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تبريك و تهنيت

اتحاديه تعاونى روستايى شهرستان رزن

جناب آقاى

 مسعود بكايى 
سرپرست محترم اداره كل

 غله و خدمات بازرگانى استان همدان 
انتصاب شايسته حضرتعالى در سمت جديد 

كه نشان ازتعهد و توانمندى و حسن سوابق خدمتى شما دارد را 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و از زحمات آقاى مهندس 
رحمانى فر كمال تقدير و تشكر را داريم. اميد است در پناه الطاف 

الهى در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

پيشنهاد ما پيشنهاد ما 
براىبراى  

انتخابات داوطلبان 
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استان همدان

پروژه اى كه هوا شد

پايان پياده راه و بازگشت به عقب 

شور صالحيت انتخاباتى!
1- روند انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى بر اساس 
تقويم ترسيم شــده براى آن پيــش مى رود و اكنون به ايســتگاه اعتراض 

داوطلبانى كه تأييد صالحيت آنها با مشكل روبه رو شده...

انتخابات پيش روى مجلس را هم داريم
 به آغاز تبليغات رســمى و قانونى نامزدهــاى انتخاباتى يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى در كشورمان يك ماه زمان باقى است در 

صورتى كه در جامعه اى با ساختار كشور خودمان...

رسانه ها چقدر مقصر هستند؟!
  حوادث ناگوار و تلخ هفته هاى اخير قلب مردم ايران را به درد آورده 
و هر احساس پاكى را جريحه دار ساخته است، به ويژه اينكه حادثه سقوط 

هواپيماى پرواز كشور اوكراين و دليل اين واقعه تأسف بار...

سد اكباتان به نيمه رسيد
■   86 درصد سد كالن مالير پر شد
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 مجهز به جديدترين تكنولوژى چاپ ليبل بدون سيلندر و كليشه
 چاپ و صحافى انواع كتاب ، پوستر و مجله

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

 مجهز به واحد طراحى و ليتوگرافى

مجتمع  بزرگترين 
بندى  بسته  و  چاپ                                                                                                                                                                             

كشور درغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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شور صالحيت انتخاباتى!
 1- روند انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى بر 
اســاس تقويم ترسيم شــده براى آن پيش مى رود و اكنون به ايستگاه 
اعتراض داوطلبانى كه تأييد صالحيت آنها با مشــكل روبه رو شده به 

هيأت هاى نظارت استانى رسيده است.
رســيدن به اين مرحله در شــرايطى كه افكار عمومى درگير حوادث 
هفته هاى اخير اســت، شورى را در سپهر سياســى ايران ايجاد كرده 
كه نشــانگر توجه و اهميــت دادن مردم، فعاالن سياســى، احزاب و 

شخصيت ها به انتخابات است.
2- همچنان كه پيش بينى مى شــد، در بررسى صالحيت ها اين دوره 

شاخص هاى جديدى مدنظر قرارگرفته است.
شــاخص هاى كه تنها سياسى نيستند اما اهميت آنها بسيار زياد است 
و توجه به اين شــاخص ها، سالمت بيشتر مجلس و جامعه را به دنبال 

خواهد داشت.
3- رد صالحيــت يك ســوم نمايندگان مجلس با اين شــاخص ها 
اتفاق افتاده اســت و به جز مواردى كه سياســى اســت و صالحيت 
به نظر مى توانســته احراز شــود و احتماال هم احراز مى شود، باقى رد 
صالحيت ها كه اعالم شده بر اساس مشكالت اقتصادى و سواستفاده 

از امكانات عمومى است، درست بوده و قابل دفاع است.
برگشــت از اين رد صالحيت ها تنها عقب نشينى در برابر كانون هاى 
قدرت و ثروت تعبير خواهد شــد و شــوراى نگهبان و مجلس را در 

مبارزه با فساد و روند اصالح امور ناكام خواهد گذاشت.
4- بارها اعالم شد كه در اين انتخابات به مقوله پول هاى كثيف توجه 
جدى خواهد شــد و داوطلبان مشكوك به استفاده از پول مشكوك و 

كثيف راهى به انتخابات نخواهند يافت.
نتيجه بررســى صالحيت ها تا كنون نشان مى دهد كه اين اعالم جدى 
بوده و به تعهدى كه به ملت داده شــده در اين زمينه عمل شده است 

البته بايد مراقب بود كه اين روند تغيير نكند.
5- در انتخابات  هاى گذشــته نيز به داوطلبانى ابتدا اعالم مى شــد كه 
صالحيت آنها احراز نشــده است يا بر اســاس اسناد، صالحيت آنها 
رد شــده است و داوطلبانى نيز با پيگيرى قانونى و از طريق مراجع يا 
احراز صالحيت مى شدند و يا صالحيت آنها با اسناد جديدى كه ارائه 

مى دادند، تأييد مى شد.
اين روند اگر چه قانونى اســت اما با اشكاالتى از سوى افكار عمومى 
در مواردى مطرح بود و آن هم زمانى بود كه فرد رد صالحيت شده در 
استان با پيگيرى به رقابت باز مى گشت و بدون تغيير در رفتار همچنان 

مشكوك به استفاده از پول هاى كثيف و فساد و سوءاستفاده بود.
6- اكنون در رابطه تمامى نهادها با مردم، ضرورت اقناع افكار عمومى 

از عملكرد مشهود است و به آن عمل هم مى شود.
حوادث آبان ماه و پنهان كارى ســانحه سقوط هواپيما نيز بر ضرورت 

اقناع افكار عمومى افزوده است.
از ايــن رو هيأت هاى نظارت نيز بايــد از عملكرد خود با اقناع افكار 
عمومى دفاع كنند و بدانند كه مردم پشتيبان كسانى هستند كه راه را بر 

جوالن پول هاى كثيف و فاسدسازى فضاى سياست در ايران ببندند.
7- انتخابات و رقابــت انتخاباتى در ايران وارد مراحل جدى تر خود 
مى شود و پس از هيأت هاى اجرايى و نظارت نوبت احزاب است كه 
افراد متخصص، متعهد، ســالم و دور از فساد را به مردم معرفى كنند 
وگرنه مــردم خود تجربه الزم از داوطلبانى كــه جامه آنها بوى پول 
كثيف مى دهد را يافته اند و خود انتخابى شايسته براى افزايش سالمت 

نمايندگان و مجلس خواهند داشت.

اشراف اطالعاتى دهياران تويسركان ضعيف است
 فرماندار تويسركان با بيان اينكه عالوه بر قابل قبول نبودن ارتباط دهياران با دستگاه هاى 
اجرايى، تحرك اجتماعى آنها نسبت به جايگاه مسئوليتى شان آنچنان كه بايد، نيست گفت: 
اشرافيت اطالعاتى دهياران در روستاهاى حوزه فعاليت آن ها در سطح شهرستان ضعيف 

است.
به گزارش فارس، سيدرسول حســينى در نشست مشترك با دهياران با اشاره به فعاليت 
56 دهيــارى با 43 دهيار در بخش مركزى با 3 ميليارد تومان و در بخش قلقل رود با 36 
دهيارى و يك ميليارد و 500 ميليون تومان، اظهار كرد: دهياران نماينده دولت  در روستاها 
هســتند كه بايد اقدامات الزم را براى توســعه و توانمندسازى اين مناطق در قالب طرح 

برنامه ريزى شده، انجام دهند. 
فرماندار تويسركان گفت: تسلط بر امور روستا در بخش هاى مختلف به دهيار براى ارائه 
خدمات بهتر و در شــأن مردم كمك شايانى مى كند، پس اين مهم بايد به عنوان يك اصل 

راهبردى مدنظر همه دهياران قرار گيرد.
وى با اشــاره به اينكه دهياران مجرى مصوبات در روســتا هستند و رؤساى دستگاه هاى 
اجرايى موظف به پاســخگويى اند، تالش براى تبديل وضعيت ضعيف تعاونى دهياران را 

به جايگاه مطلوب از آنها خواستار شد.
حســينى تأكيد كرد: اگر دهيارى روستا به طور جدى با برنامه براى تكاپوى جامعه هدف 
اهتمام ويژه را ســرلوحه كار خود قرار ندهد، شــاهد هيچ گونه تحولى به ويژه در مبحث 

اقتصادى و اجتماعى روستا نخواهيم بود.

وى تبادل افكار و انديشــه براى به فعليت رساندن پتانسيل هاى روستاهاى شهرستان را 
به دهياران پيشــنهاد كرد و گفت: قابليت هاى روســتاهاى تويسركان قابل توجه بوده و 
هســت؛ تنها نيازمند معرفى و شناساندن آن ها به مخاطبان در هر زمينه است كه بايد به 
عنوان يكى از برنامه هاى محورى دهياران به منظور شــكوفايى محيط بكر روستا مورد 

توجه باشد.
وى مستندســازى در همه حوزه ها را در شهرستان با هدف اطالع سانى به جوامع، هدف 
كم رنگ دانســت و خطاب به دهياران گفت: اطالع رسانى شــما از بيوگرافى روستاهاى 
شهرستان ضمن جذب گردشگر و توريســم رونق اقتصادى، ارتقاى درآمدزايى را براى 
مردم به همراه خواهد داشت، پس نگاه مثبت به اين مهم با محوريت روستا مى تواند مسير 

را براى توسعه و پيشرفت تويسركان مهيا سازد.

سد اكباتان به نيمه رسيد
■   86 درصد سد كالن مالير پر شد

استاندارد همدان ُمچ 48 فروشنده متخلف 
را گرفت

 مديركل استاندارد همدان از شناسايى 48 واحد صنفى متخلف در 
استان خبر داد كه كاالى غيراستاندارد عرضه مى كردند.

محمــد مددى اظهار كرد: در 9 ماهه ســالجارى 8 هزار و 328 مورد 
بازرســى از صنوف و مراكز توزيع و عرضه اســتان صورت گرفت 
و 106 قلم كاالى مشــمول مقررات استاندارد اجبارى بدون عالمت 
استاندارد شناسايى شد. وى در گفت وگو با ايرنا اضافه كرد: اين اقالم 
از 48 واحد صنفى كشف شده و در راستاى حمايت از مصرف كنندگان 
تمام كاالهاى فاقد عالمت اســتاندارد از اين واحدها جمع آورى شده 
و تذكرهاى الزم به فروشــندگان براى خريدارى اجناس داراى نشان 

استاندارد از عمده فروشى ها و كارخانه ها داده شده است. 
مددى گفت: بر اســاس قانون، فروش كاالهاى مشــمول استاندارد 

اجبارى بدون پروانه نشان استاندارد جرم محسوب مى شود. 
بــه گفته مديركل اســتاندارد همدان واحدهاى متخلــف به تعزيرات 
حكومتى و صنايع توليدكننده اين محصوالت براى پيگيرى جرايم خود 
به دادگسترى معرفى مى شوند. مددى به مصرف كنندگان توصيه كرد: 
براى بررسى اصالت عالمت استاندارد كاالى خريدارى شده مى توانند 
كد 10 رقمى زير عالمت اســتاندارد را به ســامانه 10001517 پيامك 
كرده و از اين طريق از ويژگى هايى نظير نام كارخانه، آدرس محل توليد 

محصول و اعتبار پروانه استاندارد محل توليد محصول آگاه شوند.

ريزش پراكنده برف در همدان ادامه دارد
 به دنبال فعاليت يك موج ضعيف بارشى در آسمان همدان، ريزش 

پراكنده برف در برخى نقاط اين استان تا امروز ادامه دارد.
كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان گفت: بر اســاس بررسى 
نقشــه هاى ماهواره اى، آسمان اســتان امروز نيمه ابرى تا تمام ابرى، 
همراه با ريزش پراكنده برف، كــوالك در گردنه ها، مه صبحگاهى و 

وزش باد پيش بينى مى شود.

انتخابات پيش روى مجلس را هم داريم
مهدى ناصرنژاد »

 به آغاز تبليغات رسمى و قانونى نامزدهاى انتخاباتى يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى در كشورمان يك ماه زمان باقى است 
در صورتى كه در جامعه اى با ساختار كشور خودمان معموالً بايد 
نامزدهاى انتخاباتى براى پيروزى در انتخابات تاكنون بار تبليغاتى 
خود را بسته باشــند كه به داليل چندى چنين روند حداقل براى 

اين دوره از انتخابات تاكنون اتفاق نيفتاده است.
يكــى از داليل اصلى و مهم شــرايط پيش از انتخابات امســال، 
حوادث پيچيــده و حيرت آور يــك ماهه اخير اســت كه افكار 
عمومى كشــورمان را به شــدت تحت تأثير خود قرارداده و توجه 
قشرهاى مردم به بسيارى موضوع ها جدى را منحرف ساخته است 
و در اين باره به يقين مى توان گفت، قشرهاى عادى مردم در روزها 
و هفته هــاى اخير اصًال تحوالت مربوط بــه انتخابات را و اينكه 
چه كسانى هســتند و چه افرادى نيستند يا رد صالحيت شده اند، 

پيگيرى نمى كنند! 
متأســفانه چنيــن اتفــاق و رويكــرد ناخواســته اى بــه پايه گــذارى 
ــد شــكل گيرى مجلــس يازدهــم آســيب وارد مى ســازد. در  رون
صورتى كــه باتوجــه بــه ماهيــت بســيارى از حــوادث و رويــداد 
بســيار  مى توانــد  پيــش روى  انتخابــات  اخيــر،  هفته هــاى 
سرنوشت ســاز و در جهــت بــرآورده ســاختن مطالبــات اصولــى 

جامعــه اســالميان باشــد. 
ــس  ــات مجل ــه انتخاب ــر چ ــه اگ ــت ك ــن اس ــر اي ــت ام واقعي
شــوراى اســالمى در هــر برهــه زمانــى بايــد رونــد قانونــى خــود 
ــه اى  ــك هفت ــى و ي ــات قانون ــا تبليغ ــا ت ــه ثبت نام ه از مرحل
و در نهايــت رأى گيــرى را طــى كنــد وليكــن همان طــور 
ــى در  ــى و سياس ــاى اجتماع ــن خيزش ه ــد چني ــاره ش ــه اش ك
جامعــه مــا به طــور نانوشــته اى قامــوس خــاص خــود را دارد و 
ــراى موفقيــت در رقابت هــاى  ــه اى ب تكيه گاه هــاى قومــى و قبيل

ــد. ــرف اول را مى زن ــى در آن ح ــردى و جناح ف
ــادى  ــرايط ع ــات و در ش ــيارى از انتخاب ــل در بس ــن دلي  به همي
و آرام جامعــه بســيارى از مناســبت ها و رفــت و آمدهــا و 
ديــد و بازديدهــا بــراى جوســازى انتخاباتــى شــكل مى گرفــت 
ــات  ــه انتخاب ــى پروس ــد قانون ــز در رون ــه هرگ ــرد ك و مى گي
ــم  ــرا ه ــكل ماج ــد و ش ــاق مى افت ــن اتف ــود وليك ــده نمى ش دي
ــه اى اســت كــه قابــل پيگيــرى و مقابلــه قانونــى نيســت.  به گون
به نظر مى آيد در ارتباط با انتخابات پيش روى امسال از همه مهم تر 
به دليل همان حوادث تلخ كه بيشــترين جــو جامعه را تحت تأثير 
خويش قرارداده و ملتهب ساخته است، فعاليت هاى آشكار و پنهان 
براى زمينه سازى و تبليغات بسيار كمرنگ و بى سر و صدا مى نمايد 
و قطعــًا نامزدها و افرادى كه از پيش انرژى و آمادگى زيادى براى 
ورود به پروســه رقابت هاى تبليغاتى فراهم ساخته اند، با سرعت 

زيادى زمان را از دست مى دهند.
بــا تمــام اين احوال بايــد بپذيريم كــه انتخابات بســيار مهم و 
سرنوشت ساز در پيش داريم كه مى تواند با ميل و اراده ما قشرهاى 
مــردم رقم بخورد و مجلس متفاوت براى يك دوره چهار ســاله 

آينده ما شكل بگيرد. 
قطعًا افراد و چهره هاى جديدى با ســطح دانايى و انگيزه و هدف 
متفاوتى پا به عرصه رقابت  و انتخابات اين دوره پيش روى مجلس 
شــوراى اسالمى مى گذارند و شيوه هاى زيادى براى شناخت آنان 
وجود دارد و دور از ذهن هم نيســت كه باتوجه به سطح آگاهى 
جامعه و به وجودآمدن انتظــارات و مطالبات جديد و به حق نزد 
قشــرهاى مردم، نمايندگانى نزديك با افكار عمومى وارد مجلس 
يازدهم و عرصه تصميم گيرى و قانون گذارى براى كشــور و ملت 

بشوند.

1- هيــأت نظارت اســتان روزهاى شــلوغى دارد. گويا تمام رد 
صالحيت شــدگان يا احراز صالحيت نشــدگان به هيأت نظارت 
مراجعه و اعتراض خود را تســليم مى كنند. گفتنى اســت احتمال 
باالى بازگشــت به رقابت با اعتراض دليــل مراجعه داوطلبان و 

تسليم اعتراض است.
2- گروهى از اصولگرايان اســتان به حداد عادل نامه نوشــته اند. 
گويا اين نامه براى گاليه و درخواســت دخالت از رئيس ائتالف 
نيروهاى انقالب در ائتالف اســتان بوده است. گفتنى است در اين 
نامه اشكاالتى بر انتخابات و فعاليت اين ائتالف در استان واردشده 

است.
3- اصالح طلبان پس از اعالم نتايج بررســى صالحيت ها جلســه 
داشته اند. گويا در جلسه شوراى عالى اصالح طلبان از ردصالحيت 
اصالح طلبان انتقاد و گاليه شده است. گفتنى است اصالح طلبان از 
تعميق شكاف در جامعه با رد صالحيت ها اعالم نگرانى كرده اند.

4- برخــى داوطلبان تأييــد يا رد صالحيت خود را دســت مايه 
تبليغــات قرار داده اند. گويا براى برخى داوطلبان شــهرت به هر 
نحو اهميت بيشــترى از انتخابات دارد. گفتنى است در شرايطى 
كــه داوطلبان به راحتى بر روى تأييــد يا رد صالحيت خود مانور 
مى دهند در قانون اعالم نتيجه بررسى صالحيت ها محرمانه اعالم 

شده است.
5- يــك قاتل در انتخابات رد صالحيت شــده اســت. گويا اين 
فرد در فرصــت مرخصى از زندان اقدام به ثبت نام كرده اســت. 
گفتنى اســت در كنار اين نوع ثبت نام ها، تأييد صالحيت به عنوان 
شــرط خانواده عروس براى خواستگار نيز از موارد قابل تأمل در 

انتخابات است.

 مقدار بارندگى در استان نسبت به ميانگين 
بلندمدت 11 درصد افزايش يافته و 46 درصد 

سد اكباتان پر است.
مدير عامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: 
از ابتداى سال آبى 98-99 تاكنون 144 ميلى متر 
بارندگى در همدان رخ داده كه اين رقم در سال 
گذشــته 226 و در ميانگين بلندمدت 40 ساله 

130 ميلى متر بوده است.
منصور ستوده در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: 
مقدار بارندگى امســال نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته 36 درصد كاهش و نسبت به 

بلندمدت 11 درصد افزايش داشته است.
ســتوده اعالم كرد: بيشــترين مقدار بارندگى 
مربوط به نهاوند بــا 188 ميلى متر بوده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد 
كاهش و در مقايســه با بلند مدت 10 درصد 

كاهش داشته است.
وى با اشــاره به وضعيت منابع آبى استان هم 
گفت: ذخيره ســد اكباتان همدان 15 ميليون و 
500 هــزار مترمكعب بوده و 46 درصد آن پر 
اســت كه 717 ليتر در ثانيه آب براى مصرف 

شرب از آن خارج مى شود.
مدير عامل شــركت آب منطقه اى همدان بيان 

كرد: ســد آبشــينه هم 4 ميليون و 570 هزار 
مترمكعب آب داشته و 91 درصد آن پر است 
و ســد شيرين ســو هم 3 ميليون و 730 هزار 
مترمكعب آب داشته و 87 درصد آن پر است.

ستوده گفت: 86 درصد سد كالن مالير هم پر 
بــوده و 38 ميليون و 670 هزار مترمكعب آب 
دارد و 81 درصد سد سرابى با 7 ميليون و 490

هزار مترمكعب آب پر است.

وى اعالم كرد: سد شنجور رزن هم 3 ميليون 
و 510 هزار متر مكعب آب داشته و 67 درصد 
آن پر است و در مجموع ظرفيت خوبى از نظر 

منابع آبى داريم.

 تلفن هاى همگانى فعال در سطح اين استان 
در طرحى به روزرسانى شــدند و از اين پس 
افرادى كه با اســتفاده از اين تلفن ها مزاحمت 

ايجاد مى كردند قابل شناسايى هستند.
مديرعامل شــركت مخابــرات منطقه همدان 
گفــت: با به روزرســانى تلفن هــاى همگانى 
استان از اين پس افراد بايد با استفاده از كارت 

تلفن هاى جديد از اين تلفن ها استفاده كنند.
محمدعلــى گرزيــن در گفت وگو بــا ايرنا 
افزود: نيازمندان به كارت هاى تلفن همگانى 
مى تواننــد تنها بــا يك بار مراجعــه به امور 
مشــتركين  مراكز مخابراتى در سطح استان، 
با ارائه كارت ملى و شناســنامه، كارت تلفن 
همگانى خود را فعال و براى هميشــه از آن 

استفاده كنند.
گرزين با بيان اينكه در گذشــته اعتبار زيادى 
براى تهيــه و توزيع كارت هاى تلفن همگانى 
هزينه مى شد و اين كارت ها پس از پايان اعتبار، 
بدون استفاده مانده و تبديل به زباله مى شدند، 
گفت: اما با استفاده از دانش كارشناسان ايرانى 
در اقدامى ابتكارى، كارت هاى تلفن همگانى به 

كارت هاى دائمى تبديل شد.
وى با اشــاره به اينكه از اين پس كارت تلفن 
همگانى همانند سيم كارت قابل شارژ و استفاده 
دوباره هســتند، بيان كرد: با اجراى اين طرح، 
از انباشت زباله هاى غيرقابل تجزيه در طبيعت 
جلوگيرى و حضور دالل و واسطه نيز حذف 

مى شود.
مديرعامل شــركت مخابــرات منطقه همدان 
ادامه داد: پيش از اين برخى افراد ســودجو، با 
سوءاستفاده از نياز افراد، كارت هاى تلفن را با 
مبالغ بسيار گزاف در اختيار آنان قرارداده و به 

ايجاد بازار سياه اقدام مى كردند.
وى صادرشــدن كارت تلفن به نام شــخص 
و قابل شــارژ بــودن آن را مهم ترين ويژگى 
كارت هــاى جديد تلفن همگانى دانســت و 
افزود: امكان خريد شــارژ بــراى كارت تلفن 
خود و دوستان، امكان مشاهده كاركرد كارت 
تلفن، امكان مسدودســازى كارت در صورت 
مفقودى، ســرقت و خرابى و همچنين امكان 
انتقال شارژ به كارت تلفن ديگر از ويژگى هاى 

اين طرح است.

گرزين اظهار كرد: متقاضيــان مى توانند براى 
فعال سازى كارت تلفن قديمى و يا كارت تلفن 
جديد به يكى از مراكز مخابراتى شهرستان ها 
مراجعه و پس از ثبت كارت به نام مشــترى و 
دريافت رمز 4 رقمــى، از مزاياى آن بهره مند 

شوند.
وى اضافــه كرد: هنگام اســتفاده از تلفن هاى 
همگانى با اســتفاده از كارت هاى جديد، رمز 
4 رقمى درخواســت مى شود كه متقاضى بايد 

آن را وارد كند.
مديرعامل شــركت مخابــرات منطقه همدان 
با اشــاره به اينكه در هر كارت جديد مبلغى 
به عنوان شــارژ اوليه وجــود دارد، گفت: در 
صورتى كه كارت قديمى فعال شــود شــارژ 

موجود در آن قابل استفاده است.
وى ادامه داد: متقاضيــان مى توانند با مراجعه 
بــه مراكــز مخابراتــى، مراجعه به ســايت
 www.tci.ir و همچنين با اســتفاده از تلفن 
همراه و كد دستورى ستاره 2020 مربع كارت 

تلفن همگانى خود را شارژ كنند.
گرزين تأكيــد كرد: پيش از اين مزاحمت هاى 

تلفنى با اســتفاده از تلفن هــاى همگانى قابل 
پيگيرى نبود كه با اجراى اين طرح، مزاحم ها 

به راحتى قابل شناسايى مى شوند.
وى با اشــاره به اينكه تمــام باجه هاى تلفن 
همگانى در ســطح استان مشــمول اين طرح 
هستند، خاطرنشان كرد: برچسب هايى به منظور 
اطالع رســانى بر روى اين باجه ها نصب شده 

است.
مديرعامل شــركت مخابــرات منطقه همدان 
گفــت: با گســترش تلفن همراه اســتفاده از 
تلفن هاى همگانى بســيار اندك شده است و 
بيشتر در ندامتگاه ها، پادگان ها و مكان هايى كه 
اســتفاده از تلفن همراه مجاز نيست، از تلفن 

همگانى استفاده مى شود.
وى افــزود: نزديك به يك هــزار و 900 باجه 
تلفن همگانى در سطح استان نصب شده است.
در حال حاضر در ســطح استان همدان نزديك 
به يك ميليــون و 700 هزار مشــترك همراه 
اول، 600 هزار مشترك تلفن ثابت و 80 هزار 
مشــترك اينترنت "اى.دى.اس.ال" از خدمات 

شركت مخابرات بهره مند هستند.

راه اندازى دكتراى 
تخصصى طب ايرانى 

و مكمل در همدان
 دكتراى تخصصى طب ايرانى و مكمل در 

دانشگاه علوم پزشكى همدان راه اندازى شد.
معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
با بيان اينكه در آخرين جلسه شوراى گسترش 
دانشگاه ها با راه اندازى دكتراى تخصصى طب 
ايرانــى و مكمــل موافقت شــد اظهار كرد: 
اميدواريم عالوه بر تربيت متخصصين در اين 
زمينه خدمات طب سنتى و ايرانى به صورت 

رسمى و كالسيك به هم وطنان ارائه شود.
فرهاد فراهانــى در گفت وگو با فارس گفت: 

بايد به ســمت ايجاد شركت هاى دانش بنيان 
حركت كنيم تا محصــوالت مربوط به طب 
ســنتى به صورت داروسازى سنتى ارائه شود 
و بســته هايى از ارائه خدمــات طب ايرانى 
حتى با مشاركت بخش خصوصى در اختيار 

هم وطنان قرار گيرد.
فراهانى با بيان اينكه رشته طب سنتى به تازگى 
به عنوان طب ايرانــى و مكمل تغيير  نام داده 
است افزود: طب ايرانى و مكمل، رشته اى از 
طب اســت كه از توانمندى هاى دانش طب 
ســنتى و ايرانى در كنار دانش نوين پزشكى 
بــراى درمان بيماران و كمــك به بهبود آنان 

استفاده مى كند.
وى اضافه كرد: در بسيارى كشورهاى جهان 
و حتــى كشــورهاى اروپايى داراى ســابقه 

تمدن طوالنى طب سنتى و مكمل به صورت 
ريشه دار وجود دارد به طور مثال كشور چين 
و هند در كنار سيستم ارائه خدمات سالمت 
طب ســنتى چينى را به صورت سازمان دهى 

شده در اختيار مردم مى گذارند.
فراهانى بــا يــادآورى اينكه در ايــران نيز 
دانشــگاه هاى مختلفى در حــال آموزش و 
تربيت نيروهاى متخصص طب سنتى هستند 
گفت: پزشكانى كه در رشــته طب ايرانى و 
مكمل تحصيــل مى كنند پزشــكان عمومى 
هستند كه پس از گذراندن دوره هاى آموزش 
عمومــى وارد دوره هــاى آمــوزش دكتراى 
تخصصى طب ايرانى و مكمل مى شــوند و 
پس از 4 ســال آموزش با دانشى كه از علوم 
پزشــكى كالســيك دارند از اصول و مبانى 

ارزشــمند آموخته شده در طب ايرانى به ويژه 
طب سينوى و ديگر بزرگان استفاده مى كنند.

وى با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكى همدان 
امكانات خوبى را در اين راســتا فراهم كرده 
است خاطر نشان كرد: سالمتكده طب سنتى 
بديع الحكمــا در دو طبقه خريدارى شــده و 
امكانات مربوط به طب ســنتى در آن مستقر 
است همچنين 3 هيأت علمى خوب در اين 
حوزه وجــود دارد و نفر چهارم نيز به زودى 

اضافه مى شود.
فراهانى افزود: با تأمين زيرساخت هاى خيلى 
خوب در فضاى كامال ايرانى و اســالمى در 
فاصله نه چندان دور محصوالت اين رشــته 
در اختيــار مردم قرار بگيرد و از اين رشــته 

به صورت علمى و بهينه استفاده شود.

خداحافظى با مزاحمان تلفن همگانى در همدان

 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان از افزايش 167 درصدى كشفيات مواد 

مخدر در همدان خبر داد.
هادى نجفى در شــوراى هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر شهرســتان همدان با بيان اينكه در 
شهرستان همدان نقطه آلوده خاصى در حوزه 
مواد مخــدر نداريم اظهار كــرد:  با همكارى 
شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اقدامات 

خوبى در اين زمينه صورت گرفته است.
وى با اشــاره به اينكه تجمع خرده فروشان و 
معتادان در همدان وجود ندارد اما تردد دارند 
گفــت: هرجا احســاس كنيم، تجمــع آنها و 
نارضايتى مردم وجود دارد بالفاصله پاك سازى 

انجام مى شود.

بــه گزارش فارس، رئيس پليس مبارزه با مواد 
مخدر استان همدان با بيان اينكه چندين سال 
پيش در اماكن مخروبــه اى تجمع معتادان را 
شــاهد بوديم و با اقدامات صورت گرفته 40

نقطه شناسايى و از حالت پرخطر بيرون آمدند 
افزود: شهردارى همكارى خوبى در اين زمينه 

داشته است.
وى با تأكيد به اينكه همدان شهر ناامنى براى 
قاچاقچيان مواد مخدر اســت چون عمليات 
پيش دستانه اى در دستوركار است خاطرنشان 
كرد:  در سالجارى يك هزار و 320 خرده فروش 

در شهر همدان جمع آورى شده اند.
نجفى بــا بيان اينكــه 2 هــزار و 303 معتاد 
جمــع آورى شــده اند گفــت: 355 كيلوگرم 

كشــفيات مواد مخدر در شهر همدان داشتيم 
كه افزايش 167 درصدى را نشان مى دهد، در 
حوزه دستگيرى نيز 4 درصد افزايش را شاهد 

هستيم.
معاون فرهنگى ســپاه ناحيه همدان نيز با بيان 
اينكه مراكز ترك اعتياد «NA» ســليقه اى كار 
مى كنند و نبايد شــاهد اين مسأله باشيم اظهار 
كرد: رســانه ها به مســأله اعتياد اهتمام جدى 

داشته باشند.
صــادق نظرى با بيان اينكه ســپاه مى تواند در 
كمپ ها ورود و حلقه تربيتى ايجاد كند گفت: 
متأســفانه هزينه كمپ ها باالست و خانواده ها 
از عهده آن برنمى آيند، سال گذشته اين هزينه 
635 هزار تومان بود كه امســال به 770 هزار 

تومان رسيده است.
وى با اشــاره بــه اينكه حمايت درســتى از 
خانواده هــاى درگيــر مواد مخــدر صورت 
نمى گيرد افزود: مى توان از كمك هاى مردم و 

خيرين در اين زمينه استفاده كرد.
مديركل بهزيســتى استان همدان نيز از كاهش 
6 درجه اى رتبه اعتيــاد در همدان خبر داد و 
گفت: از خردادماه سال آينده كمپ هاى ترك 

اعتياد در استان رتبه بندى مى شوند.
حميدرضا الوند با بيان اينكه در حال حاضر 45
مركز كمپ ترك اعتياد در استان وجود دارد كه 
از اين تعداد 4 مركز متعلق به زنان است گفت: 
به دليل مســائل فرهنگــى و عرفى مركز ترك 
اعتياد زنان در اســتان كم اســت و بسيارى از 
زنان يك جامعه محلى به خاطر اينكه برچسب 
اجتماعى روى آنها مى خورد وارد كمپ ترك 

اعتياد نمى شوند.

نقطه آلوده به مواد مخدر در همدان نداريم
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اتمام حجت فرماندار با بانك هاى نهاوند:
مديران ناهماهنگ به استان معرفى مى شوند

 نهاوند -معصومه كمالوند- خبرنگار همدان پيام: تنگ نظرى ها را از 
سيستم بانكى حذف كنيد و نگذاريد با موانع تراشى و بى تعهدى اعتبارات 
و بودجه هايى كه مى تواند گره اشتغال اين شهرستان را باز كند، با ايجاد 

موانع برگشت داده شود. 
فرماندار نهاوند در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى شهرستان با تأكيد 
بر لزوم پرداخت اعتبارات اشتغال روستايى تبصره 16، گفت: بانك هاى 
عامل شهرستان درباره ايجاد رضايتمندى در جامعه نسبت به پرداخت 

تسهيالت ابالغ شده اقدام نمايند. 
مراد ناصرى خطاب به بانك ها با اعالم اينكه بروكراسى ها و مانع تراشى ها 
را از سد راه مردم حذف كنند، تصريح كرد؛ مديرانى كه در اجراى تبصره 
16 اشــتغال روستايى موفق عمل كنند، تشويق مى شوند اما در غير اين 
صورت همان مديران به عنوان مديران كم كار و ناهماهنگ به اســتان و 

سرپرستى و استاندارى معرفى خواهند شد. 
 لزوم پرداخت تسهيالت كميته امداد و بهزيستى بانك ها

فرماندار با تأكيد بر لزوم پرداخت تســهيالت مددجويان كميته امداد و 
بهزيستى توســط بانك هاى نهاوند گفت: وضعيت پرداختى شهرستان 
نهاوند در بحث ارائه تسهيالت به مددجويان كميته امداد و بهزيستى در 

مقايسه با ساير شهرهاى استان مطلوب نيست. 
وى با بيان اينكه به ادارات بهزيستى، كميته امداد و بانك ها ظرف مدت 
يك هفته فرصت دارند تا اعتبار تخصيص يافته را به متقاضيان پرداخت 
كنند، گفت: پس از پايان فرصت اعالم شده هيچ گونه عذرى از متوليان 
پذيرفتنى نيســت، زيرا تعلل در پرداخت اين تسهيالت موجب بدبينى 
مردم به دولت و نظام مى شود. فرماندار نهاوند با اشاره به اينكه مشكل 
اصلى در پرداخت تسهيالت به مددجويان تضمين بانكى است، گفت: 
بايد در اين رابطه مساعدت هاى الزم از سوى بانك هاى عامل صورت 
گيرد و حداقل هاى آنچه در قانون آمده اســت را براى اين افراد در نظر 
بگيرند. وى با تأكيد بر اينكه پرداخت تسهيالت اشتغال به اين عزيزان 
موجب خودكفايى مى شود، گفت: در بحث ايجاد اشتغال هرچه بتوانيم 

هزينه كنيم نهايتاً موجب سرمايه گذارى است . 
 پرداخت 55درصد اشتغال مددجويان

مديــر كميته امداد امام خمينى نهاوند گفــت: بيش از 55 درصد اعتبار 
اشتغال مددجويان كميته امداد نهاوند پرداخت شده است. 

على ملكى در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى شهرستان نهاوند اظهار 
كرد: بانك ها پيگيرى هاى الزم براى معرفى طرح اشتغال مددجويان را 
داشــتند و تاكنون با همكارى مناسب آن ها بيش از 55 درصد اعتبارات 
پرداخت شــده اســت. وى كل اعتبارات طرح اشتغال كميته امداد اين 
شهرســتان را 9 ميليارد و 435 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: تاكنون 
از اين ميزان از سوى بانك هاى عامل شهرستان 4 ميليارد و 700 ميليون 

تومان پرداخت شده و 550 ميليون تومان نيز آماده پرداخت است. 
مديــر كميته امداد امام خمينى نهاوند درباره تســهيالت اشــتغالزايى 
روســتايى نيز گفت: مجموع اعتبارات اشــتغالزايى روستايى نهاوند و 
بخش خزل 10 ميليارد و 430 ميليون تومان است كه تاكنون از سوى 4

بانك عامل شهرســتان 5 ميليارد و 647 ميليون تومان معادل 54 درصد 
پرداخت شده است. 

وى با اشاره به اينكه ميزان پرداخت تسهيالت بانك هاى عامل شهرستان 
از 30 تا 100 درصد متفاوت است اظهار كرد: برخى بانك ها براى گرفتن 
ضامن شرايط ســختى مى گذارند و مى گويند ضامن بايد از كارمندان 

همين بانك باشد درحالى كه پيداكردن چنين شخصى مشكل است. 
ملكى افزود: عالوه بر اين با توجه به اينكه افراد زير پوشش كميته امداد 
از اقشــار بى بضاعت هســتند، بنابراين انتظار مى رود بانك ها در زمينه 
آورده افراد زير پوشش همكارى كرده و در اين زمينه بضاعت افراد زير 
پوشش را مد نظر قرار دهند. وى افزود: البته برخى بانك هاى عامل در 
زمينه پرداخت تسهيالت عملكرد خوبى داشته اند اما در مجموع عملكرد 
شهرستانى ما نسبت به ميانگين استانى پايين تر است كه انتظار مى رود 

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

كه به اشتغال افراد زير پوشش منجر شده است. 

بيش از 90 درصد قنوات در فامنين اليروبى 
و مرمت شده اند

 اليروبى قنوات در روســتاهاى طمه چى، قلعه جوق، كله ســر، 
گنيزان، قزلحصار وقشــالق صورت گرفته است و اين اقدامات باعث 
شــده تا حدود 90 درصد از برنامه ســند راهبردى توسعه فامنين در 

راستاى اليروبى و مرمت قنوات انجام پذيرد. 
مدير جهاد كشــاورزى فامنين با بيان اين مطلب گفت: در ســال 98 
در3روستاى صادقلو، چپقلو و پاوان به متراژ 700 متر نيز ساخت كانال 
انتقال آب براى جلوگيرى از هدررفت آب انجام گرفته اســت و مبلغ 
200 ميليون تومان نيز اعتبار بالعوض در اين راستا هزينه شده است. 
جعفر كاويانى دلشاد تصريح كرد: استفاده بهينه از آب در شرايط وجود 
آب فراوان و ايده آل نيز وظيفه تك تك مسئوالن و كشاورزان است. در 
صورت بارندگى زياد در ســال هاى بعد نيز بايد از روش بهينه از آب 
استفاده كرد و با چند بار بارش گمان نكنيم كه مشكل حل شده است. 
به گزارش روابط عمومى جهاد كشــاورزى، كاويانى دلشــاد با بيان 
اينكه در ســال 98 مقــدار 400 هكتار اجراى ســامانه نوين آبيارى 
براى شهرســتان در نظرگرفته شــده است، خاطرنشــان كرد: تاكنون 
مقدار 600 هكتار شناســايى و به طراحى ارسال شده كه 300 هكتار 
تاكنون به مرحله اجرايى رســيده اســت. وى تأكيد كرد: الزم به ذكر 
است گران شــدن لوله و اتصاالت اجراى آبيارى بارانى و ناكافى بودن 
يارانه دولتى موجب افزايش آورده كشاورزان شده است كه در صورت 

افزايش يارانه، اجراى آبيارى بارانى تسريع خواهد شد. 

نشت گاز و انفجار منزل مسكونى در 
شيرين سو 4 مصدوم بر جاى گذاشت

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: انفجار منزل مســكونى در اثر 
نشت گاز در منطقه شيرين سو 4 مصدوم بر جاى گذاشت.

مدير اورژانس پيش بيمارستانى كبودراهنگ در گفت وگو با خبرنگار ما 
افزود: ساعت 11:15 دقيقه ديروز يك مورد انفجار به مركز فوريت هاى 
پزشكى اطالع  داده شــد كه تيم هاى اورژانس در محل حادثه حضور 

يافتند.
داوود مرادى افزود: در اين حادثه 2 مرد 29 و 30 ساله، يك كودك 6 
ســاله و خانم 36 ساله با سوختگى درجه 2 در ناحيه دست و صورت 

و پا در شهر شيرين سو مصدوم شدند.
وى ادامه داد: پس از انجام رهاسازى و اقدامات ترياژ پيش بيمارستانى 
در صحنه حادثه، مصدومين توســط آمبوالنس هــاى اورژانس پايگاه 
جاده اى شيرين ســو و كمك هالل احمر به بيمارستان امام رضا منتقل 
شدند و در حال حاضر در بيمارستان تحت مراقبت هستند  و قرار است 
به بيمارســتان بعثت همدان انتقال داده  شوند. خوشبختانه اين حادثه 

فوتى نداشته است.

خوانش كتاب «حاج قاسم» در نمايشگاه كتاب همدان
 روز گذشــته كتاب «حاج قاســم؛ جستارى در زندگى حاج قاســم سليمانى» كه در 
ســال 94 توسط نشر يازهرا(س) و به كوشش على اكبرى مزدآبادى منتشر شده است، در 

نمايشگاه كتاب همدان خوانش شد. 
نشســت خوانش كتاب «حاج قاسم؛ جستارى در زندگى حاج قاسم سليمانى» با حضور 
ميرزا محمدسلگى، اميرسرتيب حسن خليلى و سردار مهدى ظفرى، مديركل بنياد حفظ 
آثار و ارزش هاى دفاع مقدس در محل سالن آمفى تئاتر نمايشگاه هاى همدان به مناسبت 

دوازدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب برگزار شد. 
سلگى، راوى كتاب «آب هرگز نمى ميرد» در اين نشست گفت: شخصيت سپهبد سليمانى 

به ويژه بُعد جهادى و ديانت او براى همه ما به ويژه خودم، درس بود. با خواندن اين كتاب 
بُعد اعتقادى و توجه و توكل به خداى شــهيد سليمانى براى ما برجسته مى شود. همواره 
بُعد نظامى در عرصه بين الملل برجسته و مورد توجه است درحالى كه تفاوت جبهه هاى ما 

با ساير مناطق همين بعد جهادى است. 
در ادامه حســن خليلى، از فرماندهان 8 ســال جنگ تحميلى به معرفى كتاب حاج قاسم 
پرداخــت و بخش هايى از آن را خواند و تأكيد كرد: هرگز فردى را ســراغ ندارم كه 40
سال مداوم در جبهه هاى جنگ حضور داشته باشد و از اين نظر او منحصربه فرد است. 

مديركل حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان نيز با بيان اينكه مراكز علمى و 
حوزه هاى علمى مى توانند خط سيرى براى آيندگان تعيين كنند، اظهار كرد: بايد مشخص 
باشد كه پاســدارى از جامعه و ارزش هاى آن چگونه بايد انجام شود زيرا پاسدارى تنها 

به لباس داشتن نيست. 
مهدى ظفرى با اشاره به اينكه سپهبد سليمانى هرگاه از مرز خارج مى شد 2 ركعت نماز 
مى خواند، قرآن مى خواند و با خود خلوت مى كرد، افزود: يكبار كه همراه سپهبد سليمانى 
بوديم و وارد يك كشور ديگر شــديم، به يكباره رئيس جمهور كشور ميزبان به خدمت 

سپهبد سليمانى آمد تا او را ببيند. 
وى با بيان اينكه مشاوره شهيد سليمانى، آينده و ساختار اين كشور را مشخص كرد، يادآور 

شد: سرنوشت و آينده يك كشور با اراده و رفتار سپهبد سليمانى مشخص شد. 
عاطفه زارعى مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان نيز گفت: ما مروجان فرهنگى در 
ابعاد مختلف هســتيم و بايد به شخصيت هاى بزرگ، تاريخى، دينى، سياسى و... همچون 

شهيد سليمانى به خوبى معرفى و راه و رسم شهدا را حفظ و تقويت كنيم. 

آگهي تجديد مزايده عمومي (نوبت دوم)

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

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

با شماره تلفن 3-38223001 تماس حاصل فرمايند.
1- شرايط مزايده :

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

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

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

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

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

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

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

6-3- اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات به داليل قانوني مختار مي باشد.(م.الف1662)

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

شماره پالك رديف
ثبتى

مساحت 
قيمت پايه آپارتمانىوياليىكاربرى(مترمربع)

كارشناسى (ريال)
وضعيت  آدرسوضعيت سند

سكونت اعيانعرصه
در مالكيت سازمان 5/467/500/000*مسكونى19/2948202/577

ملى زمين و مسكن و  
داراى سند

همدان، بلوار رسالت 
18 مترى رسالت كوچه 
دانش كوچه شمس

داراى 
ساكن

در مالكيت سازمان 6/854/400/000*مسكونى29/2950214/275
ملى زمين و مسكن و 

داراى سند

همدان، بلوار رسالت 
18 مترى رسالت كوچه 
دانش  كوچه شمس

داراى 
ساكن

آدرسقيمت پايه كارشناسى (ريال)مساحت (مترمربع)نوع كاربرىمشخصات
پالك 1 فرعى از 3721 اصلى واقع در نهاوند

31294/500/000مسكونى
نهاوند ابتداى مسير دهنو راه نبش كوچه بصيرت 4

آدرسوضعيت سندقيمت پايه كارشناسى (ريال)مساحت (مترمربع)نوع كاربرىمشخصات
9734 فرعى از 1 اصلى مفروز از 
2844 حومه بخش 2 همدان

تك برگى123/713/700/000/000مسكونى
همدان، شهرك فرهنگيان فاز 2 خيابان 

سعدى خيابان گل كوچه گلزار جنب 
پالك 7

جدول مشخصات فروش زم ين تحت مالكيت سازمان ملى زمين و مسكن در استان همدان

حميدى-خبرنــگار  كبودراهنگ-اكــرم   
همدان پيــام: اين روزها ســگ هاى ولگرد در 
خيابان هاى شهر كبودراهنگ جوالن مى دهد و 
اين مسأله به معضلى تبديل شده كه نمى توان به 

سادگى از آن گذشت. 
ســگ هايى كه بيشتر مواقع به صورت گروهى 
هستند و اين امر ســالمت و بهداشت و روان 
مردمان شــهر را تهديد مى كند، به ويژه مردمان 
مناطق حاشيه نشــين كه هر روز با مشاهده اين 
صحنه روحشان آزرده مى شود و به هر طريقى 

تالش مى كنند كه جانشان در امان بماند. 
اين سگ ها حتى شب ها نيز آرامش را از مردم 
سلب كرده اند و با پارس كردن و سر و صداهاى 

ناهنجار موجب اذيت و آزار مردم مى شوند. 
يكى از كارشناســان درباره ســگ هاى ولگرد 
مى گويد اين ســگ ها داراى قابليت توليدمثل 
بســيار باال هســتند و به همين دليل جمعيت 
ســگ هاى ولگرد زياد اســت و اگر مسئوالن 
مربوطه برنامــه اى براى كنترل و ســاماندهى 
نداشته باشــند، روز به روز به تعداد آن ها اضافه 
مى شود و خطرات فراوانى را براى شهروندان 

به دنبال خواهد داشت. 
رســتمى گفت: البته افزايش سگ هاى ولگرد 
خاص شهر كبودراهنگ نيست و اين حيوانات 
به دليل وابســتگى غذايى و مكان در حاشــيه 
شهرها زيست مى كنند ولى نبود كنترل جمعيت 
آن ها، مشكالتى را در شهرها، روستاها و جاده ها 

ايجاد مى كند. 
وى ادامه داد: جامع ترين شيوه نامه درباره كنترل 
جمعيت سگ هاى ولگرد مربوط به دستورالعمل 
كنترل جمعيت ســگ هاى ولگرد در سال 87

مى باشــد كه از طرف ســازمان شهردارى ها و 
دهيارى ها ابالغ شــده و البته در ماده 55 قانون 
شــهردارى ها هم دفع حيوانات بالصاحب و 
مضر از وظايف شهردارى ها عنوان شده است. 

رســتمى خاطرنشــان كرد به هر حال قانون 
به وضــوح وظيفه كنترل جمعيت ســگ هاى 
ولگرد را در شــهرها به شهردارى ها داده و در 
اثر كوتاهى شهردارى اگر ضرر و زيانى متوجه 
شهردارى شود شهردارى مسئول است و بايد 

پاسخگو باشد. 
وى ادامــه داد: براى رفع اين مشــكل بايد اين 
ســگ ها يا عقيم شــوند و يا اينكه پناهگاهى 
براى آن ها ايجاد شود و در آن محل نگهدارى 
و ساماندهى شــود تا حضور سگ هاى ولگرد 
در كوچه و خيابان ها شــهر موجب نارضايتى 
مردم نشــود. همچنين ديگر كارشناسان بر اين 
عقيده هســتند كه حضور سگ هاى ولگرد در 
سطح شهرها به مديريت نامناسب پسماند در 
سطح شهر ما برمى گردد، زيرا سگ هاى ولگرد 
براى تأمين غذا به داخل شهر هجوم مى آورند 
و نداشتن مديريت زباله ها زمينه را براى حضور 
ســگ هاى ولگرد فراهم مى آورد و هنگامى كه 
زباله ها حاوى مواد غذايى باشد موجب مى شود 
كه حيوانات به آســانى غذاهاى خــود را در 
اطراف مناطق مســكونى به دست آورند و در 

اين مناطق جا خوش كنند. 
رئيس شوراى اسالمى شهر كبودراهنگ نيز در 
گفت وگو با همدان پيام اظهار كرد: متأسفانه آمار 
دقيقى از اين ســگ ها نمى تــوان ارائه داد ولى 
يكى از مهمترين علل افزايش سگ هاى ولگرد 
زادوولد اســت و چون اين سگ ها عقيم سازى 
نشده اند در مدت كمى مى توانند جمعيت بسيار 
بااليى داشــته باشند و متأسفانه در كبودراهنگ 
مركز يا مكانى براى عقيم ســازى اين حيوانات 
وجود ندارد و اين مســأله سالمت بهداشتى و 

روانى مردم شهر را تهديد مى كند. 
غالمرضا قلى ئى افزود: طبق قانون اين سگ ها 
بايد توســط شــهردارى جمع آورى شود و ما 
تذكرات الزم را به شهردار داديم ولى متأسفانه 
شهردار در اين زمينه كوتاهى كرده و مهمترين 

بهانه را مشكالت مالى عنوان كرده است!!!
هر چند كه ما اين موضوع را به صورت جدى 

پيگيرى مى كنيم تا به نتيجه برسيم. 
وى ادامه داد: چون ســگ هاى ولگرد در فصل 
سرما نمى توانند به راحتى غذاى خود را تأمين 
كنند به داخل روستاها و شهرها هجوم مى آورند 
و حضور آن ها در داخل شهر موجب اعتراض 

و نارضايتى مردم مى شود. 
قلى ئى همچنين افزود: متأســفانه شهردار در 

بســيارى از موارد با شوراها همكارى نمى كند 
و تك روى هــاى او موجب ايجاد مشــكالت 

متعددى شده است. 
شــهردار كبودراهنگ درباره سگ هاى ولگرد 
گفت: متأسفانه مدتى اســت كه از روستاهاى 
اطراف و پايگاه  نوژه اين سگ ها را جمع آورى 
مى كنند و در شــهر كبودراهنگ رها مى كنند، 
بنابراين تعداد ســگ هاى ولگرد در اين شــهر 
زياد شده و پيمانكاران نيز براى جمع آورى هر 
قالده ســگ مبلغ 2 ميليون و 500 هزار تومان 
پيشــنهاد دادند و اين قيمت بسيار بااليى است 
و شــهردارى به داليل مشــكالت مالى توان 

پرداخت اين مبلغ را ندارد. 
محمد رهگشــا افزود: البته ما بــراى رفع اين 
مشكل در شــرف عقد قرارداد با يك پيمانكار 
محلى هســتيم كه بتوانيم با هزينه كمترى اين 

سگ ها را از داخل شهر جمع آورى كنيم. 
وى ادامه داد: با توجه به اينكه حضور سگ هاى 
ولگرد داخل شهر ممكن است خطراتى چون 
گازگرفتگى، انتقال بيمارى و مشكالت بهداشتى 
و. . . را به دنبال داشته باشد ما تمام توان خود را 
در اين زمينه به كار مى گيريم و تالش خواهيم 
كرد كه به زودى اين سگ ها را جمع آورى كنيم
يكــى از حاميــان حيوانــات در گفت وگو با 
همدان پيام گفت: شــهردار كبودراهنگ عنوان 
كرده كه پيمانكاران براى جمع آورى سگ هاى 
ولگــرد براى هر قالده 2 ميليــون و 500 هزار 
تومــان مى خواهند كه قــرارداد ببندند به هيچ 
عنوان و در هيچ جاى كشــور براى جمع آورى 

هر قالده سگ چنين مبلغى نياز نيست. 
بشــيرى افزود: ما به عنــوان حاميان حيوانات 
در شــهر همدان با هزينه بســيار پايين اقدام 
به عقيم ســازى ســگ هاى ولگرد كرده ايم و 
شــهردارى تاكنون هيچ اقدامــى در اين زمينه 
نداشــته اســت. وى ادامه داد: به اسارت بردن 
اين حيوانات ظلم بزرگى در حق آن هاســت 
و در بيشتر كشــورها اين حيوانات زنده گيرى 
مى شــود و غربالگرى انجام مى شــود و پس 
از عقيم ســازى، واكسيناســيون و انگل زدايى، 
پالك كوبى مى شوند و اگر سرپرست پيدا كنند 
تحويل سرپرستى مى شوند در غير اين صورت 

در محل زنده گيرى رها مى شوند. 
بشــيرى خاطرنشان كرد: متأســفانه برخى از 
متوليان به جاى اينكه اقدامى براى ســاماندهى 
اين حيوانات داشته باشند اقدام به كشتن آن ها 
مى كنند و اين به هيچ عنوان كار درستى نيست، 
بنابراين ما آمادگــى اين را داريم كه نه تنها در 
شــهر كبودراهنگ بلكه در كل استان همدان با 
شهردارى ها همكارى كنيم تا با هزينه كمترى 

اين حيوانات عقيم سازى شوند. 
شــايان ذكر است با تماس مجدد با شهردار كه 
چند روز پيش وعده داده كه ســگ ها از طريق 
پيمانكار محلى جمع آورى مى شود آيا اقدامى 
انجام شــده يا خير متأسفانه شهردار حاضر به 

پاسخگويى نشد. 
اين درحالى اســت كه هنوز سگ هاى ولگرد 
همچنان در شــهر جوالن مى دهند و شهردارى 
هيــچ اقدامى براى جمــع آورى اين حيوانات 

نداشته است. 
ا نظرات مــردم كبودراهنگ درباره 

سگ هاى ولگرد 
■ فرجى گفت: سال هاى پيش هم اين مشكل در 

كبودراهنگ وجود داشت اما چند ماه اخير تعداد 
سگ هاى ولگرد آنقدر در كبودراهنگ زياد شده 
كه به صورت چندتايى به راحتى داخل شــهر 
تردد مى كنند و اين موضوع كه به شــهردارى 
مربوط مى شود متأسفانه تاكنون هيچ اقدامى از 
جانب آن ها صورت نگرفته و موجب نارضايتى 
همه مردم شده اســت و اگر اين سگ ها حتى 
براى يك شــهروند هم مشــكلى ايجاد كند و 
ســالمت او را به خطر بيندازد شهردارى بايد 

پاسخگو باشد. 
■ مواليى دانش آموز نوجوانى اســت و گفت: 
صبح ها كه به مدرسه مى رويم سگ هاى ولگرد 
هميشــه در خيابان ها وجود دارند و ما با ترس 
و لرز از خيابان ها عبور مى كنيم و هر روز بايد 
استرس اين را داشته باشيم كه اين سگ ها به ما 

آسيبى وارد نكنند. 
■ رضايى كه از ســاكنان شــهرك وليعصر 

است، گفت: تقريبًا از اوايل مهرماه سگ ها 
در كبودراهنگ به ويژه در اين منطقه بســيار 
زياد شده و آرامش و آسايش خانواده هاى 
مــار را به هــم ريخته اســت و وقتى كه 
آن ها  نگران  مى روند  مدرسه  به  فرزندانمان 
هســتيم كه نكند اتفاقى بيفتد و شب ها هم 
ما  اســتراحت  مزاحم  مى كنند،  ســروصدا 
هســتند اين جا مثًال شهر است و اين همه 

سگ!!!
■ كرمــى كــه از ســاكنان شــهرك وليعصر 
كبودراهنگ اســت، گفت: سگ هاى ولگرد در 
كبودراهنگ خيلى زياد شده و اين مسأله امنيت 
ما را به خطر انداخته  است و از لحاظ بهداشتى 
نيز ســالمت مردم را تهديد مى كند، مسئوالن 
مربوطه اگر به اين مسأله بى توجهى كنند قطعًا 
مشكالت جبران ناپذيرى در اين شهر به وجود 

خواهد آمد. 

معضل بزرگ سگ هاى ولگرد 
در كبودراهنگ 

■ سگ هاى ولگرد سالمت بهداشتى و روانى كبودراهنگى ها را تهديد مى كند

آگهــى تغييــرات شــركت ســينا بهــان كاال شــركت ســهامى 
ــه شــماره ثبــت 11879 و شناســه ملــى 14004819558  خــاص ب
ــوق  ــور ف ــادى بط ــى ع ــع عموم ــتناد صورتجلســه مجم ــه اس ب

ــل اتخــاذ شــد : ــورخ 1397/07/10 تصميمــات ذي ــاده م الع
ــل  ــرار ذي ــه ق ــال ب ــدت دو س ــراى م ــره ب ــت مدي ــاء هيئ  اعض

ــد:  ــاب گرديدن انتخ
آقــاى مجيــد مهربانــى بــه كــد ملــى 3871079871 خانــم مهين 
نوبــاوه بــه كــد ملــى 3871419362 آقــاى مهــدى مهربانــى بــه 

كــد ملــى 3860811827

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان (727395)

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  5692 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــى قياس ــاى زيادعل آق
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 675/98/112 از اي ــت كالس دادخواس
ــه  ــى  ب ــادروان قياس ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــگاه دائمــى خــود  ــخ 84/7/22 در اقامت شــماره شناســنامه  1962 در تاري
ــر  ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
ــه شــماره  ــد 1331 ب ــد قيــاس متول ــه: 1-زيادعلــى قياســى فرزن اســت ب
شناســنامه5692 فرزنــد متوفــى 2-چراغعلــى كريمــى معنــا  فرزنــد قياس 
متولــد 1334 بــه شــماره شناســنامه19 فرزنــد متوفــى 3-خانمتــاج كريمى 
ــه شــماره شناســنامه4050952734  ــد 1337 ب ــد قيــاس متول طلــب فرزن
فرزنــد متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور 
ــا  ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب را در ي
وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 

يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 420)
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قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه به 
عنوان «سازمان تروريستى» توسط آمريكا

 رئيس جمهور قانون اصالح قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى به عنوان «سازمان تروريستى» توسط اياالت 

متحده آمريكا را ابالغ كرد. 
به گزارش دفتر هيأت دولت، حسن روحانى قانون اصالح قانون اقدام 
متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمى به عنوان «سازمان 
تروريستى» توســط اياالت متحده آمريكا را كه در جلسه علنى روز 
سه شــنبه 17 دى ماه 1398 تصويب شد به دستگاه هاى ذى ربط ابالغ 

كرد. 
ايــن قانون در 3 ماده در مجلس تصويب و به تأييد شــوراى نگهبان 

نيز رسيده است. 

درخواست فرانسه، آلمان و انگليس از ايران
 تروئيكاى اروپا در بيانيه اى خواستار پايبندى كامل ايران به توافق 

هسته اى شد و بر پايبندى خود بر اين توافق تأكيد كردند. 
به گزارش ايســنا، در حالى كه كشــورهاى اروپايى بــه هيچ يك از 
تعهدات برجامى شان عمل نكرده اند، تروئكياى اروپا (فرانسه، آلمان و 
انگليس) به طور مشترك در بيانيه اى از تهران خواستند كه به پايبندى 
كامل به برجام بازگشته و از آن چه آن را تخطى بيشتر عنوان كرده اند، 

خوددارى كند. 
براساس گزارش خبرگزارى آناتولى، آن ها همچنين اعالم كردند كه به 

توافق هسته اى «همچنان پايبند هستند». 
اين كشورها همچنين از ايران خواسته اند كه «از اقدام قهرى يا اشاعه 
تسليحات هسته اى خوددارى كند و ما آماده ايم تا در اين زمينه با ايران 

همكارى كنيم تا ثبات در منطقه حفظ شود». 
تروئيكاى اروپا در بيانيه خود مدعى شده اند كه رخ دادهاى اخير، نقش 

بى ثبات كننده ايران در منطقه را نشان داده اند. 
آن ها همچنين در اين بيانيه اشاره كردند كه تعهدشان نسبت به امنيت 

متحدان و شركايشان در منطقه «پابرجا» است. 

مذاكره با ايران اهميتى برايم ندارد!
 با وجود اين كه بارها مقامات آمريكا اعالم كرده اند كه ترامپ آماده 
مذاكره با ايران اســت، رئيس جمهور آمريكا مدعى شد كه مذاكره با 
ايران اهميتى برايم ندارد، بستگى به خودشان دارد مذاكره كنند يا نه. 

به گزارش ايسنا، دونالد ترامپ در توييتى با اشاره به اظهارات رابرت 
اوبراين، مشــاور امنيت ملى آمريكا نوشت: «مشاور امنيت ملى(كاخ 
سفيد) اشاره كرد كه تحريم ها و اعتراضات در ايران، گلوى اين كشور 

را گرفته است و آن ها را مجبور به مذاكره خواهد كرد. 
در واقع، من اهميتى نمى دهم اگر آن ها مذاكره كنند و كامال بســتگى 

به آن ها دارد. 
رابرت اوبراين در مصاحبه با شــبكه «فاكــس نيوز»، گفت كه دونالد 
ترامپ با فارســى توييت كردن حمايت خــود از اعتراضات در ايران 

را نشان داده است و همچنان به حمايت هاى خود ادامه خواهد داد. 
مشــاور امنيت ملى آمريكا همچنين مدعى شــد: «سياســت فشار 
حداكثــرى آمريكا عليه ايران كارايى خود را نشــان داده و رشــد 
اقتصادى ايران منفى 10 درصد شــده است و اين كشور كه پيشتر 
روزانه 3 تا 4 ميليون بشكه نفت توليد مى كرد صادرات نفتى اش به 

شدت كاهش يافته است. 
ايــران هيچ گزينه اى جز اينكه به ميز مذاكــره بازگردد، ندارد. برنامه 
جامع اقدام مشــترك (برجام) توافق وحشــتناكى بود كه تعدادى از 
محدوديت هاى آن پس از گذشــت زمان متوقف مى شد و بر اساس 
اين توافق تحريم هاى تســليحاتى عليه ايران در پايان ســال 2020 به 
پايان مى رسد و ايران مى تواند جنگنده ها و تانك هاى پيشرفته و ديگر 

تسليحات را خريدارى كند. »

گفت وگوى تلفنى رؤساى جمهور 
روسيه و فرانسه درباره برجام

 رؤســاى جمهور روسيه و فرانسه در گفت وگويى تلفنى بر لزوم 
تداوم تالش ها براى حفظ توافق هسته اى تأكيد كردند. 

به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتى كاخ كرملين در بيانيه اى اعالم كرد كه 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه در گفت وگويى تلفتى با امانوئل 
مكرون، رئيس جمهور فرانسه "درباره شرايط سخت پيرامون ايران، به 
ضرورت خويشتن دارى تمامى طرف ها اشاره كرده و خواستار تداوم 

تالش ها براى حفظ برنامه جامع اقدام عمل مشترك«برجام»" شد. 

رسانه ها چقدر مقصر هستند؟!
مهدى ناصرنژاد»

  حــوادث ناگــوار و تلخ هفته هاى اخير قلب مــردم ايران را به 
درد آورده و هر احســاس پاكى را جريحه دار ساخته است، به ويژه 
اينكه حادثه سقوط هواپيماى پرواز كشور اوكراين و دليل اين واقعه 

تأسف بار هموطنانمان را در بهت و حيرت عميق فرو برد.
دنبــال چگونگى اين حوادث بزرگ و مقصران آن نيســتيم، زيرا در 
اين باره اخبار، گزارش و تحليل هاى گوناگونى از رسانه هاى مختلف 

داخلى و خارجى شنيده، ديده و خوانده ايم. 
افكار عمومى كشــورمان در باره كم و كيف اخبار سقوط هواپيماى 
مســافرى و شــهادت ده ها هموطن عزيز و همنوعان بى گناهمان از 
مليت هاى مختلف، انگشت اتهام خود را به طرف رسانه هاى داخلى 
هم نشــانه گرفتند و اين سوال به حق را مطرح ساختند كه با وجود 
بســيارى آگاهى ها چرا بايد چنين خبر مهمى با تأخير چند روزه در 

رسانه هاى داخلى رونمايى شود؟! چرا زودتر از اين نه؟! 
در اين باره و در پاســخ به اين ســوال به عنوان يك موى سپيد كرده 
رسانه، به يك نكته اصلى در خبرگيرى و اطالع رسانى اشاره مى شود 
كه براى هر رســانه و در هر ســطح بين المللى نيــز صدق مى كند، 
اينكه ماهيت يك خبر واقعى همواره با تقابل بين واقعيت و حقيقت 
موضوع در كشــاكش هستند و بســيار اتفاق مى افتد كه در جريان 
اطالع رســانى ها اصل حقيقت فداى واقعيت آن مى شود. مصداق ما 
در اين باره خبر آتش ســوزى يك انبار بزرگ كاال با ارزش اقتصادى 
بسيار باال مى تواند باشد كه اعالم مى شود، اين انبار بر اثر بى احتياطى 
يك فرد و رها كردن ته ســيگار روشــن در جــوار كاال و اجناس 
قابل اشــتعال دچار آتش سوزى شــده و كل موجودى انبار سوخته 
و نابود شــده و خسارت هاى ســنگين مالى بر جاى گذاشته است. 
بله واقعيت امر بر اســاس نظريه كارشناســان ســازمان آتش نشانى 
و نيروهاى انتظامى اين اســت كه يك عدد ته ســيگار روشن بر اثر 
بى احتياطى يك انسان به انبار پر از كاال رسيده و حادثه آتش سوزى 
اتفاق افتاده است، اما حقيقت امر كه هيچ عنصر حقوقى و قانونى به 
آن توجه ندارد، اين اســت كه اگر ته سيگار روشنى در جهان وجود 
نداشــت، كمتر مكان و كاالى ارزشمندى صرفًا به اين دليل سوخته 

و نابود مى شد!
با اين حال اصل موضوع خبر و اطالع رســانى آن وظيفه اى اســت 
كه به عهده رســانه هاى رســمى در هر جامعه است و هر خبرنگار 
و رســانه مربوطه اش تالش مى كنند حداقل واقعيت موضوع را قبل 
از اينكه دچار آســيب هاى بيرون ســازمانى و درون سازمانى شود، 
در اختيــار افكار عمومى خود قرار دهد درحالى كه حقيقت موضوع 
همان چيزى است كه همواره به داليل گوناگون و غيرارادى و جبرى 
آسيب پذير خواهد بود و نمى توان رسانه اى را زير سوال برد كه چرا 

به حقيقت نمى پردازيد. 
از ســويى ديگر ورود رســانه به هر حريم شخصى و حقوقى دليل 
جسارت و شــجاعت نمى باشد و در يك كشور و در حريم فعاليت 
ملت ها مســائل و واقعيت هايى وجود دارد كه بازگوكردن آن بيشتر 
بحران آفرين خواهد بود تــا ايجاد آرامش براى جامعه و قطعًا افكار 
عمومى به نحوى بايد آمادگى شنيدن و در جريان واقع شدن بسيارى 

مسائل حساس و تنش زا را داشته باشد. 
واقعيت ســقوط هواپيماى مسافرى به دليل اصابت موشك سواى 
هــر حقيقت مربوط به آن نظير تهديد و جوســازى هاى دشــمن 
مســأله اى نبود كه خيلى راحــت در همان لحظــه و روز واقعه 

كرد. منتشر  بتوان 

هشدار شينزو آبه نسبت به درگيرى نظامى 
در منطقه در تقابل با ايران

 نخست وزير ژاپن در ديدار با وليعهد عربستان سعودى تاثير بد درگير شدن 
كشورى مانند ايران در يك تقابل نظامى در خاورميانه را بر صلح و ثبات منطقه 

و جهان را مورد تأكيد قرار داد. 
ــه، نخســت وزير  ــاكا، گفــت كــه شــينزو آب ــه گــزارش ايســنا، ماســاتو اوت ب
ــعودى،  ــتان س ــد عربس ــلمان وليعه ــا محمدبن س ــدار ب ــور، در دي ــن كش اي
ــه در  ــه ك ــى نظامــى در منطق ــه روياروي ــرد: هرگون ــار ك ــران اظه ــاره اي درب
ــر صلــح و ثبــات منطقــه  ــده كشــورى ماننــد ايــران باشــد، نه تنهــا ب برگيرن

كــه بــر صلــح و ثبــات تمــام جهــان اثــر خواهــد گذاشــت. 
اوتاكا افزود: آبه از تمام كشورهاى مربوطه خواست كه در تالش هاى ديپلماتيك 

براى كاهش تنش ها مشاركت كنند. 

پنتاگون ادعاى ضدايرانى ترامپ را تأييد نكرد
 اطالعاتى وجود ندارد كه ادعاى «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى اين كشور 

را مبنى بر قصد ايران براى حمله به 4 سفارتخانه آمريكا تأييد كند. 
وزيــر دفاع آمريكا (پنتاگون) گفت: با ديدگاه هاى ترامپ درباره اين كه طرحى 
براى حمله در دست اجرا بوده موافق است اما اطالعات امنيتى خاصى را رؤيت 
نكرده كه نشان دهد طبق ادعاى ترامپ، سپهبد سليمانى فرمانده ترورشده ايران 
در حمله پهپادى آمريكا، درحال برنامه ريزى براى حمله به اين ســفارتخانه ها 

بوده است. 
به گزارش ايرنا، مارك اسپر افزود: آنچه كه رئيس جمهورى گفت بر اساس 
باور او درباره احتمال حمله به ســفارتخانه هاى بيشترى بوده كه من با اين 
ديدگاه او موافق هســتم و مى دانم كه ديگر اعضاى تيــم امنيت ملى نيز با 

آن موافق هستند. 

قطر به دنبال كاهش تنش 
ميان ايران و آمريكا است

 امير قطر مى كوشد از افزايش تنش در منطقه ميان ايران و آمريكا جلوگيرى 
كند و هم مى كوشد در گفت وگو با مقامات عالى ايران فهم بهترى از معادالت 

كسب كند. 
سفير پيشــين ايران در سازمان همكارى اسالمى در گفت وگو با ايرنا، با اشاره 
به ســفر شــيخ تميم بن حمد ال ثانى امير قطر به تهران و ديدار با مقامات عالى 
كشــورمان گفت: روابط تهران و دوحه روابط نسبتا مثبت و دوستانه اى است. 
ايران تنها كشــورى بود كه آسمان خود را پس از تحريم هاى كشورهاى عربى 
منطقه با قطر روى اين كشــور باز كرد و به مناســبات اقتصادى با اين كشور 
ادامه داد. صباح زنگنه افزود: قطر از جمله كشورهاى عربى است كه نسبت به 

همسايگان خود مواضع و رويكرد بهترى را نسبت به ايران دارد.

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 139860326008000399 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي 
شهرســتان رزن تصرفات مالكانه  بالمعارض متقاضى محمود سرناز فرزند احمد 
به شماره شناســنامه 1575 صادره از تهران در يك قطعه زمين مزروعي آبى به 
مساحت 146828 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 47 اصلي اراضى روستاى 
رازين واقع در بخش 5 همدان حوزه ثبتى رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى 
آقايان محمدحسين شــهبازى و محمداكبرى نظرعلى چراغى و محمد چراغى و 
سيد حمزه خوانسارى و على عســگرى 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 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 101)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/9

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/24
رضا شيرخانى خرم
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

آگهــى تغييــرات شــركت مصــرف كاركنــان دانشــگاه آزاد اســالمى همــدان 
ــى 10861125128  ــه مل ــت 3539 و شناس ــماره ثب ــه ش ــى ب ــركت تعاون ش
ــات  ــورخ 1397/12/26 تصميم ــره م ــت مدي ــه هيئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــه  ــدت س ــراى م ــره ب ــت مدي ــاء هيئ ــمت اعض ــد : 1 - س ــاذ ش ــل اتخ ذي
ــد  ــه ك ــد ب ــمعيل كهون ــاى اس ــد: آق ــن گردي ــل تعيي ــرار ذي ــه ق ــال ب س
ــا  ــاى غالمرض ــره آق ــأت مدي ــس هي ــمت رئي ــه س ــى3872432702 ب مل
ــأت  ــس هي ــب رئي ــمت ناي ــه س ــى3979260879 ب ــد مل ــه ك ــارى ب خاكس
مديــره آقــاى ســيد مهــدى حســينى بــه كــد ملــى3874498573 به ســمت 
ــا و اســناد رســمى  ــه قرارداده ــره و مديرعامــل 2 - كلي منشــى هيــأت مدي
تعهــدآور بانكــى از قبيــل چــك - بــرات - ســفته و اوراق بهــادار بــا امضــاء 
آقــاى ســيد مهــدى حســينى مديرعامــل و آقــاى اســمعيل كهونــد رئيــس 
هيــأت مديــره و در غيــاب رئيــس هيــأت مديــره آقــاى غالمرضــا خاكســارى 
نايــب رئيــس هيــأت و مهــر شــركت داراى اعتبــار اســت. همچنيــن اســناد 
عــادى و نامــه هــا بــا امضــاء آقــاى ســيد مهــدى حســينى مديرعامــل و مهــر 

ــود.  شــركت تعاونــى معتبــر خواهــد ب
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان (728007)

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 139860326008000400 هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي 
شهرســتان رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محمود سرناز فرزند احمد 
به شماره شناســنامه 1575 صادره از تهران در يك قطعه زمين مزروعي آبى به 
مساحت 46570 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 47 اصلي اراضى روستاى 
رازين واقع در بخش 5 همدان حوزه ثبتى رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى 
آقايان محمدحسين شــهبازى و محمداكبرى نظرعلى چراغى و محمد چراغى و 
سيد حمزه خوانسارى و على عســگرى 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 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 100)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/9

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/24
رضا شيرخانى خرم
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

ــركت  ــار ش ــان ب ــرى اكبات ــل و بارب ــل و نق ــركت حم ــرات ش ــى تغيي آگه
ــه  ــى 10820010531 ب ــه مل ــت 182 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامى خ س
ــورخ 1398/09/15 و باســتناد مجــوز  ــره م اســتناد صورتجلســه هيئــت مدي
شــمار75/40816 مــورخ98/9/28 ســازمان راهــدارى و حمــل و نقــل جــاده 
اى همــدان تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1 - اعضــاى هيــات مديــره بــراى 
ــا  ــهبازى ب ــد: رمضــان ش ــن گرديدن ــل تعيي ــه ســمت ذي ــدت دو ســال ب م
ــه عنــوان رئيــس هيئــت مديــره محســن شــهبازى  كدملــى4030305806 ب
بــا كدملــى4020065098 بــه عنــوان نايــب رئيــس هيئــت مديــره ابوالفضــل 
ــا كدملــى4030307736 بــه عنــوان عضــو هيئــت مديــره اكبــر  شــهبازى ب
شــهبازى بــا كدملــى4020135509 (خــارج از ســهامداران و هيئــت مديــره) به 
عنــوان مديرعامــل 2 - صاحبــان امضــاء مجــاز كليــه اوراق و اســناد تعهــد آور 
و چــك هــا و ســفته هــا و بــروات و قراردادهــا بــا امضــاى متفــق مديرعامــل 
ــهبازى  ــان ش ــاى رمض ــره آق ــت مدي ــس هيئ ــهبازى و رئي ــر ش ــاى اكب آق
ــا  ــا ب ــه ه ــادى و نام ــى باشــد . اوراق ع ــر م ــركت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب هم
امضــاى منفــرد مديرعامــل همــراه بــا مهــر شــركت داراى اعتبــار مــى باشــد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى كبودر اهنگ (727745)

 اعالم نتايج بررســى صالحيت ها از سوى 
هيأت هاى نظارت اســتانى كــه بازتاب هاى 
متفاوتى در ميان فعاالن سياســى و رســانه ها 

داشت، براى افكار عمومى قابل تأمل بود. 
تأييدنشــدن تعداد قابل توجهى از چهره هاى 
شاخص و شناخته شده به ويژه برخى نمايندگان 
فعلى مجلس شــوراى اسالمى موجب شد تا 
بحث بررسى صالحيت ها به گونه متفاوتى در 

فضاى سياسى و رسانه اى دنبال شود. 
البته سخنگوى شوراى نگهبان ضمن تشريح 
داليل رد صالحيت ها كه شامل مسائل مختلف 
مى شــود، تأكيد كرده كه دقــت فراوان همراه 
با ســخت گيرى زياد صورت گرفته است تا 

صالحيت افراد طبق قانون احراز شود. 
از  بســيارى  دربــاره  تأمــل  قابــل  نكتــه 
ردصالحيت شدگان از جمله نمايندگان فعلى 
مجلــس، مباحث اقتصــادى و مواردى چون 

اختالس و جابه جايى اموال است. 
بــدون ترديــد اطالعــات مربوط بــه منابع 
چهارگانه مبناى تصميم گيرى دست اندركاران 
امر انتخابات در هيأت هاى اجرايى و نظارت 

براى بررسى صالحيت ها بوده است. 
اظهارات اخير ســخنگوى شوراى نگهبان نيز 
نشــان مى دهد كه كدخدايى ســعى كرده كه 
داليل تأييدنشــدن برخى از داوطلبان به ويژه 
چهره هاى شــاخص را بــه دور از نگاه هاى 

سياسى نشان دهد. 
تأكيد بر اينكه هم چهره هاى اصولگرا و هم 

ردصالحيت شده  افراد  ميان  در  اصالح طلب 
وجود دارد، در راستاى همان رويكرد است 
تا به جامعه نشــان داده شــود كه بررسى ها 
بدون در نظر گرفتن نگاه هاى سياســى بوده 

است. 
از طرفى تأكيد شده كه عدم احراز صالحيت 
افراد بــراى كانديداتورى انتخابات مجلس به 
معناى نداشــتن صالحيت بــراى امور ديگر 
نيست؛ موضوعى كه معموال در دوره هاى قبلى 

انتخابات نيز مطرح شده است. 

با تمام اين احوال همچنان نگاه هاى قابل تأمل 
به بحث صالحيت هــا وجود دارد و با حذف 
تعداد قابل توجهى از چهره هاى شــاخص از 
رقابت هاى انتخابات توسط هيأت هاى نظارت 
سوال هايى در اذهان عمومى درباره داليل اين 

رد صالحيت ها مطرح مى شود. 
در چنين شرايطى 2 نكته حايز اهميت است؛ 
يكى اطالع رســانى دقيق و تبيين مسائل براى 
افكار عمومى بــه رويكرد اقناعى كه مى تواند 

بسيارى از ابهامات را برطرف كند. 

نكتــه مهم ديگر بررســى هاى دقيــق تر در 
مرحله رســيدگى به شكايات است كه بايد با 
نگاه مبتنى بر چهارچوب هاى نظام اســالمى 
و رويكرد جذب حداكثــرى و دفع حداقلى 

صورت گيرد. 
توجه به اين نكات موجب مى شود تا بسيارى 
از ابهامــات برطرف و زمينه بــراى انتخاباتى 
پرشور و حماســى كه ساليق مختلف در آن 
با يكديگر رقابت مى كنند، همراه با مشاركت 

حداكثرى مردم فراهم گردد. 

تأملى بر نتايج بررسى صالحيت ها 

شفافيت مالى 
در انتخابات
 شايد وقتى ديگر
 برخورد شــعارى با اصالحات ساختارى 
يكــى از موانــع جــدى پيــِش روى بهبود 
عملكرد نهادهاى مختلف اســت. درحالى كه 
همه بر لزوم شفاف شــدن منابع و هزينه هاى 
رقابت نامزدهاى مناصب انتخابى تأكيد دارند 
اليحه شفافيت هزينه هاى داوطلبان انتخابات 
رياســت جمهورى، مجلس و شوراى شهر با 

گذشت 4 سال تصويب  نشده است. 
شــفاف كردن هزينه هــاى انتخاباتى داوطلبان 
ورود به مجلس از جمله موضوعاتى اســت 
كه با وجــود طــرح آن در مقاطع مختلف و 
به ويــژه در برهه هاى انتخاباتى، تــا به امروز 
منتهى به نتيجه مشــخص نشده است. پس از 
بيان صحبت هايى از ســوى وزير كشور مبنى 
بر ورود پول هاى كثيف به انتخابات در ســال 
93 و طرح اين مسأله در افكار عمومى، وزارت 
كشــور اليحه اى را در اين زمينــه آماده كرد. 
اين اليحه در صــدد بود در صورت تصويب 
خالهاى قانونى در بحث شفافيت هزينه هاى 
داوطلبان انتخابات رياست جمهورى، مجلس 
و شوراى شــهر را رفع كند و اين هزينه ها و 
محل تأمين آن ها مشخص شود؛ اليحه اى كه 
سرنوشــت خود آن امروز در هاله اى از ابهام 

است. 
به گزارش ايرنا، هيأت دولت بعد از تأييد اليحه 
وزارت كشور در مورد شفاف كردن هزينه هاى 
انتخاباتى نامزدهاى رياست جمهورى، مجلس 
و شــوراى شهر اين اليحه را در 24 آبان سال 
94 و در آســتانه انتخابات مجلــس دهم به 
مجلس اســال كرد. اليحه «شفاف سازى منابع 
مالى و هزينه هاى انتخاباتى داوطلبان انتخابات 
رياســت جمهورى، مجلس شوراى اسالمى 

و شوراهاى اســالمى» با قيد 2 فوريت تقديم 
مجلس شد؛ فوريتى كه تا به امروز و با گذشت 
4 ســال به اقدام عملى و تصويب اين اليحه 

منجر نشده است. 
اليحه  بــر  مجلــس  ايــرادات   

شفاف سازى  هزينه هاى انتخاباتى
بررسى كليات اليحه شفاف سازى منابع مالى و 
هزينه هاى انتخاباتى داوطلبان انتخابات رياست 
جمهورى، مجلس و شوراها كه 7 ماده داشت 
طبق اعالم كميسيون شــوراها در سال 94 به 
دليل آنچه نبود وجود ساختار حزبى در كشور 
اعالم شد، از دستور كار كميسيون كنار رفت. 
در آن زمان، برخى نمايندگان اظهار كردند كه 
در اليحه جامع انتخابــات بايد به اين موضع 

پرداخته شود و نياز به قانون جداگانه نيست. 
در تازه ترين تحول، روز يكشنبه 22 دى ماه در 
جريان بررســى طرح 2 فوريتى مجلس براى 
شفاف ســازى منابع مالى تبليغــات انتخاباتى 
مواد باقى مانده اين طرح به كميسيون شوراها 
برگشــت. «عبدالرضا مصــرى» نايب رئيس 
مجلس در اين باره گفت: آنجايى كه نمايندگان 
پيشنهادات و رفع ابهام بسيارى درباره اين طرح 
دارند، بهتر است اين طرح به كميسيون ارجاع 
شود تا اين پيشنهادات در كميسيون بررسى و 

اِعمال شود. 
اين عضو هيأت رئيســه مجلس 4 سال پيش 
در جريان بررســى اليحه دولت براى بررسى 
شــفافيت مالى نامزدها اظهاركرده بود: جايز 
شــمردن اســتفاده از برخى منابع عمومى در 
انتخابــات درحالى كه به هيچ عنــوان پول و 
امكانات دولتى و عمومى نبايد براى انتخابات 
هزينه شود از جمله مواردى است كه الزم است 
مورد بررسى بيشتر قرار گيرد. وى همچنين با 
بيان اينكه پس از رفع ابهامات و كســرى هاى 
اليحه شفافيت هزينه ها در كمترين زمان اين 
اليحه به صحن مجلس ارائه مى شود تصريح 
كــرد: به طور قطــع درصورت رفــع نواقص 
اليحه شفاف سازى هزينه هاى انتخاباتى بيشتر 

نمايندگان مجلس از آن استقبال مى كنند. 
«محمدعلى اســفنانى» ديگر نماينده مجلس 
شوراى اســالمى در همان زمان ارائه اليحه، 
شــفاف كردن هزينه هــاى انتخاباتــى را كار 
دشوارى دانســته بود كه به راحتى امكان پذير 
نيست. به گفته وى، گاهى هزينه هاى انتخاباتى 
يك نامزد از محل حساب شخصى او پرداخت 
مى شــود كه بر اساس اليحه پيشنهادى دولت 
بررســى جزءبه جزء هزينه هــاى پرداختى در 
امور مختلف مجاز و قابل دسترســى اســت 
حتى زمانى كه هزينــه اى كالن از طرف يك 
فرد حقيقى بــه عنوان هزينه هــاى انتخاباتى 
يك نفر پرداخت مى شــود نيز مسأله روشن و 
قابل پيگيرى قضايى اســت اما اگر يك هزينه 
كالن ميان 10 يا 20 نفر تقسيم شود آيا باز هم 
مى توان ادعا كرد كه دســتگاه قضايى و اليحه 
مربوطه مى توانند به راحتى مسأله را پيگيرى و 
سرنخ هاى مربوطه را در زمان اندك پيدا كنند. 

هزينه هاى  شفاف ســازى  اليحه   
انتخاباتى چه اهدافى را دنبال مى كرد؟
 در ماده نخســت اين اليحــه منابع نقدى و 
غيرنقدى مجــاز براى هزينه هــاى انتخاباتى 
داوطلبان انتخابات رياست جمهورى، مجلس 
شوراى اسالمى و شوراهاى اسالمى، به دارايى 
شخصى داوطلب، كمك هاى مستقيم احزاب 
و تشــكل هاى سياســى داراى مجوز معتبر، 
كمك هاى اشــخاص حقيقى ايرانى، منابع و 
امكانات عمومى كه مطابق قانون اســتفاده از 
آن براى تبليغات انتخاباتى مجاز است. منحصر 

شده است. 
ماده دوم، تأمين منابع از ساير محل ها از جمله 
كمك بيگانگان اعم از دولت ها و اشــخاص 
حقيقى و حقوقى، اســتفاده از منابع نامشروع 
از جمله منابع ناشــى از جرايم سازمان يافته، 
قاچاق و موادمخدر در پولشــويى، كمك هاى 
دستگاه هاى دولتى، نهادهاى عمومى غيردولتى، 
مؤسسات، سازمان ها و شركت هايى كه به هر 
نحو و به هر مقــدار از بودجه عمومى دولت 

و شهردارى ها استفاده مى كنند، را ممنوع كرده 
است. 

ماده سوم هزينه هاى مجاز انتخاباتى را تعيين 
كرده اســت. در اين اليحه هزينه هاى مربوط 
به دايركردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهاى 
آن و هزينه هاى حمل ونقل مربوط، هزينه هاى 
برپايى تجمع عمومى مرتبط با اهداف انتخابات 
مجاز تلقى شــده اســت. هزينه هاى تبليغات 
مجاز در رسانه ها و ساير تبليغات مجاز، هزينه 
و حق الزحمــه عوامل اجرايى و كارشناســى 
در فعاليت هاى انتخاباتى از ســوى قانون گذار 
به رسميت شناخته شده اســت. در اين ماده 
تأكيد شده كه ساير هزينه ها و تعهدات به جز 
موارد موضوع اين مــاده از جمله ارائه كمك 
و خدمات نقدى و غيرنقدى به افراد توســط 

داوطلب يا از طرف وى ممنوع است. 
مــاده پنجم و ششــم داوطلبان شــركت در 
انتخابــات و احــزاب را موظف كــرده كه 
تمامى منابع و مصارف و هزينه هاى مرتبط با 
فعاليت هاى انتخاباتى خود را در دفاتر يا سامانه 

مخصوص ثبت كنند تا قابل نظارت باشد. 
بررســى فرايند ارسال اليحه به مجلس و نظر 
نمايندگان در مورد اين اليحه نشــان مى دهد 
كه 2 دليل مانع تصويب اليحه شــده اســت؛ 
دليل نخســت بحث ايراداتى است كه به اين 
اليحه وارد مى شود و دليل دوم اين مسأله بود 
كه برخى نمايندگان مطرح مى كردند در لوايح 
جامع تر شفافيت هزينه هاى انتخاباتى را لحاظ 

مى كنند. 
گذشت 4 ســال از زمان ارائه اليحه شفافيت 
هزينه هــاى داوطلبان انتخابــات به مجلس، 
همچنان كه برخى نمايندگان مى گويند به اين 
معنا اســت كه وضع قانون به انتخاب اسفند 
امسال هم نخواهد رسيد. اين درحالى است كه 
از نگاه برخى ناظــران، در اين فاصله مجلس 
مى توانســت طرحى جامع در مورد انتخابات 
آماده كند و همزمان ايرادات اليحه شفافيت را 

با تعامل با دولت برطرف سازد. 

آمريكا بار ديگر چين را در مورد خريد نفت 
ايران تهديد كرد

 يك تارنماى آمريكايى اعالم كرد كه واشنگتن چين را تهديد كرده 
در صورت تداوم خريد نفت ايران، با تحريم روبه رو خواهد شد. 

به گزارش ايرنا، وزير خزانه دارى آمريكا مدعى شد كه در حال همكارى 
با پكن براى قطع انتقال حداقلى صادرات نفت ايران به چين است. 

استيو منوچين عنوان كرد كه بخش عمده باقى مانده خريدهاى نفتى از 
ايران توســط چين انجام مى شود. با مقامات چينى مذاكره كردم. آنها با 
هيأتى براى ديدار و مذاكره بــا ما و مقامات وزارت خارجه به آمريكا 
ســفر كردند. آن ها تمامى خريدهاى نفتى شــركت هاى دولتى را قطع 
كردنــد و ما در حال همكارى نزديك با چينى ها براى حصول اطمينان 

در قطع تمامى فعاليت هاى نفتى بيشتر هستيم. 
وى تهديد كرد كه چين و حتى كشورهاى اروپايى ممكن است در مورد 

امور نفتى ايران با تحريم هاى آمريكا روبه رو شوند. 
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بهداشتنكتهدانشگاه
فهرست جديد رشته هاى پذيرش بدون آزمون 

دانشگاه ها اعالم شد
 سرى سوم رشته هاى جديد در رشــته هاى تحصيلى داراى سوابق تحصلى 
براى دوره هاى روزانــه، نوبت دوم، پيام نــور، غيرانتفاعى، مجازى و پرديس 
خودگردان دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى در آزمون سراسرى سالجارى 

شد.  منتشر 
مشــاور عالى ســازمان ســنجش آموزش كشــور گفــت: داوطلبــان مى توانند با 
مراجعه به پايگاه اطالع رســانى سازمان سنجش آموزش كشــور به نشانى اينترنتى

www. sanjesh. org نسبت به مشاهده رشته هاى جديد اقدام كنند. 
حســين توكلى در گفت وگو با ايرنا خاطرنشــان كرد: داوطلبانى كه پيش از اين در 
پذيرش بدون آزمون دانشگاه ها ثبت نام كرده اند، تا 30 دى ماه مهلت دارند با مراجعه 
به دانشــگاه از رشــته ثبت نامى انصراف و براى پذيرش در رشته و دانشگاه مدنظر 

اقدام كنند. 

راهكارى مؤثر براى درمان روده تحريك پذير
 اختالالت گوارشى كاركردى، گروهى از بيمارى هاى پزشكى هستند كه با دليل 
نامشــخص، مالك هاى تشخيصى سوال برانگيز، دوره هاى طوالنى مدت و غير قابل 

پيش بينى بيمارى و تأثيرات دارويى اندك مشخص مى شوند. 
به گزارش ايســنا، بيماران مبتال به اختالالت گوارشــى ساختارى، درد بيشتر و 40

درصد استرس بيشــتر را گزارش كرده اند. نشانگان روده تحريك پذير يك بيمارى 
شــايع پزشكى اســت كه با درد و ناراحتى مزمن، مكرر و شكمى مشخص مى شود 
كه به عادات روده اى تغييريافته در غياب بيمارى هاى گوارشى ديگر منجر مى شود. 

در پژوهشــى كه درباره اثربخشى شناخت درمانى توسط تيم پژوهشگران، آموزش 
شناخت درمانى مبتنى بر ذهن آگاهى گروهى به بهبود ميزان و شدت عالئم بيماران 
مبتال به نشــانگان روده تحريك پذير كمك مى كند. نشانگان روده تحريك پذير يك 
اختالل رايج گوارشى است كه با درد شكمى، اسهال يا يبوست همراه است و دليل 

واضح جسمى ندارد. 

مهمترين علل مرگ 
در كودكان يك تا 59 ماهه

 شــاخص مرگ كودكان يك تا 59 ماهه، مقياســى براى اندازه گيرى ميزان 
توســعه و رفاه هر كشور اســت و تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سالمت كودكان 
به عنوان گروه آســيب پذير جامعه در خدمات بهداشــتى و درمانى هر كشــور 

جايگاه ويژه دارد. 
 بــه گــزارش ايســنا، عضــو هيــأت علمــى دانشــگاه شــهيد بهشــتى، بــا اشــاره 
ــودك  ــون ك ــوت 3/5 ميلي ــر ف ــى ب ــى بهداشــت مبن ــازمان جهان ــار س ــه آم ب
زيــر 5 ســال در ســال 2018، گفــت: از علــل مهــم مــرگ در كــودكان 1 تــا 
ــادرزادى،  ــاى م ــى، آنومالى ه ــان زودرس، آسفيكس ــوارض زايم ــه ع 59 ماه
ابتــال بــه پنومونــى، اســهال و ماالريــا اســت كــه براســاس تحقيقــات 
ــوارد  ــش از نيمــى از م ــى بهداشــت بي ــازمان جهان ــه توســط س صورت گرفت

ــان اســت. ــل پيشــگيرى و درم ــودكان قاب ــن ك ــرگ اي م

تعيين محدوديت سنى براى «وام ازدواج» 
در قانون بودجه

 معاون رئيس جمهورى در امور زنان و خانواده ســعى دارد بتواند در قانون بودجه 
محدوديت ســنى براى وام ازدواج را سياست گذارى كند تا امكان سوءاستفاده از وام 
ازدواج وجود نداشته باشد. معصومه ابتكار در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه كميسيون 
فرعى لوايح دولت نسبت به اليحه كودك همسرى نظر مثبتى داده ، اظهار كرد: با توجه 
بــه آمارهايى كه از ميزان ازدواج كودكان وجــود دارد، بايد هرگونه ممنوعيت ازدواج 
زير 13 ســال را در قانون تثبيت كنيم و به اين مسأله توجه شود كه چگونه به كودكان 
وام ازدواج پرداخت مى شود؟ زيرا كودكان نمى توانند حساب بانكى داشته باشند و از 
حساب خود برداشت كنند و مشخص نيست كه وام واقعا به دست اين زوج مى رسد. 

حداقل حقوق سال 99 معلمان مدارس غيردولتى اعالم شد
 كف حقوق پرداختى معلمان در الگوى شــهريه ســال آينده طبق قانون كار است 
و مؤسســه ديگر نمى تواند نيروى حق التدريس بــا حقوق پرداختى كمتر از قانون كار 

جذب كند. 
مديركل مدارس غيردولتى وزارت آموزش وپرورش، درباره روند تعيين شهريه مدارس 
غيردولتى سال آينده و زمان ابالغ آن اظهار كرد: به زودى سامانه مربوط را براى اصالح 
اطالعات مؤسسان مدارس باز مى كنيم و شهريه را بسيار زودتر از آغاز سال تحصيلى 
آتى اعالم خواهيم كرد. سعيد صالح در گفت وگو با ايسنا افزود: الگوى شهريه تغييراتى 
نسبت به ســالجارى دارد. البته ساختار الگو تنها تغييرات جزئى در فرمول ها دارد، اما 
مهمترين اتفاق رخ داده سيستماتيك شدن ورود داده ها و صحت سنجى اطالعات است. 

نبود نظام برنامه ريزى به آموزش وپرورش 
ضربه زده است

 معاون برنامه ريزى و توســعه منابــع وزارت آموزش وپــرورش ازاجرايى كردن 
بودجه ريزى عملياتى در آموزش وپرورش در 2/5 سال گذشته خبرداد. 

به گزارش ايســنا، على ا...يارتركمن اظهاركرد: در ابر سيســتم آموزش وپرورش منابع 
بسيار اهميت دارد، اگر در اين سيستم منابع در فرآيندهاى درست تعريف نشوند هيچ 

اثر مثبتى در آن سيستم مشاهده نخواهيم كرد. 
وى گفت: با هر اســمى كه كار كنيم اما وظيفه اين معاونت، تأمين منابع مالى، نيروى 
انسانى و فرآيندهاى حاكم بر اين منابع است. منابع مالى به تنهايى مؤثر نيست و مهمتر 

از منابع مالى فرآيند ناظر بر آن منابع است. 

زندگى زير يك سقف با رنگ و بوى 
كودكانه

 تشــكيل خانواده در ايران اسالمى همواره مورد تأكيد خانواده ها 
بوده، زيرا جوانان با ازدواج و تشــكيل خانواده مســير هدفمندى را 
براى خود تعريف كرده و زندگى آن ها رنگ و بوى ديگرى مى گيرد؛ 
اما در اين بين با توجه به فرهنگ هاى متنوع، در مورد ســن ازدواج، 
نظــرات متعدد و دور از واقعيت مطرح اســت كــه جامعه زنان و 

دختران را دچار آسيب مى كند. 
در چند ســال اخير بســيارى از رسانه ها در ســطح كالن شهرها و 
استان ها به مبحث سن ازدواج به ويژه در مورد دختران پرداخته اند و 
در اين راستا بسيارى از جامعه شناسان، مشاوران خانواده و ازدواج، 
آسيب شناسان اجتماعى و ساير مسئوالن مرتبط به اين حوزه، اظهار 
نظرهاى مختلفــى را از زواياى مختلف مطرح كرده اند و متفق القول 
بوده انــد كه شــاخص اصلى در ازدواج، ســن نيســت، بلكه بلوغ 

شخصيتى در اين زمينه بسيار مهم است. 
با وجود گســترش فضاى اطالعاتى و آموزشــى با ورود ابزارهاى 
ارتباطى جديد، همچنان در برخى از مناطق كشــور به دليل قدرت 
آداب و رسوم و فرهنگ حاكم در آن منطقه، دختران كم سن حتى زير 
9 سال با مردان باالى 30 سال ازدواج مى كنند و در كودكى صاحب 
فرزند مى شــوند. اين در حالى اســت كه ابزارهاى نوين ارتباطى به 
كمك آمده اند تا آموزش هاى درست درباره مسائل مرتبط به ازدواج 

به ويژه سن مناسب را به روستاها و شهرهاى مختلف انتقال دهند. 
براين اســاس براى فرهنگ سازى و نهادينه كردن شاخص هاى اصلى 
در امر تشــكيل خانواده، الزم است رسانه هاى ديدارى، شنيدارى و 
مكتوب در اين زمينه به صورت مســتمر و گسترده فعاليت كرده و 
مســئوالن نيز با ايجاد مراكز مشــاوره ازدواج در مناطق روستايى و 
دورافتــاده، اطالعات الزم و ضرورى را در اختيــار مخاطبان خود 

قرار دهند. 
 تأثير رسانه بر باورهاى كودك  همسرى

رئيس دانشــكده علوم ارتباطات دانشــگاه عالمه طباطبايى در اين 
بــاره به ايرنا مى گويد: ازدواج زودهنگام بى ترديد تحت تأثير عوامل 
متعددى نظير روابط اجتماعى، پيشــينه تاريخى، اقتصاد و سنت هر 

منطقه و خانواده است. 
محمدمهدى فرقانــى همچنين افزود: بنابراين به منظور ســنجش و 
ارزيابى تأثير رســانه ها درباره يك آسيب اجتماعى بايد به هر يك از 

عوامل اجتماعى و محيطى توجه شود. 
رئيس پيشــين مركز مطالعات و تحقيقات رســانه ها ادامه مى دهد: 
بــه عبارت ديگــر افزايش و كاهش يك آســيب (به عنــوان مثال 
كودك همسرى) را نبايد ناشــى از تأثير رسانه ها قلمداد كرد؛ رسانه 
به عنوان يكى از عوامل اساســى بى شــك بر آســيب هاى اجتماعى 
تأثيرگذار اســت؛ اما هر يك از عوامل مؤثر بــه تفكيك بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 
فرقانــى در ادامه با تأكيد بر اهميت ارتباطات ســنتى مى افزايد: در 
برخى از مناطق كشــور تأثير ارتباطات سنتى همچون گفته هاى يك 
روحانى معتمد در روستا يا سخنران مسجد از شبكه هاى اجتماعى و 

رسانه هاى ارتباطى تأثيرگذارتر است. 
فرقانى با بيان اين كــه آثار و تبعات تغييرات فرهنگى در درازمدت 
آشــكار مى شــود، گفت: به منظور پيشــگيرى و كاهش آسيب هاى 
اجتماعى بايد هر يك از عوامل مؤثر به تفكيك و نقش رسانه ها اعم 
از ســنتى و مدرن بررسى شــود و به مانند ازدواج زودهنگام انتظار 

تحول زودهنگام را نداشت. 
 سن تقويمى معيارى براى ازدواج نيست

مهدى عسكرى پور روانشناس و استاد دانشگاه در زمينه شاخص هاى 
درســت ازدواج گفت: ايجاد زندگى مشــترك مستلزم رشد و بلوغ 
فكرى، شــخصيتى است و ســن تقويمى معيارى براى رشد فكرى 

براى ازدواج نيست. 
وى ادامه مى دهد: مطابق با قانون مدنى كشــور دختران بيش از 13
ســال و پســران بيش از 15 ســال به منظور ازدواج و ايجاد زندگى 
مشــترك با محدوديت روبه رو نمى شــوند و براين اســاس ازدواج 
زودهنگام نيز در كشور با دشوارى مواجه نمى شود، اين درحاليست 
كه ازدواج مستلزم رشد و بلوغ فكرى و شخصيتى است؛ يك دختر 
و پســر براى ايجاد زندگى مشــترك بايد به تكامل روحى، جنسى، 
معنوى، مادى و اجتماعى دســت يابند و ســن تقويمى به طور حتم 

معين دستيابى به تكامل در اين عرصه ها محسوب نمى شود. 
عسكرى پور گفت: ازدواج زودهنگام درصورت نبود تطابق با باورها 
و تفكرات نســل جوان و همچنين فرهنگ و تمدن حاكم بر جامعه 

سبب بروز آسيب هاى اجتماعى مى شود. 
اين روانشــناس مى گويد: دختران از لحــاظ روحى نيز در قياس با 
پسران آسيب پذيرترند و در صورت شكست هاى عاطفى، فشارهاى 

روانى كه به زنان تحميل مى شود بيش از مردان است. 

بهار: واليبال ايران با اقتدار از ديوار چين عبور كرد.
 اينا واليباليستند يا قهرمان پرش 

تجارت: كارتخوان هاى اجاره دستفروشان در مطب ها 
 دست پزشكان بر دامن دستفروشان 

ثروت: سايه جنگ از سر بازار نفت كنار رفت 
  افرها هنوز هستند!!

بهار: پشت پرده كارت هوشمند سوخت 
  اين هم از گل و بلبل جامعه!!

جمهورى اسالمى: ايران سال آينده از ركود خارج مى شود
  بزك نمير بهار مياد

ايسنا: واكنش محيط زيست به دليل مرگ دلفين برج ميالد 
 دلفين ها كاالى لوكس شدند

شرق: خارجى هاى گمنامى كه در ليگ ايران ستاره شدند 
 غريبه پرستى به اين ميگن 

صنعت: به روزرسانى تحريم ها عليه ايران پس از پيشنهاد صلح ترامپ
 تحريم جزو زندگى ايرانىها

خراسان: وقتى سعدى و سهراب مددكار اجتماعى مى شوند 
 بدون شرح

همدان پيام: خيابان اكباتان رنگ عوض كرد
 رنگرز شهردارى جعلى بود !!

شــرق: 2 نماينده مجلس خواستار داليل سقوط هواپيما بوئينگ 737
شدند

  بقيه كجان؟؟
ايرنا: بهبود سرطان با واكسن آنفلوانزا

 آنفلوانزا نجات داد!!
خبر ورزشى: استقالل چشم بازار را كور كرد 

 منظورت اينه كه توپو زده تو چشم بازار؟
آفتاب: هجوم جوانان شهرستانى به تهران براى شغل سرايدارى 

 افتخار ايران بدون روستا بايد جهانى شود!!
ايرنا: قيمت ارز و سكه تا كجا مى ريزد؟

 تا زير پاى سرمايه گذاران!!

سونوگرافى در بيمارستان هاى دولتى 
رايگان شد

 ديــوان عدالت ادارى كشــور دريافت هرگونه وجــه بابت انجام 
سونوگرافى توسط متخصصين زنان را در بيمارستان هاى دولتى ممنوع 

كرد. 
به گزارش فارس، براساس بخشنامه هاى وزارت بهداشت در سال هاى 
گذشته متخصصان زنان از بدو آموزش، سونوگرافى را انجام مى دادند 
به گونه اى كه انجام سونوگرافى جزو الينفك اين رشته به شمار مى رفته 

است. 
وزارت بهداشت در مقابل اعتراض جامعه راديولوژيست همواره اعالم 
كرده كه مهمترين شاخص بهداشتى هر كشور، سالمت مادران و زنان 
و كاهش آمار مرگ ومير مادر و نوزادى اســت كه متخصصين زنان با 
انجام ســونوگرافى تصميم گيرى سريع و بدون اتالف وقت در همان 
معاينه، تكليف بيمار را مشخص و وقت و كرامت اين بيماران را حفظ 

كرده است. 
همچنين وزارت بهداشــت تأكيد داشته كه در تمام كشورهاى جهان، 
ســونوگرافى زنان و مامايى جزو اصلى مراقبت هاى دوران باردارى و 
مهمترين وسيله تشخيص عوارض باردارى و ارزيابى رشد و سالمتى 
جنين و تشــخيص ناهنجارى هاى آن به وســيله متخصصين زنان و 
مامايى است به طورى كه بدون سونوگرافى امكان مراقبت هاى صحيح 

دوران باردارى توسط اين گروه امكان پذير نيست. 
البته در طول سال هاى پيش مسئوالن وزارت بهداشت به جاى تهيه و 
تدوين آئين نامه و اســتانداردهاى الزم براى انجام صحيح سونوگرافى 
توسط متخصصين زنان و نظارت بر كيفيت ارائه خدمات به بيماران، 
تنها به فشــار، تهديد و اعمال نظر انجمن راديولوژيست ها با صدور 
نامه اى غيرعلمى و غيرقانونى محدوديت به وجود آورده اند كه مسلمًا 
به زيان بيماران بوده و نتيجه آن تحصيل سونوگرافى هاى مكرر، بدون 

نتيجه صحيح براى آنـان شده است. 
با ايــن اوصاف؛ هيأت عمومى ديــوان عدالــت ادارى درباره انجام 
ســونوگرافى توسط متخصصان زنان در بيمارســتان هاى دولتى رأى 

جديدى داد. 
براين اســاس ديوان عدالــت ادارى رأى داد كه نظر بـــه اينكه 
دريافــت وجــه از ســونوگرافى تشــخيصى در مراكــز درمانى 
دانشــگاهى دولتى توســط متخصصين زنان و زايمان از مصاديق 
دريافت وجه از سوى دســتگاه هاى دولتى از مردم است كه طبق 
مــاده 60 قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشــى از مقررات 
مالــى دولت نياز بــه حكم قانونگذار دارد، ليكن طرف شــكايت 
مجــوزى در اين باره ارائه نكرده و از طرفــى در بندهاى مذكور 
دريافت وجه بابت ســونوگرافى در بخش غيردولتى ممنوع شده 

نارواست.  تبعيض  اعمال  با  منطبق  كه 

 ســيل دوبــاره زندگى مردم ايــران را به 
چالش كشيده است حاال برداشت بى رويه آب 
از چاه ها موجب شده كه سفره هاى زيرزمينى 
آب تخريب شود و باران هاى سيل آسا جايى 
بــراى ذخيــره در زمين پيــدا نكنند و روى 

سطوح جارى شوند. 
از اين گذشــته، چاله هــاى بودجه اى عاملى 
شــدند كه اليروبى رودخانه ها به موقع انجام 
نشــود و بســتر پر از ِگل والى رودخانه هاى 
منطقه قادر به انتقال جريان آب نباشد و سيل 

را به محيط هاى مسكونى بكشاند. 
تمام اين موارد درحالــى رخ مى دهد كه 26

استان كشــور به جز تهران، خراسان شمالى، 
گيــالن، اردبيــل و همــدان در روزهــاى 
اخير درگير ســيالب و آبگرفتگى هســتند 
امــا در ايــن ميان ســيالب در اســتان هاى 
سيستان وبلوچستان، هرمزگان و كرمان داستان 
ديگرى دارد، به گونه اى كه در اين اســتان ها 
ده ها شــهر و روســتا به زيــر آب رفته اند و 

بسيارى در معرض آسيب  قرار گرفته اند. 
جداى از مسأله آسيب هايى كه سيالب اخير 
در پــى آورده، يكى از مــواردى كه در ميان 
خبرهــا جلب توجه كرد، آن بود كه بارندگى 
روزهاى اخير در استان سيستان وبلوچستانى 
كه حدود 2دهه با خشكسالى دست به گريبان 
اســت، در 20 سال گذشته بى ســابقه بوده و 
آمارهاى قابل اســتناد از افزايش كم ســابقه 
2120 درصدى بارش ها در اين استان حكايت 

دارد. 
چندين و چند روش كوتاه مدت، ميان  مدت 
و بلندمدت براى مقابله با ســيل وجود دارد 
كه از آن ميان مى توان به اقداماتى چون ايجاد 
سيستم هاى هشداردهنده سيل، تغيير ساختار 
ساخت وســاز هاى مسكونى و غيرمسكونى، 
حفاظت از تاالب ها و احياى پوشــش هاى 
گياهــى، آبخيزدارى، بهبود شــرايط خاك، 
ساخت سيل بندها، سدها مخازن و كانال هاى 

سيالب و برخى موارد ديگر اشاره كرد. 
راه هايــى كه به نظر و روى كاغذ در برنامه ها 
و در بودجه نويســى ســازمان هاى مرتبط در 
و  كشــاورزى  نيرو،  چون  وزارتخانه هايــى 
برخى ديگر به اين موارد اشــاره مى شود اما 
در صحنه عمل حداقل تا به حال آنچه مى توان 
ديد، نتيجه بخش نبودن مؤثــر اين برنامه ها و 

مخارجى است كه در اين ارتباط مى شود. 
 ارســال 200 چادر امدادى براى 

سيل زدگان سيستان وبلوچستان
رئيس ســازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر از ارسال 200 دســتگاه چادر امدادى 
براى مردم سيل زده استان سيستان و بلوچستان 

خبر داد. 
به گزارش ايرنا، مرتضى ســليمى با اشاره به 
ارســال محموله امدادى براى مردم سيل زده 
محموله  گفت:  سيستان و بلوچســتان،  استان 
200 دستگاه چادر امدادى براى مردم سيل زده 

اين استان ارسال شده است. 
وى از برپايــى 3 اردوگاه اســكان اضطرارى 
در كنــارك، فنــوج و قصرقند خبــر داد و 
گفــت: يك هزار و 144 نفر از ســيل زدگان 

سيستان و بلوچستان در اين اردوگاه ها اسكان 
يافتند. 

در همين راســتا رئيس جمعيت هالل احمر 
اســتان همدان در گفت و گو بــا همدان پيام 
گفت: اســتان همدان اعالم آمادگى خود را 
براى كمك به مردم سيستان و بلوچستان اعالم 
كرده اســت با اين حال به نظر مى رسد بيشتر 
از استان هاى همجوار درصدد گرفتن خدمات 

و امداد است. 
بهروز كارخانه اى افزود: دسترسى به اين منطقه 
از كشور اگرچه ممكن است سخت باشد اما 

استان  امداد و نجات  نيرو هاى 
همدان آمادگــى كامل را در 
هم  وطنان  خدمت رســانى به 

عزيزمان اعالم مى كند. 
اســتاندار  طرفــى  از 
روز  سيستان و بلوچســتان 
گذشــته گفته است: سيالب 
در جنوب اين اســتان ارتباط 
بيش از 500 روســتا را قطع 
كــرده بود كه بــا تالش هاى 
از  بخشــى  صورت گرفتــه 
ارتباط برقرار شده ولى حدود 
350 تا 400 روســتا همچنان 

در محاصره سيل هستند. 
ســيل  از  جلوگيرى   
كامال امكان پذير است

اين درحالى اســت كه مدير 
خطرپذيرى مركز تحقيقات راه وشهرسازى در 
مصاحبه هاى خود معتقد است برخالف زلزله، 
پيش بينى و جلوگيرى از سيل كامال امكان پذير 
است و بسيارى از كشورها موفق شده اند كه با 
اين خطر مقابله كنند، به عنوان نمونه ژاپن كه 
بيش از 60 درصد از وسعت جغرافيايى آن در 
معرض خطر سيل قرار دارد توانسته است با 
برنامه ريزى مناسب از وقوع اين خطر طبيعى 

جلوگيرى كند. 
بيــت اللهى اعتقــاد دارد به رغــم اينكه پس 
از ســيل هايى كــه در فروردين امســال در 
برخى نقاط كشــور اتفاق افتــاد در آئين نامه 
ساخت وســاز و شهرســازى به مسأله سيل 

توجه بيشــترى شــد، اما به دليل مشكالت 
اقتصادى كه در سالجارى با آن مواجه هستيم 
دولت نتوانســته بودجه الزم را براى اليروبى 
رودخانه ها و خريد تجهيزات پيش بينى سيل 
اختصاص دهد و تنها در شهر تهران بودجه اى 
براى 5  ايستگاه پيش بينى سيل اختصاص داده 
شده و بقيه شــهرها بودجه اى در اين رابطه 

دريافت نكرده اند. 
همچنين توضيح داد: با وجود اينكه سيل اين 
روزها در سيستان وبلوچستان قابل پيش بينى 
بود، براى واكنش به اين اتفاق تلخ نياز بود تا 
از مدت ها پيش، بند هاى 
رســوب گير، بندهــاى 
ذخيــره آب و آبراه هاى 
متناسب با وضع خاك و 
موقعيت جغرافيايى اين 

استان ساخته مى شد. 
دليل  بــه  گفــت:  وى 
را  اخير  سيل هاى  اينكه 
مى تــوان كامال با بحث 
مرتبط  اقليمى  تغييرات 
تكرار  احتمال  دانست، 
اين واقعه دور از انتظار 
نيست، بنابراين بايد اين 
گرفت  جدى  را  مشكل 
و در اســرع وقت براى 
ايــن  در  برنامه ريــزى 

حوزه اقدام كرد. 
در مجموع اينكه اكنــون وضعيت به گونه اى 
است كه فرصت آزمون و خطاى مجدد وجود 
ندارد و مديران بايد با برنامه هاى حساب شده 
و دقيق زيرساخت ها را به نحوى تجهيز كنند 
كه چالش هاى جديد خسارات و هزينه ها را 

چند برابر نكند. 
 وضع همچنان بحرانى است

بارندگى بى ســابقه در مناطق جنوبى اســتان 
سيستان وبلوچســتان تاكنون جــان 2 نفر را 

گرفته است. 
نخستين  محلى  مســئوالن  اعالم  براســاس 
جان باخته ســيل اخير در شهرســتان سرباز 
گزارش شــد. يك دختربچه در بخش كهك 

سراوان به دليل ريزش سقف زير آوار ماند و 
جانش را از دست داد. 

همچنين گفته مى شود يك نفر هم در منطقه 
جنوبى سيستان و بلوچستان ناپديد شده است، 
هرچند هواشناســى از كاهش ميزان بارندگى 
در روزهاى آينده خبر داده اســت، اما شرايط 
موجود در مناطق ســيل زده نشــان مى دهد 
اوضاع بحرانى در جنوب سيستان وبلوچستان 
همچنان ادامه دارد، بــه همين دليل مدارس 
12شهر اين استان براى دومين روز پى درپى 

تعطيل اعالم شد. 
اين شــرايط درحالى رقم مى خورد كه شدت 
بارش ها موجب اتفاق عجيبى در بيمارســتان 
زهك شده اســت به طورى كه به دنبال نفوذ 
آب ســقف يكى از اتاق هاى بخش ccuاين 

بيمارستان ريزش كرد. 
رئيــس ايــن مركــز درمانى معتقد اســت 
تلفات جانى در پى نداشــته اســت و افزود: 
در بازديــدى كه هنگام بارندگــى از تمامى 
بخش هــاى بيمارســتان داشــتيم، متوجــه 
نم كشيدن قســمت هايى از سقف كاذب در 
اتاق شــديم كه بالفاصله به همكاران دستور 
انتقال مريض به اتاق ديگرى با امكانات بخش 

ccu داده شد. 
 مادران باردار نجات پيدا كردند

زنان و كودكان در اتفاقاتى مانند سيل آسيب 
بيشــترى مى بينند و زنان باردار در شــرايط 
پراسترس نياز به مراقبت هاى بيشترى دارند. 

در سيل سيستان وبلوچستان نيز كمك رسانى 
به زنان باردار در اولويت برنامه هاى امدادى 
هالل احمر قرار گرفته است، بر همين اساس 
دبير باشــگاه امدادگران جمعيت هالل احمر 
سيستان وبلوچســتان به ايرنا گفت: نيروهاى 
امــدادى زنان باردارى را كه در ســيالب ها 
گرفتار شــده بودند، نجات دادند. اين زنان 
اهل كنارك، ميرجاوه، نيكشــهر، سيستان و 
زاهدان بوده اند كه به محض اطالع نيروهاى 
امــدادى از حضور اين زنــان خودروهاى 
امدادى كه امكان حركــت در آب را دارند 
به محل اعزام شــده و به انتقال اين زنان به 

بيمارستان اقدام كرده اند. 

سيستان و بلوچستان را دريابيم

ردپاى آب در ويرانى

فعاليت 1200 
شركت دانش بنيان 
در حوزه سالمت
دانش بنيــان  شــركت   1200 حــدود   
عرصــه فعــال هســتند تــا بتواننــد بــه 

بودجه هــاى پژوهشــى عرصــه ســالمت 
ــد.  ــك كنن كم

وزيــر بهداشــت گفــت: بايــد از ورود 
ــش  ــه پژوه ــه عرص ــى ب ــش خصوص بخ
حمايــت كنيــم و اســتفاده از دســتاوردهاى 
بخــش خصوصــى بــراى توســعه تحقيقات 

ــرد.  ــرار گي ــد نظــر ق م

بــه گــزارش فــارس، ســعيد نمكــى افــزود: 
ــان  ــركت دانش بني ــزار و 200 ش ــدود ه ح
فعــال  عرصــه  ايــن  در  درحال حاضــر 
بودجه هــاى  بــه  بتواننــد  تــا  هســتد 
ــد.  پژوهشــى عرصــه ســالمت كمــك كنن
كــرد:  خاطرنشــان  بهداشــت  وزيــر 
ــى  ــاى اصل ــوان از اهرم ه ــگران ج پژوهش

نظــام ســالمت هســتند و بايــد بودجه هايــى 
را بــه ايــن افــراد اختصــاص داد تــا بتواننــد 
ــتى  ــوند و پيوس ــال ش ــوزه فع ــن ح در اي
ــد و  ــدا كنن ــى پي ــا بخــش صنعــت داروي ب
ــش  ــاخت هاى بخ ــراى زيرس ــاكله اى ب ش
ــق  ــن طري ــا از اي ــرد ت پژوهــش شــكل گي
بتوانيــم صنعــت دارويــى را تقويــت كنيــم.

استان هاى  در  ســيالب 
سيستان وبلوچســتان، 
كرمــان  و  هرمــزگان 
دارد،  ديگرى  داســتان 
اين  در  كــه  به گونه اى 
و  شهر  ده ها  اســتان ها 
روستا به زير آب رفته اند 
معرض  در  بســيارى  و 

آسيب  قرار گرفته اند
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تاسيس شركت با مسئوليت محدود آب تجهيز الكترو آريا درتاريخ 1398/10/19 
به شماره ثبت 13989 به شناسه ملى 14008907467 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل 

گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 
ــاوره،  ــه، مش ــه مطالع ــارت در زمين ــر تج ــه ام ــدى ب ــت :تص ــوع فعالي موض
ــره  ــرات، به ــرآورد، تعمي ــره و ب ــب، مت ــه، نص ــى، تهي ــارت فن ــى، نظ طراح
ــكارى  ــردارى، نگاهــدارى و هوشمندســازى كليــه امــور تأسيســاتى و پيمان ب
شــامل تأسيســات الكتريكــى، آب و فاضــالب درصــورت لــزوم پــس از اخــذ 
مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت 
ــش  ــدان ، بخ ــتان هم ــدان ، شهرس ــتان هم ــى : اس ــز اصل ــدود مرك نامح
مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه قاشــق تراشــان ، آيــت الــه كاشــانى ، كوچــه 
ــتى  ــد 2 كدپس ــه اول ، واح ــالك 3 ، طبق ــو ، پ ــت حاجيل ــن بس ــر ، ب ظهي
ــارت اســت از مبلــغ 1000000  6517678468 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عب
ــا  ــاى عليرض ــركا آق ــك از ش ــر ي ــركه ه ــهم الش ــزان س ــدى مي ــال نق ري
ــده 500000 ريــال ســهم  ــه شــماره ملــى 3860026690 دارن مــكارى چيــان ب
ــده  ــى 3875507932 دارن ــماره مل ــه ش ــى ب ــادى رجب ــم ش ــركه خان الش
500000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا هيئــت مديــره آقــاى عليرضــا مــكارى 
چيــان بــه شــماره ملــى 3860026690و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه 
مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت نامحــدود خانم 
ــه ســمت عضــو هيئــت  ــه شــماره ملــى 3875507932و ب شــادى رجبــى ب
ــدت نامحــدود  ــه م ــل ب ــه ســمت مديرعام ــدت نامحــدود و ب ــه م ــره ب مدي
ــادار و تعهــد آورشــركت از  ــه اوراق و اســناد به ــدگان حــق امضــا : كلي دارن
قبيــل چــك، ســفته، بــروات، قراردادهــا، عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه 
نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــاء جنــاب آقــاى عليرضــا مــكارى چيــان 

ــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد.  همــراه ب
اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان 

پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد.
ــه فعاليــت  ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل  ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور ب

نمــى باشــد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان (732099)

ــار  ــان ب ــرى اكبات ــل و بارب ــل و نق ــركت حم ــرات ش ــى تغيي آگه
ــى  ــه مل ــت 182 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامى خ ــركت س ش
10820010531 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق 
ــماره 75/40816  ــوز ش ــتناد مج ــورخ 1398/09/15 و باس ــاده م الع
مــورخ98/9/28 ســازمان راهــدارى و حمــل و نقــل جــاده اى همــدان 
ــه شــرح  ــاده 33 اساســنامه ب ــل اتخــاذ شــد : 1 - م ــات ذي تصميم
ذيــل اصــالح گرديــد : هريــك از مديــران بايــد در مــدت مديريــت 
خــود مالــك حداقــل يــك/1 ســهم از ســهام شــركت بــوده و ورقــه 
ســهم مزبــور را بــه عنــوان وثيقــه و تضميــن خســاراتى كــه ممكــن 
ــا مشــتركاً بــر شــركت وارد  اســت از تصميمــات مديــران منفــرداً ي
شــود و بــه صنــدوق شــركت بســپارد وثيقــه بــودن ورقه ســهم مانع 
اســتفاده مديــر از حقــوق ناشــى ازآن از قبيــل حــق رأى و دريافــت 
ســود نمــى باشــد مادامــى كــه مديــر مفاصــا حســاب دوره تصــدى 
خــود را از شــركت دريافــت نكــرده ســهم مذكــور بــه عنــوان وثيقــه 

ــد.  در صنــدوق شــركت باقــى خواهــد مان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى كبودر آهنگ (727743)

ــهامى  ــركت س ــان كاال ش ــينا به ــركت س ــرات ش ــى تغيي آگه
ــى 14004819558  ــه مل ــت 11879 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
ــورخ 1397/07/10  ــره م ــت مدي ــه هيئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب

ــد: ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي تصميم
 1 - ســمت اعضــاى هيــات مديــره بــه شــرح ذيــل تعييــن گرديــد: 
آقــاى مجيــد مهربانــى بــه شــماره ملــى 3871079871 بــه ســمت 
رئيــس هيئــت مديــره و مديرعامــل شــركت خانــم مهيــن نوبــاوه 
بــه شــماره ملــى 3871419362 بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت 
ــى 3860811827  ــماره مل ــه ش ــى ب ــدى مهربان ــاى مه ــره آق مدي
بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره 2 - دارنــدگان حــق امضــاء :كليــه 
اســناد و اوراق بهــادار وتعهــدآور شــركت از قبيــل چــك، ســفته، 
ــى  ــد مهربان ــاء مجي ــا امض ــالمى ب ــا وعقوداس ــروات، قرارداده ب

همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان (727397)

ــار  ــان ب ــرى اكبات ــل و بارب ــل و نق ــركت حم ــرات ش ــى تغيي آگه
ــى  ــه مل ــت 182 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامى خ ــركت س ش
10820010531 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور 
فــوق العــاده مــورخ 1398/09/15و باســتناد مجــوز شــماره75/40816 
مــورخ98/9/28 ســازمان راهــدارى و حمــل و نقــل جــاده اى همــدان 

تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 
ــن  ــى4030305806 ، محس ــا كدمل ــهبازى ب ــان ش ــان رمض 1 - آقاي
شــهبازى بــا كدملــى4020065098 و ابوالفضــل شــهبازى بــا 
ــراى  ــره ب ــت مدي ــاى هيئ ــوان اعض ــه عن ــى4030307736 ب كدمل

ــدند.  ــاب ش ــال انتخ ــدت دو س م
2 - آقايــان محمــود علــى مــرادى بــا كدملــى4030303943 و جــالل 
ــازرس  ــوان ب ــه عن ــب ب ــه ترتي ــى4020112312 ب ــا كدمل ــرادى ب م
ــى  ــال مال ــك س ــدت ي ــراى م ــركت ب ــدل ش ــى الب ــى و عل اصل

ــدند.  ــاب ش انتخ

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى كبودراهنگ (727744)

تصميمات اشتباه 
حاصل جابه جايى عمل و نتيجه

 يكى از مســائل كسب وكارها اين 
اســت كه صاحبان كسب وكار، عوامل 
انتخاب را با نتايج آن اشتباه مى گيرند. 
پيش از اينكه موضوع را شــرح دهم 

اجازه بدهيد مثالى ذكر كنم. 
يك فعال اقتصــادى و در عين حال 
نويســنده روزى تصميم گرفت چند 
كيلوگرم وزن خود را كاهش دهد، او 
به چندين ورزش فكر كرد و در نهايت تصميم گرفت به اســتخرى 
در محله اش برود و هفته اى 2بار آنجا تمرين كند. كمى بعد، متوجه 

شد تسليم يك توهم شده است.
 شناگران حرفه اى به اين خاطر كه با شدت تمرين مى  كنند بدن هايشان 
زيبا نمى شود، بلكه به خاطر اندام مناسبشان است كه شناگران خوبى 
مى شوند. فرم كلى بدن آن ها، يكى از داليل انتخابشان است، نه نتيجه 

شنا كردنشان! 
هرگاه ما عوامل انتخاب را با نتايج اشــتباه مى  گيريم، در دامى گرفتار 
مى  شــويم كه به درســتى نمى توانيم تصميم بگيريــم. اين خطا در 
بخش هاى مختلف زندگى هر يك از ما ديده مى شــود. مثًال هاروارد 
به عنوان يكى از برترين دانشــگاه هاى جهان مطرح است. بسيارى از 

افراد فوق العاده، در آنجا تحصيل كرده اند.
 آيا اين بدان معناســت كه هاروارد مؤسسه بســيار خوبى است؟ ما 
نمى دانيم. شايد دانشگاه متوسطى باشد كه صرفاً نخبه ترين دانشجوها 
را جذب مى كند! ما انسان ها ذاتاً كمال، زيبايى و جامعيت و برترى را 
دوست داريم و هرزمان كه به آن ها برمى خوريم بالفاصله مى خواهيم 
ريشــه ها و دليل ها را بيابيم و بالفاصله هــم دنبال نزديكترين عوامل 

مى گرديم.
 اوال ما وقتى كمال و زيبايى را مى بينيم كمى هيجان زده مى شــويم و 
اين جا همان جايى اســت كه ذهن ما اشتباه مى كند و همچنين برخى 

مى توانند از اين ذهن هيجان زده ما استفاده كنند. 
فرض كنيد مى خواهيد در حوزه معدن ســرمايه گذارى كنيد، يكى از 
كسانى كه مى خواهد شما را به سرمايه گذارى در اين حوزه متقاعد كند 

مى گويد همه معدن داران، جزو 100 ثروتمند كشور هستند. 
شما بالفاصله بايد اين سوال را از خود بپرسيد: آيا ثروتمندان در حوزه 
معدن وارد شــده اند يا اينكه كسانى كه در حوزه معدن سرمايه گذارى 
كرده اند بعدا ثروتمند شــده اند؟يكى از مشاوران شما مى خواهد شما 
را متقاعــد كند كه واحد مديريت دانش تكنولــوژى را ايجاد كنيد و 
به اين اســتناد مى كند كه تمام 500 شــركت برتر جهان، اين واحد را 

تأسيس كرده اند.
 شما بايد بالفاصله از او بپرسيد آيا استقرار اين واحد موجب برترى و 
موفقيت آنان شده است يا برترى و موفقيت آنان موجب شده است كه 
چنين واحدى داشته باشد يا اينكه هيچ كدام اصوال شركت هاى برتر و 

بزرگ نياز دارند كه چنين واحدى داشته باشند؟
پس به خاطر بســپاريم: با هم بــودن 2 موضوع اصال به معناى رابطه 
علت و معلولى نيســت. حتى اگر هم باشــد بايد دقت كنيم كه چه 
چيزى واقعا دليل و مقدمه آن ديگرى بوده اســت. گاهى اشــتباه در 
تشخيص علت و معلول هزينه هاى سنگينى را به ما و كسب وكارمان 

تحميل مى كند. 
* دكتر على دادوند
مدرس و مشاور كسب وكار

آقاى رئيس جمهور در سال «رونق توليد» 
كشاورزان را دريابيد

 نمايندگان در نامه اى از رئيس جمهور خواســتند در سال «رونق 
توليد» كشاورزان را دريابند. 

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره 
به مكاتبه جمعــى از نمايندگان با رئيس جمهــور براى حمايت از 
كشاورزان و ايجاد زمينه صادرات محصوالت كشاورزى اظهار كرد: 
در اين نامه بر رفع موانع و مشكالت صادرات محصوالت كشاورزى 

توسط دولت تأكيد شده است. 
حميدرضــا حاجى بابايــى در گفت وگو با فــارس اضافه كرد: رفع 
تعهــدات ارزى محصوالت كشــاورزى، برقــرارى يارانه نقدى از 
جمله درخواست نمايندگان مردم از دولت براى تسهيل محصوالت 

كشاورزى است. 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى گفت: 
تالش دولت براى رفع موانع و تســهيل صادرات از طريق بازنگرى 
در بخشــنامه هاى موازى ادارات و وزارتخانه از موارد درخواســتى 

نمايندگان مردم از رئيس جمهور در اين نامه است. 
وى تصريــح كرد: بــا توجه به اينكه ســيب يكــى از محصوالت 
كشــاورزى استان هاى شمال غرب كشــور است و درحال حاضر به 
دليل مشكالت صادرات، اين محصول روى دست كشاورزان مانده، 
ايــن نامه با تأكيد بر لزوم توجه به اين محصول و ايجاد تســهيالت 
صادرات همه محصوالت كشــاورزان كشــور تدوين و براى رئيس 

جمهور ارسال شده است. 

بهره مندى تنها 36 هزار نفر از خدمات 
غير حضورى آبفا

 در 9 مــاه گذشــته تنهــا 36 هــزار نفــر از خدمــات غيــر حضورى 
شــركت آبفــا اســتفاده كرده انــد. 

ــان اينكــه  ــا بي ــدان ب ــور مشــتركين آب و فاضــالب هم ــاون ام مع
همــواره طبــق بررســى مشــتركان پرمصــرف شناســايى مى شــوند، 
اظهــار كــرد: پــس از شناســايى مشــتركان پرمصــرف جريمــه 

ــت.  ــده اس ــت نش ــرف رعاي ــوى مص ــرا الگ ــوند زي مى ش
على قديمى در گفت وگو با فارس درباره پرداخت الكترونيكى قبوض 
بيان كرد: 98 درصد مشتركان به صورت غير حضورى پرداخت آب بها 

دارند و تنها 2 درصد حضورى آب بها خود را پرداخت مى كنند. 
ــادآور شــد: در  معــاون امــور مشــتركين آب و فاضــالب همــدان ي
ــورى  ــات غيرحض ــر از خدم ــزار نف ــدود 36 ه ــته ح ــاه گذش 9 م

ــد.  ــتفاده كرده ان ــركت اس ش
وى اضافــه كــرد: همچنيــن در ســالجارى 20 هــزار و 500 نفــر بــه 
صــورت غيرحضــورى از طريــق ســايت هزينــه آب بهــاى خــود را 
پرداخــت كرده انــد كــه نســبت بــه كل انشــعابات 5 درصــد اســت. 
قديمــى بــا بيــان اينكــه 70 درصــد مشــتركان كارمــزد دفــع 
ــى اســت كــه  ــزود: ايــن درحال ــد، اف فاضــالب را پرداخــت مى كنن
ــالب  ــع فاض ــزد دف ــد كارم ــد درص ــى ص ــتركان غيرخانگ در مش

مى شــود.  دريافــت 
وى بــا بيــان اينكــه مصــرف آب در ســالجارى كاهــش يافتــه اســت، 
گفــت: از مشــتركان تقاضــا داريــم بــا توجــه بــه الكترونيكى شــدن 
خدمــات آبفــا، نســبت بــه انجــام امــور درخواســتى خــود از درگاه 

الكترونيكــى اهتمــام داشــته باشــند. 

احياى 1350 واحد صنعتى تا پايان سال
 هزار و 350 واحد صنعتى در شهرك ها و نواحى صنعتى كشور تا پايان سال احيا مى شود.

معــاون وزير صنعت، معدن و تجارتبا اعالم اين خبر گفت: تأمين نقدينگى دغدغه اصلى 
واحدهاى صنعتى كشور است. 

به گزارش مهر، محسن صالحى نيا اظهار كرد: با توجه به استقرار شهرك هاى صنعتى در 
نقاط مختلف، شهرك هاى بزرگى با وسعت 200 تا 300 هكتار تا 2 هزار هكتار در كشور 
وجود دارند، اما ناحيه صنعتى در ابتدا با وســعتى كمتر از 50 هتكار ايجاد مى شــود و در 

ادامه با طرح هاى توسعه اى گسترش مى يابد. 

وى در باره ميزان فعال بودن ظرفيت اين شهرك ها و نواحى صنعتى، توضيح داد: 44 هزار 
و 800 واحد صنعتى در شــهرك ها و نواحى صنعتى موفق به اســتقرار و دريافت پروانه 
بهره دارى شــده اند كه عمدتاً (تا 97 درصد) آن ها واحدهاى كوچك، 2 درصد واحدهاى 

متوسط و كمتر از يك درصد واحدهاى بزرگ را شامل مى شود. 
صالحى نيــا در مورد تعداد واحدهاى جديد كه اخيراً در شــهرك هاى صنعتى راه اندازى 
شده اند، گفت: 37 هزار واحد صنعتى مستقر در شهرك هاى صنعتى، جواز تأسيس و پروانه 
صنعتى دريافت كرده و در حال سپرى مراحل ايجاد هستند. برخى از اين واحدها درحال 
خريد زمين، تسطيح يا ايجاد زيرســاخت و برخى ديگر درصدد ساخت سوله، خريد و 

نصب ماشين آالت براى بهره بردارى هستند. 

وى ادامه داد: اين واحدها نيز به تناوب، وارد چرخه توليد در شهرك ها و نواحى صنعتى 
مى شــوند كه با احتســاب 45 هزار واحد صنعتى فعال قبلى، تعــداد واحدهاى فعال در 
شــهرك هاى صنعتى به 82 هزار واحــد افزايش خواهد يافت. با وجــود اين، بايد بين 

واحدهاى ايجاد شده و واحدهاى در حال ايجاد تفكيك قائل شد. 
معاون وزير صمت درباره اقدامات انجام شده براى فعال شدن واحدهاى راكد در شهرك ها 
و نواحى صنعتى در سطح كشور، افزود: از حدود 10 هزار واحد صنعتى راكد مستقر در 
شهرك هاى صنعتى تا پايان امسال، هزار و 350 واحد دوباره به چرخه توليد باز مى گردند 
كه از اين تعداد 940 واحد صنعتى در 9 ماه امسال عملياتى شده و اميدواريم تا پايان امسال 

باقى مانده اين هزار و 350 واحد صنعتى راكد دوباره به چرخه توليد بازگردند.

 گروهــى از خانوارهايــى كــه هرگز در 
ليســت يارانه نقدى نبودند اما خود را داراى 
شــرايط دريافت كمك معيشــتى مى دانند تا 
امــروز 24 دى مــاه براى ثبت نام در ســايت
فرصــت   hemayat. mcls. gov. ir

دارند. 
 پــس از افزايش نرخ بنزيــن در 24 آبان ماه 
امســال، دولت اعالم كرد كــه مابه التفاوت 
تغيير قيمت را در قالب «كمك معيشــتى» به 
خانواده هاى مشمول پرداخت خواهد كرد كه 
نخستين نوبت كمك معيشتى در 3 مرحله تا 
ســوم آذر ماه به 60 ميليــون نفر (18 ميليون 
خانوار) پرداخت شد؛ بر اساس اعالم دولت، 
اين كمك معيشــتى براى «مددجويان كميته 
امداد، بهزيســتى، زنان سرپرســت خانوار، 
بازنشســتگان، مســتمرى بگيــران، معلمان، 
روســتاييان و عشــاير، كارگران، كارمندان و 
اقشار كم درآمد» واريز شده و در واقع، جامعه 
هدف آن، اقشــار ضعيف و كم درآمد جامعه 

تعيين شده اند. 
كمــك  طــرح  حاشــيه هاى  از  يكــى 
از  بزرگــى  گــروه  اعتــراض  معيشــتى 
مــردم بــه دريافــت نكــردن ايــن مبلــغ 
ــز  ــت واري ــام دور نخس ــا اتم ــه ب ــود ك ب
كمــك معيشــتى، بســيارى از سرپرســتان 
ــز  ــان واري ــم برايش ــن رق ــه اي ــوارى ك خان
نشــده بــود امــا خــود را داراى شــرايط 
ــر  ــتند، پيگي ــغ مى دانس ــن مبل ــت اي درياف
اعتــراض  مراتــب  بتواننــد  تــا  شــدند 
ــانند؛ در  ــت برس ــوش دول ــه گ ــود را ب خ
و  كار  تعــاون،  وزارت  ارتبــاط،  هميــن 
ــه  ــاه اجتماعــى اعــالم كــرد معترضــان ب رف
ــد  ــتى مى توانن ــردن كمــك معيش دريافت نك
ــتورى 6369#*  ــد دس ــماره گيرى ك ــا ش ب

كــد  دريافــت  خــود،  اطالعــات  ثبــت 
رهگيــرى و ثبــت اطالعــات در وب ســايت
تــب  Hemayat.mcls.gov.irمرا
اعتــراض خــود را بــه ثبــت برســانند و 
منتظــر اعــالم نظــر وزارت تعــاون در رابطــه 
بــا وضعيــت هزينــه و درآمــد خانــوار خــود 
باشــند كــه پــس از ثبــت اعتراضــات و 
ــوار  ــزار و 304 خان ــراد، 419 ه ــى اف بررس
ــدند و در 10 ــت ش ــد صالحي ــد تأيي جدي
ــه كمــك معيشــتى  دى مــاه، مبلــغ مربــوط ب
هــر 2 مــاه (آذر و دى) را دريافــت كردنــد. 

 امروز آخرين مهلت ثبت نام
به گزارش مهر، پــس از ثبت اين اعتراضات، 
وزارت تعاون اعالم كرد گروهى از خانوارهايى 
كه هرگز در ليست يارانه نقدى نبودند اما حال 
خود را داراى شــرايط دريافت كمك معيشتى 

مى داننــد، مى توانند از 10 دى مــاه به مدت 14
hemayat. mcls. روز با مراجعه به سايت
gov. ir نسبت به ثبت درخواست دريافت اين 

بسته اقدام كنند. 
بنابرايــن افراد متقاضى صرفاً تا امروز فرصت 
ثبت نام در سايت مذكور را دارند. براى ثبت نام 
نيز سرپرســت خانوار بايد اطالعات هويتى و 
شماره تلفن همراه خود را در سامانه ثبت كند 
تا فرايند بررســى افراد در وزارت تعاون آغاز 

شود. 
معيار دريافت نكردن از بسته حمايت معيشتى 

برمبناى جدول زير است. 
عالوه بر شــاخص اصلى فوق، شاخص هاى 

زير نيز مد نظر قرار مى گيرند:
■ خانوارهايــى كه اعضــاى آن داراى «واحد 
مســكونى»، «شــغل» و «خــودرو» به طور 

«همزمان» هســتند يا خانوارهايى كه داراى «2
واحد ملكى» هستند. 

■ خانوارهايــى كه ارزش ملك آن ها در تهران 
و كالن شــهرها (12) ميليارد ريال و در ساير 

شهرستان ها (9) ميليارد ريال باشد. 
■ خانوارهايــى كه داراى خودروى ســوارى 
بــا ارزش بيــش از (300) ميليــون تومان يا 
خــودروى عمومى با ارزش بيــش از (400) 

ميليون تومان باشند. 
■ كارفرمايانى كه بيش از (3) بيمه پرداز داشته 

باشند. 
■ خانوارهايى كه بيش از (3) سفر خارجى غير 

زيارتى داشته اند. 
■ گيرنــدگان تســهيالت بانكــى بــه مبلغ 
جمعــاً بيش از (3) ميليــارد ريال كه در حال 

بازپرداخت اقساط باشند. 

منقاضيان فقط امروز مهلت دارند

پايان مهلت درخواست يارانه معيشتى

 براســاس سياســت هاى كلــى نظــام 
در حــوزه پيشــگيرى و كاهــش اثــرات 
حــوادث و باليــاى طبيعــى بايــد در ســال 
فرســوده  بافت هــاى  درصــد   100  ،94
مقــاوم و نوســازى مى شــدند در حالــى 
14 الــى   13 فقــط  در حال حاضــر  كــه 

ــازى  ــوده نوس ــت فرس ــن باف درصــد از اي
شــده اند.  بهســازى  و 

برنامه ريــزى  مطالعــات  مركــز  رئيــس 
شــهرى و روســتايى ســازمان شــهردارى ها 
ــه  ــان اينك ــا بي ــور ب ــاى كش و دهيارى ه
ــت  ــيل مديري ــنه آش ــوده پاش ــت فرس باف

بحــران اســت، گفــت: مفهــوم تــاب آورى 
ــه در  ــى اســت ك ــك مفهوم ــوان ي ــه عن ب
ــت  ــوزه مديري ــه در ح ــى ك ــه نظريات ادام
بحــران طــرح شــده، در واقــع متولــد 
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــده و م ش
ابتــدا ايــن مفهــوم در حــوزه محيط زيســت 
اســتفاده شــده اســت و تــاب آورى در ايــن 
حــوزه بــه معنــاى بيشــترين ظرفيتــى بــود 
ــى  ــال تغييرات ــد در قب ــط مى توان ــه محي ك
ــد.  ــته باش ــود، داش ــر آن وارد مى ش ــه ب ك
مجيد عبداللهــى در گفت وگو با ايلنا درباره 
تاب آورى شــهرى گفت: مفهوم تاب آورى 

كم كم جاى خود را در حوزه هاى ديگر پيدا 
كرده و وارد ابعاد مختلف برنامه ريزى در دنيا 
شــده است، به طورى كه به مفاهيم جديدى 
همچون تــاب آورى اجتماعــى، تاب آورى 

اقتصادى و... رسيديم. 
برنامه ريــزى  مطالعــات  مركــز  رئيــس 
شــهرى و روســتايى ســازمان شــهردارى ها 
ــرد: در  ــح ك ــور تصري ــاى كش و دهيارى ه
حــوزه  در  نظــرى  ديدگاه هــاى  حــوزه 
در  را  ديــدگاه  چنــد  بحــران  مديريــت 
كشــورمان و در دنيــا تجربــه  كرده ايــم؛ 
واكنشــى  ديــدگاه  نخســت  ديــدگاه 

تمامــى  واكنشــى  ديــدگاه  در  اســت. 
ــه  ــر حــوزه مقابل ــز ب ــا متمرك برنامه ريزى ه
و پاســخ بــه بحــران اســت و ايــن ديــدگاه 
ــور  ــور و حادثه مح ــدگاه بحران مح ــك دي ي
ــاق  ــه اى اتف ــه منتظــر اســت حادث اســت ك
بيفتــد و برمبنــاى آن حادثــه بســيج امكانات 
ــر ايــن  رخ دهــد، نظــام برنامه ريــزى كــه ب
رويكــرد مترتــب اســت نظــام برنامه ريــزى 
اقتضايــى اســت يعنــى منتظــر مى مانــد 
تــا حادثــه اتفــاق بيفتــد و دســتگا ه هاى 
ــا  ــرده ت ــع را بســيج ك ــى مناب بخشــى و مل

ــود.  ــرف ش ــكل برط ــن مش اي

بخشودگى جرايم 
بيمه شخص ثالث 
از ابتداى بهمن ماه

 از اول بهمن مــاه به افــرادى كه فاقد 
بيمه شخص ثالث هستند، فرصت يكماهه 
داده مى شــود تا بــدون پرداخت جريمه 

خودروهاى خود را بيمه كنند. 
 رئيس كل بيمه مركزى به بخشــودگى 
ثالث  شخص  بيمه  كه  رانندگانى  جرايم 

را انجام نداده اند، اشــاره كرد و گفت: 
حــدود 22 ميليون خودرو در كشــور 
تــردد دارند كــه 20 ميليــون از آن ها 
تحت پوشش بيمه شــخص ثالث بوده 
و 2 ميليــون خودرو فاقد بيمه هســتند 
كه امكان وقــوع حوادث و وارد آمدن 

خسارات وجود دارد. 
به گزارش عصر ايران، غالمرضا سليمانى 
اظهار كرد: براى تشــويق افرادى كه فاقد 
بيمه نامه شخص ثالث هستند، قرار است 
كه از اول بهمن امســال يك ماه فرصت 

داده شود، تا همه فاقدان بيمه شخص ثالث 
بدون پرداخت جريمه بتوانند خودروهاى 

خود را بيمه كنند. 
وى اضافــه كــرد: همچنيــن 11 ميليون 
موتورسيكلت در كشور تردد كنند كه تنها 
2 ميليون از آن ها داراى بيمه شخص ثالث 
بوده و بقيه فاقد بيمه نامه هستند كه قرار 
شده است آن ها نيز از ابتداى بهمن امسال 
از بخشودگى بيمه شخص ثالث برخوردار 

شوند. 
يادآورشــد:  مركــزى  بيمه  كل  رئيــس 

دارندگان موتورسيكلت براى برخوردارى 
از بخشــودگى بيمه شخص ثالث تا 3 ماه 

فرصت دارند. 
وى ادامه داد: ماشــين آالت كشاورزى نيز 
از بخشــودگى جرايم بيمه شخص ثالث 

برخوردار مى شوند. 
ســليمانى افزود: تاكنــون بيش از 150

هــزار ماشــين آالت كشــاورزى تحت 
پوشش بيمه شــخص ثالث قرار گرفتند 
امــا هنوز تعــداد زيــادى از آن ها فاقد 

هستند.  بيمه نامه 

كارگران اميدى براى خانه دار شدن ندارند
 امروز هزينه مســكن و اجاره بها در شــهرهاى بزرگ و كوچك 
افزايش پيدا كرده و بيشــتر دريافتى كارگران بابت اجاره بهاى خانه 

مى رود. اميدى به تفاهم نامه دولت براى مسكن كارگران نداريم. 
نماينده كارگران در شــوراى عالى كار در گفت وگو با تسنيم، درباره 
تفاهم نامه مســكن ارزان كارگران گفت: تفاهم نامه اى كه وزارت كار 
با وزارت مســكن منعقد كرد در ديد عمومى، شايد تفاهم نامه خوبى 
باشــد اما اينكه كارگران مشمول را چه كســى معرفى مى كند بحث 
بعدى اســت، به نظر مى رسد وزارتخانه از اســتعالم هايى كه انجام 

مى دهد كارگران را معرفى مى كند. 
ناصر چمنى بيان كرد: آئين نامه اى كه در دهه 70 تصويب شــده بود 
محدوده مشاركت و اختيارات دولت و كارفرمايان براى تهيه مسكن 
براى كارگران به طور كامل مشــخص نشده بود و شبهه هايى در اين 
زمينه ها وجود داشت. اين آئين نامه به جلسات هيأت دولت ارسال و 
ابالغ شــد تا پس از موافقت كابينه دولت، ثبت و در مرحله اجرايى 

قرار گيرد. 

تا سال 94 صددرصد بافت هاى فرسوده 
بايد مقاوم و نوسازى مى شد
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شوك ترابوزان اسپور به بازيكن تيم ملى 
فوتبال ايران 

 كميته فنى باشگاه ترابوزان اســپور تركيه تصميم به كنارگذاشتن 
مجيد حسينى براى انتقال به ساير تيم ها گرفت. 

بــه گزارش مهر، كميته فنى ترابوزان اســپور تركيــه تصميم به كنار 
گذاشــتن مجيد حســينى بازيكن تيم ملى فوتبال ايران گرفت و اين 
موضــوع را به وى ابالغ كــرد تا مدافع ايرانى اين باشــگاه بتواند به 

گزينه هاى ترانسفر خود بپردازد. 

رئال مادريد، قهرمان سوپرجام اسپانيا شد
 باشگاه رئال مادريد با برترى مقابل اتلتيكومادريد در ضربات پنالتى، 

قهرمان سوپر جام باشگاه هاى اسپانيا شد. 
ديدار نهايى ســوپر جام باشگاه هاى اسپانيا، يكشنبه شب بين تيم هاى 
رئال مادريد و اتلتيكومادريد در جده عربســتان برگزار شد و شاگردان 
زيدان با برترى 4 بر يك در ضربات پنالتى، جام قهرمانى را از آن خود 
كرد. ســوپرجام اسپانيا براى نخستين بار با حضور 4 تيم و به ميزبانى 

عربستان برگزار شد. 
رئال با برترى 3 بر يك مقابل والنسيا و اتلتيكو با پيروزى 3 بر 2 مقابل 

بارسلونا به فينال رسيدند. 

مدارك پرسپوليس و سپاهان
 به AFC ارسال شد

 دپارتمــان امور بين الملل فدراســيون از ارســال مدارك تيم هاى 
پرسپوليس و سپاهان به كنفدراسيون فوتبال آسيا خبر داد. 

به گزارش ايســنا، با توجه به پايان مهلت ثبت نام بازيكنان و اعضاى 
كادر فنــى تيم هــا در ليگ قهرمانان آســيا 2020 اســامى و مدارك 
باشگاه هاى پرسپوليس و فوالد مباركه سپاهان به كنفدراسيون فوتبال 
آســيا ارسال شد. مدارك تيم هاى شهرخودرو و استقالل كه از مرحله 

دوم مقدماتى وارد مسابقات شده اند، زودتر ارسال شده بود. 

احمدزاده قرارداد خود را با پرسپوليس 
فسخ كرد

 فرشاد احمدزاده با حضور 
قرارداد  پرسپوليس  باشگاه  در 
خود را با سرخپوشــان فسخ 

كرد. 
براساس اعالم تارنماى رسمى 
باشگاه پرسپوليس، شماره 10 
اين تيم قــراردادش را با اين 

باشگاه فسخ كرد. 
در  حضور،  از  پس  احمدزاده 
نشستى با حضور مدير عامل 
باشگاه پرسپوليس، از جمع قرمزهاى تهرانى جدا شد. احمدزاده كه در 
نيم فصل نخست كمتر در تركيب پرسپوليس به ميدان مى رفت، پس از 

آدام همتى دومين جداشده پرسپوليس محسوب مى شود. 

بازى بزرگ ليگ فرانسه برنده نداشت
 پارى ســن ژرمن در حســاس ترين ديدار هفته بيستم رقابت هاى 
ليگ فرانسه در خانه از موناكو پذيرايى كرد كه اين بازى در نهايت با 

تساوى به پايان رسيد. 
در ادامه هفته بيستم رقابت هاى ليگ فرانسه 3 ديدار برگزار شد. 

ابتدا سن آتين در خانه از نانت پذيرايى كرد و با 2 گل تن به شكست 
داد. 

در يكى ديگر از ديدارهاى برگزار شده ديژون در خانه به مصاف ليل 
رفت و توانست با يك گل به پيروزى دست پيدا كند. 

و اما در حساس ترين ديدار اين هفته 2 تيم پارى سن ژرمن و موناكو 
به مصاف هم رفتند. 

اين ديدار كه در خانه پارى ســن ژرمن برگزار شــد، برنده نداشت و 
بازى با تساوى 3 بر 3 به پايان رسيد. 

پارى ســن ژرمن با اين تســاوى 49 امتيازى شد و همچنان در صدر 
باقى ماند. 

يوونتوس صدرنشين سرى آ شد
 يوونتوس با پيروزى برابر رم توانســت به صدر جدول ســرى آ 

ايتاليا صعود كند. 
به گزارش ايســنا، يوونتوس يكشنبه شــب در هفته نوزدهم سرى آ 
ايتاليا به مصاف رم رفت و 2 بر يك ميزبانش را در ورزشگاه المپيك 
شكست داد.  يوونتوس با اين پيروزى 48 امتيازى شد و پس از چند 
هفته دوباره به صدر جدول برگشت. اينتر با 46 امتياز در جايگاه دوم 

قرار دارد. 

 اوساگونا به پرسپوليس پيوست
 كريستين اوساگونا مهاجم نيجريايى و سابق تيم ذوب آهن، با عقد 
قراردادى به پرسپوليس پيوست تا نخستين خريد زمستانى سرخ ها و 

يازدهمين آفريقايى تاريخ اين تيم باشند.
بــه گــزارش ورزش ســه، كريســتين اوســاگونا در حالى به 
پرسپوليس پيوســت كه چند روز گذشته را در ايران سپرى كرد 
و ســرانجام صبح آخرين روز پنجره زمستانى به تيم صدرنشين 
ليــگ برتر خليج فــارس و مدافع عنوان قهرمانــى ليگ و جام 

پيوست.  حذفى 

اميدهاى ايران
 در چه شرايطى صعود مى كند؟ 

 تيم فوتبال اميد ايران در آســتانه حذف از مســابقات قهرمانى زير 
23 سال آسيا و انتخابى المپيك قرار دارد و تنها در يك شرايط خاص 

مى تواند به مرحله بعدى صعود كند. 
هفته دوم مرحله گروهى مسابقات قهرمانى زير 23 سال آسيا و انتخابى 
المپيك 2020 توكيو در گروه سوم برگزار شد. كره جنوبى با نتيجه 2 بر 
يك از سد ايران گذشت و ازبكستان نيز با 2 گل، چين را شكست داد. 
با اين نتايج كره ضمن حفظ صدرنشــينى، صعود خود به مرحله يك 
چهارم نهايى را مســجل كرد. ازبكستان نيز با 4 امتياز در رده دوم قرار 
گرفت و بخت بااليى براى صعود دارد. ايران با يك امتياز و چين بدون 
امتياز در رده هاى سوم و چهارم جاى گرفتند. چين ديگر شانسى براى 
صعود به دور دوم ندارد و نخستين تيم حذف شده از جام نام گرفت. 
اما با توجه به نتايج به وجود آمده شاگردان استيلى شانس بسيار كمى 

براى صعود دارند. 
فردا چهارشــنبه تيم فوتبال اميد ايران بايد به مصاف تيم قعرنشــين و 
حذف شــده چين برود. همزمان با اين ديدار ازبكستان هم به مصاف 
كره جنوبى از پيش صعــود كرده مى رود. تيم ايــران تنها در صورت 
پيروزى مقابل چين و شكســت ازبكســتان مقابل كره جنوبى شانس 
صعود پيدا مى كند. در اين صورت ايران و ازبكستان 4 امتيازى خواهند 
شــد و تفاضل گل مشــخص كننده تيم دوم صعودكننده خواهد بود. 
درحال حاضر ازبكستان تفاضل گل مثبت 2 دارد و ايران با تفاضل منفى 
يك به كارش ادامه مى دهد. در بازى آخر اميدهاى كشــورمان بايد با 

تفاضل بيش از 2 گل از سد چين بگذرد. 
شرايط سخت و كمى براى صعود به يك چهارم نهايى داريم. 

پاداش ويژه براى صعود فوتبال به المپيك
 تيم فوتبال اميد در صورت صعود به المپيك توكيو پاداش ويژه اى 

دريافت مى كند. 
سرپرســت تيم فوتبال اميد ايران گفت: از لحاظ تداركات واقعاً براى 
اميدها كم نگذاشــتيم و به منظور افزايش روحيه، پاداش بازيكنان هم 
بالفاصله پس از بازى با ازبكســتان به آنان اهدا خواهد شد. همچنين 
بهترين پاداش در صورت صعود به المپيك از سوى وزارت ورزش و 

جوانان و فدراسيون فوتبال به ملى پوشان داده خواهد شد. 

ابهام در اعزام فوتبال 5 نفره به پارالمپيك 
 تيم ملى فوتبال 5 نفره براى پارالمپيك 2020 كسب سهميه كرده و 
حتى طبق پيش بينى كميته پارالمپيك جزو مدالآوران اين بازى ها هم 

است با اين حال در اعزام اين تيم به توكيو ابهاماتى وجود دارد. 
به گزارش مهر، سهميه تيم ملى فوتبال 5 نفره براى حضور در بازى هاى 
پارالمپيك 2020 توكيو مهرماه گذشته در رقابت هاى قهرمانى آسيا به 
دست آمد. در اين مسابقات كه به ميزبانى تايلند برگزار شد، ملى پوشان 
فوتبال 5 نفره ايران با شكسِت تيم ميزبان و صعود به فينال، سهميه خود 

را قطعى كردند. 
البته طبق اعالم كميته ملى پارالمپيك كسب سهميه به منزله اعزامِ قطعى 
به توكيو نيســت. با لحاظ كردن اهميت حضــورِ كيفى در بازى هاى 
پارالمپيك، اعزام ورزشــكار يا تيِم صاحب ســهميه در صورتى انجام 
مى شــود كه آن ها جزو مدال آوران باشند يا براى بازى هاى پاراآسيايى 

دوره آينده شانس قطعى كسب مدال باشند. 
فوتبال 5 نفره البته جزو رشــته هايى است كه در پيش بينى كميته ملى 
پارالمپيك جزو رشــته هاى مدال آور در توكيو معرفى شده است. طبق 
اين پيش بينى تيم ملى فوتبال 5 نفره در پارالمپيك 2020 صاحب مدال 

برنز خواهد شد. 
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پيشخوان
كاراته كا رزنى قهرمان ليگ جهانى شيلى شد

 رزيتــا عليپور، با برتــرى مقابل تمامى رقبا به مدال طالى نخســتين ليگ جهانى 
كاراته وان شيلى دست يافت. 

به گزارش ايسنا، در جريان رقابت هاى روز پايانى نخستين مرحله ليگ جهانى كاراته وان 
سرى آ براى افزايش امتيازات كسب سهميه المپيك كه در سانتياگو كشور شيلى برگزار 
شد، تيم هاى كاراته مردان و زنان ايران به 5 مدال طال و يك مدال برنز دست يافتند كه 

سهم تيم مردان ايران 3 طال و يك برنز بود. 
 رزيتا عليپور نخستين طاليى ايران در شيلى

رزيتا عليپور نماينده وزن 61- كيلوگرم بانوان ايران كه اصالتى رزنى دارد در ديدار فينال 

برابر جوانا ركويچ، دارنده مدال طالى جهان 2018 از صربستان 3 بر 3 پيروز شد و به 
مدال طال دست يافت. 

عليپور پيش از اين در نخستين مبارزه 5 بر صفر جوليا آنجلوچى از ايتاليا را برد. سپس 
3 بر يك مقابل كارولينا ويدال از شــيلى به برترى رســيد و در سومين مبارزه نيز 3 بر 
صفر بر ليال هورتالت از فرانسه فائق آمد و به نيمه نهايى راه يافت. او در اين مرحله به 
مصــاف مروه كوبان از تركيه، دارنده طالى قهرمانى اروپا 2019 و يك طال و يك برنز 
كاراته وان هاى 2019 رفت و موفق شــد 8 بر صفر اين حريف ترك را شكست دهد و 

راهى ديدار پايانى شود. 
رزيتا عليپور در ديدار فينال برابر جوانا ركويچ از صربستان به پيروزى رسيد و به مدال 

طال دست يافت. 

آغاز ليگ واليبال 
كارگرى كشور 

 مسابقات واليبال دسته دوم كارگران 
كشور روز گذشته در مجموعه ورزشى 

كارگران در كرمانشاه آغاز شد. 
در رقابت هاى ليگ دسته دوم كارگران 
كشور 6 تيم همدان، لرستان، هرمزگان، 
شــركت  فارس  و  كرمانشــاه  زنجان، 
دارند، كــه در 2 گروه ايــن رقابت ها 
از روز گذشــته در مجموعه ورزشــى 

كارگران كرمانشاه آغاز شد. 
اين رقابت ها در 2 گروه برگزار مى شود 
و تيم واليبال كارگران همدان با تيم هاى 

كرمانشاه و فارس هم گروه است. 
اين تيــم را حســين داوودى هدايت 
مى كند و محمد هاشمى نيز سرپرست 

تيم اعزامى است. 
تيم هاى برتر اين رقابت ها به ليگ دسته 

يك كارگران صعود خواهند كرد. 

نايب قهرمانى تويسركانى 
در پرس سينه 

 غالمحسين تركاشوند نايب قهرمان 
مسابقات پرس سينه قهرمانى كشور شد. 
بسيج  تك پرس  كشــورى  مســابقات 
وزارتخانه هــا و ادارات جام شــهداى 
مدافــع حرم به ميزبانــى تهران برگزار 
شد. غالمحســين تركاشوند ورزشكار 
تويسركانى در اين مســابقات در رده 
پيشكســوتان مســتر 2 موفق به كسب 
حكم نايب قهرمانى دسته 90 كيلوگرم 

شد. 

اهداى مدال قهرمانان 
همدانى به شهيد سليمانى 
 در مراســمى كه در سالن ورزشى 
شهيد  گراميداشــت  مناســبت  به  برنا 
مدافع وطن سپهبد سليمانى انجام شد، 
قهرمانان جهان و آسيا مدال خود را به 

اين شهيد بزرگوار تقديم نمودند. 
در مراســمى به مناســبت گراميداشت 
ســرباز  و  شــهيد  بزرگداشــت  و 
پرافتخار وطن ســپهبد سليمانى كه در 
ســالن ورزشــى برنا صورت گرفت، 
محمداميــن  كرمــى،  محمدمهــدى 
جمشــيدى  محمدمهدى  و  گماريــان 
قهرمانان پومسه استان همدان كه داراى 
مدال هاى جهانى و آســيايى هســتند، 
مدال هاى خود را به اين شهيد بزرگوار 

اهدا نمودند. 

استاژ تخصصى داورى 
كيوروگى انجام شد 

 با همكارى كميته آموزش وپژوهش 
هيأت تكواندو اســتان استاژ تخصصى 
كيوروگــى به منظور افزايش هماهنگى 
و به روز شدن اطالعات داوران در خانه 

تكواندو استان همدان برگزار شد. 
اســتاژ تخصصى داورى كيوروگى با 
مدرسى اســتاد احمد صالحى مسئول 
اســتان  تكواندو  هيأت  داوران  كميته 
در محل خانــه تكواندو همدان انجام 

شد. 
هيأت  پژوهش وآموزش  كميته  مسئول 
تكواندو اســتان در ايــن رابطه افزود: 
تمام توجه و تالش ما اين اســت تا با 
برگزارى اســتاژ هاى فنى و تخصصى 
ســطح كيفى داوران و مربيان تكواندو 
استان را ارتقا ببخشيم. پتانسيل داورى 
مناسبى  بسيار  پتانســيل  همدان  استان 
اســت و با اســتفاده از اين توان قصد 
داريم تا داوران بهتــرى را به تكواندو 

كشور عرضه كنيم. 
مجيــد ديبافر افــزود: بــراى افزايش 
ســطح داورى كيوروگى استان همدان 
برنامه هاى مختلفى داريم كه انشــاا. . . 
با همت رئيــس و دبير هيأت تكواندو 

استان آن را عملى خواهيم كرد. 

جــذب اسپانســر از عوامــل مهــم در رفع 
مشكالت فوتبال مالير است كه با اين روش 
مى توان براى رفع مسايل و پويايى بيشتر اين 

رشته ورزشى گام اساسى برداشت. 
 رئيــس هيأت فوتبال اســتان در نشســت 
هم انديشــى هيأت فوتبال شهرســتان مالير 
اظهار كرد: با توجه به مستندات، فوتبال مالير 
قطب فوتبال استان بوده و بايد به دوران اوج 

خود بازگردد. 
عباسى صوفى قول مساعد داد و گفت: تمامى 
موارد و مشــكالت مربوط بــه هيأت فوتبال 
ماليــر را با نظارت و دقت نظر كارشناســان 
مربوطه در هيأت فوتبال اســتان و شهرستان 
بررســى و در جلسه هاى آينده نسبت به رفع 

آن ها اقدام مى كنيم. 
وى با تأكيد بر اينكــه همكارى براى جذب 
اسپانســر بايــد در ســرلوحه كارى قــرار 
گيرد، تأكيد كرد: در اين راســتا با تشــكيل 
كارگروه هايى در سطح شهرستان و بخش هاى 
تابعه بايــد اقدامات الزم را بــه عمل آوريم 
تا نســبت به رشد اين رشــته ورزشى و رفع 

مشكالت آن گام برداريم. 
 رئيس هيأت فوتبال استان همچنين راه اندازى 
مجدد فوتبال اين شهرســتان را از مســئوالن 
خواستار شد و بيان كرد: ما نيز همكارى كامل 

و مستمر خود را براى رشد و شكوفايى مجدد 
فوتبال مالير اعالم مى كنيم. 

معاون سياســى و اجتماعى فرماندارى ويژه 
مالير و رئيس هيأت فوتبال اين شهرســتان 
نيز فوتبال را از جمله ورزش هايى دانست كه 
مى توان قدرت و تأثيرگذارى آن را بر كشورها 
ديــد و با وجود اهميت باال در خانواده ها، در 
بين جوانان هميشــه زنده و آنان را به سوى 

خود جذب كرده است. 
ســعيد كتابى ضمن تقديــر از هيأت فوتبال 
اســتان و شهرستان در اجرايى كردن برنامه ها 
در زمينــه فرهنگى، ورزشــى و آموزشــى، 
خواســتار حل مشكالت فوتبال مالير توسط 

رئيس هيأت فوتبال استان و تقويت همكارى 
مستمر در اين حوزه شد. 

وى ادامــه داد: تاكنون با همــكارى مديران، 
مربيــان و داوران هيــأت فوتبــال مالير و 
باشــگاه هاى خصوصــى اين شهرســتان در 
رشــته هاى فوتبــال و فوتســال، در اجراى 

برنامه ها موفق عمل كرده اند. 
ارائه طرحى نو در جايگاه فوتبال شهرســتان، 
برگــزارى كالس هــاى داورى و مربيگرى، 
پيگيرى براى جذب اسپانسر و خيران ورزشى 
و تــالش براى حــل مشــكالت موجود با 
همفكرى و همكارى متقابل از جمله مصوبات 

اين نشست بود. 

جذب اسپانسر؛ راه نجات فوتبال مالير 

 با كســب ســهميه المپيك توكيو توسط 
تيم ملى واليبال، مجموع ســهميه هاى كاروان 
ورزش ايــران بــراى حضــور در اين دوره 
بازىها به 41 سهميه انفرادى و تيمى رسيد. 

به گزارش مهر، سهميه جديد كاروان ورزش 
ايران بــراى حضور در ســى و دومين دوره 
بازى هاى المپيك تابســتانى توســط تيم ملى 

واليبال به دست آمد. 
واليبال دومين رشــته تيمى به حساب مى آيد 
كه براى المپيك سال آينده كسب سهميه كرده 
است. پيش از اين بسكتبال به عنوان نخستين 
رشــته تيمى، از حضور در جام جهانى براى 

اين بازى ها كسب سهميه كرده بود. 
بدين ترتيب تا به امروز حضور 2 رشته تيمى 
در المپيك توكيو قطعى شــده تا ركوردى در 
تاريخ ورزش ايران ثبت شــود، زيرا اين براى 
نخستين بار اســت كه كاروان ورزش ايران با 
بيش از يك رشــته تيمــى در المپيك حاضر 

خواهد شد. 
با سهميه اى كه اكنون توسط تيم ملى واليبال به 
دست آمده، مجموع سهميه هاى كاروان ايران 
به 41 سهميه ارتقا پيدا كرد. اين تعداد سهميه 
شامل 37 سهميه در بخش مردان و 4 سهميه 

در بخش بانوان است. 
 كوالكوويچ: خوشحالم كه 
روى نيمكت ايران نشسته ام

ســرمربى تيم ملى واليبال ايران از حضورش 
روى نيمكت تيم ايران ابراز خوشحالى كرد. 

ايگــور  كوالكوويچ پس از پيروزى 3 بر صفر 
مقابل چين و كســب ســهميه المپيك 2020
توكيــو، در جمع خبرنگاران گفــت: اول از 
همه، مايلم بگويم كه ما خوشحاليم چون در 
المپيك حضور خواهيم داشــت، براى مدت 
طوالنى زير فشــار زياد تمرين و بازى كرديم 
چون همه در ايران انتظار داشتند ما به المپيك 

صعود كنيم. 
وى ادامه داد: شخصا خيلى درباره مشكالتى 
مانند مصدوميت بازيكنانم صحبت نكردم، اما 
در پايان خوشــحالم چون روى نيمكت اين 

تيم نشستم. 
ســرمربى تيم ملى واليبــال ايــران در ادامه 
صحبت هــاى خود با تمجيد از ســروقامتان 
ايــران اظهار كرد: بازيكنان تيــم ايران خيلى 
خوب بازى مى كنند تا نشان دهند ما به عنوان 
نماينده آســيا اليق بــازى در المپيك 2020

توكيو هستيم. 

12 تيم واليبــال حاضر در المپيك 
مشخص شدند

پس از پايــان رقابت هــاى انتخابى المپيك، 
تكليف 12 تيم حاضر در توكيو مشخص شد. 
آخرين مرحله واليبال انتخابى المپيك 2020
به پايان رسيد و در پايان تيم ملى واليبال ايران 
از قاره آسيا جواز حضور در المپيك را كسب 

كرد. 
رقابت هاى انتخابى المپيك امسال در 2 مرحله 
برگزار شــد. در مرحله نخســت تيم ها در 6

گروه 4 تيمى با يكديگر رقابت كردند كه در 
پايان، تيم هاى نخســت هر گروه به صورت 
مســتقيم راهى المپيك شدند. در مرحله دوم 
نيز مسابقات به صورت قاره اى برگزار شد تا 
قهرمان هر قاره جواز حضور در المپيك را به 

دست آورد. 
تيم ملى ژاپن نيز كه ميزبانى مسابقات المپيك 
را برعهده دارد، به همراه 11 تيم در مسابقات 

شركت خواهد كرد. 
بــه اين ترتيب تيم هاى ژاپــن، برزيل، ايتاليا، 
لهســتان، آرژانتين، آمريكا، روســيه، تونس، 
فرانسه، ايران، ونزوئال و كانادا 12 تيم حاضر 

در المپيك توكيو خواهند بود. 

با المپيكى شدن واليبال 

مجموع سهميه هاى ايران 
براى المپيك توكيو به 41 رسيد

نورى رئيس هيأت ورزش كارگرى استان شد 
 ورزش كارگرى، عاملى براى سالمتى و نشاط فعاالن كسب وكار است

سالمت جامعه، كار و توليد در گرو سالمت روح و جسم كارگران است 
و ورزش كارگرى، عاملى براى سالمتى و نشاط فعاالن كسب وكار به شمار 

مى آيد. 
نايب رئيس فدراسيون ورزش كارگرى كشور با اعالم اين مطلب گفت: 
ترويج ورزش همگانى در جامعه كارگرى موجب افزايش نشاط و ارتقا 
بهره ورى مى شود، با توجه به اينكه نيمى از جمعيت كشور ما را كارگران 
و خانواده هاى آن ها تشــكيل مى دهد و ســالمت  جامعه و توليد در گرو 

سالمت كارگران است بايد بيش از اين به ورزش  كارگران توجه شود. 
بيژن خراسانى با اشــاره به اينكه خيلىها در ورزش كشور به اين نكته 
اشــاره مىكنند كه چرا ورزش كارگرى بايد دنبال قهرمانى برود، عنوان 
كرد: در ســخنان مقام معظم رهبرى نيز گفته شــده كــه اوج كار همين 
قهرمانىهاســت كه موجب مىشود در ميان ديگر اقشار نيز انگيزه ايجاد 

شده و دنبال ورزش بروند. 
وى ادامــه داد: در چند ســال اخير چند بارى مورد لطف قرار گرفتيم كه 
يكىاز آنها اعزام تيم ملى به اسپانيا بود كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
پاى كار ايســتادند و براى نخستين بار تيم ملى به مسابقات اعزام شد، زيرا 
در سفرهاى قبلى هر تيمى كه اسپانسر يا حامى مالى داشت اعزام مىشد؛ 
در 3 دوره از مسابقات جهانى كارگرى رتبه نهم را داشتيم كه با حمايت ها 
و زحمات هيأت هاى استان ها در دوره اخير عنوان سوم را كسب كرديم. 

مديركل ورزش و جوانان اســتان نيز با تأكيد براينكه توجه مسئولين به 
ورزش كارگرى منجر به توســعه ورزش همگانى و قهرمانى مى شــود، 
خاطرنشــان كرد: حضور جامعه كارگرى موجب موج آفرينى در ورزش 
خواهد شد و يقينا در توليد، اشتغال، شادابى و نشاط جامعه كارگرى تأثير 

خواهد گذاشت. 
در اين مجمع انتخاباتى، صادق نورى مدير باشگاه كارگران همدان به عنوان 
تنها كانديدا، با كسب 21 رأى از 21 رأى گرفته  شده، به عنوان رئيس هيأت 

ورزش كارگرى استان همدان انتخاب و رأى اعتماد مجمع را گرفت. 

ورزش كونگ فو 
در تفريجان 
راه اندازى شد 
 براى توسعه ورزش كونگ فو، اين رشته 

در روستاى تفريجان راه اندازى شد. 
بــراى توســعه ورزش كونگ فو، باشــگاه 
كونگ فو در تفريجان كه پيشــينه چند دهه 

در رشــته كونگ فــو دارد و با 35 هنرآموز 
راه اندازى شد. 

رئيس هيأت كونگ فو شهرســتان همدان 
در اين مراســم گفت:هدف از راه اندازى 
رشــته كونگ فو در تفريجان اين اســت 
كه اين روســتا ورزشــكاران بسيارى را 
در خود پرورش داده اســت و پتانســيل 
مناسبى در اين رشــته دارد، بنابراين اين 
مهــم نياز بــه پشــتكار و همچنين همت 

واالى ورزشكاران دارد. 
على اكبــر بهرامى شــاد در ادامــه افزود: 
اســتعداديابى در ورزش، كشــف و بــه 
فعليــت رســاندن توانايى بالقــوه فرد و 
هدايت آن ها در مســير صحيح است كه 
نقش بســيار مهمــى در موفقيت ورزش 

مدرن و قهرمانى دارد. 
وى افــزود: بــا توجــه بــه قابليت هاى 
جســمانى و عالقمندى و همچنين نتايج 

به دست آمده از ورزش روستاى تفريجان 
و به منظور پياده ســازى يــك طرح جامع 
ورزش آمــوزش رشــته كونگ فو در اين 

روستا كليد زده شد. 
الزم به ذكر اســت آموزش رشته كونگ فو 
در رده ســنى خردســاالن و نونهــاالن در 
روســتاى تفريجان با مربيگــرى على اكبر 
بهرامى مســئول كونگ فو و هنرهاى رزمى 

شهرستان همدان آغاز شد. 
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باباطاهر

توليد موتور هوشمند جت براى جنگنده 
«تمپست»

 شركت رولزرويس از توليد موتور پيشرفته هواپيماى جت براى 
استفاده در جنگنده هاى تمپست خبر داده است. 

به گزارش مهر، موتور جت جديد رولزرويس تفاوت هاى اساسى با 
موتورهاى جت قديمى اين شركت دارد. جنگنده هاى تمپست نيروى 
هوايى ارتش انگليس قرار اســت در ســال 2035 مورد استفاده قرار 
بگيرند. رولزرويس برنامه ريزى براى توليد موتورهاى جديد را از 5 
ســال پيش آغاز كرده است. موتور مذكور نه تنها نيروى مذكور براى 
حركت اين جنگجوى مافوق صوت را تأمين خواهد كرد، بلكه روند 
تأمين انرژى الكتريســيته مورد نياز سيستم تسليحاتى اين جنگنده و 

ديگر سيستم هاى وابسته به آن را متحول مى كند.

داروى بيمارى «استيون هاوكينگ» 
در ايران رونمايى شد

 داروى بيماران ALS يا بيمارى اسكلروز جانبى آميوتروفيك در 
قالب ويال هاى تزريقــى اداراوون با حضور معاون علمى و فناورى 

رئيس جمهور رونمايى شد. 
به گزارش مهر، اين دارو كه در يك شركت دانش بنيان در مركز رشد 
دانشگاه علوم پزشكى ايران به توليد رسيده، 2 ماه است كه وارد بازار 

شده و حدوداً 50 بيمار از آن استفاده كرده اند. 
ويال تزريقى اداراوون (آلســاوا) يك فرآورده غليظ اســت كه براى 

بيماران مبتال به ALS تجويز مى شود. 
بيمارى ALS موجب تخريب ســلول هاى حركتى در نخاع و مغز 

شده و از نوع بيمارى هاى تحليل شونده محسوب مى شود.

218 هزار سيم كارت به دليل مزاحمت 
پيامكى قطع شد

 تعداد سيم كارت هاى شخصى مسدود شده از سوى رگوالتورى، 
به دليل ارسال پيامك هاى مزاحم تبليغاتى، به بيش از 218 هزار خط 
رسيد. به گزارش ايسنا، در پى تداوم روند برخورد با سيم كارت هاى 
شخصى ارسال كننده پيامك هاى مزاحم تبليغاتى، حدود 20 هزار سيم 

كارت در 2 ماه گذشته مسدود شده است. 
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، آذرماه امســال از تشديد 
برخورد با افرادى كه با شــماره هاى شــخصى و سرشماره ها به ارسال 
پيامك هاى تبليغاتى مزاحم اقدام مى كنند، خبر داد. براين اســاس مقرر 
شد اگر مشتركى از سيم كارت خود براى پيامك هاى مزاحم استفاده كند، 
امكان ارسال پيامك براى تمام سيم كارت هاى متعلق به وى غيرفعال شود. 

محرك رشد گياهى طيور توليد شد
 محققان در يك شركت دانش بنيان موفق شدند كه محرك هاى رشد 
گياهى طيور را توليد كنند. به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهورى، محمد فالح رئيس هيأت مديره شركت دانش بنيان يك شركت 
دانش بنيــان گفت: باتوجه به گرايش بيش از پيش جامعه براى مصرف 
محصوالت و فرآورده هاى سبز و طبيعى، رغبت پرورش دهندگان دام، 
طيور و آبزيان به استفاده از داروهاى گياهى بسيار بيشتر از گذشته شده 
اســت. به گفته رئيس هيأت مديره اين شركت فعال در حوزه داروهاى 
گياهى بسيار ســخت بود كه يك دامدار يا مرغدار را راضى كرد كه از 
داروهاى گياهى استفاده كند، اما درحال حاضر با توجه به پيشرفت هاى 
علمى شركت هاى دانش بنيان ايرانى و اثبات كار آمدى داروهاى گياهى 

در عمل و آگاهى بيشتر جامعه، اين رويه تغيير كرده است. 

سيستم كنترل از راه دور همزمان چند 
دوربين از راه رسيد

 شــركت كنون از توليد يك سيســتم رباتيــك خبر داده كه 
كنترل چند دوربيــن DLSR را به طور همزمان و از راه دور 

مى كند.  ممكن 
به گزارش ايسنا، عكاسان حرفه اى گاهى براى تهيه تصاوير مطلوب 
خود نيازمند استفاده از چند دوربين به طور همزمان هستند. اين كار 
با استفاده از ابزار موجود چندان ساده نيست، ولى يك سيستم رباتيك 

كنترل همزمان، اين كار را ساده مى كند. 
ابزارى كه اكنون بدين منظور عرضه كرده، سيســتم دوربين رباتيك 
CR-S٧٠٠R نــام دارد كه به افراد امــكان مى دهد از راه دور و 

با استفاده از رايانه شخصى چند دوربين DLSR را كنترل كنند. 

درخواست 13ناشر خارجى براى 
چاپ كتاب درباره سپهبد سليمانى

 پس از شهادت سردار سليمانى توسط آمريكايى ها، 
تاكنون ناشرانى از 13 كشور خواسته اند اثرى را درمورد 

وى براى ترجمه معرفى كنيم. 
بــه گزارش مهر، مدير انتشــارات و آژانس ادبى پل در 
گفت وگو با برنامه راديويى تقاطع فرهنگ كه از شــبكه 
راديويى فرهنگ پخش شــد، گفت: پس از شــهادت 
سپهبد سليمانى كه خبر آن به خبرِ يك جهان تبديل شد، 
تعدادى از ناشــران و آژانس هاى ادبــى دنيا كه با ما در 
ارتباط هستند، از ما پرسيدند آيا اثرى در ايران هست كه 

ايشان را به صورت كامل معرفى كند؟
مجيد جعفرى اقدم افزود: تاكنون ناشــرانى از 13 كشور 
از جمله تركيه، مصر، الجزاير، آذربايجان، صربســتان، 
انگليس، آمريكا، ســوريه، لبنان، قزاقستان، گرجستان، 
ايتاليا و فرانسه از ما خواسته اند كتابى به آن ها معرفى كنيم 
كه درباره شهيد سليمانى باشد كه آن ها بتوانند اين كتاب 
را ترجمه كنند. اما متاسفانه درحال حاضر كتاب جامعى 
در مورد شهيد سليمانى كه حق مطلب را ادا كند، وجود 
ندارد. مدير انتشارات پل با بيان اينكه تعدادى از ناشران 
در حال حاضر درصد تأليف كتاب هايى در مورد سپهبد 
سليمانى هستند، گفت: ما به دنبال اثرى پژوهشى و مستند 
هســتيم تا بتوانيم اين كتاب را به ناشران ديگر كشورها 
معرفى كنيم؛ كتابى كه بتواند شخصيت و اقدامات سپهبد 
ســليمانى را به طور جامع و كامــل براى افكار عمومى 

جهان تبيين كند. 

انجمن دفاتر خدمات مسافرتى به 
وزير ميراث فرهنگى نامه نوشت

 رئيس انجمن دفاتر خدمات مسافرتى كشور درباره 
همكارى براى جلوگيرى از خســارت آژانس ها در پى 
لغو پروازهاى خطوط هوايى خارجى به ايران، به وزير 

ميراث فرهنگى نامه نوشت. 
حرمت ا... رفيعى رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مسافرت هوايى و جهانگردى ايران در پى لغو 
برخى پروازهاى خطوط خارجى به ايران، به وزير ميراث 

فرهنگى نامه نوشت. 
رفيعى در اين نامه نوشــته اســت: «در شــرايط فعلى 
كشور با توجه به شــرايط خاص منطقه و لغو گسترده 
تورهــاى ورودى، احتمال بروز ضرر و زيان مالى دفاتر 
و آژانس هاى هواپيمايى كه در زمينه ورود گردشــگر به 

ايران فعاليت دارند، وجود دارد.
 بنابراين دستور فرماييد به منظور جلوگيرى از خسارات 
احتمالــى دفاتر و آژانس هاى فعــال در حوزه تورهاى 
ورودى هماهنگى هــاى الزم را بــا نهادهاى ذى ربط و 
به ويژه جامعه هتلداران كشور براى همكارى در لحظات 

حساس مبذول شود. »

سرايت اجراى تورهاى گردشگرى 
بدون خريد به ايران

 اجــراى تورهاى گردشــگرى NO SHOPPING به ايران هم 
سرايت كرد و به تازگى آژانس هاى مسافرتى كارگزار در خارج از كشور 

به آژانس داران ايرانى اعالم مى كنند تورهاى بدون خريد فروخته اند. 
 NO به گــزارش مهــر، اجــراى تورهــاى گردشــگرى با شــرط
SHOPPING به ايران هم ســرايت كرده و آژانس هاى مســافرتى 
كارگزار در خارج از كشــور به آژانس داران ايرانى اعالم مى كنند تورى 
كه فروخته ايم خريد ندارد. يعنى راهنماى تور اجازه بردن گردشــگران 
بــه مراكز خريد را نــدارد. آن ها فقط قرار اســت از مراكز ديدنى ايران 
بازديد كنند. اين نوع تور در كشــورهاى ديگر هم رايج است به ويژه در 

چين و تركيه. 
بنابراين اتفاق جديدى نيســت؛ تورهايى كــه بازديد از مراكز خريد را 
در فهرســت مراكز ديدنى ندارند، معموالً گران تر از آن هايى باشند كه با 
خريد همراه هستند. به اين ترتيب، شركت كارگزار برنامه ريزى مى كند تا 
مقدارى از درآمدها و ســودش را از سود حاشيه خريد مسافران كسب 

كند در نتيجه نرخ تور پايين مى آيد. 
در كشورهاى ديگر، اين يك روال است و كارگزاران و برگزاركنندگان 
تور، از پيش با فروشندگان صحبت مى كنند تا اگر مسافر از آن ها خريدى 
كرد، درصدى از آن خريد به شركت داده شود، از آن درصد هم به راهنما 
مبلغى تعلق مى گيرد. ولى در ايران اين ساز وكار وجود ندارد، معموالً اين 
كميســيون در ايران به راهنماى ايرانى يا خارجى و يا حتى راننده تعلق 
مى گيرد ولى در كشورهاى ديگر اين كميسيون بين فعاالن برگزارى آن 

تور تقسيم مى شود. 
در اين باره، محمد منظرنژاد راهنماى گردشگرى درباره منتفعان تورهاى 
بدون خريد، گفت: اگر بخواهيم مسأله را به صورت صنعتى بررسى كنيم، 
بايد ببينيم برگزارى اين تورها براى چه كســى مفيد اســت؟ بايد گفت 
همه چيز بستگى به اخالق دارد. ممكن است جنسى به قيمت خريدارى 
شده و زمانى كه مسافر به كشورش برمى گردد متوجه آن شود كه با نرخ 
مناســبى خريد كرده است برخى از اوقات هم ممكن است فروشنده به 
2 برابر قيمت جنســى را به گردشگر بفروشد و سود بيشترى به دست 
آورد. بعضى از فروشندگان صنايع دستى قيمت واقعى را اعالم مى كنند و 
بــه راهنماى خارجى مى گويند كه نمى خواهم تو هم نرخ را باال ببرى و 

به من درصد بيشترى بدهى. 
وى افزود: متأســفانه وقتى از آژانس هاى خارجــى بازخورد مى گيرم، 
متوجه مى شــوم مثال گردشــگران از كيفيت غذا ناراضى هستند. وقتى 
پيگيرى مى كنم مى بينم چون به رســتوران پول كمى داده شده آن ها هم 
غذاى بى كيفيتى را جلوى گردشــگر گذاشته اند، بنابراين جوابى نداريم 

بدهيم. 
بنابراين با رســتورآن ها صحبت كرده و به راهنما گفته ايم گردشگران را 
به رستورانى كه ما گفته ايم و منوى غذايى كه در نظر گرفته شده ببريد. 
خيلى از آن ها هم ناراحت مى شدند. تا اينكه به يك حالت نرمال رسيديم 
و گفتيم از اين پس، راهنما براساس فهرست قيمتى كه ما مى گوييم به هر 
رستورانى كه مى خواهند ببرند تا هزينه اش براى ما قابل كنترل باشد. در 
اين صورت اگر از سمت گردشگر خارجى مورد بازخواست قرار بگيريم 

مى دانيم چه غذايى با چه قيمتى به او داده ايم. 
منظر نژاد در پايان گفت: در اروپا تورهاى بدون خريد متداول نيســت. 
اما در بــازار تركيه و چين، اين تورها طرفــدار زيادى دارند. همچنين 
منافع زيادى نصيب آژانس ايرانى از محل فروش فرش و صنايع دســتى 
مى شود. معموالً از كشور مبدا روى يك صنايع دستى مانند فرش تبليغات 
انجام مى شود كه اگر گردشگر بگويد مى خواهد به محل فروش برود، از 
همانجــا برنامه ريزى مى كنند كه كجا او را براى خريد ببرند. اگر راهنما 
وظيفه اش را به درســتى انجام دهد و گردشگر حتى به او اعتماد صحيح 
داشته باشد، چه بسا از خريدى كه انجام داده، راضى باشد و حتى پاداشى 

هم جداگانه براى راهنما در نظر بگيرد و مسافر هميشگى او شود. 

■ دوبيتى باباطاهر 
كه يكسر مهربانى دردسر بى چه خوش بى مهربانى هر دو سر بى  
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منتظر بسته هاى انتخاباتى ما باشيد

24مردادمــاه 1396 بود كه اعضاى شــوراى 
اســالمى شــهر همــدان در جلســه مشــترك 
و  معمارى  اجتماعــى،  فرهنگى،  كميســيون هاى 
شهرســازى با موضوع گزارش روند كلى اجراى 
پياده راه ســازى، شــركت و اعالم كردنــد: پروژه 
كلنگ زنى پياده راه ميدان مركزى و خيابان اكباتان، 
يــك اقدام دقيقه نودى نبــوده و مى توان آن را از 
فاخرترين اقدامات دوره چهارم شــوراى اسالمى 

دانست. 
در اين جلســه برخى از اعضاى شــوراى چهارم 
عنــوان كــرده بودنــد: در مــدت زمــان كوتاه 
پــروژه پياده راه ســازى بوعلى به اتمام رســيده و 
درحال حاضــر نيز كلنگ زنى فــاز دوم اين پروژه 

عملى شده است. 
آن ها تأكيد مى كردند، بايد بپذيريم با پيوســتن تپه 
هگمتانه و مســجد جامع به آرامگاه بوعلى بخش 
قابل توجهى از هويت ميــراث فرهنگى به ظهور 
نشســته اســت، و بر اين باور بودند انتقاد برخى 
افراد از اين پروژه بدون اطالع كارشناسى و منطق 

علمى بوده است. 
از نگاه اعضاى چهارم و پنجم شــوراى اســالمى 
شــهر يكى از اصلى ترين محورهاى محيط زيستى 
كه شــاخصه هاى زيبايى شــهرى هم به حساب 
مى آينــد پياده راه ســازى بود ، اجرايى شــدن اين 
طرح ها موجبات رفاه و نشاط شهروندان را فراهم 
مى كند ولى اگر اين انتقادات ادامه دار باشــند، اين 
چنين پروژه هــاى ضرورى در حد يك طرح باقى 

مى مانند. 
 طرح به نتيجه رسيده برگشت خورد

حال ســوال اينجاســت، بر اســاس باور برخى 

اعضاى شوراى شهر چهارم پروژه اى كه با گذشت 
12 ســال از تصويبش در اســناد باالدستى، هنوز 
زير ســاخت هايش فراهم نشــده، پس از اين هم 
نمى شــود، سال 82 طرحى تصويب شده است كه 
اگر عزم شــوراى چهارم در كار نبود، هنوز هم به 
بهره بردارى نرســيده بود. حال چــرا اين طرح به 

نتيجه رسيده برگشت خورده است؟ 
عضو شوراى اسالمى شهر همدان با تأكيد بر اينكه 
بودجه اى كه در ســال 96 در شهردارى پيش بينى 
شــده، به معنى اين است كه در سال 95 روى آن 
فكر شــده، افزود: اين پروژه در دقيقه نود فعاليت 
دوره چهارم كلنگ زنى نشده است بلكه دير شروع 
شده اســت و بايد تا پايان دوره شوراى چهارم به 

بهره بردارى مى رسيد. 
از نــگاه آن ها قرار بــود با پياده راه شــدن اكباتان 
از طرفــى ميل و اشــتياق مردم را به اســتفاده از 
خودروهاى شخصى كم  كنند و از طرفى با ساخت 
پاركينگ آنان را به استفاده از وسايل نقليه عمومى 
ســوق دهند، اما نه تنها هيچ كدام از اين موارد به 
هدف دســت پيدا نكرد بلكه به نقل از شــوراى 
شهرى ها پياده راه ســازى از فاخرترين پروژه ها و 

اقدامات دوره چهارم بود.
 ون هاى مسافركش در پياده راه

حاال پس از پياده راه شدن اكباتان تصميم بر اين شد 
كه 60 ون مسافركش تا مسجد صاحب الزمان(عج) 
حق رفت وآمد داشــته باشــند و ايــن يعنى پايان 

پياده راه و آغاز دوباره خيابان شدن. 
 بــر اســاس تصميم گيرى هــاى رئيس ســازمان 
مديريت حمل ونقل بار و مسافر شهردارى همدان 
كه حاال پس از ســال ها بر اســاس طرح تفصيلى 

پياده راه اكباتان اتخاذ شده است بايد تا مقابل راسته 
آهن فروشان ايجاد مى شد و اين در حالى است كه 
در آن مقطع تصميم گرفته شــد همه مسير را براى 

يكسان سازى سنگفرش كنند. 
حاال پس از 2ســال اجراى پروژه پياده راه ســازى 
محمد پوربخشــورى با اشــاره به اينكــه فقط با 
رفت وآمــد خودروها كســب وكار در آن خيابان 
رونق نمى گيرد، اعالم كــرد: بهترين راهكار براى 
توسعه كسب وكار در خيابان اكباتان تغيير كاربرى 

است. 
 ضرورت تهيه پيوست فرهنگى

يك كارشناس ارشد برنامه ريزى در حوزه شهرى 
معتقد است: تزلزل در تصميم گيرى براى پروژه ها 
به صالح شهر نيست. پروژه هاى موفق بايد داراى 
پيوســت فرهنگى باشــند، در غير اين صورت با 
شكست مواجه مى شــوند. پيوست فرهنگى همان 
مقوله اى است كه جاى آن در پروژه پياده راه سازى 

خالى است. 
ميرشــاهد ولد گفــت: هزينه هــا و عواقب منفى 
پروژه هــا و سياســتگذارى هاى شــهرى نبايد بر 
گروه هاى خاصى از يك نســل تحميل شود، پس 
براى هر تغيير و تحولى برنامه ريزان شــهرى بايد 
خوب بينديشــند. در ضمن نبايــد بدون مالحظه 
انگاشتن عواقب منفى اين پروژه ها از آن ها بهره مند 
شد و عواقب منفى آن ها را به نسل بعدى تحميل 

كرد. 
پيوســت فرهنگى موجب درونى كردن هزينه هاى 
هر پروژه خواهد شد. هزينه هاى ناشى از خسارات 
اجتماعى يك پروژه يا سياستگذارى (هر چند كه 
پنهان باشــند) بايد به هر طريق به عنوان بخشى از 

هزينه اقدام لحاظ شوند. 
كارشناســان معتقدند، پيوســت فرهنگى ســطح 
سالمت و امنيت اجتماعى را ارتقا خواهد داد. در 
هر پروژه و سياستگذارى شهرى، ارتقاى سالمت 
و امنيــت، به ويژه براى گروه هايــى كه نمايندگى 
نمى شوند يا ناشنيده باقى مى مانند، بايد در اولويت 

قرار گيرد. 
همدان هزار و 800 اثر تاريخى و طبيعى ارزشمند 
دارد كــه هنوز هيچ يك از آن هــا به ثبت جهانى 
نرســيده است! شــايد اگر همين رفتارها و ترديد 
در تصميم گيرى ها نبود و اگر آســفالت، روزى با 
همين تصميم گيرى ها نثار سيماى هگمتانه نمى شد 
تا براى يكى 2سالى راه تردد از هگمتانه را هموار 
كند امروز به تصميم گيرى هــاى لحظه اى مديران 

خوش بين بوديم. 
همزمان با حضور ســلطانى فر در سازمان ميراث 
فرهنگى كشــور وعده جهانى شــدن هگمتانه به 
ســال 2018 گره مى خورد، با اينكه شــرايط به 
واســطه رويدادهاى جهانى همدان 2018 براى 
جهانى شــدن مهيا بود اما ايــن مهم نه تنها محقق 
نشــد بلكه سيلى سيمان سيماى هگمتانه را كبود 

كرد. 
چند صباحى است كه پرونده جهانى شدن هگمتانه 
قدم به قدم پيش مى رفت تا به سرازيرى پيگيرى هاى 
شوراى فنى نزديك شود، اما چالش هاى متعدد از 
جمله فعاليت آهن فروش ها در جوار اين ســايت 
در  صنايع دستى  سيمانى  ايجاد غرفه هاى  تاريخى، 
ورودى هگمتانه و دســت آخر ريخته شدن سيمان 
بــر صورت هگمتانه اين فرصــت را از همدان تا 

ساليان سال گرفت. 

 كتاب هنوز تنها محصول فرهنگى مظلومى است 
كه مسائلى چون گرانى كاغذ، ضعف حمايت دولت 
از ناشــران، فقر فرهنگى، افزايــش قيمت كتاب بر 
مشــكالت عرضه و تقاضاى اين محصول فرهنگى 

افزوده است. 
به گزارش فارس، وقتى از كتاب ســخن مى گوييم 
گويى از يك موجود زنده و دوستى كه همواره خير 
و نيكــى را براى آدمى مى خواهــد ، حرف مى زنيم؛ 
دوســتى كه همچون اقيانوس بى كرانى اســت كه 
ناشــناخته هاى بســيارى دارد و هر كس به فراخور 

حالش دل به ژرفاى آن سپرده و سيراب مى شود. 
با وجود اينكه همــه از اوصاف كتاب و كتابخوانى 
بســيار ديده و شنيده اند اما همواره از اين رفيق دور 
بوده اند و اندك فرصتى را براى گذراندن وقت خود 
با اين يار آشنا مى گذرانند به طورى كه سرانه مطالعه 

كشورمان همچنان زير 5 دقيقه است. 
با وجود اينكه منابع مطالعه شامل روزنامه و مجالت 
و به تازگى تلفن هاى همراه شــده است اما هيچ چيز 
نمى تواند جايگزين كتاب شــود و آدمــى را وارد 

درياى عميق معرفت كند. 
بر اين اساس ساالنه نمايشــگاه هاى مختلفى براى 
افزايش ســرانه مطالعه در كشور گشايش مى يابد تا 
مردم از نزديك در جريان تازه هاى نشــر قرار گيرند 
اما اين امر نيز نمى تواند مردم را به اين مسأله گرايش 
دهــد كه گويا دغدغه هاى امــروزى مردم جداى از 

كتاب و كتابخوانى است. 
اما جداى از مشكل ســرانه كتاب و كتابخوانى اين 
روزها ناشران هم دغدغه هاى زيادى در حوزه كارى 
خود دارند كه اين مشكالت بر عرضه و تقاضاى اين 

محصول فرهنگى نيز افزوده است . 
گرانى كاغذ، ضعف حمايت دولت از ناشــران، فقر 
فرهنگى، افزايش قيمت كتاب همچون ساير كاالها و 
. . . . از جمله مشكالت حوزه نشر است كه دغدغه 

اين روزهاى ناشران شده است. 
با توجه به برگزارى چهارصد و ششــمين نمايشگاه 
سراسرى كتاب كشور و دوازدهمين نمايشگاه كتاب 
همــدان بر آن شــديم تا دربــاره وضعيت كتاب و 
كتابخوانى و نشــر با برخى ناشران صحبت كنيم كه 

زير مى خوانيد. 
مســئول فروش انتشــارات «ماهابه» نيــز يكى از 
مشــكالت حوزه چاپ و نشــر را عدم حمايت از 
ناشــران عنوان كــرد و گفت: يكــى از حمايت ها 
مى تواند تبليغات باشــد اما در اين زمينه تالشــى 
نمى شــود؛ صداوسيما براى چيپس و پفك تبليغات 

دارد اما كتاب تبليغ نمى شود. 
نورى با بيان اينكه عده اى كه به نمايشگاه 

كتاب مى آينــد نيز تعداد 
به  آن هــا  از  اندكــى 
دنبــال خواندن كتاب 
هســتند، افزود: برخى 
هم براى وقت گذرانى 

به نمايشگاه مى آيند. 
وى يكــى از داليل 
كاهش سرانه مطالعه 
كتــاب  گرانــى  را 

خاطرنشان  و  دانست 
كــرد: كاغذ گــران و 

موجب افزايش قيمت كتاب شــد؛ هرچند وضعيت 
اقتصادى جامعه نيز به شــكلى اســت افراد ابتدا به 
دنبال تهيه اولويت هاى زندگى هســتند و كتاب در 

اولويت هاى بعدى خانواده هاست. 
 اين مسئول انتشــاراتى با بيان اينكه معموال كتاب 
جــزو اولويت هاى زندگى نيســت و خريد كتاب 
به شــدت افت دارد، گفت: ســال گذشته فروش 
كتاب خوب بود به طورى كه 3 برابر امســال چه در 

نمايشگاه ها و چه كتابفروشى ها فروش داشتيم. 
وى تبليغــات را در هــر امرى مهم عنــوان كرد و 
تبليغات  كــرد:  خاطرنشــان 
به حــدى اهميــت دارد كه 

مى توانــد برندى را در رتبه نخســت قرار داده يا از 
بين ببرد. 

نورى اختصاص تبليغات به تازه هاى نشر را در ميزان 
سرانه مطالعه مهم دانست و گفت: محتواى كتاب ها 
نيز بسيار اثرگذار است هرچند اكنون مؤلف ها اعم از 

خارجى و داخلى هم زياد شده است. 
وى با اشاره به اينكه برخى مؤلف هاى مترجم و حتى 
مؤلف هاى نويسنده شناخته شده نيستند، يادآور شد: 
وقتى از يك كتاب 10 نمونه ترجمه باشــد طبيعى 

است كه فروش كتاب پايين مى آيد. 
مسئول فروش انتشارات «ماهابه» با تأكيد بر اينكه در 
ســطح شهر تبليغات از تازه هاى كتاب وجود ندارد، 
افزود: براى فرهنگسازى مطالعه كتاب اصال تبليغى 

صورت نمى گيرد. 
وى با بيان اينكه كتاب هــاى با محتواهاى خارجى 
فروش بيشترى دارند، خاطرنشان كرد: برخى كسانى 
كه مى خواهنــد كتاب بخرند به طــرح جلد توجه 
مى كنند به اين صورت كه اگر جلد كتابى به دلشان 

بنشيند مى خرند و محتوا برايشان مهم نيست. 
ناشران عالقه اى به افزايش قيمت كتاب ندارند زيرا 
در فــروش آن ها اثر مى گذارد اما وقتى كاغذ تحريم 
مى شود و در كشور نيز دست به توليد كاغذ نمى زنند 

زنجيره وار قيمت باال مى رود.

«كتاب» همچنان «تنها كاالى فرهنگى مظلوم»

پروژه اى كه هوا شدپروژه اى كه هوا شد

پايان پياده راه و بازگشت به عقب پايان پياده راه و بازگشت به عقب 

 نمى شود. 
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