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انتخابات تمام نشده است!
 1- پایــان مرحله ثبت نــام داوطلبان 
انتخابــات از منظر برخی بــه پایان یافتن 
انتخابات تحلیل و این عده نتیجه انتخابات 
را اعالم و رئیس مجلس آینده را منصوب و 
کار را پایان یافته اعالم می کنند.اما واقعیت 

این است که انتخابات تازه آغاز شده...

تبریک و تهنیت

شرکت اروند راه امیر - روشن

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

درایت و کاردانی خصلت مدیران و مبنای 
انتخاب بزرگان برای نشاندن افراد الیق بر 
مسند مدیریت است. لذا انتصاب شایسته 
صمیمانه  را  جدید  سمت  در  حضرتعالی 
است  نموده، امید  عرض  تهنیت  و  تبریک 
در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره 

موفق و موید باشید.

بدینوسیله از اعضای محترم خانه مطبوعات استان همدان دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه این موسسه که به صورت 
 فوق العاده در روز سه شنبه 3 دی ماه 1398  از ساعت 10 تا 12  از طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس

www.khanehmatbooat.ir  برگزار می شود شرکت فرمایند.

دستور  جلسه:
■ گزارش هیات مدیره و بازرسان

■  تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش  هاي مالي هیات مدیره و بازرسان
■   انتخاب بازرسان براي مدت یک سال

■  مواردی که طبق اساسنامه در وظایف و اختیارات مجمع عمومی است
بر این اساس، اعضای اصلی خانه مطبوعات استان که برای انتخاب بازرسان کاندیدا هستند تا ساعت 24 روز  شنبه 30 آذر ماه 1398 مهلت دارند با مراجعه 
به سایت  www.khanehmatbooat.ir و ورود با نام کاربری خود برای ثبت درخواست نامزدی خود اقدام نمایند. ثبت آرای اعضا نیز از طریق سایت 

مذکور در تاریخ یاد شده با استفاده از نام کاربری و رمز عبور قابل انجام است.
اعضای محترم همچنین می توانند اطالعات دیگر اعم از نحوه برگزاری، زمان انصراف از نامزدی، اسامی کاندیداهای بازرسی و .... را در سایت خانه مطبوعات 

به نشانی ذکر شده دنبال کنند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خانه مطبوعات  استان همدان - )نوبت اول(

به شماره ثبت 190و شناسه ملی 10820011133
موسسه خانه مطبوعات استان همدان به شماره ثبت 190و شناسه ملی 10820011133

هیات مدیره خانه مطبوعات استان همدان

@bazarehamedan

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

برای عضویت در کانال تلگرام نیازمندیهای همدان پیام  
لطفًا عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

بارش ها برداشت 
گوجه  را متوقف کرد

وعده ارزانی 
گوجه فرنگی 

در دی ماه

رئیس ستاد انتخابات استان از افزایش 29 درصدی ثبت نام ها خبر داد

شوق خدمت انگیزه ثبت نام داوطلبان!
■ هیچ داوطلبی بدون دلیل رد صالحیت نمی شود     ■ 4داوطلب انتخابات در استان به دادگاه احضار شدند     ■ آغاز بررسی صالحیت ها در هیأتهای اجرایی

الیحه بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی بسته شد 

افزایش 249 هزار میلیاردی 
بودجه 99

6
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جوان ترین داوطلب در نهاوند
 بیشترین ثبت نام بانوان در مالیر

نگاهی به آمار ثبت نامی ها 
در4حوزه انتخابیه 

 مجهز به جدیدترین تکنولوژی چاپ لیبل بدون سیلندر و کلیشه
 چاپ و صحافی انواع کتاب ، پوستر و مجله

 خط تولید انواع دفتر مدرسه
 چاپ نشریه و روزنامه های محلی غرب و شمال غرب کشور

 مجهز به واحد طراحی و لیتوگرافی

بزرگترین مجتمع 
                                                                                                                                                                           چاپ و بسته بندی 

www.ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          درغرب کشور
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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خبر

انتخابات تمام نشده است!
 1- پایان مرحله ثبت نام داوطلبان انتخابات از منظر برخی به پایان 
یافتــن انتخابات تحلیل و این عده نتیجــه انتخابات را اعالم و رئیس 

مجلس آینده را منصوب و کار را پایان یافته اعالم می کنند.
اما واقعیت این اســت که انتخابات تازه آغاز شــده و داوطلبانی که 
آمده انــد همه با تاکتیک و برنامه فردی یا حزبی و گروهی وارد میدان 

شده اند.
2- ورود برخی افراد شاخص به عرصه داوطلبی با سرو صدا و برنامه 
و نــگاه به آینــده و تبلیغاتی که با پیش بینی فتــح مجلس آینده راه 
انداخته اند، باعث شــده تا از این افــراد به عنوان رئیس مجلس آینده 

نام برده شود.
ایــن خوابیدن در رویای پیروزی و نشســتن بر صندلی ریاســت در 
شــرایطی اســت که هنوز رقابت انتخاباتی آغاز نشده و هنوز مرحله 
بررسی صالحیت ها نیز پایان نیافته تا مشخص شود که اصال این افراد 
در رقابــت خواهند ماند یا بعد آن به مجلس راه خواهند یافت تا بعد 

رئیس شوند یا نه؟
3- جناحی از هم اکنون سرود پیروزی سر داده و مجلس آینده را فتح 
شده اعالم می کنند این در شرایطی است که نگاهی به ثبت نامی ها نشان 

می دهد اکثریت داوطلبان از این جناح هستند.
این کثرت داوطلبان همان مشــکل این جناح خواهد بود و ائتالف را 
برای این گروه ســخت خواهد کرد و ممکن اســت دلیلی بر تشکیل 

مجلس آینده  با اکثریت مستقلین باشد.
4- به ظاهر بی انگیزگی اصالح طلبان در این دوره از انتخابات در اوج 
خود قرار دارد و این بی انگیزگی حضور اصالح طلبان شاخص برای 

داوطلبی را با کاهش محسوس مواجه کرده است.
هر چند هنوز مشخص نیســت که این بی انگیزگی تاکتیکی است یا 
در طول انتخابات ادامه خواهد داشت اما آنچه مشخص است اصالح 
طلبی برای ادامه حیات بر اصل خود یعنی سیاست ورزی تکیه خواهد 

داشت.
5- تعداد اصالح طلبان شــاخص که داوطلب انتخابات شده اند، کم 
است و این اتفاق در کنار رایزنی این جناح با شورای نگهبان می تواند 

حکایت از تفاهم با این شورا داشته باشد.
تفاهمی که بر اســاس آن تعدادی از چهره هــای اصالح طلب که از 
صافی شــورا به ســالمت عبور می کنند، در انتخابات ثبت نام کرده و 

رقابت در انتخابات را تجربه کنند.
6- مستقلین در این دوره از انتخابات وضعیت خوبی دارند و رقابت 
را گرم خواهند کرد البته ســخن گفتن از اکثریت مستقلین در مجلس 

آینده، زود است
 اما مستقلین می توانند از جناح زدگی موجود در سپهر سیاسی بیشترین 

بهره را برده و پیروز انتخابات باشند.
7-  ثبت نام هــا نشــان داد که نخبگان به رغم تمام مشــکالت هنوز 
صنــدوق رای را تعیین کننده و تمام کننده تعارضات می دانند و برای 

ثبت نام با برنامه عمل کرده اند.
این حضور نخبگان نوید بخش انتخاباتی رقابتی و پر شــور اســت، 
انتخاباتی که روز به روز حساس تر می شود و نتیجه آن بر اساس آرای 

مردم خواهد بود.

»اتاق مادر و کودک« در شهر همدان احداث شود
 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان بر احداث »اتاق مادر و کودک« 
در پارک های فرامحله ای، معابر پیاده راهی، نمایشگاه بین المللی و ترمینال اصلی شهر تأکید 

کرد.
رضوان سلماســی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگرچه شهر »دوستدار کودک« و »شهر 
همه شــمول« از رویکردهایی هســتند که در ادبیات شهری ایران چندان جدید محسوب 
نمی شــوند، با این وجود همچنان بسیاری از فضاهای شــهری کشور حضور بی دغدغه 

گروه های مختلف جامعه از جمله بانوان و کودکان را فراهم نمی کنند.
به گزارش به گزارش روابط عمومي شــوراي اســالمي شــهر همدان، وی با بیان اینکه 
وجود مکان های مناســب برای رسیدگی به نوزادان و کودکان در فضاهای عمومی واجد 

اهمیت اســت افزود: ایده ایجاد این اتاق ها حدود یک دهه پیش در پایتخت مطرح شد و 
به صورت محدود در برخی مکان های عمومی از جمله پایانه های حمل ونقل برون شهری 
اجرایی شــده است.رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان یکی 
از مهمترین کارکردهای این اتاق  ها را فراهم کردن فرصت بیشــتر برای حضور مادران در 
فضاهای عمومی و بیرون از خانه برشمرد و گفت: بسیاری از مادران پس از به دنیا آمدن 
فرزندانشــان به این علت که نمی توانند مانند قبل از این شــرایط به کارهای خود برسند، 
احســاس محدودیت می کنند؛ از این  رو این اتاق ها فرصتــی برای حضور آنها به همراه 
فرزندانشان را ایجاد می کند.وی افزود: در واقع مادران وقتی بدانند بیرون از خانه، فضایی 
وجود دارد که می توانند با آرامش به فرزندان خود رسیدگی کنند، این مهم بر سبک زندگی 

در نگاه به خود و تجربه مادرشدن آنان، تأثیرگذار است.

سلماســی گفت: از منظر کالن، دستیابی به این شــرایط، تحقق برخی جنبه های عدالت 
جنسیتی به  منظور استفاده از فضاهای شهری را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: در  اکثر مکان های عمومی با مشکالت مادران در راستای رسیدگی هرچه بهتر 
فرزندان مواجه می شویم که ضروری است حقوق اولیه این افراد از سوی مدیریت شهری 
دیده شــود.رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر همدان بیان کرد: وزارت 
کشور و وزارت بهداشت نیز دســتورالعمل اجرایی راه  اندازی اتاق  های مادر و کودک را 
تهیه و به استان ها و شهرستان  ها ارســال کرده اند.وی گفت: امروزه در ایران شهرداری ها 
صرفاً سازمان های خدماتی و عمرانی محسوب نمی شوند و رسالت آنها محدود به نظافت 
یا انجام امور عمرانی نیست؛ بلکه وظایف فرهنگی و اجتماعی به مجموعه وظایف شوراها 

و شهرداری ها اضافه شده و موظفند برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تالش کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان از افزایش 29 درصدی ثبت نام ها خبر داد

شوق خدمت انگیزه ثبت نام داوطلبان!
■ هیچ داوطلبی بدون دلیل رد صالحیت نمی شود     ■ 4داوطلب انتخابات در استان به دادگاه احضار شدند

■ آغاز بررسی صالحیت ها در هیأتهای اجرایی

ابالغ نقشه ۱۳۳۵ میراث فرهنگی
 شهرداری و مردم را سردرگم کرد

 رئیس کمیســیون فنی و عمرانی شــورای اســالمی شهر همدان 
با بیان اینکه ابالغ نقشــه 1335 میراث فرهنگی باعث آسیب رساندن 
به ســرمایه های مردم شد گفت: با این نقشــه جدید شهرداری برای 
صدور پروانه و تعیین ارتفاع ساخت در برخی از مناطق همدان دچار 

مشکل شده است.
 ابالغ نقشــه ۱۳۳۵ میراث فرهنگی شهرداری و مردم 

را سردرگم کرد
علی  رحیمی فر امــروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در همدان 
با بیان اینکه نقشــه 1335 همدان توســط اداره کل میراث فرهنگی 
به شــهرداری ابالغ شده که بخشــی از آن تملک و بخشی دیگر 
تملک نشــده اســت اظهار کرد: این مســأله به مشکالت تملک 
امالک واقع شــده در طرح های مختلف و یا مســیر های اصلی و 

افزوده است. فرعی 
وی با اشــاره به اینکه نقشــه امروز تملک برخی از امالک بالتکلیف 
مانده اســت افزود: با این نقشه جدید شهرداری برای صدور پروانه و 
تعیین ارتفاع ساخت در برخی از مناطق همدان دچار مشکل شده است.

رئیس کمیســیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر  با بیان اینکه این 
نقشه جدید باعث شده برخی از اتفاقات غیرمنتظره در شهر رخ دهد 
تصریح کرد: برخی از افراد اقدام به خرید زمین با پیش بینی ســاخت 
یک ارتفاع مشــخص کردنــد که با توجه به ابالغیه ســازمان میراث 
فرهنگی صدور مجوز آن امکان پذیر نیســت این طرح باعث متضرر 

شدن بعضی از افراد شده است.
وی با اشاره به اینکه مشــکالت پدیده آمده به اطالع مسئوالن ارشد 
استان رســیده است ادامه داد: این مســأله از صالحیت شورای شهر 
خارج اســت و باید مقامات عالی رتبه اســتان و کشور این مشکل را 

برطرف کنند.
رحیمی فر با بیــان اینکه ابالغیه جدید میراث فرهنگی باعث شــده 
ســرمایه های مردم به خطر بیفتد خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی های 
بســیاری برای آینده کســب و کار و زندگی بر اســاس این طرح با 
مشکل جدی مواجه شده است. وی در پایان گفت: بر اساس این نقشه 
ساخت وسازها و عملیات شهرسازی در نقاط اصلی شهر به ویژه مرکز 

همدان باید مطابق نقشه 1335 صورت گیرد.

ابتکار عمل را به دست 
فضای مجازی سپرده ایم

مهدی ناصرنژاد  «
 نیمه ســال 1359 بود که در ادامه ماجراجویی های آن سال های 
پرتــب و تاب وارد فضای رســانه ای کشــورمان شــدم. در چنین 
بحبوحه ای ورود به دنیای رســانه و دل ســپردن بــه دنیای خبر و 
اطالع رســانی کار چندان ســاده ای هم نبود و مراحل دشوار آزمون 
سراســری و گزینش های فنی و تخصصی هم در دســتور کار تنها 
خبرگزاری رســمی و بین المللی ایران قرار داشت که خوش شانس 

هم بودیم و جستیم.
بخت و اقبال مســاعد و خوشبختی بزرگ نســل ما در دنیای حرفه 
خبرنــگاری هم این بود که در دوره های متعدد و ســفت و ســخت 
آموزشی در تهران با حضور اساتید گران سنگ و توانمندی نظیر دکتر 
محمد معتمدنژاد، دکتر حســن فرقانی، دکتر نعیمی، دکتر سعیدی و 
این آخری ها هم دکتر روغنی ها افتخار شاگردی داشتیم و چه شور و 
حال و رقابتی دلگرم کننده در فضای خبری آن سال ها در خبرگزاری  
و مطبوعــات و واحد مرکزی جریان داشــت و هــر حادثه ای قابل 
خبرگزاری و انتشار برای فعاالن حوزه رسانه چه در سطح ملی و چه 
دور افتاده ترین نقطه کشور، درس زندگی بود! پیشرفته ترین رسانه های 
آن زمــان فقط به چند خط تلفن ثابت و دوربین های خودکار و بعضًا 
یک دستگاه تلکس مجهز بودند و حتی هنوز دستگاه فکس هم وارد 
دنیای ارتباطات نشده بود، یادم نمی رود در آن سال ها و روزهای جنگ 
و شلوغی خیر، تازه تازه زیرساخت های مخابراتی در حال توسعه بود 
و شــهرهای بزرگ کشــورمان نیز به این غافله پیوسته بودند و شوق 
اشتراک مخابراتی داشــتند. ولیکن کانال های ارتباطی در کشور هنوز 
آن وســعت و دامنه را نداشتند تا پاسخ گوی ارتباطات تلفنی گسترده 
در ســطح کشــورمان باشــند و برای برقراری یک تماس تلفنی بین 
شــهری و حتی درون شهری باید دقایق طوالنی پشت خط منتظر بود 
و در همین حال مراکز مخابراتی و کاریرها هم شــبانه روز با تقاضای 
برقراری ارتباط تلفنی مردم با عزیزان و آشنایان و مخاطبان خود مواجه 
می شــدند که مشــکالت گوناگونی هم به بار می آورد. به طور کلی 
فضای کار آنالین برای رســانه ها در آن سال های بی امکاناتی یا اصاًل 
وجود نداشــت و یا بسیار محدود بود که اصاًل قابل مقایسه با فضای 
کار و اطالع رســانی در برهه کنونی نیست. یادم نمی رود در روزهای 
شــلوغ و پرحادثه جنگ خلیج فارس که تعداد زیادی از خبرنگاران 
کشورمان در کنار خبرنگاران رســانه های خارجی در مرزهای غربی 
با کشــور عراق مستقر بودیم برای ارســال یک خبر یا گزارش به هر 
طریق ممکن خودمان را از مرزهای خســروی به شــهر قصر شیرین 
می رساندیم و ساعت ها پشت یک یا دو خط تلفن که توسط نیروهای 
ســپاه در اختیار همگان قرار داشت مستقر می ماندیم تا نوبتمان برسد 
و آیا بشــود با تهران تماس برقرار کرد یا نه!! اما در چنین شــرایطی 
چه شــیرین و چه لذت بخش بود وقتی یک خبر با گزارش سالمت 
به منزل مقصود می رســید و چه بازتاب های وسیعی هم داشت، چون 
دنیای رسانه با احساس مسئولیت شدید حرفه ای در اختیار اهل رسانه 
و خبرنگاران عاشق و نستوه قرار داشت. چرا که این کپی پیست های 
لعنتی در آن زمان، هنوز دو دهه و سه دهه با دنیای واقعی خبر فاصله 
داشت و غده ای سرطانی به نام فضای مجازی هنوز حداقل در جامعه 
ما پا به عرصه وجود نگذاشــته بود و بهشت مطبوعات و رسانه های 
ملــی و محلی در ایران انقالبی و ایران جنگی و ایران جهادی و ایران 
عشق و انگیزه و تالش فضای دلچسبی برای خود اهل رسانه و خیل 
مخاطبــان آماده و منتظر و گوش به زنگ و نوای اخبار روز به وجود 
آورده بــود. حال همه آن بود و نبود آن روزگار و این قیل و قال های 
خاموش این روزگار هم به کنــار، وقتی در مطبوعات خودمان، صدا 
و سیمای خودمان در همین استان و همین شهر تازه کالن شده مرور 
می کنم و تأمل دارم، تعجب می کنم که گو، پس چه شــده است، یا در 
شهر ما هیچ خبری نیست و یا مردم دل و دماغ خواندن و گوش کردن 

و دیدن این همه خبرهایی که هیچ نیست را ندارند! 
به راســتی اگر نخواهیم بگوییــم یک غریبه، بلکه اگر یک مســافر 
یک شــب مجبور به اقامت غریبانه در شــهرمان باشد و سر از هتل 
و مســافرخانه در بیاورد از ســر دلتنگی و بی حوصلگی هم بخواهد، 
رادیویــی و تلویزیونی گوش کند یا ببیند و از ســر اتفاق هم غیر از 
اخبارهای رادیو و شبکه همدان چیزی گیرش نیاید، چه فکری خواهد 
کرد؟! آیا با خود نخواهد گفت، در شــهر خاموشان چه می کنم و چرا 

راهم به این دنیای فراموشی افتاده است!!!

1- یک فعال اصالح طلب خواستار استعفای رئیس جمهور شده است. 
گویا دست یابی به وحدت و هماهنگی و برگزاری همزمان انتخابات 
مجلس و ریاســت جمهوری دلیل اصلی این پیشــنهاد بوده اســت.

گفتنی اســت از نظر برخی همزمان نبودن انتخابات مجلس و ریاست 
جمهوری دلیلی بر بروز پاره ای مشکالت در روابط این دو قوه است.
2- گالیه ها از شورای عالی اصالح طلبان افزایش یافته است. گویا این 
گالیه ها به دنبال دعوت نکردن این شــورا از افراد شاخص این جناح 
برای ثبت نام در انتخابات اوج گرفته اســت. گفتنی است به رغم پیش 
بینی برای ثبت نام اصالح طلبان در روزهای پایانی ثبت نام ها این اتفاق 

در بسیاری از حوزه ها رخ نداد.
3- وزارت کشور در ثبت نام از یک داوطلب تخلف داشته است. گویا 
باز کردن در پشتی و ارائه امتیازاتی بیشتر به این داوطلب برای ثبت نام 
تخلفی بوده که با انتقاد دیگر داوطلبان همراه شده است. گفتنی است 
دوستی این داوطلب با وزیر کشور دلیل این تخلف عنوان شده است.

4- استفاده برخی اصول گرایان شاخص در هنگام ثبت نام از شعارهای 
پیشین با انتقاد مواجه شــده است. گویا استفاده از شعار تغییر و امید 
دلیل این انتقاد است. گفتنی است شعار تغییر قباًل توسط مهدی کروبی 

و شعار امید توسط حسن روحانی استفاده شده است .
5- سهمیه بندی بنزین برخی دستگاه های دارای گشت موتوری رابا 
مشکالتی مواجه کرده است. گویا نیروی انتظامی و پلیس در راس این 
دستگاه ها قرار دارند. گفتنی است وعده های برای رفع این مشکل از 

سوی مسئوالن داده شده است.

اکرم چهاردولی «

  ثبت نــام نزدیــک به 14 هــزار نفر برای 
کاندیداتــوری انتخابات مجلــس یازدهم از 
طرفی باعث شگفتی است و از سویی نشانی از 
رقابتی جدی در انتخابات دوم اسفند به حساب 

می آید. 
در استان همدان نیز 420 نفر برای داوطلبی در 
مجلس ثبت نام کردند که این تعداد نســبت به 

دوره گذشته 29/5 درصد رشد داشته است.
به گفته بیشــتر آنان احساس تکلیف و شوق 
خدمت به مردم پای آنــان را به فرمانداری ها 
کشــانده تا بتوانند با نشســتن بر صندلی های 
ســبز بهارســتان یکی از 290 نماینده مجلس 
آینده باشند. در همین راستا روز گذشته رئیس 
ستاد انتخابات استان در نشستی با خبرنگاران 
به تشریح روند ثبت نام ها در یک هفته گذشته 
پرداخت و به ســواالت خبرنــگاران پیرامون 
روند بررســی صالحیت ها، میزان مشــارکت 
مردم و تغییر در حوزه فرمانداران و بخشداران 

را پاسخ داد.
 ُمر قانون مالک هیأت اجرایی 

در بررسی صالحیت ها
به گفته مصطفی آزادبخت بــا توجه به پایان 
نام نویسی و آغاز فرایند بررسی صالحیت ها در 
هیات اجرایی، اعضای این هیات ها ُمر قانون 
را در بررسی صالحیت ها مالک قرار می دهند 
و هیچ داوطلبــی بدون دلیــل رد صالحیت 

نمی شود.
وی به این نکته هم اشــاره کرد که استعالم از 
مراجع 4 گانه توسط فرمانداری صورت گرفته 
و هیات اجرایی منتظر جواب مراجع هستند تا 
بررســی صالحیت ها صورت گرفته و به آنها 

اطالع رسانی شود.
البته هیأت نظارت بر انتخابات با دقت وظیفه 
خود را انجام خواهند داد همچنین با توجه به 
اینکه ُمر قانون مالک هیأت اجرایی در بررسی 
صالحیت ها است بنابراین پیش بینی می شود 
در این باره با مشکلی مواجه نشویم و ریزش 

ها به حداقل برسد.
تبلیغــات زود هنــگام برخــی داوطلبــان 
نمایندگــی در یازدهمیــن دوره انتخابــات 
مجلس شــورای اســالمی از دیگر مواردی 
بود که مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداری 
همدان به آن اشــاره کــرد و گفت: تبلیغات 
نمایندگی  داوطلبــان  برخــی  هنــگام  زود 
موجــب احضــار 4 داوطلب و یــک فعال 

رسانه ای توسط دستگاه قضایی شد.
البته شــعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی 
در دادسرا و دادگستری شهرستان ها و همچنین 
ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی 

از مدت ها پیش تشکیل شده است.
آزادبخت از رصد جرائم انتخاباتی سخن گفت 
و اظهار داشــت: یکی از رســانه های همدان 
اقدام به چــاپ عکس بزرگی از یک داوطلب 
نمایندگی در صفحه نخست روزنامه کرده بود 
که مصداق تبلیغ زودهنگام را داشــت بنابراین 

مسئول این رسانه به دادگاه احضار شد.
همچنین تاکنــون 4 داوطلب به دادگاه احضار 
شدند هر چند برخی از داوطلبان نمایندگی با 
زرنگی و به صورت غیرمستقیم تبلیغ می کنند 
و بر این باروند که با این تخلف ها نمی شــود 

برخورد کرد.
وی ادامه داد: همدان در تشکیل هیات اجرایی 
انتخابات از استان های پیش رو بوده و در این 
باره نمره قبولی گرفته است همچنین هیچ یک 
از هیات های اجرایی از نظر تفکر سیاسی، یک 
دست نیست از همه تفکرها در هیات اجرایی 

حضور دارند.
رئیس ســتاد انتخابات استان همدان در پاسخ 
به این سوال که آیا فرمانداران و بخشداران تا 
پایان انتخابات تغییر نخواهند کرد یا تغییرات 
خواهیم داشــت؟ پاسخ داد: بنای کار ما براین 
بوده فرمانداران و بخشدارانمان ماندگار باشند 

تغییــرات را انجــام دادیم اما قطعی نیســت. 
فرمانداران با تجربه و توانمند و مقیدی داریم 
در گام اول انتخابات نشــان دادند که آمدند به 
وظیفه خــود عمل کنند. ضمن اینکه با درصد 
باالیی امیدواریم که طبق قانون هیچ مشــکلی 
پیش نیاد اما اگر همانطور که وزیر کشور گفتند 
هر جا احتیاج به تغییر و تحول باشد ما دستمان 
بسته نیســت و حتما این کار را می کنیم.البته 
مطمئنیم که فرمانداران و بخشــداران ما با بی 
طرفی کامل این سیاست را اجرا می کنند نیازی 
به جابه جایی نیســت اما اگر خدایی نکرده به 
غیر این باشد شــک نکنید وظیفه خودمان را 

انجام می دهیم. 
وی دربــاره ارزیابی عملکرد نمایندگان نظری 
نداد و گفت: ســالیق متعددی در این دوره از 
انتخابات حضــور دارند که این امر موجب به 
میــدان آمدن مردم و حضور پرشــور آنان در 

انتخابات خواهد شد.
وی ادامه داد: اکثــر کاندیداهای ثبت نامی در 
رنج ســنی جوانان 30 تا 40 ســال قرار دارند 
و 93 نفر دارای ســابقه ایثارگری هستند و 16 
نفر از ایثارگران با مدرک کارشناســی ثبت نام 
شده اند که پس از ارزیابی در چارچوب قانون 

به رقابتی سالم خواهند پرداخت.
آزادبخت درباره ترکیب سنی کاندیداها توضیح 
داد: تعداد کاندیداهای رده سنی 30 تا 35 سال 
81 نفر، 36 تا 40 سال 99 نفر، 41 تا 45 سال 

74 نفر، 46 تا 50 سال 66 نفر، 51 تا 55 سال 
52 نفر، 56 تا 60 سال 25 نفر، 61 تا 65 سال 
11 نفر، 66 تا 70 ســال 8 نفر و 71 تا 75 سال 

یک نفر بوده است.
وی اضافه کــرد: 423 داوطلب در این دور از 
نمایندگی نام نویســی کردند که از این تعداد 
تاکنــون حضور 420 داوطلب قطعی شــده و 
برخــی از داوطلبان به علــت نقص مدارک و 
ارائه نکردن اصل مدرک مورد نیاز هنوز تایید 

نشدند.
رئیس ســتاد انتخابات استان همدان یادآوری 
کــرد: در دور نهم انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی 133 داوطلــب و در دور دهم 296 
داوطلب نمایندگی نام نویســی کردند که این 

آمار در سال جاری رشد زیادی داشته است.
آزادبخت با بیان اینکه تمامی نمایندگان فعلی 
همدان در مجلس شورای اسالمی در این دور 
انتخابات نام نویسی کردند اضافه کرد: از 420 
داوطلبــی که مدارک آنها تایید شــده، 85 نفر 
از آنها ســابقه نامزدی مجلس و 18 تن سابقه 

حضور در خانه ملت دارند.
وی زمان اعالم نظر اولیه هیأت اجرایی را 10 
روز عنوان کرد و دراین باره توضیح داد: ابالغ 
رد صالحیت به داوطلبان توسط فرمانداری ها 
یک روز، فرصت شــکایت داوطلبان به هیأت 
نظارت استان چهار روز بوده و رسیدگی به آن 
توسط هیأت نظارت استان 20 روز بوده است.

مقایسه داوطلبان ثبت نام شده در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسالمی
جمع میزان افزایش میزان افزایش دهم به یازدهمتعداد داوطلبین دوره یازدهمتعداد داوطلبین دوره دهمحوزه انتخابیه

دوره دهم به یازدهم زنمردجمعزنمردجمعزنمرد
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادتعداددرصدتعداددرصدتعدادتعداددرصدتعداددرصدتعداد

7169/31230/78312489/21510/81395342/73205640/3همدان و فامنین
10/01-6/5330-4-6590710726186101471مالیر
1330/9-2586414293890/549/5421334/20نهاوند

10/03-269614272896/513/52910/30تویسرکان
1339/3-3-0331648/5-17853152033100اسدآباد

2337+395690/369/7621730/36--39100بهار و کبودراهنگ
264397/712/3441841/811944/1--26100رزن و درگزین

26990/8279/22963839137942011429/7102712429/5جمع

زن160141015

مرد435633283861124

جمع446233294271139
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  18 آذر ماه 1398  شماره 3637
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مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

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

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

برابر رأي شــماره 139860326005000600 مورخ 1398/9/11 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای محســن فریادرس به شماره شناسنامه 5 شماره 
ملی 3962309306 صادره از نهاوند فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 91/41 
مترمربع قســمتی از پالك 213 فرعي از 3871 اصلي بخش یک حوزه ثبتی شهرستان نهاوند حقوق 
ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رســمي عزیزاله بیجنوند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 222(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/4
محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001014 مورخه 1398/9/5هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي شمس ا... مینایی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 
3 صادره از همدان در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ  یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 
175678/87 مترمربع تحت پالك 131/212 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5 خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1456(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326034001019 مورخه 98/9/6  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي محمد مینایی  فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 1013 صادره 
از همدان  در سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 148025/84 
مترمربع تحت 131/215 واقع در همدان روســتای شــیرین آباد بخش 5  خریداري مع الواســطه از 
قربانعلی مینایی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 1452(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001013 مورخه 1398/9/5هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي مجید مینایی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
1014 صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 
175678/87 مترمربع تحت پالك131/212 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5 خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1460(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000947 مورخه 1398/8/22  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ابراهیم مینائی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
1012 صادره از همدان  در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ  یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 
245405/98 مترمربع تحت پالك131/211 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5  خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1450(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001015 مورخــه 1398/9/5 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي مجید مینایی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
1014 صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 
158114/83 مترمربع تحت پالك131/213 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5 خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1458(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000948 مورخــه 98/8/22 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي محمد مینایی  فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
1013 صادره از همدان  در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ  یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 
245405/98 مترمربع تحت پالك131/211 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5  خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1454(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000951 مورخه 1398/8/23هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي عباس مینائی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
1015 صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 
178402/66 مترمربع تحت پالك131/216 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5 خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1462(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

تخفیف ۵۰ درصدی برای متقاضیان 
ساخت مسکن در بافت فرسوده ازندریان

 عضو شــورای اسالمی شهر ازندریان از ارائه تسهیالت مسکن به 
متقاضیان خبر داد و گفت: تخریب بافت های فرسوده و بازسازی آنها 

یکی از اولویت های مهم دولت در سال های اخیر به شمار می رود.
احســان غفاری در گفت وگو با ایســنا، افزود: مقاوم ســازی منازل 
مســکونی در شهرها و روســتاها موجب کاهش خسارت های جانی 
و مالی در صورت وقوع هرگونه بالیای طبیعی از قبیل ســیل، زلزله 

و... می شود.
وی با اشــاره به اینکه بنیاد مســکن انقالب اســالمی بــه متقاضیان 
ســاخت مسکن در بافت های فرسوده با شرایطی تسهیالت مسکن را 
ارائه می دهد، خاطرنشان کرد: اهالی شــهر ازندریان می توانند از این 

تسهیالت مسکن برخوردار شوند.
غفاری با بیان اینکه در حال حاضر این تســهیالت به مبلغ 40 میلیون 
تومان با سود 5 پنج درصد و بازپرداخت 12 ساله به متقاضیان پرداخت 
می شود، اظهار کرد: با پیگیری اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار 
ازندریان و رایزنی با بنیاد مسکن مالیر، این تسهیالت مسکن به همه 

متقاضیان پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه شورا و شهرداری برای متقاضیان ساخت مسکن در 
بافت فرسوده پروانه ساختمانی را با 50 درصد تخفیف صادر می کند، 
به خالقیت و طرح پســندیده فرماندار مالیر با عنوان 200 طرح، 200 
روســتا اشــاره کرد و گفت: با رایزنی اعضای شورای شهر ازندریان 
افرادی که داری طرح صنعتی یا صنایع دستی و ... هستند، طرح خود 
را هر چه سریع تر با اعضای شورای شهر در میان گذاشته تا اقدامات 

الزم صورت بگیرد.
پیشنهاد اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضالب شهری در ازندریان

عضو شورای اسالمی شهر ازندریان در بخش دیگری از سخنانش از 
بررســی مشکالت مربوط به اداره آب و فاضالب شهر ازندریان خبر 
داد و گفت: در دیداری که با رئیس اداره آب و فاضالب شهر ازندریان 
داشتیم، مشکالت مربوط به آب و فاضالب شهر ازندریان مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
وی با ارائه پیشــنهاد اجرای طرح جمع آوری فاضالب شــهری در 
ازندریــان، افزود: ازندریان با جمعیتی حــدود 18 هزار نفر به عنوان 
دومین شــهر پرجمعیت شهرستان مالیر و یازدهمین شهر پرجمعیت 

استان همدان بعد از مراکز شهرستان ها به شمار می رود.
غفاری با بیان اینکه در زمینه اجرای طرح جمع آوری فاضالب شهری 
ازندریــان هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته اســت، با تأکید بر تراکم 
جمعیتی باالی این شــهر که دومین شــهر شهرستان مالیر محسوب 
می شود و داشــتن 4000 انشــعاب کنتور، اجرای طرح جمع آوری 

فاضالب ازندریان را عقالنی دانست.
وی با اشــاره به اینکه طرح جمع آوری فاضالب شهری ازندریان 
باید ســال ها قبل اجرا می شــد، گفت: این در حالیست که طرح 
فاضالب شــهری، شهرهای مریانج، گل تپه، جورقان و اللجین در 
همدان اجرا شــده و طرح جمع آوری فاضالب شهری سامن  نیز 
هفت ســال پیش مورد مطالعه قرار گرفته و در صورت تخصیص 

اعتبار اجرا می شود.
عضو شورای اسالمی شهر ازندریان با اشاره به اینکه برای اجرای طرح 
جمع آوری فاضالب شهری ازندریان بیش از 10 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز اســت، افزود: در صورت اجرایی شدن این طرح، احداث تصفیه 
خانه با توجه به اجرای طرح جمع آوری فاضالب شهری ازندریان و 

آب های سطحی ضروری خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه شــهر ازندریان با رشد دو برابری میانگین 
کشــوری طبق آمار سرشماری ســال 1395 و به تبع آن افزایش 
وســعت شــهر، اجرای طرح فاضــالب شــهری ازندریان یکی 
از مهمترین پروژه های شــهر محســوب می شــود، یادآور شد: 
هرچقدر این طرح به ســال های آینده موکول شود به موازات آن 

می کند. پیدا  افزایش  هزینه ها 

محل و تعداد شعب اخذ رأی انتخابات 
در کبودراهنگ تعیین شد

 کبودراهنگ- اکرم حمیدی- خبرنگار همدان پیام: نشســت تعیین 
مقدار و محل استقرار شعب اخذ رأی انتخابات شهرستان کبودراهنگ 

با حضور فرماندار و اعضای هیأت اجرایی برگزار شد.
فرماندار شهرســتان کبودراهنگ در این نشست با اشاره به انتخابات 
پیــش رو در لزوم قانون مداری و اصــل بی طرفی تأکید کرد و افزود: 
دقت نظر در انتخاب محل تعیین شعب اخذ رأی باید به منظور تسهیل 
رأی گیری برای عموم باشــد و از مجریان خواســت تــا با برگزاری 
انتخابات و بــا رعایت بی طرفی و امانتداری در برگزاری پرشــور و 

انتخابات سهیم باشند.
حجت ا... مهدوی با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: برابر ماده 54 آیین نامه اجرای قانون انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی بالفاصله پس از انتخابات معتمدان اصلی و 
علی البدل و تشــکیل هیأت اجرایی، هیأت اجرایی حوزه های فرعی 
موظف هســتند در اجــرای ماده 36 قانون به منظــور تعیین تعداد و 
استقرار شــعب ثبت نام و اخذ رأی تشکیل جلســه داده و مراتب را 

صورت جلسه کنند و به وسیله فرماندار حوزه انتخابیه اعالم کنند.
در پایان این نشســت پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای جلســه 
محل و تعداد شــعب اخذ رأی در شهر کبودراهنگ و بخش مرکزی 

تعیین شد.

اعزام ۳۲۰ دانش آموز نهاوندی 
به راهیان نور

 فرمانده ســپاه نهاوند از اعزام 320 نفر از دانش آموزان نهاوند به 
اردوی راهیان نور خبر داد.علی مختاری گفت: روز یکشنبه 320 نفر 
از دانش آموزان آموزشــگاه های دخترانه نهاوند به اردوی راهیان نور 
جنوب کشور اعزام شــدند. مختاری افزود: در این اردو که به منظور 
آشــنایی جوانان و نسل جدید جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت انجام 
می گیرد دانش آموزان در ســه روز از مناطق عملیاتی جنوب بازدید 
خواهند کرد. وی ادامه داد: در طول این سه روز دانش آموزان از مناطق 
عملیاتی والفجر8، کربالی4، کربالی5 و شلمچه بازدید خواهند کرد.

مختاری اظهــار کرد: این کاروان در قالب 8 دســتگاه اتوبوس اعزام 
شــدند که به همراه هر خودرو یک نفر راوی جهت روایت وقایع و 

عملیات های زمان دفاع مقدس حضور دارد.

کاندیداها فضای سالم رقابت را 
با کینه و دشمنی تخریب نکنند

 امام جمعه نهاوند گفت: نظام جمهوری اسالمی بر 2 اساس پایدار 
اســت؛ جمهوری اســالمی و مردم ســاالری، تقاضای من این است 
همچنان که در این چهل ســال هم اینگونه بوده اســت مردم حضور 
و مشارکت فعال و حداکثری در انتخابات داشته باشند، کاندیداها هم 

رقابت را میدان برد و باخت نبینند.
وی افــزود: مردم با انتخاب آگاهانــه و حکیمانه به پای صندوق رای 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی بیایند تا محصول 
این انتخابات در پایان انتخاب فردی خدمتگذار و صدیق به نظام باشد.

کبودراهنگ بیش از 4۳ هزار مشترک برق دارد 

 کبودراهنــگ- اکــرم حیــدری- خبرنــگار همدان پیــام: شهرســتان کبودراهنــگ 
بیــش از 43 مشــترک بــرق دارد کــه رتبــه اول حــذف قبــوض کاغــذی در اســتان 

را دارد.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کبودراهنــگ بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: از تمامــی 
مشــترکین درخواســت داریــم نســبت بــه پرداخــت قبــض بــرق اقــدام کننــد تــا در 

ــود. ــری ش ــرق جلوگی ــی ب ــر و قطع ــی مطلوب ت خدمات ده
ــع  ــرق و پایدارســازی شــبکه های توزی ــی رضایــت مشــترکین ب ــل همدان علــی های

بــرق شــد از مهمتریــن اهــداف برشــمرد و افــزود: بــرای رفــاه مشــترکان اقداماتــی از 
جملــه اهــداف یــک دســتگاه پســت عمومــی در شــهر کبودراهنــگ خیابــان شــهید 
باهنــر از محــل اعتبــارات توســعه و احــداث شــهری بــه قــدرت 315 کیلــو ولــت 

آمپــر و اعتبــاری بالــغ بــر 879 میلیــون ریــال انجــام شــده اســت.
ــه  ــهری ب ــازی ش ــالح و بهینه س ــدرت و اص ــش ق ــزود: افزای ــن اف وی همچنی
ــال، افزایــش  ــون ری ــر 815 میلی ــغ ب ــاری بال ــر و اعتب ــت آمپ قــدرت 315 کیلوول
ــع آب شــهر  ــی منب ــع عموم ــل پســت توزی ــدرت و اصــالح و بهینه ســازی کام ق
ــازی  ــالح و بهینه س ــارات و اص ــل اعتب ــی از مح ــه عموم ــل ب ــو و تبدی شیرین س
شــهری و قــدرت 250 کیلوولــت آمپــر و اعتبــاری بالــغ بــر 854 میلیــون ریــال 

از دیگــر اقدامــات اســت.
هایــل همدانــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: افزایــش قــدرت و اصــالح و بهینه ســازی 
ــه  ــل ب ــو و تبدی ــهر شیرین س ــاورزی ش ــک کش ــی بان ــع عموم ــت توزی ــل پس کام
عمومــی از محــل اعتبــارات اصــالح و بهینه ســازی شــهر بــه قــدرت 200 کیلوولــت 
آمپــر و اعتبــاری بالــغ بــر 877 میلیــون ریــال و احــداث یــک دســتگاه پســت توزیــع 
عمومــی در روســتای عبدالمومــن از محــل اعتبــارات اصــالح و بهینه ســازی 
روســتایی بــه قــدرت 100 کیلوولــت آمپــر و احــداث 305 متــر خــط 20 کیلوولــت 
ــای  ــن فعالیت ه ــه مهمتری ــال از جمل ــون ری ــر 988 میلی ــغ ب ــاری بال ــی و اعتب هوای

توزیــع بــرق کبودراهنــگ اســت.

معصومه کمالوند «

 41 داوطلب برای رقابت در حوزه نمایندگی 
نهاوند برای مجلس شــورای اسالمی ثبت نام 

کردند.
فرماندار نهاوند در نشست خبری با رسانه های 
این شهرستان گفت؛ در مهلت یک هفته ای ثبت 
نام داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسالمی 

41 داوطلب نام نویسی کردند.
مــراد ناصری با بیــان اینکه دنبــال برگزاری 

انتخابات سالم هستیم. جناح بازی نداریم.
از دیروز بررسی صالحیت آغاز شده است.

مراد ناصری درتشریح جزئیات این لیست گفت 
37 آقا و4 نفرهم خانم بوده است،کارشناســی 
ارشد35، کارشناســی با احتساب ایثارگری1، 

دکتری 3 نفر،حوزوی 2نفر، بوده است.
 جوان ترین

 ۳۰ سال و مسن ترین ۶۵ سال
فرهنگی2نفر، کارمند23، آزاد3، بازنشســته 3، 
استاد دانشگاه 4، پزشــک 1و نماینده فعلی 1 

نفر بوده است
ثبت نامی ها 42درصدی ثبت نام داوطلبین نسبت 

به دوره قبل رشد داشته است.
 ۳4 ثبت نام اولی 

 ۷ سابقه داوطلبی
یک هفته مهلت نام نویسی داوطلبین انتخابات 

یازدهم مجلس شورای اسالمی به پایان رسید.
حاصل این ثبت نام هــا 43 داوطلب در حوزه 

انتخابیه نهاوند شد. 
از میان داوطلبینی که شــامل نخبه ها و اساتید 
دانشــگاه، ورزشــکاران و قهرمانان ورزشی، 
خبرنگاران، شــورای شهری ها و مدیران اسبق 
در شهرستان، صاحبان مدارج عالی دانشگاهی 
و شخصیت های شناخته شده کشوری می شود، 
افراد بیکار و جوانان جویای کار هم بودند این 
نام نویسی فرصتی شد تا برخی نخبگان شهر را 
در این ماراتن بشناسیم نخبگانی که در پایتخت 

مشغول و برای مردم شهرشان گمنام بودند. 
تعداد ثبت نامی های نهاوند در دوره یازدهم به 
نســبت دوره دهم مجلس افزایش یافت تعداد 
ثبت نامی ها در دوره قبــل 29 داوطلب بود که 
از این تعداد 11نفر تایید شــدند و در این دوره 
هم 41 نفر ثبت نام نهایی شده است که حضور 
4خانم در این جمع نســبت به دوره قبل قابل 
توجه اســت.   در نهایت لیست 41 نفره برای 
حضــور در ماراتن انتخابــات یازدهم مجلس 

نهایی شد. 
حضور جوان ها در این دوره از شاخصه های 
این دوره محسوب می شود و شعارهای اشتغال 
و تقویت اقتصاد و حکایت سفره های مردم از 

عمده دغدغه داوطلبین برای مردم عنوان شد. 
ظاهــرا همــه،  مشــکالت را مــی داننــد و 
راهکارهاست که ناپیداست و چه امیدهایی که 
در زمــان تبلیغات زنده می شــود و به بار می 

نشیند. 

برخی داوطلبین هم هنوز  نیامده در زمان ثبت 
نام از انصراف خود به نفع داوطلب دیگر خبر 
دادند و اغلب هم برای پوشــش داوطلب خود 
تا بعد از تایید صالحیت و برخی هم در آستانه 
اســفند خبردادند. این انتخابات هم حساسیت 
و هم جذابیت خاص خــود را دارد آن هم در 
نهاوند که تنور فعالیت های داوطلبین با روشن 

شدن زودهنگام چراغ تبلیغات، داغ شد. 
هنوز ثبت نام ها نهایی نشده بود و پیش بینی ها 
در تایید و و رد صالحیت ها تازه داشت جان 
می گرفت که برخی کنش و واکنش ها را نسبت 
به تخریب و یا حمایــت داوطلبین در فضای 

مجازی توسط حامیان شروع شد. 
 ۳۰۰۰ هزار رای اولی در اسدآباد 

شهرستان اسدآباد دارای 72 هزار نفر جمعیت 
واجد شرایط جهت شرکت در انتخابات بوده 
که 3 هزار نفر از این میزان جمعیت رای اولی 
هســتند. فرماندار شهرستان اســدآباد با بیان 
این مطلب گفت: 2500 نفر مجری و دســت 
اندرکار همکاری برای برگــزاری  انتخابات 

مجلس در اسدآباد پیش بینی می شود.
مجید شــماعی گفت: تعداد شــعبات پیش 
بینی شــده برای اخذ آرای مردم شهرستان 
مجلــس  انتخابــات  دوره  یازدهمیــن  در 
شورای اســالمی 115 شعبه پیش بینی شده 

است.
درویشــی تصریح کرد: در شهرستان اسدآباد 
33 نفر برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
نام نویسی کردند که تمامی این افراد از قشر 
مــردان بوده و 5 نفر ازاین تعــداد داوطلبان 
ثبت نامی  دارای مدرک دکترا و مابقی دارای 
مدرک کارشناسی ارشد هستند  و موردی از 
زنان داوطلب ثبت نام برای انتخابات مجلس 

در اسدآباد نداشته ایم.
وی ادامه داد: بعداز پایان ثبت نام انتخابات 
مجلس 5 نفر از افراد داوطلب ثبت نامی از 

یازدهم  انتخابات مجلس  حضور در عرصه 
انصراف دادند و شــمار افراد داوطلب ثبت 

نامی این شهرستان به 28 نفر رسید.
 سهم ۱4 درصدی بانوان 

در میان مالیر
 تــا پایــان مهلت نــام نویســی داوطلبان 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی 71 نفــر ثبت نام کردنــد که 14 
درصد داوطلبــان را بانوان و 76 درصد را 

مردان تشکیل داده اند.
فرماندار مالیــر در پایان آخرین روز ثبت نام 
داوطلبان انتخابات مجلس در جمع خبرنگاران 
گفــت: 71 نفر تــا پایان مهلت نام نویســی 
انتخابات مجلس در مالیــر ثبت نام کردند ، 
که 61 نفر از داوطلبان نام نویسی شده در این 
شهرستان مردان و 10 بانوان هستند که بانوان 

استقبال خوبی را دراین دوره داشتند.
قــدرت ا... ولــدی افزود: ازایــن 71 نفر 
17 نفــر از داوطلبان ثبت نــام خود را از 
طریق ســتاد انتخابات در وزارت کشور و 
54 نفر از طریق ســتاد انتخابات مالیر ثبت 
نام خود را تکمیــل کردند. وی افزود: 10 
نفر از داوطلبان فرهنگی ، 2 نفر پزشــک ، 
23نفر کارمند ، 9 نفر اســتاد دانشــگاه ، 9 
نفر بازنشســته ، 2 نفــر روحانی ، یک نفر 
قاضــی و وکیل، 8 نفر شــغل آزاد ، 2نفر 
نماینــده مجلــس و پنــج نفر جزو ســایر 

هستند. مشاغل 
  ۶2 داوطلب در بهار وکبودراهنگ

تا پایــان مهلت ثبت نام نامزدهــای انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی 62 
نفر ثبت نام خــود را در حوزه انتخابی بهار و 

کبودرآهنگ قطعی کردند.
فرماندار بهارگفت؛ بیش از 40 انتخابات پس از 
انقالب در ســالمت کامل برگزار شده است و 
وظیفه هیات اجرایی و نظارت به عنوان بازوان 

برگزاری انتخابات در شهرستان تامین سالمت 
و امنیت انتخابات است .

احسان قنبری اظهار داشت: با هماهنگی که بین 
شورای نگهبان و وزارت کشور صورت گرفته 
و در مجلس مصوب شــده هر دو سال یکبار 
انتخابات دو منظور خواهیم داشت و انتخابات 
مجلس شورای اســالمی و خبرگان رهبری و 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا به صورت همزمان برگزار خواهد 
شد.احســان قنبری اضافه کرد: از روز دهم آذر 
همزمان با ثبت نــام از داوطلبان کاندیداتوری 
نمایندگی مجلس هیات اجرایی در شهرستان 

آغاز به کار کرده است.
وی افزود: 62 نفر ثبت نــام خود را در حوزه 
انتخابــی بهار و کبودرآهنــگ قطعی کردند و 
امروز بررســی صالحیت داوطلبــان آغاز و تا 
26 آذر ادامه خواهد داشــت و سپس تایید و 
رد صالحیت و دالیل رد صالحیت شــدگان 
به صورت کتبی به خود داوطلب نمایندگی یا 
نماینده قانونی آن اعالم می شــود و آنان مهلت 
قانونی بــرای اعتراض خواهند داشــت و در 
نهایت با اعالم نهایی اســامی داوطلبین 8 روز 
قبل از انتخابات تبلیغات رسمی کاندیداها آغاز 
خواهد شد.وی اظهار داشت: از افراد ثبت نامی 
در حــوزه بهار و کبودرآهنــگ پنج نفر دارای 
مدرک دکترا، 51 نفر کارشناســی ارشــد، سه 
نفر حوزه علمیه ســطح سه و سه نفر با مدرک 
کارشناسی از خانواده شــهدا و ایثارگران ثبت 
نام کردند. وی ادامه داد: 4 روحانی، 9 اســتاد 
دانشگاه، 9 فرهنگی، 22 کارمند، 8 بازنشسته، 2 
نفر دارای شغل آزاد، 1 نفر بیکار و 6 نفر سایر 
در حــوزه بهار کبودراهنگ ثبت نام کردند و 3 

نفر نماینده ادوار گذاشته بودند.
احسان قنبری افزود: جوانترین داوطلب با 30 
سال سن و مسن ترین با 65 سال سن در حوزه 

بهار کبودراهنگ ثبت نام کردند.

جوان ترین داوطلب در نهاوند؛ بیشترین ثبت نام بانوان در مالیر

نگاهی به آمار ثبت نامی ها در4حوزه انتخابیه 
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  حوزه انتخابیه بهار وکبودراهنگ

شغلتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

آزادکارشناسی ارشدابراهیم نجفی1

کارمندکارشناسیابوالفضل دهله اي2

فرهنگیکارشناسیارسطو هوشمند3
روحانیتحصیالت حوزوي اصغر حیدري مقتدر4
کارمندکارشناسی ارشداصغر سالمی گلزاري5
روحانیتحصیالت حوزوي اصغر شریفی پاکور6
کارمندکارشناسی ارشدایوب حسنخانی7
کارمندکارشناسی ارشدجمشید قاسمی8
کارمنددکتريجمشید نعمتی9
سایرکارشناسی ارشدجواد کورشی خادم10
استاددانشگاهدکتريجواد وطنی شعاع11
بیکارکارشناسی ارشدحسین قاسملو12
سایرکارشناسی ارشدحمید کیهانی رئوف13
کارمندکارشناسی ارشدرضا عسگري14
فرهنگیکارشناسی ارشدرضاعلی جباري نامور15
کارمندکارشناسی ارشدروح ا... رجائی16
فرهنگیکارشناسی ارشدزهرا محمدي متوسل17
استاددانشگاهکارشناسی ارشدسعیده اسماعیلی18
بازنشستهکارشناسی ارشدسلمان رضائی19
فرهنگیکارشناسی ارشدسمیرا حضرتی20
بازنشستهکارشناسی ارشدسیدحسین موسوي21
بازنشستهکارشناسی ارشدسیدعبدالصمد حسینی22
بازنشستهکارشناسی ارشدعباس حسنی محتشم23
آزادکارشناسی ارشدعباس خرمی پیکام24
سایرکارشناسی ارشدعبدالرضا خدري25
استاددانشگاهدکتريعزیزا... ویانی26
روحانیکارشناسی ارشد  -  تحصیالت حوزوي علی اصغر زارعی27
کارمندکارشناسی ارشدعلی اصغر شیري28
کارمندکارشناسی ارشدعلی اصغر محمدي  فاتح29
فرهنگیکارشناسی ارشدعلی اکبر زارعی30
بازنشستهکارشناسی ارشدعلی اکبر قهرمانی31
کارمندکارشناسی ارشدعلی بهرامی32
کارمندکارشناسی ارشدعلی حضرتی33
کارمندکارشناسی ارشدعلی حمیدي حبیب34
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدعلی رضا حشمت پور35
کارمندکارشناسی ارشدعلی زارعی36
بازنشستهکارشناسیعلی شعبانی37
بازنشستهکارشناسی ارشدعلی یعقوبی38
بازنشستهکارشناسی ارشدعیسی جعفري39
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدغالمرضا بابائی40
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدفاطمه میرزائی نیادهبان41
کارمندکارشناسی ارشدفتح ا... توسلی42
استاددانشگاهدکتريفخرالدین سلطانی43
فرهنگیکارشناسی ارشدفرهاد غنی یگانه44
فرهنگیکارشناسی ارشدلیال شاه دوستی45
کارمندکارشناسی ارشدمجتبی فیض اللهی46
کارمندکارشناسی ارشدمجید قاسمی جمشید47
کارمندکارشناسی ارشدمحسن نادري پور48
کارمندکارشناسی ارشدمحمد پیري49
روحانیتحصیالت حوزوي محمد سلطانی50
فرهنگیکارشناسی ارشدمحمد عابدي موحد51
کارمندکارشناسی ارشدمحمدتقی زینتی شایان52
سایرکارشناسی ارشدمحمدجواد مثبت53
نمایندهکارشناسی ارشدمحمدعلی پورمختار54
سایرکارشناسی ارشدمحمدکریم باقري  محیط55
کارمندکارشناسی ارشدمسعود ضیائی56
کارمندکارشناسی ارشدمسلم غالمی57
کارمندکارشناسی ارشدمصطفی رضائی58
فرهنگیکارشناسی ارشدمهدي سلیمانی59
استاد دانشگاهکارشناسی ارشد  -  تحصیالت حوزوي وحید یادگاري سرور60
سایرکارشناسی ارشدهادي طاهري پارسا61
استاد دانشگاهدکتريالهام خوش باورراد62

 حوزه انتخابیه نهاوند
شغلتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

کارمندکارشناسی ارشداحمد پیرحیاتی1
کارمندکارشناسی ارشداسماعیل زارعی کوشا2
سایرکارشناسی ارشداسماعیل روزبهانی3
آزادکارشناسی ارشدایوب سنگ سفیدي4
کارمندکارشناسی ارشدآرزو ظفري5
کارمندکارشناسی ارشدآرش ظفري6
کارمندکارشناسی ارشدپیمان شیراوند7
کارمندکارشناسی ارشدحامد افراسیابی8
آزادکارشناسی ارشدحدیث مالمیر9
نماینده  مجلسدکتريحسن بهرام نیا10
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدحسین زمانیان11

کارمندکارشناسی ارشد  -  تحصیالت حوزويحسین قبادي12
سایرکارشناسی ارشدرضا سلگی13
کارمندکارشناسی ارشدزمان ا... قائمی14
سایرکارشناسی ارشدزهرا کورانی15
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدسعادت حنیفیان16
کارمندکارشناسی ارشدسعید اسدبیگی17
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدسیدسجاد کیانی18

کارمندکارشناسی ارشدعلی اکبر شاهمرادي19
بازنشستهکارشناسی ارشدعلیرضا شهبازي20
کارمندکارشناسی ارشدعیسی سراقی21
کارمندکارشناسی ارشدغالمرضا جعفري22
سایرکارشناسی ارشدفاطمه سوري23
کارمندکارشناسی ارشدقدرت ا... سیف24
کارمندکارشناسی ارشدکوه زاد شیراوند25
کارمندکارشناسی ارشدمالك شهبازي26
کارمندکارشناسی ارشدمجتبی شیراوند27
آزادکارشناسی ارشدمحسن سراقی28
فرهنگیکارشناسی ارشدمحمد احدیان29
بازنشستهتحصیالت حوزويمحمد بحیرائی30
فرهنگیکارشناسی ارشدمحمد سلگی31
آزادکارشناسی ارشدمحمد محمدی حسینی32
کارمندکارشناسی ارشدمحمد مومیوند33
بازنشستهکارشناسیمصطفی حمیدوند34
کارمندکارشناسی ارشدمصطفی کاویانی35
کارمندکارشناسی ارشدمهدي بحیرائی36
کارمندکارشناسی ارشدوحید گل محمدي37
کارمندکارشناسی ارشدهمایون علی حسینی38
پزشكدکتريیارمحمد تكلو39
کارمندکارشناسی ارشدیارولی سیف40
استاد دانشگاهدکتريیاسر شهبازي41

  حوزه انتخابیه مالیر

شغلتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

بازنشستهکارشناسی ارشدابوالقاسم رسولی مقدم1

بازنشستهکاردانیابوالقاسم مؤمنی2

نماینده  مجلستحصیالت حوزوياحد آزادي خواه3

استاد دانشگاهکارشناسی ارشداحسان علیمرادي4

پزشكدکترياحمد آریائی نژاد5

پزشكدکترياحمد روستائی حسین  آبادي6

کارمندکارشناسی ارشداحمد کرباسی7

فرهنگیکارشناسی ارشداحمد نصیري8

بازنشستهکارشناسی ارشداردوان ترك زبان9

پزشكدکترياسماعیل بیات جوزانی10

استاد دانشگاهکارشناسی ارشداصغر کرمی11

کارمندکارشناسی ارشدآیت حقانی فرد12

سایربابك جعفري13

بیكارکارشناسی ارشدبابك مالمرادي14

کارمندکارشناسی ارشدبهمن یوسفی15

کارمندکارشناسی ارشدحاتم شكري16

کارمنددکتريحسن ونائی17

استاد دانشگاهکارشناسی ارشد  -  تحصیالت حوزويحسین گرجی پور18

استاد دانشگاهکارشناسی ارشدحمید هنرجو19

آزادکارشناسی ارشدخیرا... مقنی ازندریانی20

بازنشستهکارشناسی ارشدداود نجاتی21

کارمندکارشناسی ارشدداود یعقوبی22

کارمندکارشناسی ارشدرضا طاهري23

وکیل یا قاضیکارشناسی ارشدرضا کرمی24

فرهنگیکارشناسی ارشدروح ا... اکبري25

فرهنگیکارشناسی ارشدزهرا اسماعیلی26

آزادکارشناسی ارشدزهرا می آبادي  جورابی27

فرهنگیکارشناسی ارشدسعید سیاوشی28

سایرکارشناسی ارشدسیدرضا ذهبی حسینی29

سیدمحمدقاسم  30
کارمندکارشناسی ارشدسیاوشی

کارمندکارشناسی ارشدسیدمهدي سجادي31

استاد دانشگاهکارشناسی ارشدظهیر صالحی32

کارشناسیعبدالوحید خزائی33

فرهنگیکارشناسی ارشدعصمت غفاریان34

استاد دانشگاهکارشناسی ارشدعلی احمد عباسی35

کارمنددکتريعلی اصغر داودي  کسبی36

بازنشستهدکتريعلی اکبر ونائی37

کارمندکارشناسی ارشدعلی حسینخانی38

آزادکارشناسی ارشدعلی زمانی کسبی39

کارمندکارشناسی ارشدعلی نعمت چهاردولی40

بازنشستهکارشناسیغالمحسن عبدلی  مرویلی41

آزادکارشناسی ارشدفرزانه عبدلی مرویلی42

کارمندکارشناسی ارشدفرشید بیات مقدم43

آزادکارشناسی ارشدفیروزه فریدونی45

فرهنگیکارشناسی ارشدکتایون کارگر46

کارمندکارشناسی ارشدمجتبی اکبري47

آزادکارشناسی ارشدمجید سرائی48

فرهنگیکارشناسی ارشدمحمد احمدوند49

فرهنگیکارشناسی ارشدمحمد جعفري50

کارمندکارشناسی ارشدمحمد دشتی مرویلی51

آزادکارشناسی ارشدمحمد روستائی52

فرهنگیکارشناسی ارشدمحمد سیاوشی53

روحانیکارشناسی ارشد  -  تحصیالت حوزويمحمد شهمراد54

کارمندکارشناسی ارشدمحمد عباسی55

نماینده مجلسدکترمحمد کاظمی56

سایرکارشناسی ارشدمحمد کاظمی57

استاد دانشگاهدکتري -   تحصیالت حوزوي سطح دومحمد کهندل58

سایرکارشناسی ارشدمحمدپارسا گلزارفر59

کارمندکارشناسی ارشدمحمدجواد اسماعیلی60

پزشكدکتريمحمدحسین جلیلی61

کارمندکارشناسی ارشدمحمدرضا آئینه62

کارمندکارشناسی ارشدمحمدرضا ترابی63

کارمندکارشناسی ارشدمحمدرضا عروجی64

بازنشستهکارشناسی ارشدمحمدرضا نبئی65

بازنشستهدکتريمحمود محبی66

کارمندکارشناسی ارشدمرتضی رضائی67

کارمندکارشناسی ارشدمریم برزگرزندي68

کارمندکارشناسی ارشدمریم قهري69

کارمندکارشناسی ارشدمسعود هاشمی70

بازنشستهکارشناسی ارشدمنوچهر محمدي منش71

مهدي  72
کولیوندسالوکی

وکیل یا قاضیکارشناسی ارشد

سایرکارشناسی ارشدمهدي توکلی زاده73

سایرکارشناسی ارشدمهدي محمدرضائی74

استاد دانشگاهکارشناسی ارشدالناز سلیمانی75

استاد دانشگاهدکتريهادي بیگی نژاد76

فرهنگیکارشناسی ارشدالهام فرهادي77

 حوزه انتخابیه رزن و درگزین
شغلتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

فرهنگیکارشناسی ارشدسیدابراهیم آذرنوش1
کارمندکارشناسی ارشدعلی اکبر ستایش اسخا2
کارمندکارشناسی ارشدمصطفی ترکمان3
بازنشستهتحصیالت حوزویمحمد نوروزي4
کارمندکارشناسی ارشدناصر شریفی مطلق5
نماینده  مجلسکارشناسی ارشدحسن لطفی6
آزادکارشناسی ارشدسعید الماسی7
آزادکارشناسی ارشدسعید شاهدي پور8
استاد دانشگاهدکتريموسی رسولی9
بازنشستهکارشناسی ارشدنادعلی توسلی10
سایرکارشناسی ارشدمحمدرضا رحیمی11
وکیل یا قاضیکارشناسی ارشد -  تحصیالت حوزويعلی رازینی12
وکیل یا قاضیکارشناسی ارشدعلی رضا سعیدي13

سیدعباس حسینی  14
وکیل یا قاضیکارشناسی ارشد  -  تحصیالت حوزويحشمتیان

آزادکارشناسی ارشدروح ا... خوبان فرد15
آزادکارشناسی ارشدامیر شرفی ابقاء16
استاد دانشگاهدکتريجالل موالبیگی17
بازنشستهکارشناسیولی ا... حقویردي18
فرهنگیدکتريعلی اصغر چراغی  توفیق19
کارمنددکتريحسین وزیري ستا20
کارمندکارشناسی ارشدمهدي وفا21
کارمندکارشناسی ارشدحسین کرملو22
فرهنگیکارشناسی ارشدمجید غالمی معتبر23
پزشكدکتريمصطفی حسنی24
کارمندکارشناسی ارشدمصطفی جعفري پرور25

کارشناسی ارشدکریم جعفري اختریان26

فرهنگیکارشناسی ارشدعطاا... سلطانی صبور27
کارمندکارشناسی ارشدحسن محمدي مطلع28
پزشكدکتريمحمد مجیدي29
کارمندکارشناسی ارشدعباس حقی30
فرهنگیکارشناسی ارشد  -  تحصیالت حوزوي سطح دوامیر علی جانی31
کارمندکارشناسی ارشدمحمد شاه وردي32

محمود انصاري  33
کارمندکارشناسی ارشدحكمت

بازنشستهکارشناسی ارشدعلی نقوي34
کارمندکارشناسی ارشدخیرا... جانی35
کارمندکارشناسی ارشدمرتضی جعفرپوریان36
کارمندکارشناسیمهدي ابراهیمی هژیر37
سایرکارشناسی ارشدذکریا خدابنده لو38
فرهنگیکارشناسی ارشدآیت قهرمانی عطائیان39
کارمندکارشناسیسیدابوالحسن مصطفوي غمام40

سیدکمال الدین  41
کارمندکارشناسی ارشدتفریشی

بازنشستهکارشناسی ارشدفتحعلی حسینی42
آزادکارشناسی ارشدزهرا جعفري صابر43
فرهنگیکارشناسی ارشدرحیم عطائی45

 حوزه انتخابیه تویسرکان
شغلتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

سایرکارشناسی ارشدابوذر دهقان1
بازنشستهکارشناسیاحمد فضلعلی2
فرهنگیکارشناسی ارشداسدا... ناصري3
استاد دانشگاهدکترياکبر خدابخشی4
کارمنددکتري امید اسالم زاده5
سایرکارشناسی ارشدپوریا ترابی6
کارمندکارشناسی حسین روستائی7
بازنشستهکارشناسی ارشدحسین علی شرکائی8
فرهنگیکارشناسی ارشدخداداد محمدظاهري9
کارمندکارشناسی ارشدرسول خزائی10
پزشكدکتري رسول زنگنه11
کارمندکارشناسی ارشدسعید احسانی12
روحانیتحصیالت حوزوي سطح سهسعید کرمی13
کارمندکارشناسی ارشدشهریار شریفی  بروجردي14
کارمندکارشناسی ارشدشهال خوشبخت15
کارمندکارشناسی ارشدعباس رحمتی16
نظامیکارشناسی عباس سوري17
کارمنددکتريعلی اسكندري18
کارمندکارشناسی ارشدعلی سوري19
استاد دانشگاهدکتري علیرضا بیات20
بازنشستهکارشناسی محسن ترکاشوند21
کارمندکارشناسی ارشدمحمد باقري22
فرهنگیکارشناسی ارشدمحمد سلیمانی23
سایرکارشناسی ارشدمحمد مستقیمی24
پزشكمحمد موسوي25
بازنشستهکارشناسی محمدرضا جمور26
نماینده  مجلسدکتري محمدمهدي مفتح27
کارشناسی ارشدمحمود نانكلی28
کارمندکارشناسی ارشدمصطفی عطاري29
کارمندکارشناسی ارشدنادعلی قلخانباز30

 حوزه انتخابیه اسدآباد
شغلتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

سایرکارشناسی ارشداصغر مومیوند1
نماینده مجلسدکتري اکبر رنجبرزاده2
آزادکارشناسی ارشدامیر قهرمانی3
کارمندکارشناسی ارشدامیر نبی زاده4
استاد دانشگاهدکتري ایرج حیدري5
آزادکارشناسی ارشدایرج صادقی6
پزشکدکتريبنیامین نوروزی شادمانی7
کارمندکارشناسی ارشدپیام کهتري انور8
کارمندکارشناسی ارشدحسین هنري عزیز9
فرهنگیکارشناسی ارشدخسرو شکیباراد10
کارمندکارشناسی ارشدرسول رشیدي کامکار11
کارمندکارشناسی ارشدسعید رادمنش12
آزادکارشناسی ارشدسعید محسنی13
فرهنگیکارشناسی ارشدسیاوش عزیزي کیا14
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدسیاوش مرادي مکرم15
نظامیکارشناسی ارشدعباس خادمی زارع16
فرهنگیکارشناسی ارشدعلی زیوري خرم17
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدعلی کرمی18
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدعیسی مرادي فرزان19
آزاددکتري فردین رستمی امانی20
سایرکارشناسی ارشدفرهاد کرمی21
بازنشستهکارشناسی ارشدکیومرث ابراهیمی شادپی22
کارمندکارشناسی ارشدکیومرث سرمدي واله23
فرهنگیکارشناسی ارشدکیومرث قربانی  محراب24
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدمحمدباقر بهرامی25
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدمحمدجعفر چراغی26
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدمحمدرضا قنبري  لحشور27
کارمندکارشناسی ارشدمظفر قربانی جاللی28
پزشکدکتري منوچهر عواطف فاضلی29
کارمندکارشناسی ارشدمهدي بیرامی30

استاد دانشگاهکارشناسی ارشدمیثم علیجانی31
کارمندکارشناسی ارشدوحید ترک32
فرهنگیکارشناسی ارشدهادي مردي33

  حوزه انتخابیه همدان و فامنین
شغلتحصیالتنام و نام خانوادگیردیف

کارشناسی ارشد ابوالفضل حبیب الهی1
سایرکارشناسی ارشدابوالفضل حیدري2
کارمندکارشناسی ارشداحسان تقی پور3
کارمندکارشناسی ارشداحمدکربالئی حسنخانی4
آزادکارشناسی ارشداحمد گازرانی5
استاد دانشگاه تحصیالت حوزوي سطح چهار )درس  خارج(احمدحسین فالحی6
فرهنگیکارشناسی ارشداحمدرضا مظفري7
کارمندکارشناسی ارشدافشین ملكیانی8
فرهنگیکارشناسی ارشدامید مستوفی خجسته9
بازنشستهکارشناسی ارشدامیر ثمري10
نمایندهتحصیالت حوزوي سطح سهامیر خجسته11
کارمندکارشناسی ارشدامیر صیفی کار12
پزشكدکتريامیرارسالن هوشیارفرد13
سایرکارشناسی ارشدامین امیرگان14
کارمندکارشناسی ارشدامین شیخی زاده15
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدآرش نصري16
کارمندکارشناسی ارشدبهرام هاشمی17
استاد دانشگاهدکتريبهروز حاجیلو18
کارمندکارشناسی ارشدبهزاد اسمار19
آزادکارشناسی ارشدبهزاد شهابی20
آزادکارشناسی ارشدبهناز بهداد21
کارمندکارشناسیجعفر جعفري22
آزادکارشناسی ارشدجعفر عبدي23
کارمندکارشناسی ارشدحامد ایران پور24
کارمندکارشناسی ارشدحامد عباس رحیم25
کارمندکارشناسی ارشدحامد عسگریان هنرمند26
بازنشستهکارشناسی ارشدحجت ا... درویشی27
بازنشستهدکتريحجت ا... مظاهري  لقب28
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدحسن قراباغی29
کارمندکارشناسی ارشدحسین زارعی30
کارمندکارشناسیحسین فرخی31
بازنشستهکارشناسی ارشدحسین میسر32
کارمندکارشناسی ارشدحسین ونائی33
آزادکارشناسی ارشدحسین یوسفی34
آزادکارشناسی ارشدحمید ربانی ارشد35
کارمندکارشناسی ارشدحمیدرضا بیك زاده36

نمایندهدکتريحمیدرضا حاجی بابائی37

کارمندکارشناسی ارشدحمیدرضا طبی مسرور38
کارمنددکتريرسول اسدي منش39
کارمندکارشناسی ارشدرضا حیدري40
کارمندکارشناسی ارشدرضا خضري همدانی41
استاد دانشگاه کارشناسی ارشدرضا شهبازي فر42
کارمندکارشناسی ارشدرضا میرزائی43
کارمندکارشناسی ارشدروح ا... خدابنده لو44
کارمندکارشناسی ارشدروح ا... نباتی45
آزادکارشناسی ارشدساناز عزیزي46
فرهنگی کارشناسی ارشدسجاد علی زاد47
آزادکارشناسی ارشدسروش سحرخیزان48
آزادکارشناسی ارشدسعید احمدي ممتاز49
کارمندکارشناسی ارشدسعید حسینی حاجیلو50
بازنشستهکارشناسی ارشدسعید کیان51
آزادکارشناسی ارشدسعید واحدنژاد52
بیكارکارشناسی ارشدسعیده کیان پور53
فرهنگیکارشناسی ارشدسلمان قاسمی54
بیكارکارشناسی ارشدسمیرا موحدي راد55
کارمنددکتریسیدمجتبی حسینی56
کارمندکارشناسی ارشد  -  تحصیالت حوزويسیدمجید موسوي57
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدسیدمحمدامین اولیائی58
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدسیدمحمدیاسر موسوي59
فرهنگیکارشناسی ارشدسیدمسعود نبوي60
کارمندکارشناسی ارشدسیدمنصور حسینی61
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدسیدقاسم گورابی62
بیكارکارشناسی ارشدشكوه نظري63
بازنشسته کارشناسی ارشدشیرویه جعفري نسب64
پزشكدکتريصدیقه کامكاري65
سایرکارشناسی ارشدطاهره یوسفی66
فرهنگیکارشناسی ارشدعبدالحسین سهرابی نیا67
پزشكدکتريعلی اصغر رجبی68
کارشناسی ارشدعلی اصغر طالئی  مشعوف69
بازنشسته کارشناسی ارشدعلی اکبري پور70
نظامیکارشناسی ارشدعلی بیات71
کارمندکارشناسی ارشدعلی بیات72
کارمندکارشناسی ارشدعلی پوینده73
فرهنگیکارشناسی ارشدعلی خزائی74
فرهنگیکارشناسی ارشدعلی زاده پاشائیان75
بیكارکارشناسی ارشدعلی کرباس چی76
آزادکارشناسی ارشدعلیرضا شمس77
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدعلیرضا عقیقی78
بیكارکارشناسی ارشدعلیرضا فدوي79
آزادکارشناسی ارشدعلیرضا میرزائی  پسندیده80
فرهنگیکارشناسی ارشدغالمرضا جهانی مقدم81
کارمندکارشناسی ارشدفاطمه شهیدي82
آزادکارشناسی ارشدفاطمه طاهري83
آزاد  کارشناسی ارشدفراز دوست قرین84
آزادکارشناسی ارشدفرزاد فیض ا... تبریزي85
فرهنگیکارشناسی ارشدقدرت ا... رضائی86
کارمندکارشناسی ارشدکریم بیات87
کارمندکارشناسی ارشدمجید سجادي پناه88
فرهنگیکارشناسی ارشدمجید گلزاري موقر89
فرهنگی کارشناسی ارشدمجید ملكیان90
معماردکتریمحسن صنمی91
آزادکارشناسی ارشدمحسن غفاري92
کارمندکارشناسی ارشدمحمد اسمی93
سایرکارشناسی ارشدمحمد خدائی94
کارمندکارشناسی ارشدمحمد خضریان95
کارمندکارشناسی ارشدمحمد شجاعیان96
بیكارکارشناسی ارشدمحمد طهماسبی97
کارمندکارشناسی ارشدمحمد عسگري98
کارمندکارشناسی ارشدمحمد عنایتی ضمیر99
کارمندکارشناسی ارشدمحمد محمدي شایان100
آزادکارشناسی ارشدمحمد مرادخانی101
کارمندکارشناسی ارشدمحمد معینی102
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدمحمدحسین حسینی103
نظامیکارشناسی ارشدمحمدرضا غالمی104
بیكارکارشناسی ارشدمحمدرضا فدوي105
بازنشستهکارشناسی ارشدمحمدصادق حنیفی106
وکیل یا قاضیکارشناسی ارشدمحمدکریم حنیفی107
کارمندکارشناسی ارشدمحمدهادي خسروي  نهاد108
آزاددکتريمحمود مسیبی109
آزادکارشناسی ارشدمرتضی چهره آزاد110
آزادکارشناسی ارشدمرتضی قاسمی111
فرهنگیکارشناسی ارشدمرتضی محمدي راد112
آزادکارشناسی ارشدمرجان سراجق113
کارمندکارشناسی ارشدمرضیه جعفریان114
آزادکارشناسی ارشدمریم برزگر115
استاد دانشگاهکارشناسی ارشدمریم طاهري116
وکیل یا قاضی کارشناسی ارشدمسعود پورصالحی117
کارمندکارشناسی ارشدمسعود عباسی118
کارمندکارشناسی ارشدمسعود مهدوي پارسا119
سایرکارشناسی ارشدمصطفی زمانیان120
فرهنگیکارشناسی ارشدمصطفی عاشوري121
کارمندکارشناسی ارشدمصطفی لطفی122
سایرکارشناسی ارشدمصطفی لطفی حمید123
بیكارکارشناسی ارشدمعصومه یزدانی بصیر124
استاد دانشگاه کارشناسی ارشد  -  تحصیالت حوزويمهدي آراسته پور125
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لیست کامل داوطلبان 
ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم

 ثبــت نــام داوطلبان مجلس شــورای 
اسالمی روز گذشــته به پایان رسید. پیش 
بینی ها مبنی بر این بود که شخصیت های 
سیاسی در این عرصه حضور چشمگیری 
داشته باشند اما گویا جوانان عالقمندانه تر 

وارد این عرصه شدند.

421 نفر در اســتان همدان برای یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ثبت 
نام کردند. از 420 داوطلبی که مدارک آنها 
تایید شــده، 85 نفر از آنها ســابقه نامزدی 
مجلس و 18 نفر ســابقه حضور در خانه 

ملت دارند.

البته این پایان ماجرا نیســت و کسانی که 
ثبت نام کرده اند باید منتظر باشــند تا پس 
از بررســی های صــورت گرفته توســط 
هیأت های اجرایی از دیروز آغاز شده است 
و تایید از سوی شورای نگهبان در روز 22 
بهمن 1398 اسامی کاندیداهای نهایی اعالم 

شود. 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســالمی روز جمعه دوم اسفند 1398 در 

سراسر کشور برگزار خواهد شد.
اســامی کامل داوطلبان ثبت نام شــده به 

تفکیک 7 حوزه انتخابیه آمده است.
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بهداشتنکتهدانشگاه
۹۰ درصد دانشجویان عضو هیچ تشکل دانشجویی 

نیستند
 رئیس کمیســیون طرح و مشــاوره دانشجویی شــورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: 90 درصد دانشجویان عضو هیچ کدام از تشکل های دانشجویی، انجمن های 
علمی و کانون های فرهنگی نیستند، این در حالی است که 9 هزار انجمن علمی در 

دانشگاه های کشور فعالیت می کنند.
محمد حسین مطهری افزود: یک درصد دانشجویان ایران در خارج تحصیل می کنند 
و وضعیت بد نیست که مرهون رشد آموزشی است که در کشور ما رخ داده است. 
مطهری گفت: میل به مهاجرت در دانشجویان زیاد است؛ به طوری که براساس آمار 
سال 2015 نشان می دهد یک میلیون و 800 هزار ایرانی قصد مهاجرت دارند و 400 
هزار نفر آنها شرایط عملی را دارند. وی ادامه داد: در برخی آمارها بین 10 کشور که 
باالترین نرخ ماندگاری در کشــورهای دیگر را دارند قرار داریم. در واقع باالی 92 

درصد در خارج می مانند و به ایران برنمی گردند. 

طب سوزنی خشکی دهان را 
در بیماران سرطانی کاهش می دهد

ــد  ــوزنی می توان ــب س ــه ط ــد ک ــان می ده ــد نش ــه جدی ــک مطالع ــج ی  نتای
خشــکی دهــاِن ناشــی از پرتــو درمانــی را در بیمــاران مبتــال بــه ســرطان ســر و 

گــردن، کاهــش دهــد.
ــکا و  ــزاس« در آمری ــگاه »تگ ــون« دانش ــرطان »ام.دی اندرس ــز س ــان مرک محقق
مرکــز ســرطان دانشــگاه »فــودان« در چیــن در ایــن مطالعــه 339 بیمــار مبتــال بــه 
ســرطان ســر و گــردن را کــه بــرای مــدت یکســال تحــت پرتــو درمانــی قــرار 

گرفتــه بودنــد، مــورد بررســی قــرار دادنــد. 
براســاس نتایــج ایــن مطالعــه کــه یــک ســال پــس از پایــان پرتودرمانــی انجام شــد، 
بــروز قابــل توجــه خشــکی دهــان از نظــر بالینــی در گروهــی کــه طــب ســوزنی 
واقعــی دریافــت کــرده بودنــد 35 درصــد، گروهــی کــه طــب ســوزنی ســاختگی 

دریافــت کــرده بودنــد 48 درصــد و در گــروه کنتــرل 55 درصــد بــود.

مبتالیان به میگرن ویتامین D مصرف کنند
ــش  ــرل و کاه ــن D در کنت ــش ویتامی ــر نق ــد ب ــا تاکی ــر ب ــک روان درمانگ  ی
عالئــم بیمــاری میگــرن،  گفــت: مبتالیــان بــه میگــرن حتــی در صــورت نداشــتن 
کمبــود ویتامیــن D، مصــرف حداقــل یــک بــار در مــاه ایــن ویتامیــن را در برنامــه 

غذایــی خــود قــرار دهنــد.
ســارا اکبرزاده در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه میگرن کســی را از پا نمی اندازد و 
می توان آن را درمان کرد،  اظهار داشت:10 درصد مردم جهان مبتال به میگرن هستند 
یا به علل مختلف ســردرد را تجربه کرده اند و در این میان زنان ســه برابر بیشتر از 

مردان مبتال به این بیماری می شوند.
این روان درمانگر توصیه کرد: مبتالیان به میگرن عالوه بر مصرف میوه و سبزی های 
تازه برای رفع کمبود ریزمغذی ها طبق پروتکل وزارت بهداشــت، حتی در صورت 
نداشــتن کمبود ویتامین D، مصرف حداقل یک بار در ماه مکمل ویتامین D را در 

برنامه غذایی خود قرار دهند.

مبنای قانون مدیریت بحران بر پیشگیری است

 معاون وزیر کشــور و رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ابالغ قانون 
مدیریت بحران در امســال، گفت: اســاس این قانون بر پیشــگیری اســت تا از بروز 

خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه در کشور جلوگیری شود.
به گزارش ایرنا، اسماعیل نجار بیان کرد: این قانون ظرفیت مناسبی را به وجود آورده تا 
با ســاز و کاری علمی از توان دانشگاه ها و متخصصانی که در این بخش تجارب دارند 

برای تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های خاص این قانون استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریت بحران با توجه به قانون جدید، بر اساس پیشگیری 
از حوادث است، افزود: قانونگذار هم با توجه به سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب، 

موضوع پیشگیری را مورد تاکید قرار داده است.
نجار ادامه داد: ایران در زمینه پرداخت خسارت و مقابله با سیل تجارب ارزنده ای کسب 
کرده و خواسته سازمان مدیریت بحران از دستگاه های اجرایی کشور، مستندسازی این 

تجارب است.
وی با مقایسه مدیریت بحران و مسایل مربوط به پدافند غیرعامل افزود: موضوع پدافند 
در ارتباط با تهدیدات دشــمن است و بحث بحران یک موضوع کامال متفاوت است که 
انتظار می رود مســئوالن و به ویژه فرماندارن این 2 موضــوع را جدا از یکدیگر ببینند. 

معاون وزیر کشور به ابالغ قانون جدید مدیریت بحران اشاره کرد و گفت:
وی گفت: پیشــگیری در استان خوزستان که معموال با انواع حوادث غیرمترقبه روبه رو 

است باید با جدیت دنبال شود تا منجر به کاهش خسارت ها شود.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: اقدامات انجام شده 
در مناطق ســیل زده نشان دهنده این است که غیر از مشکالت اعتباراتی، روند بازسازی 

مناطق آسیب دیده خوزستان با چالش جدی رو به رو نیست.
نجار، با اشــاره به اینکه برآورد اولیه وزارت کشور در جمع بندی سیل کشور مبلغی بالغ 
بر 350هزار میلیارد ریال بود، افزود: نیمی از این برآورد به صورت تسهیالت و نیم دیگر 

به شکل کمک  بدون عوض درنظر گرفته شد.
وی بــا بیان اینکه پرداخت خســارت ها از منابع صندوق توســعه ملی با حمایت رهبر 
معظم انقالب محقق شــده است، گفت: مساعدت  ایشان در اختصاص منابع و همچنین 
دســتورات و فرامین صادره به پیشرفت بازســازی مناطق سیل زده کمک بسیار زیادی 

کرده است.

رفتارهای پرخطر زنان معتاد 
چگونه مهار می شود؟

 اعتیاد بالی خانمان ســوزی است که بنا بر آمار رسمی 2 میلیون 
و 800 هزار نفر را در کشــور آلوده کرده و ســهم زنان از این سودای 
خاموش 10 درصد اســت اما به باور کارشناســان، رفتارهای پرخطر 
زنان معتاد بیشتر از مردان معتاد است که همین امر ضرورت آموزش 

خودمراقبتی به آنان را دوچندان می کند.
اختالالت روانی همچون افســردگی، اضطراب، اقدام به خودکشی، 
حمله های از روی وحشت، افت اعتماد به نفس و موارد دیگر روحی، 
روانی و جســمی از عوارض شایع و وجه مشترک میان زنان و مردان 

اسیر در چنگال اعتیاد است.
در این میان، زنان گرفتار در این ســودای خاموش، نســبت به مردان 
معتاد مشکالت جسمی و روانی شدیدتری را تجربه می کنند؛ تا آن جا 
که بر اساس آمار جهانی، این گروه نسبت به سایر همجنسان خود نیز 
در معرض خطرات بیشتری در حوزه بارداری ناخواسته، سقط جنین، 

ابتال به عفونت »اچ آی وی« و حتی یائسگی زودرس هستند.
از  ســویی دیگر مصرف مواد در زنان به ویژه مصرف تزریقی مواد با 
آســیب های اجتماعی کمتر قابل جبران روبه رو است؛ به  عنوان  مثال 
بنابر پژوهش های صورت گرفته مصرف سرنگ مشترک در زنان بیش 
از مردان است و زنان برای به دست آوردن هزینه مواد مصرفی خود، 
دســت به تن فروشی یا جرایم مالی نظیر سرقت از منزل و مغازه ها یا 

حمل و توزیع مواد مخدر می زنند.
موضوعی که ضرورت آمــوزش خودمراقبتی برای کاهش رفتارهای 
پرمخاطره در زنان با ســابقه اعتیاد به موادمخدر را دوچندان می کند تا 
شاید اندکی از بار آسیب ها و معضالت اجتماعی این پدیده شوم کاسته 
شــود. درباره این ضرورت و چگونگی آمــوزش آن به زنان گرفتار 
در چنگال اعتیاد، »لیلی ارشــد« جامعه شناس و مددکار اجتماعی به 
ایرنا گفت: در قرن بیســت و یکم، آموزش خودمراقبتی و 10 مهارتی 
که ســازمان بهداشت جهانی برای داشــتن زندگی فردی و اجتماعی 
موفق به کشورها توصیه می کند و عبارت است از مهارت خودآگاهی، 
همدلــی، روابط بین فردی، ارتباط موثر، مقابله با اســترس، مدیریت 
هیجان، حل مســئله، تصمیم گیری، تفکر خالق و تفکر نقادانه، مورد 

نیاز همه مردم دنیا است.
وی ادامه داد: ایران هم از این قاعده مستثنا نیست؛ در حقیقت ابزاری 
که جوانان بتوانند در مواقعی که با خطر مواجه می شوند از آن استفاده 

کنند یا درباره آن چاره اندیشی کنند، نیاز جامعه است.
 نیاز مبرم مناطق حاشیه ای به آموزش خودمراقبتی

این مددکار اجتماعی با اشــاره به این که متاســفانه در کشور به این 
موضوع فراگیر و تخصصی نگاه نمی شــود، خاطرنشان کرد: وقتی از 
خودمراقبتی و اســتفاده از مهارت هــای اجتماعی و زندگی صحبت 
می کنیم، طبیعتا برای کســی که درگیر مشــکالت اعتیاد و رفتارهای 

پرخطر جنسی است، این نیاز بیشتر است.
وی توضیــح داد: در مورد افراد گرفتار در چنگال اعتیاد، این آموزش 
از نوع پیشــگیری درجه سه محسوب می شــود یعنی شخص درگیر 
مساله ای شده است و ما به او کمک می کنیم تا از این بدتر نشود یعنی 

اگر درگیر سوءمصرف مواد شده است، اچ ای وی نگیرد.
ارشــد تاکید کرد: آموزش خودمراقبتی می تواند عالوه بر این که فرد 
مورد نظر را مصون بدارد، بار هزینه های زیاد بهداشت و درمان را هم 

از دوش دولت بردارد.
وی به تجربیات کاری خود در ارائه آموزش های خودمراقبتی به زنان 
معتادی که در محله های هرندی و دروازه غار روزگار سپری می کنند 
اشاره کرد و گفت: ما به عنوان مددکار اجتماعی فعال وظیفه داریم برای 
زنان معتاد کاری کنیم که شرایطشان از آن بدتر نشود. بر همین اساس 
خانه خورشید به مدت 16 سال است که گشت امدادرسان محلی دارد 
و هر روز دو خانم که از چنگال اعتیاد رها شــده و بهبودی کامل پیدا 
کرده اند، با به دوش انداختن کوله پشــتی از مایحتاج خودمراقبتی این 
زنان، به سراغشــان می روند و به آن ها آموزش و مشاوره می دهند تا 

یادبگیرند چطور از خود مراقبت کنند.
این جامعه شــناس و مــددکار اجتماعی یادآور شــد: آموزش های 
خودمراقبتی برای پیشــگیری از بیماری های رفتاری غیرواگیر است. 
در این راه ما ســعی می کنیم آموزش ها و مشاوره ها را به همه اعضای 
خانواده بدهیم چرا که بدون نگاه سیستمی به خانواده، این آموزش ها 
موفقیت آمیــز نخواهد بود.وی، پیش زمینه ارائه آموزش خودمراقبتی 
را اعتمادســازی، احترام و تســلط بر این باور در فرد معتاد که برای 
حفظ خود باید آموزش ببیند، عنوان کرد و اظهار داشت: به کودکانی 
که در محله های پرخطری همچون شوش، مولوی و هرندی روزگار 
می گذارنند هــم خودمراقبتی را آموزش می دهیم. چرا که هنگامی که 
اعالم می کنند خشونت های خیابانی 25 درصد افزایش یافته است، اگر 
فرزندان ابزارهای خودمراقبتی داشته باشند و بتوانند پیشگیری و حل 

مساله کنند، قطع به یقین اتفاق های ناگوار کاهش می یابد.

مشکل سهمیه بندی بنزین 
برای خودروهای پلیس

  فرمانده ناجا گفت که سهمیه بندی بنزین مشکالتی را برای برخی 
از خودروهای نیروی انتظامی ایجاده کرده است.

حســین اشتری در گفت وگو با ایســنا درباره اینکه آیا با سهمیه بندی 
بنزین مشکلی در تامین سوخت خودروهای پلیس ایجاد شده است؟، 
تصریح کرد: ما مشــکل داریم و این موضوع را هم به مسئوالن اعالم 

کردیم که آنها قول دادند که به ما کمک کنند. 
فرمانده نیــروی انتظامی در مــورد اینکه آیا برای حل این مشــکل 
درخواســت سهمیه شــده یا اعتبار؟ گفت: این کمک می تواند هم به 
شــکل سهمیه و هم به شــکل تامین اعتبار باشــد، اما متاسفانه فعال 
هیچکدام انجام نشــده است. اشــتری ادامه داد:  با این وجود پلیس با 
تمــام توان در خدمت مردم و تامین امنیت خواهد بود، اما ما همچنان 

پیگیر هستیم که مشکل ما در این خصوص حل شود.

فراخوان مشموالن فوق دیپلم، دیپلم و 
زیردیپلم در آذر ماه۹۸

  سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشموالن دارای مدرک تحصیلی 
فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ آذر ماه 

سال جاری دریافت کرده اند را به خدمت سربازی فراخواند.
به گزارش ایســنا ســازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم 
کرد: کلیه مشــموالن فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، دیپلم و زیردیپلم 
کــه برگ آماده به خدمت به تاریــخ 19 آذر ماه 98 دریافت کرده اند، 
می بایســت با مراجعه به یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک انتظامی 
)پلیس+10(، برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و 

برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده اســت: مشموالن ساکن تهران بزرگ می بایست 
ساعت 6 صبح روز سه شنبه 19 آذر ماه 1398 و مشموالن ساکن سایر 
استان ها نیز ساعت 7 صبح تاریخ ذکر شده، در محل و مراکزی که در 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، 

حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

جام جم: ناصر خسرو به آنفلوآنزا مبتال شد 
 به نظرتون داروشو از کجای تهران تهیه کنه؟
افکار: نظر خودروسازان درباره خودروی آب سوز 

 آخرش این بشر بدونه هزینه می ره فضا
جوان: ثبت نام بی مهابا رکورد زد

 زیاد تكرار کنی قهر می کنن استعفا می دنا
همدان پیام: تودیع با توپ پر 

 بدون شرح 
همدان پیام: واکسن آنفلوآنزا در همدان نایاب شد 

 دنبال نوش دارو نگرد!!
حمایت: کوتاهی مسئوالن منجر به آدرس های غلط نشود 

 توسیاست خودت باید بگردی آدرس درست روپیدا کنی
شرق: تشکر ترامپ از ایران 

 با گل بوده یا شیرینی؟؟!
شرق: قالیباف با شمشیر کشیده آمده 

 ولی به قیافش نمی یاد خشن باشه!!
آرمان: قالیباف از پاستورنشینی ناامید شد 

 احتماأل به خانه های کاه گلی عالقمند شده؟؟!
آفتاب اقتصادی: احتمال حذف سهمیه بنزین تاکسی های فرسوده 

 اطالعیه، دارندگان تاکســی های فرســوده تا عصبانی نشدن 
ماشین ها شونو بفروشن

ابرار: قالیباف روحانی کشور را متوقف کرده است
 بگو کجاها گیت زده بگو برداریم؟؟!

اقتصاد: درآمد صادرات نفت 48 هزار میلیارد تومان شد 
 کلید گاو صندوقش رو دادین کی نگه داره ؟؟!

اعتماد: چپ وراست با شناسنامه آمدند ستادهای انتخاباتی
 به یاد اولین روز کالس اول

همدان پیام: 430 داوطلب کارزارانتخابات مجلس
 رو کدوم زمین می خوان کار کنن؟؟!

افکار: بیکاری از عوامل مهم ابتال به اعتیاد است
 این فكر توانمند کدوم غار خوابیده بود؟؟!

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001018 مورخه 1398/9/6  هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبــت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضي ابراهیم مینایی فرزند 
قربانعلی به شماره شناســنامه 1012 صادره از همدان  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
قطعه زمین مزروعي آبی به مســاحت 148025/84 مترمربع تحت پالك 131/215 واقع در 
همدان روستای شیرین آباد بخش 5  خریداري مع الواسطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 1472(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

 احتمال خطر چرخش ویروس آنفلوآنزا و 
ویروس هاي مشابه در پاییز و زمستان وجود 
دارد. آنفلوآنزا یک عفونت معموال تنفســي و 
ناشي از ویروس آنفلوآنزا است که از سال ها 
قبل وجود داشــته و براســاس اپیدمیولوژي 
فصلي و شــرایط بیماران با شــدت متفاوت 
عالئم خود را معموال به صورت تنفسي نشان 
مي دهد. چند نوع ویــروس داریم که عالئم 
تنفسي مي دهند و آنفلوآنزا یکي از آنها است 
که در فصول سرد سال با آن مواجه مي شویم. 
بیماري که مبتال به ویروس آنفلوآنزاست دچار 
عفونت تنفس فوقاني و تب بسیار باالست و 
با کوفتگي و درد شدید عضالت ساق پا و یا 

تمام بدن روبه روست. 
این عالئم ممکن است در سایر ویروس ها هم 
مشاهده شود ولي در آنفلوآنزا شدت آن بیشتر 
اســت. البته این عالئــم اختصاصي آنفلوآنزا 
نیســت ولي در فصول سرد سال یک احتمال 
جدي را به سمت آنفلوآنزا مي برد. نکته مهم 
بحث اپیدمیولوژي و خطر چرخش ویروس 
آنفلوآنــزا و ویروس هاي مشــابه در پاییز و 

زمستان است.
 از این رو همه ساله از سوي وزارت بهداشت، 
با توجه به آخرین یافته هاي پزشــکي جهان 
در این حوزه دستوالعمل هایي براي مهار این 
بیماري به دانشــگاه هاي علوم پزشکي ابالغ 

و براي آمــوزش همگاني براي پیشــگیري 
و شناســایي عالئم این بیمــاري برنامه ریزي 
مي شــود. قطعا پیشــگیري همواره مقدم بر 
درمان است. رعایت اصول احتیاط استاندارد 
)بهداشــت دست و آداب ســرفه( و رعایت 
اصول احتیــاط مبتني بر روش انتقال عفونت 
یا میکروب ها به روش رعایت احتیاط قطرات 
)بهداشت دست و رعایت فاصله یک متري از 

فرد مبتال براي کارکنان بهداشــتي و درماني 
مرتبــط با بیمار مبتــال به آنفلوآنــزا( وجود 
دارد. بنابراین براي اینکه در فصل هاي شــایع 
دچار عفونت هاي تنفســي نشــویم یا میزان 
انتقال بیماري را کم کنیــم همه افراد جامعه 
چــه در محیط هاي بهداشــتي درماني و چه 
در ســایر مراکز جمعي )خانــه، مهدکودک، 
مــدارس، دانشــگاه ها، ادارات و...(، مصرف 

مایعات فراوان )به شــرط اینکه منعي نداشته 
باشــد(، اســتراحت کافي، رعایت بهداشت 
دســت و آداب سرفه، حفظ فاصله یک متري 
با افردي که عالئم تنفســي بیماري آنفلوآنزا 
یا ویروس هاي مشــابه را دارد، جلوگیري از 
دست دادن و روبوسي از راهکارهاي موثري 
است که باید به طور جدي مورد توجه همگان 

قرار گیرد.

هشدار به شهروندان

موج سوم آنفلوانزا در فصل سرما می آید

 مدیرکل نظارت ســازمان نظام پزشکي 
چگونگي رســیدگي به تخلفــات تبلیغاتي 

پزشکان را تشریح کرد.
با رونق گرفتن طب ســنتي و اقبال مردم به 
ایــن نوع از روش هــاي درماني، تخلفات، 
ادعاها و اظهاراتي کارشناســي نشــده روز 
به روز درحال افزایش اســت. این درحالي 
است که این موارد تنها از سوي غیر پزشکان 
انجام نمي شــود و برخي نیز به پزشــکان 

نسبت داده مي شود. 
امــا فارغ از اثــرات و هزینه هاي اجتماعي 
کــه یک ادعا مي تواند به بدنه بهداشــت و 
سالمت کشور وارد کند، وزارت بهداشت، 
ســازمان نظام پزشــکي و مراجــع قضائي 
چگونــه به ادعاهاي پزشــکي رســیدگي 
مي کنند و مصادیــق تخلف و جرم در این 
حوزه توســط چه نهادي بررســي و ابالغ 
مي شــود؟ در همین راســتا، فربــد رهنما، 
مدیــرکل نظارت ســازمان نظام پزشــکي 

در گفت وگــو با ایســنا گفت: براســاس 
قانون تشــکیل وزارت بهداشــت، نظارت 
بر مطب ها و مراکــز ارائه خدمات درماني 
به عهده وزارت بهداشــت و دانشگاه هاي 
علوم پزشکي تابعه است. طبق قانون تشکیل 
تبلیغات  بر  نظارت  نظام پزشــکي،  سازمان 
حوزه ســالمت، تابلو، مهر و سرنســخه بر 
عهده سازمان نظام پزشکي است. وي افزود: 
شــوراي عالي نظام پزشکي، در سال 1397 
تبلیغات حوزه سالمت در فضاي مجازي را 
تحت شمول دســتورالعمل تبلیغات سازمان 
نظام پزشــکي قرار  داد؛ یعنــي اگر فردي 
بخواهد در حــوزه فضاي مجــازي اقدام 
به تبلیغات دارویي، آرایشــي، بهداشتي یا 
امور پزشکي کند، موظف به اخذ مجوز از 
سازمان نظام پزشکي است. این مجوز با در 
نظر گرفتن جامعه هدف، محتواي تبلیغات 
و راستي آزمایي محتوا صادر مي شود. وي 
در خصوص نحوه نظــارت و نوع مجازات 

پزشکان متخلف اظهار کرد: پس از تشدید 
نظارت بــر فضاي مجازي، پزشــکاني که 
تخلفات تبلیغاتي دارند به دادســرا احضار 
شــده و روند بررســي پرونده آنها درحال 

انجام است. 
پس از انجام این اقدامات شــاهد هســتیم 
تخلفات تبلیغاتي امور پزشــکي در فضاي 
مجــازي کاهش یافته اســت و تعدادي از 
کانال ها و صفحات مجازي غیرفعال شــده 
یا مطالبي که تخلف محســوب مي شــد، 
از صفحه هاي حذف شــده اســت. انتظار 
مي رود با ادامه این رونــد، تعداد تخلفات 
تبلیغاتــي در حوزه ســالمت رو به کاهش 
گذارد. رهنما در خصوص حواشــي پیش 
آمــده پس از ادعاهاي یکي از مدعیان طب 
ســنتي مبني بر مضر بودن مسواک و خمیر 
دندان، ضمن درخواســت از رســانه ها در 
خصوص آگاهي رساني در موارد این چنیني 
تصریح کرد: این فرد در زمینه طب ســنتي 

ادعاهایي دارد؛ این درحالي اســت که طب 
ایراني- سنتي نیز داراي مراجع علمي خود 
مانند دانشــکده هاي طب ســنتي، انجمن 
علمي پزشکي طب سنتي و دفتر طب سنتي 
وزارت بهداشــت اســت که همان مراجع 
نسبت به نادرســتي این ادعا واکنش نشان 
داده اند. در مواردي کــه ادعاهاي فریبنده، 
اغواگرایانه و نادرست از نظر علمي توسط 
فردي انتشــار یابــد چنانچه فــرد مدعي 
پزشکي باشد توسط سیستم انتظامي سازمان 
نظام پزشــکي و در صورتي که غیرپزشک 
باشد، از طریق دادسراي جرائم پزشکي به 

مسائل رسیدگي مي شود. 
مدیرکل نظارت بر ســازمان نظام پزشکي 
در پایان گفــت: مردم مي توانند در صورت 
مشــاهده تخلفــات در حــوزه ســالمت 
بــه معاونت هــاي درمــان دانشــگاه هاي 
علوم پزشکي و ســازمان هاي نظام پزشکي 

شهرستان مراجعه کنند.

تبلیغ پزشکان نیاز به تأیید وزارتخانه دارد

هشدار نسبت به 
وضعیت نقدینگِی 
داروخانه ها
 رییــس شــورای عالــی داروخانه های 
انجمن داروســازان ایــران با بیــان اینکه 
اقتصاد داروخانه ها شــکننده و وابســته به 
پرداخت هــای منظم ســازمان های بیمه گر 
اســت، گفت: توقــع داریم ســازمان بیمه 
ســالمت، هرچه زودتر مطالبات سه ماهه 
پایانی سال گذشته داروخانه ها را پرداخت 

کند.
مهدی زارعی در گفت وگو با ایســنا، ضمن 
اعالم هشدار نســبت به وضعیت نقدینگی 
داروخانه های سراســر کشور اظهار داشت: 

داروســازان تاکنون در مسیر تامین به موقع 
داروی بیمــاران، از هیــچ اقدامی فروگذار 
نبوده انــد و حتی با دریافــت وام بانکی و 
پرداخت ســودهای آنچنانی تالش کرده اند 
کــه اجازه ندهند خللــی در زنجیره عرضه 
دارو ایجــاد شــود، ولی در حــال حاضر 
شــرایط اقتصادی داروخانه ها بسیار وخیم 

شده و توان داروسازان رو به پایان است.
وی افــزود: داروســازان به مشــکالت و 
گرفتاری های کالن اقتصادی کشــور واقف 
هســتند ولی نکته اینجاست که به هر حال 
شــرکت های تولیدکننــده و پخــش دارو، 
بابت داروهــای تحویلی خود به داروخانه، 
مطالباتــی دارند که بخــش عمده ای از این 
وجوه، نزد ســازمان های بیمه گر بلوکه شده 

است.

زارعی گفت: مشــکالت مالی سازمان های 
بیمه گر نبایــد به داروخانه ها تســری پیدا 
کند و این قابلیت و توانایی مدیر ســازمان 
را می طلبد. اگر شــرایط مالی سازمان های 
بیمه گر مناســب نیســت، کارشناســان آن 
سازمان ها ممکن اســت در پیش بینی های 
خود برای تامین بودجه کوتاهی کرده اند و 
تبعات این موضوع نباید بر سر داروخانه ها 

آوار شود.  
وی ادامــه داد: قانون باید در فضای مالی 
بیمه گر  ســازمان های  و  داروخانــه  میان 
حاکم باشد، نه اینکه هر روز به بهانه های 
سازمان های  وعده  شــاهد خلف  مختلف 

باشیم. بیمه گر 
زارعــی اضافه کرد:13 هــزار داروخانه در 
خدمت سالمت جامعه ایران هستند  و آنها 

برای بقا و استمرار خدمت به مردم، نیاز به 
توجیه و بهانه تراشی ندارند، بلکه تنها کافی 
است که ســازمان های بیمه گر طبق قانون، 
هزینه دارویی بیمه شــدگان خود را به موقع 
پرداخت کنند.زارعی تصریح کرد: آنچه که 
تاسف بار اســت آن است که سازمان بیمه 
سالمت، نه تنها مطالبات سال گذشته خود 
به داروســازان را تسویه نکرده، بلکه برخی 
اظهارات مسووالن این ســازمان، نمک بر 

زخم داروسازان می پاشد.
وی در پایان تاکید کرد: توقع داریم سازمان 
بیمه ســالمت، طبق قانون عمل کرده و هر 
چه زودتر مطالبات ســه ماهه پایانی ســال 
گذشته را پرداخت کند، در غیر این صورت 
عواقب هرگونه اخالل در توزیع دارو، با آن 

سازمان خواهد بود.
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اقتصـاد

کارآفرین

 eghtesad@hamedanpayam.com

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001016 مورخه 1389/9/5هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي شمس ا.. مینایی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 
3 صادره از همدان در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 
158114/83 مترمربع تحت پالك131/213 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5  خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1470(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000946 مورخــه 98/8/22  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي حمید مینائی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
744 صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 
278002/28 مترمربع تحت پالك 131/214 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5 خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1466(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000945 مورخه 1398/8/22هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي عباس مینائی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
1015 صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 
278002/28 مترمربع تحت پالك  131/214 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5 خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 1468(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000950 مورخــه 98/8/23  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي حمید مینائی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
744 صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 
178402/66 مترمربع تحت پالك131/216 واقع در همدان روســتای شیرین آباد بخش 5 خریداري 
مع الواســطه از قربانعلی مینایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م للف 1464(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو همدان

کارآفرین  معرق کار موفق در همدان

 سمیه بخشیان متولد 1362 در همدان، داراي مدرك فوق دیپلم، 
حدود 8 سال اســت که در هنر معرق چوب مشغول هستم ، کارم 
را از آنجا شــروع کردم که بعد از ازدواج متوجه شدم که همسرم 
معرق کار بود و گاهی می دیدم که با  میز کوچكی که در یكی از 

اتاق ها گذاشته بود  مشغول زدن تابلو هستند. 
از صدای برش چوب هایی که می بریدم احساس آرامش می کردم 
و کم کم باعث شد که خودم هم به این هنر زیبا تشویق بشوم. یك 
روز از همسرم خواستم به من هم آموزش بدهد و از آن روز خودم 
هم مشــغول به زدن تابلوهای کوچك شدم . دوست داشتم بیشتر 

پیشرفت کنم و تابلوها  را به روزتر کنم. 
بنابرایــن برای گذراندن دوره های خیلی پیشــرفته تر به مدت 
یــك ماه به تهران رفتم و حرفه ای تر شــدم. یك روز به اداره 
صنایع دســتی رفتم و  بر حســب اتفاق کارهایم را به یكی 
از کارکنان آنجا نشــان دادم ، وی به من پیشــنهاد شرکت در 
نمایشگاه های بین المللی را داد و از آن روز به بعد هر سال در 
نمایشگاه های کشور شــرکت کردم و غرفه ام به دلیل این که 
بهترین غرفه شــناخته شد به همین دلیل  امسال هم قرار است 
در نمایشــگاه های تهران و دیگر نمایشگاه های صنایع دستی و 
کارآفرینی شرکت کنم. در حال حاضر در آموزشگاه های آزاد 
و در مرکز فنی و حرفه ای و هتل داری و گردشــگری مریانج 
مشــغول به تدریس هســتم و تعداد زیادی از هنرجویانم در 
حال حاضر هر یك برای خود شاگردانی گرفته اند و از فروش 

تابلوهای خود کسب درآمد دارند.
 از احساس خودتان نسبت به هنر معرق بگویید؟

احساســم به چوب و معرق طوری اســت که وقتــی چوبی را برش 
می دهم انقدر احساس زنده بودن چوب برایم قابل درک است که اگر 
در هنگام برش صدایی از چوب خارج شود فکر میکنم احساس درد 
و ناراحتی می کند ولی افسوس از اینکه نمی تواند آن درد را با من بیان 

کند و من با او هم درد بشوم.
 پیشینه این هنر به چه زماني باز مي گردد؟ 

تاریخچه هنر معرق در ســکوت چوب گم شده بود تا اینکه با کشف 
شانه های چوبی معرق کاری در منطقه 5 هزار ساله شهر سوخته زابل 

تاریخ این هنر به نام ایران ثبت شد.
 اولین آموزش معرق به طــور تخصصي از چه زماني و 

توسط چه کسي درکشور آغاز شد؟
 آموزش معرق چوب به ســال 1309 بر می گردد و توسط استاد احمد 

امامی تأسیس شد.
 شما هنر و هنرمند را چگونه تعریف مي کنید؟ 

هنر، بیان کننده حالت هاي عاطفي انعکاس هاي روحي انســان است 
که به شــکل هاي متفاوت نمایان مي شود و به گفته استادي بزرگوار و 
پیر این هنر، هنر ریاضت و ممارســت است، خصیصه اي که در اکثر 
هنرهاي سنتي و ملي ما ایرانیان یافت مي شود و آنچه هنرمند را با رنج 
پر مخاطره در این راه عجین و صبور مي ســازد، همانا حظ از حقیقت 

و نیل به عشق است.
از خط تولید این حرفه بگویید.

 براي راه اندازي خــط تولید مراحل مختلفي را مي توان انجام داد. در 
واقع خط تولید یعني تولیداتي که طبق تقســیم کاري که به افراد داده 
شده و در یک مسیر مشخص قرار گرفته است. البته باید سعي شود از 
هزینه ها کاسته و با سود متعادل تري از فروش باالیي برخوردار باشند 
و سلیقه افراد در نظر گرفته شود و در واقع تولیدات بیشتر به صورت 

کاربردي و با کیفیت باال تولید شود.
 یکــي از عوامل مهم در بحث تولید، بازار یابي و فروش 

آن است. این موضوع را چطور ارزیابي مي کنید؟ 
مي توانیم از مکان هاي مختلف جهت عرضه کاال اســتفاده کنیم، مانند 
شــرکت هاي تعاوني، فروشگاه هاي صنایع دســتي و مبلمان و لوازم 
تزئیني، نمایشــگاه هاي داخلي و خارجي و... با مکان هاي گفته شده 
مي بایســت ارتباط داشته و بنا به نیاز، تولید و عرضه نماییم و قدرت 

خرید جامعه را در نظر بگیریم. 
*محمد بیات 

امین روستایي خبر داد
رمزگشایي از ۲۰ هزار کارت سوخت 

در همدان طي ۲۰ روز 

 بیش از 20 هزار کارت سوخت قفل شده در فاصله 20 روز پس از اجراي نظام اصالح 
و مدیریت مصرف سوخت در منطقه همدان رمزگشایي شد.

مدیر منطقه شــرکت نفت همــدان با اعالم این خبر گفت: از 24 آبــان ماه تا 14 آذرماه 
ســال 98 در 8 ناحیه شــامل نواحي مرکزي )همدان، فامنیــن و قهاوند(، مالیر، نهاوند، 
کبودراهنگ، تویســرکان، رزن، اسدآباد و بهار حدود 20 هزار حذف رمز کارت سوخت 

انجام شده است.

به گزارش روابط عمومي شرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان، امین روستایي با 
اشــاره به اینکه در این مدت کارکنان سامانه هوشمند و نیروهاي کمکي از دیگر واحدها 
در ســریع ترین زمان ممکن در 8 ناحیه باال، صبح و بعدازظهر حتي در روزهاي تعطیل 
تا دو برابر رقم باال به ســواالت، ابهامات مراجعه کنندگان پاسخگو بودند افزود: بیشترین 
آمار رمزگشــایي کارت سوخت مربوط به روز 27 آبان ماه سال جاري با رقم یک هزار و 
963 عدد حذف رمز بوده اســت.این مقام مسئول افزود: خوشبختانه با وجود تعداد باالي 
مراجعان به دفاتر ســامانه هوشمند سوخت در اســتان طي روزهاي بعد از اجراي نظام 
جدید توزیع سوخت، امور مربوطه طبق روال و به صورت مطلوب و مستمر ادامه داشته 

و خدمات الزم به شهروندان ارایه شده است.
روســتایي با بیان اینکه راهنمایي هاي الزم بصورت شفاهي و با تبلیغات محیطي در میان 

انبوه مراجعان انجام شــده، یادآور شــد: حذف رمز کارت هاي ســوختي که به هر دلیل 
تراشــه آنها مخدوش و آسیب دیده اســت امکان پذیر نبوده لذا از آنجا که این دسته از 
کارت ها قابلیت بازسازي ندارند، دارندگان کارت هاي فوق باید به دفاتر پلیس +10 براي 

درخواست صدور کارت المثني مراجعه کنند.
وي تصریح کرد: توجه به لزوم مراقبت و نگهداري صحیح از کارت سوخت، بدین طریق 
که  بعد از ســوختگیري نازل را سر جاي خود قرارداده و با دیدن عبارت "کارت خود را 

بردارید" بر روي صفحه نمایشگر کارت را برداشته، حائزاهمیت است.
مدیر منطقه همدان خاطرنشــان کرد: کســاني که قبال درخواست کارت سوخت داده و 
همچنیــن دارندگان خودروهاي نو با مراجعه به ســایت epolice.ir مي توانند با وارد 

کردن شماره پالک خودرو، از آخرین وضعیت کارت سوخت خود مطلع شوند.

غزل اسالمي «

 قیمت  گوجه فرنگی در بازار همچنان 
مي تــازد. در این شــرایط برخی مقامات 
مســئول بارندگی ها را دلیل اصلی گراني 

این محصول عنوان کرده اند.
حدود یک مــاه و نیم اســت که قیمت 
گوجه فرنگي روبه افزایش گذاشــته و در 
برخي مغازه هاي سطح شهر همدان تا 20 

هزار تومان هم فروخته مي شود. 
طبــق اخبــاري کــه پیــش از ایــن و 
ــي  ــد برخ ــر ش ــاه منتش ــل آذرم در اوای
از مســئوالن اعــالم کردنــد کــه بــه 
دلیــل بارندگی هــای اخیــر و از بیــن 
ــت  ــوالت، قیم ــی از محص ــن برخ رفت
گوجــه افزایــش یافتــه اســت. در همــان 
و  بوتــه ای  قیمت گوجه فرنگــی  زمــان 

گلخانــه ای درجــه یــک در شــهر همــدان 
بــه ترتیــب حــدود 11 هــزار و 18 هــزار 
ــود.  ــان در ســطح خرده فروشــی ها ب توم
آن موقــع مســئوالن اســتاني و کشــوري 
ــا 15 روز  ــا 10 ت ــه ت ــد ک ــالم کردن اع
ــوب،  ــول جن ــیدن محص ــا رس ــده ب آین
قیمــت ایــن محصــول کاهــش می یابــد.

در همــان زمان علی محققــی، مدیر کل 
روابط عمومی وزارت جهاد کشــاورزی 
نیــز تأیید کرد که "علــت افزایش قیمت 
گوجه فرنگی در بازار، کاهش برداشــت 
محصول به دلیــل بارندگی های روزهای 
اخیــر بوده و قیمت ها از هفته دوم آذرماه 

به حالت سابق بازمی گردد".
در این شرایط جدیدترین بررسی میدانی 
همدان پیــام نشــان می دهد کــه قیمت 

گوجه فرنگــی همچنان در اوج به ســر 
می برد. طبق مشــاهدات میدانی در حال 
حاضــر قیمت گوجه فرنگــی درجه یک 
گلخانــه ای در مغازه هــای مختلف بین 
14 تا 18 هزار تومان اســت اما بعضي ها 
20 هزار تومان هم مي فروشند. همچنین 
گوجه فرنگی بوته ای بــه طور میانگین 9 
تا 13 هــزار تومان به فروش می رســد. 
گوجه فرنگي هاي بوته اي نرســیده هستند 
و کیفیت مناســبي ندارنــد. این وضعیت 
نشان می دهد که کاهش قیمت وعده داده 
شــده در حوزه این محصول هنوز اتفاق 

نیفتاده است. 
در مدت مشــابه ســال گذشــته قیمت 
گوجه فرنگــي حدود 2 هــزار تا 6 هزار 
تومان بــود. گوجه فرنگي گلخانه اي 4 تا 

6 هزار و بوته اي نســبت به کیفیت آن از 
2 هزار تومان شروع مي شد. این درحالي 
اســت که در حــال حاضــر ارزان ترین 
بازار خرده فروشي کمتر  گوجه فرنگي در 
از 9 هــزار تومان نیســت و ایــن اعداد 
افزایش حداقل 4 برابري را در یک ســال 

نشان مي دهد. 
در حــال بازار گوجه فرنگــي موجود در 
بازار یــا گلخانه اي هســتند و یا بوته اي 
که از اســتان هاي جنوبي وارد مي شوند. 

رئیس  جمالی پور  عبدالرضــا  که  آن طور 
اتحادیه میوه و تره بار اهواز دو روز پیش 
عنوان کــرده: »مســایلی در زمینه قیمت 
گوجه فرنگي در بازار وجود داشــت که 
اکنون از بین رفته اســت و بــا توجه به 
عرضه مناسب این محصول در بازار نرخ 
آن اندکی کاهش داشــته اســت و اکنون 
قیمت هــر کیلوگرم گوجه فرنگي بوته اي 
حدود 9 هزار تومــان برای مصرف کننده 

در اهواز است.« 

آن طور که مســئوالن کشوري هم اعالم 
کرده انــد به دلیل وضعیــت آب و هوا و 
بارندگی های اخیر کاشــت گوجه فرنگی 
جنــوب یک ماه به تأخیــر افتاد و خالء 
ایجاد شــده در بازار نیز بــه دلیل عقب 
افتادن کاشت و در نتیجه تعویق برداشت 

این محصول است.
در حال حاضر پیش بینی می شــود که از 
اوایل دی ماه گوجه فرنگی جنوب رسیده 

و قیمت ها در بازار کاهش یابد.

 الیحه بودجه ســال 1399 بــا منابع 
کلی 1988 هزار میلیارد تومان به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم شد. 
دولت الیحه بودجه ســال 98 را با عددي 
بالغ بــر 1703 هــزار میلیــارد تومان به 
مجلــس تقدیم کرده بود کــه 407 هزار 
میلیــارد تومان از آن منابع عمومي، 1274 
هــزار میلیارد تومان بودجه شــرکت هاي 
دولتــي و 71 هزار میلیــارد تومان درآمد 
اختصاصي بــود. امــا در نهایت در یک 
ســقف و با رقم یک هــزار و 739 هزار 
میلیارد تومان تصویــب و تقدیم مجلس 
شوراي اســالمي شــد. این نشان مي هد 
بودجه امسال با افزایش 249 هزار میلیارد 

توماني بسته شده است.
الیحــه از دو بخــش بودجــه عمومی و 
موسســات  دولتی،  بودجه شــرکت های 
انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها تشکیل 
می شــود. بودجه عمومــی دولت حدود 
563 هزار میلیارد تومان بســته شده که از 
دو بخش درآمدهــای اختصاصی و منابع 

عمومی تشکیل می شود.
منابــع عمومــی دولــت در 484 هــزار 
میلیارد تومان تراز شــده است. در بخش 
درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که 
261 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و 
شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از 

جمله درآمدهای گمرکی می شود.
منابع پیش بینی شــده برای نفت در بخش 
واگذاری دارایی های ســرمایه ای 98 هزار 
میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی 
که به انتشار اوراق برمی گردد حدود 124 

هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
اختصاصــی دولت حدود  اما درآمدهای 
79 هزار میلیارد تومان است که با مجموع 
484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل 
بودجه عمومی دولت را با رقم 563 هزار 

میلیارد تومان تشکیل می دهد.
اما جز دیگر بودجه کل کشــور به بودجه 
شــرکت های دولتی، موسســات انتفاعی 
وابســته به دولت و بانک هــا بر می گردد 
که 1483 هزار میلیارد تومان اســت و در 

مجموع رقم 1988 هــزار میلیارد تومانی 
بودجه کل کشور را تشکیل می دهد.

امــا در بخش مصــارف بودجه دو بخش 
مصارف بودجه عمومی دولت با رقم 563 
هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت های 
دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
و بانک هــا با 1483 هــزار میلیارد تومان 
قراردارد که مصارف کل را به 1988 هزار 

میلیارد تومان می رساند.
در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی 
دولت بــا 484 هــزار میلیــارد تومان و 
مصارف اختصاصی قــرار دارد که به 79 

هزار میلیارد تومان می رسد.
هزینه های  از  عمومــی  مصــارف  بخش 
جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد 
اســت با 367 هزار میلیارد تومان، بودجه 
هــای عمرانی به 70 هزار میلیارد تومان و 
تملک دارایی های مالی با 47 هزار میلیارد 
تومان تشکیل می شود در مجموع منابع و 
مصارف بودجه کل کشــور در رقم 1988 

هزار میلیارد تومان تراز شده است.
 وام ازدواج همان ۳۰ میلیون ماند

در الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده وام 
ازدواج در مقایسه با امسال تغییری نکرده 
و همان 30 میلیون تومان اعالم شده است.

تومان  میلیارد  اختصاص 4۵۰۰   
به طرح های دولتی مسکن

دولــت در الیحه بودجه 99 بالغ بر 1500 
میلیارد تومان را به تکمیل مســکن مهر، 
طرح اقــدام ملــی و بازآفرینی شــهری 
اختصاص داده است. هم چنین مطابق یک 
آیین نامه، وزارت راه و شهرســازی مجاز 
اســت زمین های خود را تا سقف 3000 
میلیارد تومان برای دریافت تســهیالت به 
منظور اجرای طرح های جامع و تفصیلی 

در رهن بانک های عامل قرار دهد.
 مالیات بر سیگار افزایش یافت

بر اســاس الیحه بودجــه 99 مالیات بر 
فروش و مصرف ســیگار نســبت به رقم 
تعیین شــده در قانون بودجه سال جاری 
به ترتیب 28 و 33.4 درصد افزایش یافته 

است.

 درآمد ۷۰۰ میلیــارد تومانی از 
شماره گذاری خودرو

دولــت درآمد حاصل از شــماره گذاری، 
نقل و انتقــال خودرو و تعویض پالک را 
در الیحه بودجه سال 99، به ترتیب 700 
میلیارد تومان و هزار و 323 میلیارد تومان 

اعالم کرده است.
 برداشت ۱۰ درصد از حق الزحمه 

پزشکان مراکز درمانی
در الیحه بودجه سال آینده مقرر شده، کلیه 
مراکز درمانی 10 درصد از حق الزحمه یا 
حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب 
دریافت وجه صورت حساب های ارسالی 
به بیمه هــا یا نقدا از طریق بیمار پرداخت 
می شود را به حساب سازمان امور مالیاتی 

واریز کنند.
 معافیت مالیاتی حقوق تا ۳ میلیون

دولت از حقوق های سه میلیون تومانی و 
کمتر در سال آینده مالیات نخواهد گرفت، 
اما برای مازاد آن تا 35 درصد به صورت 

پلکانی مالیات تعیین شده است.
اخذ عوارض از کاالهایی که پسماندهای 

مخرب دارند
دولت در الیحه بودجه 1399، ســازمان 
امــور مالیاتی را مکلف کــرده از فروش 
کاالهایی که مصرف آنهــا منجر به تولید 
می شود،  زیست  محیط  مخرب  پســماند 
عوارض دریافت کند و تا سقف 10 هزار 
میلیارد ریــال از این مبلــغ را در اختیار 
ســازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد 
تا بــرای بازیافــت پســماندهای مذکور 

مصرف شود.
 شرط پرداخت حقوق کارکنان در 

سال آینده
در ســال آینــده تنها در شــرایطی اعتبار 
حقوق کارکنان اختصاص پیدا می کند که 
اطالعات آنها در سامانه کارمند ایران ثبت 

شده باشد.
بانک ها 840 میلیارد تومان مالیات می دهند

درآمد و هزینــه بانک ها در الیحه بودجه 
سال آینده نسبت به سال جاری 10 درصد 
رشــد کرده اســت و بانک هــا باید 840 

میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند.
 کاهش ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی 

درآمد نفت در سال آینده
درآمدهــای ناشــی از فــروش نفــت و 
فرآورده های نفتی در سال آینده حدود 48 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده که در 
مقایســه با رقم مصوب سال جاری 105 

هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
 ۷4 هــزار میلیارد بــرای یارانه  

نقدی و حمایت معیشتی 
دولت در الیحه بودجه ســال آینده حدود 
74 هــزار میلیــارد تومان بــرای توزیع 
یارانه های نقدی و طرح حمایت معیشتی 

خانوارها کنار گذاشته است.
در تبصره هدفمندی یارانه ها در سال آینده 
مجمــوع 250 هزار میلیــارد تومان یارانه 
پیش بینی شــده که در بخش های مختلف 
توزیع خواهد شد.برای توزیع یارانه نقدی 
و غیرنقدی رقم 42 هــزار و 800 میلیارد 
تومان تعیین شــده که در قیاس با ســال 
جــاری تفاوت چندانی نــدارد و این رقم 
بــرای پرداخت یارانه به حــدود 78 هزار 
نفر در سال اختصاص پیدا می کند.همچنین 
31 هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت 
معیشت خانوارها پیش بینی شده که همان 
طرحی است که اخیرا با اجرای سهمیه بندی 
بنزین به تناسب اعضای خانوار در هر ماه 
مبلغی به حساب آنها واریز می شود. طرح 
حمایت معیشتی خانوار حدود 60 میلیون 
نفر را در بر می گیرد که مجموع 18 میلیون 

خانوار است.
 مهلت ۳ ماهه به وزارت اقتصاد 
برای تکمیل اطالعات شــرکت های 

دولتی
طبق الیحه بودجه سال 1399 وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری 
ســازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان 
خرداد سال آینده سامانه یکپارچه اطالعات 

شرکت های دولتی را تکمیل کند.
 تســویه بدهی  دولت با تحویل 

نفت خام
طبق الیحه بودجه ســال 99دولت اجازه 

دارد نســبت به تســویه 40 هزار میلیارد 
تومــان از بدهی هــای خود بــا تحویل 

نفت خام اقدام کند.
 عوارض قبوض آب در بودجه 99
شرکت های آبفای شهری سراسر کشوربر 
اساس الیحه بودجه موظف شدند عالوه 
بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای 
هــر متر مکعب فروش آب شــرب، مبلغ 
200 ریال از مشــترکان آب دریافت و به 

خزانه داری کل کشور واریز کنند.
 اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال 

برای تکمیل گازرسانی ها
وزارت نفــت بر اســاس الیحــه بودجه 
99 کل کشــور، مکلف شــده به واسطه 
شــرکت دولتی تابعه ذیربط، تا میزان 15 
هزار میلیارد ریال، نسبت به گازرسانی به 

روستاها و شهرها اقدام کند.
 درآمدهــای مالیاتی ۱9۵ هزار 

میلیارد تومان شد
دولت در الیحه بودجه ســال آینده حدود 
195 هــزار میلیارد تومــان درآمد مالیاتی 

پیش بینی کرده است.
 تکلیف ۳۵ هــزار میلیارد ریالی 

برای سه وزارتخانه
نیرو  و  صنعت  نفــت،  وزارت خانه های 
مکلف شــده اند از طریق شــرکت های 
تابعــه و بــا تصویب شــورای اقتصاد، 
اوراق مالی اسالمی )ریالی یا ارزی( در 
سقف 35 هزار میلیارد ریال منتشر کنند 
و وزارت اقتصاد نیز به نیابت از دولت، 
مســئول انتشــار اوراق مالی مربوط به 
دولت و مجاز اســت از کلیه روش های 
انتشــار اولیــه اوراق از جملــه عرضه 
تدریجی، حراج، فروش اوراق به کســر 
)کمتر از قیمت اســمی(، پذیره نویســی 
و عرضه  خصوصی در بازارها اســتفاده 

کند.
از   سهم صندوق توســعه ملی 

درآمدهای نفتی 2۰ درصد 
سهم صندوق توســعه ملی از درآمدهای 
نفتی در سال آینده به طور حداقل و تا 20 

درصد تعیین شده است.

 کاهش درآمد از عوارض گمرکی 
واردات لوازم آرایشی!

بر اســاس الیحــه بودجــه 99 عوارض 
گمرکی و ســود بازرگانی واردات لوازم 
آرایشــی و بهداشــتی نســبت به ســال 
جــاری 10 درصد افزایش یافته اما درآمد 
پیش بینی شده از این افزایش حدود 68.7 

درصد کاهش یافته است.
 پیش بینی درآمدها در بخش های 

مرتبط خودرویی
درآمدهای پیش بینی شده در بخش خودرو 
و موضوعــات مربــوط بــه آن، از جمله 
عوارض هــای تولید، عوارض واردات، از 
رده خارج کردن خودروهای فرســوده و 
... در الیحــه بودجه 99 به تفکیک تعیین 

شده است.
جریمه مالیاتی بانک ها و بیمه های متخلف

طبق آنچه در الیحه بودجه ســال 1399 
اعالم شــده بانک ها و موسســات مالی و 
اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف 
عنوان شده و سایر تکالیف مقرر در قانون 
مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، 
عالوه بر جریمه های مشــخص در قانون 
جریمه ای  مشــمول  مستقیم،  مالیات های 
ســپرده های  درصــد حجم  دو  معــادل 
اشــخاص نزد بانک و موسســه اعتباری 

می شوند.
 جزییات بودجه حمل ونقل هوایی 

در سال آینده
براســاس الیحــه بودجه ســال 1399، 
مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای 
حمل ونقل هوایی 271 میلیارد تومان است 
که به غیر از افزایش بودجه دســتگاه های 
متولی، سه برنامه ایمنی و توسعه ای نیز با 

اعتبارات مجزا تعریف شده است.
 ســهم چهار درصــدی ریل از 

تسهیالت صندوق توسعه ملی
بر اســاس الیحه بودجه سال 1399 سهم 
حمل و نقل ریلی برون شهری )ترانزیت( 
از تســهیالت ارزی صندوق توسعه ملی 
حدود چهار درصد معــادل 140 میلیون 

یورو تعیین شده است.

بارش ها برداشت گوجه  را متوقف کرد

وعده ارزانی گوجه فرنگی 
در دی ماه

الیحه بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی بسته شد 

افزایش 249 هزار میلیاردی بودجه 99
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نایب رئیس کاراته شهرستان کبودراهنگ:
کاراته بانوان نیازمند حمایت مسئوالن است 

 سابقه ورزش رزمی کاراته در شهرستان کبودراهنگ به حدود 30 
ســال می رسد و در بخش بانوان نیز از سال 88 در روستای قباق تپه 
اســتارت این رشته ورزشــی زده شد و در ســال 92 نیز در پایگاه 
هوایی شــهید نوژه و کبودراهنگ شروع شــد و در حال حاضر در 
شهرستان کبودراهنگ 130 کاراته کار خانم در رده سنی خردساالن 

تا بزرگساالن فعالیت می کنند.
مربی کاراته بانوان در گفت وگو با همدان پیام اظهار داشــت: من از 
سال 82 کاراته شروع کردم در سال 88 با دعوت رئیس سابق هیأت 
کاراته شهرستان ا...  کرم شهگل در کبودراهنگ مربیگری کاراته بانوان 
را بــر عهده گرفتم و در حال حاضر در برخی از روســتاها و پایگاه  

هوایی شهید نوژه کبودراهنگ و همدان فعالیت می کنم.
فائزه ترکمان افــزود: کاراته کاران بانوان در این شهرســتان تاکنون 
توانسته اند مدال های رنگارنگی را در این رشته ورزشی کسب کنند 
و اوج مقام های کســب شده در سال 98 و 97 بوده که امیدواریم با 
حمایت های مســئوالن استانی و شهرستانی و جذب اسپانسر بتوانیم 
به مقام های بهتر و بیشــتری دست یابیم چرا که این شهرستان دارای 
اســتعدادهای فوق العاده می باشــد و قطعًا به موفقیت های بیشتری 

توسط بانوان کاراته کار خواهد رسید.
نایــب رئیس هیأت کاراتــه همچنین در ادامه به مقام های کســب 
شده توســط بانوان کاراته کار اشاره کرد و افزود: در سال 97 و 98 
مدال های فراوانی کســب کردیم ودر کشور نیز مدال های رنگارنگی 

را کسب کردیم.
وی با اشاره به این که کاراته بانوان کبودراهنگ زیر مجموعه استان 
است و تمام عملکردها و موفقیت های بانوان کاراته کار به نام استان 
همدان اســت گفت: متأســفانه تاکنون هیچ حمایتی از ما نشده در 
حالی که اگر بچه های ما حمایت شــوند به موفقیت های چشم گیری 

دست می یابند.
ترکمان تأکید کرد: ما به هیچ عنوان دنبال حاشــیه نیســتیم و با تمام 
توان کار می کنیم تا بتوانیم مدال های بیشتری کسب کنیم و قهرمان و 

ملی پوش از این شهرستان داشته باشیم.
وی تأکید کرد: پایه و اســاس موفقیت در هر رشته ورزشی نونهاالن 
و نوجوانان هســتند و باید برای این رده ســنی سرمایه گذاری شود 
امیدوارم در آینده بتوانیم در بخش کاراته بانوان ملی پوش و قهرمان 

در این رشته پرطرفدار داشته باشیم.

هفته بیست و پنجم 
مسابقات تنیس الیت کاپ

 هفته بیســت و پنجم مســابقات تنیس آدینه آقایان به مناســبت 
گرامیداشــت والدت امام حســن عســگری )ع( برگزار شــد. این 
مســابقات به صورت هفتگی توســط آکادمی تنیس الیت و زیر نظر 

هیات تنیس استان برگزار می گردد.
در بیســت و پنجمین هفته این مسابقات امید سامی و مهرداد اسدی 
به ترتیب مقام های نخســت و دوم را کسب کردند و بهشاد ظهیرنیا 
و میثم اعتمادی به طور مشترک سوم شدند. این مسابقات از ابتدای 
ســال در دو بخش آقایان و بانوان آغاز شــده و تا پایان فصل ادامه 

خواهدیافت.
به نفرات برتر این مســابقات عالوه بــر امتیازات الیت کاپ، جوایز 
هفتگی اهدا می گردد. هفته بیســت و ششــم این رقابت ها در پایان 
این هفته و به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو برگزار خواهد شد.

وحدت صدرنشین لیگ فوتسال استان

هفته ششــم لیگ برتر فوتسال قهرمانی باشگاه های استان با انجام 3 
بازی در شهرهای کبودراهنگ، اسدآباد و مالیر دنبال شد.

در مالیر تیم وحدت این شــهر مقابل میهمان خود گرین کشــاورز 
نهاوند 3 بر 2 به پیروزی رســید برای وحــدت در این بازی میالد 
وفایی، علی محمودی و علی بندشی گلزنی کردند و گل های گرین 

کشاورز را اویس حمیدی به ثمر رساند.
ــه  ــود ک ــر ب ــان ســروش مالی ــن شــهر میزب ــاق ای در اســدآباد میث
ایــن بــازی یــک بــر یــک مســاوی بــه پایــان رســید در ایــن دیــدار 
ــرای ســروش  ــاق و محمــد شــجاعی ب ــرای میث ایــوب حیــدری ب

گلزنــی کردنــد.
بازی دو تیم فتح کبودراهنگ و فاتح اسدآباد نیز 3 بر 3 مساوی شد.

در پایان هفته ششم رقابت ها تیم فوتسال وحدت مالیر با 12 امتیاز 
صدرنشین اســت و فتح کبودراهنگ 11 امتیازی می باشد تیم گرین 
کشــاورز نیز بر خالف تیم فوتبالش در فوتسال با 5 امتیاز قعرنشین 

است.

شهدای باباعلی یکه تاز لیگ دسته اول 

 مســابقات لیــگ دســته اول قهرمانــی باشــگاه های اســتان 
ــا انجــام  ــه ب ــن هفت گرامیداشــت شــهید محمدحســین بشــیری ای
ــال  ــم فوتب ــازی تی ــاس ترین ب ــه در حس ــد ک ــال ش ــازی دنب دو ب
ــدار  ــر دی ــود و در دیگ ــان ب ــان آراد جورق ــی میزب ــهدای باباعل ش
صنایــع دســتی اللجیــن از عقــاب اســدآباد پذیرایــی کرد دیــدار دو 
تیــم شــهدای باباعلــی و آراد بــا قضــاوت امیــد جمشــیدی آغــاز 

ــرار دارد. ــه در صــدر جــدول ق ــار ک ــده به ــم نماین شــد تی
 در ایــن بــازی فینــال گونــه فوتبــال خوبــی را بــه نمایــش 
ــا علــی شــروع خوبــی داشــت و خیلــی زود بــه گل  گذاشــت باب
رســید علیرضــا صفــدری در دقیقــه ســوم بــازی مدافعــان تیــم آراد 
ــه  ــام آور شــادی ب ــی خــود پی ــا گلزن را پشــت ســر گذاشــت و ب
اردوی شــهدای باباعلــی شــد. پــس از ایــن گل تیــم آراد جورقــان 
ــا  ــد ام ــدارک دی ــاری ت ــم به ــادی را روی دروازه تی ــالت زی حم
ــع  ــالت را دف ــن حم ــی ای ــه خوب ــی ب ــهدای باباعل ــان ش مدافع
کردنــد. در ایــن دیــدار شــاگردان حســین ســلیمانی ســالمند دوبــار 
صاحــب ضربــه پنالتــی شــدند کــه هــر دو را از دســت دادنــد تــا 

ــار نیســت. ــا آنهــا ی ــازی بخــت ب نشــان دهنــد در ایــن ب
ــک گل  ــان ت ــا هم ــز ب ــت و خی ــر اف ــازی پ ــن ب ــرانجام ای س
صفــدری بــه ســود شــهدای باباعلــی بــه پایــان رســید تــا ایــن تیــم 
ــدوار  ــه صعــود امی ــرد و ب ــرار بگی ــدار در صــدر جــدول ق ــا اقت ب

شــود.
ــن  ــدآباد در اللجی ــاب اس ــم عق ــه تی ــن هفت ــدار ای ــر دی در دیگ

ــرد. ــذار ک ــازی را واگ ــک ب ــر ی ــد و دو ب ــکار ش ش
ــد و در  ــرواز درآم ــه پ ــی زود ب ــاب خیل ــم عق ــازی تی ــن ب در ای
ــری  ــه گل برت ــلیمی ب ــین س ــط امیرحس ــازی توس ــه دوم ب دقیق

ــید. رس
ــی  ــن پیش بن ــمان اللجی ــری را در آس ــرواز بی خط ــه پ ــاب ک عق
می کــرد در دقیقــه 22 بــازی گل تســاوی را پذیرفــت علــی 
به نظــر گلــزن صنایــع موفــق شــد ایــن گل را بــه ثمــر برســاند تــا 

ــک مســاوی شــوند. ــر ی ــک ب ــم ی نیمــه اول دو تی

ــرد و در  ــتری ک ــالش بیش ــان ت ــم میزب ــه دوم تی ــروع نیم ــا ش ب
ــاند و  ــر رس ــه ثم ــن گل را ب ــی دومی ــی ظرافت ــه 70 مرتض دقیق
عقــاب را بــه زیــر کشــید در نهایــت تیــم صنایــع بــا ایــن پیــروزی 

ــرد. ــه ک ــود اضاف ــای خ ــر اندوخته ه ــاز ب 3 امتی
دیگــر دیدار این گروه قرار بود بین مهر اللجین و رادمردان ســامن 

برگزار شود که این بازی لغو و به زمان دیگری موکول شد.
اما ایــن رقابت ها فردا با انجام 3 بازی در شــهرهای مختلف دنبال 

می شود.
 در اســدآباد تیم عقاب این شهر در ورزشگاه شهید راحمی میزبان 
اتحاد جوان یکی دیگر از مدعیان قهرمانی اســت این دیدار را علی 
نیکو بــه همراه  محمد عبادی و حســین صالحــی منش قضاوت 

می کنند.
تیم آراد جورقان در ورزشــگاه شهید شمسی پور از تیم مهر اللجین 
پذیرایی می کنــد. قضاوت این بازی را علی اصغر گوهری به همراه 
مجتبــی دی آبادی و مجتبــی مظاهری به عهده خواهند داشــت و 
ســرانجام در ورزشــگاه، مالک اشتر ســامن تیم رادمردان این شهر 
میزبان صنایع دســتی اللجین خواهد بود این بازی را ایمان چگینی 
ســوت خواهد زد و رسول صالحی و مســعود امیری وی را در امر 

قضاوت همراهی خواهند کرد.
در حال حاضر در جدول رده بندی تیم شهدای باباعلی و اتحادجوان 
با 16 امتیاز از 9 بازی مشــترکا صدرنشین هستند و تیم آراد با یک 

بازی کمتر با 13 امتیاز در رده سوم قرار دارد .

تجلیل از قهرمانان رزم آوران مهاجران

 از قهرمانان کشوری و استانی رزم آوران سال 98 شهر مهاجران 
تجلیل شد.

هر ساله هیات های ورزشی به منظور حمایت از ورزشکاران خود، از 
قهرمانان و نخبگان علمی و ورزشی تجلیل بعمل می آورد. با توجه 
به پتانسیل باالی شهر مهاجران از توابع شهرستان بهار، در دو بخش 
آقایان و بانوان و تالش جــدی و پیگیر دو تن از مربیان کارآزموده 
و با تجربه، علی عســگری و سیما سلیمانی، از زمان شروع فعالیت 
خود توانســته اند قهرمانان خوبی را پرورش داده و آنها را به سطوح 

کشوری برسانند.
روز گذشــته با حضور مسئولین شــهر، هیات رئیس، رئیس و نایب 
رئیس رزم آوران از قهرمان کشــوری و اســتانی و مربیان این رشته 

قدردانی و تجلیل به عمل آمد.
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پیشخوان
صفی زاده سرپرست اداره ورزش و 

جوانان شهرستان بهار شد

 طــی حکمی از ســوی مدیــرکل ورزش و جوانان 
استان همدان، علیرضا صفی زاده به عنوان سرپرست اداره 

ورزش و جوانان شهرستان بهار معرفی شد.
محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
با صدور حکمی علیرضا صفی زاده را به سمت سرپرست 

اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان منصوب کرد.
در بخشــی از حکم مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 

همدان آمده است: نظر به تعهد و تجربه جنابعالی در امور 
اجرایــی و باتوجه به اهمیت و جایگاه ورزش و جوانان 
در جامعه، استفاده از ظرفیت های درون سازمانی، اعتماد 
به جوانان و سپردن امور مدیریتی به آنان، جوانگرایی و 
عملیاتی نمودن آن و اســتفاده از نیروهای تحصیل کرده 
و باانگیزه در امور اجرایی به موجب این ابالغ به عنوان 
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار منصوب 

می  گردید.
امید اســت با اتکا به خداونــد متعال و بهره گیری از 
تمامی ظرفیت ها، تعامل مناســب بــا مقامات محلی 

و بهره مندی از همکاری پیشکســوتان و کارکنان در 
پیشــبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
و اعتــالی ورزش و جوانان آن شهرســتان موفق و 
مؤید باشید. شــایان ذکر است علیرضا صفی-زاده با 
مدرک کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در ورزش 
و با یازده ســال سابقه کار در پست کارشناس روابط 
عمومی، در کارنامه فعالیت خود دارد. در این مراسم 
کاوه صولتی معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل 
از زحمات لطیفی سرپرســت ســابق اداره شهرستان 

بهار تشکر و قدردانی نمود.

پاس از پنجره 
نقل و انتقاالت محروم شد 
 فدراسیون فوتبال تیم فوتبال پاس و 
10 تیم دیگر را از پنجره نقل و انتقاالتی 
انضباطی  کرد.کمیته  محروم  زمســتانی 
فدراســیون فوتبال با انتشار اطالعیه ای 
باشــگاه های شــهرداری فومن، سردار 
بوکان، سپید رود رشت، شهرداری تبریز، 
استقالل اهواز، فجر شهید سپاسی شیراز، 
پاس همدان، استقالل خوزستان، شهدای 
بابلسر، شــهرداری اردبیل و ملوان بندر 
انزلی به دلیل بدهی یک ماه از پنجره نقل 
و انتقاالتی محروم کرد و این باشــگاه ها 
بدون موافقت کتبی کمیته انضباطی حق 
ثبت قرارداد با بازیکنان جدید را ندارند.

تیم های یاد شده 48 ساعت فرصت دارند 
تا نســبت به ایــن رأی اعتراض کنند و 
مشکالت خود را با فدراسیون حل کنند 
در غیر این صورت از جذب بازیکنان در 

نیم فصل محروم خواهند شد.

دختران همدانی قهرمان 
جودو جوانان کشور

 تیم جودو بانوان استان همدان فاتح 
هجدمیــن دوره رقابت هــای قهرمانی 
جوانان کشــور شــد. هجدهمین دوره 
رقابت های قهرمانی جوانان کشــور در 
گروه دختران به میزبانی استان یزد برگزار 
شد که با قهرمانی دختران همدانی به کار 
خود پایــان داد.در این دوره از رقابت ها 
240 جودوکار از 23 استان کشور شرکت 
کرده بودند که در پایان، پرونده این دوره 
از رقابت ها با قهرمانی تیم همدان به پایان 
رسید، دختران همدانی در این رقابت ها 
موفق به کسب دو مدال طال و یک نقره 
شدند، لرستان با یک نشان طال، یک مدال 
نقره و دو مدال برنز نایب قهرمان شد، تیم 
جودو اصفهان هم با همین تعداد مدال و 
یک عنوان پنجمی کمتر نسبت به لرستان به 

روی سکوی سوم ایستاد.

فوتسال جام بصیرت 
مریانج آغاز شد

 مسابقات فوتســال جام بصیرت با 
حضور18 تیم به میزبانی شــهر مریانج 
در سالن دو هزار نفری آغاز شد.سومین 
دوره مسابقات فوتسال جام بصیرت به 
میزبانی هیأت فوتبال شــهر مریانج در 
سالن دو هزار نفری شهید حاجی بابایی 
روز گذشــته آغــاز گردید.دراین دوره 
از مســابقات 18 تیم از شهرســتان های 
همدان، مالیر، بهار، اســدآباد و فامنین 
حضور دارند.تیم ابوتراب برابر شهدای 
چنار علیا به تســاوی یک بر یک رسید، 
شــهدای بهادر بیگ بــا نتیجه 8 بر یک 
از تیــم هایپر علیصدر شکســت خورد 
و .ورزشــی جام جم به تساوی 3 بر 3 
مقابل ایده رسید و دهقانی مریانج 5 بر 4 

حسام آباد را شکست داد.

پیروزی بسکتبال همدان 
برابر مشهد

مســابقات لیگ بســکتبال بــا پیروزی 
بسکتبالیســت های نوجوان همدانی در 
مقابل تیم بســکتبال وینستای مشهد در 
دور رفت مرحله پلــی آف رقم خورد.

نتایج مســابقات لیگ نوجوانان دختران 
کشــور که به میزبانی مشهد برگزار شد 
به شــرح زیر رقم خورد.تیم بســکتبال 
نوجوانان شهرستان همدان موفق شد تا در 
دور رفت مرحله پلی آف لیگ نوجوانان 
کشور با نتیجه 81 بر 27 مقابل تیم بسکتبال 

وینستای مشهد به پیروزی برسد.

تویسرکان قهرمان 
مسابقات جودوی استان

جــودوی  قهرمانــی  مســابقات   
بزرگســاالن استان به میزبانی تویسرکان 

برگزار شد.
40 ورزشــکار در قالــب پنــج تیم از 
بهار،  همدان،  تویسرکان،  شهرستان های 
کبودرآهنگ و همدان در این مسابقات با 
یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان تیم 
جودو تویسرکان به مقام قهرمانی رسید و 
تیم های همدان و بهار دوم و سوم شدند.

نفــرات برتر ایــن دوره از رقابت ها 28 
آذرماه سال جاری به مسابقات قهرمانی 

کشور به میزبانی ارومیه اعزام می شوند

 حواشی دســت از سر تیم فوتبال پاس بر 
نمی دارد و علی رغــم آنکه این تیم در جایگاه 
خوبی قرار دارد اما بدقولی مسئوالن راه را برای 
ایــن تیم ناهموار می کنند و کادر فنی پاس نیز 
هر چند در کنار تیم برای موفقیت پاس تالش 
می کنند اما دغدغه هایی دارند که اگر حل نشود 
شــاید در آینده برای تیم محبوب همدانی ها 

دردسر شود.
ســرمربی بومی این تیم با انتقاد از متولیان تیم 
فوتبال پاس خواســتار حمایت جدی از تیم 
شــد و این تیم را با شــرایط موجود در قد و 
قواره صعود نمی داند و اعتقاد دارد که امکانات 
موجود در اندازه های لیگ دسته اول نیست و 
این تیم با این شــرایط باید برای بقا بجنگد و 

قهرمانی و صعود پیشکش.
احمد جمشیدیان در دلنوشته ای که منتشر کرده 
مدعی شــده که به احترام هواداران دوباره به 
تیم برگشتم مسئوالن قول حمایت دادند اما تا 
امروز ریالی به باشگاه تزریق نشده است و حتی 
هزینه برگزاری با مس شهر بابک را نیز از جیب 
شــخصی پرداختم که به خاطر مردم و شهرم 

انجام دادم و ایرادی به آن نیست.
وی افزود: از روز اول گفته ام و بار دیگر تکرار 

می کنم شــرایط موجــود از دو حالت خارج 
نیســت یا توان و قــدرت تأمین و حمایت از 
یک تیم خوب نیســت و یا اینکه عزمی برای 
این کار وجود ندارد.جمشیدیان تصریح کرد: 
چگونه باید به لیــگ 1 فکر کنیم که هزینه ای 
باالی 6 میلیــارد دارد در حالــی که هنوز در 
تدارک لیگ 2 مانده ایم پس بهتر است که فکر 
لیگ یک را از سر بیرون کنیم.وی افزود: سال 
قبل نیز در بازی با نیروی زمینی و شــهرداری 
بندرعباس اگــر حمایت صورت می گرفت ما 
موفق می شــدیم ولی نه تنها حمایت نشدیم 
بلکه غریب نیز شدیم و همین مسئله امروز در 
حال تکرار شدن است، 9 بازیکن اصلی را در 
اختیار نداریم و از دو هفته قبل اعالم کردم که 
باید چند روز زودتر راهی تالش شویم اما ریالی 
به باشگاه تزریق نشد و این سفر به تأخیر افتاد.

سرمربی پاس مدعی شد تیمی را جمع و جور 
کرده ام که هیچ کس بــه بقای آن امیدوار نبود 
ولی اکنون جزو مدعیان صعود می باشیم اما با 

هزار و یک مشکل روبه رو هستیم.
وی ادامه داد: به مشکالت مالی واقف هستم و 

این مشکل در همه جا هست و مسئوالن حق 
دارند اما همان تیم هایی که مشکل دارند برای 
بقا می جنگند و کسی توقع صعود ندارد از من 

هم باید انتظار بقا داشت.
جمشــیدیان هواداران را بــه آرامش دعوت 
کرد و گفت: از هــواداران می خواهم که در 
ورزشــگاه فحاشــی نکرده و اجازه ندهند 
بــه داور و تیم حریف اهانت شــود اینگونه 
پیروزی ارزشــی ندارد و حاضــرم ببازم اما 

اخالق را حفظ کنم.
وی به دیدار با مس شــهر بابک اشاره کرد و 
گفت: این دیدار ســخت و طاقت فرسا بود، با 
تیمی بازی داشــتیم که تا بیخ دندان مسلح بود 
و ســه برابر ما هزینه کرده اســت و یک هفته 
قبل در اردو بود و با یک امتیاز همدان را ترک 
کرد این یکی از سخت ترین بازی های پاس در 

نیم فصل اول بود.
سرمربی پاس در پایان تصریح کرد: که متأسفانه 
هزینه ســفر به تالش را نداریم و باید دست به 
دامن غول چراغ جادو شده تا به تیم پاس کمک 
کند و آرزوی دوستداران پاس را برآورده کند.

سلیمان رحیمی «

 هفته دوازدهم رقابت هــای فوتبال لیگ 
دسته دوم کشور جام آزادگان امروز با انجام 
چند بازی در گروه دوم دنبال می شود که در 
حســاس ترین بازی این هفته دو تیم مدعی 
قهرمانی و صدرنشین رقابت ها به مصاف هم 

می روند.
امروز در ورزشــگاه تالش کــه روزی قلعه 
عقاب ها بود تیم چــوکا میزبان پاس همدان 
اســت. پاس علی رغم اینکه در صدر جدول 
قرار دارد و از مدعیان صعود به شمار می رود 
با مشــکالت ریز و درشــتی دست و پنجه 
نرم می کند. احمد جمشــیدیان از بدقولی و 
وعده های توخالی مســئوالن به تنگ آمده و 
دلنوشــته های وی بوی ناامیدی می دهد که 
امیدواریــم این ناامیدی به بدنــه تیم رخنه 

نکند.
پــاس علی رغم بی پولی و مشــکالت ریز و 
درشــت در زمین بازی کارنامه قابل قبولی 
کسب کرده اســت و توانسته خود را در بین 

مدعیان صعود قرار بدهد.
مربــی با دانش و جنگنده پاس تا به امروز با 
وجود مشکالت پرشمار توانسته تیم پاس را 
به دور از حاشیه به عنوان یک مدعی معرفی 
کند و بازیکنان این تیم با روحیه ای جنگنده 
در مسابقات حاضر می شــوند و تا سر حد 
جان برای کســب پیروزی تــالش می کنند. 

وحدت و وفاق حاکم بر تیم باعث شــد با 
وجود مشــکالت مالی این تیم از حواشی به 

دور باشد و برای موفقیت تالش کند.
مســئوالن پاس با وجود تــالش برای حل 
مشــکالت مالی هنوز نتوانســته اند پولی به 
بدنه باشگاه تزریق کنند و با توجه به شرایط 
بداقتصادی کشــور آنها بــرای تهیه پول با 
تنگناهایی روبه رو هســتند اما باید هر طور 
شــده این تیم را حمایت کــرد تا زحمات 

نیم فصل بازیکنان به هدر نرود.
پاس امــروز در صورت پیــروزی به صدر 
جدول صعــود خواهد کرد امــا اگر نتواند 
با دســت پر از تالش برگــردد باز چیزی از 
ارزش های شــاگردان احمد جمشیدیان کم 
نخواهد شــد و آنها نهایت تــالش خود را 

برای کسب نتیجه انجام خواهند داد.
پاس فوتبــال قابل قبولی ارائه می دهد و این 
فوتبــال زیبا همراه با نتیجه هــواداران را به 
وجد آورده و توقعات جامه فوتبال اســتان 
را باال برده اســت و حاال هواداران علی رغم 
بی پولی و نارســایی ها به کمتر از صعود قانع 
نمی شوند هر چند سرمربی تیم مدعی است 
که با این امکانات بقا در لیگ دســته دوم نیز 
برای پاس شــاهکار اســت اما پول همیشه 
حــرف اول را نمی زنــد و غیــرت وتالش 
کادر فنــی و بازیکنان باعث شــده که نتایج 
خوبی رقم بخورد و امید است مسئوالن نیز 

با تزریــق پول به بدنه باشــگاه، پاس را در 
رسیدن به موفقیت یاری کنند.

متأســفانه در آســتانه این دیدار فدراسیون 
فوتبال نیز با صدور اطالعیه ای چند باشــگاه 
را که پاس نیز در میان آنها به چشم می خورد 
را از پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل محروم 
کرده که امید می رود مسئوالن با رایزنی های 

خود این مشکل را حل کنند.
جمشیدیان شناخت خوبی از چوکای تالش 
دارد و می داند که ضعف های شاگردان فرشاد 
پیوس کجاســت و امیدوار است که با دست 

پر از تالش برگردند.
در ســایر دیدارهــای ایــن گــروه امروز 
دو تیــم مدعــی دیگر ســردار بــوکان و 
مس شــهر بابک در بــوکان به مصاف هم 
میزبان  نفــت و گاز گچســاران  می روند. 
شــهرداری بندرعباس است و نفت امیدیه 
از شهرداری بم پذیرایی می کند این دیدار 
را داوران همدانی امید جمشــیدی، سامان 
سحاب منش، ســیدنعمت میرغفار و محمد 

مولوی قضاوت خواهند کرد.
در بوشهر نیز تیم ایران جوان این شهر میزبان 

ملی حفاری اهواز است.
دو دیدار دیگر این گروه شهدای زرکان کرج 
با بعثت کرمانشــاه و شــهرداری ماهشهر با 
شهدای بابلسر روز چهارشنبه برگزار خواهد 

شد.

نبرد مدعیان در لیگ دسته دوم 

جدال پاس و چوکای تالش 
در فینالی زودرس

احمد جمشیدیان:
 پاس با این 
امکانات باید 

برای بقا بجنگد 
نه برای صعود 

جدول رده بندی لیگ دسته اول استان )هفته نهم(
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

1116+9513209شهداب بابا علی بهار1
116-85121011اتحاد جوان همدان2
613+83412014آراد جورقان3

113-94142021عقاب اسد آباد4
410+74121511صنایع دستی اللجین5
147-92161125رادمردان سامن6
76-81341017مهر اللجین7

جدول رده بندی لیگ برترفوتسال باشگاههای استان)هفته ششم(
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

212+22018-64وحدت مالیر1
511+63211914فتح کبودراهنگ2
8-62221919سروش مالیر3

17+62131211میثاق اسدآباد4
57-62131015فاتح اسدآباد5
45-61231418گرین کشاورز نهاوند6
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گزارش 

فرهنگصنایع دستی
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سردبير: يدا... طاقتي احسن
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پیشنهاد وزارت بهداشت ژاپن برای 
ممنوعیت مهندسی ژنتیک در این کشور

 پنلی از کارشناســان در وزارت بهداشــت ژاپن پیشنهاد کرده اند 
دولت این کشور مهندسی ژنتیک نطفه انسانی را ممنوع کند. به گفته 
آنــان این اقدام به ایجاد بازاری برای نوزادان از پیش طراحی شــده 

منجر می شود.
به گزارش مهر، هفته گذشــته وزارت بهداشــت ژاپن پیشنهاد کرد 
مهندسی ژنتیک نطفه انسانی در این کشور ممنوع شود. این وزارتخانه 
هشدار داد چنین اقداماتی سبب می شود بازاری برای نوزادان از پیش 
طراحی شــده ایجاد شــود.این پیشنهاد توســط پنلی از کارشناسان 
ارائه شــده که معتقدند استفاده از مهندســی ژنتیک نطفه های انسان 

ریسک های زیادی برای سالمت نوزادان و نسل های آینده دارد.

روشی جدید برای آزمایش واکسن ایدز 
ابداع شد

 دانشمندان روشی یافته اند تا سیستم ایمنی بدن انسان را وادار به 
مقابله با ویروس HIV کنند.

به گزارش ایسنا، سیستم ایمنی بدن انسان هنگام مقابله با ویروس اچ 
آی وی قادر به تولید آنتی بادی های مناسب نیست. حتی گاهی اوقات 

آنتی بادی ها تولیدی خود را متوقف می کنند.
 اما اکنون محققان دانشگاه دوک در انگلیس سعی کرده اند این معما 
را حل کنند. آنها با آزمایش هایی روی حیوانات متوجه شدند، می توان 
سیستم دفاعی را هک و متقاعد کرد آنتی بادی مناسب برای مقابله با 
عفونت ایدز را بســازد. این گامی مهم برای تولید یک واکسن جدید 

ایدز به شمار می رود.

پلی استیشن ۲۵ ساله شد

 به دنبال 30 ساله شدن کنســول بازی گیم نینتندو، حاال کنسول 
بازی پلی استیشن سونی هم 25 ساله شده است.

به گزارش مهر، بســیاری از افرادی که ایــن روزها در حال نزدیک 
شدن به سال های میانی عمر خود هستند، خاطرات خوشی از بازی با 
کنسول بازی پلی استیشن سونی دارند که در اواخر دهه 90 میالدی 

به علت قابلیت های ویژه خود بسیار مورد توجه قرارگرفته بود.
کنسول بازی پلی استیشــن اولین بار در دسامبر سال 1994 به طور 
رسمی توسط سونی روانه بازار شد. البته برنامه ریزی برای تولید این 

کنسول بازی به اواخر دهه 80 میالدی بازمی گردد.
در ســال 1988 دو شرکت ژاپنی سونی و نینتندو برای تولید کنسول 

های بازی که قادر به اجرای سی دی باشند، تالش کردند.

آیفون های ۲۰۲۱ بی سیم شارژ می شوند

 یکی از کارشناسان فناوری پیش بینی می کند اپل در 2021 میالدی 
پورت شارژ الیتنینگ را در آیفون حذف می کند. به این ترتیب مسیر 

برای شارژ وایرلس دستگاه های این شرکت فراهم می شود.
به گزارش مهر، مینگ چی کو یکی از کارشناسان فناوری معتقد است 
اپل به زودی پورت های الیتنینگ را برای شارژ آیفون حذف و مسیر 

را برای شارژ بی سیم دستگاه ها هموارتر می کند. 
 او پیش بینی می کند آیفون با قابلیت شارژ بی سیم در اپل در 2021 
میالدی تولید می شــود. البته از چند ســال قبل شــایعات مختلفی 
در این باره وجود داشــت.  هرچند اپل از چند ســال قبل در برخی 
دستگاه هایش از »یو اس بی سی« استفاده می کند، با این وجود پورت 

الیتنینگ را برای اتصال در دستگاه های آیفون11 استفاده کرده است.

تولید گوشی ارزان قیمت توسط وان پالس

 وان پالس بعد از سال ها تولید گوشی های گران قیمت حاال قصد 
دارد باز هم یک گوشــی ارزان قیمت به نام وان پالس 8 الیت تولید 
کند.به گزارش مهر، آخرین بار وان پالس گوشی ارزان قیمتی به نام 
وان پالس ایکس تولید کرده بود و حاال تصاویری از گوشــی ارزان 

جدید این شرکت به نام وان پالس الیت منتشر شده است.
این گوشــی از نظر ظاهری و امکانات شباهت هایی با وان پالس 8 
و وان پالس 8 پرو دارد، اما از نظر قابلیت های ســخت افزاری از آنها 
ضعیف تر است.وان پالس الیت تنها دارای دو دوربین در پشت خود 
است و این در حالی است که گوشی های گران تر وان پالس دارای 
سه دوربین در پشت خود هستند. همچنین در این گوشی از نمایشگر 

فراگیر هم خبری نیست.

تندیس »آیت ا... تالهی« 
در همدان نصب می شود

 دبیــر کمیته تبلیغات کنگره ملی بزرگداشــت 
آیت ا... شــیخ هادی تالهی همدانی از نصب المان 
خشــتی تمثال آیــت ا... تالهــی در ورودی بلوار 

نامگذاری شده به نام ایشان در همدان خبر داد.
مســعود ملکی با بیان اینکــه برنامه ریزی ها برای 
برگزاری کنگره ملی بزرگداشــت آیت ا... شــیخ 
هادی تالهی همدانی از 2 سال قبل آغاز شده است، 
اظهار داشــت: شورای سیاســتگذاری این کنگره 
ملی در تهران و شــورای برگــزاری در همدان به 
ریاســت نماینده ولی فقیه در اســتان و جانشینی 

استاندار همدان تشکیل شده است.
وی از تشــکیل 6 کمیتــه بــرای برگزاری این 
کنگــره خبــر داد و بیان اینکــه کمیته علمی از 
ســال گذشــته فعالیت خــود را آغاز کرده و با 
خاطرات،  نوشــته ها،  دســت  آثار،  جمع آوری 
8 کتاب  نقل قول ها، ســخنرانی ها و مصاحبه ها 
تدویــن و چاپ کــرده که روز کنگــره از آنها 
رونمایی می شــود، گفــت: کمیتــه تبلیغات به 
ریاســت شــهردار همــدان و دبیری شــرکت 
ســیاحتی علیصــدر، کمیتــه اطــالع رســانی 
به ریاســت صــدا و ســیما و همــکاری خانه 
به  مطبوعــات، کمیتــه فرهنگــی و پشــتیبانی 
مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
ســازمان های مرتبط از جمله شــرکت سیاحتی 
علیصــدر، کمیتــه امــور انتظامــی و امنیتی به 
ریاســت فرماندار و کمیته مردمی به ریاســت 
ریــزی  برنامــه  اســالمی  تبلیغــات  ســازمان 

شده است.
ملکی با بیان اینکه کمیته مردمی برگزاری مجالسی 
در شهرستان های مختلف استان و شهرستان قم را 
در برنامه داشــته اســت، گفت: 28 آذرماه کنگره 
ملی بزرگداشت آیت ا... شیخ هادی تالهی همدانی 
بــا حضــور دو وزیر و میهمانانی از اســتان قم و 
مسئوالن استان همدان و مردم برگزار خواهدشد.

وی بــا بیان اینکــه در حوزه تبلیغــات اقداماتی با 
همــکاری مجموعه های مرتبط صــورت گرفته و 
پوستر فراخوان مقاله چاپ و در دانشگاه های کشور، 
حوزه های علمیه و مراکز علمی توزیع شد که نتیجه 
آن ارسال مقاالت خوبی به کنگره بود، گفت: تعداد 
مقاالت رسیده به لحاظ کمی راضی کننده بوده است.

دبیر کمیته تبلیغات کنگره ملی بزرگداشــت آیت ا... 
شیخ هادی تالهی همدانی با بیان اینکه هیئت داوران 
مقاله ها را بررســی کرده و 7 مقاله رد شــده اند و 3 
مقاله برتر شــناخته شده است که در روز کنگره ارائه 
می شوند، گفت: تمبر یادبوده آیت ا... تالهی طراحی و 

چاپ شده و در روز کنگره رونمایی می شود.
ملکی از انتشار اخبار و پوستر شرح زندگی آیت ا...

تالهی در نشــریات اســتان همدان خبر داد و با بیان 
اینکه طراحی و نصب المان خشتی تمثال آیت ا... در 
ورودی بلوار نامگذاری شده به نام ایشان 27 آذرماه 
انجام می شود، گفت: بهسازی پیاده راه بلوار آیت ا...

الهی نیز در برنامه قرار دارد.
وی از تهیه کلیــپ و پخش آن در تلویزیون های 
شــهری خبر داد و با بیان اینکه کلیپ تهیه شــده 
پیرامــون زندگــی آیت ا...تالهــی قبــل از اکران 
فیلم هــای ســینمایی در ســینماهای همــدان به 
نمایش در می آید و در مراســم فرهنگی نیز این 
کلیپ برای آشــنایی مردم ارائه خواهدشد، گفت: 
پوســتر کنگــره طراحی و چاپ شــده و توزیع 

خواهد شد.
وی از نصــب این پوســتر در بیلبوردهای همدان و 
قم خبر داد و گفت: مراسم نکوداشت و اهدای گل 
در مزار آیت ا...تالهی بعد از ظهر روز پنجشــنبه 28 
آذر ماه با حضور مقامات اســتانی و کشوری انجام 

خواهدشد.
دبیر کمیته تبلیغات کنگره ملی بزرگداشــت آیت ا...

شیخ هادی تالهی همدانی با بیان اینکه سایر کمیته ها 
نیز کارهای خــود را انجام داده اند، گفت: پیام مقام 
معظم رهبری به کنگره آیت ا...تالهی نیز دریافت شده 

و در روز کنگره قرائت خواهد شد.

حضور هنرمندان همدانی 
در نمایشگاه صنایع دستی ایتالیا 

 هنرمندان همدانی در قالب ســه غرفه در نمایشــگاه صنایع دستی و 
مدایای آرتیجیانای میالن حضور یافته اند. معاون صنایع دســتی همدان 
با اعالم این خبرگفت: هنرمندان همدانی ها با دســت پر در نمایشــگاه 

صنایع دستی ایتالیا حاضر شدند
هاشــم مظاهری افزود : »در این نمایشگاه که  از  11 تا16 آذر به مدت 
هشت روز در محل نمایشگاه های بین المللی شهر میالن با حضور 120 
کشــور خارجی از پنج قاره جهان در مساحتی بالغ بر 150هزار مترمربع 
در 16 ســالن نمایشگاهی برگزار شد ، ســه هنرمند همدانی در رشته 
ســفالگری، نقاشی روی سفال و نقاشــی روی شیشه در این نمایشگاه 

حضور داشتند.«
 هاشم مظاهری افزود: »این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های 
صنایع دســتی جهان در قلب قاره اروپا اســت که در آستانه جشن های 
کریسمس و سال نو میالدی کشــور ایتالیا به مدت هشت روز فعالیت 

کرد.«
وی همچنین با اشــاره به توانمندی حائز اهمیت هنرمندان همدانی در 
بازارهای خارجی گفت: عادل بشــیری جالل، صادرکننده سفال نیز به 

 عنوان صادرکننده برتر ملی و استان شناخته شد. 
مظاهری گفت: »شرکت سفال تاج از سال 1386 تا سال 1398 به مدت 
12 سال همواره صادرکننده برتر در حوزه صنایع دستی در استان و کشور 
بوده و طی این ســالیان بیش از 60 میلیون دالر ســفال به کشــورهای 
اروپایی، آسیای میانه و کشــورهای حاشیه خلیج فارس و عراق صادر 

کرده است.«
 کارگاه طراحی مبلمان در مالیر برگزار می شود

 معاون صنایع دســتی همدان همچنین گفت: »برنامه ریزی برای توسعه 
صنعت مبلمان، بدون توجه به موضوع بســیار مهم طراحی، در حقیقت 

حرکت در مسیری است که به بن بست می رسد.«
هاشم مظاهری ادامه داد: »طراحی به عنوان عاملی حیاتی و تاثیرگذار بر 
فروش محصول تا جایی اهمیت دارد که امروزه شرکت های بین المللی از 
آن به عنوان برگ برنده خود برای رقابت تجاری و به عنوان شاخصه ای 

برای ایجاد هویت بهره  می برند. «
وی ادامــه داد: »طراحــی بــه عنــوان یــک راهــکار اساســی و راهگشــا 
ــه  ــی اســت ک ــای بین الملل ــه ســمت بازار ه ــت ســریع ب ــرای حرک ب
ــژه ای  ــه آن توجــه وی ــر و تویســرکان ب ــتان های مالی ــد در شهرس بای
ــه عنــوان یــک عامــل توان افــزا از آن بهــره ببریــم  داشــته باشــیم و ب
و بــا اســتفاده از قــدرت طراحــی، کمبودهــای تکنولوژیکــی خــود را 
تــا حــدی پوشــش داده و بتوانیــم ارزش افــزوده ای را بــه محصــوالت 
ــاوت،  ــه و متف ــای خالقان ــه طرح ه ــا ارائ ــم و ب ــق کنی ــود تزری خ

ــم.« ــت آوری ــی به دس ــازار جهان ــی در ب جایگاه
مظاهری گفت: »در همین راســتا و به واسطه مبحث بسیار مهم طراحی 
و با هدف تقویت طراحی و اســتفاده از نقوش ایرانی اسالمی کارگاهی 
با عنوان کارگاه طراحی مبلمان »از ایده تا اجرا« در روز ســه شــنبه 26 
آذر با تدریس آزاده رزاقی در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مالیر برگزار 

خواهدشد.«

■ دوبیتی باباطاهر 
النه در کوه دارم سایبانی مو آن باز سفیدم همدانی  

بچنگ خود کرم نخجیر بانی ببال خود پرم کوهان بکوهان  

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

هیچ بنده ای به خاطر خدای عز و جل بنده ای را دوست نداشت ، مگر آن که ] با 
این کار [ پروردگارش عز و جل را گرامی داشت.  
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 شــاید یک همدانی اصیل باشــید امــا ندانید 
در همین گوشــه و کنار شــهر در البــالی کوه و 
دشــت مناطقی جای خوش کرده است که بی بدیل 
است. مناطقی که حتی نویســندگان تحلیلگران و 
کارشناســان مطــرح خارجی بهتر از شــما آنها را 
می شناسند. اگر این مهم را باورندارید این مطلب را 
بخوانید تا بدانید زیر آسمان شهر کوهی به قدمت 
45 میلیون ســال در سایه ســار الوند جای خوش 
کرد کوهی که مولد یک ســایت گردشگری است 
که می تواند پتانسیل غنی باشد برای تبدیل شدن به 

یک مدرسه سنگ نوردی در ایران و جهان....
همــدان دارای دو مزیــت اســتراتژیک در حــوزه 
گردشگری اســت یعنی هم دارای جاذبه های طبیعی 
و هم دارای مناطق تاریخی اســت. برای شناختن و 
شناساندن ظرفیت های گردشگری همدان طرح های 
متعددی در سال های اخیر در همدان انجام شده است. 
در میان این طرح ها اما، طرح مطالعاتی دامنه شمالی 
الوند چیز دیگری اســت. این مهم زمانی مشــخص 
می شود که هر از گاهی با دقت نظر کارشناسانه برنامه 
ریزان گردشگری همچنان از هر بخشی از طرح یک 

نکته حائز اهمیت و قابل اجرا مطرح می شود. 
طرح مطالعاتی و ساماندهی جغرافیایی دامنه الوند در 
محدوده و حریم شــهر همدان از اردیبهشت ماه سال  

جاری مورد مطالعه کارشناسان قرار گرفت.
 ۱9پردیس در گردشگری

در قســمتی از طرح مطالعاتی دامنه شمالی الوند 19 
پردیس گردشگری ارائه و به تصویب رسیدند که 4 
مورد از آن ها منطقه نمونه گردشــگری مصوب، یک 
مورد روســتای هدف گردشــگری، 7 مورد پردیس 
گردشــگری موجود و 7 مورد پردیس گردشــگری 

پیشنهادی می باشند. 
در ادامــه ی ایــن طرح ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری به عنــوان کارفرما از 
مشــاور پروژه )تیم تحقیقاتی دانشــگاه بوعلی سینا 
همــدان( تقاضای مطالعات تفصیلی بر روی یکی از 
پردیس های گردشگری پیشــنهادی با نام ژئوسایت 
خورزنه را داشت. پس از انجام مطالعات در حوزه ی 
کوه خورزنه به مطالبی دســت یافته شد که نشان از 
ویژگی های شــاخص در این کوه می باشد که شامل 
ابعــاد تاریخ زمین شناســی، تاریخ انسان ســاخت، 
فرهنگی، ورزشــی و تنوع جانوری و پوشش گیاهی 

می باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و ارائه دهنده 
این طرح در گفتگو بــا همدان پیام می گوید: قدمت 
رشته کوه الوند حدوداً به 145 میلیون سال قبل و دوره 
مزوزوئیک می رســد که در کوه خورزنه نیز قطعاتی 
از کــوه الوند دیده می شــود و می توان گفت قدمت 

بخش هایی از کوه خورزنه نیز 
به این دوران می رسد.

و  فســیل  وجــود   
صدف های فراوان

اما کلیت کــوه خورزنه یک 
محیط رسوبی است که قدمت 
آن به 40 تا 45 میلیون ســال 
پیش می رســد. ســندی که 
می توانــد در جهت تأیید این 
نوشته باشــد وجود فسیل و 
صدف های فــراوان از جنس 
دو کفــه ای در کــوه خورزنه 
می باشد که نشــان از وجود 
آب های کم عمق در این ناحیه 

هستند. 
صاحــب محمدیان منصــور 
در ادامه افــزود: در مجاورت 

کــوه خورزنه تپه شاه طهماســب 
به  )ا... وردی خان( قــرار دارد که 
عنوان آثــار تاریخــی در میراث 
فرهنگــی به ثبت رسیده اســت و 
می توان آثار یک قلعه خشــتی را 
در رأس آن مشــاهده کرد. عالوه 
بر این در کــوه خورزنه پنج غار 
وجود  )انسان ســاخت(  دستکند 
دارد که یکی از آن ها بر اثر بمباران 
در زمان جنگ تا حدودی مسدود 
شده است. همچنین آثاری از وجود 
چشمه در یکی از غارها مشاهده 

می شود.
وی همچنین افزود: در رابطه با کوه 
خورزنــه باورهایی در ذهن مردم 
روستاهای  ســاکنان  به خصوص 
اطراف وجود دارد که از جمله ی 
آن ها افســانه مربــوط به صخره 
خواهــر و بــرادر )دوخواهران(، 
وجود مقر شــهر همدان بر روی 

تپه شاه طهماســب، متصل بودن راه های موجود در 
غارها به مسگرخانه شهر همدان است. همچنین یکی 

از غارهــا را به علت بزرگی و جا 
شدن هفت گله با نام هفت سور 

گله می شناسند.
 نــام خورزنــه در کتاب 

گردشگر اتریشی
عضــو هیــأت علمی دانشــگاه 
بوعلی ســینا یکی از ویژگی های 
شــاخص ایــن کــوه، را وجود 
صخره های مناسب جهت ورزش 
سنگ نوردی عنوان کرد و گفت: به 
دلیل دارا بودن درجه های سختی 
متنوع قابلیت آموزش افراد مبتدی 
تا پیشــرفته را دارد به همین دلیل 
به عنوان مدرســه سنگ نوردی به 
ایــران و جهان معرفی می شــود. 
صخره های خورزنه دارای جاذبه 
گردشگری ورزشی جهانی هستند 
که مورد اســتقبال ســنگ نوردان 
از  قرار می گیــرد. یکی  خارجی 
گردشگران اتریشی در کتاب خود 
تحــت عنوان "چهره ایران"، پس از بازدید مکان های 
مناسب سنگ نوردی در ایران و همچنین کوه خورزنه، 

مسیرهای سنگ نوردی، نام و درجه سختی  آن ها را در 
کتاب خود آورده  است.

صاحب محمدیان منصور همچنین افزود: کوه خورزنه 
دارای پوشــش گیاهی و تنوع جانوری می باشد که به 
دلیل قرار نگرفتن این محدوده  در چهار حوزه تحت 
حفاظت محیط زیســت، متأسفانه تا کنون مطالعاتی 
در راســتای شناخت انواع پوشــش گیاهی صورت  
نگرفته است اما جانوران گوناگونی از جمله خرگوش، 
خفاش، شغال، جوجه تیغی )تشی(، روباه و پرندگانی 
همچون صعوه ابرو سفید، کمرکولی بزرگ، کبک و 
کالغ مشــاهده  شده است که ساکنان قدیمی روستای 
تفریجــان وجود حیواناتی همچــون آهو و گراز در 

گذشته را نیز بیان کرده اند.
پس از پایــان مطالعات تفصیلــی در تمامی ابعاد 
موجــود در کوه خورزنــه، شــناخت جاذبه ها و 
شــاخص های مهم و موجود از طریــق تحقیق و 
مطالعات به راهبردهایی جهت استفاده از جاذبه های 
موجود و تقویت آن ها در بعد گردشــگری دست 
یافته شد که با اتخاذ رویکرد توسعه ای- حفاظتی، 
محلی در دامنه کوه خورزنه با ویژگی هایی ازجمله 
نداشــتن آلودگی بصری، رعایت اصول اقلیمی و 
نزدیکی به جاذبه های روی تپه ایجاد نکند در محل 

یکی از معادن متروک در نظر گرفته  شد.
ســایت گردشــگری در خورزنه می تواند شــامل 
عملکردهایی همچون گالری، رستوران، کالس آموزش 
سنگ تراشــی، درمانگاه، ســالن همایش، فروشگاه 
صنایع دستی، درمانگاه، نمازخانه، استراحتگاه، محل 
جمع آوری زباله، سایت سنگ نوردی آموزشی و محل 

همایش روباز در نظر گرفته شده  است.
در راســتای رویکرد مورد استفاده در این مطالعات، 
عرصه و حریم تاریخی برای کوه خورزنه پیشــنهاد 
شــده  اســت که الزم اســت تعیین دقیق عرصه و 
حریم توســط کارشناســان متخصص در این حوزه 
در اولویت برنامه های میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری قرار گیرد. از این رو کوه خورزنه در 
زمینه تاریخ زمین شناســی، تاریخ انسان ساخت، بعد 
فرهنگی، گردشگری ورزشــی و حیات جانوری و 
گیاهی، اســتحقاق توجه سازمان های مرتبط با حوزه 

گردشگری را دارا می باشد.

کوهی به قدمت 45 میلیون سال در سایه سار الوند

» خورزنه« می تواند مدرسه سنگ نوردی 
ایران شود

ویژگی هــای  از  یکــی 
خورزنه،  کوه  شــاخص 
صخره هــای  وجــود 
ورزش  جهت  مناســب 
به  و  است  سنگ نوردی 
دلیل دارا بودن درجه های 
قابلیت  متنوع  ســختی 
تا  مبتدی  افراد  آموزش 
پیشرفته را دارد به همین 
دلیل به عنوان مدرســه 
و  ایران  به  سنگ نوردی 

جهان معرفی می شود

کوه خورزنه در میان زمین های روستای تفریجان و در غرب این روستا  در شهر همدان واقع شده است. این کوه در 3 کیلومتری شرق همدان در میان 4 روستای 
حصار آقاشمسعلی )غرب(، مزدقینه )شمال(، کشین )جنوب( و تفریجان )شمال شرقی( واقع شده است. ارتفاع این کوه از سطح دریا تقریبا 2200 متر است و در 

فاصله 500 متری کوه به طرف غرب تپه شاه تهماسب قرار دارد. واژه »خور« ریشه پهلوی دارد و از »هور« به معنی خورشید یا »آفتاب« گرفته شده است. 
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