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نگاهى به  
تاريخچه طاعون 
انسانى
 در ايران

استعداد يابى 
از اهداف 
كانون هاى 
مساجد است

راه كوتاه اشتغال 
و درآمد 
با سرمايه گذار 
در بومگردى

آقاى روحانى 
در مالقات ها 
طلبكار برجام 
بود

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

دومين جشنواره بومى محلى انگور در اكنلو برگزار شد
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بازگشت پول كثيف 
به ادبيات انتخابات!

 مــدت زمانى بود كه از نقش پول هاى 
كثيف در انتخابات سخنى گفته نمى شد اما 
با رويكرد جديد مبارزه با فساد در كشور كه 
نشان از جديت بيشتر در اين مقوله دارد، باز 
هم مسئوالن سخن از اهتمام براى پيشگيرى 
از ورود پولهاى كثيف به انتخابات زده اند.

 با پيگيرى نماينده مردم تويســركان 
در مجلس موافقت نامه مبادله 30 ميليارد 
تومــان اعتبــار براى پروژه هــاى آب و 

فاضالب تويسركان انجام شد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
همدان در شــوراى انسجام بخشى آب 
و آبفا به همت مديرعامل شــركت آب  
فاضالب اســتان همــدان و با حضور 
فرماندار  و  تويســركان  مــردم  نماينده 
تويسركان همراه بود  گفت: 100 درصد 
جمعيــت شــهر ســركان و 90 درصد 
جمعيت شــهر تويســركان زير پوشش 
شــبكه فاضالب شــهرى قرار دارد كه 
براى اتمام اين پروژه نيازمند 25 ميليارد 

تومان اعتبار هستيم.
به گزارش فارس ســيدهادى حســينى 
بيدار افزود: در بخش فاضالب شهرستان 
با توجــه به بســته شــدن موافقت نامه 
فاضالب شهر تويســركان و اتمام اعتبار 
در اين بخش انجام پروژه هاى فاضالب 
غيرممكن بود كه بــا پيگيرى هاى دكتر 

مفتــح نماينــده مــردم تويســركان در 
مجلس  توانستيم 30 ميليارد تومان اعتبار 

موافقت نامه اى مبادله كنيم.
وى اضافه كرد: از ايــن ميزان 5 ميليارد 
براى تصفيه خانه آب تويســركان و 25

ميليارد آن براى اتمام شبكه فاضالب شهر 
تويســركان هزينه خواهد شد كه با اتمام 
نقاط باقيمانده 100 درصد جمعيت شهر 
تويسركان زير پوشش خدمات فاضالب 

قرار مى گيرد.
مديرعامــل شــركت آب و فاضــالب 
اســتان همدان افزود: در بخش فاضالب 
و بهره بــردارى بــا خريــد تجهيزات و 
ماشين آالت به سطح پايدارى قابل قبول 

در شهر تويسركان رسيده ايم.
وى يادآور شد: در بخش آب شهرستان 
بــا توجه به افت چاه ها و نياز به به تامين 
آب از ســد سرابى برآورد پيمانكار براى 
احداث پكيج تصفيه آب 3 ميليارد تومان 
بود كه با بررســى و توان متخصصان و 
كارشناسان شركت آب و فاضالب استان 

توانستيم اين پكيج را با مبلغ 400 ميليون 
تومان و با دبى 60 ليتر بر ثانيه راه اندازى 
كنيم كه در دو سال گذشته نقش بسزايى 
در تامين و پايدارى آب شرب شهر داشته 

است.
نماينده مردم تويســركان در مجلس نيز 
با بيان اينكه به منظور بررسى مشكالت 
با  جداگانه  جلســات  همواره  شهرستان 
مديران آب استان داشــته ايم به پيشنهاد 
انسجام  جلسه  اســتان  آبفاى  مديرعامل 
بخشــى با حضور همه اعضــاى برگزار 
شــد كه بررســى تامين آب روستاهاى 
آب  محــل  از  «رودآورد»  و  «دورودان» 
شــهرى و پيگيرى اتمام نقاط باقيمانده 
شبكه فاضالب تويســركان و سركان از 
جمله موضوعات مورد بررســى در اين 

جلسه بود.
محمدمهدى مفتح با بيان اينكه در حوزه 
آب شهرستان اقدامات بسيار خوبى انجام 
شده اســت گفت: با توجه به احداث و 
افتتاح سد ســرابى و تصفيه خانه آب در 

دست احداث آن، راه اندازى پكيج تصفيه 
آب توسط شركت آب و فاضالب استان 
و امور آبفاى تويســركان اقدام بســيار 
ارزشــمندى بود كه اگر اين نبود در دو 
تابستان گذشته اين شــهر با قطعى آب 

مواجه مى شد.
فرماندار تويســركان نيز با مثبت ارزيابى 
كردن اقدامات انجام شــده در حوزه آب 
اين شهرستان خواستار پيگيرى و تسريع 
در انجام مشــكالت باقيمانده در حوزه 
آب و فاضالب شــهرى شــد و افزود: 
كمبود مخازن ذخيره آب در شهرســتان 
تويســركان، راه اندازى و بهره بردارى از 
تصفيه خانه آب ســد سرابى توسط امور 
آب و تامين آب روســتاهاى رودآور و 
دورودان از مهمترين اقداماتى اســت كه 

بايد در اولويت قرار بگيرد.
سيد رسول حسينى افزود: اصالح شبكه 
فاضالب باقيمانده در تويسركان و سركان 
نيز در حوزه فاضــالب از مطالبات اين 

شهرستان است.

جذب 30 ميليارد تومان اعتبار براى پروژه هاى آبفاى تويسركان

چشم اميد 262 
زندانى همدان به 
كمك خيران

 262 زندانــى جرائــم غيرعمــد 
ــدان  ــك در زن ــم اين ــتان ه ــن اس اي
بــه ســر مى برنــد كــه آزادى آنهــا 

ــت. ــران اس ــك خي ــد كم نيازمن
مديرعامل ســتاد ديه استان همدان در 
گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه آزادى 
اين تعــداد زندانى نيازمند حدود 150 
ميليارد ريال است ابراز اميدوارى كرد: 
بخشى از اين مبلغ توسط خيران تامين 

شود.  
يــدا... روحانى منش افزود: شــاكيان 
پرونده نيز يكــى از بزرگترين حاميان 
ســتاد ديه به شــمار مى روند و بخش 
زيادى از بدهى زندانيان توســط آنها 

بخشيده مى شود.

مديرعامــل ســتاد ديــه همــدان اضافــه 
كــرد: همچنيــن بــراى فراهــم كــردن 
ــم  ــاى ك ــان وام ه ــه آزادى زنداني زمين
بهــره توســط بانك هــاى ملــى، ملــت، 
تجــارت، صــادرات و انصــار پرداخت 

مى شــود.  
سفته، ضمانت، مهريه و نفقه تشكيل 

مى دهند.  
وى ادامــه داد: همچنين 2 تن به علت 
ناتوانى در تامين ديه ناشى از قتل شبه 
عمد و غيرعمــد، 2 تن به علت فوت 
ناشــى از حوادث كار و 2 شــهروند 
ديگر به خاطر ناتوانى در پرداخت ديه 
ناشى از ســوانح رانندگى در زندان به 

سر مى برند.   
مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان 
اضافه كرد: 256 تن از زندانيان جرائم 
غيرعمد اين استان مرد و 6 تن از آنها 

زن هستند.

اجراى طرح انسجام 
عضوگيرى انجمن هاى 
اسالمى در مدارس 
همدان

 مدير مركز برادران اتحاديه انجمن 
هاى اســالمى همدان از اجراى طرح 
انســجام در مدارس شهر همدان خبر 
داد و گفت: عضوگيــرى انجمن هاى 
اسالمى در مدارس متوسطه اول و دوم 

آغاز شده است.
به گزارش مهــر، محمد صالح زارعى 
در جمع خبرنگاران با بيان اينكه روند 
عضوگيرى انجمن هاى اسالمى همدان 
پيش از آغاز ســال تحصيلى آغاز شده 
است، اظهار داشــت: يك ماه پيش از 
آغاز سال تحصيلى جديد عضوگيرى 
مــدارس  در  اســالمى  انجمن هــاى 

متوسطه اول و دوم آغاز شده است.

زارعى تشــكيل شــبكه دانش آموزى 
سراسر كشــور با اجراى طرح انسجام 
در مدارس را مورد اشــاره قرار داد و 
عنوان كــرد: با تشــكيل انجمن هاى 
دانش آمــوزى  اليه هــاى  اســالمى 
تشــكيالتى اعــم از اعضاء قــرارگاه 
شهرى، استانى و ملى معنا پيدا مى كنند 
و در يك ســاختار مشخص نسبت به 
اجراى اهداف و برنامه ها اقدامات الزم 

را انجام مى دهند.
وى هدف از اجراى اين طرح را ايجاد 
شبكه دانش آموزى مدرسه، ارتقاء توان 
فعاليت مؤثر تشــكيالتى در مسئوالن 
گروه هاى انجمن اسالمى، موج آفرينى 
و ايجاد فضاى دانش آموزى بانشــاط 
در مدرسه برشــمرد و گفت: تقويت 
احساس مسئوليت و وظيفه شناسى در 
از  اسالمى  انجمن  گروه هاى  مسئوالن 

ديگر كاركردهاى اين طرح است.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد
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نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

مردم ناراضى از قوت اليموت

نان مردم آجر مى شود
■ مردم: نان ها سفت شده اند                 ■ نانوا: در 4 ماه گذشته يك سوم كيفيت آرد كاهش يافته است

پيشكسوتان 
دفاع مقدس استان 

تجليل شدند
2

2

بازى خوب پاس 
مقابل ستاره هاى 

تراكتور
■ سرمربى پاس: از رضايت 

هواداران خوشحالم
رئيس شوراى شهر همدان براى پايان مهر وعده داد

تحويل نصف پل سردار همدانى!
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بازگشت پول كثيف به ادبيات انتخابات!
 مدت زمانى بود كه از نقش پول هاى كثيف در انتخابات ســخنى 
گفته نمى شد اما با رويكرد جديد مبارزه با فساد در كشور كه نشان از 
جديت بيشتر در اين مقوله دارد، باز هم مسئوالن سخن از اهتمام براى 
پيشگيرى از ورود پولهاى كثيف به انتخابات زده اند و يكى از خطوط 

قرمز ستاد انتخابات كشور اين مهم تعيين شده است.
واكنش شــوراى نگهبان به اين موضــوع اگر چه تاييد اين خط قرمز 
اســت اما اين شورا در نگاهى واقع بينانه از خأل قانونى در اين زمينه 

سخن گفته است.
در واقع قانونى براى شــفافيت هزينه هاى انتخاباتى در ايران نيست 
و داوطلبتان الزامى به اعالم هزينــه ها ندارند و به همين دليل تعيين 
اينكه پول استفاده شده در انتخابات پاك يا كثيف است، بسيار مشكل 

خواهد بود.
زمانى يكى از خطباى مشــهور روى كار آمــدن گروهى در ايران با 
انتخابــات را به دليل آمدن چمدان هاى پر از دالر از خارج و حمايت 
غربى ها از اين گروه مى دانست و علنا هم بارها اين موضوع را گفته  
اما اين نوع ادعاها تا كنون ثابت نشــده و تنها بار تخريبى رقيب را به 

همراه داشته است.
در كنار اين در انتخابات استان نيز بارها مشاهده شده كه داوطلبى اقدام 
به توزيع كاال، پول پاشى و سؤاستقاده از معتادان و جمع آورى راى با 
شيوه هاى نادرست داشته است اما هيچ اقدام قانونى در برابر اقدامات 

وى صورت نگرفته است.
در انتخاباتى محلى حجم تبليغات برخى افراد به گونه اى اســت كه 
اگر ميزان درآمد قانونى آنها در صورت پيروزى و آغاز كار را در طول 
دوره لحاظ كنيم، شايد يك پنجم هزينه هاى تبليغات انتخابات را هم 

شامل نشود.
بسيارى از پولهاى حرام و كثيف حاصل از قاچاق كاال، رانت، قاچاق 
مــواد مخدر و ارز، درآمدهاى حاصل از التهابات بازار مى توانند وارد 
انتخابات شــوند و به نوعى پولشويى نيز از قبل هزينه هاى انتخابات 

انجام شود.
در واقع انتخابات كه نمادى از دموكراســى است با استفاده ابزارى و 
نگاه اقتصادى و سياسى به آن مى تواند به محلى براى نفوذ بيگانگان، 

فرصت طلبان، فاسدين و رانتخواران تبديل شود.
جــاى ايــن ســؤال كــه يــك داوطلــب انتخابــات (هــر انتخاباتــى) 
ــرد  ــد ك ــن خواه ــه تامي ــود را چگون ــى خ ــاى انتخابات ــه ه هزين
ــى اســت، همچنيــن  ــام خال ــگام ثبــت ن ــرم هن ــان در ف از داوطلب
ــات از  ــس از انتخاب ــرد آن پ ــه ك ــناد و چگونگــى هزين ــه اس ارائ
ســوى افــراد و احــزاب موضوعــى اســت كــه هنــوز بــه آن توجــه 

نشــده اســت.
ــات  ــى آن در انتخاب ــش آفرين ــف و نق ــاى كثي ــول ه ــوع پ موض
موضــوع جديــدى نيســت و از آغــاز انقــالب مشــروطه بــه عنــوان 
ــان در ســپهر سياســى  اقدامــى مهــم در دموكراســى خواهــى ايراني
ــم  ــوده و فيل ــز ب ــورد توجــه دلســوزان ني ــوده اســت و م كشــور ب

ــوع اقدامــات ســاخته شــده اســت . ــر اســاس ايــن ن ــز ب هــاى ني
امــا بــه رغــم ايــن توجــه و نقــش آفرينــى كمتــر بــه آن موضــوع 
ــراى  ــى ب ــروز از خألقانون ــا ام ــده ت ــه ش ــذارى توج ــون گ در قان
پيشــگيرى از تخلــف بــزرگ اســتقاده از پولهــاى كثيــف در 

ــود. ــه ش ــات گالي انتخاب
ــه و  ــن زمين ــت در اي ــراى فعالي ــى ب ــون مانع ــود قان ــد نب ــر چن ه
پيشــگيرى نيســت امــا انتظــار مــى رود در آغازين گام هــاى گام دوم 
انقــالب ايــن خــأل قانونــى و مــوارد مشــابه در انتخابــات رفــع و بــا 
حمايــت قانــون و پشــتوانه قانونــى راه نفــوذ بــا پولهــاى كثيــف در 
انتخابــات، بــراى دشــمنان، بدخواهــان، فرصــت طلبــان، رانتخــواران 
ــى  ــات، اقدامات ــوع اقدام ــن ن ــه اي ــود وگرن ــته ش ــدان بس و فاس

شــعارى و بــى نتيجــه ارزيابــى خواهــد شــد.

دانشگاه فرهنگيان راهبردى و استراتژيك است
 در نظام جمهورى اسالمى ايران دانشگاه فرهنگيان يك دانشگاه راهبردى و استراتژيك 

است.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان در مراسم آغاز سال تحصيلى دانشجويان دانشگاه 
فرهنگيان استان كه در پرديس شهيد مقصودى همدان برگزار شد، اظهار كرد: براى تحقق 
اهداف تعليم و تربيت اسالمى برنامه عملى يعنى سند تحول بنيادين طراحى شده كه نقشه 

راه آموزش و پرورش است.
  به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش و پرورش استان، محمد پورداود 
با اشــاره به اين كه مقام معظم رهبرى سند تحول را نسخه شفابخش آموزش و پرورش 

خوانده اند، خاطرنشــان كرد: در اين سند مفاهيم ارزشمندى چون مدرسه صالح، هويت 
ايرانى-اسالمى و حيات طيبه از جايگاه ويژه اى برخوردارند.

وى گفت: روح حاكم بر اين ســند متأثر از سه جوهره اصلى است كه شامل تربيت تمام 
ســاحتى، چرخش هاى تحول آفرين و 6 خرده نظام است.    مديركل آموزش و پرورش 
اســتان با تأكيد بر تربيت تمام ساحتى كه در سند تحول نيز تجلى دارد، خاطرنشان كرد: 
دانش آموز همدانى حائز رتبه 4 كنكور امسال در رشته علوم انسانى كه عالوه بر ويژگى 
هاى علمى، هنرى و فن آورى حافظ قرآن كريم نيز اســت، نمونه بارز اين نوع تربيت به 
شمار مى رود.   پورداود با اشاره به چرخش هاى تحول آفرين سند تحول، خاطرنشان كرد: 

در اين مبحث از وضعيت موجود بايد به سمت وضع مطلوب حركت كنيم.
   وى با تأكيد بر اهميت خرده نظام تربيت معلم و تأمين منابع انسانى، گفت: كسانى كه در 

بحث فلسفه و الهيأت تخصص دارند مى دانند كه دور تسلسل باطل است، اما در آموزش 
و پرورش و دانشگاه فرهنگيان اين دور، دور باطلى نيست.

   مديركل آموزش و پرورش اســتان با اشــاره به حضور مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
فرهنگيان كه سال گذشته صورت گرفت، تصريح كرد: حضور ارزشمند ايشان نشان دهنده 

اهميت اين دانشگاه راهبردى و استراتژيك است.
   پــورداود با بيان اين كه در زيرنظام تربيت معلم و تأمين منابع انســانى عناصر تعليم و 
تربيت جايگاه ويژه اى دارند، اظهار كرد: بر اساس سند تحول بنيادين، معلم نه فقط انتقال 
دهنده دانش، بلكه مربى،  اســوه تربيتى و ســازمان دهنده فرصت هاى تربيتى متنوع در 
راستاى حيات طيبه است.   وى افزود: معلم نه تنها مجرى تصميمات صرف برنامه درسى 

نيست، بلكه تصميم ساز در فرايند برنامه درسى است.

پيشكسوتان دفاع مقدس استان
 تجليل شدند

تغييرات جديد در اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان 

 روز گذشــته در ادامــه تغييــرات در اداره كل فرهنــگ و ارشــاد 
ــن اداره كل  ــاى اي ــت ه ــر در معاون ــاهد تغيي ــتان ش ــالمى اس اس

بوديــم. 
ــانه اداره كل  ــور رس ــروه ام ــس گ ــوان رئي ــه عن ــى ب ــا محقق رض
فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان همــدان معرفــى  منصــوب شــد
ــور فرهنگــى  ــوان سرپرســت ام ــه عن ــز  ب هــادى شــيرمحمدى ني
ــدان  ــتان هم ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــانه اى اداره كل فرهن و رس

معرفــى شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
اســتان همــدان، ســيد محمدرضــا جــوادى هــم بــه عنــوان 
ــگ  ــينمايى اداره كل فرهن ــرى و س ــور هن ــت ام سرپرســت معاون

ــد. ــدان منصــوب ش ــتان هم ــالمى اس ــاد اس و ارش
ــدان  ــتان هم ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــركل فرهن ــن مدي همچني
ــش»  و  ــور پژوه ــئول ام ــناس مس ــه «كارش ــى جداگان در احكام
ــن اداره كل را منصــوب  ــران» اي ــر عم ــه و دفت ــناس بودج «كارش

ــرد. ك
ــوان «كارشــناس مســئول  ــه عن ــر ايــن اســاس ســعيد دوســتى ب ب
ــه جلســات  ــوط ب ــور مرب ــرى ام ــور پژوهــش» و مســئول پيگي ام
ــى  ــال عليخان ــى و شــهروند مدارى و جم ــگ عموم شــوراى فرهن
دوســت بــه عنــوان «كارشــناس بودجــه و دفتــر عمــران» و  منيــژه 
حيــدر پــور رئيــس كارگــروه امــور فرهنگــى  ايــن اداره كل 

ــى شــدند. معرف

چرا دفاع مقدس و چرا نبرد حق عليه باطل 
 هفته اول شهريور ماه در ايران اسالمى مصادف است با سالگرد آغاز 
جنگ تحميلى توسط اعيادى وابسته به استكبار جهانى عليه ملت بزرگ 
ايران در سال 1359 شمسى كه آتش اين جنگ ويرانگر 8 سال به طول 
انجاميد و عالوه بر مردم بى گناه كشــورمان، خود مردم مسلمان عراق 

را نيز دچار عفريت مرگ و ويرانى و ورشكستگى اقتصادى ساخت.
آن زمان رژيم فريب خورده صدام حســين در رأس حزب مستبد بعث 
و حاكم بر كشــور عراق شــعله اين جنگ را برافروخت و در خيالى 
خام براى جلب رضايت اربابان آمريكايى و صهيونيســتى خود در اين 
جنگ نابرابر از هيج جنايت ضد بشرى و نقشه هاى شوم از جمله كشتار 
مردم بى گناه و زنان و كودكان بى دفاع در نقاط مســكونى شــهرهاى 
ايران توســط بمب باران هاى هوايى و موشك هاى دوربرد و ميان برد، 
همچنين بكارگيرى وسائل كشتار جمعى نظير انواع بمب هاى شيميايى 
در جبهه هاى مبارزه و مناطق پشــت جبهه نبــرد و نزديك به مرزهاى 
ميهن اسالمى، فروگذار نبود و آنقدر به رفتار خودخواهانه و غلط خود 
پافشــارى كرد تا نام ننگين خويش را باالتر از امثال هيتلر و موشه دايان 
و چرچيل در فهرست جنايتكاران جنگى تاريخ بشريت به ثبت رسانيد.

جنــگ تحميلى رژيم بعثنى عراق عليه مردم مســلمان و انقالب كرده 
ايران در واقع يك سناريوى شومى بود كه توسط استكبار جهانى و در 
رأس آن آمريكا از سال ها قبل طراحى و ترسيم شده بود، واال كشورى 
نظير ايران كه تازه يك انقالب پر حادثه را پشت سر گذاشته و در حال 
اســتحكام پايه هاى جامعه اى جديد با ايده هاى جديد انقالبى و مردمى 
و مبتنى بر اراده و خواســت مردم خود بود، سوداى جنگ با هيچ ملت 
همسايه اى نداشت و هنوز فرصت ترميم ويرانى هاى باقى مانده از رژيم 
طاغوتى را به دســت نياورده بود! چنين مقطع حساس در تاريخ كشور 
بزرگ و متمدن ايران، بهترين فرصت ممكن براى آغاز جنگ توســط 
اسكتبار جهانى بود تا بيشتر و اوالتر از هر هدف و نقشه اى، مقاصد شوم 

صهيونيست ها در منطقه جامه عمل و تحقق بپوشد.
در چنين شرايط بود كه طمع توسعه طلبانه رژيم صدام حسين نسبت 
به معاهده بين المللى الجزاير بين دو كشور ايران و عراق كه مختصات 
و حدود مرزهاى آبى و خاكى دو كشور را مشخص مى ساخت، مزيد 
بر علت شد و مهندسان جنگ در سال 1359 با وقوف كامل به چنين 
بهانه ممكن، قرار داد الجزاير را به دســت صدام حســين دادند تا او 
سرمســت از پشتيبانى دولت هاى وابسته به استكبار جهانى قرارداد را 
در يك برنامه از پيش طراحى شــده تلويزيونــى و در برابر ديدگان 
جهانــى پاره كرده و آغاز جنگ را رســماً به ملــت ايران اعالم كند. 
بديــن ترتيب جنگى ناخواســته براى ما ايرانيان آغاز شــد در حالى 
گروه هاى فريب خــورده و غافلى نيز در داخل خــاك ايران آب به 
آســياب دشــمن مى ريختند و هيزم بيار معركه بودند تا مگر در تنور 
اين جنگ خانمانسوز نان فتيرى براى خود بپزند و براى يك دستمال 

بى ارزش، قيصريه اى را به آتش بكشند!
بــا توجه به اين واقعيت هاى تلخ بود كه جنگ تحميلى عراق بر ايران 
جنگ بين حق و باطل نام گرفت و دفاع فرزندان شجاع ايران اسالمى 
به رهبرى امام خمينى(ره) و فرمانده كل قوا در آن مقطع سرنوشت ساز 
از تاريخ ايــران، اگر چه براى حفظ كيان و مرزهاى ميهن اســالمى 
و قطــع كردن پــاى متجاوزان بر اين خاك پاك بــود، اما جنگى بود 
جهادگونه كه ريشه در ايمان جوان هاى اين مرز و بوم به مكتب كربال 
داشــت و رئيس و ساالر اين مكتب سرخ هم كسى نبود و نيست غير 
از سيدالشهدا امام حسين(ع) كه اسوه تمام پويندگان راه حق و احياء 
كنندگان تمام عاشــوراهاى زمان است. بدون شك، يقين بر حقانيت 
حق و پيروزى مظلوم بر ظالمان زمان و مكان اســت كه ايران اسالمى 
را در جنــگ حق عليه باطل و دفاع مقدس پيروز كرد و اين ســند و 
اين باور و چنين قاعده اى را براى هميشه در قاموس ايران و سربازان 
شــجاع و فرزندان بروند اين آب و خاك جاودانه كرد كه هميشه در 
اين مرز و بوم حق بر باطل پيروز است و تا ظلم و تجاوز و زورگويى 
نســبت به حريم خاك ميهن اسالمى وجود دارد دفاع مقدس و ارتش 
دفاع از ارزش ها در برابر ارتش ارزش هاى شــيطانى هوشيار و آماده 

است.
گراميداشــت سالگرد دفاع مقدس و بزرگداشت جاه و مقام تمام شهدا 
و ايثارگران 8 ســال دفاع مقدس براى يادآورى زنده بودن راه و مرام و 

قاموس شهيدان عزيز ميهن اسالمى است.

1 - يكى از نمايندگان استان تعدادى كانال تلگرامى با نام هاى جوان 
پسند براى تبليغات غير مســتقيم در فضاى مجازى راه اندازى كرده 
است. گويا روش كار در اين كانالها نفى عملكرد همه در استان براى 
اثبات كارآمدى نماينده مورد نظر است. گفتنى است استفاده از روش 
هاى تخريبى و ترويج بى اخالقى در فضاى مجازى از ســوى برخى 
مســئوالن با استفاده از افراد رسانه اى و به صورت پنهان، بسيار جاى 

تأمل دارد.
2- وعده هاى انتخاباتى در اســتان افزايش يافته اســت. گويا هر دو 
جناح در اســتان از فرصت ها براى همفكرى و هم انديشــى استفاده 
مى كنند. گفتنى اســت مباحث اين همفكرى ها متفاوت است و در 
حالى كه اصولگرايان درباره چگونگى ارائه ليســت و نام هاى ليست 
نهايى بحث دارند، اصالح طلبان هنوز درباره نوع شركت در انتخابات، 

مشروط يا بدون شرط بحث مى كنند.
3- گمانه زنى ها درباره بودجه ســال آينده آغاز شــده اســت. گويا 
مباحثى مانند درصد افزايش حقوق كارمندان در صدر اين گمانه زنى 
ها قرار دارد. گفتنى است با توجه به وضعيت تورم و تحريم ها ، پيش 
بينى مى شــود ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در ســال 98 در 

بودجه سال آينده نيز لحاظ شود.

 همايش نكوداشــت پيشكســوتان جهاد 
و مقاومت در دفاع مقــدس همدان در مركز 
همايش هاى دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا 

برگزار شد.
در ايــن همايش از 37  پيشكســوت جهاد و 
مقاومــت در دفــاع مقدس از جمله رشــيد 
حيدرى مقــدم معاون گردان تيپ مســلم ابن 
عقيل (ع)، محســن جامه بزرگ، محمد نباتى، 
رحمت ا... الوندى، عباس خاكســار عشــاق، 
محمد جوادى، على لشــگرى، يحيى پيله ور، 
مصطفى سهيلى منفرد، ساالر كريمى موسيوند، 
علــى محمد ملكى، جواد ظروفى هوشــمند، 
حسن فتاحى جاويد، احســان قنبرى، جليل 
بوجار، مهدى فضلى، ســعيد چيت ســازيان، 
عبــاس زمانــى، عبدالكريــم خوانســانى از 
مجموعه هاى آموزش و پرورش، هالل احمر، 
بسيج جامعه پزشكى، جهاد كشاورزى، سازمان 
ورزش و جوانان، تيپ 32 انصارالحسين (ع)، 
حوزه علميــه، دالوران پدافند مرحله غرب و 

... تجليل شد.
همدلى و همراهى، وظيفه امروز پيشكسوتان 

جهاد و ايثار
مديــركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان همدان  در اين همايش گفت: 
مــا وارث يك بينش و گفتمان خاص در دفاع 
مقدس هســتيم و امروز وظيفه پيشكســوتان 
جهاد و ايثار ايجاد همدلى و همراهى در كشور 

است.
مهدى ظفرى اظهار داشت: پيشكسوت كسى 
اســت كه بعد از جنگ و اسارات هيچ توقعى 
از جامعه خود ندارد، خدمت به مردم را افتخار 
خود مى داند و امروز اين اشخاص را به صرف 
حضور در جبهه نمى شناسيم بلكه اينان عالمى 
را خلق كرده اند كه در دوران بعد از جنگ تمام 
راهبردهاى جهانى را تحت تأثير خود قرار مى 

دهد.
وى آشــفتگى هاى امروز دشــمنان و دنيا را 

تحت تأثير مقام مجاهدت دانست و ادامه داد: 
پيشكســوت جهاد فردى است كه وقتى همه 
در داخل مســائل حزبى و گروهــى افتاده اند 
مى داند از كدام مسير برود كه گرفتار مسيرهاى 

اشتباهى و اين جريان ها نشود.
مديــركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان همدان بيان كــرد: علت اينكه 
مقام معظم رهبرى تحت تأثير شرايط روز دنيا 
قرار نمى گيرند و مسير خود را با صالبت طى 
مى كنند، اين است كه مى دانند پشتشان خالى 
نيســت، اين فرد همان هايى هستند كه خوب 

شروع كردند و خوب ادامه خواهند داد.
ظفرى با اشاره به اينكه مقام پيشكسوت جهاد 
يك مقام الهى است، اظهار كرد: ما وارث يك 
بينش و گفتمان خاص در دفاع مقدس هستيم 
و امروز وظيفه پيشكسوتان جهاد و ايثار ايجاد 

همدلى و همراهى در كشور است.
وى ادامــه داد: در حكومت جهانى نخســتين 

ويژگى ايجاد جامعه توحيدى، محبت، مهربانى 
و ايثارگــرى انســان هاى آن اســت و همين 
ويژگى باعث شد 8 سال جنگ تحميلى به اين 

زيبايى صورت بگيرد.
مديــركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس استان همدان رسالت جامعه توحيدى را 
همبستگى، دلدادگى و تضعيف نكردن ديگران 
خواند و افزود: يكى از بزرگترين ويژگى امام 
خمينى(ره) ايجاد ساختار در كشور، آن هم در 
سخت ترين شرايط اقتصادى و اجتماعى بود 
و توانســتند از دل همين ساختارها، نهادهاى 

انقالبى مختلفى ايجاد كنند.
بايد با تمام تــوان و امكانات از مردم حمايت 

كنيم
اســتاندار همدان نيز  در ايــن همايش با بيان 
اينكــه تا كنون رمــز پيــروزى و موفقيت ما 
وحدت، همدلى، وفاق و تبعيت از مقام واليت 
اســت، گفت: بايد با تمام توان و امكانات از 

مردم حمايــت كنيم و توجه جــدى به رفع 
مشكالت پيش روى مردم داشته باشم.

به گزارش ايســنا، سيد سعيد شاهرخى عنوان 
كرد: دوران دفاع مقدس يكى از افتخارآميزترين 
دوران تاريخ انقالب اسالمى و تاريخ بلند ايران 
است به طوريكه اگر نگاهى به تاريخ پر فرزاد 
و نشــيب ايران كنيم ايامى به باشكوهى و اين 
برجستگى سراغ نداريم. در دوران دفاع مقدس 
اوج ايثار، اخالص، ازخودگذشــتگى و عشق 
ورزى به رهبرى در اعتالى ارزش هاى اسالمى 

به بهترين شكل به تصوير كشيده شد.
اســتاندار همدان تحريم هــاى اقتصادى عليه 
كشــور را بار ديگر محاســبات غلط دشمنان 
دانست و ادامه داد: تصور دشمن اين است كه 
با فشار حداكثرى بتواند ملت و نظام را به زانو 
دربياورد اما حضور گسترده مردم در 13 آبان و 
22 بهمن گذشته نشان دهنده فروپاشى تحريم 

و فشار حداكثرى دشمنان است.

 تكميل پل سردار شهيد همدانى به علت 
مشــكل در واردات تجهيزات مــورد نياز به 
تأخير افتاد، البته  شهردارى قول داده است تا 
پايان مهر يا اوايل آبان يك باند روگذر سردار 

همدانى تكميل شود.
رئيس شوراى اسالمى شــهر همدان در اين 
باره توضيح داد: قرار بود يك باند از روگذر 
سردار همدانى تا پايان شهريور تكميل شود 
امــا به علت اينكــه برخى اقالم مــورد نياز 
وارداتــى و خريد آنها زمانبر شــده بود، اين 

پروژه به تأخير افتاد اما شهردارى قول داده  تا 
پايان مهر يا اوايل آبان يك باند از اين روگذر 

تكميل و باز شود.
كامران گردان در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: درباره فاز دو پروژه پل فرهنگيان شــهر 
همدان نيز تصريــح كرد: در حال حاضر اين 
پــروژه تجهيز كارگاهى و آغاز شــده و قرار 

است ظرف مدت يك سال به اتمام برسد.
وى با اشــاره به اينكه پروژه بلوار ارم 3 ماه 
زمــان نياز دارد تا به طور كامل تمام شــود، 

خاطرنشان كرد: آســفالت ريزى اين پروژه تا 
پايان مهر انجام مى گيــرد و باند دوچرخه و 
پياده راه نيز اجرا شــده و در بخشى در حال 
انجام است اما به طور كلى 3 ماه فرصت نياز 
است تا اين پروژه به طور كامل به اتمام برسد.

رئيس شــوراى شــهر همدان از آماده سازى 
غرفه هاى ميدان ميــوه و تره بار همدان خبر 
داد و عنوان كرد: اشكاالت شيوه نامه فروش 
ميدان ميوه و تره بار همدان رفع شــده و در 
حال انجام است و قول داده شده در 22 بهمن 

تعدادى از غرفه ها آماده شود.
وى درباره خرابى آسانسور و پله برقى هاى 
پل هــاى عابــر پيــاده همدان نيــز گفت: 
متأســفانه از قطعــات پل هــاى عابر پياده 
سرقت مى شود و خريدارى اين قطعات در 
شرايط فعلى كشور كمى دشوار است البته 
اكيپ هاى شــهردارى به طور مســتمر اين 
پل ها را بازديد و سركشى مى كنند و آماده 
به كار هستند اما پيدا كردن قطعات دزديده 

شده سخت است.

 كشف استعداد هاى دانش آموزان و جذب 
آنهــا براى حضــور در دوره هاى آموزشــى 
تكميلى، هنرى و مهارتى از اهدف كانون هاى 
مســاجد است و اســتان همدان 530 كانون 
مسجد دارد كه 220 تا آنها در همدان و مابقى 
در شهرستان ها مستقر هستند ودر طول سال 

فعاليت دارند.
كالس هاى اوقات فراغت امســال به سمت 
محقق شــدن مهارت آموزى و شــعار هاى، 
اخالق، نشاط،  معنويت سوق داده شده است 
و كانون هــا برنامه هاى خــود را در 6 محور 
قرآن آموزى، توانمند ســازى، شبكه مجازى، 

كتابخانه، هنر متعالى و... تعبيه كرده اند.
مدير ســتاد هماهنگى كانون هــاى فرهنگى 
هنرى مســاجد اســتان همدان با برشمردن 
برنامه هاى متنوع كانون هاى مساجد از ايجاد 
سامانه مجازى مسجد براى ثبت فعاليت هاى 
اوقــات فراغت همچنيــن برنامه هايى كه در 
طول ســال براى دانش آموزان اجرا مى شود 
درگفت وگو  فرد  ناهيدى  داد.حميدرضا  خبر 
با همدان پيام تعداد فعاليت هاى تابســتان 98 
را 2600 مورد برشمرد و گفت: آموزش هاى 
مهارتــى از جمله برنامه هاى عملى اســت 
كه امســال در اولويت  كانون هاى مســاجد 

گنجانده شده اســت و هيچ يك از كالس ها 
و دوره هــاى موجود در كانون هاى مســاجد 
تئورى و خشــك برگذار نمى شود بر همين 
اساس دانش آموزان عالقمندى بيشترى براى 

حضور در اين كانون ها نشان مى دهند.
ناهيدى فرد استعداديابى در اين كالس ها را از 
مهمترين اهداف دســت اندركاران كانون هاى 
مساجد بيان كرد و افزود: از بين دانش آموزان 
افراد مســتعد انتخاب و بــا برگزارى آزمون 
ســنجش از دانش آموزان با استعداد گزينش 
صورت مى گيــرد وبراى گذراندن دوره هاى 
تخصصى بــه مركز فنى و حرفه اى اســتان 

معرفى مى شوند.وى افزود: استان همدان 530 
كانون مساجد دارد كه 220 تا آنها در همدان 
و مابقى در شهرســتان ها مستقر هستند ودر 

طول سال فعاليت دارند.
ناهيدى فرد نظارت بر روند معرفى دوره هاى 
آموزش دانش آموزان با استداد در كالس هاى 
مهارتى فنى و حرفــه اى را جزو برنامه هاى 
كانون هاى مساجد عنوان كرد و اظهار داشت: 
دانش آمــوزان با حضــور در دوره هاى مورد 
عالقــه خود مهارت هاى الزم را مى آموزند تا 
بستر مناسبى ايجاد شــود و در آينده بتوانند 

به راحتى وارد حوزه اشتغال و توليد شوند.

روند ساخت 
بيمارستان اكباتان 
كند پيش مى رود
 روند ساخت بيمارستان اكباتان كند پيش 
مى رود و اگر اعتبار تزريق شود مى توان شاهد 

افتتاح آن بود.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا با 
اشــاره به پيگيرى ســاخت بيمارستان يك 

هــزار تخت خوابى در اســتان همدان اظهار 
كرد: براى اين پروژه  زمينى انتخاب شده بود 
كه با حضور نماينده وزرات بهداشــت مورد 

موافقت قرار نگرفت.
رشــيد حيدرى مقدم با بيــان اينكه كميته اى 
براى اين منظور تشكيل و چند جلسه برگزار 
شده است گفت: چندين زمين براى ساخت 
اين بيمارستان انتخاب شــده و هنوز قطعى 

مشخص نيست كه كدام باشد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با بيان 

اينكه هرگاه زمين در اختيار دانشــگاه علوم 
پزشكى قرار گيرد كار ساخت را آغاز خواهيم 
كرد افزود: با دستور استاندار كميته اى تشكيل 
شده كه زمين هاى مختلف مورد ارزيابى قرار 

مى گيرد تا آنچه مناسب بوده انتخاب شود.
وى در گفت وگو با فارس با اشــاره به اينكه 
زمين اين پروژه بســيار بــزرگ و 10 هكتار 
اســت كه انتخاب آن به سادگى ميسر نيست 
گفــت: مكان هاى مختلفى ارزيابى شــده و 
منتظر تملك زمين هســتيم تا كار ساخت را 

آغاز كنيم.
حيدرى مقدم بــا بيان اينكه ســاخت پروژه 
بيمارستان 272 تختخوابى بيمارستان اكباتان 
به عهده راه و شهرســازى استان بوده و 70

درصد پيشرفت فيزيكى دارد خاطرنشان كرد: 
روند ســاخت كمى كند پيش مى رود و اگر 
اعتبار تزريق شــود مى توان شاهد افتتاح آن 

نيز بود.
وى تاكيد كرد: هنوز اطالع دقيقى از تحويل 

بيمارستان اكباتان نداريم تا تجهيز كنيم.

رئيس شوراى شهر همدان براى پايان مهر وعده داد

تحويل نصف پل سردار همدانى!

مدير ستاد هماهنگى كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان همدان:

استعداد يابى از اهداف كانون هاى مساجد است
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خبر ديرينه

نگاهى به  تاريخچه طاعون انسانى در ايران

 اميرطاقتى احســن - همدان پيام: نشســت يك روزه " نگاهى به  
تاريخچه طاعون انســانى در ايران" به طور مشــترك توسط انستيتو 
پاستور ايران و دائره المعارف پزشكى اسالم و ايران (فرهنگستان علوم 
پزشــكى ايــران) در  6 مهرماه  در پايگاه و مركــز تحقيقاتى بيمارى 
هاى نوپديد و بازپديد انســتيتو پاستور ايران، واقع در روستاى اكنلو 
شهرستان كبودرآهنگ برگزار شد. در اين جلسه 25 نفر از متخصصان 
و صاحبنظران حوزه تاريخ پزشــكى و طاعون از اقصى نقاط كشــور 
و دكتر بوريس اشميد محقق تاريخ شــناس طاعون از دانشگاه اسلو 

شركت داشتند. 
در ابتداى جلسه احمد فياض به نمايندگى از رياست انستيتو پاستور 
ايران، ضمن خوش آمدگويى به حضار، فعاليت هاى انســتيتو پاستور 
ايران را در حوزه طاعون، يكى از افتخارات انســتيتو پاستور ايران در 
طول تاريخ 100 ساله انستيتو دانست و اهميت مكتوب سازى و ارائه 

مناسب اين مستندات را متذكر شد. 
حسين ملك افضلى، عضو هيأت امناى انستيتو پاستور ايران و نماينده 
رياست فرهنگستان علوم پزشــكى ايران، انستيتو پاستور ايران را در 
كنار 4 موسســه ديگــر (مركز مديريت بيمارى هاى واگير، انســتيتو 
تغذيه، انستيتو تحقيقات بهداشــتى و موسسه رازى)، از موثرترين و 
تاثيرگذارترين موسســات بهداشتى و پزشكى در كشور در طول دهه 
هاى اخير ذكر نمود كه در باالبردن وضعيت بهداشتى و سالمتى جامعه 
نقش بسيار مهمى ايفا نموده است. ايشان فرمودند بهتر است تحليلى 
علمى صورت بگيرد كه در صد ســال اخير علل توفيقات كشــور در 
كنترل اپيدمى هاى طاعون انسانى چه بوده است و از اين الگو در ساير 

بخش هاى مرتبط استفاده نمود. 
احسان مصطفوى، رئيس پايگاه و مركز تحقيقات بيمارى هاى نوپديد 
و بازپديد ضمــن خوش آمدگويى به حضار، تاريخچه اى از فعاليت 
هاى اين پايگاه را در حوزه طاعون ارائه نمود. وي، يكى از فعاليت هاى 
ماندگار اين پايگاه را در كنــار پايش و كنترل اپيدمى هاى طاعون در 
ايران، كشف نادانسته هاى اين بيمارى در قالب فعاليت هاى فرامرزى 

در اقصى نقاط دنيا ذكر نمود. 
فريد قاســملو، سرپرست دائره المعارف پزشكى اسالم و ايران و دبير 
علمى اين همايش نيز اشــاره كرد كه بدون اطالع از تاريخ گذشــته 
نمى توان تاثيرگذارى مطلوبى را براى حال و آينده داشت. ايشان گفت 
مديران ارشد بهداشتى نمى توانند بدون داشتن اطالع از تاريخ گذشته 
بهداشتى كشور، ترسيم درستى از آينده اين عرصه داشته باشند. دكتر 
قاســملو تاكيد كرد كه دائره المعارف پزشكى اسالم و ايران عالقمند 
به پشــتيبانى علمى از توليد هر گونه ادبيات علمى براى تاريخ نگارى 

طاعون مى باشد.
فرشيد رضايى، نماينده مركز مديريت بيمارى هاى واگير در اين جلسه 
امنيت سالمت را مغفول ترين بعد امنيت در جهان دانست. ايشان لزوم 
پرداختن به نظام ســالمت واحد را براى كنترل بيمارى هاى نوپديد 
و بازپديد و زئونوز متذكر شــد و در قالب چند مثال، به بيان اهميت 

جهانى اپيدمى هاى طاعون پرداخت. 
بوريس اشميد محقق تاريخ شناس طاعون كه از دانشگاه اسلو در اين 
نشست شركت كرده بود به ارائه دو سخنرانى پرداخت. در سخنرانى 
اول به بررسى حركت طاعون در طول يك دوره 5000 ساله در اروپا 
و آســيا پرداخت كه شامل سه پاندمى مهم در اين دوره مى شد و در 
سخنرانى دوم به بيان نقش فصل و تغييرات آب و هوايى در جابجايى 

كانون هاى طاعون پرداخت.
احمدفضلى نژاد، عضو هيأت علمى دانشــگاه شيراز به بررسى تاريخ 
نگارى طاعون در ايران براساس منابع فارسى پرداخت. بر اساس اين 
سخان وي، نخستين مكتوبات مربوط به اپيدمى هاى طاعون در ايران 

مربوط به دوره ساسانيان بوده است. 
امير خلج، عضو هيت علمى دانشگاه علوم پزشكى البرز نيز به موضوع 

شناسايى طاعون در پزشكى دوره اسالمى پرداخت.
محمدصدر، عضو هيأت علمى بنياد دائره المعارف اســالمى از ديگر 
سخنرانان اين همايش بود كه به مرور وضعيت طاعون در ايران دوره 
قاجار پرداخت و نقش دكتر تولوزان فرانســوى در گزارش و كنترل 

اپيدمى هاى طاعون را در اين زمان مرور كرد. 
در پانل بعد از ظهر آقايان دكتر غالمرضا مولوى (نقش مطالعات باستان 
شناســى در افزايش شناخت ما از گذشــته عوامل بيمارى زا)، دكتر 
مهدى روحانى (تكامل طاعون: تولد يك هيوال)، دكتر صابر اسمعيلى 
(بررسى مطالعات طاعون در ايران)، و دكتر احمد محمودى (مطالعات 

جوندگان مخزن طاعون در ايران) به ارائه سخنرانى پرداختند.
در پايان اين نشست، شــركت كنندگان بر لزوم استمرار نشست هاى 

مشابه جهت تدوين صحيح تاريخ نگارى طاعون تأكيد كردند.

2هكتار باغ انگور در فسيجان سوخت
 بعد از ظهر روز شــنبه حدود دو هكتار از باغات انگور روستاى 

فسيجان طعمه حريق شد.
اين آتش سوزى كه براثر سهل انگارى انسانى رخ داده نزديك به 90 تا 

صد درصد اين باغات و محصوالت آن را از بين برد.
اين آتش ســوزى با اقدام به موقع آتش نشانان شهردارى صالح آباد و 
كمك اهالى روستا بعد از دوســاعت مهار گشته و از گسترش آن به 
ساير باغها و درختان حاشيه روستا جلوگيرى به عمل آمد. علل حادثه 

در حال بررسى است.
سهم كبودراهنگ از برنامه ششم توسعه اشتغال 4هزار و 586 نفر است

كبودراهنگ- عظميى مجذوب- خبرنگار همدان پيام: ايجاد اشــتغال 
براى بيش از 4586 نفر از برنامه ها و تعهد سه ساله برنامه ششم توسعه 

اشتغال كبودراهنگ است. 
فرماندار كبودراهنگ در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى شهرستان با 
بيان اين مطلب گفت: ســهميه استان براى ايجاد اشتغال در 3 ساله از 
1398 تا 1400 اشتغال بيش از 19450 نفر است كه از اين تعداد سهم 

شهرستان كبودراهنگ 4586 نفر مى باشد. 
حجت ا... مهدوى با اشاره به اينكه شهرستان نسبت به تعهد خود براى 
ايجاد اشتغال عقب افتاده است گفت: متأسفانه بى توجهى و كم كارى 
مسئوالن برخى دستگاه هاى متعهد رتبه شهرستان را به رتبه پايين بين 
ساير شهرستان ها كشانده است به طورى كه در شش ماه نخست سال 

ما آخرين رتبه ايجاد اشتغال را در شهرستان شاهد هستيم. 
وى همچنين خاطرنشان ساخت: در حال حاضر سهميه شهرستان در 
سال 98 ايجاد اشتغال بر يك هزار و 509 نفر است كه 52/4 درصد از 
اين تعهد محقق شــده است و در شش ماه نخست سال براى بيش از 

776 نفر شغل ايجاد شده است. 
مهدوى همچنين تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعى در سال 98 را 206

نفر عنوان كرد و گفت: بيمه شدگان (براى نخستين بار) تأمين اجتماعى 
در شش ماه نخست ســال 98 در حوزه بيمه روستائيان و عشاير نيز 
519 نفر مى باشد كه در مجموع 725 نفر بيمه شده در شش ماه نخست 

سال در شهرستان داريم. 
رئيس اداره كار تعاون و رفاه اجتماعى شهرســتان نيز در اين جلســه 
خاطرنشان ساخت: تعهد شهرستان براى ايجاد اشتغال در سال 1398، 
يك هزار و 509 نفر بوده اســت كه از اين تعداد اشتغال بيش از 669
نفر در حوزه غيرمسكن و 107 نفر در حوزه مسكن محقق شده است 
و در مجموع در شــش ماه نخست سال 98 بيش از 776 نفر اشتغال 

ايجاد شده است.

انحراف به چپ كاميون ولوو در نهاوند
 2 كشته برجاى گذاشت

 رئيس پليس راه نهاوند، گفت: انحــراف به چپ كاميون ولوو در 
نهاوند 2 كشته برجاى گذاشت.

روح ا... گمار گفت: عصر  شنبه  با اعالم مردمى مبنى بر برخورد يك 
دستگاه كاميون ولوو با يك دستگاه وانت نيسان عوامل پليس راه سريعًا 

به محل اعزام شدند.
در اين حادثه كه در محور نهاوند-كرمانشاه حدفاصل سه رهى شهرك 
رخ داد متأسفانه راننده و سرنشين خودرو با شماره انتظامى شهرستان 

در دم جان باختند و راننده كاميون ولوو نيز مجروح شد.
رئيس پليس راه نهاوند، افزود: راننده كاميون ولوو براى مداوا توســط 

عوامل هالل احمر و اورژانس به مراكز درمانى شهرستان اعزام شد.
گمــار  افزود: جان باختــگان اين حادثه به نام هــاى مهران و احمد 

كرمعلى اهل شهر برزول از توابع شهرستان نهاوند هستند.
گمار علت اين حادثــه را انحراف به چپ كاميون بارى ولوو اعالم 
كــرد و گفت: با توجه بــه حجم تردد در اين محــور از هم وطنان 
خواهشــمنديم براى جلوگيرى از بروز حوادث تلخ ضمن پرهيز از 
شــتاب زدگى نســبت به رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى اهتمام 

ويژه داشته باشند.

اقامتگاه بوم گردى روستاى گشانى تويسركان  
افتتاح مى شود

 سرپرست اداره ميراث فرهنگى، گردشگى و صنايع دستى تويسركان 
از افتتاح اقامتگاه بوم گردى روســتاى گشانى به مناسبت هفته گردشگرى 

در اين شهرستان خبر داد.
اسحاق تركاشوند با اشاره به مزين شدن يك هفته به نام هفته گردشگرى 
از پنجم تا يازدهم مهرماه اظهار كرد: روز پنجم مهرماه به نام روز جهانى 

گردشگرى نامگذارى شده است.

وى با اشاره به اينكه زنگ گردشگرى روز يكشنبه توسط فرماندار شهرستان 
در مدرسه عبدالجواد امامى نواخته شد، برگزارى مراسم گراميداشت روز 
جهانى گردشــگرى، مســابقه عمومى با موضوع گردشگرى، نشست با 
فعاالن گردشــگرى و كارگاه آموزشى با موضوع گردشگرى و اشتغال را 

بخشى از برنامه هاى اين هفته در تويسركان عنوان كرد.
به گزارش فارس، سرپرســت اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دســتى تويسركان از افتتاح اقامتگاه بوم گردى روستاى گشانى خبر داد و 
گفت: معرفى ظرفيت هاى گردشگرى تويسركان از طريق اطالع رسانى و 
برنامه هاى تبليغاتى محيطى و فضاى مجازى و نشست خبرى با رسانه ها 

به مناسبت هفته گردشگرى انجام مى شود.
وى با اشــاره به وجود 221 اثر تاريخى، فرهنگى، دينى و... در شهرستان 
بيان كرد: جاذبه هاى گردشــگرى طبيعى و آثار تاريخى، فرهنگى و دينى 
شهرســتان بى نظير اســت به نحوى كه هر بيننده را به ســوى خود فرا 

مى خواند.
تركاشــوند به همكارى با آموزش و پرورش در فرهنگ ســازى مناسب 
گردشگرى در مدارس اشاره كرد و گفت: توسعه فرهنگ گردشگرى كه 
همانا مقدمه توسعه گردشگرى است يكى از برنامه هاى محورى شهرستان 

به شمار مى رود.

كارت دانشجويى اميررضا آقايارلو فرزند اكبر به شماره ملى 
2790829306 رشته حقوق دانشگاه بوعلى سينا به شماره 

دانشجويى 9712260006 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

آگهي مزايده (تيپ 316 زرهى شهيد قهرمان دودانگه همدان)

تيپ 316 زرهى شهيد قهرمان دودانگه همدان

اين تيپ در نظر دارد نسبت به برگزارى مزايده جهت موارد ذيل اقدام نمايد:
1-بوفه سرباز و منازل سازمانى بصورت قرارداد اجاره بمدت يكسال

2- خبازخانه سنگكى بصورت قرارداد اجاره بمدت يكسال 
3- فروش ضايعات شامل: آهن، قوطى، پالستيك و... با انعقاد قرارداد يك ساله

از كليه متقاضيان دعوت مى گردد از تاريخ درج اين آگهى به مدت 10 روز تا مورخ 98/7/18 جهت بازديد 
از محل، دريافت برگ مشخصات و شرايط مزايده و ارائه قيمت پيشنهادى به آدرس : همدان، كيلومتر10 

جاده همدان- كرمانشاه، تيپ 316 زرهى، درمانگاه شهيد قهرمان مراجعه نمايند. 
تلفن: 09183515416

(م الف 1040)

آگهي مزايده حضوري (نوبت اول)  

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي آهن آالت مستهلك و ضايعاتي خود را از طريق آگهي مزايده حضوري 
و با شرايط ذيل به فروش رساند. لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت كسب اطالعات بيشتر به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه ويابا شماره تلفن 081-33237445-7 

تماس حاصل نمايند.

* متقاضيان جهت بازديد از آهن آالت مستهلك و كسب اطالعات بيشتر از مورخ  98/7/8 لغايت  98/7/28صبحها از ساعت  9 الى  12  و بعدظهرها از ساعت 15  الى  17  به 
شهرداري نهاوند و مسئول امين اموال   ( انبار ) مراجعه نمايند.

* متقاضيان جهت شركت در مزايده حضوري مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را يا به صورت وجه نقد شماره حساب 0104868466003 بانك ملي به نام حساب سپرده 
شهرداري واريز و زمان فيش واريزي را زمان جلسه كميسيون عالي معامالت جهت شركت در مزايده به همراه داشته باشند در غير اينصورت از حضور در مزايده ممانعت بعمل 

خواهد آمد.
* متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

* كميسيون عالي معامالت مورخ 98/7/29 ساعت 11 صبح  در صورتيكه حداقل سه شركت كننده باشد در محل كنفرانس شهرداري تشكيل و متقاضيان با همراه داشتن فيش 
واريزي سپرده  شركت در مزايده و يا ضمانتنامه بانكي معتبر مي توانند در كميسيون حضور پيدا كنند به همراه داشتن فيش واريزي سپرده و يا ضمانتنامه الزامي مي باشد.

* هزينه كارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
* هزينه آگهي مزايده بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* برنده مزايده مي بايست قبل از هرگونه اقدامي جهت بارگيري آهن آالت مستهلك و ضايعاتي با مسئول حراست شهرداري و معاونت خدمات شهري هماهنگ نموده و در 

هنگام باسكول نمودن آهن آالت مي بايست نماينده شهرداري نيز حضور داشته باشد.
* برنده مزايده مي بايست قبل از بارگيري آهن آالت مستهلك مبلغي را كه شهرداري بعنوان علي الحساب مشخص نمايد بعنوان قيمت فروش آهن آالت مستهلك به حساب 

درآمدي شهرداري واريز نمايند.
* چنانچه بعد از مشخص شدن برنده مزايده از طرف كميسيون عالي معامالت وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم 

قرارداد منعقد مي گردد و چنانچه نفر دوم نيز حاضر به انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط مي گردد. (م الف 58)
چاپ آگهي نوبت اول: 98/7/8 

چاپ آگهي نوبت دوم: 98/7/16    

قيمت پايه (كارشناسى)ريال شرحرديف
هركيلوگرم

مبلغ ضمانتنامه سپرده شركت درمزايده

50/000/000 ريال29/000 ريالآهن آالت مستهلك و ضايعاتى1

اكــرم  كبودراهنــگ-   
خبرنــگار  حميــدى- 
همدان پيــام: دوميــن آيين 
بومى محلى انگور با حضور 
با شكوه مردم و مسئوالن در 
گردشگرى  هدف  روستاى 
بخــش  توابــع  از  اكنلــو 

شيرين سو برگزار شد.
روســتاى اكنلــو در فاصله 
اســتان  كيلومتــرى   138
همــدان و 73 كيلومتــرى 
كبودراهنگ و 32 كيلومترى 
شيرين ســو واقع شــده كه 
يكــى از پرجمعيت تريــن 
روستاهاى بخش شيرين سو 
اهالى  اكثر  شــغل  مى باشد 

اين روســتا كشــاورزى، دامدارى، باغدارى و 
جنگل كارى اســت و اين روستا بسيار سرسبز 
با درختانى برافراشــته و چمن زارهاى فراوان 
بى نظيرترين روســتا از لحاظ فضاى ســبز و 
طبيعى در سطح شهرستان كبودراهنگ است و 
ساالنه گردشــگران زيادى از اين روستا بازديد 
مى كنند.به مناسبت هفته گردشگرى در دومين 
آييــن بومى محلى انگور كلنگ بازارچه دائمى 
در روستاى اكنلو توسط مسئوالن به زمين زده 
شد و از سال هاى آينده اين جشنواره با شكوه 
و پربارتر برگزار خواهد شد.در ادامه اين مراسم 
فرماندار كبودراهنگ گفت: روســتاى اكنلو از 
ظرفيت هاى بســيار بااليى برخوردار است و 
خاســتگاه كشــاورزى و نژاد گوسفند مهربان 
اســت كه قابليت توليد خوبى دارد.حجت ا... 
مهدوى مى گويد: با ايجاد محل دائمى بازارچه 
در روستاى اكنلو براى 4 نفر اشتغالزايى دائمى 
مى شــود و اميدواريم در آينده اكنلو به عنوان 

قطب گردشگرى استان معرفى شود.
عنوان  به  آينده  در  اكنلو  اميدواريم   

قطب گردشگرى استان معرفى شود
وى در ادامــه گفــت همــه مــا بــه عنوان 

خدمت گزاران جمهورى اســالمى در دولت 
تدبير و اميد وظايفى بر عهده داريم و خدمت 
خالصانه مهمترين هدف ماست و هدف نظام 
ما كاهش محروميت و ايجاد اشتغال پايدار در 

كشور خصوصاً در روستاهاست.
وى همچنين خاطرنشان كرد: اعتبارات تملك 
دارايى نسبت به سال گذشته به داليل مختلف 
كمتر شده ولى روســتاى اكنلو و روستاهايى 
كه برنامه ها و پتانسيل هاى خوبى داشته باشد 
اعتبارات خوبى خواهند داشت و ناگفته نماند 
كه بيش از يك ســوم اعتبــارات براى بخش 

شيرين سو است.
مهدوى بيان داشــت: اولويت  ما معيشــت و 
كارآفرينى است و توانمندسازى روستاها يكى 
ديگر از اهداف مهمى است كه ما آن را دنبال 
مى كنيم چرا كه روســتاها مركز توليد كشور 
هستند وروســتاهاى شهرستان ظرفيت بسيار 
بااليى دارند و اميدواريم بتوانيم جلساتى كه در 
شهرستان برگزار مى كنيم به روستاها بكشانيم 
تا مســئوالن از نزديك مســائل و مشكالت 
روســتاها را مشــاهده كنند و در جهت رفع 

مشكالت تالش كنند.

امام جمعه شيرين سو نيز در اين مراسم گفت: 
برگزارى چنين برنامه هايى صميميت و همدلى 
بين مردم و مسئوالن ايجاد مى كند و امروز ما 
خوشحاليم كه در كنار اين بركات الهى توفيق 
پيدا كرده ايم كه شاهد خوشحالى مردم باشيم.

حجت االسالم منصورى بيان داشت: اميدواريم 
كــه خداوند متعــال بركات خــود را در اين 
ســرزمين واليت مدار روزافزون كند و مردم 
هميشــه بتواننــد از بــركات و رحمت الهى 

استفاده كنند.
وى در ادامــه اظهار داشــت روســتاى اكنلو 
مردمانى بســيار ميهمان نواز و خونگرمى دارد 
و داراى پتانسيل هاى بســيار بااليى است كه 
اميدواريم يكى از مكان هاى گردشــگرى بكر 

استان تبديل شود.
بخشــدار شيرين ســو نيز بيان داشت: امسال 
دومين  ســال برگزارى جشــنواره انگور در 
روســتاى اكنلو است كه خوشــبختانه سال 
گذشته براى نخستين بار به مدت 10 روز تمام 

محصوالت مردم اين روستا به فروش رسيد.
سيدايوب موســوى به مهمترين محصوالت 
كشــاورزى روســتاى اكنلــو اشــاره كرد و 

مويز،شاهانى،  كشــمش،  افزود: 
شــيره انگور، ســركه طبيعى و 
محصوالت دامى نيز شامل شير، 
ماســت، دوغ، كره، كشك، پنير 
محلى و محصوالت صنايع دستى 
شامل فرش و محصوالت غذايى 
سنتى (اى ران شوربا) مى باشد و 
اين روستا داراى چشمه هاى زيبا 
و قنات هاى جــارى و حمام و 
مدرسه قديمى مى باشد و پايگاه 
تحقيقاتى انيســتيوى پاستور  در 
اين روستا ساالنه گردشگر زيادى 
را به خــود جــذب مى كند كه 
امسال بيش از 10 هزار نفر از اين 

روستا بازديد كردند.
امسال بيش از 10 هزار 
اكنلو  گردشگرى  هدف  روستاى  از  نفر 

بازديد كردند 
مسئول اداره ميراث و گردشگرى شهرستان 
كبودراهنگ نيز در حاشيه اين مراسم گفت: 
سال گذشته نخســتين آيين برنامه شيره پزى 
و ايجاد بازارچه محلى در روســتاى هدف 
گردشــگرى اكنلو برگزار شــد كــه بعد از 
برگزارى اين برنامه در مدت كوتاهى بيشتر 
محصوالت آنها به فروش رفت و در امسال 
نيز با توجه به فرا رســيدن هفته گردشگرى 
محوريت  بــه  روســتا  اين  برنامه  دوميــن 
هفته گردشــگرى و با هماهنگى بخشدارى 
شيرين سو و به همت دهيارى و اهالى روستا 

برگزار شد.
مهــدى غالمى افزود: در دوميــن آيين بومى 
محلى روســتاى اكنلو آيين سنتى شيره پزى، 
ارائه  انگــور  خوشــه  بزرگترين  مســابقات 
محصوالت باغى، محصوالت صنايع دســتى 
و مشــاغل خانگى، اجراى بازى هاى بومى و 
محلى، طراحى و نقاشى روى سفال و همچنين 
ارائه توانمندى هاى بانوان روســتا در بازارچه 

ارائه مى شود.

دومين جشنواره بومى محلى انگور 
در اكنلو برگزار شد

معصومه كمالوند »
 19روز به اربعين حســينى مانده اســت ، به 
چهلم شهداى دشت كربال ، به داغ هميشه  تازه 
شــيعه  و جالى دل هاى عاشــق و سرسپرده 

حسين (ع).
هرآنكه راه هموارش شود رخت برميگيرد و بار 
برمى بندد و راهى ديار كربال مى شود و آن كسي 
هم كه در دل مى پروراند آرزوى كربال،  التماس 
دعــاى خيرش را بدرقه موكــب داران وزائران 
حضرتــش مى كند تــا روزگارى هم به دعوت 
حضرتش براى نصيب زيارتى ، ديدارى ، عرض 
ارادتى در خيل كاروان زوار حســينى مفتخر به 
اجابت شــود.موكب ها كم كم رخت بر بسته و 
راهى ديار كربال مى شوند تا براى خادمى زائران 
امام حسين عليه السالم بساط خدمت ، دلدادگى 
و سرســپردگى را َعَلــم كنند.امــروز 17خادم 
نهاوندى از شــهرهاى (برزول-گيان و نهاوند) 
براى حضور در 3موكب اين شهرستان از طريق 
همدان راهى كربال مى شــوند تا محل اسكان و 
حضور كاروان زائران نهاوندى كه از 13 مهرماه 
عــازم مى شــوند را مهياى ميزبانــى و خادمى 
دلدادگان حسين (ع) كنند.19 روز مانده است تا 
بزرگترين تجمع جهان اسالم در اربعين حسينى  
تكرار شود تكرار ارادت هاى خالصانه اى كه تنها  

دلدادگانش مى دانند چه شورى در سر دارد.

مسئول ســتاد عتبات عاليات در نهاوند، امسال 
نهاوندى ها هم موكب دار مى شوند قرار است 3 
موكب شهداى برزول با مديريت اهالى برزول، 
شــهداى گيان با مديريت اهالى گيان به نشانى 
كربال ، خيابان مقدســه، انتهــاى خيابان قزوينه 
موكب شــهداى شــهر گيان و موكب خواهران 
به نام حضرت رقيه (س) در محل قرارگاه شهيد 
همدانى مستقر شوند و هركدام با ظرفيت پذيرش 
500 زائــر ميهمانان حرم حســينى را  ميزبانى 
خواهندكرد. تاكنون براى اسكان زائران خانم در 
اربعين 50ميليون تومان هزينه شده است كه اين 
هزينه ها بطور كامل  از محل كمك ها و نذورات 
مردمى بوده اســت همچنين موكب گيان هم با 
100ميليون تومان هزينه شده كه اين مبلغ هم از 
محل نذورات مردمى بوده است. امرا... سليم پور 
مى گويد: هرســاله بيش از يك ميليون نهاوندى 
در ايام محرم و بويژه اربعين به كربال رهســپار 
مى شوند و همين ضرورت استقرار موكب ها را 
براى شهروندان نهاوندى تاكيد مى كند كه امسال 
تهيه نذورات و كمك هاى مردمى وسايل اسكان 
و پذيرايى آن از يك ماه پيش آغاز شــده است 
و امروز با حركت متوليان ،مســولين و خادمان 
موكب ها به ســمت كربال استقرار يافته و زمينه 
را براى پذيرايى از زائران حســينى در اين ايام 

آماده خواهند كرد.

3موكب نهاوندى ها در كربال مهياى 
خادمى زائران حسينى در اربعين است
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بين الملل

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــند رســمي ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 98/839  مــورخ 98/5/26هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــن  ــاى حس ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدآباد در  ــادره از اس ــنامه 588  ص ــماره شناس ــه ش ــين ب ــد حس ــر فرزن ــحاب قلى ف  س
ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــي آبــى بــه مســاحت 70000 مترمربــع در قســمتى 
از پــالك 96 اصلــي روســتاى آهوتپــه خريــداري از مالــك رســمي آقايان حســين ســحاب 
قلــى فــر و وراث عيســى فيــروزى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ رس
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 322)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/8

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

لت
خبرخبردو

بيشترين تالشم را براى رفع تنش بين ايران 
و آمريكا انجام مى دهم

  نخســت وزير پاكستان با توجه به تنش  در روابط ايران و آمريكا، 
گفت كســانى هســتند كه برخالف ميل رئيس جمهور آمريكا وى را 
براى جنگ تحت فشــار قرار مى دهند اما بايد هركارى براى متوقف 

كردن آن انجام داد.
عمران خان در گفت وگو با شــبكه ســى.ان.ان در پاسخ به اين كه او 
بــا توجه به تنش هاى موجود ميان ايــران و آمريكا و ديدار جداگانه 
اخيرش با روســاى جمهور ايــران و آمريكا چــه توضيحى درباره 
ديپلماسى هاى غيرعلنى در اين زمينه مى تواتند ارائه بدهد، گفت: اول 
اين كه،  بسيار مهم است اين درگيرى [ميان آمريكا وايران] اتفاق نيفتد؛ 
چراكه عليرغم هر چيز ديگرى، ما از يك طرف افغانســتان را داريم، 
[يعنى] همين مشــكل در طرفى ديگر. آخرين چيزى كه مى خواهيم، 
يك درگيرى در طرف ديگر مرزهايمان در ايران [با] آمريكا و عربستان 

و امارات است. اين يك كابوس براى ما خواهد بود.
عمران خان افزود: ما در حال گذر از شرايطى هستيم كه در آن كسرى 
بودجه زيادى داشتيم. اگر قيمت نفت دوباره [در اثر وقوع درگيرى در 
منطقه] باال برود، اين نه  تنها ما را بلكه بر بسيارى از كشورهاى جهان 
اثر خواهد گذاشت و شايد هم موجب فقر خواهد شد و خدا مى داند 
كه تا چه وقت به طول خواهد انجاميد. اين خيلى خطرناك است وقتى 

مى گويند كه جنگى كوتاه خواهد بود.
وى عــالوه بر اين گفت: تمام تمايالت دونالد ترامپ برخالف جنگ 
است. من مى دانم كسانى هســتند كه او را [براى جنگ] تحت فشار 
قرار مى دهند. به نظرم اگر چنين چيزى اتفاق بيفتد بســيار بد خواهد 
بود، بنابراين ما بايد هركارى كنيم تا آن را متوقف كنيم و من بيشترين 
تالشم را مى كنم. با رئيس جمهور روحانى صحبت كرده ام و بايد ببينيم 

كه چطور پيش مى رود.

نخست وزير عراق در راه تهران
بــه  نزديــك  منبــع  يــك   
نخســت وزير عــراق در گفــت 
وگو بــا باس نيــوز گفت: عادل 
عبدالمهدى، نخســت وزير عراق 
هفتــه جــارى بــه تهران ســفر 
عراق  عمل  ابتكار  تا  كرد  خواهد 
براى كاهش تنــش ميان ايران و 
عربســتان را به آن ها مطرح كند؛ 
ابتــكار عملــى كــه عبدالمهدى 

داد. پيشنهاد  سعودى ها  به  گذشته  چهارشنبه 
به گزارش ايســنا، وى كه خواستار عدم فاش شدن نامش شده است، 
افــزود: دليل به تأخير افتادن ســفر عبدالمهدى به تهران عدم حضور 
حسن روحانى، رئيس جمهور ايران در اين كشور و مشاركت وى در 

نشست سازمان ملل است.
به گزارش ايســنا، عادل عبدالمهدى، نخســت وزير عــراق اخيراً به 
عربستان سفر كرده و با ملك ســلمان پادشاه اين كشور و محمد بن 

سلمان، وليعهد سعودى ديدار و گفت وگو كرد.
شــبكه الميادين پيش از ســفر عبدالمهدى به رياض به نقل از "منابع 
آگاه" اعالم كرده بود كه اين ســفر بــه منظور ارائه ابتكار عملى براى 

ميانجى گرى ميان تهران و رياض است.
اين منابع همچنين گفته اند كه عراق به دنبال برگزارى نشســتى ميان 

مقامات ايران و عربستان در بغداد پايتخت اين كشور است.
بدر الزيادى، عضو كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق اخيرا اعالم 
كرده كه سفر عادل عبدالمهدى به عربستان موفقيت آميز بوده و بعد از 

آن به جمهورى اسالمى ايران نيز سفر خواهد كرد.

مداخله در انتخابات آمريكا
 براى ما مزيتى ندارد

 وزير امور خارجه كشــورمان در گفت وگويى ادعاى دست داشتن 
ايران در مداخله انتخاباتى آمريكا را رد كرد.

به نقل از شبكه ان.بى.سى، محمدجواد ظريف در گفت وگو با اين شبكه 
در پاسخ به اين كه بر مبناى گزارش نهادهاى اطالعاتى آمريكا، ايران نيز 
در ميان كشورهايى است كه با نفوذ سايبرى قصد مداخله در انتخابات 
آمريكا را دارد و آيا ايــران اين تاكتيك را تاكتيكى موثر مى داند گفت: 
براى ما مزيتى در انتخابات شما وجود ندارد كه در آن مداخله كنيم. ما 
در امور داخلى كشــورى ديگر مداخله نمى كنيم اما يك جنگ سايبرى 

در جريان است.
ظريف در اين راستا اشاره كرد: آمريكا اين جنگ سايبرى را با حمله اى 
خطرناك و غيرمسئوالنه [سايبرى] به  تاسيسات هسته اى ما آغاز كرد كه 

مى توانست جان ميليون ها انسان را بگيرد.
 استاكس  نت را به خاطر  داريد؟ زيرو دى را به خاطر داريد؟ عمليات 
المپيك را به خاطر داريد؟ جنگى ســايبرى در ميان است و ايران در آن 
درگير اســت. هر جنگى كه آمريكا آغاز كند، قادر به پايان دادن به آن 

نخواهد بود.

قدرت چانه زنى ايران نسبت به گذشته 
افزايش داشته است

 قدرت ديپلماسى و چانه زنى ايران نسبت به گذشته و نسبت به ساير 
كشورهاى حاضر در سازمان ملل باالتر رفته است.

يك فعال سياســى اصالح طلب گفت: در ارتباط با اهميت سفر رئيس 
جمهور به نيويورك اظهار كرد: در ســفرى كه رئيس جمهور به اتقاق 
وزير امور خارجه كشورمان به نيويورك براى شركت در اجالس ساالنه 
سازمان ملل داشتند دســتاوردهاى زيادى براى سياست خارجه ايران 
كسب كردند و اعتبار بين المللى ايران را افزايش داده و حقانيت مواضع 

جمهورى اسالم ايران را به دنيا اعالم كردند.
محســن سرخو در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: در اين اجالس ساالنه، 
عالوه بر نشســت اصلى و سخنرانى نماينده كشــورها،  ديدارهايى به 
صورت دوجانبه يا چندجانبه ميان سران كشورهاى عضو سازمان ملل 
انجام مى شــود كه حاصل اين ديدارها دستاوردهاى سياسى،  اقتصادى 
و فرهنگى براى آن كشــورها خواهد بود.اين عضو حزب اسالمى كار 
افــزود: هم روحانى و هم ظريف با اطــالع از اهميت اين ديدارها، در 
حاشيه اجالس امسال سازمان ملل مالقات هاى مهمى داشتند كه اهميت 
و دستاوردشان از خود نشست اصلى نه تنها كم تر نيست، بلكه بيشتر هم 
هســت.وى گفت: شايد اگر سه كشور اروپاى آن بيانيه اشتباه را صادر 
نمى كردند، موفقيت هاى ديگرى هم در اين اجالس به دست مى آمد؛ 
هرچند كه خودشان هم به مالقات آقاى روحانى رفته و رئيس جمهور 

كشورمان نسبت به بيانيه آنان انتقاد خود را مطرح كرد.

براى حضور حداقل 3 ميليون نفر در مراسم 
اربعين آمادگى داريم

 وزير كشور با بيان اينكه آمادگى هاى الزم براى حضور حداقل 3 ميليون نفر 
در مراسم اربعين تدارك ديده شده است، گفت: از روند كار در مسير مهران تا 
نجف و همچنين نجف تا كربالى معلى بازديد داشته و جلسه اى با وزير كشور 
عراق و اســتانداران مرزى خواهيم داشت.به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحمانى 
فضلى افزود: در تمام مســير امكاناتى كه فراهم شده و شرايطى كه بايد ايجاد 
شــود را حتماً مورد بررسى قرار مى دهيم و همچنين جلسه اى با وزير كشور 
عراق و اســتانداران مرزى خواهيم داشت.رحمانى فضلى در پايان خاطر نشان 
كرد: با توجه به گزارشــاتى كه كميته هاى مختلف ارائــه دادند و اقداماتى كه 
تاكنون انجام شــده است آمادگى هاى الزم وجود دارد و براى حداقل 3 ميليون 

نفر تدارك الزم ديده شده است.

وزير وعده اجراى رتبه معلمان را داد
 وعــده وزير آموزش و پرورش براى اجراى رتبه بندى فرهنگيان در ســال 
جارى سخنگوى فراكسيون مستقلين مجلس شوراى اسالمى از وعده آموزش و 
پرورش براى اجراى رتبه بندى فرهنگيان در سال جارى خبر داد.مهرداد الهوتى 
در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به حضور محسن حاجى ميزرايى در جلسه صبح 
امروز يكشنبه فراكسيون مستقلين گفت: در اين جلسه موضوعاتى در خصوص 
ساماندهى نيروى انسانى در وزارت آموزش و پرورش مورد بحث و بررسى قرار 
گرفت و براســاس گفته آقاى حاجى ميزرايى برخى از نيروهاى حق التدريس و 
مربيان پيش دبستانى نيز قرار  است استخدام شوند.اين نماينده مجلس گفت: در 
اين جلسه همچنين بر ضرورت بهبود وضعيت معيشتى فرهنگيان تاكيد شد. آقاى 
حاجى ميزرايى نيز عنوان كردند كــه معلمان مهمترين ركن آموزش و پرورش 

هستند و بايد تالش كرد دغدغه هاى معيشتى آنها حل شود.

رئيس جمهور فردا به ارمنستان مى رود
 رئيس جمهورى اســالمى ايران به دعوت رسمى نخست وزير ارمنستان، 
عصر امروز 8 مهر ماه جارى به اين كشور سفر مى كند.به گزارش ايسنا،  معاون 
ارتباطات و اطالع رســانى دفتر رئيس جمهور ضمــن اعالم اين خبر، گفت: 
حجت االســالم و المسلمين دكتر حسن روحانى براى حضور و سخنرانى در 
اجالس ســران اتحاديه اقتصادى اوراسيا كه روز سه شنبه 9 مهر ماه 98 برگزار 
خواهد شد، به ايروان سفر مى كند.پرويز اسماعيلى افزود: رئيس جمهور عالوه 
بر سخنرانى در اين اجالس و تشريح توانمنديها و ظرفيتهاى گسترده كشورمان 
براى تعامل تجارى با اتحاديه اوراسيا، ديدارهاى دوجانبه اى نيز با نخست وزير 
و مقامات ارشد ارمنســتان خواهد داشت كه در آن مهمترين مسائل در روابط 
تهران - ايروان و آخرين وضعيت اجراى موافقتنامه ها و طرح هاى مشترك مورد 

بررسى قرار خواهد گرفت.

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــند رســمي ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 98/838  مــورخ 98/5/26هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــد  ــاى احم ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدآباد  ــادره از اس ــنامه 458 ص ــماره شناس ــه ش ــين ب ــد حس ــر فرزن ــحاب قلى ف على س
ــه مســاحت 50757/47 مترمربــع در  در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــي آبــى ب
ــداري از  ــه خري قســمتى از پــالك 96 اصلــي واقــع در اســدآباد اراضــى روســتاى آهوتپ
مالــكان رســمي آقايــان عيســى فيــروزى و حســين ســحاب قلــى فــر محــرز گرديــده 
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب اســت. ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 324)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/8

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــند رســمي ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

ــون تعييــن تكليــف  ــأت اول موضــوع قان ــورخ 98/6/6هي ــر رأي شــماره 98/888  م براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي ميثــم ملكــى وش 
فرزنــد نصرت الــه بــه شــماره شناســنامه 508 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 120/48 مترمربــع در قســمتى از پــالك 1144/5 اصلــي واقــع در 
اســدآباد خ 15 خــرداد كوچــه شــهيد طائفــى زارع خريــداري بــا واســطه از مالــك رســمي 
آقــاى چراغعلــى فــالح  محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ظ
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

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

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــند رســمي ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 422 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضي 
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق و س
ــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى غالمرضــا گرجــى  همــدان- ناحيــه يــك تصرفــات مالكان
ازندريانــى فرزنــد غالمحســين بــه شــماره شناســنامه 355 صــادره از باختــران در دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 207/62 مترمربــع در قســمتى از پالك 
باقيمانــده مكــرر 10/428 اصلــي واقــع در حومــه بخــش يك همــدان خريــداري با واســطه 
از مالــك رســمي آقــاى على اكبــر فقيهــى مقــدم محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي توانند 
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 1033)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/8
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

على زيورى حبيبى 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

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

برابر رأي شــماره 139760326006000458  مورخ 98/5/19هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى حميد غفارى فرزند على قربان به شــماره شناسنامه 5  
صادره از مالير  ســه دانگ  مشاع از ششــدانگ اعيانى يكباب خانه به مساحت 51/24 مترمربع در 
قســمتى از پالك 66 فرعى از 2044 اصلي واقع در بخش يك مالير  از مالك رســمي برابر قرارداد 
اجاره 14314 – 81/10/23 اداره اوقاف و امور خيريه مالير محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 223)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/8

محمدرضا امينى-رئيس ثبت اسناد و امالك مالير 

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

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

برابر رأي شــماره 423 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان - ناحيه يك تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاى نوراله گرجى ازندريانى فرزند غالمحســين به شــماره شناسنامه 36437 
صادره از باختران در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 207/62 مترمربع در 
قسمتى از پالك باقيمانده مكرر 10/428 اصلي واقع در حومه بخش يك همدان خريداري با واسطه از 
مالك رسمي آقاى على اكبر فقيهى مقدم محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1037)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24
على زيورى حبيبى -رئيس ثبت اسناد و امالك

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

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

برابر رأي شــماره 139760326006000450  مورخ 98/5/16هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي خانم الهه جوادى فرزند حسن به شماره شناسنامه 1886  صادره از مالير  سه دانگ  مشاع از ششدانگ 
اعيانى يكباب خانه به مســاحت 51/24 مترمربع در قسمتى از پالك 66 فرعى از 2044 اصلي واقع در بخش يك 
مالير  از مالك رسمي برابر قرارداد اجاره 14314 - 81/10/23 اداره اوقاف و امور خيريه مالير محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 225)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/8

محمدرضا امينى
رئيس ثبت اسناد و امالك مالير 

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 139760326006000461 مورخ 1397/6/12 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى احســان حيدرى فرزند حســين به 
شماره شناسنامه 11 صادره از جوكار ســه دانگ مشاع از شش دانگ اعيانى يك باب مغازه  به 
مساحت 53/63 مترمربع قســمتى از پالك 2043 اصلى واقع در بخش يك مالير برابر قرارداد 
4461308989712220836-97/12/22 مالك رســمى اداره اوقاف و امور خيريه مالير  محرز 
گرديده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 240)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/23
محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

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

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

برابر رأي شــماره 427 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى 
كيومرث گرجى ازندريانى فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 7878 صادره از اسالم آباد در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 207/62 مترمربع در قسمتى از پالك باقيمانده مكرر 10/428 اصلي واقع در 
حومه بخش يك همدان خريداري با واســطه از مالك رسمي آقاى على اكبر فقيهى مقدم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1035)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24
على زيورى حبيبى 
رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي حصر وراثت
آقاى احمد راجى داراى شــماره شناســنامه  4050959917 به شــرح دادخواســت كالسه 
98/408ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان قربانعلى راجى به شماره شناسنامه  2636 در تاريخ 87/9/19 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-رقيه  راجى فرزند 
قربانعلى به شــماره شناسنامه 11072 متولد1354 فرزند متوفى 2-قاطمه راجى فرزند قربانعلى 
به شماره شناســنامه 10021 متولد1350 فرزند متوفى 3-جواد راجى فرزند قربانعلى به شماره 
شناسنامه 11728 متولد1356 فرزند متوفى 4-زهرا راجى فرزند فرمانعلى به شماره شناسنامه 
10020 متولــد1348 فرزند متوفى 5-ربابه راجى فرزند قربانعلى به شــماره شناســنامه 155 
متولد1341 فرزند متوفى 6-احمد راجى فرزند قربانعلى به شــماره شناســنامه 4050959917 
متولد1344 فرزند متوفى 7-گل گز ارجى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 131 متولد1337 
فرزند متوفى 8-خوشگل اسماعيلى فرزند كاظم  به شــماره شناسنامه 29 متولد1318 همسر 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي دبياتبيرخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 233)

رئيس حوزه شماره 112 
شوراي حل اختالف اللجين

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 342 هيأت  اول موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان ناحيه يك 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى احمد عباسى فرزند عبداهللا به شماره شناسنامه 
1905 صادره از همدان در يك باب خانه به مســاحت 238/66 مترمربع  قسمتي از پالك 
باقيمانده  9/81  اصلي واقع در حومه بخش يك  همدان  خيابان صدف ، بن بســت مهر ، 
خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى على يار مرادى  محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 943)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/8

على زيورى حبيبى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

 حضــور آقاى روحانــى و هيأت 
همراه در نشســت مجمــع عمومى 
و  نيويــورك  در  ملــل  ســازمان 
مصاحبه هايى كه انجام شــد، تبليغات 
منفى آمريكا عليه كشــورمان را خنثى 

كرد.
به گزارش ايســنا،  رئيس دفتر رئيس 
جمهــور در ارزيابى از ســفر رئيس 
جمهور بــه نيويورك و شــركت در 
نشســت مجمع عمومى سازمان ملل،  
اظهار كرد: آمريكا با توجه به شــرايط 
منطقه ما و با اعمال فشارهاى اقتصادى 
حداكثــرى عليه ايــران تالش كرد از 
فرصت مجمع عمومى ســازمان ملل 
اســتفاده كند تا مسائل برجام و اتفاق 

آرامكو و بقيه مسائل را به هم گره بزند و عليه 
كشورمان تبليغات كند.

محمود واعظى ادامه داد: براى مقابله با اين 
تبليغــات، طراحى هايى را از قبل آماده كرده 
بوديــم ودر چنين شــرايطى وارد نيويورك 
شــديم.واعظى با بيان اينكــه آمريكايى ها 
براى هيأت ايرانــى محدوديت هايى را در 
نيويورك به وجــود آورده بودند، گفت: آن 
ها مى خواســتند شــرايطى را ايجاد كنند تا 
ما به اين ســفر در مجمع عمومى ســازمان 
ملــل نرويم، بــه همين علــت محدوديت 
هايــى را ايجاد كردند و به كل تيم خبرى و 

مطبوعاتى ويزا ندادند.
وى ادامه داد: هدف آن ها اين بود كه سفر ما 
انجام نشــود؛ زيرا كشورها معموالً از شركت 
در نشست مجمع عمومى سازمان ملل حداكثر 
بهــره بــردارى را مى كنند تا هــم با رهبران 
كشورهاى مختلف بتوانند ديدارهاى دوجانبه 
داشــته باشــند و هم با افكار عمومى جهان 
صحبت كنند و آمريكا نمى خواســت چنين 

موقعيتى براى ما ايجاد شود.
واعظى اضافــه كرد: مخصوصاً بــا توجه به 
اينكه در آمريكا عليه كشورمان تبليغات منفى 
زيادى انجام مى شود، حضور در سازمان ملل 

فرصت بســيار خوبى است تا اين تبليغات را 
خنثى كنيم.

وى افــزود: بــا نخبگان آمريكايــى از جمله 
رؤساى موسســات مطالعاتى جلسات بسيار 
خوب و ســازنده اى داشتيم و با سران رسانه 
هاى بزرگ آمريــكا ديدار خصوصى تحليلى 
درباره موضوعات مختلف داشتيم، البته اين به 
معناى مصاحبه نيست بلكه تحليل و گفت و 
گو درباره موضوعات مهم ما و آمريكا و منطقه 
اســت.رئيس دفتر رئيس جمهــور ادامه داد: 
امســال با فاكس نيوز كه آقاى ترامپ معموالً 
از طريق اين شــبكه بــا طرفدارانش صحبت 
مى كند، مصاحبه كرديم و با شبكه سراسرى 
آمريكا ABC مصاحبه كرديم و در جلسه اى 
با حضور خبرگزارى هاى مهم آمريكا مصاحبه 
انجام شــد تا با فضاسازى و شبه افكنى آن ها 

مقابله كنيم.
واعظى افزود: تالش شــد حقانيت جمهورى 
اسالمى و فشارهايى كه بر مردم ماست را بيان 
كنيم و جنــگ تبليغاتى آمريكا را خنثى كنيم.

وى درباره ديدارهاى دوجانبه رئيس جمهور 
كشــورمان هم گفت: اگر بخواهيم در شرايط 
عادى با رؤساى كشورها مذاكره كنيم، به وقت 
و تــداركات نياز دارد و حضور در نشســت 

مجمع عمومى سازمان ملل، فرصت استثنايى 
اســت كه مى توانيم به راحتى اين ديدارها را 

انجام دهيم.
واعظى با بيان اينكه كل اقامت ما در نيويورك، 
ســه شــبانه روز بود، افزود: در اين مدت 15

مالقات دوجانبه با رؤساى كشورهاى مختلف 
انجــام داديم. همچنين به جــز مصاحبه ها و 
ديدارهاى عمومى در طــول روز تمام وقت 
مشغول بوديم و همچنين نتوانستيم به بسيارى 

از درخواست مالقات ها پاسخ مثبت دهيم.
وى گفت: ســعى كرديم ديدارهاى مان را به 
گونــه اى تنظيم كنيم كه جايگاه كشــورهاى 
اسالمى، همسايه، آسيايى، آفريقايى و اروپايى 

را در نظر بگيريم.
رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه كرد: ســعى 
كرديــم در برخى مالقات هاى ســطح باال با 
اروپايى ها، ابهام زدايى كنيم و فرصت بسيار 
خوبى بود كه درباره برجام و مســائل و آينده 

آن، بيشتر گفت و گو كنيم.
واعظى در پاســخ به اين پرسش كه چرا آقاى 
روحانى با ســران سه كشور اروپايى انگليس، 
آلمان و فرانسه كه كشــورمان را به حمله به 
آرامكو عربســتان سعودى متهم كردند، ديدار 
كرد؟ گفت: قرار نيست ما رابطه كشورمان را 

با كشورهاى ديگر به خاطر اتفاقى كه 
پيش مى آيد به هم بزنيم.

وى ادامــه داد: اينكــه مقــام معظم 
رهبرى فرمودند كه در مذاكره به جز 
با 2 كشــور براى بقيه كشورها را باز 
گذاشــتيم، به معناى اين است كه ما 
بتوانيم در ديپلماســى و مذاكره هم به 
اهدافمان برســيم و همه مسائل را از 

طريق گفت و گو حل كنيم.
رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: با اين 
كشورها هم روابط اقتصادى گسترده 
داريم و هم درباره موضوعات متعدد 
از جملــه برجام مذاكــرات متعددى 
داريــم و اين مذاكرات مــى تواند به 
نوعى مسائل ما را روان كند.وى اضافه 
كرد: عربســتان و آمريكا پيــش از ورود ما به 
نيويــورك با اين كشــورهاى اروپايى رايزنى 
كرده بودند و اطالعــات غلطى به آن ها داده 
بودنــد و آن ها آن بيانيه را صادر كردند، البته 
هيچ كجاى بيانيه نگفته ايران اقدام كرده است. 
آن ها در بيانيه مــى گويند اگر حمايت ايران 
نبود يمنى ها قادر نبودند هدفى به اين مهمى 

(آرامكو) را بزنند.
واعظى گفت: آقاى رئيس جمهور از هر ســه 
ســران كشــورهاى انگليس، آلمان و فرانسه 
خواســت كه مدرك مورد ادعايشــان را ارائه 
كنند. آن ها گفتند چگونه يمنى ها مى توانند 
به اين دقت اين حمله را انجام دهند. پاسخ آن 
ها روشن است، وقتى ملتى 5 سال زير بمباران 
است خودش را آماده عكس العمل مى كند و 
اين گونه نيست كه اگر اين ملت يمن در سال 
هاى اول و دوم جنگ، دســت بسته بود براى 

هميشه دست بسته باشد.
رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: اكنون منطقه 
ما در جنگ يمن وارد فاز جديدى شده است، 
بر اين اساس الزم بود در اين جلسات شرايط 
جديد منطقه را تشــريح كنيم. اين سه كشور 
اروپايى تحت تاثير القائــات و اطالعاتى كه 

آمريكايى ها به آن ها دادند قرار گرفتند.

واعظى:

آقاى روحانى در مالقات ها طلبكار برجام بود
■ به اروپايى ها گفتيم بايد بار آمريكا را به دوش بكشيد
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بهداشتنكتهدانشگاه
دانشگاه آزاد وابستگى به شهريه را كاهش داد

 دانشگاه آزاد در ســال هاى اخير با اقدامات مثبت، وابستگى اقتصادى به شهريه 
دانشجويان را كاهش داده است.

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعى دانشگاه آزاد، با تأكيد بر اينكه امروز مردم 
ايــران بيش از پيش در صحنه هاى انقالب حضور دارند و و همســو با مقام معظم 
رهبرى هستند، گفت: اخالص معظم له و درايت و آينده نگرى ايشان و بصيرتى كه 

در شناخت دشمن دارند، بيش از گذشته بر همگان روشن شده است.
به گزارش ايلنا، احمد حيدرى، بر لزوم ايجاد و راه اندازى رشــته هاى آموزشــى 
مهارت محور در اين دانشــگاه تأكيد كرد و افزود: همانطور كه اقتصاد كشــورمان 
در طول ساليان متمادى حتى پيش از انقالب وابسته به نفت بوده و هست، حيات 
اقتصادى دانشگاه آزاد اسالمى نيز به دانشجو وابسته است. اين وابستگى بايد بيش 
از گذشــته، با اقدامات كارشناسى و همچنين فعاليت در زمينه اقتصاد دانش بنيان، 

كاهش يابد.

قراردادن نوزادان مبتال به زردى زير نور مهتابى 
معمولى درمان كننده نيست

 برخــى پندارها و درمان هاى ســنتى براى درمان زردى نــوزادان مانند مصرف 
داروهاى خانگى، قطع شــير مادر و قرار دادن نوزاد زيــر نور مهتابى هاى معمولى 
كارســاز نيســت، اين روش ها اميد كاذب به والدين مى دهد و درمان كننده زردى 

نيست.
يك متخصص كودكان با توضيح در مورد بيمارى زردى نوزادان گفت: زردى نوزادان 
به علت تجمع ماده اى به نام «بيلى روبين» در خون نوزاد و تخريب گلبول هاى قرمز 

به وجود مى آيد.
به گزارش ايرنا، ســميرا اســفنديارى  با اشاره به اهميت درمان به موقع اين بيمارى 
در نوزادان تاكيد كرد: اقدام دير هنگام درمان زردى نوزادان يا اســتفاده از روش هاى 
ســنتى، ممكن است به قيمت بروز عوارض بسيار خطرناكى بر مغز، نقص شنوايى، 

اختالل  يادگيرى و ساير معلوليت ها در نوزاد تمام شود.

بيمارى هاى قلبى و عروقى 
نخستين عامل مرگ و مير در ايران

 رتبه اول مرگ و مير در ايران مربوط به بيمارى هاى قلبى و عروقى است كه بايد 
با در نظر گرفتن تمهيدات مناسب و افزايش آگاهى هاى عمومى نسبت به كنترل بروز 

و شيوع آن اقدام كنيم.
معاون فنى معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى گفت: با افزايش 
آمار ســكته هاى قلبى در كشــور، وزارت بهداشــت در قالب يك برنامه جامع 
اقدامات كنترلى و پيشــگيرانه اى در بروز اين حادثــه و متعاقب آن بيمارى هاى 

جانبى ديگر آغاز كرد.
بهروز هاشمى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طبق آمارهاى رسمى، بيمارى هاى 
قلبــى رتبــه اول عامل مرگ در يك ســوم كل مرگ و ميرها در جهــان را به خود 
اختصــاص مى دهد، اظهار كرد: همچنين رتبه اول مــرگ و مير در ايران مربوط به 

بيمارى هاى قلبى و عروقى است. 

گذرنامه موقت براى زائران اربعين صادر مى شود
 امسال به منظور تسهيل در خدمات دهى به زوار اربعين حسينى، با هماهنگى مراجع ذيربط، 

صدور گذرنامه زيارتى موقت و رايگان در دستور قرار گرفت.
فرمانده قرارگاه اربعين حســينى ناجا با اعالم اينكه گذرنامه زيارتى موقت صرفاً براى 
ايام اربعين است و تا پايان ماه صفر اعتبار دارد، گفت: مطابق تمهيدات پيش بينى شده 
از سوى ناجا، بابت صدور گذرنامه زيارتى موقت هزينه اى از زوار دريافت نمى شود 
و اين خدمات صرفاً به صورت رايگان توسط پليس ارائه مى شود.محسن فتحى زاده در 
پاسخ به اين سوال كه زوار نوگذرنامه چگونه مى توانند براى دريافت گذرنامه زيارتى 
موقت اقدام كنند؟، پاســخ داد: زوار عزيز مطابق قبل بــراى دريافت گذرنامه زيارتى 

موقت به دفاتر پليس+10 مراجعه و درخواست صدور گذرنامه كنند.

پرداخت ماهانه حق التدريس شاغلين و حقوق 
خريد خدمتى ها از مهر

 معاون برنامه ريزى و توســعه منابع وزارت آمــوزش و پرورش اعالم كرد كه طى 
هماهنگى هايى كه با ســازمان برنامه انجام داديم و بر اســاس دستورالعمل پرداخت 
حقوقى كه سازمان برنامه و بودجه صادر كرده، حق التدريس شاغلين و حقوق نيروهاى 

خريد خدمتى از مهر ماه به صورت ماهانه پرداخت مى شود.
على الهيار تركمن در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در آموزش و پرورش غير از حقوق 
كاركنان رسمى، پيمانى و قراردادى چهارقلم ديگر ماهيت حقوق دارند كه حق التدريس 
آزاد، حق التدريس شــاغلين، حقوق نيروهاى خريد خدمت و سرباز معلم ها را شامل 

مى شود.

والدت در كشور كم شد
اسناد والدت ثبت شده در سازمان ثبت احوال كشور نشان مي دهد كه از سال 93 تا 

97 والدت در كشور روند كاهشي داشته است. 
براســاس آمار ســازمان ثبت احوال، در سال 93 در كشــور تعداد يك ميليون و 534 
هزارو362 متولد شــدند در حالي كه در ســال 94 يك ميليون و 570 هزار و 219 نفر، 
در ســال 95 يك ميليون و 528هزارو 53 نفر، در سال 96 يك ميليون و 487هزارو913 
نفر و در سال گذشته اين آمارها با كاهش حدود 121 هزارنفري مواجه شد و به تولد 

يك ميليون و 366هزارو 519نفررسيد.
به گزارش خبرآنالين، اكنون جمعيت سالمند باالى 60 سال كشورمان با رقم 8 ميليون 

و 231 هزار نفر، حدود 9 و 9 دهم درصدجمعيت كشور است.

هر آنچه بايد 
در مورد واكسن آنفلوآنزا بدانيد

 بر اساس توصيه هاي پزشكان بهترين زمان تزريق واكسن آنفلوآنزا 
براي گروه هاي حساس و ديگر افراد به تجويز پزشك اوايل مهر است. 
هم اكنون بر اساس برآوردهاي مصرف ساالنه، واكسن به اندازه كافي 
وارد كشور شده و مشكلي از بابت واكسن نداريم. اغلب واكسن هاي 
موجود در بازار استانداردهاي سازمان غذا و داروي ايران را گذرانده اند 
و در آزمايشگاه ها پرونده هاي كيفي شان بررسي شده است. بر اساس 
بررسي هاي انجام شده واكسن هاي مختلفي كه در بازار كشور وجود 
دارند، نسبت به هم تفاوتي ندارند و همه آنها سطح ايمني الزم را ايجاد 
مي كنند و عوارض شان هم شبيه به يكديگر است. اغلب آنها عوارض 

عمومي واكسن آنفلوآنزا را دارند. 
حال در برخي موارد ممكن اســت افراد يا پزشكان بر اساس نظرات 
شــخصي واكســن نوع خاص را ترجيح دهند، اما اين مساله تفاوت 
معناداري ميان اثربخشي و عوارض مختلف واكسن هاي مختلف ندارد. 
در ضمن تزريق واكســن آنفلوآنزا با عــوارض عمومي همچون تب 

خفيف يا آبريزش بيني خفيف همراه است. 
واكسن هاي آنفلوآنزاي ثبت شده در كشور كه از طريق مراجع قانوني 
توزيع مي شوند، انواع ســه  گانه ويروس آنفلوآنزاي شايع را پوشش 
مي دهند و از نظر اثربخشــي و ايجاد ســطح ايمني مزيت نســبي به 

يكديگر ندارند. 
بر اســاس توصيه هاي پزشــكان بايــد توجه كرد كــه در زمينه 
واكسن آنفلوآنزا انجام واكسيناســيون همگاني ضرورتي ندارد و 
تزريق اين واكســن فقط براي افراد با ريســك باال شامل بيماران 
داراي نقــص ايمني يا افــراد داراي بيماري هاي زمينه اي همچون 
بيماري هاي قلبي - عروقي، ديابت، آســم و ... با تجويز پزشــك 

مي شوند.  توصيه 
براي پيشگيري از ابتال به بيماري هاي فصلي و انواع سرماخوردگي ها 
پرهيز غذايي توصيه مي شود. براي مثال برخي از افراد بدون توجه به 
رژيــم و پرهيز غذايي در هنگام ابتال به بيماري امورات مي گذرانند. 
اين در حالي اســت كه وقتي ويروس آنفلوآنزا وارد بدن شود، بايد 
با گذران دوره درمان، اين بيماري از بدن خارج شــود. درضمن فرد 
در مرحله گذران دوران درمان ناقل ويروس نيســت. تزريق واكسن 
هم براي اطفال، زنان باردار، ســالمندان و ديگر گروه هاي حســاس 
جامعه كه از لحاظ ايمني ضعيف هســتند، توصيه مي شود. درضمن 
هم اكنون واكسيناســيون عمومي در برابــر مصونيت از آنفلوآنزا در 
جامعه نياز نيســت، بلكه هر گونه تزريق اين واكسن بايد با تجويز 

پزشك معالج انجام  شود.

قطره هاى آهن ايرانى دندان را 
سياه نمى كند

 در گذشته قطره آهن ايرانى دندان هاى كودكان را پس از مصرف 
ســياه مى كرد اما اكنون قطره اى در كشور توليد مى شود كه دندان 
را ســياه نمى كند. مكمل ها و ويتامين هاى ايرانــى مانند ويتامين 
D و آهن اســتاندارد اســت و مردم بايد بنا به تجويز پزشك آنها را 

مصرف كنند.
عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى گفت: بسيارى 
از كودكان و زنان به مكمل ها و ويتامين ها در طول زندگى نياز دارند 

كه اگر آنها را مصرف نكنند سالمت بدن به خطر مى افتد.
به گزارش ايرنا، على اكبرســيارى ، افزود: متاسفانه فرهنگ غلطى در 
كشــور رواج يافته كه افراد فكر مى كنند اگر مكمل ها و ويتامين ها 

خارجى و گران باشد خوب است در حاليكه اينطور نيست.
ســيارى تصريح كرد: كودكان نياز به قطره آهن و دختران دبيرستانى 
و زنــان باردار نيــاز به قرص آهن دارند و بهتر اســت نوع ايرانى را 

مصرف كنند.
به گفته وى، ايران از كشــورهايى است كه در زمينه توليد مكمل ها و 
ويتامين ها موفق بوده و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 

ميليارد ها تومان در سال را خرج توليد اين محصوالت مى كند.
ســيارى ادامه داد: ضرورت دارد كودكان تا 12 ســالگى دو ماه يك 
بار ويتامين D و ســاير افراد از 12 تا 65 سال ماهانه يك عدد از اين 

ويتامين را مصرف كنند.

خبر ورزشى: ليگ روى نقطه جوش 
  ليگ زير فرمول  فيزيك كار مى كنه !!

ابتكار: بنويسيد توليد ملى بخوانيد محصول خارجى 
 از كنايه هاى مظفر در شكرستان بودا!!

همشهرى: جغرافياى سالمندى ايران 
 اين هم از هنراقتصادى دست اندر كاران جامعه!!

همدان پيام : همدان شناسنامه ايرانيان است 
 ولى كارت ملى و كارت يارانه اش گم شده 

رسالت: دست و پا زدن نتانياهو براى پيروزى 
 نكنه داره غرق ميشه 

جوان: خبر اروپا براى برجام 2 و بدون اجراى برجام 1
 اينكه معادله رياضى چرا بردى زير فرمول شيمى؟

ايرنا: نمكدان بايد حاوى عالئم هشدار سالمت باشد
 نمكدان ها ديجيتالى مى شوند!!

صداى زنجان: غصه زنجان رود 
 اين همه غصه واجب چرا رفتى سراغ مستحب ؟!

ابــرار: ترامــپ: مضحــك اســت كــه  19 ســال در افغانســتان 
مى جنگيــم 

 استاد ترامپ مشغوليت به اين مى گن!! 
همدان پيام: افق ديد پايين مديران 

 نور باالشون بيشتر روشنايى داره
ايران: جشن تولد 80 سالگى بتمن 

 سوپرمن و مردعنكوتى هم دعوتن
همشهرى: دغدغه هايى از جنس كالس و مدرسه 

 اميدوارم از جنس چينى نباشه 
هفت صبح: سرمايه گذارى در فردوس يا حافظ؟

 هر كدام حفظ شعرهاش راحتر باشه 
همدان پيام: رفع مشكالت كشور نيازمند روحيه جهادى است 

 شما كه استاد جهاديد
ايسنا: چاى با طعم ذرات پالستيكى 
 چاى بازيافتى هم به بازار اومد

برگزارى مراسم روز جهانى ناشنوايان 
در مدرسه استثنايى عالقبنديان همدان

 برگزارى مراسم روز جهانى ناشنوايان با حضور مديركل آموزش و 
پرورش استان در مدرسه استثنايى عالقبنديان همدان برگزار شد.

در اين مراسم كه مديركل امور بانوان استاندارى همدان، معاون آموزش 
ابتدايى اســتان و جمعى ديگر از مســئوالن نيز حضور داشتند، محمد 
پورداود دلنوشته اى را خطاب به ناشنوايان عزيز، پدران و مادران ارجمند 
و معلمين سخت كوشى كه با صبر و بردبارى پروانه وار گرد اين عزيزان 

مى گردند، قرائت كرد.
متن اين دلنوشته به شرح زير است:

   آرى روز جهانى ناشنوايان است. روزت مبارك فرياد خاموش! او نمى 
گويد، چون نمى شــنود. حتى االن بله همين االن كه روز اوست حرف 

دلش را تنها با حركت هاى متعدد دلش بيان مى كند.
   سال هاست لبانش خاموش و دستانش زبان گوياى اويند.

   او خوشــى ها، ناراحتى ها، تلخكامى ها و احساسش را تنها با زبان 
اشاره به تو مى گويد.

   آواى غريوانه اش براى من و تو نامفهوم اســت، اما دنيايى از حرف 
و سخن است و او بدان اميد آنان را بيان مى دارد تا ما دركش كنيم.

   ناشنواى ما قادر نيست كالمش را مستقيم بر زبان جارى كند و اين من 
و تو و ماييم كه بايستى رازهاى مگويش را كه با زبان ايما ابراز مى دارد، 

با گوش حقيقت نيوش بشنويم.
   روز ناشنوايان مى گويد ناشنواى شنواى حقيقت! تو با اين كه  نشنيده 

اى، اما عمق محبت و مودتت در عين سكوت پر از صداست.
   آيا من، شما، خانواده و اجتماع پذيرش واقع بينانه ناشنوايان را داريم؟
   چه قدر در شكوفايى اســتعدادهاى او سهيم بوده ايم؟ آيا يار شاطر 

اوييم يا بار خاطر؟
   ناشنواى مهربان به ما مى گويد بدان كه خالصه آفرينش انسان است 
و خالصه  انســان دل اوســت و براى اثبات مدعايش در اوج سكوت 

غريو برمى آورد كه:
در اندرون من خسته دل ندانم كيست       

كه من خموشم او در فغان غوغاست

واكنش رئيس سازمان سنجش به پذيرش
 70 درصد دانشجويان دندانپزشكى  

 رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در واكنش به اظهارات يكى 
از اعضاى كميسيون بهداشت و درمان درباره اينكه 70 درصد از پذيرفته 
شدگان در رشته دندان پزشكى بر اساس سهميه پذيرش شده اند، گفت: 
پذيرش دانشجويان در رشته هاى پزشكى، دندانپزشكى و داروسازى در 
دو تا سه مقطع پذيرش مى شود؛ و يك مقطع عمومى است كه سازمان 
سنجش آموزش كشور پذيرش آن را به عهده دارد، يك مقطع دستيارى 
و حوزه تخصصى اســت كه پذيرش آن با وزارت بهداشــت است.آن 
چيزى كه سازمان سنجش آموزش كشور پذيرش مى كند، بر هيچكس 
پوشيده نيســت، زيرا در دفترچه هاى آزمون تمام سهميه هاى ما عنوان 
شد، البته ممكن است در برخى از رشته ها به 30 درصد برسد، اما ما از 

پذيرش 70 درصدى سهميه اى ها اطالعى ندارم.
به گزارش ايلنا، ابراهيم خدايى داد: در ســازمان ســنجش تنها سهميه 
ايثارگران داريم. اين قانون نيز طبق برنامه ششــم توســعه و ماده هفت 

قانون جامعه ايثارگران است كه در چند سال متوالى اجرا شده است. 

 تجارت، اشتغال بين المللى و چالش هاى 
اجتماعى و اقتصادى به پديده قاچاق كودكان 
دامن زده و منجر به توسعه اين بردگى مدرن 
شــده است، در اين تجارت سياه، سودجويان 
براى پركردن جيب، پا روى وجدان نداشــته 
خود مى نهنــد، غافل از اين كــه داغ فرزند 
ســال ها بــر دل پدر و مــادرى مى ماند كه با 

هزاران اميد و آرزو، او را پرورانده اند.
به گزارش ايرنا، قاچاق كودكان پديده اى است 
كه در آن كــودكان و نوجوانان (افراد زير 18
ســال) با اين وعده كه شــرايط بهترى براى 
خانواده شان فراهم مى شود يا به زور و اجبار 
و گاه از راه فروخته شدن توسط خانواده  فقير 
خود، به دست قاچاقچيان گرفتار مى شوند و 
در اين مســير به نحوى از انحاء مورد ســوء 

استفاده قرار مى گيرند.
ايــن كودكان كه بــه صــورت غيرقانونى و 
در نهايــت به منظور انــواع بهره بردارى هاى 
اقتصادى و حتى جنســى از مرزهاى كشــور 
خــود عبور داده و به ســاير كشــورها وارد 
مى شوند، سرنوشت مشــابهى دارند وكنترل 
فيزيكى، جنســى و عاطفى آنــان در اختيار 
قاچاقچيان انســان قرار مى گيرند و مى روند 
هر جا كه خاطرخواه آنهاســت تا ســرانجام 

حقوق و هويت خود را فراموش مى كنند.
51 درصد از قربانيان قاچاق 

در جهان كودك هستند
گزارش جهانى تجارت انسان در سال 2018

كه از ســوى دفتر سازمان ملل براى مبارزه با 
جرايم و مواد مخدر (UNODC) منتشــر 
شــد هم حكايت از آن دارد كه 72 درصد از 
قربانيان تجارت انسان زنان و كودكان هستند.

در اين گزارش كه در راستاى اطالعات جمع 
آورى شده از 142 كشور مختلف تنظيم شده 
اســت، دليل اصلى افزايش تجارت انسانى را 
وجود درگيرى هاى مسلحانه در منطقه عنوان 
و اشــاره مى كند: در سال 2016 در مجموع 
25 هزار مورد قربانى قاچاق ثبت شــده است 
كه اين رقم در مقايسه با يك سال قبل از آن، 
افزايش چشــمگيرى نشان مى دهد كه بخش 
عمده قربانيان را زنان و دختران با 72 درصد 
تشــكيل مى دهند. مردان بالغ بر 21 درصد و 
پسران نيز با 7 درصد در رده هاى بعدى قرار 
دارند. در ســال 2017 ميــالدى هم در ادامه 
روند افزايشى قاچاق انسان، حدود 51 درصد 
از قربانيان قاچاق در جهان كودك هستند، 76

درصد آنــان زن و 69 درصد از قربانيان براى 
سوء استفاده جنسى قاچاق مى شوند. در عين 
حال رومانى باالترين تعــداد قربانيان قاچاق 

انسان را در اروپا دارد.
در ســال 2017 ميالدى هــم در ادامه روند 
افزايشى قاچاق انســان، حدود 51 درصد از 
قربانيان قاچاق در جهان كودك هســتند، 76

درصد آنــان زن و 69 درصد از قربانيان براى 
سوء استفاده جنسى قاچاق مى شوند. در عين 

حال رومانى باالترين تعــداد قربانيان قاچاق 
انسان را در اروپا دارد.

 همكارى مشــترك ايران و ســه 
با  مقابله  زمينه  در  همســايه  كشــور 

قاچاق كودكان
سازمان ملل از جامعه جهانى خواسته است تا 
به گونه جدى اين چالش را در نظر بگيرند و 
براى مبارزه با قاچاق انســان در مناطق درگير 
جنگ و ساير نقاط زمين، ظرفيت و همكارى 

مشترك خود را باال ببرند.
ايران به عنوان يكى از كشــورهاى واقع در 
منطقــه اى كــه قاچاق انســان در آن رو به 
افزايش اســت، همواره از فعاالن در عرصه 
مبارزه با اين معضل جهانى اســت چنانچه 
دبير مرجع ملى كنوانســيون حقوق كودك و 
معاون حقوق بشــر و امور بين الملل وزير 
دادگسترى در حاشيه در ديدار با سيد محمد 
هاشمى معاون وزير دادگسترى افغانستان با 
اشاره به تشكيل گروه هاى مافيايى و سازمان 
يافته در افغانســتان كه به قاچاق كودكان مى 
پردازند، خواســتار همكارى مشترك ايران، 
افغانســتان، پاكســتان و تركيه در اين زمينه 
شد و تاكيد كرد: اميد است با انعقاد موافقت 
نامه همكارى بين چهار كشور همسايه زمينه 
مقابله جدى با قاچاق كودكان فراهم شــود. 
البته قاچاق انســان و كــودكان يك چالش 
جــدى بين المللــى و به ويژه كشــورهاى 
اروپايى است و ما نيازمند همكارى هاى بين 

المللى در اين زمينه هستيم.
محمود عباسى با اشاره به اينكه از جمهورى 
اسالمى ايران براى ترانزيت قاچاق مواد مخدر 
و قاچاق كودكان استفاده مى شود، تاكيد كرد: 
در اين زمينه به همكارى مشــترك كشورها 
به ويژه وزارت خانه هاى كشــور، اطالعات 
و دستگاه قضايى كشورهاى عضو نيازمنديم 
كه وزارت كشــور ما اقدامات خوبى را آغاز 

كرده است.

كسب لقمه نان، بهانه قاچاق كودكان به ايران
مديرعامل جمعيــت امام على (ع) هم ضمن 
اشاره به اين كه هر نوع نقل و انتقال كودكان 
بــدون اراده و از روى جبــر و زور، قاچاق 
محسوب مى شود، عنوان كرد:كودكان منتقل 
شده به ايران بيشــتر يا با خانواده وارد كشور 
شده اند يا توســط يكى از اقوام درجه 2 كه 
پس از رد مرز شــدن، بــا پرداخت مبلغى به 
ســوداگران و قاچاقچيان به كشور قاچاق مى 
شوند. تعدادى هم كودكانى هستند كه از ابتدا 
به صورت قاچاق وارد كشور مى شوند تا در 
خطه زباله گردى و كارهاى ســياه مشغول به 

كار شوند.
زهرا رحيمى در مورد نحــوه بكارگيرى اين 
كودكان گفــت: دليل ورود ايــن كودكان به 
كشور، اين است كه هر پيمانكارى بدون هيچ 
مانعى مى تواند اين كودكان را به كار گمارد و 
وقتى مورد اعتراض شهردارى يا فعاالن حقوق 
كودكان قرار مى گيرند مدعى هستند كه ما در 
راه رضــاى خدا به آنان كار داده ايم و در غير 
اينصورت اين كــودكان در وضعيت بغرنجى 

زندگى مى كردند.
وى ادامــه داد: در كارهاى زيرزمينى كودكان 
در موقعيت نامناسبى زندگى مى كنند و براى 
لقمه نانى، دســت به هر كارى كه كارفرما مى 
خواهد مى زنند. البته خوشبختانه اين وضعيت 
بعد از افزايش قيمت ارز دستخوش تغيير شده 
و اين روند رو به كاهش اســت و نگاه ها به 

اروپا رفتن بيشتر شده است.
رحيمــى دربــاره نــگاه كــودكان قاچاق 
شده به كشــورهاى مبداء هم يادآور شد: 
كودكان قاچاق شــده به ايران عموما براى 
زنــده ماندن تالش مى كردنــد اما تصور 
آنــان براى قاچاق شــدن به كشــورهاى 
است  بهتر  زندگى  داشتن  اروپايى  و  تركيه 
و اين كه گريزى به ساير كشورهاى غربى 
بزند غافل از اين كه آســمان بردگى مدرن 

است. يكرنگ  جا  همه 
 قاچاق بدن

 هدف شوم ديگر قاچاقچيان كودك
قاچاق اعضــاى بدن، نكته ديگــرى بود كه 
رحيمــى آن را هدف قاچاقچيان دانســت و 
تاكيد كرد: بر همين اســاس بهنيه اســت كه 
كشــورهاى در معرض قاچاق بيش از پيش 
تدابيرى بيانديشــند تا كودكان در كنار احقاق 
حق خود، هويت خود را هم بازيابند و كمتر 

منبع درآمد سوداگران شوند.  
وى افزود: قاچــاق مى تواند آثار كوتاه مدت 
و بلندمدت بر زندگى كودكان داشــته باشــد 
و تاثيــر آن مى تواند در تمام طول عمركودك 
ادامه داشته باشد. گاهى كودكان نمى فهمند كه 
چه اتفاقى براى آنها افتاده، گاهى باور ندارند 
چه اتفاقى برايشــان افتاده و يا گاهى از ترس 
در ايــن رابطه با ديگران ســخن نمى گويند. 
اطالع رســانى در رابطه با نشانه هاى كودكان 
قاچاق شــده مى تواند در شناسايى و رهانيدن 

آنها مثمر ثمر باشد.
به گفتــه مدير انجمــن حمايــت از زنان و 
كودكان پناهنده، افزايش كودكان رها شده، بى 
سرپرست و بدسرپرست در مناطق شهرى و 
دور افتاده شهرى لزوم توجه دو چندان به اين 
موضوع و حمايت از كودكان كار و خيابان و 

قاچاق كودك را ضرورى مى كند.
وى با اشــاره به اين كه همــكارى و تعامل 
حداكثرى سازمان هاى مردم نهادِ فعال در اين 
حوزه با يكديگر و مطالبه گرى از دستگاه هاى 
اجرايى ذيربط در اعمال قانون راهكار ديگرى 
براى كنترل مسيرهايى است كه جان بى دفاع 
كــودكان را در معرض تهديد قــرار داده اند، 
افــزود: توجه فزاينده به كــودكان قربانى، از 
وظايف و مسئوليت هاى كنش گرى مدنى در 
كاهش و رفع اين معضل انســانى و اجتماعى 
در كوتاه مدت و ريشــه كنى آن در بلند مدت 

است.

آسمان بردگى مدرن همه جا يكرنگ است، سياه و پرغبار

كسب لقمه نان
 بهانه قاچاق كودكان به ايران

 قائــم مقام ســازمان تامين اجتماعى 
شــرايط برخوردارى از مستمرى فوت 
در شــرايط مختلف را براى بازماندگان 

تشريح كرد.
به گــزارش ايســنا، محمدحســن زدا 
در صفحه اينســتاگرامى خــود مطالبى 
ويدئويــى تحت عنوان "دانســتنى هاى 

تامين اجتماعى"منتشر مى كند و به مرور 
برخى قوانين تامين اجتماعى مى پردازد.

وى در پاســخ به اين پرســش كه اگر 
كارگر بيمه شــده اى در محل كار فوت 
كنــد، تكليــف تامين اجتماعــى براى 
كرد:  اظهار  چيســت؟  بازمانده  خانواده 
اگر فوت ناشى از كار باشد، فرد به هيچ 

ســابقه بيمه پردازى نيــاز ندارد و حتى 
اگــر در روز اول كار، حادثــه  منجر به 
فوت رخ دهد، تمــام حقوق به خانواده 

پرداخت مى شود.
قائم مقام ســازمان تامين اجتماعى ادامه 
داد: اما اگر كارگرى در اثر بيمارى فوت 
كند، نياز اســت در 10 سال آخر عمر، 

حداقل يك سال و در سال آخر هم 90
روز سابقه بيمه پردازى داشته باشد. اين 
دو شــرط بايد برقرار باشــد تا سازمان 
تاميــن اجتماعى بتواند بــه بازماندگان 

مستمرى بپردازد.
وى درباره اينكه آيا اگر كارفرما، كارگر 
را بيمه نكرده باشد، راهى براى دريافت 

مســتمرى پس از فوت وجــود دارد؟ 
گفت: بازماندگان بايد با اسناد و مدارك 
به شــعبه رفته و به واحد نام نويســى و 
حســاب هاى انفرادى مراجعــه كنند و 
تقاضاى بخشــنامه ماده 539 را بدهند. 
اگر مدارك احراز شــد، حقوق پرداخت 

مى شود.

آيا خانواده كارگر 
متوفى كه بيمه نشده، 

مى توانند مستمرى 
دريافت كنند؟
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اشتغال

آينده اقتصاد ايران
 وضعيت اقتصاد ايران و بازارهاى كسب و كار آن در حال حاضر، 
نتيجه تصميمات، برنامه ريزى ها و اعمال مديريتى اســت كه در يك 
روند چند دهه اى از يكسو و آثار اعمال تحريم هاى بين المللى طى دو 
سال اخير از سوى ديگر است. از اين رو تخمين و برآورد شاخص ها 
و روندهاى آينده مستلزم لحاظ كردن عواملى است كه در بلندمدت از 
طريق اعمال سياست مديران كشور به وجود آمده اند، به عالوه عواملى 

كه در نتيجه تحريم ها در كوتاه مدت شكل گرفته اند.
 ناكامى نهاد دولت در مديريت اقتصاد كالن

چند سالى است كه دولت به هيچ وجه ماهيت توسعه اى ندارد و صرفا 
امــور جارى و روزمره را مديريت مى كند. مالحظه ســند بودجه در 
ســال هاى اخير حاكى از وابستگى مخارج جارى دولت به درآمدهاى 
حاصل از صادرات نفت اســت. فعاليت هاى سرمايه گذارى متوقف، 
تعطيل يا در ركود اســت.هرگونه اختالل در كسب درآمدهاى نفتى، 
تامين مالى و مصارف جارى را با مشــكل مواجه مى كند و چون اين 
مصارف غيرقابل اجتناب هستند، دولت به روش هاى مختلف مجبور 
به تامين مالى هزينه هاست كه افزايش سطح عمومى قيمت ها حاصل 

آن است.
 اضمحالل بخش خصوصى

نزديك به سه دهه از نخستين تصميم براى خصوصى  سازى فعاليت هاى 
اقتصادى سپرى شده است. نتيجه مديريت دولتى بر فرآيندهاى توليد 
ملى و مصادره شده موفقيت آميز نبوده و بسيارى از واحدهاى توليدى 
تعطيل شــده اند.كمبود منابع ارزى منجر به ركود برخى فعاليت هاى 
توليدى مى شــود كه به طور عمده در بخش شــبه دولتى قرار دارند، 
بنابراين بديهى اســت كه ركود و كاهش توليــد پيامد اين وضعيت 

خواهد بود.
 اختالل در نظام بانكى

عملكرد غيرحرفه اى و نامناسب سيستم بانكى، برداشت دولت از منابع 
بانك ها براى تامين مالى هزينه هاى جارى و توليد ارزش موهوم توسط 
بانك ها منجر به ورود بانك هاى كشور به مرز ورشكستگى شده است. 
بانك ها كه به عنوان واســطه مالى وظيفه تجهيز منابع براى توسعه و 
اداره فعاليت هاى مولد و تجارى و كاســبكارانه در اقتصاد را به عهده 
دارند، در حال حاضر تبديل به صندوق هايى شــده اند كه بسيارى از 
اشــخاص حقيقى و حقوقى وجوه خود را در آنها با هدف اخذ سود 
سپرده (موهوم)، سپرده گذارى مى كنند. وجوه در اختيار بانك ها براى 
توليد و ايجاد ارزش افزوده واقعى به مصرف نمى رســد. چون ركود 
عميق اقتصادى، كاهش تقاضــا و ... ظرفيتى براى انجام فعاليت هاى 
مولد پديد نياورده اســت، بنابراين وجوهى با عنوان ســود سپرده در 
جامعه تزريق مى شــود كه در مقابل آن، كاال و خدمت واقعى وجود 

ندارد. نتيجه اين وضعيت ركود و تورم است 
 ورشكستگى صندوق هاى بازنشستگى

عملكردهــاى دولــت و مديريت هــاى غيرحرفــه اى صندوق هاى 
بازنشستگى باعث شده است كه صندوق هاى بازنشستگى مولد نبوده 
و به مرور بــه طور كامل براى ايفاى تعهدات خود به بودجه عمومى 
دولت وابســته شــوند.دولت مجبور اســت هزينه هاى صندوق هاى 
بازنشستگى را از محل وجوه عمومى تامين كند و اين وضعيت باعث 
محدوديت در تامين منابع جارى و ســرمايه گذارى دولت مى شود كه 

نتيجه آن ركود در توليد است.
 بازار سرمايه و سهام

در سال 1398 و تاكنون بازار سهام بازدهى قابل توجهى داشته است. 
اين بازدهى به دليل رونق بنيادين در فعاليت هاى بنگاه هاى اقتصادى 
نبوده و به گونه اى ســطح عمومى قيمت هاى سهام در بازار خود را 
با ســطح عمومى قيمت هاى اقتصاد تعديل كرده است. چون بورس 
ســهام نمونه اى از كل اقتصاد و عملكرد آن انعكاس عملكرد اقتصاد 
كشــور است، اين احتمال وجود دارد كه به رغم افزايش قيمت سهام 
در بازار كه به طور عمده ناشــى از معامالت در بازار ثانويه است، با 
توجه به عدم تحقق ســود مورد انتظار در پايان دوره  هاى عملكرد، 
منجر به بروز تكانه اى در بورس و قيمت هاى ســهام شــود. نتيجه 
اين امر روند معكوس در ســطح قيمت هاى ســهام، افزايش شديد 
عرضه سهام و جابه جايى حجم هاى عظيم وجوه نقد در بازار خواهد 
بــود. در صورت وقوع چنيــن وضعيتى، بــورس جذابيت خود را 
براى ســرمايه گذاران و به طور عمده سرمايه گذاران طالب سودهاى 
كوتاه مدت از دســت مى دهد و جريان نقدينگى به سمت بازارهاى 
رقيب و نقدشــونده نظير طال، ارز و تا حدودى اتومبيل و مســكن 
خواهــد رفت و در ايــن گونه بازارها تحوالت شــديدى به وقوع 

خواهد پيوست.
 فقدان تعامل و ارتباط بازارهاى داخلى 

با بازارهاى بين المللى
ورود سرمايه هاى خارجى، ايجاد درآمد از محل صادرات محصوالت 
داخلــى، انتقال دانش فنى و ارتقاى روش هاى توليد و توســعه بازار 
محصــوالت بنگاه هاى اقتصادى نتيجه هاى تعامــل اقتصاد داخلى با 
اقتصاد بين الملل است. در حال حاضر ارتباط معنادارى ميان بازارهاى 
كسب و كار داخلى با بازارهاى خارجى وجود ندارد. از اين رو انتظار 
تحول مثبتى در توليد ملى به دليل توســعه سرمايه گذارى خارجى و 

فعاليت هاى مربوط به آن وجود نخواهد داشت.
* حسن خوشپور

فراوانى ميوه در همدان
 سبب رونق بازار شد

 ميزان عرضه ميوه در بازار ميوه و تره بار زياد است و بخاطر 
فراوانى محصول و بار، قيمت ها نيز مناسب است.

رئيــس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با بيان اينكه وقتى كااليى 
گران مى شود قدرت خريد مردم كاهش يافته و تمايلى به خريد 
ندارد، ابراز كرد: در يك دوره بخاطر كمبود و گرانى ميوه، بازار 
راكد بود اما اين روزها قيمت ها مناســب است و ميزان خريد 

مردم افزايش يافته است.
محمد فاميل متقى با بيان اينكه سيب زمينى كل كشور از نقاطى 
مانند همدان، كرمانشــاه و اردبيل تامين مى شود، اظهار داشت: 
اين روزها ســيب زمينى همدان برداشت مى شود و مشكلى هم 
در زمينه قيمت آن وجود ندارد. قيمت هر كيلو سيب زمينى در 

همدان بين 2 تا 3 هزار تومان است.
فاميل متقى با بيان اينكه ســال گذشــته قيمــت گوجه فرنگى 
اوج گرفت و به تبع آن قيمت رب نيز گران شــد، عنوان كرد: 
خوشبختانه امسال هيچ مشكلى در زمينه كمبود يا گرانى گوجه 

فرنگى نداشتيم و قيمت آن بين هزار تا يك هزار و 500 تومان 
است.

وى با اشــاره به اينكه ســيب درختى و نارنگى نيز به اندازه 
كافى در بازار وجود دارد، ابراز كرد: قيمت هر كيلو ســيب 
درختــى بين 4 تا 6 هــزار تومان و نارنگى نيــز بين 3 تا 5

هزار تومان است.
رئيس اتحاديه ميــوه و تره بار افزود: ليمو ترش هم به فراوانى 
در بازار موجود اســت و قيمت آبگيرى آن بين 6 تا 6 هزار و 

500 تومان است.

غزل اسالمي»
 چند هفته اســت كه مردم بيشتر از گذشته 
به كيفيت نان در اســتان معترض هستند. يكي 
از نانوايان همداني مي گفت: در 4 ماه گذشته 6
درصد از كيفيت آرد كم شده است. به گفته اين 
تافتون پز، كيفيت آرد تا چند ماه قبل 18 درصد 
بود اما اكنون 12 درصد شده كه موجب شده 

تا كيفيت نان هم پايين بيايد.
مرد جواني كه يك قرص ســنگك خريده و 
منتظر سرد شــدن آن بود هم گفت: اين ناني 
نيست كه بايد به دست مردم بدهند؛ نان ضخيم 
و خمير خوردن ندارد. اگر بگوييم كمي برشته 
كن هــم نصف آن مي ســوزد. وقتي اعتراض 
مي كنيم هم دعوا مي شود و مي گويند ما مقصر 

نيستيم آردي كه به ما مي دهند كيفيت ندارد.
زن جوانــي هم مي گفت: پدرو مادرم كه كمي 
سن شان باالتر رفته ديگر نمي توانند به راحتي 
نان بخورند چون آنقدر سفت شده كه جويدن 
آن سخت است. قوت غالب مردم نان است اما 
پايين آمدن كيفيت آن موجب شــده تا مردم با 

بي رغبتي نان بخورند.
يك ســنگكي هم مي گفت: بايد آرد خارجي 
قاطي آرد ايراني بكنند تا كيفيت آن باال برود. 
امــا اين اواخر ديگــر آرد خارجي به آردهاي 
معمولي نمي زنند مردم هم فكر مي كنند ما نان 

خوبي نمي پزيم.
نانوايي ديگري هم در يكى از شهرســتانهاى 
اســتان مي گويد: كيفيت آرد پايين است. از 
طرفي اجــازه نداريم داخــل خمير جوش 
شــيرين بزنيم كه باعث مي شــود نان موقع 
پخت باز و ترد نشود. سفتي و كوچك بودن 
نان هم به همين دليل اســت كه آرد كيفيت 

مناسبي ندارد.
وزير بهداشــت از جمله مســئوالنى است 
كــه درباره  پايين بــودن كيفيت گندم و نان 
صحبــت كــرده و ضمن زيرســؤال بردن 
گاليه هاى  كشاورزى،  جهاد  وزارت  ادعاى 
نانوايان را درباره اين مســئله تأييد كرده و 
گفته كه نان غذاى اصلى در كشــور اســت 
و اگر نان ســالمى به مردم بدهيم، بخشــى 
از وظيفه مــان را انجــام داده ايــم. وزارت 
مواد  توليدكننده  شركت هاى  براى  بهداشت 
غذايى ســخت گيرى مى كند تا نمك شان را 
به ميزان يك گــرم يا يك دهم گرم كاهش 
دهند اما از آن طــرف نانى در اختيار مردم 
قرار مى گيــرد كه ميزان نمكش ســه برابر 

است. مجاز 

به گفته قاضى زاده هاشــمى، زمانى كه به نانوا 
مى گوييم چرا به ميزان زياد از نمك اســتفاده 
مى كنــى؟ مى گويد آردى كــه به من مى دهند 
مناسب نيست و خميرش شل است و در تنور 
مى ريزد. بنابراين بايد گنــدم وارداتى را با آن 
مخلوط كنم. اين در حالى اســت كه دو برابر 
قيمت جهانى گندم را براى خريد آن مى دهيم 
و از طرفــى هم نمك به آن اضافه مى كنيم كه 

بيمارى و هزينه ايجاد مى كند.
مــن درباره اين ادعاى نانوايان بررســى كردم و 
فهميدم كه حرف شان درســت است، بنابراين 
بايد گندمى وارد كنيم تا نانوا، نان خوبى به مردم 
عرضه كند؛ چرا كه اگر مشكل نان حل شود از 
بروز بخشى از بيمارى ها پيشگيرى مى شود. بر 
اين اساس اميدوارم مســئوالن حرف نانواها را 

گوش دهند و مشكالت شان را حل كنند.
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى 
همچنين اعالم كرد كه كاهش استفاده از نمك 
و عدم اســتفاده از جوهر قند در نان از اهداف 
جدى در اين زمينه اســت، اما در حال حاضر 
در برخــى موارد جوهر قنــد گاهى با همين 
عنوان و گاهى با عنوان مخمر در نان اســتفاده 
مى شود و بخشى از بيمارى هاى گوارشى مردم 
به همين دليل اســت. بنابراين ما نگران بروز 

بيمارى هايى هستيم كه مرتبط با عملكرد ساير 
دستگاه هاست و اميدواريم مسئوالن مرتبط به 

اين موضوعات توجه كنند.
از طرفي برخي مسئوالن از وجود شن و ماسه 
در آرد خبر مي دهند. مجتبى صفايى، سخنگوى 
اتاق اصناف كشــور همچنين اظهار كرد: نوع 
نگهدارى در سيلوها هم امرى بسيار مهم است. 
در موارد متعدد ممكن اســت كه در يك سيلو 
گچ يا سنگ ماسه با گندم و آرد مخلوط شود 
كه همه اين موارد در كيفيت آرد تاثير خواهد 
داشت. حتى در كارخانه هاى توليد آرد نيز بايد 
اين مســئله را مورد توجه قــرار داد كه تا چه 
اندازه از تجهيزات مدرن دنيا استفاده مى شود. 
اصال آيا كيفيت كارخانه هاى آرد در سراســر 

كشور يك نواخت است؟
رئيس اتحاديه نانوايان كشور از ديگر منتقدان 
كيفيت آرد اســت، كه تأكيد دارد كسى به فكر 
افزايش كيفيت نان نيســت و هيچ دستگاهى 

برنامه اى براى آن ارائه نكرده است.
قاسم زراعت كار چندى پيش اظهار كرد كه اگر 
مسئله نان در كشور يكسان سازى شود و نانوا 
اختيار انتخاب آرد اوليه خود را داشــته باشد، 
مى تــوان در فضاى رقابتى حــرف از افزايش 

كيفيت و خالقيت زد.

وى همچنين گفت كه 30 درصد از گندم آرد 
شــده كيفى، 30 درصد درجه دو و 30 درصد 
درجه سه. درست نيست كه مغز گندم (نول) را 
جدا كنيم و به كارخانه هاى ماكارونى بدهيم و 
براى غنى سازى و استحكام بخشى به باقيمانده 
گندمى كه مى خواهيم بــه آرد تبديل كنيم به 
آن آنزيم و مواد اســتحكام بخش استفاده كنيم 
كه بعضاً باعث اعتراضات بســيارى از سوى 
نانوايى ها مى شــود چرا كه به عنوان مثال يكى 

از عوارضش قرمزى دست آنهاست.
پيش از اين هم اغلب مســئوالن به كيفيت 
پاييــن آرد و نان واقف بودنــد اما آن را 
عنوان نمي كردند. اما مردم مدت هاست كه 
معترض كيفيت پايين نان ها هســتند. زيرا 
بخش عمده اي از آن دورريز است و بخش 
خوردني آن يا سفت است يا شور. هرچند 
كه بســياري حتي مســئوالن محلي استان 
همدان از وجود جوش شيرين در نان خبر 
دارند و آن را به صورت غيررســمي عنوان 
مي كنند اما نانوايي ها آن را كتمان مي كنند.

به هر شكل اين مردم هستند كه به خاطر پايين 
بودن كيفيــت آرد و وجود نمك اضافه، خاك 
و شــن و ماسه، جوش شيرين و جوهر قند يا 

مخمر متضرر مي شوند.

سن بازنشستگى در ايران افزايش مى يابد؟

 در حالى سن بازنشستگى در ايران 50 سال است كه نيروى كار در 
آلمان در سن 65 سال بازنشسته مى شود.

معاون اقتصادى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: از يك ســو 
سن بازنشستگى در ايران پايين است هم به بهانه هاى مختلف شغل ها 

مشمول قوانين سخت و زيان آور مى شوند.
وى افزود: اگر در شغل هاى مختلف افراد به جاى اين كه 30 سال حق 
بيمه پرداخت كنند،20 سال حق بيمه  دهند و به عنوان سخت و زيان 
آور زود بازنشســت شوند، چه اتفاقى مى افتد؟ اوال 10 سال حق بيمه 
كمترى به صندوق ها مى رود و افراد 10 ســال هم زودتر بازنشســت 
مى شوند پس 10 سال بيشتر بايد مستمرى داد. آيا اين كار به پايدارى 
مالى صندوق ها كمك مى كنــد يا آن را به خطر مى اندازد؟ آيا ما حق 

داريم منافع آيندگان را به خطر بياندازيم؟
على ســرزعيم در گفتكو با خبرآنالين افزود: به خاطر داشــته باشيم 
صندوق ها ماهيت بين نســلى دارند و منافع نســل ها متعارض است. 
ترجيح نسل امروز بازنشستگان اين است كه مزاياى بازنشستگى زياد 
شود و ترجيح كسانى كه نزديك به بازنشسته شدن هستند، اين است 
كه امتيازات قوانين بازنشســتگى مثل قبل بماند. اما منفعت نســل ما 
كامال با اين قضيه تضاد دارد. نســل مــا بايد اصرار كند كه حكومت 
جلوى بحران صندوق هاى بازنشستگى بايستد، چون ما هنوز به سن 
بازنشستگى نرسيده ايم. ما حق بيمه مى دهيم و مى خواهيم در آينده از 
اين صندوق ها مستمرى بازنشستگى بگيريم. آنانى كه دارند بازنشست 
مى شــوند يا شده اند، فشــار مى آورند كه صندوق ها را خالى كنند و 

چيزى براى نسل ما باقى نماند.
او اضافه كرد: ما بايد پشــت دولت بايســتيم و از دولت بخواهيم كه 
در برابر اين فشــارها مقاومت كند و از منافع نســل بعد صيانت كند. 
متاسفانه در عمل مى بينم كه نسل ما نه تنها واكنش درستى در اين زمينه 

نشان نمى دهد، بلكه در جاهايى اشتباه هم عمل مى كند.
وى در پاســخ به اين ســئوال كه عدم تعادل در برقــرارى تعادل در 
ورودى و خروجى صندوق از كجا آغاز شد؟ گفت: عمده اين موضوع 

به قوانين برمى گردد.
ســرزعيم در توضيح اين مطلب افزود: من فكــر مى كنم هر مقطعى 
بــه بهانه اى قانونى را تصويب كردند. يــك زمانى گفتند زنان زودتر 
بازنشست شوند. از طرف ديگر، شغل هاى در نظر گرفته شده در گروه 
ســخت و زيان آور است كه خيلى ســهل گيرانه است. من در يكى از 
استان ها شنيدم درصد خيلى بااليى را سخت و زيان آور اعالم كردند؛ 
همه اين ها اشــتباه اســت. هم در اجرا كوتاهى شده و هم قانون ايراد 

دارد.
وى با اشــاره به ضرورت اصالح قانون بازنشســتگى گفت: معناى 
اصالحات اين است كه قوانين بازنشستگى اصالح شود يعنى امتيازاتى 
كه داده شــده، پس گرفته شــود و از اين به بعد روال بازنشسته شدن 

تغيير كند و اين كار سختى است.

مردم ناراضى از قوت اليموت

نان مردم آجر مى شود
■ مردم: نان ها سفت شده اند

■ نانوا: در 4 ماه گذشته يك سوم كيفيت آرد كاهش يافته است

 بــا توجه به برخى ســوء اســتفاده هاى 
صورت گرفته از ســوى برخى سايت هاى 
گمنام فروش بليت هواپيما، تصميم انجمن 
شــركت هاى هواپيمايى كشور بر آن شد كه 
بليت هواپيما براى سفرهاى اربعين از سوى 
آژانس هاى مســافرتى به صــورت اينترنتى 
فروخته نشــود و تنها ايرالين ها بتوانند اين 

كار را انجام دهند.
به گزارش ايسنا، چندى پيش براى سفرهاى 
هوايى اربعين نرخ هايى اعالم شــد و بر اين 
اساس قرار بود در تاريخ هاى 20 تا 30 مهر 
ماه قيمت پرواز رفت و برگشــت تهران - 
نجف و تهران - بغداد دو ميليون و 200 هزار 
تومان باشد. البته قيمت بليت يك طرفه اين 
پروازها نيم بها بوده و مقرر شــد پروازهاى 
ديگر كه از فرودگاه هاى كشور انجام مى شود 

تابع نرخ بليت  با مبداء تهران باشد.
دبير انجمن شــركت هاى هواپيمايى با بيان 
اينكــه دفاتر فــروش بليــت هواپيما براى 
ســفرهاى اربعين مشــخص و اعالم شده 
است، درباره شيوه خريد بليت اين پروازها 
به ايســنا گفت: بــا توجه به سوءاســتفاده  
برخى ســايت هاى گمنام فروش بليت، بر 
اســاس هماهنگى هــاى صــورت گرفته با 
سازمان هواپيمايى مقرر شد تا فروش بليت 

به صــورت اينترنتى نباشــد و آژانس هاى 
مسافرتى نتوانند بليت اين پروازها را كه در 
ايام مذكور نــرخ ثابتى هم دارد، به صورت 

آنالين بفروشند.
مقصود اسعدى ســامانى با بيان اينكه بر 
اساس اين تصميم، زائران مى توانند براى 
خريــد بليت پروازهاى اربعيــن به دفاتر 
افزود:  كنند،  مراجعه  شــده  اعالم  رسمى 
شــركت هاى هواپيمايى داخلى كه در اين 
طرح قرار دارنــد و پروازهاى فوق العاده 
اربعين  مسافران  به  خدمات رســانى  براى 
انجام مى دهند، در ســايت رســمى خود 
بليــت هواپيمــا را به صــورت اينترنتى 
مى فروشــند و مردم مى توانند از ســايت 
استفاده  آنالين  خريد  براى  شركت ها  اين 

كنند.
تاكيد  هواپيمايى  شــركت هاى  انجمن  دبير 
كرد: قيمت بليت هواپيما براى زائران اربعين 
در تاريخ هاى 20 تا 30 مهر ماه نرخ ثابت و 
اعالم شده اى دارد و اگر هر مسافرى متوجه 
گرانفروشى از ســوى يكى از فروشندگان 
شــد، سريعا ما يا ســازمان هواپيمايى را در 
جريان قرار دهد تا به ســرعت با متخلف يا 
متخلفان برخورد كرده و نســبت به احقاق 

حقوق زائران اربعين اقدام كنيم.      

 گروه خودروسازى سايپا در 
حالى قيمت خودروى ساينا با 
رينگ آلومينيومى را 58 ميليون 
و 800 هزار تومان تعيين كرده 
است كه قيمت اين محصول در 
بــازار 55 ميليون تومان بوده و 
در واقع ســايپا اين محصول را 
3 ميليــون و 800 هزار تومان 

گران تر از بازار مى فروشد.
به گزارش ايسنا، در مورد ديگرى اين شركت 
قيمت خودروى سراتو را 295 ميليون تومان 
تعيين كرده در حالى كه اين خودرو در بازار 
آزاد حدود 12 ميليــون ارزان تر و به قيمت 

283 ميليون تومان به فروش مى رسد.
امــا بزرگترين اختــالف قيمتى كارخانه و 
بازار در پيكاپ دو كابين  ايران خودروديزل 
و در حــدود 100 ميليون تومان اســت. 
در  بنزينــى  فوتــون  دوكابيــن  پيــكاپ 
كارخانه 351 ميليــون و 100 هزار تومان 
قيمت گــذارى شــده اســت در حالى كه 
قيمت اين خودرو در بــازار 259 ميليون 
تومان اســت. همچنين  پيــكاپ دوكابين 
فوتون ديزلــى در كارخانه 364 ميليون و 
200 هزار تومان و در بــازار 300 ميليون 

تومان قيمت دارد.
 ايسنا براى پيگيرى علت اين گران فروشى با 

گروه خودروسازى سايپا و ايران خودروديزل 
تمــاس گرفت كه در ايــن رابطه هيچ يك 
از اين دو شــركت خودروســازى هرچند 
بــا گذشــت بيش از يــك هفته كــه قول 
پاســخگويى داده  بودند، تا لحظه انتشار اين 

خبر پاسخگو نبودند.
اين وضعيت در حالى اســت كــه پيش از 
ايــن عباس تابش، رئيس ســازمان حمايت 
مصرف كننــدگان و توليدكننــدگان  تأكيد 
كرده بود كه هرگونه عرضه خودرو از سوى 
خودروســازان به قيمت هايى بيش از قيمت 
بازار، تخلف محسوب مى شود. گران فروشى 
ايــن دو خودروســاز از ســازمان حمايت 

پيگيرى خواهد شد.
پيش از اين اعالم شــده بود كه شركت هاى 
مديــران خــودرو، كرمان موتــور و بهمن 
موتور برخى محصوالت خود را گران تر از 

نرخ هاى بازار مى فروشند.   

هر آمريكايى در سال چند ميليون تومان 
درآمد دارد؟

52 درصد مردم آمريكا جزو طبقه متوســط محســوب مى شوند. 
تا پايان سال 2018 طبقه متوســط آمريكايى داراى ميانگين 78 هزار 
و 442 دالر در ســال بوده است و اين طبقه، 52 درصد كل جمعيت 
آمريكا را در بر گرفته اســت. طبق تعريف مركز تحقيقاتى پيو، طبقه 
متوسط در آمريكا به افرادى اطالق مى شود كه بين دو سوم تا دو برابر 
متوســط درآمد ملى آمريكا در سال درآمد دارند. به گزارش ايسنا، به 
طور متوسط مردان آمريكايى در 44 سالگى به باالترين سطح درآمدى 
خود مى رســند و اين در حالى اســت كه اين عدد براى زنان در 55
سالگى است. از سوى ديگر متوسط درآمد مردان 53هزار و 500 دالر 
در سال است اما اين رقم براى زنان تنها 40هزار و 400 دالر در سال 
است.هم چنين در ســال 2018 افراد داراى درآمد باالى 187 هزار و 
872 دالر در ســال ( طبقه باالى درآمد) 19 درصد جمعيت آمريكا و 
افــراد داراى درآمد پايين تر از 25 هزار و 624 دالر در ســال ( طبقه 

پايين درآمدى) 29 درصد جمعيت آمريكا را تشكيل داده اند.
در ادامه با درآمد طبقه متوسط خانوارهاى آمريكايى آشنا مى شويد:

■ خانــواده هاى تك نفره: بين 26 هزار و 93 دالر تا 78 هزار و 281
دالر در سال

■ خانواده هاى دو نفره: بين 36 هزار و 902 دالر تا 110 هزار و 706
دالر در سال

■ خانــواده هاى ســه نفره: بين 45 هــزار و 195 دالر تا 135 هزار و 
586 دالر در سال

■ خانــواده هاى چهار نفره: بيــن 52 هزار و 187 دالر تا 156 هزار و 
561 دالر در سال

■ خانــواده هاى پنج نفره: بين 58 هــزار و 347 دالر تا 175 هزار و 
41 دالر در سال

در بين ايالت هاى مختلف آمريكايى، ويسكانســين داراى بيشــترين 
نسبت طبقه متوسط به كل ساكنان است به گونه اى كه 65 درصد كل 
جمعيت اين ايالت را طبقه متوسط تشكيل مى دهد. از سوى ديگر اما 
بيشــترين ميزان طبقه باالى درامدى مربوط به ايالت هاى نيويورك و 
كاليفرنيا بوده است. مى سى سى پى و لوئيزيانا نيز فقيرترين ايالت هاى 

آمريكا تا پايان سال 2018 بوده اند.

دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى:
آژانس ها 

فروش اينترنتى بليت اربعين ندارند

سايپا و ايران خودروديزل هم 
به جمع گران فروشان پيوستند

■ سخنگوى اتاق اصناف: در برخي سيلوها گچ يا سنگ ماسه با گندم و آرد مخلوط مي شود
■ رئيس اتحاديه نانوايان: مغز گندم را به كارخانه هاي ماكاروني مي دهند 

■ وزير بهداشت: اگر مشكل نان حل شود از بروز بخشى از بيمارى ها پيشگيرى مي شود
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توقف هالل احمر در پاسارگاد
پاسارگاد نوين نهاوند يك - هالل احمر تويسركان يك 

گل ها: على اكبر احمدوند(90) براى پاسارگاد و اميرحسين پورولى 
(80) براى هالل احمر

اخطار: ســعيد كيانى، محمد موميوند، بابك سلگى و مجيد متين 
(پاسارگاد) و محمد تركمن (هالل احمر)

داوران: حجــت قپانورى (نهاوند) مرتضى كاظمى صدر، ســامان 
سحاب منش (همدان)

تيم پاســارگاد وين: حميدرضا رســتم پناه، ميثم راستگو(شــايان 
كوليوند80)، محمد قياسوند(سعيد كيانى45)، على اكبر احمدوند، 
ابراهيم كوليوند، مهدى كولونى، رضا آذرنيوا(بابك سلگى54)، ميالد 

شيراوند، محمد موسيوند، مجيد متين و حامد بازوند
سرمربى: على كوليوند 

تيــم هالل احمر: مجيد عبدالمالكى، حســين شــيرى، احســان 
عبدالملكى، مهدى ســورى، محمد تركمــن، حامد عبدالمالكى، 
عباس صالحى(اميرحســين پور ولى53)، اشكان موسيوند، ابراهيم 
الوندى(عليرضاآقابابايــى69)، رضا پيرى و محمدرضا پيرى (على 

تكللو74)
سرمربى: احمد زنگنه 

نهاوند: ورزشگاه عليمراديان هفته پنجم ليگ برتر استان 
 در هفته پنجم ليگ برتر اســتان تيم فوتبال پاســارگاد نوين ميزبان 
هالل احمر تويســركان بود. اين ديــدار در نيمه اول چيزى براى گفتن 
نداشت و توپ بيشــتر در ميانه ميدان جريان داشت و دو تيم در نيمه 
اول راهى به دروازه ها پيــدا نكردند.اما در نيمه دوم ابتدا هالل احمر به 
گل دســت يافت و اميرحسين پورولى در دقيقه 80 هالل احمر را پيش 
انداخت و بازى مى رفت كه با همين نتيجه به سود تويسركان تمام شود 
كه نهاوندى ها موفق به زدن گل تســاوى شدند در دقيقه 90 على اكبر 
احمدوند مهاجم گلزن نهاوندى موفق شد گل تساوى را به ثمر برساند 

تا دو تيم به تقسيم امتياز رضايت بدهند.

نخستين برد علم وادب در ليگ برتر
ستاره سرخ تويسركان 1 - علم و ادب همدان 2

گل ها: سيدميثم ميرمعينى(10) براى ستاره سرخ و محمدرضا اقبالى 
(13) و داوود ظاهرى (25) براى علم و ادب 

اخطار: ســعيد قمرى و منصور جامه بزرگ (ستاره سرخ) و داوود 
طاهرى(علم و ادب)

داوران: حسين عارفى، ميثم جوكار و عرفان ملكى 
نماينده: محمد متقى 

تيم ستاره سرخ:سيدميثم ميرمعينى، محمدرضا بختيارى، افشين معينى، 
هادى قمرى، معراج بهرامى، بهبود حسنوند، (اميرحسين نجفى 35) 
منصور جامه بزرگ، ســعيد قمرى، عليرضا زنــد، فريدون زندى، 
(حميدرضا مالمير 55 )و حسن احمدوند (سيدعليرضا ميرمعينى 53)

تيم علم و ادب: ميالد حيدرى، بهنام رســولى، محمدرضا اقبالى، 
محمدامين صفــرى، بهنام ملكى، اميرمحمد تركمان، اميرحســين 
فرهادى، امير قربانى كيا، (على زارعى 77) جواد تركاشوند،( فرشاد 

مالمير 80) داوود طاهرى و محمد اسكندرى 
سرمربى: باقر جنتى 

تويسركان ورزشــگاه شهيد فرشــيد هرمزى هفته پنجم از سرى 
رقابت هاى ليگ برتر استان 

 تيم علم وادب به نخســتين برد خود در ليگ برتر دست يافت ودر 
بازى خارج از خانه به 3 امتياز شيرين دست يافت. در هفته پنجم ليگ 
برتر استان تيم علم وادب همدان ميهمان ستاره سرخ تويسركان بود كه 

موفق شد اين بازى را دو بر يك پيروز شود

مسابقات واليبال منطقه شمال استان 

 مسابقات واليبال شمال استان با حضور8 تيم در سالن ورزشى بانوان 
رزن برگزار شد.

يك دوره مســابقات واليبال بانوان در رده سنى نوجوانان منطقه شمال 
اســتان همدان با حضور  هشت تيم از شهرستانهاى بهارالف وب،،قروه 
الف وب فامنين الف وب،رزن الف وب در ســالن بانوان شــهر رزن 
برگزارگرديــد كه اين تيم ها در 2 گروه چهار تيمى به رقابت پرداختند 
و درپايان تيم هاى رزن الف، فامنين ،رزن ب موفق به كسب مقام هاى 

اول تا سوم گرديدند.
درپايان از تيم هاى برتر با اهدا لوح تجليل بعمل آمد. 

پايان دوره داورى درجه 3 فوتبال در رزن
 كالس داورى درجه 3 فوتبال با تدريس ايرج ساعدى در شهرستان 

رزن پايان يافت.
يــك دوره كالس داورى درجه 3 فوتبــال با حضور بيش از 25 نفر از 

بانوان. آقايان در شهرستان رزن برگزار گرديد.
اين دوره باتدريس ايرج ســاعدى مدرس بيــن المللى داورى فوتبال 
بمدت 3 روز و با برگــزارى آزمون هاى علمى و عملى با موفقيت به 

پايان يافت.
الزم به ذكر مى باشــد در مراسم اختتاميه اين دوره فرماندار و شهردار 

شهرستان رزن حضور داشتند.

پيروزى پرگل گرين كشاورز در سامن
شهداى سامن صفر- گرين كشاورزى نهاوند 4

گل ها: امين سرافى (56 و 88) و امير ظفرى (82 و 90+1)
اخطار: رضا صفرى و شيث خدابخشى (شهداى سامن) و ابوالفضل 

روزبهانى (گرين كشاورز)
داوران: رحمان راستين، ميثم كرمى و محمد فرهمند 

نماينده: جعفر فرهمند 
تيم شهداى سامن: فرزاد فارسى، رضا صفرى، بهنام على محمدى، 
مجيد تركاشوند، شيث خدابخشى، حسن على شيرى، محمدرضا 
ندافى، ميالد اســالم پناه، ميالد روشــنايى،( علــى يزدى 78)، 

محمدجواد عسگرى (عليرضا عليمرادى 45) و امير عزيزى 
سرمربى حسين ملكى

تيم گرين كشــاورز: ابوالفضل روزبهانى، احمد سياهوشى، عرفان 
سيف، (احمدرضا گيوى 45)، حامد مولوى، (داوود حسينى 72)، 
على زمانيان، (عبدالخالق زرينى 58)، امير ظفرى، امين ســرافى، 
سهراب ذوالفقارى، مجيد موميوند، بابك سلطانيان و على خلوصى 

سرمربى: على گروسى 
سامن ورزشگاه مالك اشــتر هفته پنجم از سرى رقابت هاى ليگ 

استان 
 در هفته پنجم ليگ برتر قهرمانى باشــگاه هاى استان يك ديدار در 
ورزشگاه مالك اشتر سامن برگزار شد و شهداى سامن اين شهر ميزبان 

صدرنشين رقابت ها گرين كشاورز نهاوند بود.
بازى با حمالت گرين كشــاورز آغاز شد و شهداى سامن نيز با بازى 
بســته سعى در دفع حمالت ميهمان داشت كه در نيمه اول به خواسته 
خود رســيد و مقابل گرين به نتيجه مساوى رسيد اما با آغاز نيمه دوم 
موتور گلزنى گرين كشــاورز آغاز به كار كرد و با حمالت گســترده 
شهداى سامن را در تنگنا قرار دارد و 4 گل به ثمر رساند. در اين ديدار 
ابتدا امين سرافى در دقيقه 56 اقدام به گلزنى كرد و طلسم بسته ماندن 

دروازه شهداى سامن شكسته شد.
برترى گرين ادامه داشــت: تا آنكــه در دقيقه 82 اميد ظفرى گل دوم 
را براى گرين به ثمر رســاند تا استرس بازيكنان اين تيم فروكش كند. 
تيم شــهداى سامن كه كامًال تسليم شده بود در دقايق پايانى دو بار نيز 
دروازه اش روى پاشــنه چرخيد ابتدا امين سرافى در دقيقه 88 گلزنى 
كرد و ســپس نوبت به اميد ظفرى رســيد تا وى گلزنى كند اين گل 
در وقت هاى تلف شده به دست آمد و گرين كشاورز نهاوند پيروزى 
پرگلى به دست آورد تا همچنان در صدر جدول يكه تاز باشد شكست 
ســامن كار را براى اين تيم ســخت كرد و در انتهاى جدول به جمع 

فانوس به دستان پيوست.

دنيزلى: بازيكنان پاس خيلى جنگجو بودند
 بازى امروز تراكتورمقابل پاس همدان كامال رقابتى بود. ما امروز به 

هدفى كه داشتيم رسيديم.
ســرمربى تيم تراكتور پس از برد اين تيــم مقابل پاس در مرحله يك 
شانزدهم نهايى جام حذفى در نشست خبرى بعد از اين ديدار تيمش 
گفت: بازى هاى جام حذفى هميشه سخت است و مهم نيست رقيب 
كيســت؟ بازى امروز كامال رقابتى بود. ما امروز به هدفى كه داشــتيم 
رســيديم. مصطفى دنيزلى ادامه داد: تيــم رقيب خيلى جنگجو بود و 
خوب بازى كردند. اگر به همين شكل در بقيه بازى ها به ميدان بروند 
خيلى زود به ليگ برتر برمى گردد. وى در مورد اينكه وقتى تيمش گل 
خورد عقب نشينى كرد افزود: اين مسائل به موارد روانى بستگى دارد 
و تيم ها در اين شرايط كمى عقب مى كشند. باالخره موقعيت پنالتى كه 
براى حريف به وجود آورد جو حساسى را در ورزشگاه به وجود آورد.
دنيزلى در مورد تماشــاگران و جو اســتاديوم تصريح كرد: به هر حال 
هواداران دو تيم از تيم هاى خود اســتقبال كردند. تماشاگران همدانى 

خوب هستند.

آغاز شطرنج زير هشت سال پسران كشور 
در هم همدان

 مسابقات شطرنج قهرمانى رده سنى زير هشت سال پسران كشور 
در همدان آغاز شد.

مسابقات شطرنج قهرمانى رده سنى زير هشت سال پسران كشور روز 
گذشته با حضور 90 نفر، به ميزبانى هيأت شطرنج استان همدان و در 
مجموعه حاجى بابايى مريانج آغاز شد. رامين كمال از استان اصفهان 
سر داور اين مسابقات است و افسانه حيدرى مهرا، نيلوفر حيدريان و 
پگاه مهذب همگى از همدان، به عنوان داور، اين مسابقات را قضاوت 
مى كنند. مسابقات در 9 دور به روش سوئيسى برگزار مى شود و تا روز 

جمعه دوازدهم مهر ماه ادامه دارد.

همايش دوچرخه سوارى روز جهانى 
بدون خودرو

 به مناسبت روز جهانى بدون خودرو همايش دوچرخه سوارى از 
ميدان قائم تا انتهاى بلور ارم با حضور 200دوچرخه سوار برگزار شد.

اين همايش همزمان با روز جهانى بدون خودرو با حضور دوستداران 
دوچرخه برگزار شد.دوچرخه سواران در اين همايش به صورت نمادين 
مســير ميدان قائم تا انتهاى بلور ارم را ركاب زدند.پرچمى دبير هيأت 
دوچرخه ســوارى در حاشيه اين مراســم گفت: اين حركت فرهنگى 
گامى براى ترويج فرهنگ جهت سالمتى و حفظ محيط زيست است.

وى در خصــوص تاثير اين همايش در همگانى تر شــدن دوچرخه 
ســوارى گفت: قطعا هرچه همايش هاى بيشــترى برگزار كنيم؛ افراد 
بيشترى با اين رشته آشنا مى شوند، افراد بيشترى به جمع ما مى پيوندند 
و با اين رشته جذاب و مفرح مانوس تر مى شوند و باعث مى شود كه 
تعداد افراد بيشــترى به ما روى بياورند چه بسا اينكه ما بتوانيم از اين 

افراد عالقه مند در بعد قهرمانى هم بهره بگيريم.
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پيشخوان
سرمربى پاس:

 از رضايت هواداران خوشحالم 
 از اينكه هواداران وتماشــاچيان خوب همدانى از بازى پاس لذت 
بردند وراضى ورزشگاه را ترك كردند خوشحالم واميد وارم اين رضايت 
تا آخر فصل تداوم داشته باشد.اگر امروز تيم فوتبال تراكتور را شكست 

مى داديم شايد براى مرحله بعد از اين رقابت ها كنار مى كشيديم.
ســرمربى تيم پاس همدان در نشست خبرى بعد از ديدار تيمش مقابل 
تيم فوتبال «تراكتور» اظهار كرد: ما امروز مقابل بهترين خط دفاعى ليگ 
برتر و تيمى پرستاره كه مربى كاركشته اى هم داشت بازى كرديم. از قبل 

گفته بوديم كه به دنبال لذت بردن از فوتبال هســتيم و حتى اگر امروز 
«تراكتور» را شكســت مى داديم شايد براى مرحله بعد از اين رقابت ها 

كنار مى كشيديم.
 احمد جمشــيديان با بيــان اينكه هدف ما جام حذفى نيســت بلكه 
مى خواهيم در ليگ دسته دوم موفق باشيم افزود: مى خواستيم از فوتبال 

لذت ببريم و خوشحالم كه اين اتفاق رخ داد.
وى ادامه داد: سال ها بود كه تيم ليگ برترى به همدان نيامده بود و بعد 
از حدود پنج سال هواداران از يك فوتبال خوب در همدان لذت بردند، 
بردن پاس ليــگ دويى براى «تراكتور» لذت ندارد اما من اين برد را به 

آنها تبريك مى گويم.

جمشيديان با بيان اينكه ما پيش بينى بازى سختى را مى كرديم گفت: 90 
درصد از بازيكنان من براى اولين بار با بازيكنان ليگ برترى و ملى پوش 
تنه به تنه مى شــدند، ما براى بازى امروز برنامه داشتيم و چه از حريف 
عقب مى افتاديم و چه جلو بوديم همين كارى را مى كرديم كه در بازى 

امروز انجام داديم.
وى ادامه داد: ما در بازى امروز نمى توانستيم بى محابا بازى كنيم چون 
شايد نتيجه اى رقم مى خورد كه در شأن هواداران ما نبود؛ بازيكنانم چند 
سال اســت كه تيم ليگ برترى از نزديك نديده بودند اما در نيمه دوم 
ديدند كه مثل آنها مى توانند بازى كنند و به توپ ضربه بزنند، به همين 

دليل در نيمه دوم بهتر بازى كرديم.

آغاز مسابقات 
زير 15 سال

 مســابقات فوتبال زير 15 ســال 
قهرمانى اســتان با شركت 4 تيم آغاز 
شــد در اين رقابت ها 4 تيم همدانى، 
شــهردارى، شــهيد امينى، اكباتان و 
مسابقات  كه  دارند  شــركت  شاهين 
خود را به صــورت دوره اى برگزار 

خواهند كرد.
در هفته نخســت ايــن رقابت ها تيم 
شهردارى همدان در يك بازى پرگل 
3 بر 2 مقابل شــهيد امينى به برترى 
رســيد و تيم اكباتان همدان نيز 3 بر 

يك مقابل شاهين به پيروزى رسيد.
در ادامه اين رقابت ها و از هفته دوم 
شاهين ميزبان شهيد امينى خواهد بود 
و شــهردارى همدان با اكباتان مبارزه 
خواهد كرد اين رقابت ها روز جمعه 

12 مهر دنبال خواهد شد. 

دربى پيشكسوتان 
استان برنده نداشت 

 هفته چهارم ليگ پيشكسوتان فوتبال 
غرب كشــور جام زاگرس بــا انجام 4 
بازى دنبال شــد و تيم مريــوان بدون 

شكست به صدر جدول تكيه زد.
در اين رقابت ها دو تيم پيشكسوتان 
مالير و شديدى همدان به مصاف هم 
رفتند كه در نهايت دو تيم به تساوى 
اين  در  دادنــد  رضايت  گل  بــدون 
ديدار دو تيم بارهــا دروازه يكديگر 
را تهديد كردند اما در نهايت توپى از 
خط دروازه ها نگذشت تا دو تيم در 
دربى استان به تساوى برسند در ديگر 
ديدارها جامعه پزشــكى كرمانشــاه 
با يك گل ساينا ســنندج را مغلوب 
ساخت و تيم اسالم آباد غرب نيز 3 بر 
يك ميهمان خود ايالم را با شكست 

بدرقه كرد.
ليــگ  چهــارم  هفتــه  پايــان  در 
فوتبال  تيم  زاگرس  جام  پيشكسوتان 
مريوان به صدر جدول صعود كرد و 
تيم هاى مالير و اسالم آباد نيز دوم و 
سوم هستند اين رقابت ها هفته آينده 

دنبال خواهد شد.

شهيد زمردى فاتح 
واليبال بخش 
شيرين سو شد 

 پنجمين دوره مســابقات واليبال 
گراميداشــت هفته دفــاع مقدس در 
بخش شيرين ســو تيم هاى برتر خود 

را شناخت.
پنجميــن دوره مســابقات واليبــال 
گراميداشــت هفته دفــاع مقدس در 
بخش شيرين ســو با حضــور 6 تيم 
از پايگاه هــاى مقاومت اين بخش به 
صورت دوره اى در 15 شــب برگزار 
شــد كه در پايان تيم پايگاه مقاومت 
شــهيد زمردى روســتاى بشيك تپه 
به مقام قهرمانى رســيد و تيم حوزه 
شــهيد صوفى شيرين سو در جايگاه 
دوم ايستاد. در پايان اين رقابت ها با 
اهداى جوايز از تيم هاى برتر تجليل 

شد.
اسامى تيم شهيد زمردى 

مهــدى  محمــدى،  اميرحســين 
مصطفى  محرابى،  حسين  شهريارى، 
شعبانى، امين اوجى، حسين ذرقانى، 
عليرضا مروتى، على طاقتى و حسين 

گلشنى

مسابقات قهرمانى شنا 
در تويسركان

 مسابقات قهرمانى شنا به مناسبت 
هفته دفاع مقدس برگزار شد.

يك دوره مســابقات قهرمانى شــنا 
در تويســركان به مناسبت هفته دفاع 
مقدس برگزار شــد. اين مسابقات با 
حضور 41 ورزشــكار در رده هاى 
سنى 10-9 سال، 12-11 سال، 14-
13 سال، 17-15 ســال و نوآموزان 
در استخر شــهداى گمنام شهرستان 
برگزار شــد. اين دوره از مســابقات 
با همكارى هيأت شــنا، شــيرجه و 
واترپلــو، اداره ورزش و جوانــان و 
بسيج ورزشكاران براى هر رده سنى 
در دو ماده برگزار شد، به نفرات برتر 

اين مسابقات جوايزى اهدا شد.

پاس همدان يك- تراكتور تبريز 2
گلها:اشــكان دژاگــه(14) محمــد رضا 
بهــزاد  و  تراكتــور  آزادى(42)بــراى 

سلطانى(65 پنالتى)
اخطار:عارف اكبرى و مهدى نصيرى(پاس)

محمد رضا اخبارى،ايمان ســليمى،يوكينا 
سوگيتا(تراكتور)

و  مغرورى  حســن اكرمى،يوسف  داوران 
ميالد قاسمى

پور،مهدى  نــادر  پاس:صادق  بازيكنــان 
نصيرى،ميالد داوودى،بهزاد سلطانى،عرفان 
قيصرى(حســين  فتاحى،مصطفــى 
اكبرى،حميــد  جودكى56)،عــارف 
حيدرى،رضاكاشفى،دانيال پور ايران(مسعود 
رمضانــى55) و اميــر خدادادى(ايمــان 

شيرزاد75)
سرمربى:احمد جمشيديان

اخبارى،سيد  تراكتور:محمدرضا  بازيكنان 
ســليمى،رضا  موســوى،ايمان  احمــد 
عليزاده،(ميثــم  اسدى،حامدحســين 
مهرى،ويليام  ايمانى،سعيد  تيمورى60)اكبر 
صفى80)،اشكان  حاج  جونيوز(احســان 
محمدرضــا  و  ســوگيتا  دژاگه،يوگيتــا 

آزادى(كوين فورچن60)
سرمربى:مصطفى ديزلى

ورزشگاه مريانج از سرى رقابت هاى جام 
حذفى كشور مرحله يك شانزدهم

 پس ازسالها تماشــاگران با فوتبال آشتى 

كردند و ورزشــگاه مريانج مملو از تماشاگر 
شــد و ديدار دو تيم تراكتــور وپاس در جام 
حذفى بهانه اى شد براى حضور تماشاگران 
در ورزشــگاه بازى دوتيم با ســوت اكرمى 
داور مسابقه آغاز شد دنيزلى در اين ديدار به 
چند بازيكن خود اســتراحت داد و پاس نيز 
با ســود بردن از دروازه بان اصلى براى بالغ 
يك شــگفتى قدم به ميدان گذاشت.پاس كه 
با پايان محروميت صــادق نادر پور را درون 
دروازه داشت با يارگيرى فشرده ومن تو من 

بازى را آغاز كرد.
تراكتور كه ســعى در حفظ توپ داشــت با 
ارسال هاى بلند به پشت مدافعان بدنبال سر 
زنــى دژاگه وجونيوز بود.پــاس در نيمه اول 
دوبار پاشــنه دروازه اش روى پاشنه چرخيد 
اما دست از تالش برنداشت و فوتبال روان و 

قابل قبولى ارائه داد.
در دقيقه 14 بازى يوكينا سوگيتا از يار مستقيم 
خود عبور كرد وبا زانتيا زيبا اشكان دژاگه را 
در موقعيــت گلزنى قرار داد و اين ملى پوش 
تراكتور با ضربه ســر توپ را به تور دروازه 

پاس دوخت.
در دقيقه 42 بــازى در حالى كه پاس فوتبال 
قابــل قبولى را ارائه مى داد محمد رضا آزادى 
روى خالقيت خودت شوت محكمى را روانه 
دروازه پاس كرد كــه از بخت بد پاس توپ 
پس از برخورد به ديرك دروازه به تور بوسه 

زد.

نيمــه اول بازى على رغم بازى خوب پاس با 
دو گل به سود تراكتور به پايان رسيد.

پــاس نيمه دوم را بهتر آغاز كرد و بازى را به 
تعادل كشــيد و حتى چند بــار هم به دروازه 
اخبارى رســيد كه حاصل اين برترى نسبى 
خطاى پنالتى بود كه مدافعان تراكتور مرتكب 
شــدند توپ پس از برخورد به دست دژاگه 
داور را وادار بــه گرفتن پنالتــى كرد كه ابتدا 
اخبارى مهار كرد اما داور ضربه را تكرار كرد 
وبراى بار دوم بهزاد ســلطانى ضربه پنالتى را 
زد كــه دروازه بان تراكتور بــاز مهار كرد اما 
توپ از دستانش رها شد تا سلطانى خودش 
توپ را وارد دروازه كند با اين گل ورزشگاه 
منفجر شد و يك صدا پاس را تشويق كردند 
اين لحظات خاطرات پاس در ليگ برتر را در 

اذهان دوباره زنده كرد.
پس از اين گل پاس روحيه مضاعفى پيدا كرد 
وبا اعتماد به نفس باال بر توپ و ميدان حاكم 
شــد و از اين برتــرى صاحب چند موقعيت 
گلزنى هم شد كه با بدشانسى آنها را از دست 
داد و تراكتور عصبى خشونت را چاشنى كار 
كرد كه حاصــل آن در يافت چند كارت زرد 
بود تراكتور در دقايق پايان به دفاع مطلق روى 
آورد و سرانجام پاس در حالى بازى را واگذار 
كرد كه مســتحق باخت نبود و تماشاگران با 
رضايت كامل ورزشگاه را ترك كردند حدود 
8 هزار تماشاچى تشنه بازى يك صدا پاس را 

تشويق كردند.

مهر همدان 2 - وحدت مالير صفر 
گل ها: رضا على پناه (26) و شهاب زارعى 

(58)
اخطــار: اســماعيل يارمطاقلــو و على 

خدابنده لو (مهر)
اخراج: جالل فريدونى (مهر)

داوران: بهروز عالمى روشن، احمد رضايتى، 
ابوالفضل بيات 

نماينده: محمود كرمى 
تيم مهر همدان: سيدموسى حسينى، سيروس 
كام جا، حسين احمدى، حسين شاه حسينى، 
خدابنده لو  (حميد  طاقلو  يارم  اســماعيل 
65)، سيدمحمد طباطبايى (محمد قره گزلو 
59) رضــا على پناه (ابراهيــم يارم طاقلو 
68) شهاب زارعى، جالل فريدونى و على 

خدابنده لو 
تيم وحدت مالير: ســينا اميرى، مســعود 
بروجردى (عباس نعمتى 96)، بهزاد ندافى، 
عباس جمشــيدى، وحيد زنــدى، محمد 
زنگنه، اميرحســين طاهرى، سعيد الماسى، 
مرتضى  موســوى 71)،  (سيدمحمدمهدى 
ميرزايى، على روزبهانى، (پيام صارمى77)، 

سعيد رستمى 
سرمربى: احمد بروجردى 

همدان ورزشگاه كارگران هفته پنجم ليگ 
برتر استان 

 در هفته پنجم رقابت هاى ليگ برتر استان 
يادواره شهيد عليرضا شمسى پور يك بازى در 
ورزشگاه كارگران همدان برگزار شد و در اين 
ديدار تيم مهر همــدان ميزبان وحدت مالير 

بود. مهر كه پا به پاى گرين كشاورز در صدر 
جدول حركت مى كند در اين ديدار نيز موفق 
شد با دو گل وحدت مالير را شكست دهد تا 

همچنان در كورس قهرمانى باقى بماند.
اين رقابت ها كه باالترين سطح فوتبال استان 
است اما ابتدايى ترين ملزومات مسابقه وجود 
ندارد و متأسفانه از تابلو تعويض خبرى نبود 

و همچــون عصر حجــر تعويض ها با ايما و 
اشاره انجام مى شد.

در دقايــق پايانى بازى نيز جــالل فريدونى 
بازيكــن مهر از زمين اخراج شــد و به دليل 
رفتار غيرورزشــى و به دنبال گزارش داور و 
ناظر پرونده اين بازيكــن به كميته انضباطى 
ارجا شد كه با محروميت مواجه خواهد شد.

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

1815+224--55گرين كشاورز نهاوند1
1015+133--55مهرهمدان2
47-5212913پاسارگاد نوين نهاوند 3
36-358-52ستاره سرخ تويسركان4
35-512247هالل احمر تويسركان5
44-4112711علم و ادب همدان6
33-469-51شهداى سامن7
-11-4415--4وحدت مالير8

ليگ برتر استان بدون تابلو تعويض

بازى خوب پاس 
مقابل ستاره هاى تراكتور

■ پاس همدان مستحق باخت نبود



 فيلم ســينمايى «سال دوم دانشكده 
من» به كارگردانى رسول صدرعاملى به 
زودى در سينماهاى سراسر كشور اكران 

مى شود.
مدير امور ســينمايى موسســه «بهمن 
ســبز» حوزه هنرى همدان گفت: فيلم 
سينمايى «ســال دوم دانشكده من» به 
كارگردانى رسول صدرعاملى به زودى 
در سينماهاى سراسر كشور و همچنين 

همدان اكران مى شود.
ســعيد شــرفى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: 
در اين فيلم ســينمايى على مصفا، پدرام شريفى، 
بابك حميديان، ويشــكا اسايش، شقايق فراهانى، 
نيلوفــر خوش خلق، على اســتادى، مريم بوبانى، 
شــيوا خسرو مهر و با هنرمندى افشين هاشمى، با 
معرفى سها نياســتى و  فرشته ارسطويى به ايفاى 

نقش مى پردازند.
وى تصريح كرد: «ســال دوم دانشكده من» پيش از 

اين با اكران در جشنواره هاى معتبر خارجى از جمله 
جشنواره مســكو، شانگهاى، اسياپاســفيك و ... با 

واكنش هاى مثبت بين المللى  روبرو شده بود.
وى بــا بيان اينكه ماجراى نيمروز 2 در حال حاضر 
روى پرده است افزود: مردى بدون سايه، ايده اصلى، 
«ايكس الرج» و «شــبى كه ماه كامل شــد» از ديگر 
فيلم هاى در حال اكران در ســينما فلسطين همدان 

است.
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عكس از آلبوم مجموعه دار همدانى - على تحريرى خيابان بوعلى همدان- دهه 40

توالت هاى آينده آزمايش مدفوع انجام 
مى دهند!

 توالت هــاى آينده مجهز به فناورى هــوش مصنوعى خواهند بود 
و مى توانند با اســكن مدفوع افراد بيمارى هاى آنها را تشخيص دهند.

به گزارش ايســنا، در آينده توالت هاى هوشمندى توسعه داده خواهند 
شد كه به ســادگى مى توانند با تجزيه و تحليل مدفوع افراد مشكالتى 
كه ســالمتى آنها را به خطر مى اندازد، شناســايى كنند.شركتى به نام 
"ميكرون"(Micron) قصد دارد در آينده توالت هاى مجهز به فناورى 
هوش مصنوعى توسعه دهد كه به راحتى مى توانند با آناليز مدفوع افراد 
بيمارى هاى آنها را تشخيص دهند.توالت  هوشمند مذكور قادر به انجام 
تجزيه و تحليل مدفوع و ادرار خواهد بود كه اين دو آزمايش دو مورد از 

آزمايشات متداول براى تعيين وضعيت سالمت يك فرد هستند.

انجام ساالنه 1200 پيوند مغز استخوان
 دبير ســتاد ســلول هاى بنيــادى معاونــت علمــى و فناورى 
رياســت جمهورى با بيان اينكه ساالنه 1200 پيوند مغز استخوان در 
كشور انجام مى شود، گفت: بايد اين ميزان را به بيش از 2000 مورد 
افزايش دهيم؛ در اين زمينه گســترش مراكز پذيره نويســى يكى از 

اقداماتى است كه مى تواند به ما كمك كند.
به گزارش ايســنا، امير على حميديه، گفت:  در طى دو سال گذشته 
اقدامات خوبى براى گسترش فرهنگ اهداى سلول هاى بنيادى خون 
ساز  در وزارت بهداشت انجام شده است. در دنيا يك ميليون و 300 
هزار نفر از طريق ســلول هاى بنيادى خون ســاز پيوند شدند كه 11 
هزار موردشــان ايرانى بوده اند. در حال حاضر 16 هزار بيمار در دنيا 

در انتظار دهنده سازگار سلول هاى بنيادى هستند.

اجراى طرح "قلم سبز" با هدف صرفه جويى 
در مصرف كاغذ

 به همت "كانون نو انديشان" دانشگاه علوم پزشكى اردبيل، طرح 
"قلم ســبز" با هدف صرفه جويى در مصــرف كاغذ و چاپ مجدد 

جزوات در اين دانشگاه اجرا شد.
به گزارش ايسنا، به همت كانون نو انديشان، طرح"قلم سبز" با هدف 
جلوگيرى از مصرف كاغذ و چاپ مجدد جزوات در دانشگاه علوم 

پزشكى اردبيل اجرا شد.
اين برنامه شــهريور ماه 98 برگزار شد كه در اين طرح، دانشجويانى 
كه درس هاى مربوطه را گذرانده و فارغ التحصيل شده اند، با اهداى 
جزوات و كتاب هاى خود به دانشــجويان جديد الورود سعى خود 
در حفظ محيط زيست و كاهش هزينه هاى دانشجويان انجام دادند.

تصفيه آب بدون هدر رفت امكانپذير شد
 يكى از شــركت هاى داخلى با تالش و همت متخصصان خود 
توانســت، دستگاه تصفيه آب بدون هدر رفت و پساب را طراحى و 
توليد كند.به گزارش مهر عقيل امانى گفت: اين سيستم براى نخستين 
بار در كشور عرضه شده و در دنيا بى نظير است. دستگاه توليدى ما 
عمر بسيار باال و مصرف پايينى دارد. اين سيستم داراى گواهى ثبت 
اختراع، تاييديه عالى ترين مرجع علمى كشور، گواهى نامه تست آب 
ورودى و خروجى از سازمان آب و فاضالب و گواهى آناليز آب از 

آزمايشگاه آب و خاك شاهرود است.
وى افزود: دســتگاه هاى تصفيه آب خانگــى موجود در بازار كه با 
سيستم RO كار مى كنند به ازاء هر ليتر آب تصفيه مقدار 3 ليتر آب 

آشاميدنى را هدر مى دهد و آن را به فاضالب منتقل مى كند. 

مفصل مصنوعى لگن ساخته شد
 محققان در يك شركت دانش بنيان موفق به ساخت مفصل لگن 
شــدند.به گزارش مهر هادى جواهرى مدير عامل يك شركت دانش 
بنيان در اين رابطه گفت:  اين شركت نخستين توليد كننده مفصل زانو 
در كشور بود و به ضرس قاطع مى توان گفت كه اين مجموعه علمى 
پژوهشى نخستين  و تنها توليد كننده مفصل مصنوعى لگن در كشور 
محسوب مى شود كه تا پيش از اين از توليد كنندگان آمريكايى ، كره 
اى و چينى خريدارى مى شد .جواهرى افزود : در حال حاضر 17 تا 
20 درصد بازار از مفصل مصنوعى لگن توليد شده توسط مجموعه 
ما  اســتفاده مى كند ، قريب 300 تا 350 جراح با ما همكارى دارند 
و بسيارى از بيمارستان هاى ارتوپدى كشور به صورت مستقيم اين 

محصول را از شركت خريدارى مى كنند. 

جايگاه موالنا در جهان
 مثنوى اثر مهمى است كه تاكنون به معانى بلند آن 
و شرح و تفسيرهاى عرفانى و معنوى آن توجه بسزايى 
شده اســت ولى عناصر زيبايى شناسى آن در زير اليه  
معانى واالى آن پنهان شده است. مثنوى از سويى متنى 
معنى گراست و از سوى ديگر شكل ساختارى خاص 
خود را دارد. شــگردهاى ادبى مثنوى به نسبت شرح 
معانى و غور در تفسيرها و تاويل هاى آن و نيز پرداختن 
به سرگذشت پرفراز و نشيب و رازآميز موالنا به داليلى 
چند كمتر مورد توجه مولوى پژوهان و صاحب نظران 
قرار گرفته اســت. شگردهاى بالغى، عناصر نحوى و 
زيبايى شناسى شعر او از عواملى است كه مثنوى معنوى 

و غزليات شمس را از زمان و مكان فراتر برده است.
به گزارش ايســنا، معاون فرهنگى و بين الملل شــهر 
كتاب با اشــاره به محبوبيت موالنــا در غرب در اين 
خصوص يادآور شد: امروزه پس از گذشت 800 سال 
از تولد موالنا و انتشــار صدها كتاب و مقاله درباره او 
به زبان هاى مختلف دنيــا، محبوبيت نوينى در غرب 
براى موالنا ايجاد شده است.  سه گفتمان درخصوص 
موالنا در چند دهه اخير در غرب ايجاد شده كه عبارتند 
از: گفتمان پژوهشــى و دانشگاهى، گفتمان عرفانى و 
صوفيانه و گفتمان مردم پسند و تجارتى، اين سه گفتمان 
هم زمــان اما جدا از هم، هركدام به مســير خود ادامه 

مى دهند.
على اصغــر محمدخانى درباره افــرادى كه در جهان 
انگليسى زبان باعث شهرت موالنا شدند، اظهار كرد: در 
قرن بيستم در جهان انگليسى زبان توجه به موالنا بيشتر 
شد. ازجمله كسانى كه به اين امر پرداختند مى توان به 
كالمن باركس اشــاره كرد كه ترجمه هاى او از موالنا 
به صورت شــعر آزاد بود و اين ترجمه ها در شهرت 
موالنا در آمريكا بســيار مؤثر افتاد. در دهه هاى گذشته 
افرادى چون جاناتان استار، شهرام شيوا، ديپك چوپرا 
و هلمينســكى در شناخت موالنا در ميان آمرى كاييان 
بســيار تأثيرگذار بودند. در ميان محققان انگليسى زبان 
نيــز مى توان به فعاليت هاى ويليام چيتيك و فرانكلين 

لوئيس اشاره كرد.
محمدخانى درخصوص نحوه ارج نهادن به مقام واالى 
موالنا متذكر شد: ايرانيان بايد توجه بيشترى به ميراث 
معنوى موالنا داشته باشند و برنامه هاى مختلفى را براى 
روز بزرگداشــت موالنا در نظر بگيرند كه متأسفانه در 
ايران دانشگاه ها و نهادهاى فرهنگى كمتر به اين مسئله 
توجه دارند. اين كه هر روز طرفداران مولوى در جهان 
با قرائت آثار ترجمه شده مولوى به زبان هاى مختلف، 
خــود را با همــدالن ايرانى خويش پيونــد مى زنند، 
مسئوليت ايران را به عنوان ميراث دار مولوى در جهان 
دوچندان كرده و تأســيس مركز و بنيادى با نام مولوى 
با هدف هدايت و ساماندهى مولوى پژوهى در ايران و 

جهان، امرى ضرورى است.

اكران «سال دوم دانشكده من» 
بزودى در همدان

پاييز فصلى براى آينده
مهدى ناصرنژاد  »

 يادش به خير آن قديم ترها، بزرگانى كه دستشــان توى كار بود و 
ســرد و گرم روزگار را چشيده بودند، عقيده داشتند فصل پاييز كه از 
راه مى رســد، خير و بركت زندگى را هم با خود مى آورد و در نهايت 
اينكه فصل پاييز مايحتاج عمومى هم ارزان مى شــود، چون همه چيز 

در همه جا وفور نعمت است. 
يكــى از عادت هاى ملموس خانواده هاى ايرانــى در ارتباط با چنين 
باور قديمى هاى ما، همانا خريدارى و ذخيره ســازى بسيارى مايحتاج 
زندگى به خصوص براى روزها و فصل سرد و يخبندان زمستان هاى 
پيــش رو بــود كه با اســتفاده از فراوانى و ارزانــى اجناس و كاال و 
محصــول در فصــل پاييز و اوايل ايــن فصل زيبا و هــزار رنگ و 

خاطره انگيز انجام مى شد. 
البته شــكل و فــرم زندگى ايرانى در روزگاران نســل هاى گذشــته 
تفاوت ها و ويژگى هاى تأثيرگذار و راهگشــا بــا دنياى امروزى هاى 

ايران بزرگ داشته است كه بايد گفت، يادش به خير.
عمده تريــن تفاوت و امكان و ويژگــى ديروز و امروز اين بود كه در 
گذشــته خانه ها حياط دار و بــزرگ و به قولى جادار بود و اين امكان 
را بــه خانواده ها مى داد هر چه را براى امورات زندگى خود در فصل 
سخت زمستان نياز دارند، نظير آرد و حبوبات و سيب زمينى و پياز و 
ترشيجات و مربا و گوشت قورمه شده و انواع فرآورده هاى پرمصرف 
از بلغور گرفته تا زردآلو خشــكه، خريدارى كرده و انبار كنند و هيچ 
دغدغــه نحوه نگهدارى آن هم نبود، وليكــن امروزه روز كه زندگى 
آپارتمان نشينى و سرجمع 70 متر مربع اتاق خواب و حال پذيرايى و 
انبار و راه پله و سرويس حمام و دستشويى به خانواده اجازه نمى دهد 
بيشتر از نياز روزانه خود را ذخيره سازى كنند و البته ممكن هم هست 
با كمى حســاب و كتاب سر انگشتى و مالحظه شرايط اقتصادى روز 
جامعه در يابيم كه به روز بودن هم چندان كار بدى نباشــد و برخى 
كارشناســان اقتصادى بر اين عقيده هســتند كه هر نوع ذخيره سازى 
در شــرايط كنونى عامل افزايش قيمت ها و گرانى است چون معادله 
عرضه و تقاضا در شــرايط اقتصادى امروز نه تنها كشــور ما بلكه در 

تمام دنيا تأثيرگذار و تعيين كننده است.
يادمان باشــد كه آن اعتقاد و باور قديمى ها نسبت به خير و بركت 
پاييزى بيشــتر هم به اين دليل بود كه بيشــترين شاخصه اقتصادى 
جامعه گذشــته ايرانى مبتنى بر فعاليت هاى كشــاورزى و بيشترين 
اشــتغال در اين بخش بود و چون اقتصاد كشــاورزى ايرانيان نيز 
بــه طور غالب با روش هاى ســنتى انجام مى شــد در نتيجه اغلب 
محصوالت كشــاورزى و باغى در ايران بزرگ در فصل پاييز قابل 
برداشت و اســتحصال بود و اكثر محصوالت در فصل پاييز با هم 
به بازار مى آمد و وفور نعمت مى شــد و هر كــس هم به فراخور 
توان مالــى و امكانات خود بــراى خريدارى عمــده محصول و 
ذخيره ســازى آن به بــازار هجوم مى آورد. امروزه خوشــبختانه با 
نزديك شــدن به روش هاى كشــاورزى مكانيزه و صنعتى هر نوع 
محصولى در هر فصل از ســال و در هر گوشه از ايران چهار فصل 
قابل كشــت و برداشــت است و هيچ دغدغه اى نســبت به كمبود 

نوعــى خاص از محصول در هر فصل باقى نمى گذارد.
با تمام اين احوال و باورهاى درست يا تغيير ماهيت  داده شده، به يك 
دليــل محكم و غيرقابل انكار بايد بپذيريم كه پاييز واقعًا فصل خير و 
بركت است و فصل آغاز خيلى از زندگى ها و يكى از اين زندگى هاى 
شــيرين و ماندگار آغاز فصل مدرسه و بهار تعليم و تربيت است كه 
حركــت و نهضت و پويشــى عمومى براى آينده انســان و جامعه و 

كشور مى باشد.
در فصل پاييز است كه اراده و همت انسانى براى آموختن و اندوختن 
و ذخيره ســازى علم و ادب به فوران و قليــان درمى آيد، و اين پاييز 

است كه فصلى براى آينده و فصلى براى تمام فصول است.

■ حديث:
امام صادق (ع):

 در سخنانى بر سر قبرى كه بر آن حاضر شده بودـ  :چيزى (دنيا) كه پايانش اين است، سزاوار 
است كه به ابتداى آن، دل بسته نشود و چيزى (آخرت) كه ابتدايش اين جاست، سزاوار است كه 

از پايان آن ترسيده شود. 
معاني األخبار : ص 343

 23 اقامتگاه بومگردى محلى و زيباى روستايى 
در همدان  آماده پذيرايى از گردشگران داخلى و 
خارجى است،10  اقامتگاه بومگردى جديد نيز كه 
در حال تكميل اســت، به زودى آماده پذيرايى از 

گردشگران خواهد بود.
مديركل ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى اســتان همدان در نشست خبرى 
با رســانه ها كه با حضور اميدى معاون فرماندار 
شهرســتان اسد آباد و خاكسار  معاون گردشگرى 
استان به بهانه آغاز هفته گردشگرى در ملحمدره 
اســد آباد برگزار شــدْ  با بيان اين مطلب گفت : 
اقامتگاه هــاى بومگردى در  خدمت  رســانى به 
مســافران مورد استقبال  است، و اين مهم موجب 
جذب ســرمايه گذار بــه اين بخــش در حوزه 

گردشگرى ميشود
على مالميــر در حاشــيه حضور رســانه ها در  
روســتاى بومگردى فسيجان بهار و باغ آرزوهاى 
ملحمدره  ســخن مى گفت، خاطرنشان كرد: بوم 
گردى  روســتاى فسيجان با اعتبارى بالغ بر 300 
ميليون تومــان و 190 ميليون تومان تســهيالت 
بانكى در مساحت يك  هزار مترمربعى افتتاح شد.
مالمير اظهار داشــت: خانه بوم گردى روســتاى 
فســيجان با پذيرش روزانه 30 نفر جهت اقامت، 
بــراى 10 نفر اشــتغال ايجاد كــرده و اين محل 

هفدهمين بوم گردى استان است.
وى  با بيان اين كه بوم گردى فرصتى مناســب 
كرد:  اســت،اظهار  اشــتغالزايى  راســتاى  در 
امروزه مقاصد جديد گردشــگرى و بكر مورد 
واحدهاى  احداث  و  اســت  گردشگران  پسند 
بوم گردى اين تنوع را براى گردشگران فراهم 

مى كند.
مالمير  با بيان اين كه ايجاد خانه هاى روستايى در 
جذب و ماندگارى بيشــتر مسافران و گردشگران 
نقش بســزايى دارد، افزود: هدف از اجراى طرح 
بوم گردى احياى فرهنگ و آداب و رسوم منطقه، 
معرفى توانمندى هاى روستانشــينان، فراهم كردن 
زمينه اشــتغال جوانــان، حفظ بافت روســتا و 

جلوگيرى از مهاجرت است.
مديــر كل ميــراث فرهنگــى صنايع دســتى و 
گردشــگرى همدان با اشــاره به شــعار ســال 

گردشــگرى گفت : ســازمان جهانى جهانگردى 
شــعار ســال 2019 را ”گردشــگرى و مشاغل 
نامگذارى كرد. اين انتخاب نشــان ميدهد سمت 
و ســوى اعداد و ارقام مقاالت مطالعاتى به طرف 
باورهاى جهانى سوق پيدا كرده است . حاال ديگر 
فرصت اشــتغالزايى با گردشگرى به يك هدف و 

باور حتمى تغيير شكل داده است 
مالميــر همچنين گفت: اين موضــوع بين المللى 
از اهميت ويژه اى برخوردار اســت كه مســائل 
اجتماعــى، فرهنگى و سياســى را در برمى گيرد.  
مى دانيم كه همه  ســازمان هاى وابسته به سازمان 
ملل كه UNWTO هم يكى از آن هاست، از سال 
2016 تا 2030 بيشتر فعاليت هاى خود را بر مبناى 
”اهداف توسعه پايدار “ متمركز كرده اند. حتى در 
سايت رسمى سازمان جهانى گردشگرى بخشى با 
عنوان tourism۴sdgs به معنى ”گردشــگرى 
براى اهداف توســعه پايدار“ در نظر گرفته شده 
كه مطابق با شــعار سازمان ملل و سازمان جهانى 
گردشــگرى در ســال 2017 ميالدى بــا عنوان 

”گردشگرى پايدار – ابزارى براى توسعه“ است.
وى گفت :  يكى از ”اهداف توســعه پايدار“ اين 
اســت كه وضعيت زندگى مردم بهتر شود و حاال 
ايجاد بومگرد ى ها در اســتان با اين هدف رو به 

جلو ميرود . 
مالمير با گريزى بر شــعار ســالهاى گذشــته در 
ســازمان گردشــگرى گفت : وقتى به شعارهاى 
سازمان جهانى گردشــگرى در سال هاى گذشته 
هم دقت مى كنيم متوجه نگاه اين سازمان به بهبود 
وضعيت اقتصادى از طريق گردشگرى مى شويم. 
به عنوان مثال در يكى از ســال هاى قبل شــعار 
گردشگرى در هر ســال مى تواند براى كشورها 
اســتانها، روستاها و شهرستانها تعيين مسير كند و 
اين هدف مارا برآن داشــت تا راهى شهرستانهاى 
اســتان شــويم تا با هدف معرفــى توانمنديهاى 
روســتايى در زيرســاختهاى محيا  بتوانيم شعار 
گردشــگرى را معنا بخشــيم . اما اين بار سازمان 
جهانى گردشگرى مستقيما به موضوع مشاغل در 

عرصه گردشگرى مى پردازد. 

وى به نقش اشتغالرايى در روستاهاى گردشگرى 
اشــاره كرد و گفــت :همچنين مى تــوان وجود 
فعاليت هــاى كارآفرينى كوچك در بســيارى از 
حوزه هاى گردشگرى را دليل اشتغال زايى مناسب 
اين صنعت دانســت چرا كه گردشــگرى زمينه 
ايجاد شــغل هاى جديد و همچنين مشاغل فصلى 
را فراهم مى كند و اين مهم مى تواند براى ساكنان 
روستاهاى هدف گردشگرى همچون ملحمدره و 
فسيجان ايجاد انگيزه كند تا با فروش محصوالت 
خود به گردشــگران و دادن خدمات گردشگرى 
از آنها كسب درآمد كنند .گروه هاى خود اشتغال 
كــه فعاليت هايى چون عرضه ســوغات را انجام 
مى دهند با ســرمايه گذارى اندك در گردشــگرى 
فعاليت مى نمايند و صرفًا عرضه كننده نيروى كار 

خود هستند. 
از اين رو توسعه گردشگرى در مكان هاى مختلف 
زمينه هاى اشــتغال دائم و فصلى و نيمه وقت را 
براى نيروى انسانى با تخصص و آموزش متوسط 

فراهم مى آورد و از نرخ بيكارى مى كاهد.

مديركل سازمان ميراث فرهنگى در آيين ملحمدره عنوان كرد

راه كوتاه اشتغال و درآمد 
با سرمايه گذار در بومگردى


