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ايران- كره جنوبى 
در ديدارى 
سرنوشت ساز 

نامگذارى 
خيابان سپهبد 
سليمانى
 در جورقان
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اطالع رسانى هاى غم انگيز!
 1- هفته گذشته در ايران اسالمى اخبار 
ناگوارى منتشر شد كه همراه با اعالم عزاى 
عمومى و غالب شدن فضاى غم در كشور 
بود. در اين بين به جز خبر شــهادت سپهبد 
سليمانى در ترور دولتى آمريكا، اخبار ديگر 

حكايت از اشتباهات ...

آگهى مزايده آگهى مزايده 
بانك اقتصادنوينبانك اقتصادنوين

3

113 سال پيش شهردار همدان از خورزنه سخن گفته است

خورزنه تاريخى 
ثبت ملى هم نشده است 

■ اجراى هر طرحى قبل از ثبت ملى تهديدى براى خورزنه است

t

«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»

 حميد نصرتى قانعى

اكنــون كه روح بلند مادر مهربان و گل سر ســبد زندگى ما مرحومه و مغفوره 
«بدرى شــكرلب» به ملكوت اعلى شــتافت از تك تك همه سروران، عزيزان، 
دوســتان، آشنايان وابســتگانى كه با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود در 
مراسم خاكسپارى، ختم و منزل، چاپ و نصب بنر، تماس تلفنى و ارسال پيامك 
و تاج گل موجب آرامش خاطر روح آزرده و جان دردمند بازماندگان شــدند  
كمال ســپاس و تشــكر را دارم و از اينكه فرصت نشد تا از تالش حضورى و 

زحمت همه چهره به چهره قدر دانى كنم پوزش مى خواهم.
 اميد است توان خدمت در شادى همه عزيزان برايم مسير شود.

كسى كه شكرگزار مخلوق نباشد 
شكرگزار خالق نيز نيست

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

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

 مجهز به واحد طراحى و ليتوگرافى

مجتمع  بزرگترين 
بندى  بسته  و  چاپ                                                                                                                                                                             

كشور درغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

واكنش ها به سقوط هواپيماى مسافربرى

  خطاى انسانى و ...
■ در اطالعيه مهم ستاد كل نيروهاى مسلح اعالم شد بر اثر بروز خطاى انسانى و 

به صورت غيرعمد، هواپيماى اوكراينى مورد اصابت قرار گرفت

4
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متهم كه گفته مى شود مشكالت شخصى دارد با سرنگ اسيد به روى زنان پاشيد

3 قربانى اسيدپاشى در 24 ساعت

تاييد صالحيت داوطلبان انتخابات 
اعالم شد

4 درصدهاى 
پشت فيلتر تأييد

پيشنهاد ما براىپيشنهاد ما براى  داوطلبان انتخاباتداوطلبان انتخابات

منتظر بسته هاى انتخاباتى ما باشيد

شماره تماس:شماره تماس:
81382644338138264433
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خبـرخبـر
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شنيده ها
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اطالع رسانى هاى غم انگيز!
 1- هفته گذشته در ايران اســالمى اخبار ناگوارى منتشر شد كه 
همراه با اعالم عزاى عمومى و غالب شدن فضاى غم در كشور بود. 
در اين بين به جز خبر شــهادت ســپهبد ســليمانى در ترور دولتى 
آمريكا، اخبار ديگر حكايت از اشتباهات مديريتى و سهل انگارى هاى 
هميشگى با اطالع رســانى هاى نادرست و غم انگيز بود كه ضرورت 
نوسازى و بازيابى جدى نظام اطالع رسانى در بحران را مجددا مورد 

تاكيد قرار داد. 
2- همزمان با تشييع جنازه باشكوه سپهبد سليمانى در كرمان، حادثه 

جان باختن تعدادى از هموطنان در مراسم، به دليل ازدحام رخ داد. 
اطالع رسانى در اين زمينه آنقدر تهى از مسئوليت بود كه شايد براى 
عده اى هنوز تعداد دقيق جان باختگان و دليل آن هم مشخص نباشد. 
3- ساعاتى پس از سيلى ايران به آمريكا و موشك باران 2 پايگاه اين 
كشــور در عراق، خبر سقوط هواپيماى اوكراينى به مقصد كانادا در 

دقايقى پس از پرواز منتشر شد. 
بروز اين رويداد بســيار تلخ از سوى ايران ابتدا نقص فنى هواپيماى 
آمريكايى اعالم شد و بسيارى كوشيدند تا ادعاهاى مسئوالن آمريكا، 
كانادا و اوكراين در اصابت موشك به اين هواپيما را جنگ رسانه اى، 
اقدامى براى حفاظــت از منافع اقتصادى آمريــكا و ضربه نخوردن 

كارخانه سازنده هواپيما قلمداد كنند. 
4- با قبول جنگ رسانه اى آمريكا و متحدين عليه ايران با دست مايه 
قراردادن سقوط هواپيما، بسيارى از صاحب نظران و عالقمندان ايران 

به دفاع از نظريه عامل نقص فنى پرداختند. 
در اين راه از رئيس ســازمان هواپيمايى، سخنگوى دولت، خلبانان 
باســابقه تا روزنامه نگاران وطن دوســت و فعاالن رسانه اى و. . . به 
صحنه آمدند تا بگويند موشــكى در كار نبوده و نقص فنى هواپيما 
عامل اين فاجعه انســانى و جان باختن نخبگان ايرانى مســافر كانادا 

بوده است. 
5-پــس از 3 روز از ســقوط هواپيماى اوكراينى، ايــران با صدور 
بيانيه اى مسئوليت سقوط را پذيرفته و از عمدى نبودن اقدام پدافندى 

و . . . سخن گفته است. 
اين مسئوليت پذيرى هرچند اقدامى شايسته است اما ديرهنگامى آن 
و مغايــرت آن با موضع رســمى قبلى در اعالم نقــص فنى، افكار 

عمومى كشور را دچار شوك كرده است. 
6- اين اطالع رســانى غم انگيز از اتفاقى كه عمدى نبودن آن روشن 
اســت باز هم نبود نظام جامع اطالع رسانى در بحران كشور را نشان 

مى دهد. 
نبايد تقريبا تمام مســئوالن و دلبستگان به نظام به دليل اطالع رسانى 
ناقص، مدافع نظريه اى باشــند كه پس از 3 روز نادرســتى آن، تنها 

اعتماد مردم از آن ها را سلب خواهد كرد. 
مى شــد و بهتر بود در همان ســاعات اوليه و قبل از ورود ترامپ، 
نخســت وزير كانــادا و رئيس جمهور اوكرايــن و. . . به موضوع و 
تشكيك درباره ادعاى نقص فنى، مسئوليت اين اقدام پذيرفته مى شد 
و شفافيت اطالع رسانى و مسئوليت پذيرى و احترام به افكار عمومى 

بهتر به اثبات مى رسيد. 
7- حوادث هفته گذشته نشان داد كه بايد بهتر براى حفاظت از جان 
و مال مردم و به ويژه ســرمايه هاى اصلى اين كشور يعنى مردم عزيز 

و شريف آن برنامه ريزى كنيم. 
ــرايطى  ــى و در ش ــا ماجراجوي ــده اى ب ــم رانن ــازه دهي ــد اج نباي
ــرد،  ــه دره بب ــه ت ــردم را ب ــى دارد، م ــص فن ــوس نق ــه اتوب ك
ــزارى  ــراى برگ ــزى ب ــدرت برنامه ري ــه ق ــئولى ك ــه مس ــد ب نباي
نــدارد،  را  تشــييع  مراســم  در  مــردم  از  حفاظــت  و  امــن 
ــردم  ــا م ــد ب ــم و باي ــئوليت دهي ــت و مس ــه مديري ــازه ادام اج
ــران  ــه بح ــل ب ــش از تبدي ــانى را پي ــيم، اطالع رس ــفاف باش ش
ــم و  ــام دهي ــور انج ــراى كش ــتر ب ــزى بيش ــى و آبروري بين الملل
ــفاف در  ــدى خــود را ش ــدى و غيرعم ــات عم مســئوليت اقدام

ــم.  ــالم كني ــه و اع ــى پذيرفت ــكار عموم ــر اف براب
اگر چنين كرديــم قطعا صداقت ما را مردم باور خواهند كرد وگرنه 
ديوار بى اعتمادى باز هم بلندتر خواهد شــد و سرمايه اجتماعى از 

دست خواهد رفت. 

عضويت رايگان در كتابخانه هاى استان 
رايگان است

  مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان از عضويت رايگان در 
كتابخانه هاى عمومى استان همدان به مناسبت نمايشگاه بزرگ كتاب خبر 

داد.
به گزارش مهر، عاطفه زارعى در جمــع خبرنگاران اظهار كرد: كتابخانه 
ســيار يار مهربان از ابتداى نمايشگاه كتاب همدان در محل برگزارى اين 

نمايشگاه مستقر شده است.

وى با بيان اينكه كتابخانه عمومى سيار يار مهربان خدمات كتابخانه اى به 
مراجعه كنندگان نمايشــگاه كتاب ارائه مى دهد، افزود: شهروندان همدانى 
با مراجعه به اين كتابخانه مى تواننــد با بخش هاى مختلف كتابخانه هاى 

عمومى آشنا شوند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان با اشــاره بــه اينكه امكان 
عضويت رايگان در كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان به مناسبت اين 
نمايشــگاه فراهم شده اســت، تصريح كرد: مراجعه كنندگان به نمايشگاه 
كتاب مى تواننــد با دريافت كارت معرفى عضويــت رايگان از كتابخانه 
ســيار شــهرى يار مهربان مســتقر در محل نمايشــگاه، به يكى از 116

كتابخانه عمومى استان مراجعه و يك سال به صورت رايگان به عضويت 
كتابخانه هاى عمومى درآيند.

وى ادامه داد: كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان زيرســاخت هاى الزم 
را براى همه اقشــار جامعه فراهم كرده اســت تا ضمن استفاده از مكان 

كتابخانه، امانت كتاب از برنامه هاى فرهنگى مختلفى نيز بهره مند شوند.
زارعى با تأكيد بر اينكه هزينه عضويت در كتابخانه هاى عمومى بســيار 
ناچيز اســت، خاطرنشــان كرد: كتابخانه هاى عمومى فرصتى اســت تا 
خانواده ها با آسودگى خاطر فرزندان خود را به آن ها بسپارند تا نسبت به 

نياز خود در ايام تحصيل و يا اوقات فراغت از آن بهره  ببرند.

برف جاده هاى استان را لغزنده كرد

تدوين كتاب در خانه  هوش همدان 
 براى نخستين بار در كشور به همت كارگروه انتشارات خانه هوش 

4 منبع آموزشى طراحى و تدوين شد.
مديــر خانه  هــوش همــدان خبــر داد: خانــه هــوش بــراى اهــداف 
ــا  ــداى ســال ب ــد كــردن آمــوزش از ابت بلندمــدت خــود و هدفمن
ــرفصل ها،  ــد س ــه تولي ــدام ب ــارات اق ــاى انتش ــكيل كارگروه ه تش
ــه  ــرده اســت ك ــن دوره هــاى آموزشــى ك ــون و تدوي طراحــى مت
حاصــل كار تــا پايــان پاييــز 98 آمــاده شــد و 4 كتــاب بــه چــاپ 

رســيد.
عليرضــا خرمرودى در گفت وگو با همدان پيــام افزود: اين كتاب ها 
به زودى به چاپ انبوه خواهد رسيد و تا پايان سال نيز 4 كتاب ديگر 

آماده چاپ مى شود.
وى افــزود: حاصل كار گروه كتاب خانه هــوش چاپ 4 كتاب به 
نام هاى دومينو ســطح يك و 2، مكعب روبيــك 3 در3 مقدماتى، 
رياضيــات كانگورو پايه اول تا پنجم دبســتان و ذهن فعال ســطح 
يــك تا 5 طراحى بود كه پايان پاييز 98 آمــاده و به تازگى به چاپ 

رسيده است.
خرمــرودى در ادامه خاطرنشــان كــرد: 4 كتاب ديگــر به نام هاى 
اوريگامى 3 ســطح، كوئيليگ 3 ســطح، مين روبو 2 سطح و نجوم 

مقدماتى در دست تدوين است. 

1- در بررســى صالحيت ها به عملكرد داوطلبان در موقعيت شغلى 
نيز توجه شده است. گويا سوءاستفاده از موقعيت هاى شغلى به دليل 
ســمتى كه افراد در پست هاى دولتى داشــته اند، از داليل عدم احراز 
صالحيت ها بوده اســت. گفتنى است نتيجه نهايى بررسى صالحيت 

داوطلبان توسط شوراى نگهبان روز گذشته اعالم شده است.
2- نگرانــى از تأثيرپذيرى پرواز همدان - تهــران از حادثه هوايى 
اخير افزايش يافته اســت. گويا اين پرواز از 25 دى ماه مجددا برقرار 
خواهد شد. گفتنى است پس از حادثه هوايى فرودگاه تهران، استقبال 
از پروازها در كشور از سوى مردم به شدت كاهش يافته و شركت ها 
مجبــور به فروش بليت به قيمت يك چهارم قيمت قبل براى جذب 

مسافر شده اند.
3- پناهندگــى ورزشــكاران در حــال تكرار اســت. گويا برخى 
ورزشــكاران و داوران بين المللى با خروج از كشور تابعيت كشور 
ديگرى را براى ادامه فعاليت ورزشــى اخذ مى كنند. گفتنى اســت 
وزارت ورزش و جوانــان هنوز راهكارى براى پايــان دادن به اين 

وضعيت ندارد.
4- بــه خريداران ســهام، تســهيالت پرداخت مى شــود. گويا اين 
تســهيالت با موافقت بانك مركزى و براى رونق بيشــتر بورس از 
ســوى بانك هاى مجاز پرداخت خواهد شــد. گفتنى اســت بانك 
مركــزى در دوران مديريت همتى، تالش خوبــى را براى هدايت 

نقدينگى موجود به سمت توليد و بازار سرمايه داشته است.
5- بانك هاى همدان جريمه مالياتى خواهند داشت. گويا اين جريمه 
به دليل عقب ماندن از برنامه بانك ها براى واگذارى دارايى هاى خود 
به مردم بوده اســت. گفتنى است بانك هاى كشور تا پايان سال بايد 
40 هزار ميليارد تومان از دارايى مازاد بانكى را به فروش برسانند كه 

تاكنون 15 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد را فروخته اند.

 براساس سرشمارى مسكن سال 95، در 
سطح استان 165 هزار و 300 واحد مسكن 
روســتايى قرار دارد و تاكنون 54 درصد از 
مقاوم سازى  همدان  استان  روستايى  مساكن 

شده است. 
معاون بازســازى مســكن روســتايى بنياد 
مسكن استان همدان گفت: از سال 84 پس 
از تأكيد مقام معظم رهبرى براى مقاوم سازى 
مساكن روستايى، طرح مقاوم سازى مساكن 
روســتايى آغاز شد و طبق تصويب مجلس 
هر سال 200 هزار مسكن روستايى در سطح 

كشور بايد مقاوم سازى شود. 
گفت و گو  در  خوش كــردار  محمدباقــر 
بــا ايســنا، تصريــح كــرد: تســهيالت 
مقاوم ســازى منــازل ابتــدا كمتر از 10

ميليون تومــان بود اما به مرور زمان اين 
ســالجارى  پيدا كرده و در  مبلغ افزايش 
به 40 ميليون تومان با ســود 5 درصد با 
دوره ساخت و مشاركت 180 واحد طى 
2 سال زمان ساخت رسيده كه از 2 تا 6

است.  تمديد  قابل  ماه 
وى با بيان اينكه پرداخت اقســاط در اختيار 
خود افراد مى تواند به صورت ساالنه، ماهانه، 
فصلى يا هر 6 ماه صورت بگيرد، خاطرنشان 
كرد: براى كمك به مساكن  روستايى از سال 
95 تفاهم نامه اى بين سازمان برنامه و بودجه 
كشور و بنياد مسكن انقالب اسالمى مبادله 
شــد تا به واحدهاى مسكونى نيمه تمام در 
قالب حساب صد امام(ره) كمك بالعوض 

صورت بگيرد. 
خوش كردار بــا تأكيد بر اينكــه متقاضيان 
در صورتى كه از لحاظ مالى ضعيف باشند تا 
سقف 8 ميليون تومان به آن ها كمك خواهد 
شد، افزود: كمك بالعوض واحدهاى نيمه 

تمام به كســانى تعلق مى گيرد كه در روستا 
ســكونت دايم داشته باشــند و تنها واحد 
مسكن روستائيشان باشد كه نيمه تمام است. 
وى با بيان اينكه ســهميه اســتان همدان در 
نوسازى و مقاوم سازى مساكن روستايى در 
سالجارى 12 هزار فقره است، افزود: تا كنون 
8000 فقره ابالغ شــده و درحال معرفى به 

بانك هستيم. 
وى با اشــاره به اينكه 54 درصد از مساكن 
روســتايى اســتان همدان مقاوم سازى شده 
است، بيان كرد: همچنين از سال 84 تاكنون 
با احتساب بازسازى مسكن روستايى رزن و 
كبودراهنگ، 88 هزار و 650 واحد بهسازى، 

بازسازى و نوسازى شده است. 
معاون بازســازى مســكن روســتايى بنياد 
مســكن اســتان همدان با اشــاره به سيل 
فرورديــن امســال، اظهــار كــرد: ارزيابى 
خســارت ســيل اخير ظرف مدت 10 روز 
با كمك همه جانبه همكاران انجام شــد و با 
توجه به وضع موجود با احتساب كمك هاى 
معيشتى 23 هزار و 304 فقره پرونده تشكيل 

شــده كه از اين تعداد بــراى 8هزار و 939
واحد پرونده دريافت تسهيالت بازسازى و 
احداثى، 5هزار و 932 واحد پرونده مساكن 
تعميرى و 4 هــزار فقره پرونده معيشــتى 

تشكيل شده است. 
خوش كردار اضافه كرد: مبلغ وام واحدهاى 
مسكونى روستايى 40 ميليون تومان با سود 
4 درصد اســت كه به صــورت زنجيره اى 
ضمانت مى شــود. كمك بالعوض احداثى 
روســتايى 10 ميليــون تومــان و كمــك 
بالعوض اســكان موقت روستايى 6 ميليون 
تومان است. كمك بالعوض احداثى شهرى 
12 ميليون تومان و كمك بالعوض اســكان 
موقت روستايى 12 ميليون تومان و براى هر 
واحد مســكونى احداثى 160 كيسه سيمان 
رايگان هديه اى مقام معظم رهبرى از طرف 

بنياد مستضعفين اهدا خواهد شد. 
وى اظهار كرد: طى ســيل اخيــر اينكه در 
شهرســتان فامنين به دليل سرريز سد استان 
مركزى قســمتى از معابر، روستاها و منازل 
آسيب ديدند و بيشــتر واحدهاى مسكونى 

آســيب ديده در اثر شدت بارش به تخريب 
منزل با بافت گل و خشتى منجر شد. 

معاون بازســازى مســكن روســتايى بنياد 
مســكن اســتان همدان تصريح كرد: جمع 
تسهيالت بنياد مســكن در سطح استان 18
هزار و 871 فقره است كه تاكنون 18 هزار و 
516 فقره به بانك هاى عامل معرفى شده اند 
و از اين تعــداد 15 هزار و 96 فقره به عقد 
قــرارداد منجر شــده  و در فرآيند پرداخت 

تسهيالت قرار دارند. 
خوش كردار تصريح كرد: در بحث مســاكن 
تعميرى  تاكنون عمليــات اجرايى 5هزار و 
932 واحد آغاز شده كه از اين ميان همگى 
واحدها به پايان رســيده و شــايد برخى با 
كمك بالعوض ما شــروع كرده اند اما هنوز 
عقد قرارداد انجام نشده است كه اميدواريم 

اين نيز اتفاق بيفتد. 
وى افــزود: در بحث واحدهــاى احداثى 
هــم از تعداد 8 هــزار و 932 واحد تاكنون 
بــراى 6هزار و 907 واحــد آواربردارى، 6

هزار و 59 پِى كنــى و 5 هزار و 252 واحد 
آرماتوربندى شــده و بــراى 5 هزار و 88
واحد هم فنداســيون اجرا كردند و درحال 
حاضــر هزار و 715 واحد بــه بهره بردارى 

رسيده است. 
خوش كردار با تأكيد بر اينكه روســتائيان 
40 ميليــون تومان وام و 10 ميليون تومان 
كمك بالعوض دريافت مى كنند، از طرفى 
ديگر نيــز 6 ميليون تومان كمك بالعوض 
اســكان موقت و حــدود 3 ميليون تومان 
كيســه ســيمان به آنها اهدا خواهد شــد، 
اضافــه كرد: در رابطه بــا كمك بالعوض 
در  تســهيالت  تومان  ميليون   80 حــدود 

اختيار آنان قرار خواهد گرفت. 

 ريزش برف كه از شامگاه جمعه در بيشتر 
نقاط استان آغاز شده شهر همدان را رو سپيد 
كرد و موجب لغزنده شــدن تمامى جاده هاى 

برون شهرى شده است. 
رئيس پليس راه اســتان همــدان در اين باره، 
گفت: ريزش برف در جاده هاى اســتان صبح 

روز گذشته آغاز شده و ادامه دارد. 
رضــا عزيزى در گفت وگو بــا ايرنا بيان كرد: 
هم اينك تمامى جاده هاى اين استان لغزنده اند 
و با توجه به مه آلودبودن هوا سرعت خودروها 
به 30 تا 40 كيلومتر در ســاعت كاهش يافته 

است. 
وى اظهار كرد: در صورت تداوم ريزش برف، 
احتمال ايجاد محدوديت براى تردد خودروها 

در جاده هاى برون شهرى وجود دارد. 
وى تأكيد كــرد: هرچند هم اينــك نيازى به 
استفاده از زنجير چرخ نيست اما همراه داشتن 

آن الزامى است. 
وى گفت: طرح زمســتانى پليس راه از 23 آذر 
آغاز شــده اســت و پليس راه عالوه بر 6 تيم 
خودرويى ثابت مســتقر در گردنه ها با 75 تيم 

خدمتگزار مردم است. 
رئيس پليس راه استان همدان بيان كرد: در كنار 
هــر تيم ثابت پليس راه 3 تيم پشــتيبان و يك 
تيم سرپرستى حضور دارند كه در زمان بارش 
برف بايد تمامى تيم ها در گردنه ها حضور يابند 
اما در شرايط عادى تنها يك تيم ثابت در محل 

مستقر مى شود. 
عزيزى عنوان كرد: در 2 روز گذشته يك مورد 
ســانحه رانندگى در آزادراه همدان - ساوه بر 
اثر برخورد يك دستگاه اتوبوس با وانت نيسان 

رخ داد كه 3 تن مجروح شدند. 
وى توضيــح داد: برخــى از قســمت هاى 
گاردريل موجود در وسطه آزاد راه، قطع شده 
و راننــدگان اقدام بــه دور زدن از اين نقاط 
مى كنند.  وى ادامه داد: راننده نيسان نيز بدون 

رعايت حق تقدم درحال دور زدن از اين محل 
بود كه يك دستگاه اتوبوس با اين وسيله نقليه 
برخورد كرده كه در اين ســانحه 2 سرنشين 

وانت نيسان و راننده اتوبوس زخمى شدند. 
تمام معابر اصلى همدان برف روبى و يخ زدايى 

شده است
رانندگان براى اطالع از آخرين وضعيت راه ها 
مى توانند از طريق شماره 141، سامانه پيامكى 
ir.141از وضعيــت  1000141 و تارنمــاى 

راه ها مطلع شده و اقدام به سفر كنند. 
 مدارس همدان به دليل ريزش برف 

تعطيل شد
رئيــس اداره  اطالع رســانى و روابط عمومى 
آموزش وپــرورش همــدان گفت: بــه دليل 
ريزش برف، برودت هوا و لغزندگى ســطح 
معابر، برخى از مدارس همدان در نوبت صبح 

و بعدازظهر روز گذشته تعطيل شد. 
محمد ســهرابى عنوان كرد: ايــن تصميم به 

منظور پيشگيرى از آسيب ديدگى دانش آموزان 
و فرهنگيان گرفته شده است. 

وى از شــهروندان به ويژه فرهنگيان و دانش 
آموزان خواست براى اطالع از آخرين اخبار 
تعطيلى مدارس با سامانه تلفن گوياى 38888

تماس برقرار كنند. 
 سامانه بارشى

 از همدان خارج مى شود
كارشــناس اداره كل هواشناســى همــدان 
نيز گفت: ســامانه بارشــى چهارشنبه هفته 
گذشــته فعاليــت خود را بــا ريزش برف 
و بــارش بــاران در همدان آغــاز كرد از 
سمت  از  رفته رفته  گذشــته  روز  بعدازظهر 

شرق استان خارج مى شود.
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت و  گــو 
با ايرنا افزود: براســاس بررســى نقشه هاى 
ماهواره اى آسمان بيشــتر نقاط استان در 24
ســاعت آينده صاف تا قسمتى ابرى همراه با 

وزش ماليم باد، برودت هوا و مه صبحگاهى 
پيش بينى مى شود.

باقرى شــكيب عنوان كرد: سامانه بارشى از 
عصــر امروز به طور كامل از آســمان همدان 
خارج مى شــود و تا انتهاى هفته آينده سامانه 
جديد بارشى در آســمان اين استان فعاليت 

نمى كند.
وى بيــان كرد: درپى فعاليت اين ســامانه 
در 2 روز آينــده، رطوبــت هــوا موجب 
ممكن  كه  مى شود  محلى  ابرهاى  تشــكيل 
اســت اين ابرهــا بارش هــاى پراكنده اى 

باشند. داشته 
كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان با 
اشــاره به اينكه در اين مدت تغييرات دماى 
روزانه و شبانه كاهش مى يابد، افزود: با توجه 
به ســردى هوا و لغزندگى معابر و جاده ها به 
رانندگان توصيه مى شــود تجهيزات زمستانى 

همراه داشته باشند.

54 درصد خانه هاى روستايى مقاوم سازى شده است

ضعف در شناسايى مبتاليان به اوتيسم 
تأخير در تصويب سند ملى اوتيسم

 باتوجه به جمعيت حدود 80 ميليونى كشورمان بايد حدود 600 
تا 700 هزار نفر مبتال به اوتيسم داشته باشيم، اما درحال حاضر تنها 
5 هزار نفر مبتال به اوتيســم شناسايى شده اند كه اين نشان مى دهد 

در زمينه غربالگرى با ضعف جدى روبه رو هستيم. 
رئيــس بنياد بيمارى هاى خاص با بيــان اينكه طبق تحقيقات يك 
درصد از افراد هر جامعه دچار اختالل اوتيســم هســتند، گفت: 
اختالل اوتيســم از سال 97 جزو بيمارى هاى خاص شناخته شده 
اســت و طبق نظرات موجود حدود يك درصد از افراد جامعه به 
اوتيســم مبتال هستند و از آن جايى كه اوتيسم يك بيمارى نيست 
بلكه يك اختالل ذهنى در فرد اســت، مشــكل اصلى اين بيماران 

مباحث آموزشى، توانبخشى و مدارس آن ها است. 
فاطمه هاشــمى در گفت وگو با ايســنا، ضمن تأكيــد بر اهميت 
غربالگرى براى شناســايى مبتاليان به اختالل اوتيســم ادامه داد: 
بهترين زمان براى شناســايى اين اختالل تا پيش از 2 ســالگى در 
فرد اســت، اما از آن جايى كه سيســتم غربالگرى جامعى در اين 
فرآينــد وجود ندارد، تا زمانى كه خود خانواده ها احســاس نكنند 
كودك شان نسبت به سايرين داراى مشكالتى است، براى درمان به 

پزشك مراجعه نمى كنند. 
اين درحالى است كه بسيارى از خانواده ها به دليل آن كه تخصص 
كافى ندارند در شناســايى اختالل كودك شان با ساير بيمارى هاى 

ذهنى دچار مشكل مى شوند. 
طبــق آمارى كه مى گويد يك درصد از افراد هر جامعه اى مبتال به 
اوتيسم هســتند با توجه به جمعيت حدود 80 ميليونى كشورمان 
بايد حدود 600 تا 700 هزار نفر مبتال به اوتيســم داشته باشيم، اما 
در حال حاضر تنها 5 هزار نفر مبتال به اوتيســم شناســايى شده و 
خدمات دريافت مى كند كه اين نشــان مى دهد در زمينه غربالگرى 

با ضعف جدى روبه رو هستيم. 
وى افزود: از آن جايى كه اين كودكان نسبت به سايرين تفاوت هايى 
دارند، مباحث آموزشــى آن ها نيز بايد به شكل متفاوت با سايرين 
صورت گيرد. اختالل اوتيســم طيف متفاوتى از شدت باال تا كم 
دارد و افرادى كه اختالل كمى در زمينه اوتيســم دارند، مى توانند 
با آموزش هايى كه پيش از دبستان مى بينند حتى در مدارس عادى 

به تحصيل بپردازند. 
 تأخير در تصويب سند ملى اوتيسم

هاشــمى ضمن انتقاد از تأخير در تصويب ســند ملى اوتيســم، 
اظهار كرد: از 4 ســال گذشــته كه اعالم شد ســند ملى اوتيسم 
نوشــته شــده اســت منتظر تصويب و ابالغ آن هســتيم. در اين 
زمينه جلســات متعددى در دفتر رياست جمهورى نيز داشته ايم، 
در اين جلســات كه ســازمان هاى ذى ربط در آن حضور داشتند 
مباحث مختلفى بررسى شــد، اما هيچ نتيجه مثبتى براى مبتاليان 
به اوتيســم به دست نيامد. مهم ترين تأكيد ما بر مباحث مربوط به 
حوزه آموزش و پرورش و بهزيستى است؛ در همين زمينه وزارت 
بهداشت با همراهى وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستى 
بايد پروتكل هاى درمانى و آموزشى مختص افراد مبتال به اختالل 

اوتيسم را تدوين كنند. 
وى با اشاره به گاليه هاى خانواده افراد اوتيسمى درباره پوشش 
نامناســب خدمــات بازتوانى، كاردرمانــى و . . . ادامه داد: در 
ســمينارهاى مختلفى  كه با بيمه ها داشــتيم تمام اين مشكالت 
را مطرح كرده ايم ولى بيمه هــا به رغم آنكه تمام موارد را قبول 
دارند اما به بهانه مشــكالت مالى و بودجه، اقدام خاصى انجام 

نمى دهند. 

آمار و ارقام وقايع 
چهارگانه در شهرستان 

مطلوب است
 تويســركان جز رتبه هــاى برتر در ثبت 

واقعه والدت در استان است
فرماندار تويسركان در شوراى هماهنگى ثبت 

وقايع حياتى شهرستان تويسركان ضمن بيان 
اين مطلب توجه ويژه به مهاجر فرســتى را 
مورد تأكيد قــرار داد و گفت: با ايجاد زمينه 
هاى اشتغال، آموزش و فرهنگ سازى بايد از 

مهاجرت بى رويه ممانعت بعمل آورد.
سيد رسول حسينى جلوگيرى از مهاجرت را 
نتيجه به همت همگانى از ســوى شهروندان 

دانســت و افزود: فرهنگ سازى و همراهى 
بين شهروندان مى تواند مهمترين عامل براى 
جلوگيرى از مهاجرت باشــد.وى با اشاره به 
كاهــش حداقل 30هزار نفرى در 3دهه اخير 
گفت: ايــن امر در بلند مدت ســبب ايجاد 
مشــكل مى شود. حسينى با تأكيد بر اهميت 
مستندســازى در زمينــه هــاى مختلف در 

شهرستان گفت: شناسنامه اى براى شهرستان 
آماده كرده اين كه مراحل پايانى خود را طى 
مى كنند. رئيس اداره ثبت احوال شهرســتان 
تويســركان نيز در اين جلسه با اشاره به ثبت 
967واقعه والدت در نه ماهه ابتداى امســال 
گفت: اين ميزان در مدت مشــابه ســال قبل 

1049نفر بوده است.
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قبل از اجراى هر طرحى بايد پيوست فرهنگى آن
 تهيه و اجرا شود 

اقتصاد مقاومتى به گفتمان غالب جامعه 
تبديل نشده است 

 ماليــر - خبرنــگار همدان پيــام: با توجه به تحريم ها و فشــار 
اقتصادى دشــمنان به كشور، به دســتور مقام معظم رهبرى رويكرد 
اقتصاد مقاومتى ابالغ شد و در دستور كار قرار گرفت. بر اين اساس 
اين موضوع به جد توســط مســئوالن پيگيرى مى شود، روز گذشته 
نشست ستاد اقتصاد مقاومتى با حضور معاون برنامه ريزى و توسعه 
فرماندار مالير و مسئوالن دستگاه هاى اجرايى براى بررسى موانع و 

مشكالت و ارائه راه حل آن ها در فرماندارى تشكيل شد. 
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى مالير در اين نشست با اشاره 
به اينكه مقاومــت اقتصادى در مقابل چالش هــا و تحريم ها هدف 
اصلى كشور اســت، اظهار كرد: متأسفانه اقتصاد مقاومتى به گفتمان 
غالب تبديل نشده اســت و هنوز در جامعه ضرورت اجراى آن جا 

نيفتاده است. 
طالب تركاشــوند با بيان اينكه صداوسيما مى تواند به عنوان ابزارى 
مناســب براى ترويج اقتصاد مقاومتى عمــل كند، تأكيد كرد: قبل از 

اجراى هر طرحى بايد پيوست فرهنگى آن تهيه و اجرا شود . 
وى اصالح الگوى مصرف، دورى از اســراف و آداب و رسوم هاى 
غلــط كه هزينه هاى گزافى بر خانواده هــا تحميل مى كند را مواردى 
عنوان كرد كــه نياز به آموزش و فرهنگ ســازى دارند و بيان كرد: 
برگزارى كالس هاى آموزشــى براى ادارات، دانشــگاه ها و مدارس 
همچنين اجراى همايشــى بــا اين موضوع مى توانــد در اين زمينه 

كمك كننده باشد. 
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى با بيان اينكه 
25 پــروژه در حمايــت از ظرفيت هاى ايجــاد هتلينگ و كمك به 
تأسيسات گردشــگرى در دســتور كار قرار دارد، گفت : در بحث 
اقامتى 152 تخت و 25 ســوئيت به ظرفيت شهرســتان اضافه شده 
اســت، در اين زمينه وضعيــت مطلوبى داريم امــا در مجتمع هاى 

گردشگرى و پذيرايى پيشرفت كمى داشتيم. 
ابراهيم جليلى، اخذ اســتعالمات از محيط زيست، اداره راه و جهاد 
كشــاورزى را دليل كندى پيشرفت اين پروژه ها عنوان كرد و گفت: 
به ثمر رســاندن پروژه هاى گردشگرى بسيار سخت و هزينه بر است 
و با مشــكالتى كه سرراه ســرمايه گذار به وجود مى آيد از انجام اين 

كار دلسرد مى شود. 
جليلى در رابطــه با ايجاد اقامتگاه هاى بوم گــردى و طبيعت گردى 
گفــت: در اين زمينه هيچ مشــكلى براى صدور مجــوز و اعطاى 
تســهيالت وجود ندارد اما متقاضيان در اخذ گواهى اســتحكام بنا 
دچار مشكل مى شــوند، آن چنان كه در روستاى مانيزان، بابلقانى و 

انجيره اين مشكل را دارند. 
وى درباره تكميل فاز نخســت سايت گردشــگرى دستكند سامن 
گفت: اين پروژه در سند راهبردى توسعه و اقتصاد مقاومتى تعريف 
شــده اســت و براى تكميل به 500 ميليون تومــان اعتبار نياز دارد 
اما به رغم تمــام پيگيرى هاى فرماندار، نمايندگان مردم در مجلس و 
متوليان امر تاكنون اعتبارى چه از محل اعتبارات ملى چه اســتانى به 

آن اختصاص نيافته است. 
جليلــى در ادامــه با بيــان اينكه 75 درصــد اعتبارات اســتان در 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كاهش يافته است، افزود: 
سال گذشــته 4 ميليارد تومان اعتبار داشتيم كه در سالجارى به 730

ميليون تومان رسيده است. 
وى تكميل پــروژه بدون تخصيص اعتبار را غيرممكن دانســت و 
گفت: به استناد اين جلسه نامه اى به ميراث فرهنگى ارسال مى كنم كه 
براى تكميل اين سايت تأمين اعتبار شود و اگر ممكن نيست به اداره 

راه وشهرسازى واگذار شود. 
رئيس اداره جهاد كشــاورزى نيز در اين نشســت درباره سرشاخه 
كارى گردو اظهار كرد: در ســالجارى مى بايست 7 هزار پيوند انجام 

مى شد كه 1200 مورد تاكنون انجام شده است. 
على مروت اميرى با اشــاره به تحويل پيوندك ها در زمان نامناســب 
افزود: به رغم اصرار سازمان، براساس توصيه كارشناسان پيوندك ها 
را قبــول نكرديم، تمــام تمهيدات الزم از كالس هــاى ترويجى تا 
آموزش پيوند زدن را انجام داده ايم، اگر در اســفندماه پيوندك ها را 

تحويل بگيريم سهميه درنظر گرفته را انجام مى دهيم. 
وى درباره اجراى طرح فراز با اشــاره به 150 هكتار سهميه درنظر 
گرفته شــده براى امســال گفت: 132 نفر با اعطاى 9 ميليارد تومان 
تســهيالت ثبت نام شــده اند كه 204 هكتار باغ شامل 81 هكتار باغ 
قديمــى و 133 هكتار باغ جديد مى شــود و مــا پيگير تداوم روند 

ثبت نام ها هستيم. 
در اين نشســت اداره هاى آب و فاضالب روســتايى، دانشگاه آزاد 
اسالمى، صنعت، معدن و تجارت، توزيع نيروى برق و . . . گزارش 
عملكردشان را ارائه كردند و معاون برنامهريزى و توسعه فرماندار با 
اشاره به گفته استاندار "مديرى كه تعهدش را انجام نداده باشد بايد 
خداحافظى كند" تأكيد كرد: تا پايان دى ماه جلســات زيركميته ها را 

مرتب برگزار كنيد تا موانع و مشكالت برطرف شود. 
 ليال غفارى با اشــاره به اينكه تا پايان ســال فرصــت كمى داريم 
خاطرنشان كرد: اگر مشــكل را نتوانستيد حل كنيد اعالم كنيد تا از 

طريق استان پيگيرى كنيم تا به نتيجه مطلوب دست يابيم. 

14 ماه زندان، جريمه 3 توزيع كننده 
عمده مرغ زنده در اسدآباد

14 ماه زندان جريمه براى متخلفان بهداشتى حوزه دامپزشكى در 
شهرستان اسدآباد است. 

مدير اداره دامپزشــكى شهرستان اسدآباد در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: در بازرســى ها و نظارت هاى مستمر اداره دامپزشكى اسدآباد در 
ساليان گذشــته، 3 نفر توزيع كننده عمده مرغ زنده در اين شهرستان 

شناسايى و به مراجع قضايى معرفى شده بودند. 
عــادل بصيرى محمدپور  افزود: اين افــراد كه توزيع كننده عمده مرغ 
زنده در ســطح شهرستان اسدآباد بودند، پس از چندين مرتبه تذكر و 
اخطاريه متأســفانه به تذكرات دامپزشكى اعتنا نكرده و واحد آن ها با 

حكم دادستانى پلمب شد. 
بصيرى محمدپور با اشــاره به تكرار و تصريح جرم توسط اشخاص 
فوق يادآور شــد: با توجه به فك پلمب بدون هماهنگى دامپزشــكى 
و نيروى انتظامى توسط متخلفان و تكرار جرم براى بار دوم براساس 
ماده 688 قانون مجازات اسالمى تهديد عليه بهداشت عمومى با عرضه 
و كشتار مرغ زنده محرز شده و با حكم مراجع قضايى براى اين افراد 

14 ماه حبس درنظر گرفته شده است. 
رئيس اداره دامپزشكى اسدآباد حفظ و صيانت از بهداشت شهروندان 
و تأمين امنيت غذايى جامعه را از وظايف دامپزشكى برشمرد و گفت: 
عرضه مرغ زنده خارج از ضوابط بهداشتى دامپزشكى بوده و تخلف 
به شــمار مى رود و به منظور حفظ و تأمين بهداشت عمومى جامعه با 

عامالن كشتار غيرمجاز مرغ برخورد قانونى مى شود. 
بصيرى محمدپور با بيان اينكه بــا حمايت هاى مراجع قضايى اكنون 
هيچ گونه عرضه و كشــتار غيرمجاز مرغ زنده در شهرســتان اسدآباد 
وجود ندارد، اظهار كرد: در صورت مشــاهده هر گونه تخلف در اين 
زمينه و ساير تخلفات بهداشــتى در حوزه دامپزشكى، مجازات هاى 

مشابهى در انتظار متخلفان خواهد بود. 
وى در پايان با تأكيد بر اينكه به شهروندان توصيه مى كنيم براى حفظ 
سالمت خود از خريد كشــتار غيرمجاز خوددارى كرده و حتماً مرغ 
و گوشــت مورد نياز خود را از مراكز مجــاز و معتبر تحت نظارت 
دامپزشــكى تهيه كنند، يادآور شــد: از مردم خواستاريم در صورت 
بروز هرگونه تخلف مراتب را از طريق تلفن 1512 و شــماره تماس 
33148020 به كارشناســان اداره دامپزشكى اطالع دهند تا در اسرع 

وقت رسيدگى و برخورد الزم صورت گيرد. 

بلوارها و مراكز علمى مالير مزين 
به نام سردار دل ها

 پس از شــهادت سپهبد سليمانى، مسئوالن مالير همچون سراسر 
كشــور براى اينكــه گامى كوچك براى پاسداشــت يــاد و خاطره 
مجاهدت هاى بى نظير و اسطوره اى اين فرمانده رشيد اسالم بردارند، 
نــام تعدادى از بلوارها و ســاختمان هاى ادارى را تغيير داده و به نام 

سپهبد سليمانى مزين كردند و اين روند ادامه دارد. 
رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد مالير گفت: بــه  پاس قدردانى 
مجموعه دانشــگاهى مالير از زحمات سپهبد ســليمانى، ساختمان 
ادارى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مالير به نام اين شهيد بزرگوار مزين 

مى شود. 
به گزارش ايســنا، محمدعظيم خدايارى گســترش جبهه مقاومت و 
تكثير فرهنگ مقاومت در بين جوانان به ويژه دانشجويان را از ثمرات 
شــهادت سپهبد سليمانى عنوان و تأكيد كرد: اتحاد يكپارچه در جبهه 
مقاومت در نهايت موجب خروج نيروهاى تروريســت آمريكايى از 

منطقه مى شود. 
خدايــارى با اشــاره به اقدامات ســپهبد ســليمانى در جنگ با 
داعش بيان كرد: مشــاهده حضور دلسوزانه اين سپهبد شهيد در 
جبهه هــاى نبرد حق عليه باطل، راز بزرگ محبوبيت اين شــهيد 

است.  مسلمانان  بين  در 
رئيــس دانشــگاه ملــى ماليــر نيــز اقــدام تروريســتى و جنايتكارانــه 
ــن الگــوى مجســم خضــوع،  ــاندن اي ــهادت رس ــه ش ــكا در ب آمري
شــجاعت و انســانيت را ضايعــه اى جبران ناپذيــر برشــمرد و گفــت: 
ترديــدى نيســت كــه ايــن شــهادت محــور وحــدت ملــى در ايــران 
اســالمى اســت و درخــت مقاومــت در منطقــه را تنومنــد و تنومندتر 

مى ســازد. 
خسرو ســايوند با بيان اينكه بايد نشان دهيم جايگاه كسانى كه براى 
اين سرزمين و ملت ايران جانشان را فدا مى كنند همواره در بين مردم 
زنده و جاويد مى مانند، از نامگذارى ســاختمان مركزى دانشگاه به نام 

سپهبد سليمانى خبر داد. 

نامگذارى خيابان سپهبد سليمانى در جورقان
 شهردار جورقان از 
تغييرنام خيابان آزادى 
سليمانى  سپهبد  به نام 

خبر داد.
گفت:  قره باغى  مجيد 
بــه پيشــنهاد مــردم 
پرســنل  جورقــان، 
شــهردارى و اعضاى 
جورقان  شهر  شوراى 
درجلســه رســمى و 
نهم  و  يكصــد  علنى 

اعضاى شوراى اســالمى شــهر با هدف زنده نگهداشتن ياد سپهبد 
سليمانى و به پاس قدردانى از اين ابرقهرمان ملى ايران و جهان اسالم 
همچنين طبق درخواســت خانواده هاى شهداى شهرجورقان، خيابان 
آزادى حدفاصل ميدان امام(ره) تا گلزار مطهر شــهدا به نام ســپهبد 

سليمانى مزين شد.

پرداخت 55 درصد اعتبار اشتغال مددجويان نهاوند 
 بيش از 55 درصد اعتبار اشتغال مدد جويان كميته امداد نهاوند پرداخت شده است. 

مدير كميته امداد امــام خمينى نهاوند گفت: بانك ها پيگيرى هاى الزم براى معرفى طرح 
اشتغال مددجويان را داشتند و تاكنون با همكارى مناسب آن ها بيش از 55 درصد اعتبارات 

پرداخت شده است. 
به گزارش فارس، على ملكى ظهر در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى شهرستان نهاوند 
اظهار كرد: كل اعتبارات طرح اشتغال كميته امداد اين شهرستان را 9 ميليارد و 435 ميليون 
تومان است.  همچنين وى افزود: تاكنون از اين ميزان از سوى بانك هاى عامل شهرستان 

4 ميليارد و 700 ميليون تومان پرداخت شده و 550 ميليون تومان نيز آماده پرداخت است. 
وى درباره تسهيالت اشتغالزايى روستايى نيز گفت: مجموع اعتبارات اشتغالزايى روستايى 
نهاوند و بخش خزل 10 ميليارد و 430 ميليون تومان اســت كه تاكنون از ســوى 4 بانك 

عامل شهرستان 5 ميليارد و 647 ميليون تومان معادل 54 درصد پرداخت شده است. 
وى با اشــاره به اينكه ميزان پرداخت تســهيالت بانك هاى عامل شهرستان از 30 تا 100 
درصد متفاوت اســت، اظهار كرد: برخى بانك ها براى گرفتن ضامن شــرايط ســختى 
مى گذارند و مى گويند ضامن بايد از كارمندان همين بانك باشد درحالى كه پيداكردن چنين 

شخصى مشكل است. 
ملكى افزود: عالوه بر اين با توجه به اينكه افراد زير پوشش كميته امداد از اقشار بى بضاعت 

است بنابراين انتظار مى رود بانك ها در زمينه آورده افراد زير پوشش همكارى كرده و در 
اين زمينه بضاعت افراد زير پوشش را مد نظر قرار دهند. 

وى افزود: البته برخى بانك هاى عامل در زمينه پرداخت تسهيالت عملكرد خوبى داشته اند 
اما در مجموع عملكرد شهرســتانى ما نســبت به ميانگين استانى پائين تر است كه انتظار 

مى رود با توجه به اقشار هدف بانك ها همكارى هاى بيشترى را اعمال كنند. 
مدير كميته امداد امام خمينى نهاوند در پايان با بيان اينكه اين نهاد براى فرمايشــات مقام 
معظم رهبرى براى رونق توليد و اشتغال اقدامات مهمى انجام داده است، يادآور شد: اين 
نهاد به منظور ايجاد اشتغال براى نيازمندان تسهيالت خوداشتغالى زيادى را در سال گذشته 

پرداخت كرده كه به اشتغال افراد زير پوشش منجر شده است. 

معصومه كمالوند »
 در كارگــروه امنيت و ســالمت غذايى 
شهرســتان نهاونــد، مصوبه هــاى تكرارى 
امــا مهمى در حوزه ســالمت شــهروندان 
مدت هاســت تكرار و تأكيد مى شــود، اما 
هربار با بهانــه اى تمديد و عينا باز مصوب 

مى شود. 
موضــوع تعييــن تكليف تغذيه ســبزى هاى 
حاشيه شــهر با فاضالب در ســالجارى 29

فروردين مجدد پس از 12ســال مصوب شد 
تا رسيدگى به آن توجه شود. همچنين مصوبه 
مهم ديگرى مبنى بر رسيدگى به عرضه لبنيات 
ســنتى كه عينا باز تكرار شد هم فروردين ماه 
قرار بود در مدت 20 روز رســيدگى و نتيجه 
اعالم شــود كه مجدد در اين نشست پاسخى 
درباره بررســى و يا نتيجه اين مصوبه اعالم 

نشد. 
گذشــته  14جلســه  مصوبــه  همچنيــن 
بــا  امنيت غذايــى  و  ســالمت  كارگــروه 
ســطحى  آلودگى هــاى  كاهــش  هــدف 
نتيجــه  در  كــه  فاضالب هايــى  جملــه  از 
ــعبان  ــر ش ــه نه ــهرى ب ــاب هاى درون ش پس
واريــز مى شــود كــه قــرار بــود ايجــاد 
كــوى  در  فاضــالب  جمــع آورى  شــبكه 
حاجيــان و مناطــق همجــوار در اولويــت 
ــرا اجــرا  ــم ظاه ــه ه ــن مصوب ــه اي باشــد ك

ــت.  ــده اس نش
 مصوبات تكرارى و اجرا نشده

در  نهاونــد  فرمانــدار  سياســى  معــاون 
مصوبــات  بررســى  بــا  كارگــروه  ايــن 
ايــن كارگــروه در نشســت هاى گذشــته، 
كارگــروه  در  مديــران  غيبــت  به دنبــال 
ســالمت و امنيــت غذايــى شهرســتان و 
در  به نمايندگــى  كارشــناس  فرســتادن 

ايــن كارگــروه، بــه آن هــا تأكيــد كــرد 
ــه  ــب جلس ــى مناس ــتن خروج ــراى داش ب
ــان در  ــا خودش ــد ت ــان بخواهن از مديران ش

جلســه حضــور پيــدا كننــد. 
ظاهــرا اجرانشــدن يــك مصوبــه كــه بارهــا 
ــروه تكــرار و مصــوب شــده  ــن كارگ در اي
به جــاى  جايگزيــن  حضــور  و  اســت 
ــل  ــروه دلي ــن كارگ ــا در اي ــران اداره ه مدي

ــت.  ــوع اس ــن موض اي
بــر  نظــارت  نشــدن  اجــرا  مصوبــه 
ــف  ــن تكلي ــنتى و تعيي ــات س ــع لبني توزي
مدت هاســت  فاضالبــى  ســبزى هاى 
در ايــن كارگــروه تكــرار مى شــود كــه 
ــه نداده انــد.  متوليــان خروجــى خاصــى ارائ
جاللونــد در اجــرا نشــدن مصوبه هــاى ايــن 
ــه  ــه 4 مصوب ــرى ك ــروه و غيبــت مدي كارگ

ــا  ــت، ب ــوط اس ــه وى مرب ــده ب ــرا نش اج
تمــاس تلفنــى از وى خواســتار حضــور در 

جلســه شــد. 
 حضور مديران در كارگروه ها الزامى 

است
جاللوند با اعالم اينكه كارشناســان ادارات 
قابل احترام هستند، با ابراز گاليه مندى گفت؛ 
حضور روساى ادارات در كارگروه ها الزامى 

است. 
 تلفات آنفوالنزايى نداشتيم

وى در ادامه از مشــكوك بــه آنفوالنزا بودن 
131 نفر در شهرســتان گفــت و اعالم كرد 
از اين تعداد 5 نفــر پس از تحت مداوا قرار 
گرفتن و بسترى مبتال به آنفوالنزا بوده اند، اما 
هيچ گونه مورد فوتى آنفوالنزايى در شهرستان 

نداشته ايم. 

 سيستم نوبت دهى درمانگاه و جذب 
14متخصص

وى همچنين از جذب و مشــغول به كارشدن 
14 متخصــص در بخش بهداشــت و درمان 
نهاوند خبر داد و گفت: سيستم نوبت دهى در 
درمانگاه نهاونــد با نصب نرم افزار پذيرش24

روى گوشى هاى همراه است. 
 جلسه هم تمديد شد

ايــن  در  مديــران  نبــودن  به دليــل 
ــات  ــزارش مصوب ــه گ ــراى ارائ ــروه ب كارگ
ــد  ــدون خروجــى مان عنوان شــده، جلســه ب
تــا در هفتــه آينــده مجــدد تكــرار شــود كــه 
معــاون سياســى اجتماعــى فرمانــدار نهاونــد 
خواســتار حضــور مديــران در جلســات 
و كارگروه هــا بــراى مديريــت زمــان و 

ــد.  ــات ش ــى در جلس ــتن خروج داش

خبرنگار  حميــدى-  اكرم  كبودراهنگ-   
همدان پيــام: روســتاييان همــواره قشــرى 
زحمتكش هســتند و شبانه روز درحال كار و 
تالش اند اما با اين وجود متأسفانه بسيارى از 
آن ها امنيت شــغلى ندارند و هميشه دغدغه 

آينده را دارند. 
بنابراين دولت براى حمايت از روستاييان و 
عشاير و كشــاورزان، صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان و عشاير و روســتايى را در سال 
1384 تأســيس كرد تا گره اى از مشــكالت 
كشاورزان و روســتاييان و عشاير بگشايد و 
آن ها با قرار گرفتن تحت پوشش حمايت هاى 
بيمه اجتماعــى مى توانند تا حدودى به آينده 

اميدوار باشند. 
از مهمتريــن فعاليت هاى صنــدوق مى توان 
بــه تعميــم و گســترش بيمه كشــاورزان، 
روستاييان و عشاير افراد مشمول، جمع آورى 
و تمركز كليه وجــوه موضوع صندوق بيمه 
اجتماعى و كشاورزان و روستاييان و عشاير 
سرمايه گذارى و بهره بردارى از وجوه ذخيره 
آئين نامه شامل  تعهدات موضوع  انجام  شده، 
مســتمرى بازنشستگى، ازكارافتادگى و فوت 

اشاره كرد. 
مديرعامــل شــركت تعاونــى توليــد اميد 
روســتاى قباق تپه و مدير كارگــزارى بيمه 
اجتماعى كشاورزان و روســتاييان و عشاير 
در اين روســتا در گفت وگو بــا همدان پيام 
گفت: روســتاى قباق تپه حــدود 4 هزار نفر 
جمعيت دارد كــه 900 نفر از اهالى در بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشاير 
ثبت نام كرده اند و تاكنون 33 نفر نيز مستمرى 
به صــورت ماهانــه شــامل از كارافتادگى 
بازنشســتگى پيش از موعــد و بازماندگان 

متوفى دريافت مى كنند. 
رضا اســماعيلى افزود: شــرايط سنى براى 
تحت پوشش قرار گرفتن اين بيمه 18 الى 50
سال براى خانم يا آقا مجرد و متأهل است. 

و اولويت ثبت نام با جوانان 18 الى 20 ســال 
اســت و ما ســعى مى كنيم به طور احســن 
خدمات را ارائه دهيم و هر چند وقت يكبار 
پرسش و پاســخى درباره اين بيمه در غالب 

ميز خدمت داريم. 
وى ادامــه داد: افراد مى تواننــد با پرداخت 
ســاالنه 270 الــى 660 هــزار تومــان بيمه 
شوند  عشاير  روستاييان  كشاورزان  اجتماعى 
كه 5 درصد توسط بيمه شده و 10 درصد نيز 

توسط دولت واريز مى شود. 
اسماعيلى خاطرنشان كرد: بيمه شده با داشتن 
حداقل 15 سال سابقه در صندوق روستاييان 
و 65 سال سن مشمول دريافت بازنشستگى 

پيرى مى شود. 
وى همچنيــن مزيت هاى ايــن صندوق را 
ارزان بودن بيمه، دولتى بودن و نيز پرداخت 
يارانه بيمه توســط دولت برشمرد و اين بيمه 

مى تواند در آينده براى بيمه شــده و خانواده 
او بسيار مثمر ثمر باشد. 

وى بيان داشت: كسانى كه در اين بيمه ثبت نام 
كرده اند بايد اطالع داشته باشند هر اندازه حق 
بيمه بيشــترى پرداخت كنند به آن نسبت نيز 
حقوق دريافت خواهند كرد بنابراين پيشنهاد 
مى كنم كســانى كه خواهان دريافت حقوق 
بيشــترى هســتند و درحال حاضــر توانايى 
پرداخــت حق بيمــه بيشــتر را دارند مبلغ 
بيشترى پرداخت كنند تا در آينده با دريافت 

مستمرى بيشتر شرايط بهترى داشته باشند. 
اســماعيلى در پايــان تأكيــد كــرد: از همه 
روســتاييان درخواست داريم كه به فكر بيمه 
خود و فرزندانشان باشند و با مراجعه به دفتر 
بيمه در محل شــركت تعاونــى اميد قباق تپه 
نســبت به ثبت نام بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روستاييان و عشــاير ثبت نام كنند و به سوى 

آينده مطمئن تر قدم بردارند. 
يكى از اهالى روســتاى قباق تپه درباره بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشاير 
مى گويد: اين بيمه پشتوانه اى براى روستاييان 

و كشاورزان است و تا حدودى دلگرمى آن ها 
براى آينده است. 

يكى از بيمه شــدگان نيز مى گويد: روستاييان 
قشر ضعيف هستند و معموالً خدمات خاصى 
براى آن هــا ارائه نمى شــود و اين موضوع 
موجب مى شــود كه روســتاييان به شهرها 
مهاجرت كننــد بنابراين ايــن بيمه مى تواند 
طرح خوبى باشد تا روستاييان به آينده خود 

اميدوار باشند. 
يكى ديگر از اهالى روســتا مى گويد: اجراى 
چنين طرح هايى در روستاها و تحت پوشش 
بيمه قرار گرفتن كشــاورزان در روســتاييان 
و عشــاير مى تواند موجب انگيزه روستاييان 
براى كار و تــالش و همچنين اميد به آينده 
باشــد و از مســئوالن انتظار داريــم ياريگر 
روستاييان و كشــاورزان به ويژه قشر ضعيف 
باشند تا همه روستاييان بتوانند تحت پوشش 

اين بيمه قرار گيرند. 
يكــى از جوانان اين روســتا هم مى گويد: 
ايــن بيمه با توجــه به اينكه مســتمرى از 
كارافتادگى، فوت و بازنشســتگى را شامل 
مى شــود مى توانــد در آينــده كمك حال 
روســتاييان باشــد بنده تحت پوشش اين 
بيمه قــرار گرفته ام و پيشــنهاد مى كنم كه 
ثبت نام  نشــدند  موفق  تاكنون  كه  كســانى 

كنند هر چه زودتر اقدام كنند. 
يكــى از افراد ميان ســال اهالى اين روســتا 
به  نســبت  هميشــه  روســتاها  مى گويــد: 
شــهرها امكانــات كمترى دارنــد و اجراى 
دلگرمى  موجب  مى توانــد  طرح هايى  چنين 
روستاييان باشد و بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روستاييان و عشاير مى تواند هنگام پيرى و از 

كارافتادگى كمكى برايمان باشد. 

مصوبه هاى تكرارى و مديران غايب  جلسه را تمديد كرد

خط ونشان در كارگروه سالمت

اهالى روستاى قباق تپه
در ثبت نام بيمه اجتماعى كشاورزان روستاييان عشاير ركورد زدند

كارت دانشجويى آريا مهلوجى  فرزند حسين  به شماره ملى 
0590349570 دانشگاه بوعلى سينا همدان رشته مهندسى كامپيوتر به 

شماره دانشجويى 9412358034مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

شركت ترشى وشوريجات تپه سبز با رونوشت كارگاهى به 
شماره 52/203مربوط يه رضا يوسفى از تاريخ98/10/1 مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى نسرين اسمعيلى   فرزند حسن  به شماره ملى 
3860937677دانشگاه بوعلى سينا همدان رشته ادبيات عرب  به 

شماره دانشجويى 9432261002مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  22 د ى ماه 1398  شماره 3666

4

تا انتخابات

و  درست كارى  شفافيت، 
شرايطى  هر  در  صداقت 
كشور  به  بسيار  مى تواند 
كمك كند و در اين صورت 
مردم نيز همراهى كرده و 
چشم پوشــى  خطــا  از 

مى كنند
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تاييد صالحيت داوطلبان انتخابات اعالم شد
4 درصدهاى پشت فيلتر تأييد

 با اعالم نتايج بررسى صالحيت نامزد هاى انتخابات مجلس شوراى 
اســالمى در هيأت هاى نظارت، اين انتخابات وارد مرحله تازه اى شد. 
مرحله اى كه براى كانديداهاى انتخابات از يك سو و جريان  هاى سياسى 

از سوى ديگر اهميت خاصى دارد.
اين مرحله از 2 منظر كمى و كيفى يعنى تعداد تأييد يا رد صالحيت  ها و 

موضوعات مرتبط با بررسى  ها قابل توجه است.
بر اساس اعالم سخنگوى شوراى نگهبان، در بررسى پرونده ها داليل 
و عوامل مختلفى لحاظ شــده كه همه اين هــا پس از آنكه از مراجع 
چهارگانه ســؤال و اســناد و مدارك مقتضى ديده شد، نتيجه گيرى 
مى شــود. عباســعلى كدخدايى در اين بــاره گفته كــه در اين جهت 
سختگيرى هاى زيادى هم انجام مى دهيم و كارشناسان را دعوت مى كنيم 
تا توضيحات بيشترى داده شود و تا اطمينان حاصل نكنيم كه اين اتهام 

متوجه فرد شده است، اظهارنظر نمى كنيم.
كدخدايى درباره رد صالحيت برخى نامزد هاى انتخابات مجلس يازدهم 
به نكات جالبى اشاره كرده است، از جمله اينكه در حوزه امنيتى تعدادى 
پرونده  ها كم بود و افرادى بودند كه در ارتباط با سازمان هاى ضدانقالب 

و تروريستى بودند.
همچنين پرونده هايى در حوزه اقتصادى، كالهبردارى، سوء اســتفاده از 
بيت المــال، اختالس و جابه جايى اموال بــراى برخى داوطلبان وجود 

داشت كه بعضى از آنها آراى محاكم قضايى را نيز داشته است.
بحث سوء استفاده از موقعيت شغلى، جعل اسناد همچنين ارتشا و تضييع 
بيت المال و نيز تحصيل مال نامشــروع نيز از ديگر مواردى است كه به 

گفته كدخدايى در ميان پرونده هاى بررسى شده ديده شده است.
سخنگوى شوراى نگهبان همچنين گفته است كه در حوزه استعمال مواد 
مخدر و نيز مخدوش كردن اسناد رسمى به ويژه در شناسنامه ها و اسناد 

مالى نيز پرونده هايى داشتيم.
موضوع بررســى صالحيت  ها همواره با حساســيت خاصى از سوى 
رسانه  ها و احزاب دنبال مى شود و معموال تحليل  هاى مختلفى پيرامون 

آن صورت مى گيرد.
يكى از تفاوت  هاى اين دوره از انتخابات مجلس شــوراى اســالمى با 
دوره  هاى پيش، ثبت نام تعداد بيشترى داوطلب است كه با نگاه ايجابى 

بايد گفت تأييد شده  ها نيز بايد آمار بااليى داشته باشند. 
البته اين حالت تقريبا در هيأت اجرايى استان اتفاق افتاد و براساس اعالم 
دبير ســتاد انتخابات استان همدان در اول دى ماه، صالحيت 96 درصد 

از داوطلبان تأييد شد.
 الماســى در اين روز گفت 4 درصدهاى پشــت فيلتر تأييد كه از 439
داوطلب شــركت در انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 44 داوطلب 

انصراف داده اند.
حال براســاس آنچه هيأت نظارت اعالم كرده اســت 98درصد تاييد 
شده اند و البته  اين آمار قطعى نيست و بايد منتظر ماند تا پس از رسيدگى 

به شكايات و اعتراض  ها اسامى نهايى اعالم شود.
طبق روزشــمار انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اسالمى، پس از رسيدگى به شكايات داوطلبان رد صالحيت شده توسط 
هيأت نظارت اســتان و اظهارنظر درباره صالحيت كليه داوطلبان پس 
از كســب نظر هيأت مركزى نظارت و اعــالم آن به فرماندار مربوطه 
كــه امروز صورت مى گيرد، از 22 دى مــاه تا 11 بهمن مراتب تأييد يا 
رد صالحيت داوطلبان توســط فرماندار مركز حــوزه انتخابيه ابالغ و 
كار دريافت شــكايت از داوطلبان رد صالحيت شده و اظهارنظر قطعى 
و نهايى شــوراى نگهبان درباره كليه داوطلبــان و اعالم آن به وزارت 
كشــور انجام خواهد شد. 12 تا14 بهمن ماه نيز موعد دريافت شكايت 
از داوطلبانى اســت كه در سير مراحل پيشين تأييد شده اند، اما شوراى 

نگهبان نظر به رد صالحيت آنان دارد.
15 تا 21 بهمن ماه هم به شــكايات داوطلبان توســط شوراى نگهبان 
رسيدگى و به وزارت كشور اعالم مى شود تا  اينكه 22 بهمن ماه اسامى 
نامزدها به مراكز حوزه هاى انتخابيه توسط وزارت كشور اعالم گردد و 
پس از آن در 23 بهمن اسامى نامزدهاى نهايى منتشر و تبليغات نامزدهاى 
انتخابات آغاز شود. روند انتخابات طبق جدول زمانى و با برنامه ريزى 
پيشــين پيش مى رود تا زمينه  هاى انتخابات مهم و سرنوشت ساز دوم 
اســفندماه فراهم گردد.  آنچه مهم است عالوه بر دستگاه  ها و نهادهاى 
مسئول، همه اشــخاص و جريان  ها بايد تالش كنند تا شاهد انتخاباتى 

پرشور، قانونمند و سالم همراه با مشاركت حداكثرى مردم باشيم. 
تحقق ايــن مهم در گــرو انجام دقيق تمام كارهــا و اقدامات مرتبط با 
انتخابات از يكسو و نقش آفرينى مســئوالنه همگان به ويژه رسانه  ها، 

احزاب، تشكل  ها و ... است.

كانديداها خود ارزيابى كنند
فيض ا. . . مظفرپور»

 روز گذشته نتايج بررسى صالحيت داوطلبان نمايندگى يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى از طريق فرماندارى ها به خود داوطلبان 
اعالم شده اســت. آنگونه كه عباســعلى كدخدايى سخنگوى شوراى 
نگهبان اعالم كرده در اين مرحله حدود 13 هزار پرونده داوطلبان در 
هيأت هاى نظارت استانى بررسى شده است و از طريق شوراى نگهبان 
به صورت يكجا در اختيار وزارت كشــور قرار گرفته است و وزارت 
كشور نيز به فرماندارى هاى سراسر كشور اعالم كرده است تا به خود 
داوطلبان، احراز يا عدم احراز صالحيت آن ها با داليلى كه در نامه ذكر 

شده اعالم شود. 
و پس از اين داوطلبان عدم احراز صالحيت شده 2 فرصت ديگر دارند 
تا به رد صالحيت خود اعتراض كننــد در اين مرحله داوطلبان عدم 
احراز صالحيت شده اعتراض خود را به هيأت مركزى نظارت اعالم 
مى كننــد. هيأت مركزى نيز بعد از بررســى اعتراضات نتايج آن را به 
وزارت كشور اعالم مى كند. كه اين پروسه تا دهه نخست بهمن طول 
خواهد كشــيد و سپس اگر داوطلبى صالحيتش در اين مرحله احراز 
نشد يك فرصت ديگر داده مى شود تا به شوراى نگهبان شكايت نموده 
و اعتراض خود را نسبت به عدم احراز صالحيت اعالم نموده و مدارك 
و مســتندات خود را ارائه نمايد و شوراى نگهبان در يك فرصت يك 
هفته اى اعتراضات را بررســى و نتيجه آن را در نيمه دوم بهمن ماه 21
يا 22 بهمن به وزارت كشــور اعالم خواهد نمــود و داوطلبان تأييد 
صالحيت شده از 23 بهمن ماه 98 فرصت يك هفته اى تبليغات دارند. 
داوطلبان در هر مرحله از انتخابات تا قبل از شروع ساعت رأى گيرى 

مى توانند از ادامه فعاليت انتخاباتى و از داوطلبى انصراف دهند. 
نكته اى كه بايد يادآور شد اين است كه داوطلبان تأييد صالحيت شده 
بهتر است تا پيش از آغاز رسمى فعاليت هاى تبليغاتى به خود ارزيابى 
از خــود درباره توان و ظرفيت مالى و ميــزان رأى و اقبال مردمى به 
آن ها همچنين توان پذيرش مسئوليت و توان رقابت با ساير كانديداها 
و ميزان اثرگذارى خود در صورت ورود به مجلس و. . . را بپردازند. 
قانون فعلى انتخابات فقط بخشى از مالك هايى را كه در براى پذيرش 
مســئوليت نمايندگى الزم را اعالم كرده و بخش زيادى از مالك ها و 
شاخص ها را يا مسكوت گذاشته و يا ابهاماتى وجود دارد كه نمى توان 

در بررسى صالحيت افراد درنظر گرفت. 
بر اساس قانون فعلى انتخابات داوطلبان بايد حداقل 30 و حداكثر 76

سال براى ورود به مجلس داشته و مدرك كارشناسى ارشد يا معادل آن 
را ارائه دهند و برخى شرايط عمومى ديگر كه براى هر نوع استخدامى 
نيز از افراد خواسته مى شــود در قانون فعلى انتخابات حرفى از توان 
مديريتى و ســوابق اجرايى و تجربى فرد و يــا حتى توان و ظرفيت 

جسمى فرد براى ورود به مجلس به ميان نيامده است. 
و بايد تأسف خورد كه قانون جامع انتخابات به اين دوره از انتخابات 
نيز نرســيد و در به همان پاشــنه خواهد چرخيد ولى بايد داوطلبان 
وجدان خود را قاضى كنند كه آيا از هر نظر شايستگى ورود به مجلس 
و تــوان نمايندگى مجلس با آن همه توقعاتى كه از يك نماينده وجود 
دارد را دارند يا خير و اگر افراد ديگرى را مى شناســند كه شايستگى 
آن ها بيشــتر است به نفع آن ها كه در حقيقت به نفع جامعه نيز هست 

كنار بروند. 
و بى خود وقت و هزينه هاى گزافى متحمل نشــوند كه در نهايت نيز 
نتيجه دلخواه را نگرفته باشــند، پس بهتر است به حرف دلسوزان نيز 

گوش فرا داده و به نفع افراد شايسته كنار بروند. 

« سنايى»
 مشاور ارشد وزير خارجه شد

 ســفير سابق ايران در روســيه با حكم وزير امور خارجه، به سمت مشاور 
ارشد وى منصوب شد.

به گزارش اداره كل اطالع رسانى و امور سخنگويى وزارت امور خارجه، محمد 
جواد ظريف وزير امور خارجه، مهدى ســنايى را به عنوان مشــاور ارشد خود 

منصوب كرد.
ســنايى پيــش از ايــن ســفير جمهــورى اســالمى ايــران در فدراســيون روســيه 

. د بو
سنايى استاد دانشگاه و عضو هيأت علمى دانشگاه تهران است و نمايندگى مردم 
نهاوند را در دوره هشتم و نهم برعهده داشته است. وى در مجلس در كميسيون 

امنيت ملى و سياست خارجى عضويت داشت.

 8 ايرانى ديگر در ليست جديد تحريم ها
 آمريكا تحريم هاى جديدى عليه كشورمان وضع كرد.

استيون منوشــين، وزير خزانه دارى آمريكا در نشست خبرى مشترك با مايك 
پامپئــو وزير امور خارجه اين كشــور اعالم كرد كه به دســتور دونالد ترامپ 

تحريم هاى جديدى را عليه ايران وضع كرده است.
بــه گفته وزير خزانــه دارى آمريكا،  8 مقام ايرانى از جمله فرمانده بســيج در 

فهرست تحريم هاى جديد قرارگرفته اند.
بر اســاس بيانيه اى كه وزارت خزانه دارى آمريكا هم زمان با نشســت خبرى 
استيون منوشين منتشــركرده، آمريكا عالوه بر 8 مقام ارشد جمهورى اسالمى 
ايــران، بخش قابل توجهى از صنعت فلزات ايران - كه در بيانيه اين وزارتخانه 
از آن به عنــوان يك صنعت چند ميليارد دالرى نام برده شــده- را نيز تحريم 

كرده است.

آمريكا بايد از منطقه خارج شود
 دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا مشورت بدى دريافت كرد و درباره 

ترور ژنرال قاسم سليمانى تصميم ماجراجويانه اى گرفت.
نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد در گفت گو با شبكه تلويزيونى الجزيره 
از شــهيد قاسم سليمانى به عنوان «يك شــخصيت مورد تقدير و احترام تمام 
منطقه و قهرمان آن در مبارزه با تروريســم» نام برد و تأكيد كرد كه آمريكا بايد 

از منطقه خارج شود.
تخت روانچى با اشــاره به اينكه «سردار ســليمانى شكست داعش را تحقق 
بخشــيد» ادعاى آمريكا مبنى بر اينكه وى يك فرد تروريستى است، محكوم 

كرد. 
وى افزود: واكنش ايران به اين اقدام تروريستى آمريكا بر «قانون بين المللى حق 

دفاع از خويشتن» مبتنى است.

آگهي حصر وراثت
آقاى زيادعلى قياسى داراى شماره شناسنامه  5692 به شرح دادخواست كالسه 
675/98/112 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان قياسى  به شماره شناســنامه  1962 در تاريخ 84/7/22 در 
اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر اســت به: 1-ســيدعلى قياســى فرزند قياس متولد 1331 به شماره 
شناســنامه5692 فرزند متوفى 2-چراغعلى كريمــى معنا  فرزند قياس متولد 
1324 به شماره شناسنامه19 فرزند متوفى 3-خانمتاج كريمى طلب فرزند قياس 
متولد 1327 به شماره شناســنامه4050952734 فرزند متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 420)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

 باالخــره ديــروز صبح هــم مانند همه 
صبح هاى 10روز گذشــته كه پــس از بيدار 
شــدن، بالفاصلــه بــا تــرس و اضطراب، 
گوشى هاى مان را براى پيگيرى اخبار روشن 
كرديم، شــوك ديگر فرود آمد و بيانيه ستاد 
كل نيرو هاى مسلح را ديديم كه به رغم 3 روز 
انكار مقامات، به ساقط شدن هواپيما به دست 

پدافند هوايى كشور اشاره كرده بود.
بامداد چهارشــنبه يــك فرونــد هواپيماى 
مسافربرى بوئينگ 737 كشــور اوكراين در 
اطراف فــرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) 
سقوط كرد و 176 نفر در آن جان باختند. طبق 
آمار هاى غير رسمى بيشتر مسافران ايرانى اين 
پرواز دانشجوها و يا دانش آموختگان دانشگاه 

هاى معتبر داخلى و خارجى بودند.
در فضاى تهديــد و ارعاب رژيــم متجاوز 
آمريكا عليه ملت ايران پس از شهادت سردار 
قاســم ســليمانى و به منظور دفــاع در برابر 
حمــالت احتمالى ارتش آمريــكا، نيرو هاى 
مسلح جمهورى اســالمى ايران در آماده باش 
صددرصد قرار داشــتند كه خطاى انسانى و 
شليك اشتباه، به يك فاجعه بزرگ منجر شد 

و ده ها انسان بى گناه قربانى شدند.
صبح ديروز ســتادكل نيروهاى مسلح درباره 
سقوط هواپيماى مســافربرى خطوط هوايى 
اوكراين، با صــدور اطالعيه اى، اين حادثه را 
ناشــى از خطاى انسانى دانســت و اطمينان 
داد بالفاصله مقصر آن را به ســازمان قضايى 

نيروهاى مسلح معرفى نمايد.
ســتاد كل نيرو هاى مســلح اعالم كرد: بر اثر 
بروز خطاى انســانى و به صــورت غيرعمد، 
هواپيماى مســافربرى اوكراينى مورد اصابت 
قرار گرفته كه متاســفانه موجب به شهادت 
رسيدن جمعى از هموطنان عزيز و جان باختن 

تعدادى از اتباع خارجى شد.
محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان 
نيــز پس از اين اعالم گفت: خطاى انســانى 
در زمان بحران ناشــى از ماجراجويى اياالت 

متحده منجر به فاجعه شد.
يا  كوتاهى هــا  پيگيــرى  لــزوم   

تقصيرهاى احتمالى
رهبر معظم انقالب اســالمى نيز در پى اطالع 
از نتايج تحقيقات ســتاد كل نيروهاى مسلح 
درباره سقوط هواپيماى مسافربرى اوكراينى، 
در پيامى با ابراز همــدردى عميق و مجدد با 
خانواده هاى داغدار، ستاد كل نيروهاى مسلح 
را پيگير كوتاهى هــاى احتمالى اين حادثه و 
مراقبت براى تكرارنشــدن چنين ســانحه اى 

مأمور كردند.
در پيام رهبرى آمده اســت: با اطالع از نتايج 
تحقيقات ستاد كل درباره  حادثه ى هواپيماى 
مســافربرى اوكراينى و اثبات دخالت خطاى 
انسانى در آن، مصيبت درگذشت جان باختگان 
اين حادثه ى اندوهبار براى اينجانب بســيار 

سنگين تر شد. 
حسن روحانى رئيس جمهور نيز در بيانيه اى 
با اشــاره به نتيجه تيم تحقيقاتى ســتاد كل 
نيرو هاى مســلح مربوط به ســانحه سقوط 
كرد:  اعالم  اوكراينى،  مســافربرى  هواپيماى 
در فضاى تهديــد و ارعاب رژيــم متجاوز 
آمريكا عليه ملت ايران پس از شهادت سردار 
قاســم ســليمانى و به منظور دفــاع در برابر 
حمــالت احتمالى ارتش آمريــكا، نيرو هاى 
مسلح جمهورى اســالمى ايران در آماده باش 
صددرصد قرار داشــتند كه متأسفانه خطاى 
انســانى و شليك اشتباه، به يك فاجعه بزرگ 

منجر شد و ده ها انسان بى گناه قربانى شدند.
 دادستان كشور خواستار شناسايى 
عوامل سقوط هواپيماى اوكراينى شد

دادستان كل كشــور نيز در پى اطالعيه ستاد 
كل نيروهاى مســلح درباره سقوط هواپيماى 
اوكراينى، دستور فورى رسيدگى و شناسايى 

علل و عوامل اين حادثه را صادر كرد.
 دادن اطالعات غلط

 به مردم قابل قبول نيست
نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس اظهار 
كرد: شفافيت، درست كارى و صداقت در هر 
شرايطى مى تواند بسيار به كشور كمك كند و 
در اين صــورت مردم نيز همراهى كرده و از 

خطا چشم پوشى مى كنند.
اميرحسنخانى با بيان اينكه پنهان كارى و دادن 
اطالعــات غلط به مردم قابل قبول نيســت، 

تصريح كرد: در اثر اشكالى كه به وجود آمده، 
خطاى انسانى رخ داده، حال اين خطا مربوط 
به خلبان بوده و يا پدافند، بايد اطالع رســانى 

صورت مى گرفت.
 پس از شنيدن اين خبر

 آرزوى مرگ كردم
فرمانده هوا و فضا سپاه هم در نشست خبرى 
كه پيرو اعالم ستاد كل نيروهاى مسلح برگزار 
شــد، اظهار كرد: پس از شنيدن اين خبر در 
غرب كشــور پس از اجراى عمليات نظامى 
عليه پايگاه هاى آمريكايى و زمانى كه اطمينان 
پيدا كردم كه اين اتفــاق افتاده آرزوى مرگ 

كردم.
اميرعلــى حاجــى زاده افزود: مــا يك عمر 
خودمان را پيش مــرگ مردم كرديم و امروز 
هــم آبروى مان را با خــدا معامله مى كنيم و 
در شــرايط ســخت مقابل دوربين ها حاضر 

مى شويم.
فرمانده هوافضاى سپاه در ادامه گفت: باتوجه 

با اطالعاتى كه به اپراتور داده بودند كه شرايط 
جنگى اســت و موشك كروز شليك شده، او 
اين هواپيما را كروز تشخيص داده؛ او موظف 
بوده تمــاس بگيرد و تأييــده بگيرد و خبط 
اپراتور هم از همين نقطه اســت. منتها در آن 
شرايط گويا شبكه ارتباطى او با اختالل مواجه 
شده بود. او 10 ثانيه فرصت داشته كه تصميم 
بگيــرد كه بزند و مى توانســته نزند و در اين 

شرايط اين تصميم بد را مى گيرد.
وى افــزود: صبح چهارشــنبه از حادثه مطلع 
شــدم و حدســم اين بود كه هواپيماى خود 
را زديــم ســتاد كل نيروهاى مســلح درباره 
اين حادثــه، قرنطينــه كرده بــود (به لحاظ 
اطالع رسانى). صبح جمعه همه مشخص شد. 
من در اولين ساعت هايى كه مطلع شدم (صبح 
چهارشــنبه) به مقامات باالتــرم اطالع دادم. 
مقامات هواپيمايى كشــورى تقصير ندارند ما 
تقصير داريم. هواپيما در مسير خود بوده است.

واكنش توييترى مسئوالنواكنش توييترى مسئوالن
 عذرخواهــى مى كنم و براى انتقال 

چنين يافته هاى اشتباهى متأسفم
در پى انتشــار اطالعيه ســتادكل نيروهاى 
مسافربرى  هواپيماى  ســقوط  درباره  مسلح 
اوكراين، سفير ايران در انگليس از رسانه هاى 
اين كشــور به دليل بيان اين مطلب كه امكان 
شــليك موشــك به هواپيما وجود نداشته 

عذرخواهى كرد.

حميد بعيدى نژاد با انتشــار پيامى در توييتر 
نوشت: در اظهارات ديروز من با رسانه هاى 
انگليس، يافته هاى مقامات مسئول كشورم را 
منعكس كردم كه موشــك در آن بازه زمانى 
نمى توانســت شليك و هواپيماى اوكراين را 
هدف قراردهد. وى از اين بابت عذرخواهى 
و اظهار تأســف كرد كه اين يافته هاى اشتباه 

را منعكس كرده است.
 ساقط شدن هواپيما 
در  فاجعه اى ملى است

اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور  
هم در توييتى نوشت:

حادثه ساقط هواپيماى اوكراينى در اثر خطاى 
انسانى پدافند هوايى فاجعه اى سنگين و ملى 
است. بايد خود را جاى تك تك بازماندگان 
اين فاجعه، شــهروندان ايرانى و مســئوالن 
بگذاريم تا به عمق و ابعاد آن، از قربانى شدن 
جوانان نخبه تا لطمه ديدن اعتماد اجتماعى و 

مسائل فنى و نظامى حساس باشيم.
 آرزو به دلمان ماند

 حداقل يك نفر استعفا كند
شــهيندخت موالوردى، معاون سابق رئيس 
جمهور نيز در توييتر نوشت: "آرزو به دلمان 
ماند حداقل يك نفر در اين شــرايط استعفا 
كند. كمترين پاســخى كه براى تشفى خاطر 
و تســكين افكار عمومــى در اين لحظات 
مى توان داد چسبيدن به اين ميزها و عناوين 
چه ارزشــى دارد در برابر فوران خشــم و 
سرخوردگى و احساس تحميق يك ملت؟!"
3 روز به عالم و آدم دروغ گفتيم!

صادق زيباكالم با انتقــاد از تأخير در اعالم 
ماجراى هواپيمــاى اوكراينى در توييتر خود 
نوشت: شرايطى كه هواپيماى اوكراين مورد 
هدف قــرار گرفت بى شــباهت با وضعيت 
ايرباس ما نبود. با اين تفاوت كه آمريكايى ها 
بالفاصله كه متوجه اشتباه اسفناك شان شدند 
اعتراف كردند. اما مــا 3 روز به عالم و آدم 
دروغ گفتيم و بلندگوهاى تبليغاتى مان طبق 
معمول يكســرى تئورى هاى توطئه به مردم 

تحويل دادند.

واكنشهاى خارجىواكنشهاى خارجى
 ايران بايد به طور رسمى پاسخگو 

باشد
رئيس جمهورى اوكراين نيز گفت كه كشورش 
از ايران انتظار دارد كه به طور رسمى پاسخگو 
باشد و به اشتباه خود در زمينه سقوط هواپيماى 

بوئينگ 737 اعتراف كند.
به گزارش خبرگزارى اســپوتنيك، ولوديمير 
زلنســكى، رئيس جمهــورى اوكراين، گفت 
كه كشــورش از ايران انتظار دارد به اشــتباه 
خود اعتــراف كنــد، عذرخواهــى كند و 
تمامى كســانى را كه مســئول حادثه سقوط 
هواپيماهاى خطوط هوايى اوكراين هســتند 
تنبيه كند و همچنين به خانواده هاى قربانيان 

غرامت بپردازد.
وى همچنين گفت ديروز، صبح خوبى نبود 

اما حقيقت را به ارمغان آورد.
و  مســئوليت پذيرى  خواســتار   
شفافيت در پرونده هواپيماى اوكراينى 

هستيم
نخســت وزير كانادا گفت كه پس از اعتراف 
ايــران به ســقوط هواپيمــاى بوئينگ 737

شركت هوايى اوكراين در پى خطاى انسانى 

بايد افراد مسئول معرفى شوند.
به گــزارش اســپوتنيك، جاســتين ترودو، 
نخســت وزير كانادا، گفــت  پس از اعتراف 
ايــران به ســقوط هواپيمــاى بوئينگ 737

شركت هوايى اوكراين در پى خطاى انسانى 
بايد افراد مسئول معرفى شوند. 

وى بــا اشــاره به موضــع ايــران مبنى بر 
پيش آمدن خطاى انســانى در زمينه ســقوط 
هواپيماى اوكراينى، اظهــار كرد: «تمركز ما 
بر اين مسأله همچنان باقى است و خواستار 
براى  عدالت  و  شــفافيت  مسئوليت پذيرى، 
خانواده هــا و عزيزان قربانيان هســتيم. اين 
يك تراژدى ملى اســت و تمام كانادايى ها با 

يكديگر سوگوارى مى كنند».
 واكنش يــك مقام روس به اعالم 
نتايج علل سقوط هواپيماى اوكراينى

رئيس كميته روابط خارجى روســيه هم به 
اعالم نتايج علل ســقوط هواپيماى اوكراينى 

در ايران، واكنش نشان داد.
كنســتانتين كاســاچف، درپى اعالم نتايج 
علل ســقوط هواپيماى اوكراينى در ايران 
گفت: اگر آشكارســازى جعبه هاى ســياه 
و تحقيــق انجام شــده ثابــت نمى كند كه 
نيروهاى مســلح ايران، ايــن كار را عمدا 
انجام داده انــد و هيچ دليــل قانع كننده اى 
بــراى آن وجود ندارد، موضوع اين رخ داد 

يابد. پايان  بايد 
وى در ادامه اظهــار كرد: اميدواريم كه همه 
طرف ها درس بگيرند و اقداماتى انجام دهند.
هواپيماى  كانادايى  قربانيان  شمار   

اوكراينى 57 نفر است
وزيــر خارجه كانــادا تأكيد كــرد كه تعداد 
قربانيان كانادايى ســقوط هواپيماى اوكراين 

در ايران 57 نفر است نه 63 نفر.
به گزارش رويترز، «فرانسوا فيليپ شامپانى»، 
وزير خارجه كانادا امروز- شنبه- اعالم كرد 
كه شمار قربانيان كانادايى سقوط هواپيماى 

اوكراين 57 نفر بوده نه 63 نفر. 
شــامپانى تأكيد كرد كه جهان منتظر اســت 
ببيند ايــران در زمينه تحقيقــات چه انجام 

مى دهد و اميدوار است.
وى تأكيد كرد كه گروه هماهنگى بين المللى 
با مشاركت بريتانيا، اوكراين و سوئد درباره 

اين فاجعه تشكيل شده است. 
اين وزير كانادايى از تهران خواســت كه به 
تيم بين المللى اجازه ورود به ايران و تحقيق 

در مكان وقوع حادثه را ارائه دهد. 
اوكراين  خارجه  وزير  پريســتايكو،  واديم 
اعالم كــرد در صورتى كه دليــل حادثه، 
كشورش  باشــد،  هواپيما  ســرنگون كردن 
خواهد  مالى  خســارت  پرداخت  خواستار 

شد.
اين واكنش ها در حالى است كه 2 روز پيش 
دولــت كانادا و چند دولــت غربى ديگر بر 
احتمال سقوط هواپيما به دليل شليك پدافند 

تأكيد كرده بودند. 
اعالم  قاطعيت  با  كشور  هواپيمايى  سازمان 
كــرد چنين چيزى غيرممكن اســت. على 
ربيعى، ســخنگوى دولت با انتشار بيانيه اى 
تند كامال ســقوط بر اثر شــليك پدافند را 
تكذيب كرد. حســام الدين آشــنا مشــاور 
رئيــس جمهور هم بــراى خبرنگارانى كه 
ماجــرا را پيگيرى مى كردند خط و نشــان 

كشيد.

واكنش ها به سقوط هواپيماى مسافربرى

 خطاى انسانى و ...
■ در اطالعيه مهم ستاد كل نيروهاى مسلح اعالم شد بر اثر بروز خطاى انسانى و به صورت غيرعمد، هواپيماى اوكراينى مورد اصابت قرار گرفت

پادشاه ميانجى درگذشت
 سلطان قابوس بن سعيد پادشاه 
عمان پس از يك دوره بيمارى در 

سن 79سالگى درگذشت.
 سلطان قابوس كه مبتال به سرطان 
روده بــزرگ بود هفتــه پيش از 
بلژيك به كشــور بازگشته بود. او 
در سال هاى گذشته ماه هاى متوالى 
را در خارج از كشــور به سر برد تا 

روند درمانش كامل شود.
ديــوان پادشــاهى عمــان در پى 
درگذشت وى 3 روز عزاى عمومى و تعطيلى رسمى اعالم كرد. پرچم 
عمان نيز به مدت 40 روز براى اداى احترام به پادشــاه فقيد اين كشور 
نيمه افراشته خواهد بود. به گزارش تسنيم، تلويزيون عمان گزارش داد كه 
شوراى عالى دفاع خواستار تشكيل جلسه شوراى پادشاهى براى انتخاب 
جانشين سلطان عمان شده است. بر اساس قانون اساسى عمان، پس از 
مرگ پادشاه، شوراى سلطنتى بايد فرد جديدى را به مدت 3 روز انتخاب 
كنــد. در صورت عدم توافق در اين باره، شــوراى نظامى عمان رئيس 
دادگاه عالى و سران 2 اتاق شوراى سلطنتى، شخص انتخاب شده توسط 
ســلطان قابوس را معرفى خواهند كرد و اين اقدام در حضور 40 تن از 

اميران و 3 روز پس از وفات سلطان قابوس انجام خواهد شد.
بر اســاس گزارش ها در حال حاضر 3 يا 4 نفر به عنوان گزينه اى براى 
جانشينى سلطان قابوس مطرح شــده اند: «اسعد بن طارق» پسرعموى 
ســلطان قابوس، كه معاون نخست وزير در امور بين الملل است. «هيثم 
و شــهاب» برادران ناتنى نخست وزير، «تيمور» پسر اسعد بن طارق، كه 

دراين صورت پادشاه عمان همچون قطر جوان خواهد بود.
نام سلطان قابوس، نامى آشــنا براى حدود 4 دهه در سياست خارجى 
ايران است. او در زمان جنگ قصد داشت با واسطه گرى و ميانجيگرى 
ميــان ايران و عراق زمينه براى برقرارى آتش بس ميان 2 طرف را فراهم 
كند اما تالش هايش در اين زمينه چندان نتيجه اى در بر نداشت. پس از 
دوران جنگ تحميلى نيز در زمينه هموار كردن مســير نزديكى ايران و 
آمريكا تالش هاى فراوانى كرد اما اوج كوشــش هاى وى در اين زمينه 
به ماجراى آزادى شــهروندان آمريكايى متهم به جاسوســى در ايران و 

دستيابى به توافق هسته اى برمى گردد.
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بــا  مذكــر  ســايه اى 
بامحتــواى  ســرنگى 
پشت سرشان  در  اسيد 
در  و  برمى داشــت  گام 
با  روانى  جنــون  يــك 
محتــوى  خالى كــردن 
سرنگ روى آن ها انتقام 
8 سال زندگى ناكام خود 

را مى گرفت

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

بهداشتنكتهدانشگاه
اختصاص اعتبار جديد براى وام ضرورى دانشجويى

 اعتبار جديد براى پرداخت وام ضرورى دانشجويان اختصاص يافت.
معاون امور دانشــجويان صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علــوم در گفت وگو با 
مهر گفت: تمام درخواســت هاى مربوط به وام دانشــجويان پرداخت شده است. با 
توجه به درخواست دانشجويان براى وام ضرورى، با مساعدت رئيس صندوق رفاه 
دانشــجويان وزارت علوم يك اعتبار جديد براى پرداخت وام ضرورى دانشجويان 

اختصاص داده شده است. 
فريبرز ســجادى افزود: پرداخت ايــن وام به زودى آغاز مى شــود و درحال حاضر 
دانشــگاه ها مشغول تهيه ليست درخواست ها براى وام مذكور هستند كه به صندوق 

ارسال كنند. 
ــاز  ــه آغ ــك هفت ــدت ي ــه م ــاه ب ــن وام از 21 دى م ــام اي ــت: ثبت ن ــجادى گف س
مى شــود و دانشــجويان در ايــن مــدت مى تواننــد نســبت بــه ثبت نــام وام 

ــد.  ــدام كنن ضــرورى اق

تقويت گردش خون با روش هاى طبيعى
 پاها اعضاى مهمى در بدن ما هستند كه درصورت عدم دريافت خون تازه و كافى 

در پياده روى دچار مشكل مى شوند . 
ــه درد شــديدى منجــر  ــد ب ــه گــزارش ايســنا، گــردش خــون ضعيــف مى توان ب
ــات  ــن احساس ــد، اي ــس كن ــى بى ح ــدت طوالن ــراى م ــا را ب ــده و اندام ه ش
ــرد  ــراى ف ــتادن ب ــى ايس ــن و حت ــود راه رفت ــا موجــب مى ش ــايند در پاه ناخوش

بســيار دشــوار شــود. 
داروهــاى طبيعــى مى تواننــد بــه بهبــود و تقويــت گــردش خــون در پاهــا كمــك 
كننــد. داروهــاى طبيعــى مى تواننــد درصــورت وخيم بــودن مشــكل ســالمتى در 
ــه  ــودن آن ب ــورت ماليم ب ــا در ص ــوند ي ــزى مصــرف ش ــاى تجوي ــار داروه كن
تنهايــى مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد. بــا ايــن حــال بهتــر اســت پيــش از مصــرف 
داروهــاى طبيعــى بــراى اطمينــان از نداشــتن هرگونــه عارضــه يــا تداخــل دارويى 

بــا پزشــك معالــج خــود مشــورت كنيــد. 

سبك زندگى نادرست دليل اصلى 90 درصد 
سكته هاى مغزى

 روزانه 250 تا 300 نفر در كشــور دچار سكته مغزى مى شوند و 90 درصد اين 
سكته ها به دليل داشتن سبك زندگى نادرست است. 

گزارش هاى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى حاكى از آن اســت كه 
در حال حاضر سكته مغزى يكى از شــايع ترين داليل مرگ ومير و دومين دليل ابتال 

به ناتوانى هاى مغزى است. 
 بــه گزارش ايرنا، برخى پزشــكان معتقدند كه حدود 30 درصــد از افرادى كه در 
كشــور دچار سكته مغزى مى شوند زير 50 سال سن دارند و اين رقم 10 سال كمتر 

از ميانگين جهانى بوده است. 
اگر درمان سكته حاد مغزى در 4 ساعت اوليه صورت گيرد، 30 درصد بيماران بدون 
ايجــاد عوارض و ناتوانى، بهبودى كامل خواهند يافت و از اين رو راه اندازى مراكز 

جامع ويژه درمان سكته هاى مغزى، اهميت زيادى دارد.  

رتبه بندى روى اكثر موارد حقوقى معلم ها اثر مى گذارد
 رتبه بندى روى ســاعت حق التدريس موظــف و غيرموظف،  پاداش پايان خدمت 
و ســاير موارد حقوقى اثرگذار اســت. معــاون برنامه ريزى و توســعه منابع وزارت 
آموزش وپرورش با اشــاره بــه اينكه رتبه بندى  يكى از اصلى تريــن فرايندها در نظام 
مديريت منابع انســانى است، گفت: نظام هاى شغلى يا شغل محورند يا شاغل محور، 
وزارت  آموزش و پرورش شــغل محوراســت و طبق آن كسانى كه به اين حيطه ورود 
مى كنند كه مجهز به صالحيت هاى تعيين شــده باشــند و  خود را ارتقا دهند تا بتوانند 
كيفيت را رقم بزنند.  به گزارش مهر، على ا...يارتركمن افزود: 2 دسته صالحيت داريم، 
صالحيت نخست بدو ورود به حرفه و دوم حين خدمت و ارتقا مستمر فرايندها است 
كه يا برنامه ريزى شده يا  خودانگيخته است و يا از طريق تركيبى از اين 2 اتفاق مى افتد.  

آزمون ورودى مدارس سمپاد 
مانند سال قبل سنجش هوش است

 درباره تغييرات آزمون ورودى مدارس سمپاد تأكيد ما بر اين است همانند  سال قبل 
كه آزمون از جنس پيشرفت تحصيلى نبود و سنجش هوش بود، برهمان مدار حركت 
كنيم. رئيس مركز ملى پرورش اســتعدادهاى درخشان گفت: تالش مى كنيم به سمتى 
برويم كه  انتخاب دانش آموزان را به ســمت يك فرايند سوق دهيم و گزينش صرفاً از 
طريق يك آزمون نباشد.   به  گزارش  مهر، فاطمه مهاجرانى افزود: بايد به سمتى برويم 
كه آزمون ها چنداليه باشــد، به صرف يك آزمون نمى توان گفت برخى دانش آموزان 
برترى  معنادارى دارند. امسال تغيير خاصى در آزمون نداريم و آزمون ورودى مثل سال 

قبل و از جنس پيشرفت تحصيلى نيست.

عيدى بازنشستگان تأمين اجتماعى بهمن ماه 
واريز مى شود

 منابع مالى پرداخت عيدى بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى تأمين شده است و 
در بهمن ماه پرداخت خواهد شــد. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى، درباره پرداخت 
عيدى بازنشســتگان اظهار كرد: سازمان تأمين اجتماعى حدود 3 ميليون نفر بازنشسته 
دارد كه در بهمن ماه ســالجارى عيدى آن ها بر اساس قانون پرداخت مى شود. مصطفى 
ســاالرى در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: هيچ گونه مشــكل و كمبود منابعى براى 

پرداخت عيدى بازنشستگان نداريم و درحال حاضر منابع مالى آن تأمين شده است. 
وى گفت: براساس قانون حقوق آن ها افزايش خواهد يافت كه مبلغ افزايش حقوق در 

شوراى عالى كار مشخص و توسط تأمين اجتماعى اعمال مى شود. 

رسالت: جنگ و صلح يا جنايت و مكاتبات
 سعى كن خوش بين باشى، دارى روحيتو از دست ميدى !!

همدان پيام: گرانفروشى بيشترين تخلف بازار همدان
 نكنه انتظار دارى هم رنگ جماعت جامعه نباشند؟؟!

عصر آزادى: خرده فرمايش هاى برخى درباره وعده هاى دولت منطقى 
نيست. 

 وعده مونده تو گاوصندوق كليد تدبير پيدا نمى شه!!
كيهان: حقوق بگيرهاى نجومى از در رفتند از پنجره  بازگشتند. 

 انتظار دارى  با رهاكردن  ادارات زندگيشونو واگذار كنن؟؟! 
كسب وكار: داللى با ثبت نام تضمينى خودرو 

 شغل الكچرى مد شده!!
تجارت: پايان ويراژ موتورسيكلت سازان روى قانون هواى پاك 

 بدون شرح 
مستقل: 20 درصد جمعيت كشور دچار اختالل روانى است. 

 معلوم رياضى تون ضعيفه نه ؟؟!
آفتاب اقتصادى: فضاى مجازى، جهنمى براى تروريست كت و شلوارى 

 مگه با كت و شلوار مى شه رفت تو فضاى مجازى؟؟ 
جام جم: ادامه ثبت نام متقاضيان دريافت بسته معيشتى 

 توصف يا بدون صف؟؟ 
صداى زنجان: قدمت 150 ساله ساخت تنور در زنجان 

 اين تنور رو امروزى كنيد تا نون ارزون بشه 
همدان پيام: چراغ پرديس سينماى نهاوند خاموش شد.

 تئاتر خيابانى ارزونتره بريد اونجا!!
ايران: بازماندگان از تحصيل در نبود مدرسه 

 برن مدارس تازه ساخت روستاها كه خالى مانده !!
زنگان امروز: رد پاى پلنگ در زنجان 

شه!!  مراقب باش پاتو نزارى جاى پاش منقرض مى
تجارت: برندسازى الزمه رونق توليد 

 قبلنا با كاركردن،  توليد رونق مى گرفت.
خراسان: سرزمين اسكيپى در آتش 

 نكنه اسكيپى ها از مرز بيان ايران؟؟!

هر ايرانى بابت "درمان" 
چقدر از جيب هزينه مى كند؟

 در سال 1397 هر ايرانى 
بــراى دريافــت خدمــات 
درمانى 674 هــزار تومان از 

جيب پرداخت كرده است.
بهداشت  وزارت  كل  معاون 
وضعيــت پرداخت از جيب 
دريافــت  ازاى  بــه  مــردم 
خدمات درمانى را تشــريح 
كرد و گفت: در ســال 1397

دريافت  بــراى  ايرانــى  هر 
خدمات درمانى 674 هزار تومان از جيب پرداخت كرده است. 

ايرج حريرچى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه بر اساس بررسى هاى 
انجام شده 5/45 درصد از هزينه هاى مصرفى هر خانوار ايرانى مربوط 
به هزينه هاى بهداشــتى درمانى در ســال 1397 بوده اســت، افزود: 
هزينه هاى دارويى با 28/5 درصد و هزينه هاى دندانپزشــكى با 22/7
درصد رتبه نخســت و دوم را در هزينه هــاى درمانى خانوار به خود 
اختصاص داده اند. همچنين هزينه هاى بســترى و تشــخيصى شامل 
آزمايشــگاه، راديولوژى و... در رتبه هاى بعــدى هزينه هاى درمانى 

خانوارهاى ايرانى در سال گذشته قرار دارند. 
وى گفت: پنجك پنجم ( 20٪ برخوردار جامعه) با سرانه يك ميليون 
و 966 هزار تومان، 16/7 برابر پنجك نخســت ( 20٪ فقير) با سرانه 
117 هزار تومان، از جيب براى دريافت خدمات درمانى در ســال 97

پرداخت كرده اند. 
در ادامه حريرچى درباره دليل اختالف زياد پرداختى از جيب در اقشار 
با درآمد باال به نسبت اقشار فقير و كم درآمد به ايسنا گفت: باتوجه به 
بهره مندى تقريبا يكســان افراد جامعه از بيشتر خدمات درمانى، دليل 
اين اختالف زياد در پرداختى از جيب، اســتفاده اقشــار برخوردار از 

خدمات بخش خصوصى با تعرفه باالتر است. 

آگهى مزايده (نوبت اول)
ــادرى  ــاس ق ــاى عب ــه آق ــوم علي ــه 309/98 اج م محك ــده كالس ــب پرون ــه موج ب
طاووســى محكــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 54/717/307 ريــال در حــق محكــوم 
ــال در حــق  ــغ 2/000/000 ري ــز پرداخــت مبل ــوح افخــم و ني ــاى يوســف فت ــه آق ل
ــه  ــدام ب ــت پرداخــت اق ــه از باب ــى ك ــوان نيم عشــر دولت ــه عن ــت ب ــدوق دول صن
ــروش  ــه ف ــده ب ــق مزاي ــه از طري ــوده ك ــل نم ــا مشــخصات ذي ــى دســتگاه ب معرف

مى رســد.
نام و نام خانوادگى صاحب اموال: حسن يوسفى 

مشخصات اموال معرفى شده جهت مزايده:
1- دستگاه تيلر مدل 1390 با نام و برند TAVAN TILE و با قدرت اچ پى 9

كــه طبــق نظريــه كارشناســى خــراب بــوده و بــه دليــل و مجــاورت بــا بــرف و بــاران 
ــوده گرديده  فرس

قيمت پايه اموال معرفى شده:
جمعاً 10/000/000 ريال 

ــى 4  ــاعت 3 ال ــه 98/11/5 س ــنبه مورخ ــده: روز ش ــزارى مزاي ــكان برگ ــخ و م تاري
عصــر 

مكان: اجراى احكام شوراى حل اختالف اللجين 
توضيــح اينكــه مزايــده حضــورى مى باشــد و از قيمــت پايــه شــروع و بــه باالتريــن 
ــت و  ــغ فى المجلــس درياف ــردد. 10 درصــد از مبل ــذار مى گ قيمــت پيشــنهادى واگ
مابقــى ظــرف يــك مــاه وصــول خواهــد شــد. بديهــى اســت در صــورت انصــراف 10 

درصــد پرداختــى نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد.(م الف 421)
مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف اللجين 
احمدى صفا 

 آخريــن چيزى كه پيــش از ريختن 
اســيد، پيش از آن تاريكى سوزان ديده 
مى شــود، وحشت اســت و اضطراب، 
وحشتى كه تنها يك قطره از آن مى تواند 
دنيا را براى هميشــه در مقبال چشــمان 

بى گناه قربانيانش تيره و تار كند.
اسيد به اين مرحله كه مى رسد ديگر فقط 
يك ماده شــيميايى نيست، اينجا يعنى از 
ياد برده شــدن، خاطرزدايى يا هر معناى 
ديگرى كه در آتــش انتقام يا هر مرض 
روانى ديگرى مى تواند ذوب شده باشد. 
اســيد آن لحظه كه مى ســوزاند و عمل 
مى كنــد، چشــم هاى روزگار زيبا را به 
هرچه  مى كند  تبديــل  فقدان  حفره هاى 
نــگاه مى كنيد ديگر چشــم ها، ابروان و 
لب هــا نيســتند همگــى در چهره هايى 
تكه پاره شــده در آينــه شكسته شــده تا 

تكه تكه از خاطره ها برود. 
پس از اسيدپاشــى روى چند زن توسط 
افراد ناشــناس در اصفهــان، كه جنجال 
زيــادى هم به پــا كرد حــاال دوباره در 
همــدان چنــد زن گرفتار اسيدپاشــى 
شده اند اگرچه آسيب ها سطحى بوده اما 
مى توانست سوزش اين ماده بى رحم در 
قســمت هايى از بدن اين زنان جا خوش 
كنــد و و روزهاى ســختى را در پيش 

رويشان بگذارد
به نظر آن دستى كه اسيد مى پاشد خوب 
مى داند مــا جماعــت فراموش كنندگان 
اين قصــه تلخيم و گوشه نشــينى و غم 
مى ماند براى قربانى هايمان كه رّد همان 
دســت پليدى باشــد كه پاشش اسيد بر 

زنانگى هايشان را غارت كرده است.
 پنجشنبه سوزان همدان

و  نازنيــن  بــراى  گذشــته  پنج شــنبه 
حوالى  مسيرشــان  رد  كــه  نازنين هايى 
خيابان ســعيديه تا ميدان دانشــگاه بود 

شبى شوم را رقم مى زد.
سايه اى مذكر با سرنگى بامحتواى اسيد 
در پشت سرشــان گام برمى داشت و در 
يك جنــون روانى با خالى كردن محتوى 
ســرنگ روى آن ها انتقام 8 سال زندگى 

ناكام خود را مى گيرد.
نخســتين حادثه به گفته شــاهدان عينى 
متوجه دختر جوانى مى شــود كه حوالى 
مجتمع تجارى در حــال عبور به همراه 

دوست خود بوده است.
 ســوزش حاصل از پاشيده شدن اسيد او 
را به خود مــى آورد و وى كه در لحظه 
آسيب متوجه اين اتفاق نمى شود پس از 
چند دقيقه، سوزش و داغى اسيد وادارش 

مى كند لباس هايش را از تن بكند.
شاهدان عينى در اين قصه تنها سرنخ هاى 
آغازكننده براظى نوشتن گزارشى تلخ و 
دردنــاك از بى گناهى زنانى اســت كه 

قربانى اسيد مى شوند.
بنا بر اطالعاتى كه در دســت داشتم حد 
فاصــل خيابان هايى كــه حادثه رخ داده 
بود را بــراى گردآورى اطالعات ميدانى 

انتخاب كردم.
 راننده هاى تاكسى
 شاهدان سرنگ اسيد

راننده  تاكسى هاى خطى ميدان بعثت كه 
در روز حادثه تعــداى از آن ها در محل 
اتفاق بودند همگى از شلوغى و ازدحام 
پس از حادثه مى گفتند اما كسى جز يك 
نفر از آن ها از چگونگى وقوع و شــرح 

اين تراژدى تلخ چيزى نمى دانست.
نامش رضا بــود و مى گفت: در شــب 
حادثه به خوبى متوجه شــده كه متهم با 
سرنگ اقدام به پاشيدن اسيد كرده است 
ولى از زاويه و فاصله اى كه وى اشــاره 
به ماجرا دارد به نظر مى رســد تشخيص 
دادنش ســخت باشــد با ايــن حال او 
مى گويد ســرنگ محتوى اسيد را ديده 

است. 
محل اصلــى اين جنايت شــوم خيابان 
لباس فروشى  مقابل  درســت  و  سعيديه 
مردانه اى اســت كه باالتر از مركز خريد 
اين منطقــه قرار دارد اما متأســفانه اين 
فروشــگاه در زمان حادثه تعطيل بوده و 

مالك آن هم چيزى از ماجرا نمى داند.
از طرفــى اپراتــور مشــاور امالكى كه 
هم  اســت  فروشــگاه  اين  روبــه روى 
مى گويد صاحبان اين امالكى ناظر حادثه 
بودند اما آن ها هم چيزى بيشــتر از آنچه 
باقى افراد مى گويند براى گفتن نداشتند.

در اين ميان برخى فروشندگان مغازه هاى 
اطراف ايــن خيابان هم از اسيدپاشــى 
بى اطالعى  اظهــار  پنج شــنبه  شــامگاه 
مى كنند و مى گوينــد: در آن بازه زمانى 
تعداد مراجعه كنندگان به مغازه هايشان به 
نسبت روزها و ســاعت هاى ديگر هفته 
بيشتر است و اين موضوع سبب شده در 
جريان كامل ماجرا نباشند و فقط ديده اند 
كه خيابان شلوغ است نيروى انتظامى در 

آن تردد دارد. 
امــا صحبت هــاى خانــواده نازنين كه 
آسيب پذيرترين فرد اين داستان در بازى 
بى رحم اسيدپاشى است جاى تأمل دارد.
بــرادر وى مى گويد: حوالى ســاعت 8
شب بودكه خواهرم براى خريد به همراه 
دوست خود بيرون از خانه مى روند و در 
حين خريد، خواهرم متوجه سوزش در 
ناحيه پشــت و پاى خود مى شود و پس 
از چنــد دقيقه در كمــال تعجب پالتو و 

لباس هايش مى سوزد.
مجيــد مى افزايــد: دوســت خواهرش 
بالفاصله با پليس 110 تماس مى گيرد و 
نيروى انتظامــى در كمتر از 2- 3 دقيقه 
به محل اعزام مى شود و در همين لحظه 
كه در حين صحبت بــا پليس در داخل 
كوچــه اى نزديك محل مســكونى خود 
بوديم، مورد ديگر يا بهتر مى توان گفت 
مى شود  گزارش  اسيدپاشى،  بعدى  مورد 
كه مورد سوم مربوط به دختر خانم يك 
پزشك گزارش مى شــود كه به تازگى از 

كشور كانادا به ايران بازگشته است.
بنا بر گفته هاى شــاهدين و مســتند بر 
اطالعات گردآورى شــده اين حادثه در 
حين اينكه پدر و مادر دختر در خودروى 
خود نشسته اند و منتظر سوارشدن دختر 

هستند رخ مى دهد.
در همــان حين پــدر اين دختــر خانم 
متهم را دنبال كــرده كه در نهايت دچار 
درگيرى شــديد با يكديگر مى شــوند و 

متهم از دست او فرار مى كند.
بنا بر اظهــارات پدر اين دختر، در حين 
فرار متهــم اقدام به پرتاب بســته اى به 
داخل يــك محل متروكه مى كند كه پس 
از پيگيرى متوجه مى شوند بسته محتوى 
تعدادى ســرنگ هاى پر از اســيد بوده 

است.
از طرفــى براى تشــكيل پرونــده طبق 
دســتور دادســتان از اين آقا درخواست 
مى شود كه اطالعات كامل متهم را بدهد.

پدر در حين پاسخگويى به پليس ناگهان 
متوجه حضور مجدد متهم مى شود كه به 
ســمت يك پرايد نقره اى پارك شده در 

محيط در حال حركت است.
وى مدعى است به تنهايى متهم را تعقيب 

كرده و همين ســرعت حركت خودرو 
سبب شــده تا با شيشــه پرايد برخورد 
شديد داشته باشــد تا جايى كه حتى به 
شكســتن شيشه منجر مى شــود ولى در 

نهايت متهم فرار مى كند.
وى گاليه مند اســت كه از بين اين همه 
تعداد باالى خــودروى پليس حتى يك 

نفــر از سرنشــين هاى نيروانتظامى اين 
متهم را تعقيب نمى كند و خود به تنهايى 
مجبور به اقدام شــده تــا در نهايت در 
كوچه نزديك ميدان بيمه متهم را متوقف 

كرده است. 
وى همچنين مى افزايد: پس از پياده شدن 
از خودرو با ايجاد ســروصدا همه را به 
كمــك طلبيديم كه درنهايــت به همراه 
يكى از دوستان و ساكنان آن منطقه موفق 
به دستگيرى متهم شديم و او را تحويل 
پليس داديم و در همان لحظه متوجه آثار 
باقيمانده ناشى از سوختن اسيد بر روى 
لباس هاى متهم شديم كه اين شك را به 
يقين تبديل كرد كه متهم اسيدپاش است.
وى مى افزايد: در كالنترى پس از بررسى 
فيلم دوربين هاى مداربســته منطقه بلوار 
بعثت متوجه شديم كه اسيدپاشى ديگرى 
نيز شب گذشــته صورت گرفته است در 
اين شــرايط بود كه وى اعتراف كرد كه 
هدف اسيدپاشى هاى سرنگى او دخترانى 
بودند كه تنها در شب تردد مى كردند اما 
جالب اســت اين ادعــا را زمانى كه در 
مقابل دادستان قرار گرفت تكذيب كرد.

اين در حالى اســت كــه نيروى انتظامى 
مى گويــد: طبق تحقيق پليس، متخلف با 
استفاده از سوارى پرايد به صورت پنهانى 
اقدام به پخش اسيد به پشت لباس چند 
دختــر كرده بود كه تنهــا به يكى از آنها 
آسيب جزيى وارد شــده و مابقى حتى 
از پخش اســيد به پشت لباس شان مطلع 

نمى شوند.
در  نيروى انتظامى  اجتماعــى  معاونــت 
گفت و گو بــا همدان پيام تأكيــد كرد: با 
يــك كار اطالعاتى دقيق خودروى متهم 
و محــل اختفاى او شناســايى و پس از 
دســتگيرى آالت وادوات جرم نيز از او 

كشف شد. 
حسين بشرى افزود: متهم حدود 35 ساله 
با تهيه اســيد و ريختن آن داخل سرنگ 
به پخش اســيد به پشــت لباس دختران 
اقدام كرده اســت و به 3 فقره اسيدپاشى 

اعتــراف نموده بــر همين اســاس در 
بازجويى از منــزل وى نيز آالت وادوات 
جرم كشف شده است اما بايد گفت در 2 
فقره اسيدپاشى هيچ گونه آسيبى به افراد 
وارد نشــده و تنها در يك مورد آســيب 

سطحى رخ داده است.
 انتقام جويى 

عامل اصلى اسيدپاشى
وى با بيان اينكه اسيدپاشــى با 3 انگيزه 
انتقام جويى فردى، مسائل سياسى و بروز 
ناراحتى هــاى روحــى و روانى صورت 
مى گيرد و برخى افراد به علت بيماريهاى 
روحــى، اختيار كنترل رفتــار خود را از 
دست داده و به اين تخلف اقدام مى كنند، 
عنوان كرد: فرد خاطى نيز مدعى اســت 
فشــار عصبى و روانى بااليى را تحمل 
مى كنــد و حدود 8 ســال اســت كه از 
زندگى با همسرش متاركه كرده و همين 
مسأله سبب شــده تا بخواهد به نوعى از 
زنان انتقام بگيرد كه در اين زمينه برخى 
اخبار از رابطه اسيدپاشى چند هفته پيش 
روى خودروها در منطقه اســتادان با اين 
متهــم را حكايت مى كنــد. با اين حال 
ادعــاى روان پريش بودن وى با ارســال 
پرونده به پزشــك قانونى بررسى خواهد 

شد اما از جرم وى چيزى نمى كاهد.
در هميــن زمينــه از آنجا كه نخســتين 
قربانى در بيمارستان بعثت بسترى است 
مديريت اين بيمارســتان در گفت و گو با 
خبرنگار ما اعالم كرد : دختر نونهال 14
ساله در همدان روز چهارشنبه( يك شب 
پيــش از حادثه خيابان ســعيديه) مورد 

اسيدپاشى قرارگرفته است.
حميد كيانى عنوان كرد: حال بيمار خوب 
اســت و تنها يك درصد از بدن او دچار 
سوختگى شده اســت و از ناحيه پشت 

ران دچار سوختگى با اسيد شده است.
وى با بيان اينكه مصــدوم تحت درمان 
توســط تيم پرســتارى بخش سوختگى 
اســت كه در صورت صالح ديد جراحى 

ترميمى هم براى وى انجام خواهدشد.

 اسيدپاشى در ايران داراى تاريخچه اى 
بيش از60 سال است. اما در دهه اخير در 
شهرهاى متعددى از جمله همدان شاهد 
اين اتفاق تلخ بوده ايم، در يك آمار مستند 
رســانه اى مى توان به اتفاقات چند سال 

اخير در اين زمينه در همدان اشاره كرد .
در تازه تريــن خبرها كمال فروتن، رئيس 
هيأت مديره انجمــن حمايت از قربانيان 
اسيدپاشــى و فوق تخصــص جراحــى 
پالســتيك يكى از كسانى كه سال هاست 
در حوزه اسيدپاشى مشــغول به فعاليت 
اســت، با بيان اينكه حدودا ساالنه 52 يا 
53 نفر قربانى اسيدپاشــى در كل كشور 
داريم، اعالم كرده اســت بيشــترين آمار 

براى شــهرهاى تهران و اصفهان اســت، 
وى به خبرآنالين گفته اســت: قربانيان از 
شــهرهاى ديگر هم براى مداوا به تهران 
مى آيند. مثــال له تازگى از بابــل و تبريز 
هم براى مداوا به تهــران آمده اند. تعداد 
قربانى هاى اسيدپاشى سال به سال افزايش 
پيدا مى  ند امــا نمى توانيم به صورت دقيق 
بگوييم ميزان اسيدپاشــى در شــهرهاى 

مختلف كشور چه تعداد است.
وى ادامه مى دهد: آمارى كه 2 سال پيش 
گرفته شده نشان مى دهد كه 57 درصد از 
قربانيان اسيدپاشــى زن و 43 درصد مرد 
هستند. ســن متوسط اين قربانيان هم 35 

سال است.

جالــب اســت بدانيــد ارتــكاب اين 
جرم، مختــص ايران نيســت و برخى 
از كشــورهاى ديگر هم بــا آن مواجه 
هســتند به طورى كه بنگالدش از جمله 
كشــورهايى اســت كه بيشــترين آمار 
قربانيان را در اين حوزه از سال 1990 به 

خود اختصاص داده است .
پديده شــوم اسيد پاشــى دردنيا قدمتى 
بيشــتر از 150 ســال دارد. طبق آمار در 
بين ســال هاى 2011 تا 2012، 105 مورد 
اسيدپاشى در انگلستان گزارش شده است 
كــه از اين بين 80 درصــد قربانيان زنان 
بودند. در بين ســال هاى 2012 تا 2013 
هم تعداد قربانيان اسيدپاشــى در انگليس 

130 نفر گزارش شــد كه بيشتر از نيمى 
از قربانيان مردان بودند. انگيزه هاى اصلى 
اين اقدامات به درستى مشخص نيست اما 
در اين بين مى توان از ســرقت، خشونت 

خانگى يا حمله هاى تصادفى نام برد.
به  شــدت  جرم هــاى  از  اسيدپاشــى   
ضداجتماعى محســوب مى شــود كه در 
كشور ما ســابقه اى حدود 60 سال دارد. 
اولين اسيدپاشى در ســال 1334 رخ داد 
و آن هــم اسيدپاشــى روى يك قاضى 
دادگســترى بود به دليل اينكه كسى را به 
حبس محكوم كرده بود. همين امر باعث 
شــد قانونگذار در ســال 37 براى جرم 

اسيدپاشى قانون وضع كند.

تاريخ وقوع جرمموضوع و علت حادثهرديف
20 دى ماه 1398اسيدپاشى روى چند دختر نوجوان كه علت آن اختالل روانى عامل اسيدپاش در همدان عنوان شده است1
15 اسفند 1395اسيدپاشى روى يك زن 26 ساله در آرايشگاه زنانه شهر نهاوند2
13 آذر 1395تهديد به اسيدپاشى در فضاى مجازى كه پس از پيگيرى پليس همدان اين اتفاق سركوب شد3

21 ارديبهشت 1394اسيدپاشى در روستاى ده پياز شهر همدان كه به دليل انتقام جويى اتفاق افتاد4
اسيدپاشى روى يك زن 26 ساله همدانى كه پس از در زدن، زنى با سطل اسيد به منزل وى ورود مى كند و 5

به او و خردسال همراهش به شدت آسيب مى رساند
15 ارديبهشت 1389

متهم كه گفته مى شود مشكالت شخصى دارد با سرنگ اسيد به روى زنان پاشيد

3 قربانى اسيدپاشى در 24 ساعت
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چه كسانى مشمول ماليات  مستقيم 
مى شوند؟

 ماليات هاى مستقيم، از مؤديان در هنگام تحصيل درآمد يا دارايى 
اخذ مى شــود كه بر اين اســاس، طبق ماده يك قانــون ماليات هاى 
مستقيم، كليه مالكان از اشخاص حقيقى يا حقوقى نسبت به اموال و 
امــالك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم قانون ماليات هاى 

مستقيم، مشمول ماليات هاى مستقيم مى شوند. 
بــه گزارش ايســنا، ماليات وجوهى اســت كه دولت بــراى تأمين 
هزينه هاى خود دريافت مى كند يا به عبارت ديگر، مبلغى اســت كه 
دولت براســاس قانون و به منظور تقويت عمومى حكومت و تأمين 

مخارج جامعه از اشخاص، شركت ها و مؤسسات دريافت مى كند. 
گفتنى است كه تقسيم بندى ماليات ها به 2 نوع مستقيم و غيرمستقيم 
عمده تريــن نوع طبقه بندى در آمارهاى دولتى در ســطح بين المللى 
است كه ماليات مستقيم، دامنه وسيع ترى نسبت به ماليات غيرمستقيم 

دارد. 
ــز،  ــا ني ــور م ــه كش ــاختار بودج ــه در س ــت ك ــر اس ــه ذك الزم ب
درآمدهــاى مالياتــى در طبقه بنــدى 2 گــروه يادشــده تقســيم 
ــامل  ــتقيم ش ــاى غيرمس ــاس ماليات ه ــن اس ــر اي ــوند و ب مى ش
ــد و واردات" و  ــر تولي ــات ب ــزا تحــت عناوين"مالي 2 بخــش مج

ــتند.  ــروش" هس ــرف و ف ــر مص ــات ب "مالي
ماليات هاى مســتقيم، از مؤديان در هنــگام تحصيل درآمد يا دارايى 
اخذ مى شــود و براســاس قانون ماليات هاى مستقيم داراى 2 بخش 

اصلى ماليات بر دارايى و ماليات بر درآمد است. 
گفتنى اســت كه ماليات بر دارايى شامل ماليات بر ارث و حق تمبر 
و ماليــات بر درآمد شــامل ماليات بر درآمد امــالك، درآمد بخش 
كشاورزى، درآمد حقوق، درآمد مشــاغل، درآمد اشخاص حقوقى 

و ماليات بر درآمد اتفاقى است. 
بر اساس ماده يك قانون ماليات هاى مستقيم، كليه مالكين از اشخاص 
حقيقى يا حقوقى نســبت به اموال و امالك خود واقع در ايران طبق 
مقررات باب دوم قانون ماليات هاى مســتقيم، مشــمول ماليات هاى 

مستقيم مى شوند. 
 چه بخش هايى معاف از ماليات هاى مستقيم هستند؟

بدين ترتيب، هر شــخص حقيقى ايرانى مقيم ايران و هر شــخص 
حقيقى ايرانى مقيم خارج از ايران، نســبت به كليه درآمدهايى كه در 
ايران يا خارج از ايران تحصيل مى كند، مشــمول ماليات هاى مستقيم 

هستند. 
عالوه براين، هر شخص حقوقى ايرانى نسبت به كليه درآمدهاى كه 
در ايران و خارج از ايران تحصيل مى كنند و هر شــخص حقيقى يا 

حقوقى نسبت به درآمدهايى كه در ايران تحصيل مى كنند. 
همچنين نســبت به درآمدهايى كه بابت واگذارى امتيازات يا ساير 
حقــوق خود و يــا دادن تعليمات و كمك هاى فنــى و يا واگذارى 
فيلم هاى سينمايى (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر 
عايد آنها مى شــود) از ايران تحصيل مى كند، مشــمول ماليات هاى 

مستقيم مى شوند. 
الزم به ذكر اســت كه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى، دستگاه هايى 
كه بودجه آن ها به وســيله دولت تأمين مى شود، شهردارى ها، بنيادها 
و نهادهاى انقالب اســالمى داراى مجوز معافيت از طرف حضرت 
امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى، از ماليات هاى مســتقيم معاف 

هستند. 

سقوط 8 درصدى طالى سياه 
در هفته گذشته

 قيمــت نفت كــه هفته 
گذشته تحت تاثير تنش هاى 
بود،  كرده  رشــد  خاورميانه 
 در روزهــاى پايانى هفته و 
با كاهش تنــش بين ايران و 
آمريكا با افتى 8 درصدى به 

كار خود پايان داد. 
هفتــه پرفراز و فــرود نفت 
كاهــش خطر  با  ســرانجام 
جنــگ در خاورميانه با افت 
قيمت به پايان رســيد تا باز 

هم روياى نفت 100 دالرى حداقل براى كوتاه مدت فراموش شود. 
بعد از اقدام ايران براى مقابله با ترور سپهبد سليمانى و حمله موشكى 
به پايگاه هوايى عين االسد، عقب نشــينى آمريكا از ادامه ماجراجويى 
در خاورميانه موجب شــد تا بازار نفت از ريسك هاى سياسى فاصله 
گرفته و دوباره بر موضوعات اقتصادى مانند افزايش ذخيره سازى نفت 
آمريكا و همچنين خطر افزايش عرضه متمركز شــود كه اين موضوع 
كاهش قيمت را در بازار طالى ســياه به دنبال داشت. تا آنجا كه نفت 
شاخص آمريكا با سقوطى 8 درصدى نسبت به ابتداى هفته، معامالت 

روز جمعه را به پايان برساند. 
به گزارش ايرنا، نفت شــاخص آمريكا كه هفته را با قيمت 63 دالر و 
78 ســنت آغاز كرده بود، با افتى بيش از4/5 دالرى، به 59 دالر و 4

سنت در روز جمعه رسيد. 
نفت برنت نيز كه 6/7 درصد نسبت به روز دوشنبه ارزان شده بود بر 

روى قيمت 64 دالر و 98 سنت به تعطيالت آخر هفته رفت. 
با توجه به كاهش تنش در خاورميانه، اكنون اين حس ايجاد شــده كه 
عرضه نفت كامال در امان است، اما با وضع تحريم ها و گزارشى درباره 
رفتار خصمانه يك كشــتى روس در برابر يك كشتى آمريكايى، كمى 

نگرانى به بازار بازگشته است. 

فروش سيم كارت هاى رايتل 
متوقف شد

  مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده رگوالتورى از 
توقف فروش سيم كارت هاى شركت خدمات ارتباطى رايتل در 

سراسر كشور از امروز خبر داد. 

به گزارش ايســنا، پيمان قره داغى اظهــار كرد: پيش از اين اپراتورها 
ملزم شده بودند احراز هويت خريداران سيم كارت با روش رمز يكبار 
مصــرف (One Time Password) را به منظور جلوگيرى از 

هرگونه سوءاستفاده از مدارك شناسايى متقاضيان و شناسايى صحيح 
مشترك تلفن همراه در زمان اشتراك پياده سازى كنند. 

وى بــا اشــاره به ابالغ اين موضــوع به اپراتورهــاى تلفن همراه و 
اطالع رســانى آن از طريق رسانه ها عنوان كرد: احراز هويت با روش 
ارســال كد يكبار مصرف (OTP) در ساير اپراتورهاى تلفن همراه 
پياده سازى شــده و در حال اجراست و فرايندهاى مربوط به خريد 

سيم كارت صرفاً با اين روش امكانپذير است. 
قره داغــى تأكيد كرد: براســاس الزام رگوالتورى بــا توجه به عدم 
پياده ســازى و اجراى اين روش در فرايندهاى فروش اپراتور رايتل، 

فروش ســيم كارت هاى اين اپراتور در سراسر كشور از امروز تا سه 
روز آينده غيرقانونى بوده و متوقف مى شود. 

مديركل حفاظــت از حقوق مصرف كننــده رگوالتورى تصريح 
كــرد: چنانچه در اين بازه زمانى ســيم كارتى از ســوى اپراتور 
رايتل از طريق درگاه هاى مختلف فروخته و يا فعال شود، اعتبار 

ندارد. 
طبق اعالم روابط عمومى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، 
وى افزود: كاربران مى توانند درصورت مشاهده تخلف، موضوع را به 

سامانه ثبت و پاسخگوئى شكايات 195 اعالم كنند. 

آگهي مزايده (امالك شماره پنج) 

 بانك مهر اقتصاد

يف
رد

كد ملك
(شامل كد شعبه 
تسهيالت دهنده  

براى امالك 
تمليكى وكد 
تمركزى براى 

امالك مازادو…)

نشانى ملك 
نوع ملك

(آپارتمان،مغازه،ادا
رى،زمين،كارخانه،

كارگاه و…)
قيمت پايه(ريال)اعيانعرصه پالك ثبتى

شرايط پرداخت
مشخصات ملك

(وضعيت فعلى، تخليه،تصرف، 
،انشعابات،امتيازات،كاربرى و 

وضعيت كليات ضرورى)
انتقال 
اسناد

نقد

الت
سهي

ت

11-6337
همدان خيابان 

خضريان روبروى 
باشگاه ورزشى 
شهيد مقصودى 

انتقال قطعىمسكونى-دوطبقه -دو بر *16/7/84206,93607,610,000,00مسكونى 

22-6337
همدان خ 

شهدا روبه روى 
سرگذار 

انتقال تجارى طبقه همكف وبالكن *2977405216,250,000,000-2972مغازه 
سرقفلى

26310
همدان ميدان 

امامزاده عبداهللا 
جنب بانك 

انصار  
تجارى-  همكف زيرزمين و *3982/2/3595416238,000,000,000مغازه

انتقال قطعىطبقه باال

46341
همدان خ 

اكباتان جنب 
بانك ملى

زيزمين-طبقه همكف-نيم *981/48214755,500,000,000الى981/1مغازه 
بالكن

انتقال سرقفلى 
1دانگ 
مالكيت

56315
همدان خ 

باباطاهربازار 
مظفريه نبش 

كيوسك نيروى 
انتظامى

زيرزمين- طبقه همكف- *120927,59480,000,000,000مغازه 
انتقال 1,5طبقه ادارى

سرقفلى

66300
همدان-خيابان 

تختى نبش 
كوچه مكتب 

زينب
طبقه باالى همكف-بدون *4,510,000,000قدرالسهم13/391/15100,25آپارتمان 

انتقال قطعىپاركينگ وانبارى

76304
مالير ميدان 

شكيبا خيابان 
شكيبا كوچه 

ايثار 9
انتقال قطعى1,5 طبقه مسكونى *2043/40502852317,300,000,000مسكونى

81-6313
تويسركان خ اندرزگو 

پايين تر از آژانس تاكسى 
سرويس نبش پايينى 

كوچه عقاب
انتقال قطعىتجارى*4594/6218,9018,90570,000,000مغازه 

92-6313
تويسركان خ 

انقالب روبه روى 
بانك ملى پاساژ 

برليان
پاساژ  واحد 

انتقال قطعىتجارى*660,000,000قدرالسهم27455312,40

103-6313
تويسركان خ 

انقالب روبه روى 
بانك ملى پاساژ 

برليان

پاساژ  واحد 
انتقال قطعىتجارى*650,000,000قدرالسهم29455311,50

116314

اسداباد ميدان 
ساعت بلوار 15 
خرداد 10مترى 
شهيد نجفى 
اولين كوچه 
سمت راست

مسكونى-بدون پاركينگ *450,000,000قدرالسهم82,2082,20آپارتمان 
انتقال قطعىوانبارى

 

 بانك مهر اقتصاد در نظر دارد تعدادى از امالك مازاد بر نياز خود در استان همدان را به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي عمومي  به فروش برساند .
 متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر، بازديد امالك، دريافت برگ مزايده و درخواست شركت در مزايده و تسليم  پيشنهادات خود ازساعت 8 
صبح الي  14/30 بعد از ظهر به شماره هاي ذيل تماس گرفته و جهت انجام امور مزايده با هماهنگي نماينده بانك به آدرس همدان خيابان شريعتى- نرسيده 

به پل شهيد صوفى (چهاراه شريعتى ) اقدام نمايند.
توضيحات و شرايط :

1. مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه بايد توسط متقاضي به حساب 60588382/79 نزد بانك ملت 
به نام بانك مهر اقتصاد واريز و رسيد آن را با قيد رديف و مشخصات دقيق ملك مورد انتخابي متقاضي، به صورت جداگانه تحويل گردد.

2. كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسد . 
3.  هزينه هاي آگهي مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط از برندگان مزايده اخذ مي گردد .

4. تلفنهاى تماس جهت كسب اطالعات بيشتر و هماهنگى جهت بازديد از ملك عبارتند از : 32518436 و 32529432
5. بانك در قبول يا رد پيشنهادها مختار است .

6. به پيشنهادهاى فاقد سپرده و يا كمتر از مبلغ مقرر ، چك شخصى و يا نظاير آن و همچنين به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مهر و امضاى مجاز (در اشخاص 
حقوقى) مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايى كه پس از مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

7. جهت ارائه پيشنهاد ،بازديد از ملك الزامى است.
8. جمع آورى پيشنهادات از تاريخ درج آگهى به مدت يك هفته روز خواهد بود.

آگهي تجديد مزايده عمومي
فروش 2 قطعه زمين با كاربرى مسكونى و 2 باب خانه سازمانى در مالكيت سازمان ملى زمين و مسكن 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان همدان 

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان به عامليت از طرف سازمان ملى زمين و مسكن در نظر دارد در اجراي ماده 8 و 9 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن، تعداد 2 قطعه زمين با كاربرى مسكونى در شهرهاى همدان و نهاوند و 2 باب خانه سازمانى در شهر همدان كه در مالكيت دولت قرار دارد، به شرح 
مندرج در سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانى اينترنتى www.setadiran.ir به صورت مزايده عمومي بر مبناي قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري 
و با رعايت قوانين و مقررات با شرايط نقدي به فروش برساند، لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت أخذ فرم شرايط شركت در مزايده از ساعت 13 تاريخ 98/10/19 
تا ساعت 13 تاريخ 98/11/02 به سامانه تداركات الكترونيك دولت مراجعه نمايند. همچنين جهت هماهنگى براى بازديد از مورد مزايده، از تاريخ 98/10/19 الى 
98/11/02 (به استثناى روزهاى تعطيل) از ساعت 8 تا ساعت 13، به نشاني همدان، خيابان سعيديه، تقاطع استادان، اداره كل راه و شهرسازى، واحد امالك و 

حقوقى مراجعه و يا با شماره تلفن 3-38223001 تماس حاصل فرمايند.
1- شرايط مزايده :

پيشنهاد دهنده بايد جهت تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به يكى از روشهاى زير عمل نمايد :
1-1 ضمانتنامه معتبر بانكى به ميزان 5 درصد از مبلغ كل پايه به نفع سازمان ملى زمين و مسكن با شماره شناسه 10103862678 تهيه و ارائه نمايد. مدت اعتبار 

تضمين سه ماه از تاريخ پيشنهاد قيمت باشد.
1-2 فيش واريزى به مبلغ 5 درصد از مبلغ كل پايه جهت شركت در مزايده به عنوان سپرده به شماره شبا IR 670100004001037106372777 و شناسه واريز 
959286500124000000000000000024 نزد بانك مركزى بنام وجوه تمركز سپرده، تهيه و ارائه نمايد. (استرداد وديعه به صورت فيش واريزى، حدود 2 ماه بطول 

مى انجامد).
www.setadiran.ir 2- محل دريافت اسناد : سامانه تداركات الكترونيك دولت

3- محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده به صورت فيزيكي : متقاضيان شركت در مزايده پس از دريافت اسناد مزايده و مطالعه آن و بازديد محلى، بايد تضمين 
شركت در فرايند ارجاع كار (شامل ضمانتنامه يا فيش واريزى يا رسيد پرداخت الكترونيكى) خود را به ترتيبي كه در اسناد مزايده مقرر شده است در پاكت 

سربسته الك و مهر شده، تا ساعت 13 مورخ 98/11/02 به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان همدان تحويل نمايند.
4- محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده به صورت الكترونيكي : از ساعت 19:00 روز 98/10/19 تا ساعت 19:00 مورخ 98/11/02 سامانه تداركات الكترونيك دولت. 

5- زمان بازگشايي پاكات : كميسيون مزايده رأس ساعت 9 صبح مورخ 98/11/05 در محل اين اداره كل تشكيل مي گردد.
6- ساير شرايط :

6-1- حد نصاب تعيين برنده براى هر مورد مزايده حداقل يك نفر مي باشد.
6-2- هر متقاضى مى تواند براى بيشتر از يك مورد مزايده نيز شركت نمايد.

6-3- اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات به داليل قانوني مختار مي باشد.(م.الف 1622)
081-38223001  

نوبت اول 98/10/22
نوبت دوم 98/10/23  

شركت ترشى وشوريجات تپه سبز به شماره پروانه ساخت 52/1131/1 
وشماره شناسه نظارت بهداشتى 16/34/1405/پ از تاريخ98/10/1 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

آگهى ماده 228 اعالم ختم تصفيه شركت ورشكسته 
ساميكوه صنعت همدان

عزيزى - رئيس شعبه 3(11) دادگاه عمومى حقوقى همدان و قاضى رسيدگى 
كننده به  پرونده شركت ورشكسته ساميكوه صنعت همدان 

بدينوسيله بر اساس ماده 228 قانون تجارت به صاحبان سهام و بستانكارانى 
كه طلب آنان تصديق و قطعى گرديده و تاكنون حقوق خود را استيفاء ننموده 
شعبه  به  خود  طلب  اخذ  و  بانك  به  معرفى  جهت  تا  مى گردد  اعالم  و  ابالغ 
3(11) دادگاه عمومى حقوقى همدان واقع در همدان خيابان بوعلى ساختمان 
دادگسترى مراجعه نمايند در غير اين صورت و عدم مراجعه برابر ذيل ماده 

معنونه عمل خواهد شد.
(م.الف1618) 

 مديرعامل بانك مســكن 
جزئيــات افزايــش ســقف 
را  مسكن  خريد  تســهيالت 
تشريح و اعالم كرد: از محل 
اوراق حق تقدم تا 80 درصد 
طرح  اجراى  باقيمانده  هزينه 
در مشــاركت هاى مدنــى تا 
ســقف 300 ميليــون تومان 
درصد  اين كه 20  بر  مشروط 
را ســازنده تأمين مالى انجام 

دهد، پرداخت مى كنيم. 
به گزارش ايســنا، ابوالقاسم 
به  اشــاره  با  اناركى  رحيمى 
اعتبار  و  پول  شوراى  مصوبه 
وام  ســقف  افزايش  بر  مبنى 
خريــد از محــل اوراق حق 

تقدم، اظهار كرد: اين تسهيالت به واحدهاى 
تا 25 ســال قدمت اختصــاص دارد و براى 
واحدهاى با ســن 25 تا 30 ســال ســقف 
تسهيالت جداگانه اى درنظر گرفته شده است. 
وى افزود: پيش از اين، ســقف اين تسهيالت 
در تهران براى دريافت انفــرادى 45 ميليون 
تومان بــود كه با اين مصوبه بــه 80 ميليون 
تومان رسيده است.  به گفته مديرعامل بانك 
مسكن، سقف تســهيالت خريد مسكن براى 
زوجيــن در تهران نيــز از 80 به 160 ميليون 

تومان افزايش يافته است. 
رحيمى اناركى ادامه داد: در مراكز استان ها و 
شــهرها با جمعيت بيش از 200 هزار نفر نيز 
تسهيالت خريد مســكن از 40 ميليون تومان 
به 60 ميليون تومــان و براى زوجين در اين 
شــهرها از 70 ميليون تومان و به 120 ميليون 

تومان افزايش يافته است. 
 پرداخت وام 300 ميليونى مشروط 
به تأمين مالى 20 درصدى از ســوى 

سازنده
وى تصريح كرد: همچنين از محل اوراق حق 
تقدم تــا 80 درصد هزينــه باقيمانده اجراى 
طرح در مشــاركت هاى مدنى تا سقف 300
ميليون تومان مشــروط بــر اين كه 20 درصد 
را ســازنده تأمين مالى انجام دهد، پرداخت 

مى كنيم. 
مديرعامــل بانك مســكن همچنيــن درباره 
عملكرد اين بانك در سالجارى، گفت: امسال 
كل تسهيالت اهدايى بانك 200 هزار ميليارد 
ريال تــا 14 دى ماه بوده اســت كه اين رقم 

نســبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد يك 
درصدى داشته است. 

رحيمى اناركى با بيــان اينكه از مجموع اين 
تســهيالت، حدود 171 هزار ميليارد ريال در 
حوزه مســكن پرداخت شده، اظهار كرد: رقم 
اين تسهيالت 4 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته كاهش يافته كه اين كاهش به دليل 

ركود بازار مسكن روى داده است. 
 كاهــش يك درصدى نرخ ســود 
بازپرداخت وام ساخت با روش صنعتى
وى با بيــان اينكه در اين مــدت، 427 هزار 
واحد از تســهيالت بانك مســكن اســتفاده 

كرده انــد نيــز خاطرنشــان كــرد كه اين 
تســهيالت نيز، نسبت به ســال گذشته 8

درصد كاهش يافته است. 
مديرعامل بانك مســكن همچنين درباره 
مشــاركت بانك در طرح ملى مسكن نيز، 
گفت: در مرحله نخســت تــا 140 هزار 
واحد را پوشــش تسهيالتى مى دهيم كه از 
ايــن تعداد تا به حال 25 هزار تفاهم نامه با 
ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) امضا شده و 
سهميه 50 هزار واحد بنياد مستضعفان نيز 

به ما ابالغ شده است. 
به گفته رحيمــى اناركــى، مطابق تفاهم 
اجرايى  ستاد  واحدهاى  براى  انجام شــده 
فرمــان امــام(ره) 100 ميليــون تومان و 
براى واحدهاى مربوط به بنياد مسكن 75

ميليون تومان پرداخت خواهد شد. 
وى همچنين از كاهش يك درصدى نرخ 
ســود براى تسهيالت ســاخت با روش 

صنعتى خبر داد. 
مديرعامل بانك مسكن همچنين با بيان اينكه 
در سالجارى 58 هزار ميليارد ريال تسهيالت 
خريد مسكن پرداخت شده است، اظهار كرد: 
اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34

درصد كاهش يافته است. 
رحيمــى اناركى افزود: 115 هــزار فقره وام 
خريد از ابتداى امسال تا 14 دى ماه پرداخت 
شــده كه به لحاظ تعداد 37 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. 
بــه گفته وى، در تســهيالت جعاله 24 هزار 
ميليارد ريال پرداخت شــده كه نسبت به سال 

يافته  افزايش  درصد  گذشته 15 
است. 

در  مســكن  بانك  مديرعامــل 
ادامه با بيان اينكه در ســالجارى 
تاكنون تعــداد واحدهايى كه از 
وام صندوق پس انداز يكم 140
هزار واحد به ارزش 109 هزار 
ميليارد ريال بوده اســت، گفت: 
در مجمــوع 642 هزار فقره در 
شده  سپرده گذارى  صندوق  اين 
كــه 108 هزار فقره حســاب، 
بدون دريافت تسهيالت حساب 

را بسته اند. 
بر اساس اعالم رحيمى اناركى، 
تعداد حســاب هاى زنــده اين 
طرح 350 هزار و منابع صندوق 
پس انداز يكم نيــز درحال حاضر 45 هزار و 

600 ميليارد ريال است. 
مديرعامل بانك مســكن با بيان اينكه تعداد 
واحدهاى مســكن مهر تا امــروز بيش از 2

ميليــون و 380 هزار واحد اســت، تصريح 
كرد: از اين تعداد يــك ميليون و 926 هزار 
فروش اقســاطى انجام شده و 89 هزار واحد 
تعيين تكليف شــده مســكن مهر داريم كه 
در مجموع حدود 373 هزار واحد مســكن 
مهــر باقيمانده كه از ايــن تعداد حدود 328
هزار واحد شــهرى و بيش از 35 هزار واحد 

روستايى است. 

اگر متقاضى توان بازپرداخت داشته باشد

300 ميليون وام ساخت مسكن 
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ورزشىورزشى
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مذاكره بارسلونا با ژاوى 
براى جايگزينى والورده

 باشگاه بارسلونا با سرمربى اسپانيايى السد براى جايگزينى ارنستو 
والورده وارد مذاكره شد. 

به گزارش ايســنا و به نقل از الراى، به نظر مى رسد كه ارنستو والورده 
روزهاى پايانى حضــورش در جمع آبى انارى هــا را تجربه مى كند. 
شكست بارســلونا برابر اتلتيكو مادريد در نيمه نهايى سوپرجام اسپانيا 
كه در عربســتان برگزار شد موجب شده تا والورده يك قدم ديگر به 

اخراج از آبى انارى ها نزديك شود. 
روزنامه الراى قطر با منتشــركردن يك تصوير از اوسكار گراو مدير 
اجرايى و اريك آبيدال مدير ورزشى باشگاه بارسلونا نوشت كه آن ها 

براى مذاكره با ژاوى وارد قطر شده اند. 
احتمال مربيگرى ژاوى در بارســلونا بســيار جدى شــده و بيشــتر 

روزنامه هاى عربى آن را پوشش داده اند. 

توافق باشگاه ذوب آهن با سرمربى خارجى
 باشگاه ذوب آهن اعالم كرد با سرمربى جديد خود به توافق رسيده 
اســت و به زودى با حضور در ايران رسما قرارداد خواهد بست و كار 

خود را در ذوب آغاز خواهد كرد. 
به گزارش ســايت باشــگاه ذوب آهن، هيأت مديره اين باشگاه در 
چند روز اخير، با بررســى گزينه هاى خود درباره يكى از گزينه ها 
به جمع بندى نهايى رســيد و به توافقــات الزم با مربى مورد نظر 

دست يافت. 

مهاجم خارجى استقالل به تهران برگشت
 مهاجم اهل مالى تيم فوتبال استقالل بامداد ديروز براى حضور در 

تمرينات اين تيم به تهران برگشت. 
درحالى كه ميليچ مدافع چپ پاى اســتقالل با ارســال نامه اى به اين 
باشگاه اعالم كرده حاضر به بازگشت نيست، شيخ دياباته مهاجم اين 

تيم بامداد شنبه به تهران برگشت. 
دياباته يكى از تأثيرگذارترين بازيكنان تيم فوتبال استقالل در نيم فصل 

نخست بود.

فيفا استعفاى تاج را پذيرفت 
 فدراســيون جهانى فوتبال، نام رئيس فدراسيون فوتبال ايران را به 

صورت رسمى تغيير داد. 
به گزارش ايســنا، فدراســيون جهانى فوتبال (فيفا) پس از استعفاى 
مهدى تاج از رياست فدراسيون، نام رئيس فدراسيون فوتبال ايران را 

در صفحه اطالعات خود تغيير داد. 
در همين راستا نام حيدر بهاروند جايگزين مهدى تاج به عنوان رئيس 

فدراسيون فوتبال ايران شد. 
همچنيــن نام بهاروند به عنوان نايب رئيس هم ذكر شــده اســت اما 
نكته جالب حضور نام على كفاشــيان به عنوان يكى از نواب رئيسان 
فدراســيون فوتبال اســت. كفاشــيان در دوره رياســت مهدى تاج، 
نايب رئيس نخست فدراســيون فوتبال بود كه چندماه پيش به خاطر 
بازنشســتگى از سمت خود اســتعفا كرد اما اين اســتعفا هيچوقت 

به صورت كتبى اعالم نشد. 

ايران در يك قدمى المپيك 
 مرحله حذفى واليبال انتخابى المپيك 2020 توكيو و قهرمانى آسيا 
روز گذشــته در چين دنبال شد و تيم ملى كشــورمان در يك ديدار 
نزديك و نفس گير موفق شــد تيم ملى كره جنوبى را 3 بر 2 شكست 

دهد و به فينال و يك قدمى المپيك راه يابد.
در اين ديدار ست نخســت را 25 بر 22 به حريف واگذار كرديم اما 
در ســت دوم و ســوم 25 بر 21 و 25 بر 22 به پيروزى رسيديم، در 
گيم چهارم كره بهتر بــازى كرد و در امتيازات پايانى 25 بر 22 بازى 
را واگذار كرديم و اين بازى حســاس 2-2 مساوى شد تا سرنوشت 

به گيم پايانى بكشد.
در ست پنجم ملى پوشان كشــورمان بازى زيبا و خوبى را به نمايش 
گذاشتند و در نهايت در يك بازى نزديك موفق شدند 15 بر 13 بازى 

را به سود خود به پايان ببرند تا در فينال حريف تيم چين شود.
در ديگر ديدار، تيم چين موفق شد تيم قطر را 3 بر يك شكست دهد 

و حريف ايران در ديدار پايانى باشد.

ديدار وزير ورزش با رئيس فيفا
 در افتتاحيه المپيك زمستانى

 وزير ورزش وجوانان كشــورمان در حاشــيه افتتاحيه بازى هاى 
المپيك زمســتانى نوجوانان در ســوييس با رئيس فدراسيون جهانى 

فوتبال (فيفا) ديدار كرد. 
به گزارش ايرنا، وزير ورزش وجوانان در حاشــيه حضور در افتتاحيه 
بازى هاى المپيك زمستانى نوجوانان در لوزان (سوييس) با ايفانتينو در 

زمينه مسائل مربوط به فدراسيون فوتبال ايران گفت وگو كرد. 
مسعود سلطانى فر پيرامون مســائل مطرح شده در ديدار با رئيس فيفا 
توضيح داد: ديدار امروز در خالل مراســم افتتاحيه المپيك زمستانى 
نوجوانان انجام شــد و با ايفانتينو رياســت فيفا در زمينه مسائلى كه 
در فدراســيون فوتبال ايران به دنبال بيمارى مهدى تاج رئيس پيشين 

به وجود آمده براى او توضيحاتى را ارائه دادم. 

ساخت تخت خواب ورزشكاران المپيك
 از مقوا

 تختخواب هاى ورزشــكاران در بازى هاى المپيك 2020 توكيو از 
مقواهاى محكم ساخته شده است.

به گزارش فارس، بر اســاس اعالم تاكاشى كيتاجيما مديركل دهكده 
ورزشــكاران، ايــن تخت خواب هــا مى توانند تــا وزن 200 كيلو را 
تحمل كنند. اين تخت خواب ها محكمتر از چوب اســت، فريم هاى 
تختخواب هاى يك نفره پس از بازى ها به محصوالت كاغذى بازيافت 
مى شــوند. البته تشك ها از مقوا ساخته نمى شــوند و از محصوالت 

پالستيكى بازيافتى ساخته خواهند شد. 

سفر كيميا عليزاده به اروپا تفريحى است
 رئيس فدراســيون تكواندو ايران به خبــر مهاجرت كيميا عليزاده 

تكواندوكار تيم ملى به اروپا واكنش نشان داد. 
به گزارش مهر، ســيدمحمد پوالدگر رئيس فدراسيون تكواندو ضمن 
ابراز بى اطالعى از تصميم كيميا عليزاده براى مهاجرت به اروپا، گفت: 
برخالف برخى جوســازى ها و شايعات رســانه هاى بيگانه، عليزاده 
نه تنهــا به مربى خود حتى به پدرش هم هدف از اين ســفر را تفريح 
و اســتراحت عنوان كرده و جاى شگفتى است كه در شرايط حساس 
كنونى كشور، برخى رســانه هاى بيگانه با اهداف سياسى به سفر اين 

ملى پوش كشورمان پرداخته اند. 

در فوتبال اميدهاى المپيك 
ايران- كره جنوبى در ديدارى سرنوشت ساز 

 رقابت هاى فوتبال انتخابى المپيك زير 23 سال آسيا امروز با انجام 
4 بازى دنبال مى شــود كه در حساس ترين بازى تيم فوتبال اميد ايران 

به مصاف اميد كره جنوبى مى رود. 
تيم ملى كشــورمان كه در نخســتين بازى خود مقابل ازبكســتان 
يك بر يك متوقف شــد براى آنكه به صعود اميدوار باشد امروز 
محكــوم به برد اســت. كره در بازى نخســت و در دقايق پايانى 
موفق شــد با يك گل چين را مغلوب كند و شــرايط مناسب ترى 

نسبت به ايران دارد. 
در بــازى امــروز شــاگردان اســتيلى تنهــا درصورت كســب پيــروزى، 
اميدهــاى خــود را بــراى صعــود زنــده نگــه خواهنــد داشــت و در 
ــال  ــرن حســرت المپيكى شــدن فوتب ــد نيم ق ــر ايــن صــورت باي غي

را داشــته باشــيم. 
دور نخست اين رقابت ها كه در 4 گروه برگزار مى شود به پايان رسيد 
و تيم هاى تايلند، عربستان، كره جنوبى و اردن با برترى مقابل حريفان 
خود شــرايط بهترى دارند امروز در گروه ايران تيم چين با ازبكستان 
ديــدار مى كند و از گروه 4 نيز 2 ديدار انجام خواهد شــد، امارات با 

كره شمالى و ويتنام با اردن بازى خواهند داشت. 
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پيشخوان

آگهى دعوت از مجاورين 
آقايــان سيدمحســن و ســيدمجتبى و ســيدعلى احســان همگى ســيدان 
ــد  ــك نهاون ــش ي ــى بخ ــرر اصل ــالك 3056 مك ــاعى از پ ــن مش مالكي
ــورخ  ــماره 98/ن/5959 م ــى مجــدد ش ــد آگه ــر درخواســت تجدي براب
1398/10/19 تقاضــاى در قالــب صــدور ســند تــك برگــى پــالك فــوق را 
از ايــن اداره نمــوده اســت و متقاضــى مدعــى مى باشــد كــه مجاوريــن 
ــذا  ــدارد، ل ــن ن ــه مالكي ــى ب ــد و دسترس ــور را نمى شناس ــالك مذك پ
بــه اســتنادكد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن 
طــول اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 
آيين نامــه اجرايــى مفــاد اســناد رســمى الزم االجــرا بــه كليــه مالكيــن 
ــنبه  ــه در روز چهارش ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــالك فوق الذك ــاور پ مج
ــع در  ــك واق ــوع مل ــل وق ــح در مح ــاعت 10 صب ــخ 1398/12/7 س تاري
ــى  ــد بديه ــروس حضــور يابن ــاژ گ ــور پشــت پاس ــه آقات ــد، كوچ نهاون
ــام  ــع از انج ــاعى مان ــن مش ــن و مالكي ــور مجاوري ــدم حض ــت ع اس
ــدد  ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد چنانچ ــه بردارى نمى گ ــات نقش عملي

ــردد. ــه درج مى گ ــن روزنام ــد در همي باش
(م الف 267)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

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

برابر رأي شــماره 139860326007001042 مورخه 1398/9/24 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى نصيب نيا فرزند مصطفى به 
شماره شناسنامه 48 صادره از  اللجين در شش دانگ يك باب انبارى 
به مســاحت 2429/53 مترمربع قسمتي از پالك 5891 فرعى از 144 
اصلى واقع در اراضــى اللجين حوزه ثبتى بهار  بخش چهار خريدارى 
مع الواسطه از مالك رســمى آقاى احمد صاحبى محرز گرديده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 412)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/11/7

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

ورزشكار رزنى استان در فينال 
كاراته وان شيلى

 نخســتين مرحله ليگ برتر كاراته وان سرى آ در سال 
2020 با حضور 466 كاراته كا از 65 كشــور در سانتياگو 

شيلى آغاز شد. 
مردان و زنان كاراته كا ايران در اين رويداد كه داراى امتياز 
رنكينگ فدراســيون جهانى براى كسب سهميه المپيك 

توكيو است به ميدان رفته اند. 
در روز نخست اين مسابقات، تيم ايران 6 نماينده داشت 

كه 3 نفر فيناليســت شدند و 2 نماينده ايران نيز به ديدار 
رده بندى رسيدند. 

در قسمت زنان، رزيتا عليپور، كاراته كا رزنى استان خوش 
درخشــيد و به فينال راه يافت، سارا بهمنيار هم به ديدار 
رده بندى قدم گذاشــت و طراوت خاكســار هم از دور 

مسابقات كنار رفت. 
رزيتا عليپور نماينده اســتان در وزن منهاى 61 كيلوگرم 
ابتدا كاراته كايى از ايتاليا شكست داد. سپس برابر حريفى 
از شــيلى به برترى رسيد و آنگاه مبارزى از فرانسه را از 

سر راه برداشت و به نيمه نهايى رسيد. 

قهرمان رزنى در اين مرحلــه برابر «مروه كوبان» قهرمان 
سال 2019 اروپا از تركيه قرار گرفت و مقتدرانه با حساب 
8 بــر صفر حريف ترك را مغلــوب كرد و به فينال وزن 
منهاى 61 كيلوگرم رســيد تا نخستين فيناليست ايران در 

مسابقات سال 2020 لقب بگيرد. 
عليپور روز يكشــنبه براى كســب مدال طال به مصاف 
جوانا ركويچ از صربستان مى رود و با اين اوصاف، قهرمان 
رزنى امشــب براى كســب مدال طال بــا جوانا ركويچ، 
قهرمان ســال 2018 جهان و دارنــده 2 نقره و يك برنز 

كاراته وان هاى 2019 از صربستان مسابقه مى دهد. 

شطرنج در باشگاه 
صفوت همدان

 بيســتمين دوره مســابقات ماهيانه 
باشــگاه شــطرنج صفوت، كــه ويژه 
شــطرنج آموزان بدون درجه بين المللى 
است، با شركت 65 نفر در محل باشگاه 
در 3 جدول برگزار شــد و نفرات برتر 

انتخاب شدند:
در جدول A: ســاتيار خان بابايى، ايليا 
همدانــى و آترين صفاكيــش عناوين 

نخست تا سوم را كسب كردند. 
درجدولB: نيز آرين گمار قهرمان شد 
و محمدرضــا داوندى و طاها ســتايش 

ولى پور دوم و سوم شدند. 

نتايج مسابقات تنيس 
همدان 

 مســابقات تنيس بزرگداشت سپهبد 
سليمانى برگزار شد. 

هفته بيست و نهم مسابقات تنيس اليت 
بزرگداشــت  به مناســبت   1398 كاپ 

سپهبد سليمانى برگزار گرديد. 
به گزارش ايرنا، در هفته بيســت ونهم 
شفيعى ناطق  اميرحســين  رقابت ها  اين 
و بهشــاد ظهيرنيا به  ترتيــب مقام هاى 
نخســت و دوم را كسب نمودند و ميثم 
مشتركا  نورخمامى  سهراب  و  اعتمادى 

سوم شدند. 
مســابقات تنيس اليــت كاپ هر هفته 
توســط آكادمى تنيس اليت و زير نظر 
هيأت تنيس اســتان برگزار و عالوه بر 
امتيــازات مربوطه، جوايــزى به نفرات 

برتر اهداء مى گردد. 

صعود قصر مادر و 
چرم اوستا در فينال جام 

بصيرت 
 تيم هاى صعودكننده به مرحله نهايى 
مسابقات فوتسال جام بصيرت مشخص 

شدند. 
ســومين دوره مســابقات فوتســال جــام 
ــال  ــأت فوتب ــى هي ــه ميزبان ــرت ب بصي
شــهر مريانــج در ســالن 2 هــزار نفــرى 
ــدار در  ــا 2 دي ــى ب ــهيد حاجى باباي ش

ــد.  ــال ش ــى دنب ــه نيمه نهاي مرحل
در ايــن دوره از مســابقات 18 تيم از 
بهار،  ماليــر،  همدان،  شهرســتان هاى 
اســدآباد و فامنين به رقابت پرداختند و 
تيم قصر مادر و چرم اوســتا به مرحله 
نهايــى ايــن دوره از رقابت ها صعود 

كردند.
تيم قصر مادر توانســت بــا نتيجه 3 
بر 2 تيم شــهداى خاكريز اســدآباد 
اوستا  چرم  تيم  و  دهد،  شكســت  را 
با نتيجه يك بــر صفر عمران بتن را 

داد.  شكست 
بدين ترتيب 2 تيم قصــر مادر و چرم 
اوســتا به مرحلــه نهايى ايــن دوره از 

رقابت ها صعود كردند.

 نيم فصــل دوم رقابت هاى فوتبال دســته 
دوم كشور جام آزادگان امروز آغاز مى شود و 
تيم هاى حاضر در اين رقابت ها براى صعود و 

بقا در ليگ به مصاف هم مى روند. 
در تعطيالت نيم فصل بيشتر تيم هاى حاضر در 
اين رقابت ها با جذب نفرات مورد نياز تالش 
كردند تا نقاط ضعف خود را پوشش دهند و 
با تيم هايى دگرگون شــده نسبت به نيم فصل 

نخست قدم به رقابت ها مى گذارند. 
درحالى كه بيشــتر تيم ها با جــذب بازيكنان 
جديد تيم خــود را تقويت كرده اند اما 2 تيم 
نماينده اســتان به دليل بى پولى و بسته بودن 
پنجره نقل و انتقاالتى نتوانستند يارگيرى كنند 
و با همان داشته هاى خود رقابت هاى نيم فصل 
دوم را آغــاز مى كنند كه ايــن مى تواند براى 

جايگاه هر 2 نماينده استان گران تمام شود.
 در هفته چهاردهــم اين رقابت ها كه پس از 
يك ماه تعطيلى از ســر گرفته مى شــود، تيم 
شــهردارى همدان در خانه بازى دارد و پاس 
نيز راهى بندر عباس شده است تا با شهردارى 

اين شهر ديدار كند. 
در همدان تيم شــهردارى بــا رهبرى هادى 
گل محمدى ميزبان كاســپين قزوين اســت، 
شــهردارى كه در رده چهــارم رده بندى قرار 
دارد، بــا تيــم رده يازدهمى كاســپين ديدار 
مى كند. تيم شــهردارى كه نيم فصل نخست 
نمايش خوبى داشت با همان داشته هاى خود 
امروز و از ســاعت 14 پذيــراى تيم قزوينى 

است. 

شاگردان گل محمدى امروز با همان داشته هاى 
خــود مقابل حريفى قــرار مى گيرند كه چند 
بازيكن جديد گرفتــه و براى ارتقاء خود در 

جدول قدم به ميدان مى گذارد. 
هوا ابرى و بارانى همدان ممكن اســت اين 
بازى را به تعويق بياندازد و اگر شرايط جوى 
امروز مناسب نباشد اين ديدار به وقت ديگر 
موكول خواهد شــد. در ساير ديدارهاى اين 
گروه امروز شهيدقندى يزد ميزبان شهردارى 
فومن اســت، ميالد تهران پذيراى فوالد نوين 
اهواز اســت، مس نوين كرمان بــه ميهمانى 
شــهردارى آســتارا مى رود، خيبر خرم آباد از 
اترك بجنــورد پذيرايى مى كنــد، اميد گناوه 
با اتحــاد كامياران ديدار دارد و صدرنشــين 
رقابت ها اســتقالل مالثانى به ميهمانى اروند 

خرمشهر قعرنشين مى رود. 
اما در گروه دوم تيم فوتبال پاس همدان راهى 
بندرعباس شده است و امروز مقابل شهردارى 

بندرعباس صف آرايى مى كند. 
پاس در شرايطى راهى بندرعباس شده است 
كه احمد جمشيديان سرمربى خود را به همراه 
ندارد، اين مربى هفته گذشته رسماً كنار كشيد 

و على قربانى جانشين وى شد. 
پاس كه نيم فصل نخست را با نايب قهرمانى 
به آخر رســاند در نيم فصل دوم مشــكالت 
عديــده اى دارد و نتوانســت نقــاط ضعف 
خود را تقويــت كند، اين تيم در شــرايطى 
به مصاف شــهردارى بندرعباس مى رود كه 
حريف به خوبى خود را تقويت كرده و روند 

رو به رشدى را پيش گرفته است. 
امروز على قربانى نخســتين مربيگرى خود 
را مقابل شهردارى بندرعباس تجربه مى كند. 
پاس به دليل بســته بودن پنجره نقل و انتقاالتى 
نتوانست بازيكن جديد جذب كند و با توجه 
به شــرايط موجود راه سختى را در ادامه ليگ 
خواهد داشت، در آن سوى ميدان شهردارى 
بندرعبــاس چند بازيكن جديد گرفته و خود 
را تقويت كرده تا از انتهاى جدول جدا شود. 
پاس ديدار ســختى را امروز پيش رو خواهد 
داشــت و عبور از جهنم بندر روز ســخت 
پــاس خواهد بود. جدال 2 تيــم باال و پايين 
جدول شرايط متفاوتى با هم دارند و اين بازى 

حساسيت بااليى دارد. 
پاس از نظر روحى و روانى شــرايط مناسبى 
ندارد و باتوجه بــه ضعف هايى كه دارد كار 

سختى را پيش رو خواهد داشت. 
در ســاير ديدارهــاى ايــن گــروه چوكاى 
صدرنشين ميهمان شهردارى بم است، شهداى 
بابلســر از تيم نفت و گاز گچساران پذيرايى 
مى كند و ملى حفارى اهواز ميزبان شهردارى 

ماهشهر است. 
ديدار تيم هاى مس شهر بابك مقابل شهداى 
زركان كرج و سردار بوكان در برابر ايرانجوان 
بوشهر و ديدار بعثت كرمانشاه و نفت اميديه 

نيز فردا انجام خواهد شد. 
در ضمن اگر ديدارى به دليل شــرايط جوى 
تعطيل شــود و شــرايط مهيا باشد پس از24

ساعت انجام خواهد شد. 

تكواندو بانوان بهار 
در جمع 10 تيم برتر 

كشور 
 رقابت هاى مرحله نخست ليگ تكواندو 
جوانان و بزرگســاالن زنان «جــام كوثر» به 
پايان رسيد و 10 تيم راه يافته به مرحله پايانى 
مشخص و معرفى شدند و تيم بهار توانست 

در جمع برترين هاى كشور قرار بگيرد. 

ديدارهاى هفته سيزدهم تا پانزدهم (پايانى) از 
مرحله نخست پانزدهمين دوره ليگ جوانان 
و بزرگساالن زنان «جام كوثر» يادواره شهيد 
عصمــت پورانورى با حضــور 15 تيم روز 
گذشته در فدراســيون تكواندو برگزار و 10 
تيم صعودكننده به مرحله پايانى مشــخص 

شدند. 
در هفته ســيزدهم ايــن رقابت ها تيم هيأت 
تكواندو بهار 7 بر يــك تيم هيأت تكواندو 

شهرستان نظرآباد را شكست داد. 

درهفتــه چهاردهــم تيم هيــأت تكواندو 
بهار استراحت داشــت و در هفته پانزدهم 
ايــن رقابت ها تيم هيــأت تكواندو بهار با 
ســرمربيگرى مژگان حبيبى بــا اقتدار و با 
نتيجه 7 بر يك تيم هيأت تكواندو اســتان 
مركزى را از پيش رو برداشــت تا با كسب 
15 امتيــاز در رده نهم ايــن رقابت ها قرار 
بگيــرد و به مرحله بعد اين مســابقات راه 

يابد. 
با پايان رقابت هاى هفتــم پانزدهم و مرحله 

نخســت، تيم فتح صدر البرز با كســب 42 
امتياز صدرنشين مرحله نخست لقب گرفت، 
لوازم خانگى كن با 39 امتيــاز رده دوم را به 
خود اختصاص داد و اسپريچو با 36 امتياز در 

جايگاه سومى قرار گرفت. 
تيم هــاى داتيس يزد، فرمانيه، دانشــگاه آزاد 
اســالمى، روپايى الكترونيكى كين، شــوكا 
الورين مريوان، هيأت تكواندو بهار و هيأت 
تكواندو جنوب شرق به ترتيب در رده چهارم 

تا دهم جاى گرفتند. 

 مســابقات بين المللــى تختــى پس از 3 
روز مسابقه در ســالن امام خمينى كرمانشاه 
با شــناخت نفرات برتر در اوزان مختلف به 

پايان رسيد. 
در اين رقابت ها تيم كشتى 6 نفره همدان تنها 
به كســب 2 مدال برنز بسنده كرد و كارنامه 

نسبتًا ضعيفى از خود برجاى گذاشت. 
در ايــن مســابقات در وزن 86 كيلوگــرم، 
حميدرضــا على بخشــى و در 97 كيلوگرم، 
دانيال شريعتى نيا موفق شــدند به مدال برنز 

دست يابند. 
در اين رقابت ها در وزن 70 كيلوگرم، يوسف 
كامرانى از همدان در همان كشــتى نخست 
مقابــل حريف خود، مهــدى يگانه جعفرى 
شكســت خورد و از گردونه رقابت ها خارج 

شد. 
در وزن 74 كيلوگــرم پس از آســيب ديدگى 

مسعود كمروند و كناره گيرى وى از رقابت ها 
جمال خدابنده لو به مصاف رقبا رفت كه اين 
كشــتى گير كمتر از انتظار ظاهر شد و پس از 
شكست در ديدار نخست در جدول بازنده ها 
با شكست مقابل حريف خود از ارمنستان از 
دســتيابى به مدال برنز بازماند و تنها به مقام 

پنجمى قناعت كرد. 
در وزن 79 كيلوگرم، عباس يزدانى در كشتى 
نخســت مقابل قهرمان ايــن رقابت ها على 
سوادكوهى با ضربه فنى شكست خورد و در 
شانس مجدد نيز نتوانست به مدال برنز دست 

يابد و در جايگاه پنجم ايستاد. 
در 86 كيلوگــرم اســتان 2 نماينده داشــت، 
حميدرضا على بخشــى و مهدى حاجيلوئيان 
كه از شــانس بد در كشــتى نخســت با هم 
سرشاخ شــدند كه على بخشــى به پيروزى 
رســيد و به دليل شكســت على بخشى مقابل 

جالل زمــان حاجيلوئيان از گردونه رقابت ها 
خارج شد. 

حميدرضا على بخشــى نيز با اين شكست 
راهــى جــدول بازنده ها شــد و در اين 
ميختاريان  هراس  شــد  موفق  ابتدا  جدول 
از ارمنســتان را شكست دهد و سپس در 
مصــاف با ديگر كشــتى گير ارمنى گريگو 
گريگوريــان به برترى برســد و به مدال 

يابد.  دست  برنز 

و ســرانجام در وزن 97 كيلوگــرم رقابت ها 
دنبال شــد، دانيال شريعتى نيا پس از شكست 
مقابل جواد نظرى راهى جدول بازنده ها شد 
و در نهايــت بدون كشــتى گرفتن در جدول 

بازنده ها موفق به كسب مدال برنز شد. 
در مجموع نمايندگان اســتان در جام تختى 
كارنامه چندان خوبى كسب نكردند و انتظار 
مدال هاى خوشــرنگ ترى داشتيم كه محقق 

نشد. 

2 مدال برنز سوغات كشتى 
از كرمانشاه

آغاز نيم فصل دوم ليگ 2

شهردارى درخانه 
و پاس در بندر به ميدان مى روند 
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شــدن در مجاورت تپه 
ثبت شده شاه طهماسب 
قرار گرفته اســت، البته 
ملى  ثبت  هــم  تپه  اين 
شــده فاقد هــر حريم 
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باباطاهر

قطره هاى حاوى ويتامين «A» با فناورى 
نانو توليد مى شود

 A يكى از شــركت هاى نانويى كه صاحب نانوفناورى ويتامين 
است درحال فروش ليسانس اين فناورى به توليدكنندگان قطره چشم 
و روان كننده در جهان است تا از اين فناورى براى ارتقاى محصوالت 

خود استفاده كنند. 
به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، يك شركت فعال در عرصه نانو 
درحال گفت وگو براى صدور مجوز فناورى نانو ويتامينA اســت، 
فناورى كه با نام تجارى نانو كليرA (NANO Clear A) شناخته 

شده و نوعى قطره چشم مبتنى بر ويتامين A است. 
مدل تجارى اين شركت بر توسعه و ثبت اختراعات منحصربه فرد در 

حوزه فناورى  نانو تكيه دارد. 

ترازويى كه شما را براى كاهش وزن 
تشويق مى كند

 يك ترازوى ابرى شــكل رونمايى شده كه اپليكيشن موبايل دارد 
و هنگام كاهش يا افزايش وزن براى فرد پيام هاى تشــويق آميز نشان 

مى دهد. 
به گزارش مهر، يك شــركت كره اى ترازوى هوشمندى ساخته كه 
بدون درنظر گرفتن افزايش يا كاهش وزن پيام هاى تشــويق آميز به 

فرد ارائه مى دهد. 
ــبيه  ــده و ش ــى ش ــرازو در نمايشــگاه CES 2020 رونماي ــن ت اي
يــك ابــر اســت و وزن فــرد را به طــور ديجيتالــى نشــان مى دهــد. 
ــراى  ــز ب ــويق آميز ني ــام تش ــك پي ــراه وزن، ي ــرازو هم ــن ت در اي

ــود. ــان داده مى ش ــش وزن نش كاه

امكان مسدود يا محدود كردن پاسخ ها در 
توييتر فراهم مى شود

 توييتر در نمايشگاه CES 2020 از افزودن ويژگى جديدى خبر 
داد كه امكان پاسخ دهى به توييت ها را مسدود يا محدود مى كند.  به 
گزارش مهر، شبكه اجتماعى توييتر به زودى با افزودن يك ويژگى 
جديد به كاربران اجازه مى دهد امكان پاسخ دهى به توييت را مسدود 
كنند.  اين شبكه اجتماعى در نمايشگاه CES٢٠٢٠ اين ويژگى را 
نام   conversation participants جديد  ويژگى  كرد.  اعالم 
دارد و در بخش نوشتن توييت Compose Tweet ظاهر مى شود.

 اين ويژگى4 بخش دارد: جهانى، گروهى، پنلى و بيانيه.
 اين گزينه ها به كاربر اجازه مى دهد؛ اجازه پاسخ دهى به توييت را به 

همه افراد بدهد.

گرمايش جهانى، قله اورست را سرسبز مى كند
 اطالعات ماهواره اى ناسا نشان مى دهد رويش چمن و بوته ها زير 
يخ و برف ها در ارتفاعات قله اورست افزايش يافته است كه دليل اين 

امر گرمايش جهانى است. 
به گزارش ايسنا، طبق تحقيقى جديد به نظر مى رسد حيات گياهى در 
ارتفاعات قله اورست در حال رشد است. به گفته پژوهشگران دليل 

اين امر گرمايش جهانى است. 
ماهواره   اطالعات  سال   25 از  استفاده  با  انگليسى  دانشمندان 
Landsatناسا (1993 تا 2018) افزايش رشد گياهان زير برف ها 

را اندازه گيرى كردند. 
محققان دانشگاه اكستر متوجه شدند رشد چمن و بوته ها زير برف ها 

از ارتفاع 13600 فوتى به 19600 فوتى قله رسيده است. 

رونمايى از هامر برقى در سال 2022
 پس از مدتى گمانه زنــى در مورد توليد مدلى برقى از خودروى 
هامر، منابع نزديك به جنرال موتورز اين موضوع را به صورت قطعى 
تأييد كرده اند. به گزارش ايســنا، خودروى هامــر به دليل قدرت و 
استحكام خود هميشــه مورد توجه بوده، اما مصرف باالى سوخت 
آن هم يك چالش جدى اســت كه با برقى شدن اين خودرو برطرف 
مى شــود. انتظار مى رود جنــرال موتورز فرايند دشــوار و پرچالش 
برقى كردن هامر و عرضه آن به بازار را تا اوايل ســال 2022 به پايان 
برساند. درعين حال پيش بينى مى شود يك نمونه اوليه از اين خودرو 

تا اوايل ماه آينده ميالدى عرضه شود. 
هامر برقى نيز مانند مدل عادى اين خودرو مى تواند در مســيرهاى 

ناهموار و دشوار به راحتى به حركت خود ادامه دهد. 

نمايشگاه كتاب همدان 
حاشيه هايى كه بر متن مى چربد

 دوازدهمين نمايشگاه سراســرى كتاب همدان 
به آدينه رســيد و در اين مدت رخدادهايى همچون 
«راديوكتاب»، فروش به نفع بيماران ســخت درمان، 
معرفى بهترين كتابداران مسجد و پويش "دلنوشته اى 

براى سردار دل ها" را پشت سر گذاشت. 
به گزارش ايرنــا، «راديوكتاب» اتفاقــى بود كه در 
دوازدهمين نمايشــگاه سراسرى كتاب همدان براى 
نخســتين بار رخ داد و همــه را ذوق زده كرد؛ كانون 
پرورش فكرى كــودكان و نوجوانــان مجرى اين 

شگفتانه بود. 
بــه گفته رئيــس كانون پرورش فكــرى كودكان و 
نوجوانان همدان در اين طرح ابتكارى يك دســتگاه 
مينى بوس به اســتوديو سيار تبديل شــده و مربيان 
كانون از مخاطبان نمايشگاه كتاب دعوت كرده و به 

معرفى و خوانش كتاب مى پردازند. 
بهنــاز ضرابى زاده گفت: با اين شــيوه هاى جذاب 
مى توان افراد زيادى را به جمع دوســتداران دانايى 
اضافــه كرد.  وى يادآورى كــرد: اين مينى بوس در 
مناطق محروم و حواشى شهر نيز برنامه هاى فرهنگى 

اجرا مى كند و به عالقمندان، كتاب امانت مى دهد. 
 دســت كتــاب در دســتان بيمــاران 

سخت درمان
برنامه ديگرى كه در نمايشگاه سراسرى كتاب همدان 
اجرا شد رونمايى از كتاب "هزار خرده سكوت" بود 

كه به نفع بيماران سخت درمان به فروش رفت. 
اين كتاب اثر فرشــته اكبرى اســت كه به تازگى در 
تيراژ يك هزار نسخه با قيمت 18 هزار تومان منتشر 
شــد و نويســنده تمام درآمد حاصل از فروش اين 
كتاب را به مجمع خيرين ســالمت اســتان همدان 

تقديم كرد. 
«كتاب دوست داشتنى من» هم در اين نمايشگاه اجرا 
شــد؛ اين طرح از ديگر خالقانه هاى كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان همدان بود كه خيلى ها را 

گرد خود جمع كرد. 
در اين طرح تعدادى از دانش آموزان مدارس مختلف 
شــهر شركت كردند و با كمك مربيان كانون با چند 
كتاب، نويسنده و فيلمسازان بزرگ جهان آشنا شدند. 
داستانى در رابطه با حضرت فاطمه(س) توسط يكى 
از مربى هاى كانون هم براى دانش آموزان روايت شد. 
«كتاب دوست داشتنى من» يك روز مهمان نمايشگاه 
سراسرى كتاب بود و بقيه روزها در كانون پرورش 

فكرى كودكان و نوجوانان همدان اجرا مى شود. 
 تقدير از بهترين كتابداران

تقدير از بهترين كتابداران هم از بخش هاى اين نمايشگاه 
بــود و در اين برنامه از برترين كتابــداران كانون هاى 

فرهنگى و هنرى مساجد همدان تقدير شد. 
طبق آمارى كه مدير كانون هاى فرهنگى امور مساجد 
همدان اعالم كــرد: 200 كتابخانه در مســجدهاى 
استان داير شده كه برخى به صورت باز و بعضى هم 

مخزن دار هستند. 
حميدرضا ناهيدى به اين كانون ها قول داد تازه هاى 
نشر كشور در اختيار كتابخانه هاى مساجد قرار بگيرد 
تا دوســتداران دانايى بتوانند كتاب هاى مورد عالقه 

خود را بخوانند. 
 پويش "دلنوشته براى سردار دل ها"

پويشى با عنوان"دلنوشــته اى براى سردار دل ها" در 
دوازدهمين نمايشگاه سراسرى كتاب همدان شكل 
گرفت تا عالقمندان، دلنوشــته هاى خود براى شهيد 

سليمانى را به ثبت برسانند. 
بهترين دلنوشــته ها در آخرين روز نمايشگاه معرفى 
و از افراد برتــر تجليل و در نهايت تا چهلمين روز 
شهادت اين سردار بزرگ در قالب يك كتاب منتشر 

مى شود. 
دوازدهمين نمايشگاه كتاب تا 23 دى ماه ادامه دارد و 
برنامه هاى ديگرى قرار است در حاشيه اين رويداد 
فرهنگى اجرا شود؛ حاشيه هايى كه شايد بر متن هم 
مى چربد و مخاطب هاى بيشترى هم جذب مى كند. 

دوســت داران دانايى براى ديدن تازه ترين كتاب هاى 
منتشرشــده به محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى 

همدان مراجعه كنند. 

رئيس كميسيون گردشگرى اتاق كرمان پيشنهاد كرد:
منزل شهيد سليمانى 

به موزه تبديل و ثبت ملى شود
 رئيس كميسيون گردشگرى و صنايع دستى اتاق كرمان گفت: پيشنهاد 
تبديل شــدن منزل سپهبد ســليمانى به موزه و ثبت ملى آن توسط اين 
كميسيون مطرح شده است كه تا حصول نتيجه، آن را پيگيرى مى كنيم. 

بــه گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى 
كرمان، محمدرضا بهرامى، با بيان اينكه تشريح و به تصوير كشيدن همه 
اقدامات سپهبد ســليمانى و نيز نتايج، آثار و مستندات آن ها به ويژه  در 
عمليات هاى دفاع مقدس و همچنين حضور در ســوريه، لبنان و عراق 
بايد در اين موزه جمع آورى شود، افزود: مقابله با اشرار و استكبار، كليه 
فتوحات و همه مدال ها و افتخارات وى مى تواند در اين موزه به معرض 

نمايش گذاشته شود. 
وى ادامــه داد: با اين اقــدام مى توان چهره ماندگار ســردار دل ها، 
شهيد سليمانى را به عموم شــيعيان جهان شناساند. رئيس كميسيون 
گردشــگرى و صنايع دســتى اتــاق كرمــان به خدمــات بى نظير و 
به يادماندنى سپهبد سليمانى اشــاره و اظهار كرد: ملت شريف ايران 
پيوند ناگسســتنى با رشــادت ها، دالورى ها و جانفشــانى هاى حاج 
قاســم دارند كه با برپايى مــوزه مى توان اين پيوند را هميشــگى و 

تازه نگهداشت. 
بهرامى تصريح كرد: حافظه تاريخى جهان هيچ گاه شــهيد سليمانى را 
فراموش نخواهد كرد اما براى آيندگان بايد مجموعه اى از اسناد تاريخى 
خدماتى كه حاج قاسم براى دنياى بشريت انجام داد، در دسترس باشد. 
وى با اشــاره به حضور بى نظير مردم در مراســم تشييع پيكر اين شهيد 
سرافراز بيان كرد: اين وداع باشكوه نشان از ارادت، ديدگاه مثبت و عشق 
وصف ناپذير مردم به حاج قاسم داشت كه تصاوير آن بايد در موزه ثبت 
شود تا نسل هاى بعد قضاوت بهتر و منصفانه اى در مورد نقش ايشان در 

اين برهه از تاريخ جهان داشته باشند. 

فراخوان شركت در نمايشگاه هاى گردشگرى 
خارجى اعالم شد

 شركت مادر تخصصى توسعه ايرانگردى و جهانگردى ايران به عنوان 
برگزاركننده نمايشــگاه هاى گردشگرى خارجى فراخوان حضور بخش 

خصوصى را در اين نمايشگاه ها اعالم كرد. 
به گزارش مهر، شركت مادر تخصصى توسعه ايرانگردى و جهانگردى 
ايران به نمايندگى از وزارت ميراث فرهنگى و به استناد ابالغيه 26 آبان 
امسال معاونت گردشگرى، مســئول برپايى پاويون جمهورى اسالمى 

ايران در نمايشگاه هاى خارجى گردشگرى اعالم شد. 
به همين منظور از مجريان نمايشــگاهى، فعاالن، شــركت ها، مؤسسات 
دفاتر خدمات مســافرتى، تشــكل ها و صنوف حرفه اى گردشگرى با 
شــخصيت حقوقى ثبت رسمى، عالقمند و با شرايط الزم در اين زمينه 

دعوت به همكارى كرد.  
به اين منظور فهرستى از نمايشگاه هاى اولويت دار معاونت گردشگرى از 

25 دى ماه 98 تا 29 مهرماه سال 99 اعالم شد. 
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مريم مقدم »
 قرار اســت درصــورت تأييد طــرح، همدان 
صاحب سايت  موزه تاريخ طبيعت و ورزش شود. 
اين رويايى اســت كه يك تپــه قديمى بدون آنكه 
نشانى در فهرســت آثار ملى ايران داشته باشد در 

سر صاحبان فكر و ايده مى پروراند. 
 كوهى كه معدن تاريخ است 

كوه خورزنــه در 3 كيلومترى شــرق همدان، در 
ميان 3 روســتاى «حصارآقا شمســعلى» در غرب، 
«مزدقينه» در شمال و «كشين» در جنوب واقع شده 

است. 
ارتفاع اين كوه از سطح دريا حدود 2300 متر است 
و در فاصلــه 500 مترى كوه بــه طرف غرب تپه 
«شاه طهماسب» قرار دارد كه قدمت آن را به دوره 
سلجوقى نسبت مى دهند. تعدادى غار در اين كوه 
وجود دارد و آثارى از دستكارى در ادوار تاريخى 

درون برخى از اين غارها ديده مى شود. 
اگرچه نتيجــه پژوهش ها نشــان مى دهد كه كوه 
خورزنه همدان، معدن مناســبى در دوره تاريخى 
براى ايجاد بناهاى سنگى شهر در دوره هخامنشيان 
بود، ولــى برخى معتقدند به دليــل پوكى و تردى 
سنگ ها مواد موجود در اين كوه نمى توانسته براى 

ساخت وساز مناسب باشد. 
ياقــوت حموى بغدادى در قــرن 7 ه.ق در كتاب 
خود به نــام «معجم البلــدان» آورده كه «خورزنه 
كوهى اســت به همدان؛ به دروازه همدان كه شير 
سنگى همدان كه به گمان مردم آنجا، طلسم ايشان 
اســت و آفت ها را از ايشان بازمى دارد از اين كوه 

كنده شده است. »
شايد اين جمالت مويد اين مطلب باشد كه زمانى 
كه ياقوت حموى مشــغول نــگارش كتاب مجمع 
البلدان بود معادنى نيز در اين كوه فعال بوده اند. در 
كوه خورزنه همدان مى توان بخشى از آثار تراشيدن 
ســنگ همچون ســتون نيمه كاره، آثار كندوكاو در 
صخره، كاوش هــاى غيرمجــاز در بخش هايى از 
كوه و 3 غار را مشــاهده كرد. با همه اين ويژگى ها 
خورزنه روى زمين زير آســمان پايتخت تاريخ و 

تمدن ايران زمين بس غريب است . 
خورزنه خارج از ثبت ملى 

خوزنه بدون ثبت ملى شدن در مجاورت تپه ثبت 
شــده شاه طهماسب قرار گرفته است، البته اين تپه 

هم ثبت ملى شده فاقد هر حريم تاريخى است. 
بالــغ بر 6 ماه پيش بود كه دانشــگاه بوعلى ســينا 
طرحى را با مديريت محمديــان منصور به عنوان 
مديــر پروژه به ميراث فرهنگى ارائه داد، اين طرح 
مربوط به تعريف كاربرى و اجراى پروژه اى براى 
توسعه گردشگرى با يك ظرفيت طبيعى- تاريخى 
در اســتان بود، از آنجا كه ميراث فرهنگى همواره 
دســتش از اعتبارات كافى براى اجراى پروژه ها و 
طرح هاى پيشنهادى خالى است مشاوران و مجريان 
طرح تالش كردنــد در حد توان بتوانند اين ارگان 
دولتى كم پول را بــراى حمايت از مطالعات پروژه 
پــاى كار بياورند كه در اين زمينــه موفقيت هايى 

حاصل شد اما اجراى پروژه همچنان در هاله اى از 
ابهام باقى ماند، به گونه اى كه متأسفانه نبود اعتبار و 
تعلل در تصميم گيرى ها موجب شده است تا امروز 
خبــرى از تصميمات نهايى شــهردارى و ميراث 
فرهنگى در زمينه اين بازمانده تاريخى عنوان نشود. 
در زمينه تاريخچه اين ســايت باارزش محمديان 
منصــور، مدير پــروژه تبديل خورزنه به ســايت  
موزه تاريخ طبيعت و ورزش مى گويد: ظهيرالدوله 
شهردار تهرانى االصل همدان در سال 1285 هجرى 
شمســى به مدت 7 ماه شــهردار همدان بود. وى 

بيان  چنين  خــود  خاطرات  در 
مى كند:

«عصــر رفتيم به تماشــاى كوه 
«خورزنه»، كــوه خورزنه طرف 
مشــرق شــهر همدان است به 
مســافت تقريبًا 3 ربع فرســخ. 
چنــدان كــوه بزرگى نيســت. 
ارتفاعــش از دامنه شــايد 150
از  كمتــر  دورش  باشــد.  ذرع 
يك فرســنگ نيست، 2 ثلث از 
ارتفاعش خاك و پاره ســنگ و 
ســنگ  تخته  آخرش  ثلث  يك 

است.
در وســط طول اين كوه غارى 
كنده اند خيلى تماشــايى رو به 
جنوب. دهنه اين غار تقريبًا 20

ذرع است و به ارتفاع سه چهار 
ذرع به طور شــيب كنده شــده است، سقفش يك 
پارچه ســنگ است و همه جا، جاى حجارى ساده 
پيدا مى شود. بعد كه پر كرده اند حاال فاصله سقف 
با زمين غار كه خاك و پاره سنگ است همه جا 3

ذرع و 2 ذرع و آخرش به 0/5 ذرع مى رسد. عمق 

غار از دهنه تا ته، شــايد هفتاد هشتاد ذرع باشد كه 
همه جا خيلى تند سرازير است و همه جا عرضش 
پنجاه شــصت ذرع است، بلكه عمقش زيادتر بوده 

و پر شده است
و بيانـــى ديگـر از دانشـــمندان بـزرگ همــدان 
«شــــيرويه بن شــهردار» متوفــــاى 558ه.ق . 
چنيــن آمــده اســت: «ســــليمان نبــى(ع) از 
ســرزمين همــدان عبــور كــرد و فراوانــى آب 
و چشــــمه هاى آن را بديــد، ســليمان نبـى(ع) 
فرمـود: چـــه چيـز موجب شــــده بــا همــه 
امكانــــات، بنايــــى در ايــن 
يــا  گفتنــد:  نيســت؟  مــكان 
نمى توانــد  كســــى  ا...،  نبــى 
چون كــه  بمانــــد،  اينجــا  در 
بــــرف و سـرما بـــر سـر آدم 
مى كوبـد و به قـــدر يـك نيـزه 
ســــليمان  مى بـــارد.  بـــرف 
جنـى»  «صخـــر  بـه  نبـــى(ع) 
گفـت: هيـچ چـاره اى نيسـت؟ 
گفـت: چـــرا چـاره اى هسـت. 
شــيرى  مجســـمه  صخرجنـى 
خورزنــــه  كــوه  ســــنگ  از 
بســــاخت و طلســـمى بـر آن 
شـهر  بنـــاى  و  كـــرد  نصـب 

همـدان را بنـا نهـاد. 
در «تاريــخ غيرت» آمده اســت 
كــه در اين واقعه بعضى از مردم 
همدان براى حفظ جان مدتى در غار خورزنه پنهان 

شدند: 
نيم تاج خانــم را با خدمه اش برداشــته از دروازه 
ســنگ شــير بيرون برديم و در مغارى كه در كوه 
خورزنه اســت جاى داديم . . . . احمد خان داخل 

غار شــده قدرى با دســت و پا راه رفت تا كم كم 
راه تنگ تر شــد و مجبور شــد كه با سينه راه برود 
همينطور با كمال صعوبت از پيچ وخم راه گذشــته 
كم كم راه وسيع شد تا باالخره طورى شد كه هر 2
سرپا برخاســته قدرى رو به پايين رفتند و غار هم 

خيلى وسيع شد. (نثرى، 1398: 250-246)
بين دولت صفويه و عثمانى در ســال هاى 1102 تا 
1109 شمســى جنگى در گرفت كه در سال 1102

احمد پاشا شهرهمدان را اشغال كرد. در سياحتنامه 
شــيخ محمد على حزين اين واقعه چنين درج شده 

است. 
در شــوارع و صحرا ها به قدرى اجساد كشتگان به 
روى هم ريخته بود كه فرصت و امكان كنار كشيدن 
فراهم نبود ديگران روى اجساد به مقابله مى ايستادند. 
تا باالى ديوارهاى بلند اجســاد كشتگان بود كه بر 
فراز هم ريخته بودند. براســاس تطبيق ويژگى هاى 
اين غار با توضيحات ظهيرالدوله به نظر مى رسد كه 
اين غار همان غارى است كه يك ستون سنگى دارد.
حاال سوال اينجاســت چگونه مى شود كه يك تپه 
كه حامل تاريخ و فرهنگ نهفته شــده در آن است 
تا امروز نتوانســته اســت توجه متوليان امر را براى 
ثبت شدن در رديف آثار ملى به خود اختصاص دهد. 
 آيــا جز اين اســت كه پيش از آنكــه هر مجرى 
طرحى در اين منطقه ورود كند بايد بنا به ثبت ملى 
برسد تا نظارت و توجه براى اجراى پروژه كافى و 
وافى باشــد. شايد اگر بنا به ثبت نرسد و پروژه اى 
آنجا اجرا شــود هر خطايى در حين اجرا به مثابه 

تهديدى براى اين اثر تاريخى خواهد بود. 
مطلب ســوال برانگيز ديگر اين اســت كه چطور 
مى شــود كه يك تپه تاريخى كه 113 ســال پيش 
مورد توجه شهردار شهر همدان بود، تا امروز هيچ 

شهردارى سراغى از آن نگرفته است؟

113 سال پيش شهردار همدان از خورزنه سخن گفته است

خورزنه تاريخى ثبت ملى هم نشده است 
■ اجراى هر طرحى قبل از ثبت ملى تهديدى براى خورزنه است

توسط كانون پرورش فكرى:
2 كتاب جديد 
«قصه هاى مرغك» 
رونمايى مى شود
 2 كتاب «يك جاى خوب، يك خواب خوب!» 
و «خانه هــا» از مجموعه «قصه هاى مرغك» كانون 

پرورش فكرى روز فردا رونمايى مى شوند. 
بــه گزارش مهر، 2 كتاب هــاى «يك جاى خوب، 

يك خــواب خــوب!» و «خانه هــا» از مجموعه 
«قصه هاى مرغــك» كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان فردا با حضور سمانه قاسمى و طراوت 
جاللى فراهانــى نويســنده  و تصويرگران 2 كتاب 
مذكور، در فروشــگاه محصوالت فرهنگى هنرى 
«آفرينش» كانون پرورش فكرى رونمايى مى شوند. 
«يك جاى خوب، يك خواب خوب!» با نويسندگى 
و تصويرگرى سمانه قاسمى، چهل ويكمين كتاب 
از مجموعه كتاب هاى «قصه هاى مرغك» است. اين 
كتاب قصه موشى را روايت مى كند كه دنبال جاى 

مناسبى براى خوابيدن است. 
«خانه ها» هم با نويســندگى و تصويرگرى طراوت 
جاللى فراهانى، چهل وســومين كتاب از مجموعه 
«قصه هاى مرغك» است و داستانى بدون متن دارد؛ 
با تصاوير متفاوتــى از چندخانه كه با حضور يك 
گربه زرد درِ همه  خانه ها بهم متصل مى شــوند. 2 
كتاب مورد اشاره براى كودكان باالى 4 سال منتشر 

شده اند. 
قصه هاى مرغك مجموعه اى از كتاب هاســت كه 
بازى، ســرگرمى و تصوير را با متن همراه مى كند 

تا بــه باالرفتن توانايى هاى متنــوع كودكان كمك 
كند. از ديگر اهداف چاپ اين  مجموعه اين است 
كه بچه ها دنياى پيرامون شــان را بهتر حس كنند، با 
كنجكاوى به دنيا بنگرند، حساس و جست وجوگر 
بار بيايند، ذهن شــان پرورش پيــدا كند و نيروى 

انديشه در آن ها رشد كند. 
اين برنامه فردا از ساعت 14 در فروشگاه «آفرينش» 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان واقع در 
شهرك قدس، بلوار فرحزادى، روبه روى بيمارستان 

آتيه برگزار مى شود. 


