورش، 
نماینده اولیا و شورای شــهر در هر استان 
هســتند و قطعا یکی از کارهایی که انجام 
می دهند بررسی همین امور است. همانطور 
که می دانید افزایش قیمت در کشور از سال 
گذشــته تا به امروز بسیار باال بوده، البته ما 
به عنوان انجمن اولیا و مربیان در هر جایی 
که وارد می شــویم به عنوان نماینده والدین 
ورود می کنیم و هدفمان حمایت از والدین 

است.
عباسپور افزایش قیمت سرویس مدارس را 
منوط به عوامل متعددی دانست و گفت: این 
افزایش ها مربوط به پیمانکار، راننده، عوامل 
اجرایی و... است یعنی مجموعه اینها موجب 

افزایش 20 درصدی قیمت ها می شود. 
وی افــزود: حــدود 99 درصــد حوادث 
ســرویس مدارس مربوط بــه آزادبرها بوده 
اســت. خانواده ها باید این آگاهی را داشته 
باشند که از ســرویس های مدارس استفاده 
می کنند نه سرویس های آزادبر. وقتی شرکتی 
مســئولیت کاری را بر عهده می گیرد، طبیعتا 
در قبال کارش پاســخگو است و این امنیت 
و ایمنی را باال می برد. زمانی که این فرهنگ 
جا بیافتد، طبیعتا حوادث کمتری را شــاهد 

خواهیم بود.
عباســپور با اعالم این خبر که از امســال 

وزارت راه ســاماندهی ســرویس مناطق 
روســتایی را بر عهده دارد، گفت: تاکنون 
وزارت راه در بحــث ســرویس مدارس 
مناطق روستایی وارد نشده بود، اما امسال 
قرار شد که مناطق روستایی را وزارت راه 
پوشــش دهد و قرار است که در جلسات 
بعد گزارشــات خود را در این زمینه ارائه 

دهند.
وی در پایان اظهار داشت: در روستاها برای 
رسیدگی به سرویس مدارس متولی نداشتیم، 
اما امسال قرار شــد که ساماندهی سرویس 
مــدارس در مناطق روســتایی یــک متولی 
مشخص داشته باشد که مسئولیت آن امسال 
به وزارت راه واگذار شــد. یکی از مهم ترین 
مصوبــات کارگروه ماده 19 این اســت که 
وزارت راه سرویس مدارس مناطق روستایی 

را پوشش دهد.

افزایش نرخ سرویس مدارس از ۱۰ تا 2۰ درصد در سراسر کشور

 روزهای پایانی شــهریور برای آن هایی 
کــه هنــوز اهل کتــاب و دفتر، مدرســه و 
شــیطنت های دانش آمــوزی هســتند بوی 

متفاوتی دارد.
چوب خط گه بر می شــود و روزها به مهر 
نزدیک تر انگار شوق نشستن پشت نیمکت ها 
در کنار دوستان همکالسی شور دو چندانی 
می گیــرد و همــه در یک بــازار داغ خرید 
تحصیلی  ســال  آغاز  مهیای  لوازم التحریــر 

جدید می شوند.
حاال اما چند سالی است که وضعیت معیشت 
و اقتصاد باعث شده این شور و حرارت که 
از خرید لوازم التحریر در ســطح شــهر تمام 
کوچه و خیابان ها را گرم می کرد بیشــتر شبیه 
به کابوسی برای خانوداه ها شود به خصوص 
آنان که یک قلم نه بلکه چند بچه مدرسه ای 
را در خانه خود دارند و از قضا ممکن است 
شــرایط مالی و تامین هزینه های همه آن ها 
برایشان سخت باشد.اینجاست که هم زمان با 
فصل بازگشایي مدارس ساز ناکوک افزایش 
قیمــت لوازم التحریر کوک مي شــود تا بار 
رواني بســیاري براي خانواده ها و همچنین 
دنبال داشته  به  لوازم التحریر  خرده فروشــان 
باشد.در دوسال گذشــته با افزایش بي رویه 
قیمت ها به عقیده بســیاری از کارشناســان 
اقتصــادی و جامعه شناســان ادامه تحصیل 
و همچنیــن فراهم کردن شــرایط مناســب 
براي تحصیل بســیار سخت شــده تا جایي 
کــه با نگاهي گــذرا به آمار دانشــجویان و 
دانش آموزان مي توان دریافت که بسیاري از 
این افراد تنها به دلیل مشکالت مالي مجبور 

به ترک تحصیل اجباري شده اند.
به گزارش ایلنا افزایش وام دانشجویي یکي 
از راهکارهاي مناســب دولت براي کاهش 
آمــار افرادي کــه مجبور به تــرک تحصیل 
شــده اند اســت که البته اما و اگرها در این 
زمینه چندان اندک نیست. آنهایي که مجبور 
به تــرک تحصیل شــده اند از نظر روحي و 
رواني ضربات شدیدي متحمل شده اند. ترک 
تحصیل به یقین در آینده شــغلي و اجتماعي 

افراد موثر واقع خواهد بود.
 دردسرهاي تامین لوازم التحریر

افزایش بي رویــه قیمت لوازم التحریر در این 

میان مي تواند عامل افزایش آمار افرادي که به 
اجبار از ادامه تحصیل بازمي مانند شود؛ البته 
ناگفته نماند کــه دولت نیز برنامه ریزي هایي 
براي افزایش سطح سواد جامعه ارائه مي دهد 
که وجود مشکالتي این چنیني بعضا موجب 
کم اثرشــدن یا در مــواردي بي تاثیرشــدن 
برنامه هاي تدوین شــده مي شــود. با نگاهي 
گــذرا به وضعیــت معیشــت خانواده ها و 
همچنین داشــتن چند فرزند که مشــغول به 
تحصیل هســتند، به راحتي مي توان دریافت 
که این افزایش قیمت براي بعضي خانواده ها 
بسیار مشکل ســاز خواهد بود، چراکه تامین 
لوازم التحریر براي دو الي ســه فرزند در یک 
خانواده بخش قابل توجهي از میزان درآمد را 
به خود اختصاص خواهد داد که این مهم در 

شرایط موجود به یقین به صرفه نخواهد بود.
 گراني زیر سر پتروشیمي

عنوان شــده که بخش قابل توجهي از علت 
گرانــي لوازم التحریر را مي تــوان مربوط به 
دانست،  پتروشیمي  گران شــدن محصوالت 
این در حالي است که امروزه با پیشرفت علم 
و فناوري دیگر نیاز چنداني به واردات مواد 
اولیه و خام صنایع پتروشــیمي نیست و در 
شــرایط موجود صنعت پتروشیمي کشور در 

وضعیت به نسبت مطلوبي قرار دارد. متاسفانه 
ســودجویان حاضر در ایــن صنعت تنها به 
دلیل کسب درآمد بیشتر اقدام به کم فروشي 
یا کاهش ســطح تولید خود کرده اند که این 
خود مي تواند نقش بسزایي در افزایش قیمت 
محصوالت پتروشیمي داشته باشد. از این رو 
انتظار مي رود با نظارت دقیق و کارشناســانه 
مسئوالن مانع از این کارشکني افراد سودجو 
شــوند، چراکــه در غیر این صــورت موج 

جدیدي از گراني ها ایجاد مي شود. 
 افزایش بي رویه قیمت

به طور کلــي باید در نظر داشــت که طي 
لوازم التحریر  افزایش  شاهد  اخیر  سال هاي 
داخلــي بوده ایــم، به گونه اي که بســیاري 
از نظــر اقتصادي بیشــتر تمایــل به خرید 
این  که  داشــتند  داخل  تولید  لوازم التحریر 
خــود مي توانســت باعث اشــتغال به کار 
تعداد زیادي از افراد در این حرفه باشــد، 
این در حالي اســت که متاســفانه بسیاري 
کیفیت  از  داخل  تولید  لوازم التحریرهاي  از 
چندان باالیي برخوردار نیســتند و امروزه 
با توجه به افزایــش بي رویه قیمت آنها که 
در برخــي از موارد با قیمت لوازم خارجي 
نیز برابري مي کند خرید و اســتفاده از آنها 

از دیدگاه برخي چنــدان مقرون به صرفه 
نیســت. از این رو پیش بیني مي شــود در 
آینــده اي نه چنــدان دور صنعــت تولیــد 
لوازم نوشــت افزار داخلي نیز با مشکالت 
جدي تــري مواجه شــود؛ مشــکالتي که 
به طور حتم با افزایــش آمار تعدیل نیرو و 
مواردي از این دست رو به رو خواهد شد.

با نرخ  لوازم نوشــت افزار   توزیع 
دولتي

پرواضح اســت کــه یکــي از مهمترین و 
هنــگام  دولــت  برنامه هــاي  اصلي تریــن 
بازگشــایي مدارس توزیع لوازم نوشت افزار 
با نرخ دولتي اســت که البتــه تفاوت قیمت 
این گونــه لوازم نوشــت افزار با بــازار طي 
ســال هاي گذشته به نســبت محسوس بود، 
این در حالي است که طي سال جاري شاید 
تفاوت قیمت نوشــت افزار دولتي و آزاد بین 
5 الي 10درصد باشد که این خود شاید براي 
بسیاري از خانواده ها به صرفه نباشد. بنابراین 
انتظار مي رود در شــرایط نامناسب اقتصادي 
دولت قبل از بازگشایي مدارس اقدام جدي 
براي قیمت لوازم التحریر داشته باشد، در غیر 
این صورت به یقین بسیاري از ادامه تحصیل 

بازخواهند ماند.

خانواده ها هزینه تحصیل فرزندان را ندارند

ترک تحصیل اجباری
 با گرانی لوازم التحریر
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مسکن

قرن آینده قرن اقتصاد ایران است اگر ...
 داســتان تاب آوری اقتصاد تنها به نفت بــاز نمی گردد . هر چند 
وابستگی نداشتن به نفت می تواند زمینه را برای افزایش قدرت اقتصاد 
ایران فراهم کند اما تجربه نشــان می دهد ماجرا ، به فاصله گذاری با 
اقتصــاد تک محصولی باز می گردد نه فقط نفت. اگر ایران تنها صادر 
کننده شــکر بود یا صادر کننده گندم یــا برنج یا مواد معدنی و ... باز 
هم در معرض تهدیدی جدی قرار داشــت همان طور که اقتصادهای 
تک محصولی وابســته به شــکر و قهوه و ... نیز با این بحران بزرگ 

مواجه شدند .
 ایــران امروز در موقعیتی تازه قــرار دارد،موقعیتی که به تغییر فضای 
اقتصادی ایران منجر خواهد شــد. برنامه امروز ایران نه فاصله گیری 
از نفت که خداحافظی با اقتصاد تک محصولی اســت. هر کاالیی که 
ســهمی باالتر از 50 درصد را در ســبد صادراتی به خود اختصاص 
دهد بالقوه خطری بزرگ برای اقتصاد کشــور بدل می شــود،راهکار 
کاهش ســهم اما پرهیز از صادرات نیســت بلکه تالش برای افزایش 
میزان صادرات کاالهای غیر نفتی است.اینجاست که باید روشن شود 
خداحافظی با اقتصاد نفتی به معنای پرهیز از صادرات نفت نیســت و 
ایران الزم اســت از جایگاه استراتژیک و قدرت نفتی اش دفاع تمام 

و تام نماید.
در توضیح این عبارت باید تاکید داشت که اقتصاد ایران توانایی الزم 
برای تنوع ســبد تولیــد و صادرات خود را داراســت، به این ترتیب 
فاصله گیــری از نفت به معنای افزایش توان صادراتی ایران اســت و 

این مهم باید از سوی تمامی دستگاه های اجرایی و ... پیگیری شود.
 به عبارت دیگر  نفت تنها مشکل ایران نیست و فاصله گیری از نفت 
نمی تواند مشکالت اقتصادی ایران را حل کند.اگر قرار باشد گاز یا هر 
محصول یگانه دیگری جایگزین نفت شود، همان داستان تحریم تکرار 
خواهد شد در حالی که تنوع سبد صادراتی ایران و افزایش سهم ایران 
از بازار جهانی و البته بازار منطقه راه را بر تکرار تحریم خواهد بست.

 در کنار فاصله گیری از اقتصاد تک محصولی واگذاری امور به بخش 
خصوصی از طریق بهبود فضای کسب و کار و همچنین مهیا نمودن 
فضا برای سرمایه گذاری نوشــدارویی برای اقتصاد ایران تلقی می 
شود. اگر اقتصاد ایران از این پیچ حساس و تاریخی به سالمت عبور 
کند و تصمیماتی درســت در این راســتا اتخاذ شود، می توان قرن 
آینــده را قرن اثبات موقعیت اقتصــادی ایران در کنار تثبیت جایگاه 
سیاسی ایران دانســت. نشانه های چنین تغییری آشکار شده است و 
فروکش بحران در بازار ارز و نزولی شدن نرخ تورم می تواند همراه 
با بهبود شــرایط اقتصادی به نفت تولید باشد و راهی جز این پیش 

روی ما نیست.
* مهدی تقوی

مدیرعامل شرکت غله:
کشاورزان روستای نشر از فروش گندم امتناع نکنند

 مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1۳ گفت: امتناع کشاورزان روستای 
نشر از فروش گندم، به ضرر خودشان تمام می شود.

علی رحمانی فر با اشاره به سالمت غالت استان اعالم کرد: تا کنون بیش از 410 هزار 
تن در همدان از کشــاورزان خریداری شده که هیچ گونه آلودگی و فضوالت پرندگان 
در آنها مشــاهده نشــده به طوریکه می توان گفت گندم های استان در سالمت کامل 

هستند.

وی در ادامه به ایسنا گفت: ســیلوهای همدان تا تاریخ 15 شهریورماه به صورت یکسره 
باز بوده و گندم را از کشاورزان تحویل می گرفتند اما از 15 تا ۳0 شهریور فقط سیلوهای 

دولتی آماده دریافت گندم از کشاورزان هستند.
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1۳ درباره نخریدن گندم از کشاورزان 
روستای نشر در قهاوند اعالم کرد: کشاورزان این روستا با ناآگاهی گندم های خود را در 

انبارها نگه داشته و اقدام به فروش آنها نکرده اند.
وی همچنین ادامه داد: از گذشــته تا کنون در روســتای نشــر مرکز خرید نداشته ایم و 
روســتائیان برای فروش گندم ها باید به روستای عبدالرحیم، قهاوند و یا همدان مراجعه 
کنند و گندم های خود را به ســیلوهای قابل دســترس تحویل دهند، این در حالی بود که 

کشاورزان خود را درگیر مسائل سیاسی کرده و از فروش گندم ها امتناع می کنند.
رحمانی فر از کشاورزان خواســت تا اگر گندم های خود را هنوز تحویل نداده اند هرچه 
سریع تر به سیلوهای دولتی فعال تحویل دهند همچنین روستائیان روستای نشر اکنون به 
سیلوی کوریجان می توانند مراجعه کنند ضمن اینکه عدم فروش گندم ها منجر به خراب 

شدن گندها در انبارهای خانگی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم 1700 تومان است، یادآور شد: با ممانعت 
از ورود دالالن به خرید گندم خرید توافقی نیز در نظر گرفته شــده بود به طوریکه در این 
روش خرید گندم فقط تشکل های صنفی و کارخانجات آرد و ماکارونی از طریق سامانه 

و پهنه بندی خریداری انجام دادند.

در  متضــرران  بزرگترین  تولیدکننــدگان   
همکاري با بانک ها هســتند. مــردم عادي نیز 
تا جایي که امکان داشــته باشد سعي مي کنند 
کمتر خود را درگیر قســط بانکي بکنند. یکي 
از تولیدکننــدگان همداني کــه اکنون به خاطر 
بدهي بانکي دچار ســکته مغزي و خانه نشین 
شــده مي گفت: به خاطر یــک واحد دامداري 
تســهیالت 600 میلیون تومانــي گرفتم که در 
نهایت بانک دامــداري را تملیک کرد و خانه 
خــودم، خواهرم و مادرم کــه آنها را به عنوان 
وثیقه قرار داده بودم را برداشــتند و یکي دیگر 
از ضامن هایم که اکنون مقیم ایران نیســت را 
وقتي به ایران بازگشــت ممنوع الخروج کردند 
و همسرم نیز طالق گرفت. اکنون همه زندگي 
من و ضامن هایم به خاطر این تسهیالت رفته و 

خودم دیگر توان راه رفتن هم ندارم.
 تولیدکننده دیگري هم مي گفت: براي قســط 
۳ میلیون توماني حســاب هاي ضامن را بدون 
اطالع قبلي بســته اند. این اقدام موجب شــد 
تا یک باره دســت ما بسته شــود و هیچ کاري 
نتوانیم انجام بدهیم. تولیدکننده هاي دیگر هم 
با این مشکل در همدان مواجه شده اند که این 
برخورد بانک هم بــه تولید و هم به صادرات 

استان لطمه زده است.
یکــي دیگــر از تولیدکننــدگان صاحب برند 
هم مي گفــت: در ســال 92، 4 میلیارد تومان 
تســهیالت گرفته ام، ۳ میلیــارد و 700 میلیون 
تومان در دوســال اول بازپرداخــت کردم و 
مبلغي  از آن معوق شــد که همان مبلغ ناچیز 
اکنون به 11 میلیارد تومان رســیده و بدهکار 
هســتم. وثیقه هاي چند میلیاردي که گذاشته ام 
و ضامن ها همه درگیر این اقدام بانک شده اند 
و کاري هــم نمي توانم بکنــم. هرروز هم که 
مي گذرد سود و جریمه آن را چند برابر حساب 
مي کنند و جزو بدهي من به حساب مي آید. در 
این چند ســال تالش زیادي کرده ام که بانک 
ســود منطقي خود را بگیرد، اما قبول نمي کند. 
حاال با وجود این چالش هــا واحد تولیدي ام 
کــه 100 کارگر دارد را یا باید تعطیل کنم و یا 

بفروشم و به عنوان بدهي به بانک بدهم. 
دانشــجوي فارغ التحصیلي هم مي گفت: ماهي 
20 هزار تومان قســط وام دانشگاهي داشتم که 
با بانک صحبت کردم به خاطر کم بودن مبلغ هر 
۳ ماه یک بار براي پرداخت آن به بانک مراجعه 
کنم و آنها هم موافقت کردند. اما هربار که نوبت 
قسط دوم مي رســید به ضامن زنگ مي زدند و 
مي گفتند 2 قســط عقب افتــاده! وقتي هم به 

بانک مراجعه مي کردم عذرخواهي مي کردند و 
مي گفتند دفعه بعد زنگ نمي زنیم اما دوباره زنگ 
مي زدند. حتي یک بار متصدي بانک به ضامن من 
گفته بود اگر یک دفعه دیگر بازپرداخت اقساط 

عقب بیفتد حساب تورا مي بندم!
یکــي دیگــر از خانم هایــي کــه از یکي از 
بانک هــاي همــدان پیش از این تســهیالت 
گرفته بود مي گفت: ۳0 میلیون تومان ســپرده 
5 ســاله در یکي از بانک ها داشتم که در 10 
سال گذشــته آن را دوبار تمدید کرده بودم. 
یک باره به 20 میلیون تومــان نیاز پیدا کردم 
و مجبور شــدم به اعتبار سپرده ام، 20 میلیون 
تومــان از بانک وام ۳ ســاله بگیــرم. 8 ماه 
بدون هیچ مشــکلي پرداخــت کردم اما یک 
بــاره پرداخت حقوق ها در شــرکتي که کار 
مي کردم به مشــکل خــورد و من هم دیر به 
دیر اقساطم را پرداخت مي کردم. به طوري که 
2 ماه یک بار قسط مي دادم. در مدت تأخیري 
که در پرداخت ها داشتم بارها رئیس بانک با 
من و منزلــم تماس مي گرفت. هربار توضیح 
مي دادم که تا چند روز دیگر تســویه مي کنم، 
اما تا قبل از تســویه هر یــک روز درمیان به 
خودم زنگ مي زد و یــک روزدرمیان هم به 
خانواده ام زنگ مــي زد و موضوع را مجدداً 
بــراي آنها تکــرار مي کرد. بعــد از چند ماه 
نزدیک عید نوروز براي اینکه از نگراني هایم 
کم شود تصمیم گرفتم کل وام را تسویه کنم، 
که گفتند باید حدود 19 میلیون تومان بدهي! 

این وام ۳ ســاله بود و من یک ســال آن را 
پرداخته بودم. اما با این حال هرچه خواستند 
پرداخت کردم و بعد تســویه حســاب بلند 
مدت را هم بســتم که مبلغ زیادي هم از آن 
کسر کردند. اما دیگر تمایلم به سپرده گذاري 
در بانک را از دست دادم و همه پولم را طال 
خریــدم که در عرض چند ماه ســرمایه ام ۳ 
برابر شد. من دیگر هیچ گاه از بانک تسهیالت 
نمي گیــرم اما برخي فعــاالن اقتصادي مانند 
خانواده ام نمي توانند با بانک همکاري نکنند 
و مجبورند از تســهیالت بانکي استفاده کنند 
که با مشکالت زیادي مواجه مي شوند، حتي 
چند وقت پیش حســاب ضامن بــرادرم را 

به خاطر بدهي ناچیز بستند.
همه این اتفاقات در حالي رخ داده که این نوع 
برخورد حتي در قوانین بانک مرکزي نیز مورد 
تأیید نیســت. آن طور که در خروجي ســایت 
بانک مرکزي قرار گرفته، انســداد حساب های 
بانکی به دســتور مقام قضایی انجام می شــود 
و اشــخاص و مراجعی که صالحیت مسدود 
کردن یا کسب اطالع از حساب جاری مشتریان 
را دارند تنها ۳ مورد اســت. 1- دستور مراجع 
قضایی، 2- دســتور مســتقیم بانــک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران، ۳- تقاضای مشتری.
حتي آن طور که حقوق دان هــا مطرح کرده اند 
هیچ قانونی برای مســدود کردن حساب های 
افراد به علت بدهی وجود ندارد و تا زمانی که 
قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد این کار 

تخلف آشکار محسوب می شود.
همین اتفاقاتــي که در بانک بي شــمار اتفاق 
مي افتد و در هفته هاي اخیر با شــدت بیشتري 
اعمال مي شود موجب شد تا دوهفته پیش یکي 
از نماینــدگان مجلس در صحــن علني به آن 
واکنش نشان بدهد. علي الریجاني نیز در پاسخ 
به این تذکر گفت: »اکنون بانک ها به جای این 
که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشــت کنند 
به سراغ ضامن رفته و یقه او را می گیرند؛ این 
یک سیســتم غلط است که مشکالتی را ایجاد 

کرده است.
وي در ادامه سخنانش بیان کرد: امروز سیستم 
بانکی ما به گونه ای عمل می کند که فردی که 
برای 400 میلیون وام ضامن شده است پس از 
آن کــه فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود 
را ندارد به ســراغ ضامن می روند و سود آمده 
روی بدهی را از ضامن می گیرند، به گونه ای 
که ایــن فرد باید 2 میلیارد تومان دارایی اش را 
بپردازد؛ این روش غلط اســت، زیرا فردی که 
برای 400 میلیون تومان ضامن شده اکنون باید 

زندگی خود را از دست بدهد«.
در صحن علني اعالم شد که »باید در ماده 279 
الیحه قانون تجارت تأکید شود که ابتدا طلبکار 
طلب خود را از وثیقه وصول کند و سپس برای 

اخذ مازاد آن به ضامن مراجعه کند«.
با این حساب باید دید آیا بانکهای استان قانون 
را خوانــده و اجرا خواهند کرد یا در آنها روی 

همان پاشنه اجبار و فشار خواهد چرخید!

 در آســتانه ســال تحصیلی دو برابر شدن 
قیمت لوازم التحریر در همــدان بازار فروش 
را از تب و تاب انداخته اســت به گونه ای که 
والدین ترجیــح می دهند تنها بــه تهیه لوازم 

ضروری بسنده کنند.
امســال بر خالف سال های گذشــته ازدحام 
جمعیت در بــازار لوازم التحریــر همدان که 
معروف به صحاف خانه است دیده نمی شود. 
وقتی به ســراغ فروشندگان این بازار می رویم 
دل و دماغــی بــرای حــرف زدن ندارند و 
می گویند کســادی بازار درآمد ما را به شدت 

کاهش داده است.
یکی از فروشــندگان لوازم التحریر به تســنیم 
گفت: خود مردم شاهد بی رونقی بازار هستند 
بنابراین الزم به شرح دادن این وضعیت نیست. 
اگر چه سود حاصل از فروش کاالها را نسبت 
به ســال های گذشــته کاهش دادیم ولی هیچ 
تغییری در میزان خرید مردم احساس نکردیم.

وی افــزود: وقتــی قیمــت کاالیــی مانند 
لوازم التحریر افزایــش می یابد میزان تقاضای 
مردم کاهش  می یابد و ترجیح می دهند بخش 
کوچکی از نیاز دانش آمــوزان را تامین کنند. 
بســیاری از خانواده ها فقط بــه خرید دفتر و 
قلم بسنده می کنند و لوازمی مانند مداد رنگی، 

ماژیک، برگه یادداشت و غیره را نمی خرند.
این فروشــنده با تأکید بر اینکه میزان فروش 
ما نســبت به دو سال گذشته به نصف رسیده 

اســت، ابراز کرد: قیمت لوازم التحریر نسبت 
به سال گذشــته دو برابر شده و مردم قدرت 
خریــد ندارند.وی گفت: دولــت باید فکری 
به حال دانش آموزان کنــد و با توزیع دفتر و 
لوازم التحریر دولتی و ارزان  قیمت به خریداران 

و فروشندگان کمک کند.
 پای حرف خریداران

مادری که به همــراه دو فرزندش برای خرید 
لوازم تحصیل به  بازار آمده گفت: قیمت ها به 
اندازه ای باالست که با دیدن آن فرار می کنیم. 
فرزندانم دوقلو هستند و بار سنگین هزینه ها را 

بیش از دیگران احساس می کنم.
وی با بیان اینکه ایــن روزها انواع تبلیغات و 
فضای مجازی توقع کــودکان را از نظر تنوع 
لوازم التحریر باال برده اســت، تصریح کرد: از 
طرفی وقتی فرزندم به مدرسه می رود و لوازم 
دانش آمــوزن دیگر را می بیند بدون شــک به 
وسایل مختصر خود راضی نمی شود و خانواده 

را در تنگنا قرار می دهد.
ایــن مادر از گرانی دفتــر گالیه کرد و گفت: 
قیمت دفتر صد برگ از 1۳ تا 20 هزار تومان 
متفاوت اســت، حال فرض کنید اگر بخواهم 
بــرای هر فرزنــدم 5 عدد دفتــر صد برگ با 
حداقل قیمت موجود در بازار بخرم باید 1۳0 

هزار تومان بپردازم .
وی اظهار داشــت: ما که جزو قشــر متوسط 
جامعه هســتیم آن گونه که باید قدرت خرید 

لوازم التحریر فرزندانمان را نداریم، پس تکلیف 
دانش آموزان قشر ضعیف جامعه چه  می شود؟

قیمت دفتر دو برابر شده است
رئیس اتحادیه لوازم التحریر همدان هم گفت: 
قیمت هر جلد دفتر نسبت به سال گذشته صد 
درصد افزایش یافته و کتاب های کمک درسی 

نیز 70 تا 80 درصد گران شده است.
عبــاس ســتاره تصریح کــرد: امســال بازار 
لوازم التحریر افتضاح است و مردم خیال خرید 
ندارند. نیمه دوم شهریورماه اوج خرید لوازم 
تحصیل است اما متاسفانه هیچ رونقی در بازار 

دیده نمی شود.
وی با بیــان اینکه کمبود کاغــذ علت اصلی 
گرانی دفتر و کتاب های کمک  آموزشی است، 
ابراز کرد: کاغذ سفید دفتر از کشور اندونزی و 

با ارز نیمایی وارد کشور می شود.
رئیس اتحادیه لوازم التحریر همدان با بیان اینکه 
شــایعه شده که قرار است دفتر دولتی و ارزان 
قیمت توزیع شــود، گفت: بســیاری از مردم 

منتظر توزیع دفتر دولتی هستند.
ســتاره تصریح کرد: در حــال حاضر قیمت 

خرید پک معمولــی لوازم  التحریــر کمتر از 
200 هزار تومان نیســت. لیست خرید برای 
هر کودک مهدکودکی نیــز 240 تا 250 هزار 

تومان است.
 کتاب درسی گران نشده است

وی با بیان اینکه قیمــت تمام لوازم التحریر و 
کتاب های کمک درسی نسبت به سال گذشته 
تغییر چشــمگیری داشته است، ابراز کرد: این 
در حالی  اســت که قیمت کتاب های درســی 
اصال گران نشــده و به همان قیمت پارســال 

است.
رئیس اتحادیه لوازم التحریر همدان با تأکید بر 
اینکه گرانی لوازم التحریر سبب کاهش تقاضا و 
در نتیجه کاهش فروش و ســود ما شده است 
گفت: دولت بایــد چاره ای برای عرضه لوازم 
تحصیل دانش آموزان با قیمتی ارزان بیندیشد.

در حال حاضر در ایتان دفاتر مدرسه با قیمت 
و کیفیت مناســب تولید می شــود که به دلیل 
بی توجهی بازار و مســئوالن به تولید بومی و 
داخلی لوازم التحریر چینی با کیفیت پایین تر 

عرضه می شود.

رئیس اتحادیه خیاطان همدان خبر داد
افزایش 3 برابری نرخ پارچه

 لباس فرم مدارس
 رئیــس اتحادیه خیاطان همــدان از افزایش قیمت پارچه خبر داد 
و گفت: امســال قیمت پارچه های تولید داخل با ۳ برابر رشد عرضه 
شده و افزایش قیمت تولید لباس فرم مدارس به این علت بوده است.

ســیدرضا حسینی درباره افزایش قیمت لباس فرم مدارس اظهار کرد: 
پارچه های مورد استفاده در تولید روپوش مدارس استان تولید داخل 

است و با ۳ برابر قیمت سال گذشته عرضه می شود.
وی بــا بیان اینکــه هزینه دســتمزد خیاطان در ســالجاری افزایش 
چشمگیری نداشته است، افزود: هزینه دستمزد خیاطان تولیدی های 
اســتان 20 درصد رشد یافته است و 80 تولیدکنندگان استان سفارش 

تولید روپوش مدارس را انجام می دهند.
وی سایزبندی روپوش مدارس را از مقطع آمادگی تا دبیرستان اعالم 
کرد و به ایســنا گفت: قیمت روپوش ها براساس ســایز از 60 هزار 
تومان به باال عرضه شــده و با توجه به دریافت سفارش از مدارس و 
جنس پارچه ای که درخواست شده، مابه التفاوت نرخ ها از خانواده ها 
دریافت می شود؛ به عنوان مثال قیمت تمام شده روپوش دانش آموزان 

مدارسی با سفارش جنس پارچه  فاستونی 100 هزار تومان است.
حسینی با اشاره به اینکه خانواده ها باید مابه التفاوت قیمت  تمام شده 
تولید را پرداخت کنند، افزود: ســفارش مــدارس با توجه به رایزنی 
مدیران مدارس با مســئوالن اولیا ومربیان مدرســه و سنجش توانایی 

مالی خانواده ها تعیین می شود.
وی قیمت مقنعه عرضه شــده برای مدارس ویژه دختران دانش آموز 
را هــم اعالم کرد و گفت: مقنعه مــدارس با قیمت 10 هزار تومان و 
مقنعه دبیرستانی و دانشجویی با قیمت 16 هزار تومان تولید می شود.
رئیس اتحادیه خیاطان همدان تعداد ســفارش دریافتی از مدارس را 
حدود 70 هزار روپوش اعالم کرد و یادآور شــد: آمار دقیقی از تعداد 
تولید روپوش در تولیدی های اســتان در دست نداریم و پایان مهرماه 

آمار دقیقی ارائه خواهیم کرد.

مالیات بر اجاره ۱5 تا 25 درصد
 شرط معافیت از پرداخت چیست؟

 معاون مالیات های مســتقیم ســازمان امور مالیاتی جزئیات الیحه 
اصالح قانون مالیات بر اجاره بها را تشریح کرد.

نادر جنتی درباره آخرین وضعیت مالیات بر اجاره بها اظهار داشــت: 
وزارت راه و شهرســازی با توجه به التهابات بازار مســکن به دنبال 

اصالح تبصره 11 ماده 5۳ قانون مالیات های مستقیم است.
وي به مهر گفت: بر اســاس این تبصره مــاده 5۳ قانون مالیات های 
مستقیم، کسانی که مجتمع های مسکونی که الگوی مصرف مسکن را 
رعایت کرده یا بیش از ۳ واحد مســکن ساخت کنند، به طور کلی از 
پرداخت مالیات معافند؛  در غیر این صورت، واحدهای مسکونی زیر 
150 متر مربع یا تا مجموع 150 متر در تهران و تا 200 متر در ســایر 

استان های کشور از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند.
معاون مالیات های مستقیم ســازمان امور مالیاتی یادآور شد: وزارت 
راه و شهرســازی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد که به 
موجب آن پیشنهاد، واحدهای مسکونی زیر 150 متر در تهران و زیر 
200 متر در سایر شهرها در صورتی می توانند از این معافیت استفاده 
کنند که 2 شرط را رعایت کنند؛ یکی اینکه قراردادهای اجاره مسکن 
میان موجر و مســتأجر دو ساالنه باشد؛  دوم اینکه مبلغ اجاره ای که 
در قالب کارگروه تعیین ســقف اجاره بها،  تعیین و اعالم می شود، از 

سوی موجر تخطی نشود.
وی ادامه داد: این پیشــنهاد در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و سپس به کمیسیون اصلی اقتصاد دولت 
رفت. اما نهایتا مقرر شــد تا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرســازی همراه با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد،  سازمان امور 
مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه راهکاری پیدا و به کمیسیون اقتصاد 

دولت ارائه کنند.
جنتی درباره پیشــنهاد ســازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر 
اجاره بها بیان داشت: ما در ســازمان امور مالیاتی بر این نظریم که به 
جای اصالح قانون، همین قانون موجود اجرا شود؛ در حال حاضر ماده 
54 مکرر قانون مالیات های مستقیم را در خصوص مالیات بر خانه های 
خالی داریم. در این ماده اعالم شــده بر اســاس سامانه ملی امالک و 
اسکان که وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و اجرا کند، خانه های 
خالی شناسایی و از آنها مالیات گرفته شود؛ اگر این سامانه راه اندازی 
و از خانه های خالی که بســیار زیادند، مالیات گرفته شود، دیگر این 
خانه ها خالی نمی مانند و در بازار عرضه می شوند که خود به خود در 

کاهش اجاره بها مؤثر است.
وی درباره میزان درصد مالیاتی که قرار است از موجران گرفته شود، 
گفت: در مذاکراتی که میان وزارت راه و شهرســازی و سازمان امور 
مالیاتی بوده، درباره نرخ مالیاتی که قرار اســت از موجر اخذ شــود، 
صحبتی نشــد و فقط به واحدهای مســکونی که مشمول مالیات بر 
اجاره بها یا معافیت مالیاتی می شــوند، پرداخته شــد. اما آن دسته از 
موجرانی که موارد مذکور در این پیشنهاد را رعایت نکرده و مشمول 
پرداخت مالیات بر احاره بها شوند، 25 درصد هزینه استهالکات منزل، 
طبق قانون معاف از مالیات بر اجاره بها بوده و مابقی درآمد حاصل از 
اجاره بها را طبق ماده ۳1 قانون مالیات های مستقیم پرداخت خواهند 

کرد.
معاون ســازمان امور مالیاتی تأکید کرد: بر اســاس مــاده ۳1 قانون 
مالیات های مســتقیم، درآمد تا 50 میلیون تومان، مشمول 15 درصد 
مالیات،  تا 100 میلیون تومان، مشمول  20 درصد و درآمد باالی 100 

میلیون تومان، مشمول 25 درصد مالیات خواهد شد.

مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران:
مدیران راه آهن مراکز جذب بار را 

شناسایی کنند

 مدیــر عامــل راه آهن جمهوری اســالمی ایران گفــت: یکی از 
اصلی ترین مأموریت های جمهوری اســالمی ایران موضوع جابجایی 
بار اســت و در سیاست های کلی برنامه ششم تأکید ویژه ای بر اتصال 

جذب عمده بار به شبکه ریلی کشور شده است.
به گزارش فارس، ســعید رســولی در بازدید از مسیر راه آهن مالیرـ  
کرمانشاه خاطرنشان کرد: مدیران راه آهن کشور مأموریت دارند مراکز 
جذب بار را شناســایی کنند که این مهم برای سال 98 هدف گذاری 

شده است.
وی گفت: حدود 70 کیلومتر اتصال مراکز عمده بار را خواهیم داشت 
کــه با اجرای این خط فرعی ظرفیت 20 میلیون انتقال بار بیشــتر به 

وجود خواهد آمد.
رسولی افزود: در استان همدان و در این منطقه با توجه به استعدادها و 
وجود کارخانه های متعدد و با همکاری مسئوالن استانی و شهرستانی 

این جذب بار انجام خواهد شد.   
وی با اشاره به تردد زائران حسینی در این مسیر گفت: در ایام اربعین 
جابجایی بخشــی از زائران کربالی معلی را مجموعه راه آهن بر عهده 
دارد و امســال تالش داریم هم به لحاظ کمیت و کیفیت خدمات را 

بهبود ببخشیم.
مدیرعامل راه آهن کشور تصریح کرد: با تالش هایی که صورت گرفته 
به زودی میزبان خیل عظیم زائران اباعبدا...)ع( برای حضور در کربال 

و در این مسیر خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: دو عامل اصلی تعیین کننده ظرفیت قطارها هستند، 
یکی تقاضا برای ســفر است که توسط دستگاه های مجری نیازسنجی 
می شــود و عامل دوم ترافیک مسیر است که به ما اجازه بدهد بتوانیم 

قطارهای بیشتری را به یک مسیر اختصاص دهیم.
رسولی افزود: قطار مالیر به تهران به  تازگی برقرار شده و برای تعداد 
قطارهای کرمانشــاه ـ مالیر به مشهد تمهیدات خوبی اندیشیده شده 

است، این قطارها یک روز در میان مسافت را طی می کنند.

چرا زبان نظارت بسته است؟

خون مردم در شیشه بانک ها 
■ تولیدکننده همداني: بانک ها زندگي ضامن ها و وام گیرندگان را مي برند

■ الریجاني: ضامن ها به خاطر ضمانت 400 میلیون تومان باید 2 میلیارد تومان به بانک بپردازند

دو برابر شدن قیمت لوازم التحریر 
بازار را سرد کرد
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پیروزی شیرین ستاره سرخ در سامن
شهدای سامن صفر ...................................... ستاره سرخ تویسرکان 2

گل ها: منصور جامه بزرگ دقایق )21 و 45+1(
اخطار: امیرحسین نجفی و سعید قمری از ستاره سرخ 

داوران: بهروز عالمی روشن، احمدرضایتی و علی نیکو از همدان 
نماینده هیأت: سعید علی بخشی از نهاوند 

■ اســامی تیم شــهدای ســامن:فرزاد ناریس، رضا صفری، شیث 
خدابخشــی، محمدجواد عســگری، میالد رومیانی، علی  آریایی نژاد، 
)محمدرضا ندافــی 45(، امیر عزیزی، علیرضا علیمرادی، )رســول 
جوادی 82(، مجتبی آقا جانی، محمد نیکونام )حســن علی بشــیری 

45(، و مجید ترکاشوند 
سرمربی: حسین ملکی 

■اسامی تیم ستاره سرخ تویسرکان: سید میثم میرمعینی، محمدرضا 
بختیاری، فریدون زندی )هادی قمری 68(، مهدی حسنوند )علیرضا 
زنده 45(، احســان مومیوند، سعید قمری، منصور جامه بزرگ، سجاد 
قربانی، حســن احمدوند، امیر حســین نجفی، علیرضا میرمعینی، و 

معراج بهرامی 
سرمربی: بهرام روحانی نژاد 

 ورزشگاه مالک اشتر سامن از سری رقابت های لیگ برتر استان
 از رقابت های لیگ برتر قهرمانی باشــگاه های استان گرامیداشت 
شهید علیرضا شمســی پور یک دیدار در ورزشگاه مالک اشتر سامن 

برگزار شد که تیم شهدای سامن میزبان ستاره سرخ تویسرکان بود.
این دیدار با حمالت ســامنی ها آغاز شــد و بارها در موقعیت گلزنی 
قرار گرفتند که از فرصت ها ســودی نبردنــد و در ضد حمالت این 
ســتاره سرخ تویسرکان بود که عملکرد بهتری داشت و دوباره توسط 

جامه بزرگ در نیمه اول به گل رسید.
در نیمه دوم نیز تیم شــهدای سامن برتری نسبی به حریف داشت و 
چندین موقیت گلزنی به دست آورد که از آنها سود نبرد در این دیدار 
منصور جامه بزرگ ســتاره زمین بود و با دو گلی که زد ســتاره سرخ 
را صاحب ۳ امتیاز شیرین کرد. در این بازی میثم میرمعینی دروازه بان 
ستاره ســرخ عملکرد خوبی داشت و بارها مانع از کامیابی مهاجمان 

شهدای سامن شد.

کارناوال گل
 در دیدار گرین کشاورز و وحدت

وحدت مالیر ۳ ............................................. گرین کشاورز نهاوند 6 
گل ها: مرتضی میرزایی )5۳( ســعید رســتمی )56( و ســیدمحمد 
موســوی)75( برای وحدت وعرفان ســیف دقایق )9 و 59(، داوود 
حسینی )44(، امین ســرافی )48(، محمدرضا اسفندیاری )69 گل به 

خودی( و احمدرضا گیوی )۳+90( برای گرین کشاورز 
اخطار: محمدرضا اســفندیاری و مرتضی میرزایی از وحدت و امین 
سرافی، مجید موسیوند، علی گروسی و علی ظفری از گرین کشاورز

اخراج: محمدرضا اسفندیاری از وحدت
داوران: حامد رنجبر صولتی از بهار، ابوالفضل بیات از همدان و مجید 

حبیبی از بهار 
نماینده هیأت: جعفر فرهمنداز تویسرکان

■ اســامی تیم وحدت مالیر: امیر قربانی،محمد رضا اســفندیاری، 
بهزاد ندافی، مرتضی میرزایی، عباس جمشیدی، محمد زنگنه، سعید 
رستمی، امیرحســین طاهری، سهراب صادقی، وحید زندی، )مجتبی 

زندیه 62( و مسعود بروجردی )سیدمحمد مهدی مرادی 67(
سرمربی: علی کردی

■ اسامی گرین کشاورز: ابوالفضل روزبهانی، بابک سلطانیا، سهراب 
ذوالفقاری، امین سرافی، علی ظفری، داوود حسینی، مجید موسیوند، 
مســعود ملکی، )امیر ظفری 60(، عرفان سیف، )احمد سیاوشی 7۳(، 

حامد مولوی و نوید ظفری )احمدرضا گیوی ۳7(
سرمربی: احمد بروجردی 

مالیر ورزشگاه تختی از سری مسابقات لیگ برتر استان
 هفته ســوم مسابقات لیگ برتر قهرمانی باشگاه های استان یادواره 
شهید علیرضا شمسی پور با انجام یک بازی در ورزشگاه تختی مالیر 
دنبال شد. در این بازی وحدت مالیر میزبان گرین کشاورز نهاوند بود 
که در دیداری پرافت و خیز که همه چیز داشــت فوتبال پرگلی را به 
نمایش گذاشتند. این بازی پربرخورد 6 اخطاری و یک اخراجی همراه 
داشــت و طی آن تیم گرین کشــاورز که مدعی شماره یک قهرمانی 
می باشــد در یک بازی هجومی و پر گل در نهایت 6 بر ۳ به پیروزی 

رسید تا صدر جدول را برای خود ثبت کند.
دو تیم در این بازی جشنواره گل به راه انداختند و 9 بار توپ از خط 
دروازه ها گذشت که سهم تیم نهاوند دو برابر تیم مالیر بود. تیم گرین 
کشاورز تنها 9 دقیقه برای گلزنی صبر کرد و عرفان سیف نخستین گل 
بازی را به ثمر رســاند و در دقایق پایانی نیمه نخست داوود حسینی 
گل دوم را به ثمر رســاند و نیمه اول با دو گل به ســود تیم نهاوند به 

آخر رسید.
بــا آغاز نیمه دوم باز هم این تیم گرین بود که حمالت خود را تداوم 
داد و در دقیقه 48 گل ســوم را امین سرافی به ثمر رساند و سپس در 
دقیقه 59 عرفان سیف دومین گل خود و چهارمین گل گرین را درون  

دروازه   روزبهانی جای داد.
پس از این گل ها وحدت مالیر چند حمله تدارک دید و ابتدا مرتضی 
میرزایی در دقیقه 5۳ و سپس سعید رستمی در دقیقه 56 بازی با گلزنی 

امید را به اردوی وحدت برگرداندند.
اما محمدرضا اسفندیاری در دقیقه 69 به اشتباه با گل به خودی دروازه 
وحدت را باز کرد تا امیدهای این تیم از بین برود. ســیدمحمد مهدی 
موسوی در دقیقه 75 یک بار دیگر برای وحدت گلزنی کرد اما پایان 
ماجرا نبود و احمد گیوی در دقیقه )۳+90( گل ششم را به ثمر رساند 

تا در یک بازی پرگل گرین کشاورز 6 بر ۳ به پیروزی برسد.
محمدرضا اســفندیاری دقیقه 70 اخراج شد تا وحدت 10 نفره بازی 

را دنبال کند.

علم و ادب همدان در حسرت پیروزی
علم و ادب همدان 1..................................... هالل احمر تویسرکان 1

گل ها: علی آقا محمدی )دقیقه 62( برای علم و ادب و محمد ترکمن 
دقیقه 7۳ برای هالل احمر 

اخطار: میالد حیدری، محمد اسکندری و بهنام رسولی از علم و ادب 
و محمد ترکمن از هالل احمر 

داوران: محمد موالئی، مرتضی فاطمی صدر و رسول صالحی 
نماینده هیأت: محمدرضا جابری 

■ اســامی تیم علم و ادب: میالد حمیدی، امیر حسین آقامحمدی، 
داوود طاهری، محمدامین صفدری، محمدرضا اقبالی، جواد ترکاشوند، 
)پویا باقری 62( علی آقامحمدی، بهنام ملکی، بهنام اسدی، محمدرضا 

حیدری)علی زارعی 72( و محمد اسکندری )فرشاد مالمیر51(
سرمربی: باقر جنتی 

■ اســامی تیم هالل احمر: مجید عبدالمالکی، جواد آقابابایی، احسان 
عبدالملکی )عباس صالحی 75( اشــکان مومیونــد، محمد ترکمن، 
حسین شیری، ابراهیم الوندی )علیرضا آقابابایی(، علیرضا عبدالملکی 

)مهدی افشاری 61( وحید سوری و محمدرضا پیری 
سرمربی: اصغر زنگنه 

همدان ورزشگاه شهید شمسی پور از سری مسابقات لیگ برتر استان
 از هفته ســوم رقابت های لیگ برتر قهرمانی باشــگاه های استان 
گرامیداشت شهید علیرضا شمســی پور یک دیدار در ورشگاه شهید 
شمســی پور همدان برگزار شــد که تیم علــم و ادب همدان میزبان 
هالل احمر تویســرکان بود. علم و ادب که دو شکست را در کارنامه 
خود داشــت در این دیدار سعی داشــت تا با کنترل بازی به پیروزی 
برســد و خود را از قعر جدول نجات بخشــد و از همان دقایق اولیه 

برتری نسبی نسبت به حریف داشت.
هالل احمــر نیز برای آنکه خود را در بین مدعیــان جا دهد به دنبال 
پیروزی در ایــن بازی بود اما در طول نود دقیقه نشــان داد که توان 

پیروزی را ندارد.
علم و ادب علیرغم برتری نســبی در نیمه نخست به گل نرسید و دو 

تیم با تساوی به رختکن رفتند.
با آغاز نیمه دوم علم و ادب فوتبال بهتری را به نمایش گذاشــتند که 
حاصل این برتری گل دقیقه 62 علی آقا محمدی بود که با شوتی زیبا 
به ثمر رسید. پس از این گل تیم هالل احمر به حمالت خود افزود: و 
سرانجام به دنبال ارسال یک ضربه کرنر محمد ترکمن در دقیقه 72 با 

پروازی بلند و با یک ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند.
در ادامه بازی تالش دو تیم به جایی نرســید تا دو تیم به تقسیم امتیاز 

رضایت بدهند.
علم و ادب که در عطش پیروزی می ســوزد با این تســاوی نخستین 
امتیــاز را گرفت تا در کنار وحدت مالیر در انتهای جدول جای گیرد 
و تیم تویســرکان نیز با این یک امتیاز 4 امتیازی شــد و به پله سوم 

صعود کرد.

مهر، پاسارگاد را به آتش کشید

مهر همدان ۳................................................. پاسارگاد نوین نهاوند 1
گل ها: امید بهدادی دقایق )51 و 56( رضا سحاب علی پناه)دقیقه 8۳( 

برای مهر و میثم راستگو دقیقه 85 برای پاسارگاد 
اخطار: شهاب زارعی و اسماعیل یارمطاقلو از مهر و محمد موسیوند 

از پاسارگاد 
داوران: حســین عارفی از مالیر، ســیدنعمت میرغفار و امین سخایی 

)رزن( 
نماینده هیأت :محمد رضا چایانی

■ اسامی تیم مهر: سیدموسی حسینی، حمیدرضا خدابنده لو، حسن شاه 
حسینی)مهدی پاشاپور87(، اسماعیل یارمطاقلو، شهاب زارعی)محمد 
قره گوزلو 70(،ابراهیم یارم طاقلو)سعید زارعی45(،امید بهدادی، رضا 

سحاب علی پناه، سیروس کام جا، علی خدابنده لو و حسین احمدی
سرمربی: صفر بهارلو 

■ اسامی تیم پاسارگاد نوین: حمیدرضا رستم پناه، محمد پیرزادی، 
احسان ظفری، میالد شیراوند، علی احسان بحیرایی)عباس ظفری84(، 
رضــا آذرنیا، مهدی کولوئی، میثم راســتگو، محمد قیاســوند)بابک 

سلگی55(، مجید متین و محمد موسیوند 
سرمربی: احسان کولیوند 

همدان ورزشگاه کارگران از سری رقابت های لیگ برتر استان 
 هفته ســوم از مســابقات لیگ برتــر قهرمانی باشــگاه های 
اســتان یادواره شهید علیرضا شمســی پور با انجام یک بازی در 
ورزشــگاه کارگران دنبال شد و تیم مهر همدان میزبان پاسارگاد 

بود. نهاوند  نوین 
مهر که قدم به قدم با گرین کشــاورز نهاوند در صدر جدول حرکت 
می کند برای آنکه از حریف عقب نماند به همشهری این تیم تاخت و 

پاسارگاد نوین نهاوند را با شکست سنگین بدرقه کرد.
نیمه اول بازی بدون حاشــیه خاصی به پایان رســید اما با آغاز نیمه 
دوم تیــم مهر حمالت متعــددی را روی دروازه میهمان تدارک دید 
و در دقایــق 51 و 56 امید بهدادی دوبــار دروازه حریف را باز کرد 
تا شــاگردان بهارلو با انگیزه بیشــتری بازی را دنبال کنند تیم مهر در 
دقیقه 8۳ سومین گل را برای مهر به ثمر رساند تا خیالش آسوده شود.
تیم نهاوندی تنها یک بار موفق به گلزنی شــد و میثم راســتکو فقط 
توانســت در دقیقه 85 از سنگینی شکست بکاهد این گل را از روی 

نقطه پنالتی به ثمر رساند.
تیــم مهر در نیمه دوم کاماًل بر توپ و میدان حاکم بود و با توپ های 
عرضی و اضافه شدن هافبک ها ۳ بار به گل رسیدند سرمربی پاسارگاد 
با هر گل اعتراضی می کرد و تشکیالت هیأت را زیر سوال می برد در 

حالی که داوری بازی هیچ نقصی نداشت.
مهر با این پیروزی همچون گرین کشــاورز نهاونــد تنها تیم های 
بدون شکســت هستند که با کســب حداکثر امتیاز به صدر جدول 

تکیه زدند.
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پیشخوان
خود زنی ذوب فلزات در خانه

ذوب فلزات 4 ............................................. شاهین فراورده زنجان 5
گلها: مجتبی رشــیدیان دقایق)1،۳1 و78( ومحمود خالدیان)60( برای 
ذوب فلزات ومجید عشــقی)24(،مهرداد رجبی)۳9 و90 پنالتی(،جلیل 

عباسی)65( و احمدرضا حسنی)87( برای شاهین
اخطار:میالد ساســانی ومجتبی رشــیدیان از ذوب فلزات واحمدرضا 

حسنی از شاهین
داوران: ادریس ظفری ،ساسان مصری ومهدی مرادیانی از کردستان

همدان ورزشگاه شــهید علیرضا شمسی پور از سری رقابت های لیگ 
دسته سوم کشور هفته دوم

 تیم فوتبال ذوب فلزات بهار در اولین بازی خود در رقابت های لیگ 
دسته سوم کشور در ریک بازی پر گل دست به خود زنی کرد وشکست 
تلخی را در خانه پذیرفت.ذوب در این بازی بســیار پر انتقاد ظاهر شد 
ودر حالی که می توانست براحتی بازی را ببرد با اشتباهات مکرر فرصت 

گلزنی را به حریف تقدیم کرد.
شــاگردان حمید شانه ای در این بازی خیلی زود به گل رسیدند ودر 
همان دقیقه اول توســط مجتبی رشیدیان به گل رسید اما بال فاصله 

با اشتباه مدافعان گل تساوی را پذیرفت.
ذوب در طول بازی ســه بار از حریف پیش افتــاد اما آرایش غلط 
دفاعی وشــکاف موجود در دفاع میانی وتعویض های اشــتباه باعث 

شــد بازی به تساوی کشیده شود وســر انجام در دقیقه نود با دادن 
یک پنالتی پیروزی را دو دســتی تقدیم شاهین زنجان کردند تا گام 

اول را لرزان بردارند.
ذوب با این بازی وبا این نفرات نا آماده نشــان داد که حرفی برای 
گفتن در لیگ دســته ســوم ندارد واگر ضعف های خود را پوشش 

ندهد روز های سختی را پیشرو خواهد داشت.
همزمان با این دیدار 5 بازی نیر در شــهرهای دیگر کشور برگزار شد 
که نتایج کامل را در شماره آینده به چاپ خواهیم رساند.تیم شهرداری 
مریانج دیگر نماینده استان در این رقابت ها این هفته با قرعه استراحت 

روبرو بود.

گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس

مالیر قهرمان هندبال 
منطقه چهار بکشور

بانــوان مالیرقهرمان   تیم هند بــال 
مسابقات منطقه چهار کشور گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس و شــهدای گرانقدر 

ارتش شد.
مســابقات هندبال منطقــه چهار بانوان 
کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 
شهدای گرانقدر ارتش و خلبان به همت 
هیأت هندبال و همکاری مســئول امور 
ورزش بانــوان اداره ورزش وجوانــان 
مالیر و هیأت هندبال اســتان در سالن 
ســه هزار نفری غدیر مجموعه ورزشی 
آزادی مالیر  برگزار شــد که با قهرمانی 

تیم میزبان به پایان رسید. 
چهار تیم مالیر ,کرمانشاه,کردســتان و 
ســامن در این مسابقات شرکت داشتند 
که به صــورت دوره اي در رده ســنی 

نونهاالن با هم به رقابت پرداختند
در پایان این رقابت ها تیم مالیر توانست 
قهرمانی این دوره از مســابقات را ازآن 
خود کند و تیم های کرمانشاه و سامن به 

ترتیب دوم و سوم شدند.
شایان ذکر است تیمهای اول و دوم این 
مســابقات مجوز حضور در مسابقات 
قهرمانی کشــور را کســب و در آینده 
نزدیک به این مســابقات اعزام خواهند 

شد

تویسرکان میزبان 
مسابقات لیگ 

دوچرخه سواری کشور 
 دور برگشــت لیگ برتر مسابقات 
دوچرخه ســواری به میزبانی شهرستان 

تویسرکان برگزار خواهد شد.
دیار گردو در روز های 18 و 19 مهرماه 
98 در دو رشــته تایم تریل و استقامت 
میزبان بیش از 120 دوچرخه ســوار از 
اســتان های همدان، اصفهان، آذربایجان 
شــرقی و آذربایجان غربی خواهد بود.

به دلیــل موقعیت مناســب جغرافیایی 
تویسرکان این سومین میزبانی شهرستان 
تویسرکان در رشته دوچرخه سواری در 

سالهای اخیر است.

مالیر قهرمان مسابقات 
والیبال شهدای ۱7 

شهریور شد
 دختران والیبالیست مالیری بار دیگر 
با شکســت حریفان خود در مسابقات 
والیبال گرامیداشــت شــهدای واالمقام 
هفده شــهریور اقتــدار و توانایی خود 
را در ســالن پوریای ولی بــه نمایش 
گذاشتند.مســابقات والیبال گرامیداشت 
شهدای واالمقام هفده شهریور به همت 
هیأت والیبال شهرستان مالیر در سالن 
پوریای ولی این شهرستان به سرپرستی 

فاطمه اکبری برگزار شد
چهار تیــم از شهرســتان های مالیر و 
اراک در این مسابقات در رده های سنی 
نوجوانــان و جوانان شــرکت کردند و 
به صورت دوســتانه برای کسب مقام و 
رتبه برتر این مسابقات با هم به رقابت 
پرداختنددر پایان دو تیــم نوجوانان و 
جوانان مالیر به مربیگری فاطمه اکبری 
توانســتند حریفــان اراکی خــود را با 

شکست بدرقه کنند.
 

 مصدق پور قهرمان 
مسابقات بلیتس اوپن 

بین المللی ابن سینا شد.
 مســابقات بلیتس اوپن بین المللی 
ابن ســینا، با حضور 164 شــطرنجباز 
در ســالن انقالب همدان برگزار شد و 
با قهرمانی اســتاد بزرگ مسعود مصدق 
پور از خراســان رضوی به پایان رسید. 
در این مســابقات مسعود مصدق پور با 
کسب 5/9 امتیاز از 11 بازی قهرمان شد. 
تورنیکه سانیکیدزه از گرجستان و بردیا 
دانشــور از تهران با 9 امتیاز دوم و سوم 
شــدند و وصال حامدی نیا از خراسان 
رضوی عنوان بهترین بازیکن بانوان را 
کسب کرد. متین غفاری فر از البرز، نیکتا 
نادر نیا از گیالن، امیر حســام جاللوند 
از همدان و آرمین صمیمی از فارس به 
ترتیب عنوان بهترین بازیکنان با ریتینگ 
کمتر از 2000، 1800، 1600 و 1400 را 

کسب کردند.

سلیمان رحیمی «

 مسابقات کشتی درون اردویی و انتخابی 
نفرات تیم ملی امید کشورمان برای شرکت در 
مسابقات جهانی بوداپست مجارستان در سالن 
محمد بنا در تهران برگزار شد و کشتی گیران 
امید استان همدان با نمایشی ضعیف و دور از 
انتظار ناکام شــدند و از رسیدن به دو بنده تیم 

ملی بازماندند.
در این رقابت ها سعید چهاردولی کشتی گیر 
70 کیلویی اســتان در برابر فرهاد نوری ۳ بر 
2 بازنده شــد و از دور مسابقات کنار رفت. 
چهاردولی در این رقابت ها نفر چهارم شد در 
وزن 74 کیلوگرم جمال خدابنده لو، ابتدا دو بر 
یک محمد صادق فیروزپور را شکست داد اما 
در کشــتی دوم مقابل محمد نخودی با ارائه 
یک کشــتی ضعیف 7 بر 2 شکست خورد و 
از رســیدن به دو بنده تیم ملی بازماند. جمال 
خدابنده لو در این مســابقات سوم شد در این 
وزن محمــد نخودی صاحب دو بنده تیم ملی 
شد اما پرامیدترین کشــتی گیر استان دانیال 
شــریعتی نیا بود کــه در وزن 97 کیلوگرم به 
مصاف حریفان رفت. شریعتی که در قهرمانی 
کشــور با غلبه بر همــه حریفان به مدال طال 
دســت پیدا کرده بود در این مسابقات مقابل 
مجتبی گلیج 5 بر یک شکســت خورد و در 
کشــتی دوم نیز در یک کشــتی برتر بر میثم 

عبدی پیروز شد.
در این رقابت ها مجتبی گلیج از مازندران اول 
شد و شــریعتی با قرار گرفتن در رده دوم از 

پوشیدن دو بنده تیم ملی بازماند.
ضعف کشتی گیران صدای رئیس هیأت کشتی 
استان را نیز درآورد وی ضن انتقاد از عملکرد 
کشتی گیران استان در انتخابی تیم ملی گفت: 
هیأت کشتی اســتان در این چند ماه از هیچ 

کوششــی دریغ نکرده اســت اما نتیجه طور 
دیگری رقم خورد.

یاری درباره عملکرد کشتی گیران  حمیدرضا 
اظهار داشت: این شکست ها حق کشتی استان 
نیست و در نشست فوق العاده علل باخت این 

۳ کشتی گیر را بررسی خواهیم کرد.
وی یادآور شــد: فراهم کردن زیرســاخت و 
بسترســازی مناســب بر عهده هیأت است 
و تاکتیک مبارزه و نتیجــه گرفتن نیز وظیفه 
مربی و کشتی گیر است که متأسفانه انتظارم از 

کشتی گیران امید استان برآورده نشد.
یاری مدعی اســت که باید از کشتی گیران با 
تعصب و با هدف پشــتیبانی و حمایت کرد 
و کشــتی گیران بی تفاوت و بی انگیزه را کنار 

گذاشت.
جامعه کشــتی استان خیلی امیدوار بود که در 
ترکیب نهایی تیم ملی امید نفراتی از اســتان 
حضور داشــته باشــند تا باعث انگیزه دیگر 

کشتی گیران شود که متأسفانه چنین نشد.

■ 2۰کشتی گیر به اردوی بزرگساالن 
استان دعوت شدند

20 کشــتی گیر شــاخص اســتان به اردوی 
آماده ســازی تیم بزرگساالن اســتان دعوت 

شدند.
اردوی آماده ســازی تیم بزرگساالن استان به 
منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کشور که 
مهر ماه سال جاری در بیرجند استان خراستان 
جنوبی برگزار می شــود از روز گذشــته در 

همدان تشکیل شد.
ســعید ابراهیمی سرمربی تیم کشتی استان 
اســامی 20 کشتی گیر شــاخص استان که 
در مســابقات قهرمانی استان عناوین برتر 
را به دســت آورده بودند را به این اردو 

دعوت کرد در میان کشــتی گیران دعوت 
 97 نام وحید شــاه محمدی در وزن  شده 
کیلو گرم و میثــم مصطفی جوکار در وزن 
92  کیلو گــرم به چشــم می خورد این دو 
استان در رقابت های  با تجربه  کشــتی گیر 
انتخابی اســتان به روی تشــک نرفتند اما 
ابراهیمی این دو کشــتی گیر را نیز به اردو 

دعوت کرده است.
سه کشتی گیر اســتان نیز در اردوی تیم ملی 
امید حضور دارند که با توجه به شکست آنها 
احتماال ســجاد چهاردولی، دانیال شریعتی و 
جمال خدابنده لو نیز در اردوی کشــتی استان 

شرکت نمایند..
اسامی کشتی گیران دعوت شده 

به اردوی استان 
57 کیلوگرم: رضا اســدی پور )تویسرکان(، 
میثم فیروزآبادی )نهاوند( و داریوش ولی زاده 

)مالیر( 
61 کیلوگرم: سعید انوری )همدان(

65 کیلوگرم: مرتضی فرزین فر )همدان(
70 کیلوگرم: یوسف کامرانی )همدان( ، علی 

کریمی )مالیر( وسجاد چهاردولی)مالیر(
74 کیلوگــرم: مســعود کمرونــد )نهاوند(، 
محمدرضا شــاه محمدی )همــدان( وجمال 

خدابندلو)مالیر(
79 کیلوگرم: حسین رسولی )فامنین( و عباس 

یزدانی )نهاوند(
86 کیلوگرم: فردین قهرمانی )اسدآباد( و امید 

کولیوند )تویسرکان(
92 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار 

97 کیلوگــرم: پویا گیــوی )نهاوند( و دانیال 
شریعتی نیا)همدان(

125 کیلوگــرم: مهران میرزایی )اســدآباد( و 
ابوالفضل بربط )همدان(

 دو تیم فوتبال پاس و شهرداری همدان 
در آســتانه آغــاز رقابت های لیگ دســته 
دوم در دیــداری دوســتانه و تدارکاتی در 
ورزشگاه شــهدای قدس همدان به مصاف 
هم رفتند در این دیدار دو تیم سعی داشتند 
تا بــه ترکیب اصلی خود در آغاز رقابت ها 
دست پیدا کنند و تقریبًا با ترکیبی ثابت به 

میدان رفتند.
پاس با تکیه بر بازیکنانی چون علی مالمیر، 
میــالد داوودی، مهدی نصیــری، مرتضی 
کرمی، حمید حیدری، بهزاد ســلطانی، رضا 
کاشفی، حســین جودکی، محســن یاری، 
عارف اکبری و سهیل رفیع زاده قدم به میدان 
گذاشــت و در حالی که احمد جمشیدیان 
سرمربی خود را کنار زمین نداشت با هدایت 

علی قربانی بازی را آغاز کرد.
در آن ســوی میــدان هــادی گل محمدی 
ســرمربی شــهرداری همدان به بازیکنانی 
چون حســین عســگری، علی ابوالفتحی، 
علی آزادی، پیمان حشمتی، محمد کاظمی، 
حسین کاظمی، امیر حســین سوری، امیر 
محمدنسائی، مهدی خلج، محسن وفایی و 

مهدی سلمانی اعتماد کرد.
دو تیم بازی من تو من و پربرخوردی را به 

نمایش گذاشتند و بارها ساق پای یکدیگر 
را نوازش دادند در نیمه نخســت تیم پاس 
برتری نسبی داشت و از این برتری یک بار 
دیرک دروازه را لرزاند و یک بار نیز تور را 

به لرزه درآورد.
یارگیری فشــرده و پرســینگ سنگین در 
دســتور کار دو تیــم بود و خشــونت نیز 
چاشــنی ایــن دیدار شــد به طــوری که 
مهدی نصیــر در نیمه دوم آســیب دید و 
با آمبوالنس راهی بیمارســتان شد و چند 
درگیــری فیزیکی کوچک نیــز رخ داد که 
عامل اصلــی این برخوردها ضعف داور و 

کری دو تیم بود.
ایــن دیــدار را ۳ داور فوتبــال محالت 
قضاوت کردنــد. مجید زارعی، شــکرا... 
رجبی و احمدخانی داوران فوتبال محالت 
بودند که برای قضاوت این دیدار ســنگین 
و پربرخورد انتخاب شده بودند و علی رغم 
ضعف ها و کاســتی ها در مجموع عملکرد 

قابل قبولی داشتند.
در این دیدار پاس نشــان داد که دو بازی 
حذفی چقــدر در آمادگی بازیکنانش تأثیر 
داشته است و نســبت به بازی گذشته اش 
مقابل شــهرداری فوتبــال روان تری را به 

نمایش گذاشت.
و در اکثــر دقایق بازی بر تــوپ و میدان 
مســلط بود و در نهایت بــا همان تک گل 
حمید حیدری در نیمه اول پاس به برتری 
رسید تا انتقام شکســت ماه گذشته اش از 
شــهرداری را بگیــرد تیم شــهرداری نیز 
نشــان داد که با جوانــان و بازیکنان بومی 
حرف های زیادی برای گفتن دارد و هر دو 
تیم آماده آغاز رقابت های لیگ دســته دوم 

هستند.
تیم شــهرداری در آغاز لیــگ 2 باید راهی 
قزوین شــود تا با کاســپین دیدار کند این 
دیدار چهارشنبه 27 شهریور برگزار می شود 
و پاس نیز 28 شــهریور میزبان شــهرداری 
بندرعباس است هر چند هنوز این بازی در 
پرده ابهام اســت و گویا فدراسیون به خاطر 
برگزاری مسابقات نوجوانان آسیا قصد دارد 
این دیدار را به تعویق بیاندازد که پاســی ها 
تحت هیچ شــرایطی زیر بــار نمی روند و 

اسرار دارند که بازی حتماً برگزار شود.
دو تیم شهرداری و پاس هنوز نفرات خود 
را نهایــی نکرده اند و طــی روزهای آتی 
لیســت نهایی خود را تحویل فدراســیون 

فوتبال و سازمان لیگ خواهند داد.

پاس با شکست شهرداری به استقبال لیگ رفت

امیدهای کشتی استان 
ناامید شدند
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■ دوبیتي:
ببارش هر کسی دستی برآرد نهالی کن سر از باغی برآرد  

اگر بر جای میوه گوهر آرد برآرد باغبان از بیخ و از بن  
باباطاهر

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(: 

هر گاه یکی از شما برادر دینی اش را دوست دارد ، این را به او اعالم کند ؛ چرا که این کار ، الفت 

را پایدارتر و دوستی را استوارتر می کند .                
اإلخوان : ص 138 ح 69

سینـما

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

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

شد- روسی 
فلسطين 2. شبی که ماه کامل شد - ايکس الرج
■ سينما کانون............................  تپلی ومن - جانان

■بهمن مالير................................................ ...........  قسم
قصر شيرين - ايده اصلی- تپلی  ومن

■ آزادي تويسرکان- زهرمار - شبی که ماه کامل شد 

محققان ایرانی لباس خواب هوشمند
 ابداع کردند

 دو محقق ایرانی لباس خواب هوشمندی ابداع کرده اند که عالئم 
حیاتی بدن انسان در خواب را رصد می کند.به گزارش مهر محققان 
ایرانــی در دانشــگاه MIT  نوعی پارچه ابداع کــرده اند که حاوی 
دســتگاه هایی ســاده برای رصد ضربان قلب و تنفس است.  به این 
ترتیــب افراد به زودی می توانند با لبــاس خواب های الکترونیکی 

بخوابند.
»علــی کیاقادی« و »زهره همایونفر« نمونه اولیه از این لباس را ابداع 
کرده اند که در اصل لباس خوابی معمولی مجهز به فناوری های رصد 
عالئم حیاتی بدن است. لباس خواب مذکور هفته جاری در کنفرانس

Ubocomp2019 در لندن نمایش داده می شود.

سیاه ترین ماده جهان تولید شد

 مهندسان دانشگاه »ام آی تی« طی تحقیقات خود به طور تصادفی 
سیاه ترین ماده موجود در جهان را ابداع کرده اند که می تواند 99.995 
 MIT درصد از نور را جذب کند.به گزارش مهر ،  مهندسان دانشگاه
ماده ای ابداع کرده اند که رنگ آن 10 بار از سیاه ترین ماده تولید شده 
در جهان تیره تر است. این ماده که می تواند 99.995 درصد از نور را 
جذب کند و از رشــد نانوتوب های کربنی به طور عمودی روی یک 
فویل آلومینیومی آغشــته به کلر تولید می شود.  جالب آنکه مهندسان 
این ماده را به طور تصادفی کشف کرده اند. در اصل دانشمندان مشغول 
بررســی راههایی برای رشــد نانوتوبهای کربنی روی مواد رســانای 
الکتریســیته) مانند آلومینیوم( بودند تا ویژگیهای الکتریکی و گرمایی 

آنها را بهبود دهند. اما رنگ ماده تولید شده آنها را شگفت زده کرد.

گوگل مرد گمشده را 
پس از 22 سال پیدا کرد

 مردی که با استفاده از تصاویر ماهواره ای »گوگل ارث« مشغول 
بررسی محله ســکونت قدیمی خود بود، به کشف بقایای یک مرد 
گمشده پس از 22 سال کمک کرد.به گزارش ایسنا ،تصاویر ماهواره 
ای گوگل ســبب شد بقایای یک فرد گمشده پس از 22 سال کشف 

شود. 
 یکی از کاربران گوگل با زوم کردن نقشــه گوگل در محله قدیمی 

خود در ایالت فلوریدا به کشف بقایای این مرد کمک کرد.
به گفته  پلیس محلی پالم بیچ، تصاویر ماهواره ای گوگل کمک کرد 
بقایای اسکلت ویلیام مولت که در سال 1997 میالدی  و در سن 40 

سالگی مفقود شد، به تازگی کشف شود.

محقق ایرانی بازوی رباتیک 
با دقت دست انسان ساخت

 بازوهای رباتیک معموال از دقت و ظرافت زیادی برای دربرگرفتن 
و جابجا کردن اشیای مختلف برخوردار نیستند، اما اختراع جدید یک 

مهندس ایرانی از دقتی به اندازه دست انسان برخوردار است.
بــه گزارش مهر ، بازوهای رباتیکی که تا به امروز تولید شــده اند 
برای بلند کردن و حمل اشــیای حســاس و شــکننده مانند تخم 
مرغ، ظروف شکســتنی و غیره قابل اعتماد نیستند. اما دکتر احسان 
اصفهانی عضو هیأت علمی دانشگاه بوفالوی امریکا موفق به تولید 
یک بازوی رباتیک مجهز به چنگک های ظریفی شده که می توانند 
اشــیایی مانند تخم مرغ را بدون کوچکترین آســیبی در برگرفته و 

جابجا کنند.

حق امتیاز دستگاه تاشوی مایکروسافت 
منتشر شد

 حق امتیاز اختراعی جدید از مایکروسافت منتشر شده که به یک 
دستگاه با نمایشگر تاشو مرتبط است. لوالهای این دستگاه با مایع یا 
گاز پر شده اند تا از فشار به نمایشگر بکاهند.به گزارش مهر ،  به نظر 
می رسد شرکت مایکروسافت همچنان رویای ساخت یک دستگاه با 
دو نمایشگر را می پروراند. حق امتیاز اختراعی متعلق به این شرکت 
به تازگی منتشر شــده که در آن جزئیاتی از طرح اولیه دستگاهی با 
یک پوسته صدفی دیده می شود. لوالهای این دستگاه با مایع یا گاز 
پر شده اند تا از فشار به نمایشگر تاشو و همچنین ورود گردوغبار به 
داخل آن بکاهند.این درحالی اســت که  موارد اشاره شده  از معایب 

دستگاه های تاشویی هستند که تا به امروز رونمایی شده اند.

انتشار فراخوان جایزه کتاب سال 
شعر »خبرنگاران«

 دبیرخانــه  جایزه  کتاب ســال شــعر به انتخاب 
»خبرنگاران« فراخوان چهاردهمین دوره  این جایزه 

را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، چهاردهمین دوره  جایزه  کتاب سال 
شــعر به انتخاب »خبرنــگاران«، همچون دوره های 
گذشته، در سه بخش »کتاب سال«، »ویژه« )شاعران 
بدون کتاب( و »تجلیل« )یک عمر فعالیت شعری(، 
با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه  در 

حوزه فرهنگ و ادبیات، برگزار می شود.
دبیرخانــه  این دوره از جایزه ی کتاب ســال شــعر 
خبرنگاران نیز با دبیری علیرضا بهرامی، از شــاعران 
و ناشرانی که در ســال 1۳97 مجموعه شعر منتشر 
کرده اند، دعوت کرده است تا با توجه به این شرایط، 

در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:
■ کتاب در سال 1۳97 منتشر و در شناسنامه  آن درج 

شده باشد.
■ چاپ اول و به زبان فارســی در ایران منتشر شده 

باشد.
■ برگزیده  اشعار یا مجموعه  گروهی نباشد.

عالقه مندان به شــرکت در این بخــش، باید چهار 
نســخه از اثر خــود را تا تاریــخ 15 مهرماه 1۳98 
به نشــانی تهران، صندوق پســتی 187 - 1۳۳55 ، 
دبیرخانه  جایزه  کتاب سال شعر خبرنگاران، بفرستند.

در بخش ویژه هم که برای کشــف اســتعدادهای 
شــعری برگزار می شود، آن دسته از شاعرانی که در 
هر ســنی، تاکنون مجموعه ی شعر منتشر نکرده اند، 
آثار خود را با توجه به شرایط زیر - تنها - از طریق 
نشانی پست الکترونیکی و نه پرینت شده، می توانند 

بفرستند:
■ شــرکت کنندگان در این بخش نباید تاکنون )چه 
در ســال های گذشته و چه در ســال جاری( کتاب 
مجموعه  شعر در ایران منتشر کرده یا در نوبت نشر 

داشته باشند.
■ شرکت عالقه مندانی که قبال کتابی غیر از »مجموعه 
شعر« منتشــر کرده اند، یا در دست انتشار دارند، در 

این بخش، منعی ندارد.
■ مجموعه ی شعرها باید به زبان فارسی باشد.

■ تعداد شعرها دست کم بین  40 تا  50 قطعه بوده، یا 
تعداد صفحه های مجموعه  شعرها دست کم بین 80 

تا  100 صفحه باشد.
■ شــعرها همگــی در قالب یک فایــل ُورد )قلم 
بی میترا 12( باشــد. از فرستادن اثر در قالب فایل 
پی دی اف یا پرینت کاغذی از طریق پُســت، جدا 

پرهیز شود.
■ در این بخش تنها آثــاری در گردونه  رقابت قرار 
داده می شوند که کلیه  ویژگی های باال را رعایت کرده 

باشند.
■ حضــور در ایــن بخش بــرای تمامی شــاعران 
فارسی زبان داخل و خارج کشور، با هر ملیتی، آزاد 

است.
در ایــن بخش عالقه منــدان تا 24 مهرمــاه 1۳98 
فرصت دارند که شــعرهای خود را به نشانی پست 

الکترونیکی جایزه بفرستند:
sher.khabarnegar@gmail.com

در ســیزدهمین دوره جایزه کتاب ســال شــعر به 
انتخــاب »خبرنــگاران«، مجموعه شــعر »مهدی 
مظفری ســاوجی« در بخش کتاب ســال، »سیده 
محبوبه بصری« از بوشــهر در بخش ویژه شاعران 
بدون کتاب و »فرزانه خجندی« از تاجیکســتان نیز 
در بخــش تجلیل از یک عمر فعالیت و دســتاورد 
شعری، ازسوی هیأت داوران این جایزه انتخاب و 

تقدیر و تجلیل شدند.

بهشت گردشگران در سال 2019
آمادگی ۱۴0 کشور دنیا 

برای جذب گردشگر سنجش شد
 آماده ترین کشورها برای جذب توریست خارجی با بررسی وضعیت 
90 شاخص در بازارهای گردشگری معرفی شدند. گزارش مجمع جهانی 
اقتصاد از »رقابت پذیری ســفر و گردشگری 2019« در 140 کشور نشان 
می دهد اسپانیا برای سومین دوره متوالی، بهترین کشور برای گردشگران 
خارجی شناخته شده است. این بررسی جهانی، ایران را ارزان ترین کشور 
برای سفرهای توریستی اعالم کرده؛ به طوری که تحت تاثیر افزایش نرخ 
دالر و ســایر ارزها، ایران در شــاخص »رقابت پذیــری قیمتی در حوزه 
گردشگری« رتبه نخســت را در بین سایر کشورها به دست آورده است. 

نمره ایران در »ایمنی و جذابیت های فرهنگی« نیز مناسب است.
»مجمــع جهانــی اقتصــاد« تازه ترین گــزارش خود را تحــت عنوان 
»رقابت پذیری ســفر و گردشگری 2019« منتشــر کرد. در این گزارش، 
اسپانیا به عنوان بهترین کشــور دنیا برای پذیرایی از گردشگران در 2019 
معرفی شده است. این کشور مدیترانه ای توانسته است از سال 2015 )برای 
سومین دوره متوالی( جایگاه خود را به عنوان رقابت پذیرترین کشور جهان 
در حوزه گردشــگری حفظ کند. در ادامه این رتبه بندی فرانســه، آلمان، 
ژاپن و آمریکا به عنوان آماده ترین کشــورها برای میزبانی از گردشــگران 
بــه ترتیب در رده های دوم تا پنجم قــرار دارند. به گزارش گروه اقتصاد 
بین الملل روزنامه »دنیای اقتصاد« از دیگر نکات مهم گزارش »مجمع جهانی 
اقتصاد«، وضعیت رقابت پذیری بخش گردشگری ایران است. در گزارش 
امســال، ایران با جهشی چهار پله ای نسبت به نسخه 2017 به جایگاه 89 
آماده ترین کشورهای جهان برای گردشگران رسیده است. در این گزارش 
دوساالنه، وضعیت رقابت پذیری 140 کشور جهان در چهار حوزه اصلی 
که شامل 14 بخش می شــود مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از این 14 
بخش »رقابت پذیری قیمتی« است که در آن ارزان ترین کشورهای جهان 
برای گردشگران بین المللی معرفی می شــوند. بر این اساس در گزارش 
امسال ایران توانسته  است از میان 140 کشور در رده نخست رتبه بندی این 
بخش بایستد، جایگاهی که کشورمان را به عنوان ارزان ترین کشور جهان 
برای گردشگران می شناساند. »مجمع جهانی اقتصاد«، یکی از برجسته ترین 
نهادهای اقتصادی جهان که در ژنو ســوئیس مســتقر است، جدیدترین 
گزارش رقابت پذیری خود را برای بخش »سفر و گردشگری« منتشر کرد. 
در این گزارش از میان 140 کشــور جهان، بهترین و آماده ترین کشورها 

برای میزبانی از گردشگران معرفی می شوند.
در این رتبه بندی آمریکا توانسته  است با افزایش 6/ 2 درصدی نمره جایگاه 
انگلیــس را در رده پنجم تصاحب کند. البته این جابه جایی را می توان تا 
حدی ناشی از افت عملکرد انگلیس دانست؛ تنها کشوری که در میان 10 
رتبه برتر، نمره آن کاهش یافته است. سایر 10 کشور برتر این رتبه بندی با 
بهبود نمره، ولی بدون تغییر رتبه، جایگاه پیشین خود را حفظ کرده اند. ده 
کشور برتر و رقابت پذیر دنیا برای میزبانی از گردشگران به ترتیب عبارتند 
از: اســپانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، آمریکا، انگلیس، استرالیا، ایتالیا، کانادا و 
ســوئیس. در گزارش امسال برخی کشــورها نسبت به سایرین عملکرد 
چشمگیرتری داشــته اند. بر این اساس در میان ۳5 رتبه نخست، بهترین 
بهبــود متعلق به هند اســت که با جهش هفت پله ای خــود را از رده 40 
گزارش پیشین )2017( تا رده ۳4 باال کشیده است. بین رتبه های ۳6 تا 70، 
مصر توانسته با 9 پله ترقی از رده 74 گزارش قبلی به رده 65 در گزارش 
امسال برسد. در رده های انتهایی رتبه بندی امسال یمن، چاد، لیبریا، بروندی 
و جمهوری کنگو به ترتیب با قرار گرفتن در رده های 140 تا 1۳6 بدترین 

کشورهای جهان برای سفر گردشگران در 2019 هستند.
در میــان مناطق جهان، منطقه اروپا و اوراســیا عملکرد خود را به عنوان 
رقابت پذیرترین منطقه در حوزه سفر و گردشگری حفظ کرده اند. 6کشور 
از 10 رتبه برتر در این منطقه واقع هســتند. این منطقه یکی از غنی ترین 
منابع فرهنگی را دارد و از زیرســاخت های زمینی و خدمات توریســتی 

پیشگام بهره می برد. 

 مناطق نمونه گردشــگری همــدان فرصتی بی 
بدیل اســت که باید برای مستعد شدن آنها برنامه 

ریزی مدون صورت بگیرد .
معاون عمرانی استاندار همدان در گفتگو با همدان 
پیام ،  با عنوان این مطلــب به ظرفیت های حایز 
اهمیت در حوزه گردشــگری همدان اشاره کرد و 
گفت : فرمانداران شهرســتان های استان که منطقه 
نمونه گردشگری دارند پیش بینی الزم را برای طرح 
مطالعاتی تعیین این مناطق انجام دهند. محمود رضا 
عراقی اظهار داشت: استان همدان 28 منطقه نمونه 
گردشگری مصوب که بر اساس ضوابط تعیین شده 
برای ســرمایه گذاری در این مناطق باید محدوده 

منطقه نمونه گردشــگری مشخص باشد تا دولت 
بتواند تا ورودی آن محدوده خدمت زیر ســاختی 
مانند آب، برق و گاز را برای سرمایه گذاران تامین 

کند. 
وی افزود: موضوع مهم در حوزه سرمایه گذاری در 
28 منطقه نمونه گردشگری استان همدان افزون بر 
تعیین محدوده اعــالم فراخوان عمومی و انتخاب 
افرادیســت که فعال حوزه گردشــگری هستند و 
توانایی ســرمایه گذاری دارند و از مزایا و معایب 
و هزینه های سرمایه گذاری در این مناطق هم آگاه 

هستند.
معاون عمرانی اســتاندار همدان گفت: شاید به 

این ســرعت امکان اجرای سرمایه گذاری کالن 
در همه مناطق نمونه گردشــگری استان همدان 
وجود نداشــته باشــد اما مســئوالن شهرستانی 
ایــن حوزه ها بایــد یکی از چنــد منطقه نمونه 
گردشگری خود را شــاخص تر  از سایر مناطق 
اســت انتخاب و بعد از تعییــن محدوده منطقه 
برای ســرمایه گذاری به ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی معرفــی و برای ســرمایه گذاری در 
منطقه با آنــان همکاری کننــد.  عراقی با بیان 
اینکــه افزون بــر ظرفیت های دیگر اســتان در 
حوزه رشــد و توسعه، گردشــگری همدان هم 
ظرفیت بالقوه ای برای رشــد و توســعه استان 
اســت اظهار داشت: همه مســئوالن استان  که 
در حوزه گردشــگری وظیفه ای بر عهده دارند 
بــا تمام باید از ســرمایه گذاران حمایت کنند تا 
صنعت گردشگری همدان هم به جایگاه واقعی 
خود با توجه به بعد مســافتی که با تهران دارد 

برسد.
وی گفت: شــاید برای ســرمایه گذاری در برخی 
بخش های گردشگری ضوابطی تدوین شده است 

که به نظر کمی ســختگیرانه اســت اما می توان با 
درایت از قانون برای توســعه گردشــگری استان 
استفاده کرد و منافع پایدار آن را برای استان فراهم 

کرد.
معاون عمرانی استاندار افزود: در سایر بخش های 
گردشــگری ماننــد ایجاد کمپینــگ، مجتمع های 
گردشگری همدان ظرفیت های زیادی دارد و آماده 
استقبال از ســرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در 

این حوزه است.
وی همچنیــن افزود : تحلیل داده های آماری با در 
نظر گرفتن مولفه های اصلی و پیش نیاز ســرمایه 
گذاری، گویای ظرفیت باالی اســتان همدان برای 
جذب ســرمایه گذار اســت و می طلبد که بخش 
خصوصی از شــرایط ویژه و برجسته همدان برای 

سرمایه گذاری غافل نشود.
گفتنی است ، موقعیت جغرافیای مناسب از جمله 
همسایگی با 6 استان، وجود هفت بزرگراه و فاصله 
یک و نیم تا 2 ســاعتی با 9 استان کشور مهمترین 
مزیت هــای همدان برای جذب ســرمایه گذار به 

شمار می رود.

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد

جذب سرمایه گذار برای مناطق 
نمونه گردشگری به شرط احیاء

اعطای نشان ملی 
به 3 اثر صنایع دستی 
استان
 معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
همدان گفت: ســه اثر صنایع دستی همدان در 

رشته ساز سنتی نشان ملی دریافت کرد. 
اثر  اینکه ســه  بیــان  بــا  مظاهری  هاشــم 
صنایع دســتی همدان نشــان ملــی دریافت 
کرد اظهار کرد: ســاز »یسنای« بهروز بیگی 
از همدان و دو ساز »ســه تار« و »کمانچه« 

جزو  که  نهاونــد  از  جورابی  محمدحســن 
رشــته های فعال هســتند، موفق به دریافت 

شدند. ملی  نشان 
وی با بیان اینکه ســاز جزو رشــته های فعال 
صنایع دســتی اســت بیان کرد: منبت، چرم، 
ســفال و مروار رشــته های بومی هستند اما 
در  زیــادی  فعال  صنایع دســتی  رشــته های 

همدان وجود دارد.
فرهنگی  میراث  اداره کل  معاون صنایع دســتی 
همــدان با اشــاره به اینکه ســال های قبل هم 
همدان در ساز نشان ملی گرفت افزود: تاکنون 
80 اثر از همدان نشان ملی دریافت کرده که با 

این سه اثر تعداد آنها به 8۳ مورد رسید.

 اســتان همدان به ســبب دارا بودن جاذبه های 
تاریخــی و طبیعی بکر و بی نظیــر، تعدد قومیت، 
آداب و رســوم  خاص منطقه، ســوغات و صنایع 
دســتی و ... پتانسیل باالیی برای جذب گردشگر و 
بــه تبع آن رونق اقتصــادی دارد که این امر نیازمند 
برنامه ریزیهای کارشناســانه و آماده سازی بسترهای 
مناســب در حوزه جذب گردشگر اســت. اما این 
پتانســیل امروز به مقصدی برای گردشگران چادر 

خواب تبدیل شده است
به گــزارش ایســنا ، معاون گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
همدان با اشــاره به اینکه گردشــگرانی که در 5 ماه 
نخست امسال وارد همدان شده اند، به طور قطع بر 
درآمدزایی اســتان تأثیر مثبت داشته اند، اظهار کرد: 
ماندگاری گردشگران در اشتغالزایی همشهریان موثر 
است اما مأخذ آماری مستند مبنی بر این قضیه وجود 

ندارد. 
علی خاکســار آورده گردشگران داخلی و خارجی 
برای اســتان را تشــریح کرد و افزود: هر گردشگر 
خارجی تقریبا 1000 تا 1500 دالر و گردشــگران 
داخلــی درصد زیادی آورده، از نظر اشــتغالزایی و 

درآمدزایی برای استان همدان به همراه دارند.
وی در ادامه تصریح کرد: تالش ما بر این اســت که 
گردشگران از شهرستانهای استان همدان نیز بازدید 
و از اقامتگاههای بومگردی استفاده کنند چرا که این 
امر تأثیر فراوانی بر رونق گردشگری استان خواهد 

داشت.
خاکســار درباره نصب چادر توسط گردشگران در 
مناطق گردشگرپذیر شهر توضیح داد: در شهرهای 
بــزرگ و گردشــگرپذیر مانند شــیراز و اصفهان، 
مکانهایی به نام کمپ گردشگری با امکانات رفاهی 
کامــل و تأمین امنیت برای مســافران وجود دارد و 
گردشگران در مکانهای مشخص، حق نصب چادر 

دارند. 
وی با بیان اینکه در اســتان همدان نیز بوستان نماز، 
میدان فرودگاه، بوســتان ایرانیان، بوستان کوالب و 
بوستان ارم مکانهای مشخص شده ای برای این امر 
هستند، عنوان کرد: متأسفانه این قضیه بدون نظارت، 
برنامه ریزی و بدون درآمدزایی برای اســتان اجرا و 
از سرانه فضای سبز شهروندان همدانی استفاده می 

شود. 
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان همدان در پایان تأکید کرد: 
ایجاد کمپ گردشــگری در استان همدان ضروری 
است و شهرداری باید به طور جدی به آن بپردازد. 

رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز در این زمینه 

توضیح داد: در نقاطی از شهر مثل خیابان پرستار و 
پارک ارم، قســمتهایی برای نصب چادر اختصاص 
یافته است و با وجود اینکه در مکانهای دیگری مثل 
باباطاهر و پارک مردم، نصب چادر ممنوع اســت، 

شاهد این اتفاق هستیم. 
کامــران گردان بــا تأکید بر اینکه نصــب چادر در 
مکانهای ممنوع به موقعیت توریســتی شهر همدان 
ضربــه می زنــد، افــزود: از آنجایی کــه معموال 
چادرها آخر شــب نصب می شــوند، نمی توان با 
مســافران برخورد کرد و تحقق این موضوع نیازمند 

فرهنگسازی است.
وی ادامه داد: شــهرداری پیگیر ســاخت سوئیتهای 
اقامتی ارزان قیمت است تا از نصب چادر در سطح 

شــهر جلوگیری شود و حداکثر استفاده از مکانهای 
ارزان قیمت انجام گیرد.

گردان در ادامه با تشــریح وظایف شهرداری، بیان 
کرد: ســاخت کمپینگ گردشگری در شهر همدان، 
نیازمند عزم جدی تمامی ســازمانهای مربوطه است 
و آماده ســازی این مکان صرفا بر عهده شهرداری 

نیست و همکاری سایر ارگانها را طلب می کند. 
رئیس شــورای اسالمی شهر همدان در پایان یادآور 
شد: در جلسات متعدد کمیســیون سرمایه گذاری، 
اقدامات اولیه ســاخت کمپینگ گردشــگری انجام 
شــده اما تا کنون به صورت جدی عملی نشده و به 
همین علت نمی توان گفت ســازمانی در این مورد 

کم کاری کرده است.

همدان شهر مسافران چادر خواب


